جهانبخشمحبینیا:

به جای رفراندوم به عقالنیت رجوع
کنیم ،مشکالت قابل حل است

روزنامه
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آیتاللهفاضللنکرانی:

یک فعال سیاســی در پاســخ به
این ســوال که چقدر ضرورت دارد
تــا درباره مســائلی مانند گشــت
ارشــاد ،برجام و مسائل اقتصادی
نظر مــردم را جویا شــد آیــا روش
رفراندوم در جویا شدن نظر مردم
میتوانــد تاثیرگذار باشــد یا خیر
گفــت :خیر .اگــر در ایــن حوزهها
به جای آنکه به رفراندوم متوســل

یکعضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس:

مردم باید احساس کنند روحانیت
چشم برمشکالت نبسته است

رییس مرکــز فقهی ائمــه اطهار
(ع) گفــت :مــردم بایــد بدانند که
روحانیت همــان طوری که محکم
پــای انقــاب ایســتاده و جانش را
برای انقالب میدهد ،در کنار مردم
قرار دارد .اگر امروز بنا باشــد برای
این انقالب شهید داده شود ،بدون
هیــچ تردیدی روحانیــت در صف
اول اســت .در عیــن حــال ،مردم

معیشت مردم نباید در بحرانهای
اجتماعی دستخوش تزلزل شود

2

یک عضــو کمیســیون صنایع و
معادن مجلس درباره طرح حمایت
از کسب و کارهای فضای مجازی که
اخیرا در وزارت ارتباطات رونمایی
شــد ،گفــت :به نظــرم بایســتی
قدرت پهنای باند برای شبکههای
داخلی افزایش پیــدا کند ،بعضی
از کسانی که از شبکههای مجازی
مشاغلخودشانرادنبالمیکنند

2

پایانی برسالها بی تدبیری و سوء مدیریت ؛

پسماندهای صنعتی قم
سامان می یابد

رئیس پلیس راهور استان قم خبرداد:

ادامهطرحترخیصخودروها
با شرایط و تسهیالت ویژه

عزمجدیبرایبرخوردباواحدهایمتخلفایجادشدهاست

ایمان/عباس جعفری /کارشناس رسانه و محیط زیست؛مشاهدات
میدانی حاکی از آن است علی رغم اینکه ماهها از افتتاح سایت دفع
پسماند ویژه قم می گذرد و با وجود اینکه مدیریت سایت اقدامات الزم را
جهت پذیرش پسماند از جمله دیوارکشی و احداث سلولهای لندفیل

و محل دپوی روباز را صورت داده است اما عمال استقبال الزم از سوی
واحد های صنعتی تولید کننده پسماند ویژه صورت نگرفته است .از
ابتدای زمان افتتاح سایت حدود  160تن پسماند ویژه پذیرش شده
است که در مقابل حجم پسماند ویژه تولیدی در استان بسیار ناچیز می

1

معاون استاندار قم:

قم با مشکل جدی درخصوص اقامت زائران روبروست
معاون عمرانی سابق استانداری قم :

8

اجرای مونوریل در مسیر فعلی
زیان مستمراست
معاون عمرانی سابق استانداری قم با اشاره به اینکه
اجرای مونوریل در مسیر فعلی ،زیان مستمر است گفت
 :مخالفت با مونوریل مقابله با یک مد اجتماعی نبود؛
زیرا مترو و فرودگاه نیز یک مد اجتماعی بودند اما آنها

8

بر خالف مونوریل منطق کارشناسی داشتند .مهندس
محسن بهشتی در گفتوگویی درخصوص پروژه مونوریل
قم با بیان اینکه سیستمهای حمل نقل عمومی ریلی
سیستمهای حمل و نقل انبوه بر هستند و در تهران نیز

8

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

انهدام باند جاعالن سکه های تقلبی
8

آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در قم؛

نهضت ملی مسکن در قم؛ امیدها و چالشها

ن اجتماعی است که در دهههای
داشتن سرپناه مطمئن از نیازهای اساسی انسا 
اخیر برغم پیشرفت عظیم بشر درحوزه فناوری و ماشین آالت همچنان دست کم
در ایران و بخصوص در قم با وجود رشد ساخت مسکن همزمان با مهاجرت داخلی
و خارجی به این شهر در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی  ،همچنان یک
دغدغه جدی است .براساس این گزارش ،مهاجرپذیری جزء ویژگی های الینفک
قم بخصوص از بعد از پیروزی انقالب اسالمی بوده است ،مهاجرپذیر بودن قم با 5

کمبود پارکینگ درد مزمنی که باید درمان شود؛

ساخت پارکینگ ؛اولویت مدیریت شهری قم

یکی از مهمترین مشکالت و بهنوعی معضالتی که امروزه کالنشهرها را آن
روبهرو هستند مسئله پارکینگ است و در نتیجه رشد و توسعه سریع شهرها،
افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش میزان استفاده از خودرو و همچنین کمبود
زمین در نقاط مرکزی شهرها حل این مشکل را با دشواریهای خاص خود روبهرو
ً
کرده است .براساس این گزارش ،قطعا مسئله پارکینگ یکی از مهمترین معضالت
و مشکالت امروز و آینده شهرهای بزرگ به شمار میرود و هرچه که دیرتر برای 4

پایانی برسالها بی تدبیری و سوء مدیریت ؛

لوازمگفتگویملی
را فراهم کنید

وزیر گردشگری دولت سیزدهم می گوید بازجوها به او گفته
اند که نه ما حرف دهه هشتادیها را می فهمیم و نه آنها حرف
احمدجعفریچمازکتظ*
ما را می فهمند .واقعیت این است که وقتی دو طرف حرف هم
را نفهمند ،کار به نزاع و درگیری می کشد .حرفهایی از این دست ،از دیگر مسئوالن دولتی هم
شنیده شد ،اما تا به امروز هیچ اقدام عملی برای ترمیم این فاصله ها  ،اندیشیده نشده است.
تفاوت سلیقه وعقیده  ،گوناگونی فرهنگی و زبانی ،در هر جامعه ای وجود دارد ،که بالقوه می
تواند امتیاز باشد وقتی که در ترازوی حکمت وعدالت حاکمیت ،سنجه و به فعل درآید .یادمان
نرود که طی چهار دهه گذشته ،ساختار روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور ،توسط
حاکمیت ترسیم و اداره شده است .کاستی ها و فواصل ایجاد شده در جامعه نیز یک پاسخگو
می طلبد و آن هم حاکمیت است .در پیوند با اعتراضات اخیر در کشور ،وظیفه حاکمیت ایجاد
سازوکارهایالزمبراییکگفتگویملیفراگیراست.پیشزمینهورودبهگفتگویملیمیتواند
گفتوگویمیانحاکمیتیباشد.تجربهمناظرههایسالهاینخستینپیروزیانقالباسالمی
در سال ۵۷نشان داد وقتی مردم به مرحله ای از اقناع رسیدند ،با حاکمیت همراه شدند تا جایی
که در شرایط سختی مانند جنگ این همراهی به همدلی تبدیل شد .شاید بگویید مقایسه امروز
با چهل سال قبل  ،قیاسی مع الفارغ است ،البته که این دو دوره قابل قیاس با یکدیگر نیست ،
اما شرایطی که منجر به اعتراضات ۵۷شده بود ،با دالیل اعتراضات امروز ،تفاوت اساسی ندارد.
مواردی چون ناکارامدی  ،فساد اقتصادی و بی عدالتی ،مواردی است که در هر زمان و در میان
مردم هر جامعه ای ،قابل پذیرش نیست.باید بپذیریم که عواملی چون ناکارامدی و دشمنی
دشمنان خارجی ،دو لبه قیچی است که به جان وحدت ملی ایرانیان افتاده است .الزم است با
رفع موانع داخلی وحدت ملی ،که با گفت وگو و تصحیح اشتباهات گذشته قابل دسترس است،
جامعه ایرانی چون گذشته در مقابل دشمنان خارجی ،ید واحده باشند.

وزیرکشور:

با اصل اعتراضات مشکلی نداریم

ً
وزیر کشور گفت :انتخاب محلی برای برگزاری تجمعات قبال یک بار بحث و تصویب شده
ً
است ،اما به دالیلی که دستگاههای خارج از دولت یک اشکاالتی گرفتند ،باید مجددا بررسی
شود .احمد وحیدی درباره اینکه با شکلگیری اعتراضات در کشور بار دیگر بحث اختصاص
محلی برای برگزاری تجمعات مطرح و گفته شد وزارت کشور متولی این امر است و در حال
رسیدگی به این موضوع است این بررسیها در چه مرحلهای قرار دارد ،گفت :این موضوع ۲
مسئله دارد؛ نخست اصل مساله کسانی به هر حال به یک موضوعی اعتراض دارند ،مسئله
دیگر اینکه در یک مکان خاص باشد .وزیر کشور با اشاره به اینکه با اصل اعتراضات ما مشکلی
نداریم ،تاکید کرد :در چارچوب قانون افرادی که اعتراض دارند ،میتوانند مجوز بگیرند و
مشخص باشد طول آن چه مدتی است که میخواهند اعتراض خودشان را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد :کسانی هم که میخواهند متولی اعتراضات باشند باید آن را در
چارچوب خود کنترل کنند و این مانعی ندارد .البته باید در یک شرایطی که به هر حال شرایط
بهتری باشد این کار انجام شود در اینصورت ما هم مشکلی نداریم .وحیدی بیان کرد :درباره
ً
انتخاب محل قبال یک بار بحث و تصویب شده است ،اما به دالیلی دستگاههای خارج از دولت
ً
یک اشکاالتی گرفتند که باید مجددا بررسی شود .وی درباره اینکه در این مدت احزابی
برای برگزاری تجمعات درخواست دادهاند و گالیهمند از وزارت کشور هستند ،عنوان کرد :بله
ً
احزابی برای برگزاری تجمع درخواست دادند و جلسه با آنها برگزار شد اما آنها غالبا مجمع
خودشان را برگزار نکرده بودند و هنگامی که مجمع برگزار نکنند قانونی بودن کار خودشان زیر
سوال میرود .وزیر کشور تاکید کرد :موضوع بیشتر به خودشان بازمیگردد که آن مجامع را به
موقع تشکیل دهند و سلسله کارهایی که باید اتفاق بیفتد ،در واقع طبق قانون باشد.
کارشناس صنایع فلزی سازمان صمت استان قم خبرداد:

افزایش ۲۰درصدی تولید محصوالت
فوالدی در قم

کارشناس صنایع فلزی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :تا پایان سال تولید
محصوالت فوالدی ۲۰درصد افزایش مییابد.
غالمرصا زینلی با اشاره به اینکه از  ۲۸هزار تن تولید فوالد کشور ،نیم تن آن را قم تولید
میکند ،عنوان کرد :استان قم ۲درصد محصوالت فوالد کشور را تامین میکند.
وی گفت :محصوالت فوالدی از جمله کاالهای مهم و راهبردی به شمار میآیند که از آنها
برای ساخت بسیاری از محصوالت دیگر استفاده میشود که بر این اساس صنعت تولید فوالد
در قم توانست به عنوان حلقهای مهم در زنجیره تولید بسیاری از کاالهای مورد نیاز کشور،
نقش ایفا کند.استان قم ۳۲واحد تولید محصوالت فوالدی دارد.

پسماندهای صنعتی قم سامان می یابد

ایمان  /عباس جعفری  /کارشناس رسانه و محیط زیست
مشاهدات میدانی حاکی از آن است علی رغم اینکه ماهها
از افتتاح سایت دفع پسماند ویژه قم می گذرد و با وجود اینکه
مدیریت سایت اقدامات الزم را جهت پذیرش پسماند از جمله
دیوارکشی و احداث سلولهای لندفیل و محل دپوی روباز را
صورت داده است اما عمال استقبال الزم از سوی واحد های
صنعتیتولیدکنندهپسماندویژهصورتنگرفتهاست.
از ابتدای زمان افتتاح سایت حدود  160تن پسماند ویژه
پذیرش شده است که در مقابل حجم پسماند ویژه تولیدی
در استان بسیار ناچیز می باشد .شهرکهای صنعتی در ایران
ساالنه تقریبا بیش از  1/1بیلیون تن پسماند صنعتی تولید
می کنند .با توجه به مساحت و تعدد شهرکهای صنعتی و نوع
صنایع فعال در استان قم ،برآورد می شود حدود دویست هزار
تن پسماند ویژه در استان قم تولید گردد که سالها است در
عرصه های منابع طبیعی ،حاشیه محور های مواصالتی و
بستر رودخانه های قم تخلیه و رها سازی شده اند.
اصطالح پسماند صنعتی به کلیه پسماندهای ناشی از
فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی
صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آنها از قبیل
برادهها ،سرریزه ا و لجنهای صنعتی اطالق می شود که
عمدتا جزء پسماندهای خطرناک محسوب می گردند .قم
عالوه بر پسماندهای صنعتی تولیدی در داخل استان ،به
دالیلمختلف،پذیرایپسماندهایویژهاستانهایدیگرنیز

بوده است .به گفته میر ابراهیمی مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماندشهرداریقمدرجلسهاخیرکارگروهمدیریتپسماند
قم ،درحال حاضر نظارتی بر پسماندهای صنعتی انجام نمی
شود.
وی با اشاره به بازدید از رودخانه سلمان بخش سلفچگان،
اظهار کرده است که حدود هزار سرویس ضایعات ریختهگری
فقط در بستر این رودخانه تخلیه شده است که همزمان با
بارشهای باران و وقوع سیالب ،ضایعات به چشمههای
آبهای زیرزمینی نفوذ خواهند کرد .به استناد ضوابط و
قوانینموجوددرکشور هرگونهنقلوانتقالپسمانددرداخل
یا خارج استان صرفا باید از طریق بستر سامانه ایران ای ام
پی ،با همکاری واحد های صنعتی تولیدی ذیل مدیریت
سازمان های صنعت ،معدن و تجارت و شرکت شهرکهای
صنعتی استان صورت گیرد .ادارات کل حفاظت محیط
زیست استانی نیز مکلفند نسبت به بررسی و صحت سنجی
اطالعات وارد شده براساس مستندات درج شده توسط هر
واحد صنعتی در سامانه و همچنین بر اساس بازدیدهای
کارشناسی به عمل آمده از آن واحد ،اقدام نمایند و در صورت
مغایرت اقدامات اجرایی کارشناسی و قانونی الزم را به عمل
آورند.
پس از سالها سوء تدبیر و اهمال در مدیریت پسماند های
ویژه استان و با وجود احداث سایت پسماند ویژه در سال
اخیر ،شوربختانه طبق منوال گذشته همچنان ترک فعل ها

در انجام مسئولیت اعم از واحد های صنعتی تولید کننده،
سازمان صمت و شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان متولی
اصلی مدیریت بر این واحد ها و سازمان حفاظت محیط
زیست به عنوان ناظر بر عملکرد آنها ،ادامه دارد و حال جای
بسی خوشحالی دارد که موضع گیری های صریحی جهت
پایان این روند توسط تیم جدید مدیران استانی گرفته شده
است.
ابراهیممعتمدیمعاونهماهنگیامورعمرانیاستانداری
قم در جلسه اخیر کارگروه مدیریت پسماند ضمن اشاره به
اینکه محیط زیست یکی از اصلیترین شاخصهای صدور
مجوز در استان است ،اظهار کرده است به هیچ عنوان اجازه
نخواهیم داد ،صنایع آالینده و آلوده در استان قم آغاز بهکار
کنند .وی با بیان اینکه قانون حوزه پسماند باید رعایت شود،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت را موظف کرده است ظرف
ک ماه تولید کنندگان را به تکمیل خوداظهاری در
مدت ی 
سامانه مدیریت پسماند اجبار کنند که ضمن اینکه نشان
می دهد معتمدی اشراف خوبی بر قوانین و ضوابط حوزه
مدیریت پسماند دارد از جدی بودن استانداری قم بر پایان
سالها بی تدبیری و سوء مدیریت ،عدم پاسخگویی و بعضا
ارائه گزارشهای صوری توسط سازمان های ذیربط در این
حوزه خبر می دهد .وی صریحا اعالم کرده است که برخی از
واحدهای صنعتی که حتی پسماند ندارند نیز باید در سامانه
اظهار کنند که این واحد پسماند ندارد ،ولی اگر این واحد
اطالعات را اشتباه وارد کرده باشد ،سازمان محیط زیست
باید نظارت الزم را انجام دهد.
مدیریت نامناسب پسماندهای صنعتی می تواند منجر
به از دست رفتن منابع ،انرژی و تولید اشکال مختلفی از
آلودگیهای آب ،هوا ،خاک و محصوالت کشاورزی شود،
تخلیه پسماند های خطرناک صنعتی بواسطه عدم قابلیت
تجزیه بیولوژیکی در محیط ،اثرات مخرب تجمعی ،سالمتی
ساکنینمناطقتحتتاثیروسایرموجوداتزندهرادرمعرض
خطر جدی قرار می دهد .امید است با توجه به شناخت
صحیح مسئله و تکیه بر اشراف ،اهتمام و جدیتی که در
دوره جدید فعالیت مدیران استانی قم مشاهده می شود،
خط بطالنی بر سالها سوء مدیریت در حوزه مدیریت پسماند
صنعتیاستانکشیدهشود.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان قم:

جشنوارهنوجوانسالمیکنهضتفرهنگیایجادمیکند
معاون مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت
:هدف از برگزاری جشنواره نوجوان سالم این است که یک شبکه سازی برای سه مخاطب اولیا،
مربیان و دانشآموزان داشته باشیم تا در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ما کمک
کنند و این خود یک نهضت فرهنگی ایجاد میکند.
رسول موالیی در رابطه با دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم ،اظهارداشت :جشنواره نوجوان
سالم امسال برای دوازدهمین سال ،در حوزه پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی با
همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و آموزش و پرورش در سطح مدارس
اجرا می شود.
موالیی یادآور شد :محورهای دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم طبق روال سابق پیشگیری
از گرایش به دخانیات ،پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر ،پیشگیری از گرایش به
خشونت و بزهکاری است .معاون مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و
پرورش استان قم با بیان این که در حوزه مراقبت از آسیب های اجتماعی در دو بخش آموزش و
ترویجی ورود پیدا می کنیم ،اضافه کرد :این جشنواره در راستای بخش ترویجی است و دانش
آموزان ،اولیا و مربیان ،و افراد محلی و تأثیر گذار به عنوان مخاطبین ما در جشنواره شرکت
می کنند .موالیی ترویج شیوه های زندگی سالم ،پیشگیری از رفتار های پر خطر و ارتقا
بهداشت روان را از جمله موضوعات جشنواره نوجوان سالم معرفی کرد و ادامه داد :مخاطبین
این جشنواره شامل دانش آموزان ،کارکنان آموزش و پرورش ،افراد محلی و اولیا است که به
تناسب موضوعات مشخص شده در جشنواره شرکت می کنند.
وی با بیان این که حدود ۲۰عنوان رشته برای جشنواره در نظر گرفته شده و شرکت کنندگان

به تناسب موضوعات آثار خود را ارسال می کنند ،متذکر شد :دانش آموزان در رشتههای انشا،
نقاشی(مدادرنگی،گواش،رنگروغن،)...مقالهنویسی،پوستر،روزنامهدیواری،عکس،فیلم
و تئاتر ،نرم افزارهای چند رسانهای (اپلیکشن ،بازی های رایانهای ،موشنگرافی ،)...خلق
کاراکتر و روایت می توانند شرکت کنند.
وی یادآور شد :مربیان و همکاران فرهنگی میتوانند در مباحث ابتکارات مدرسهای شامل
الگوها و فنون آموزش و تدریس ،ابتکار در محصوالت و منابع کمک آموزشی ،پروژه های
ابتکاری در زمینه مدیریت و مددکاری اجتماعی در موضوعات مشخص شده ارائه کنند به
عنوان مثال دانش آموزانی که در حوزه آسیبهای اجتماعی نیاز به مداخله مدارس دارند و
مشاوران در این زمینهها به دانش آموزان کمک میکنند که میتوانند به عنوان پروژه ابتکاری
به جشنواره ورود پیدا کنند.
ویدررابطهباتاثیرگذاریاینجشنوارهبرپیشگیریازآسیبهایاجتماعیدربیننوجوانان
تصریح کرد :مباحث ترویجی این جشنواره در راستای مراقبت و محافظت از دانش آموزان در
برابر آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطری است که آنها را تهدید می کند و لذا شرکت
در این جشنواره سبب افزایش آگاهی عمومی برای اولیا و دانش آموزان به صورت همزمان می
شود که به تبع همین افزایش سطح آگاهی در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.
موالیی ادامه داد :هدف از برگزاری جشنواره این است که یک شبکه سازی برای سه مخاطب
اولیا ،مربیان و دانشآموزان داشته باشیم تا در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماع به ما
کمک کنند و این خود یک نهضت فرهنگی ایجاد می کند همچنین الگوهای برتر خروجی
جشنواره را به همه مدارس معرفی خواهیم کرد.

رئیسی در جلسه هیأت دولت :

حمایت از آشوبگران و تروریستها
به نفع آمریکا و غرب نیست

رئیس جمهور حمایت از آشوبگران و تروریستها را به نفع آمریکاییها و کشورهای
غربی ندانست و وزارت امور خارجه را مکلف کرد از راههای دیپلماتیک و حقوقی،
تمهیدات الزم را برای خنثیسازی و مقابله با فتنههایی که از خارج کشور طراحی و
پیگیریمیشوند،بهکارگیرد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به رهنمودهای
روز گذشته رهبر معظم انقالب گفت :دولت بهعنوان یکی از مخاطبین این رهنمودها بر
خودفرضمیداندکهبا«کاروتالشمضاعف»برایخدمترسانیبیوقفهدرعرصههای
مختلف و گرهگشایی از زندگی مردم ،در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در
کشور گام بردارد .رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن زخم خورده از انقالب اسالمی با
تدارک جنگی ترکیبی به منظور مختل کردن پیشرفتهای کشور از طریق ضربه زدن
به امنیت ،اقتصاد ،تحصیل و تولید کشور به میدان آمده است ،افزود :در کنار تالش
ت بیشتر و بهتر به مردم ،دستگاههای امنیتی،
مضاعف دستگاههای اجرایی برای خدم 
انتظامی و قضایی هم مسئولیت بزرگی برای حفظ امنیت مردم و صیانت از سرمایههای
کشور برعهده دارند .رئیسی با ناگوار دانستن شهادت کودکان ،زنان ،مردان و حافظان
امنیت به دست اغتشاشگران ،خاطرنشان کرد :برخورد قاطع دستگاههای مسئول با
آشوبگران مطابق قانون و ممانعت از آسیبرسانی تروریستها و اغتشاشگران به جان و
مال مردم ،خواست همگانی است که باید به فوریت به انجام برسد.
رئیسجمهوربابیانهجمهتبلیغاتیوادراکسازیدشمنعلیهنظاماسالمیازطریق
جعل اخبار و روایتهای دروغین از حوادث اخیر ،بر لزوم اطالعرسانی هوشمندانه،
شفاف ،دقیق و به موقع از سوی رسانهها و دستگاههای مرتبط تاکید کرد .رئیسی با
اشاره به حمایت آشکار آمریکا ،فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر از تروریستها و عناصر
ً
ت از تروریسم قطعا به نفع آنها نخواهد بود و وزارت امور
آشوبگر ،به آنها هشدار داد که حمای 
خارجه را مکلف کرد از راههای دیپلماتیک و حقوقی ،تمهیدات الزم را برای خنثیسازی و
مقابله با فتنههایی که از خارج کشور طراحی و پیگیری میشوند ،به کار گیرد.
تیم ملی با حضور غیرتمندانه تمام توان را برای شاد کردن دل ملت ایران به کار
خواهدگرفت
رئیسجمهورهمچنیندربخشدیگریازسخنانشبااشارهبهآغازجامجهانیفوتبال
در قطر  ،اظهار داشت :اطمینان داریم بازیکنان تیم ملی کشورمان با حضور شجاعانه و
غیرتمندانه در این میدان مهم تمام توان خود را برای ارائه بازی خوب و شاد کردن دل ملت
ایران بهکار خواهند گرفت .وی همچنین برای کشور قطر در برگزاری مطلوب این دوره از
مسابقاتجامجهانیآرزویموفقیتکرد.
رئیسسازمانتوسعهتجارتخبرداد؛

صادرات  ۲۵۰تن مواد غذایی ایرانی
به جام جهانی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :در ایام جام جهانی روزانه  ۲۵۰تن موادغذایی
و کشاورزی به قطر صادر میشود که این توافق با برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت و
برگزاری نمایشگاه یک ماه قبل در دوحه میسر شده است.
علیرضا پیمان پاک ،در خصوص آخرین اقدامات این سازمان در مراودات تجاری با قطر
در آستانه جام جهانی و استفاده از این فرصت در توسعه تجارت خارجی گفت :یکی از
رویکردهای اصلی دولتسیزدهم توسعه تجارتبا کشورهای همسایه است.
وی ادامه داد :قطر نیز یکی از اهداف این رویکرد محسوب میشود که رئیس جمهور
شخصا سفری به دوحه داشت و امیر قطر نیز به تهران کرد .در این دیدارها توافقات خوبی
انجام و دستورات الزم صادر شد.
پیمان پاک با بیان اینکه روابط تجاری ایران و قطر در گذشته توسعه یافته نبود ،گفت:
مشکالتی مانند زیرساختهای گمرکی و حمل و نقل کاال وجود داشت که با اختصاص
بخشی از بنادر قطری به حمل مستقیم کاال از ایران و احداث خط مستقیم کشتیرانی تا
حدودی برطرف شد.
وی با اشاره به ایجاد مرکز تجاری در دوحه و اعزام هیأت  ۷۵نفره از تجار ایرانی افزود:
در این سفر تجار مذاکرات خوبی برای توسعه تجارت داشتند و توافقات خوبی انجام شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصوالت موادغذایی ،مواد
شوینده،صنایعدستی،کیفوکفشدرقطرگفت:ایننمایشگاهیکماهپیشباحضور
برندهای برتر ایرانی برگزار شد و بیش از  ۳۵نفر از شیوخ قطری از آن بازدید کردند.
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رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی؛

ثبات اقتصادی وامنیت سرمایهگذاری با بخشنامه اتفاق نمی افتد

چرا رسانههای رسمی
شکستمیخورند؟

در این مساله که قدرت اقناع کنندگی رسانه های
رسمی مانند صداوسیما و خبرگزاری های وابسته به
حکومت فراتر از تصور پایین آمده دیگر شکی باقی نمانده است.
شاهد این واقعیت ترکتاری و میدان داری شبکه های خارجی بویژه شبکه ایران
اینترنشنال است که بجای یک رسانه حرفه ای در قالب اتاق جنگ روانی علیه
جمهوری اسالمی وارد عمل شده است  .بویژه در حوادث اخیر و با فیلترینگ ی
فضای مجازی؛ پاس گلی به این شبکه ها داده شد تا نفوذ و تاثیرگذاری انها بر
ذهنوباوربیشترشود.امابایدبهاینمهماندیشیدکهچرااینگونهشدهوچرارسانه
های رسمی اینچنین کم رونق و کم تاثیر شدند؟
من در این یادداشت فقط به یک نمونه از راهبردهای از اساس غلط رسانه ای
که در واقع زمین فریب برای رسانه های داخلی بوده می پردازم که این وضعیت را
ایجاد کرده است  .آن راهبرد غلط و گمراه کننده که تله موش رسانه های رسمی
است این است که این رسانهها این تصور دارند که مهمترین وظیفهی انقالبی آنها
پاسخ دادن به دروغ ها و شبهه ها و شایعات رسانههای خارجی و برانداز بویژه ایران
اینترنشنال است...این یعنی انفعال محض و در زمین دشمن بازی کردن .
بنده پیشتر نیز در کالسهای درس و کارگاه های تخصصی رسانه این تذکر
اساسی را به بسیاری از رسانه ها بویژه حوزه سیاسی صداوسیما داده بودم که وارد
این تله موش نشوند.این بازی فریب موجب شده این رسانه ها بجای درک و فهم
درست واقعیت و پاسخ به نیازهای خبری افکار عمومی و رفع ابهامات بدون وارد
شدن به منازعات و جنگ روایت ها؛ از صبح تا شام مشغول رصد رسانه های معاند
و رقیب خود شده و در انتخاب سوژه ها و چینش خبرها اولویت خود را به خنثی
سازی جریان سازی انها بدهند.این رفتار ناشی از این تصور غلط از مخاطب است
که مردم و افکار عمومی درک درستی از واقعیات ندارند در جامعه زندگی نمی کند
و مانند یک موجود منفعل در برابر اخبار و گزارش های رسانه های بیگانه تسلیم
شده و رسانه های رسمی باید انها را نجات دهند.این تصور غلط همان تله موشی
است که رسانه های رسمی را با این همه بودجه و امکانات کم تاثیر کرده است.
رسانه پویا و اثرگذار برای مخاطب شعور و سطحی از فهم و درک قائل است بویژه
در حوادث اخیر مخاطبان خود در جامعه هستند ریشه های نارضایتی ها را با
گوشت و پوست و استخوان حس می کنند و غرض و مرض رسانه های بیگانه را
هم بطور کلی می شناسند.
درگیری ها و خشونت ها و فرق معترض و اغتشاش گر و مردم عادی و نفوذی
خرابکار را می دانند و می بینند.این مردم برخالف مقامات و مسوالن ماشین ضد
گلوله و شیشه دودی سوار نمی شنود و از خط ویژه عبور نمی کنند .سوار مترو و
اتوبوس و تاکسی می شوند و واقعیات را بهتر از مسئوالن حس و درک می کنند و از
رسانه های رسمی انتظار دارند زبان و بازتاب دردها و رنج ها و مطالبات انها باشند.
چه کسی برای مدیران رسانه های رسمی اثبات کرده که مردم ادعاهای رسانه
های خارجی را دربست می پذیرند که اینها در خود احساس تکلیف می کنند تا
فقطپاسخانهارابدهندوازتکلیفاصلیخودبازبمانندوسرمایهاصلیخودیعنی
اعتماد عمومی را به حراج بگذارند؟
ادامه این مسیر روز به روز اعتماد عمومی به رسانه های رسمی را کاهش داده
و فضا رابرای شایعه پردازی و جنگ روانی رسانه های بدخواه ملت بیشتر فراهم
میکند.
امیردبیریمهر*

آیتاللهفاضللنکرانی:

مردم بایداحساسکنندروحانیتچشم
برمشکالتنبستهاست

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت :مردم باید بدانند که روحانیت همان
طوری که محکم پای انقالب ایستاده و جانش را برای انقالب میدهد ،در کنار
مردم قرار دارد .اگر امروز بنا باشد برای این انقالب شهید داده شود ،بدون هیچ
تردیدی روحانیت در صف اول است .در عین حال ،مردم باید احساس کنند که
یک طلبه چشمش را بر مشکالت آنان نبسته است و چشم بسته و بی دلیل از همه
چیز نظام دفاع کند.
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی درسخنان ابتدای درس خارج فقه روز
یکشنبه خود ،با بیان این مطلب افزود :روحانیت خود را شریک گرفتاریهای
مردم میداند ،مردم هم باید بدانند فشار اقتصادی و گرانی برای قشر روحانیت
به مراتب بیشتر ازبسیاری از اقشار است .با این وجود باید کنار مردم باشیم ،فریاد
مردم واقعی باشیم ،مردمی که خودشان پای این نظام ایستادهاند اما حساب
اغتشاشگرانوفریبخوردگانجداست.
وی ادامه داد :اگر مأموری در جایی مرتکب خطایی شد ،باید آن را اعالم و
اصالحکرد؛اعزامهیأتیبهنمایندگیازرهبرانقالببهسیستانوبلوچستانبرای
دلجویی از خانوادههای افرادی که بی گناه کشته شدند کار بسیار حکیمانهای بود
و سایر مسؤوالن باید از این اقدام درس بگیرند.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با تاکید بر همراهی روحانیت با مردم ،اظهار کرد:
حساب اغتشاشگران از مردم معترض جداست .چطور یک روحانی میتـواند
از کسی که با دین خدا مخالفت کرده حمایت کند؟ ما صد درصد بدون هیچ
مسامحهای روبروی آن کسی که با حکم خدا مخالفتکند میایستیم چون در
ً
مورد حکم خدا اصال تعارف نداریم.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار ادامه داد :حفظ انقالب برای ما یک تکلیف است
و تردیدی در آن نیست .اگر خدای ناکرده این انقالب صدمهای ببیند ،اسالم
لطمه خواهد دید .دغدغه ما در وقایع اخیر کشور فقط حفظ حجاب نیست بلکه
حفظ اسالم است .امام خمینی (ره ) در همان ابتدای انقالب فرمود اگر صدمهای
به انقالب بخورد برای صدها سال اسالم دفن خواهد شد .لذا باید با همه وجود
انقالب را حفظ کنیم ،حفظ انقالب هم با رعایت احترام بزرگان و رعایت دستورات
رهبری و مراجع بزرگوار محقق خواهد شد.
می خواهند ناکارآمدی دین را القا کنند
وی با تاکید بر رعایت امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح با بیان درست و
دقیق ،گفت :باید موفقیتهای نظام را در این 40سال اخیر برای مردم بازگو کنیم.
دشمن دنبال این است که بگوید روحانیت کارایی ندارد ،اسالم و دین کارایی ندارد
و دین نمیتواند حکومت کند .میگویند اسالم نمیتواند کارایی داشته باشد،
اسالم نمیتواند معیار باشد .یعنی قرآن نمیتواند معیار باشد ،باید آن را بوسیده
و کناربگذارید ،فکر باطل آنها این است که دین را کنار بگذارند .حرفشان این است
که ناکارآمدی دین را القا کنند نه ناکارآمدی اشخاص را.
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به واجب بودن جهاد تبیین ،افزود :باید ببینیم
انقالب چه آثار و اهدافی داشته و آنها دنبال چه اهدافی هستند؟ آنها این عزت و
استقاللی که امروز وجود دارد را نمیخواهند ،میخواهند این کشور را چپاول و
منابع آن را غارت کنند .رییس مرکز فقهی ائمه اطهار تصریح کرد :باید بدانیم چه
وظیفهای داریم .باید با مردم درست صحبت کنیم و در کنار مردم باشیم.
مردم از دولت انتظار یک حرکت دقیق را دارند
ً
حرکتی که واقعا مرهمی بر مشکالت اقتصادی مردم و این گرانیها باشد
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با تاکید بر ضرورت به کار گیری تدبیر در حل
مشکالت و استفاده از نیروهای کارآمد در دولت برای حل مشکالت ،گفت :آیا
خندهدار نیست که بگوئیم معیار اشتغال یک ساعت در هفته است؟ بعد روی این
معیار میگویند آمار بیکاری امسال از سال گذشته کمتر شده ،این چه معیاری
است؟ با این معیار معلوم میشود که وضع تولید خراب است ،معلوم میشود
که بیکاری روز به روز زیادتر میشود ،این روزها هم که به خاطر مصالحی برخی
شبکهها فیلتر شده ،مشکالتی را ایجاد کرده و بیکاری را افزایش داده است.
امروز وقت کنار رفتن و کنار کشیدن نیست
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با یادآوری وظیفه سنگین روحانیت در
همراهی با مردم برای حل مشکالت ،گفت :روحانیت باید با مردم ارتباط داشته
باشد ،حقایق را با مردم بیان کند .امروز وقت کنار رفتن و کنار کشیدن نیست
چون هدف اصلی دشمن همین است .آنها برای کنار گذاشتن دین میگویند اول
روحانیت را حذف و طرد و مأیوس کنیم.

رئیس جمهور گفت :خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای
اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی ،امنیت سرمایهگذاری و حمایت از
تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأسآفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی
کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.
شصت و دومین اجالس مجمع عادی و فوقالعاده بانک مرکزی صبح روز
یکشنبهباحضورآیتاللهسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهوربرگزارشد.
در این جلسه علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی
سال ۱۴۰۰و همچنین شاخصهای مالی سال ۱۴۰۱ارائه کرد.
رئیس جمهور پس از استماع این گزارش به برخی موارد ذکر شده از جمله روند
کاهشی نرخ تورم ،افزایش صادرات ،وصول درآمدهای ارزی کشور ،روند کاهشی
نوسانات نرخ دالر ،روند کاهشی رشد نقدینگی ،افزایش خالص داراییهای
خارجی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت  :استمرار
ایناقداماتموجباطمینانبخشیبهمردموهمچنینفعالیناقتصادیاست.
در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضاف ه برداشت برخی
بانکهاکهانضباطمالیوپولیشبکهبانکیکشورراتحتتأثیرقراردادهباجدیت
پیگیریکند.
حل موضوع تکالیف به جا مانده از سالهای قبل در گزارشهای مالی،
عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارشهای مالی بانک مرکزی ،تأکید بر کنترل
تورم و رشد نقدینگی،کنترل و نظارت جدی بر بانکها بویژه بانکهای خصوصی
و هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد ،کنترل ترازنامههای بانکها و
تسهیل دسترسی مردم به تسهیالت بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور
بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد.
رئیسجمهورهمچنینازبانکمرکزیخواستباتسریعدرتسهیلروابطپولی
و بانکی با دیگر کشورها ،خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دالر را با جدیت
دنبالکند.
بانکمرکزیموضوعاضافهبرداشتبرخیبانکهاراپیگیریکند
آیتالله رئیسی تأکید کرد :خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر
نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی ،امنیت سرمایهگذاری و
حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأسآفرینی با هدف برهم زدن نظام
اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.
رئیسجمهورهمچنینگفت:ثباتاقتصادی،امنیتسرمایهگذاریوحمایت
از تولیدو اشتغالبابخشنامهاتفاقنخواهدافتادو مردمبایدآنرادرعمل احساس
کنند.
پیش از سخنان رئیس جمهور ،علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره
به برنامههای این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی ،افزود :کاهش  ۱۹,۷دهم
درصدی نرخ تورم به صورت متوسط  ۱۲ماهه ،کاهش شاخص  ۱۲ماهه بهای
تولیدکننده ،رشد  ۳برابری وصولیهای ارزی در سال  ۱۴۰۱در مقایسه با سال
 ،۱۳۹۹رشد  ۳۰درصدی رقم تأمین ارزی ،کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو

و تجهیزات پزشکی از  ۳۰به حداکثر  ۲روز ،راهاندازی بازار توافقی مدیریت بهینه
بازار ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان ،افزایش ۵برابری وصول مطالبات ارزی
از کارگزاران داخلی و خارجی نسبت به سال گذشته ،رشد  ۵۴درصدی پرداختی
شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی در سال ،۱۴۰۰رشد ۴۵درصدی تسهیالت
بانکی در ۷ماهه اول سال ۱۴۰۱نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از اقدامات
مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته بوده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از  ۵واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان
شهریور سال  ۱۴۰۱نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ،اظهار داشت :رقم
رشد نقدینگی از  ۴۰,۶دهم درصد در سال  ۱۳۹۹به  ۳۹درصد در پایان شهریور
سال  ۱۴۰۰و  ۳۵درصد در پایان شهریور  ۱۴۰۱رسیده است.
صالحآبادی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت
غیرتورمی ،گفت:میزان انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به عنوان یک ابزار
تامین مالی تعهدی و نوعی حمایت غیرتورمی از تولید از  ۷,۷هزار میلیارد تومان
در سال  ۱۴۰۰به  ۳۲هزار میلیارد تومان تا  ۲۸آبان سال  ۱۴۰۱رسیده است که
رشد  ۴برابری را نشان میدهد.
افزایش پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان از  ۸۰هزار میلیارد تومان در سال
 ۱۴۰۰به  ۸۶هزار میلیارد تومان تا آبان سال  ،۱۴۰۱پرداخت  ۲۱هزار میلیارد
تومان تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری تا آبان سال ۱۴۰۱و افزایش تسهیالت
پرداختی به شرکتهای دانش بنیان از  ۶۶هزار میلیارد تومان در سال  ۱۴۰۰به
بیش از  ۷۴هزار میلیارد تومان تا آبان سال  ۱۴۰۱از دیگر نکات برجسته گزارش
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بود.

معاون بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 ۲۰دقیقه چشم بستن ایران؛ اروپا را به زانو در میآورد

معاون بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد :اگر فقط ۲۰دقیقه مرزهای
مان را باز بگذاریم تا مواد مخدر عبور کند و چشمهای مان را ببندیم و نبینیم که کجا
میرود قول میدهم که اروپا باید زانو بزند و خواهش کند که مراقبت کنیم.
ُ
سردار محمد مسعود زاهدیان افزود :اکنون این مواد را با تناژ باال در مرزهای ورودی
به کشورمان کشف میکنیم آقایون اگر مواد مخدر به کشورهای شان برود باید برای
جمع آوری ِگرم ِگرم آن اقدام کنند و از جیب هر نفر ،یک ِگرم مواد درآورند؛ آیا این
توانایی را دارند؟
ویگفت:بههمکارانمدرمجموعههایذیربطدیگرکشورهاتوصیهمیکنمکهازما
درمبارزهباقاچاقچیانموادمخدرحمایتکنند؛اگرمشتشویموبهجرایمسازمان
یافته ضربه زنیم میتوانیم موفق شویم واال اگر اقدامات کشورها همپوشانی نداشته
باشد و کشورهای خط مقدم مبارزه؛ به خوبی تامین نشوند مطمئن باشند که همه
باید ضایعاتش را بپذیرند و این طور نیست که فقط یک کشور آسیب ببیند.
سردار زاهدیان درباره نقش موثر ایران در مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت :ما در
نقطهای از جهان قرار داریم که نابسامانی کشورهای همجوار به گونهای به سمت ما
انتقال یافته است و پاسخگوی معضالتی شدیم که در جای دیگری اتفاق میافد.
رئیس سابق پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود :قاچاق مواد مخدر ،مهاجران و
تسلیحات جنگی از کشورهای همجوار به سمت کشورمان جزو جرائم سازمان یافته
محسوب میشود که تهدیداتی را علیه هم وطنان مان ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد :حجم بیش از  ۶هزار و  ۶۰۰تنی تولید تریاک در افغانستان در
سال  ۲۰۲۱حجم عظیمی از مواد مخدر را مانند سونامی به سمت کشورمان به راه
انداخته و ضروری است که جلوی آن بایستیم ،زیرا در مسیر ترانزیتی هستیم که از
گذشته مسیر بالکان نامیده میشود مسیری که از افغانستان آغاز میشود و به سمت

کشورهای اروپایی که مصرف کننده اصلی این مواد هستند امتداد دارد.
سردار زاهدیان گفت :برای انسداد این مسیر با ایجاد استحکامات بسیار در مرزها،
اقدامات کنترلی با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و الکترو اپتیکی و استقرار
نیروهای مرزبانی از انتقال مواد مخدر از این مسیر جلوگیری میکنیم.
وی همچنین با اشاره به ارتباط مستقیم قاچاق مواد مخدر و تروریسم اظهار داشت:
بسیاری از جریانهای تروریستی ،هزینههای کالن فعالیتهای شان را از محل
قاچاق این مواد تامین میکنند .در سال  ۲۰۰۱که نیروهای نظامی امریکا و ناتو به
بهانه برخورد با تروریسم ،افغانستان را اشغال کردند میزان تولید تریاک در این کشور
 ۱۸۵تن بود ،اما متاسفانه پس از  ۲۰سال حضور در این کشور ،نه فقط تولید مواد
مخدر کاهش نیافت بلکه به بیش از ۱۰هزار تن افزایش یافت.
معاونستادمبارزهباموادمخدرافزود:دراینمدت،فعالیتداعشودیگرگروههای
تروریستیهمشدتبیشترییافت.حضورامریکاوناتودرافغانستان،حضورتحریک
کننده و شاید به نحوی حمایت از تروریستها و قاچاق چیان مواد مخدر بود.
رئیس سابق پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت :ایران در خط مقدم جبهه مبارزه
با مواد مخدر است و از سالمت اجتماعی جامعه بشری پاسداری میکند که این
شایسته افتخار است .کشورهای دیگر نیز گروههای مشابهی دارند که از چنین
افتخاراتی برخوردارند و شایسته است که این کشورها از جمهوری اسالمی ایران در
مبارزه با مواد مخدر حمایت کنند.
سردار زاهدیان افزود :ما نیاز داریم که بخشی از تجهیزات مان به روزرسانی شود و
متناسب با تهدیدهای موجود از تجهیزات فنی استفاده کنیم ،اما نه فقط لوازم یدکی
بهماندادندبلکهدرخریدتجهیزاتجدیدنیزممانعتایجادکردندکهاینبهمصلحت
هیچ یک از کشورهای دنیا نیست و تبعات این رفتارها به خودشان هم میرسد.

رییس سازمان انرژی اتمی:

صدور قطعنامه ،اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکثری است

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:
ً
پیشازاینهمهگفتهبودیمکهصدورقطعنامهمشخصا
یک اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکثری است
و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد.
محمداسالمی،معاونرئیسجمهورورئیسسازمان
انرژی اتمی در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین
سالگرد تشییع  ۳۷۰شهید در آبان  ۱۳۶۱و  ۲۳هزار
شهید استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره این
شهداگفت:مردمایرانهمیشهدرصحنههایمختلف
سربلند بودهاند و مردم اصفهان نیز در  ۲۵آبان ۱۳۶۱
در آزمون ایثار در دفاع مقدس سربلند بیرون آمد.
وی افزود :عملیات محرم بیش از یک هزار شهید
داشت که بیش از  ۷۰۰شهید آن برای استان اصفهان
بود و مردم در آن روز  ۳۷۰شهید را بدرقه کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:
هماکنون اصفهان بیش از هزار خانواده دارای دو
شهید و حدود  ۶۰خانواده دارد که  ۳شهید را تقدیم
این انقالب کردهاند و حتی خانوادههایی آن روز

فرزندان خودشان را به جبهه اعزام میکردند که یک
فرزند داشتند و همان یک نفر هم به فیض شهادت
نائلشد.
وی ادامه داد :در آن دوران جوانانی داشتیم که
عاشقانه به امام خویش لبیک گفتند و برای بقای دین،
اسالم و حفظ سرزمینشان جانفشانی کردند .روح
همهشهداشادوانشاءالله...بتوانیمدر مسیر پیشبرد
اهداف انقالب اسالمی که چیزی جز عزت مردم و
آبادانی ایران را به همراه ندارد ،تالش کنیم و سر از پا
نشناسیم.
صدورقطعنامههیچکمکی
به طرفهای مقابل نمیکند
معاون رئیسجمهور در پاسخ به سؤالی درباره
قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی علیه ایران اظهار داشت :پیشازاین همه گفته
ً
بودیمکهصدورقطعنامهمشخصایکاقدامغیرسازنده
برای حفظ فشار حداکثری است و هیچ کمکی به
طرفهای مقابل برای حل مسائل موجود نخواهد

کرد.
اسالمی افزود :ما از مدیرکل آژانس هم شنیده بودیم
وویتأکیدداشتکهصدورقطعنامهکمکیبهپیشبرد
امور نخواهد کرد .به نظر میرسد سه کشور اروپایی
و آمریکا به استفاده از انواع روشهای مختلف فشار
ازجمله صدور قطعنامه و تحریم عادت دارند و پرواضح
است که اینگونه فشارها بیسرانجام خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه بابیان اینکه
این اقدام اشتباه و تصویب قطعنامه علیه کشورمان
همانطوریکهپیشترهمگفتهشدهبود،پاسخمحکمی
از سوی ایران به همراه خواهد داشت ،تصریح کرد:
برنامههای هستهای جمهوری اسالمی ایران مطابق
قانون اقدام راهبردی مجلس پیش میرود و صدور
قطعنامههایمتعددعلیهایراندرپیشبرد اینبرنامهها
خللیایجادنخواهدکرد.
اسالمیتصریحکرد:تمامیبرنامههاییکهدرعرصه
ملی از سوی ما دنبال میشود برای رفاه و پیشرفت
ملت ایران است.

معاون اول رئیسجمهور :

بایدبرنامههفتمتوسعهکشورتحولآفرینباشد

معاون اول رئیسجمهور گفت :باید برنامه هفتم
توسعه کشور تحول آفرین بوده و حسن استفاده از
داراییهای کشور که امری مهم و ضروری است در
این برنامه مشهود باشد طوری که بتوانیم بخشی
از چالشها و ناترازیها را با استفاده از داراییهای
کشوررفعکنیم.
محمدمخبرروزیکشنبهدرجلسهشورایاقتصاد
بر لزوم توجه به پیشرانهای اقتصاد در برنامه هفتم
توسعه کشور تأکید کرد و گفت :اقتصاد دیجیتال
یکی از حوزههای پیشران اقتصاد است که بخش
زیادی از آینده اقتصاد دنیا را شامل خواهد شد
و ضرورت دارد در برنامه ریزیها و به طور ویژه در
برنامههایتوسعهکشورموردتوجهقرارگیردویکی
از سرفصل های اصلی باشد.
معاون اول رییس جمهور همچنین تصریح کرد:
بایدبرنامههفتمتوسعهکشوربرنامهایتحولآفرین
بوده و حسن استفاده از داراییهای کشور که امری

مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد
طوری که بتوانیم بخشی از چالشها و ناترازیها را
با استفاده از داراییهای کشور رفع کنیم.
مخبر بر اهمیت توجه به انرژیهای تجدید پذیر
در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید و خاطرنشان کرد:
نیازمند ایجاد تحول اساسی هم در بخش سرمایه
گذاری و هم در بخش صرفه جویی منابع گاز کشور
هستیم که تحقق این موضوعات با سرمایه گذاری
برایتوسعهمیادینوافزایشتولیدوهمزمانصرفه
جویی در مصرف گاز از طریق توجه به انرژیهای
تجدید پذیر امکان پذیر خواهد بود.
در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور،
وزرای صنعت ،معدن و تجارت ،نفت ،تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،جهاد کشاورزی ،نیرو ،رییس
سازمان برنامه و بودجه ،معاون علمی و فناوری
رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور
داشتند،خطمشیهاوچارچوبکلیبرنامههفتم

توسعه کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین معاون سازمان برنامه و
بودجه گزارشی از جلسات برگزار شده برای تدوین
رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد و
گفت  :در تدوین برنامه هفتم توسعه ،اولویت ها بر
پایه سیاست های کلی برنامه هفتم تعیین شده
و اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی کشور توأم با
عدالتاست.
در این جلسه با کلیات بخشنامه خط مشیها
و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور
موافقت و مقرر شد در جلسهای متشکل از
دستگاههای مربوطه ،این بخشنامه بازنگری
و با نگاهی تحولآفرین اصالح شود .سرمایه
گذاری طرح ساخت خط لوله انتقال فرآورده
رفسنجان ،بیرجند ،مشهد (خط لوله تابش) نیز
از درخواستهای وزارت نفت در این نشست بود
که به تصویب رسید.

یکعضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس:

معیشتمردمنبایددربحرانهای
اجتماعیدستخوشتزلزلشود

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح حمایت از کسب و کارهای
فضای مجازی که اخیرا در وزارت ارتباطات رونمایی شد ،گفت :به نظرم بایستی قدرت
پهنای باند برای شبکههای داخلی افزایش پیدا کند ،بعضی از کسانی که از شبکههای
مجازی مشاغل خودشان را دنبال میکنند برایشان زیرساختهای الزم فراهم شود تا
آنها بتوانند در شبکههای کسبوکار فعالتر شوند و بتوانند اقداماتی را انجام بدهند.
الله وردی دهقانی در گفتگو با ایسنا ،با تاکید بر این که «معافیت مالیاتی و تبلیغاتی
خوب است اما کافی نیست» ،گفت :متاسفانه همین امروز هم بسیاری از قوانین که
باید در ارتباط با حوزه فضای مجازی رعایت شود ،نمی شود و همین مساله نیز ما را
با مشکالت متعددی مواجه کرد .وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون مربوط به الزام به
حضور دستگاه های مختلف در درگاه ملی تاکید کرد :متاسفانه دستگاه ها در این باره
تمکین مناسبی از قانون نکردند در حالی که هدف از ایجاد درگاه ملی برای حمایت از
کسبوکارها این بوده که سرعت در صدور مجوزها بیشتر شود ،اما اتفاقی در این حوزه
صورت نگرفته و صدمه آن را خودمان می بینیم.
عرصه فضای مجازی را به دشمن واگذار کرده بودیم
اللهوردی دهقانی با انتقاد از این که عرصه فضای مجازی را با کوتاهی در برنامه ریزی
و اجرا به دشمن واگذار کرده بودیم ،تاکید کرد :متاسفانه این عرصه را به دشمنان واگذار
کردیم و حال می بینیم که از آن طرف این امکانات را در اختیار ما قرار دادند و ما هم
بدون قواعد ،بدون رعایت مسائل امنیتی و مصلحت کشور در اختیار مردم قرار دادیم.
وی ادامه داد :االن می گویند که نزدیک به ۱۰میلیون کسب و کار در فضای سایبری
و روی اپلیکیشن هایی که توسط معاندان و دشمنان اداره می شود ایجاد شده است.
از سوی دیگر دشمنان چنین مشکالتی را از نظر امنیتی برای ما ایجاد می کنند و آن
کسب و کار هم به یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل می شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر این که « معیشت مردم نباید در بحران
های اجتماعی دستخوش تزلزل شود» ،گفت :گفته می شود که در بسته حمایتی در
بستهحمایتیدولتازکسبوکارهایاینترنتیموضوعاتیازجملهپرداخت،تبلیغات،
حمل و نقل ،زیرساخت ،مالیات ،تسهیالت و احراز هویت دیده شده است که مجلس
اجرای این مسائل را بسیار مهم می داند و قطعا تک تک این موارد را رصد خواهد کرد.
یکعضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:

قانون ترمیم حقوق شامل
«اضافهکار»نمیشود

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که قانون ترمیم حقوق کارکنان
دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری شامل اضافه کار نخواهد شد و تنها یک میلیون
تومان به حقوق دریافتی کارکنان دولت در پایان هر ماه اضافه میشود.
احسان ارکانی در گفتوگو با ایسنا درباره اینکه آیا افزایش حقوق کارمندان دولت
شامل سایر مزایا همچون اضافه کار خواهد شد؟ گفت :در حکم کارگزینی برای
محاسبه اضافه کار فرمول مشخصی وجود دارد .این فرمول بدین گونه است که جمع
سه آیتم حق شغل و حق شاغل و فوقالعاده مدیریت ،تقسیم بر  ۱۷۶میشود و عدد
به دست آمده به عنوان یک ساعت اضافه کار محاسبه میشود .کارمند دولت تا سقف
 ۱۷۵ساعت در ماه میتواند اضافه کار داشته باشد که محاسبه آن بر اساس این فرمول
است .وی ادامه داد :در قانون مربوط به افزایش حقوقها ۳۰۰۰ ،امتیاز در احکام
کارگزینی و قراردادهای کارکنان در قالب ترمیم حقوق مصوب شد که برای آن هم مقرر
شده در ردیف جداگانهای در حکم کارگزینی به نام ترمیم حقوق اضافه شود .لذا با
توجه به اینکه این موضوع در هیچ کدام از سه آیتم مربوط به محاسبه اضافه کار یعنی
حق شغل ،حق شاغل و فوقالعاده مدیریت نیامده است ،این قانون شامل اضافه کار
نخواهد شد و صرفا یک میلیون تومان در حکم کارگزینی قید میشود.
این نماینده مجلس توضیح داد :بر این اساس حقوق آبان ماه یک فرد در مقایسه
با مهر ماه تنها یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که اگر این فرد مرد متاهل و
دارای فرزند باشد شامل افزایش حق عائله مندی و حق اوالد هم خواهد شد.
ارکانی مجددا در جمع بندی گفت :افزایش حقوقها شامل اضافه کار و سایر مزایای
پرداختی نخواهد شد و به آنها تسری پیدا نمیکند .این موضوع هم بخاطر تاکید
سازمان برنامه و بودجه بود که پرداختی بیشتری نداشته باشد .از این رو موضوع ترمیم
حقوق در ردیف جداگانهای در حکم کارگزینی اضافه میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فضای رسانهای کشور وارد یک جنگ
شناختیشدهاست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :فضای رسانهای کشور وارد یک نزاع و تقابل قوی
و جنگ شناختی شده است که با توجه به فراگیری گسترده رسانههای اجتماعی و
مجازی ،سواد رسانهای به یک ضرورت تبدیل شده است.
محمدمهدی اسماعیلی روز یکشنبه  ۲۹ -آبان  -۱۴۰۱در سومین نشست ملی
هماندیشی فعاالن سواد رسانهای کشور در پیامی تصویری اظهار داشت :یکی از
وظایف اصلی ما در مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی توسعه سواد رسانهای
است .در گذشته سواد رسانهای یک مزیت نسبی و موضوع محدود به یک عده افراد
بود .امروز با توجه به فراگیری گسترده رسانههای اجتماعی و مجازی سواد رسانهای
به یک ضرورت تبدیل شده است .وی با بیان این که در فضای رسانهای یک نزاع و
تقابل قوی و جنگ شناختی رخ داده است ،اظهار داشت :در این جنگ طرفین تالش
میکنند حوزه دفاعی و آگاهی ،طرف مقابل را دچار اختالل کنند  .امروز در جامعه
بعضاباتروریسمرسانهایمواجههستیم.باتوجهبهتنوعگستردهشبکههایاجتماعی
نیازمندارتقایسوادرسانهایومصونبخشیمخاطبهستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :برگزاری این دو رویداد برای این است که مسیر
را با قدرت ادامه دهیم .دوستان برگزارکننده تالشهای خوبی کردند و من از حضور
همه عزیزان تشکر میکنم .امیدوارم با کارهای قوی و متقنی که انجام شده بتوانیم
خروجیهای خوبی را برای مخاطبان فراهم کنیم.
فضائلیخطاببهعلمالهدی:

توصیه رهبری به ائمه جمعه رفتار پدرانه
با «همه» است

عضو دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری خطاب به امام جمعه مشهد نوشت :یادآور
میشوم که مقام معظم رهبری به ائمه جمعه رفتار پدرانه با «همه» را توصیه و چند بار
تکرارفرمودند.
مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری با انتشار مطلبی در صفحه
شخصی خود در توئیتی با اشاره به سخنان اخیر امام جمعه مشهد ،نوشت :جناب
آقای علمالهدی! اینکه دولتمردان منحط آمریکا به زنان ما ولو متأسفانه بی حجاب،
چگونه نگاه میکنند مهم نیست ،مهم نگاه امثال جنابعالی است .یادآور میشوم که
مقام معظم رهبریبه ائمه جمعه رفتار پدرانهبا«همه» را توصیهو چندبار تکرارفرمودند.
گفتنی است سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه مشهد گفته بود:
«کسانی که روسری از سر برمیدارند و برای رضایت آمریکا کشف حجاب میکنند،
بدانند که آمریکا به آنان به چشم همان روسپیهای کودتای ۲۸مرداد نگاه میکند ،آیا
راضی هستید که عفت خود را رها کنید تا آمریکا خوشش بیاید؟»
رئیسکمیسیوناصل ۹۰مجلس:

برخوردقاطعبااشراراغتشاشات،انتظار
همه مردم ایران است

رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با اشاره به دستگیری قاتالن شهیدان دانیال
رضازاده و حسین زینال زاده نوشت :برخورد قاطع با اشرار اغتشاشات اخیر ،انتظار
همه مرد م ایران است .نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اسالمی و نماینده مردم مشهد و کالت در پیامی نوشت« :خوشبختانه قاتل شهدای
عزیز دانیال رضازاده و حسین زینال زاده به همت نیروهای امنیتی دستگیر شد.
خواسته مردم به ویژه مردم شریف مشهد ،تسریع در اعالم مجازات قاتل و اجرای حکم
در محل شهادت عزیزان و پارههای جان ما است .برخورد قاطع با اشرار اغتشاشات
اخیر ،انتظار همه مردم ایران است».
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با پیله دندان چه کنیم؟

تاثیر ورزش در مقابله با سرطان روده

آبسه یا جوش لثه؛ عالئم و درمانهای خانگی

آیا گاهی برآمدگی دردناکی را روی لثهتان احساس میکنید که ناراحتتان میکند؟ این
اتفاق میتواند جوش لثه یا پیله دندان باشد .پیله دندان بسیار دردناک و آزاردهنده است
و میتواند حرکات سادهای مانند جویدن و خوردن را هم سخت و دردناک کند .پیله دندان
در صورتی که درمان نشود میتواند عوارضی مانند عفونت خون ایجاد کند.
پیله دندان که به آن آبسه لثه یا parulisنیز میگویند ،برآمدگی و تورمی ُپر از چرک است
که روی لثه به وجود میآید .پیله دندان عالمت یک عفونت باکتریایی است و زمانی ایجاد
میشود که در ناحیه لثه ،باکتریها تجمع کنند .عواملی مانند گیرکردن غذا در دندان،
پالک ،عقبرفتگی لثه یا بیماری لثه میتوانند موجب رشد زیاد باکتریها در پاکت لثه
(لثه اطراف دندان) شود.
پیله یا آبسه دندان دو نوع است . :آبسه پریودنتال :این نوع آبسه در اثر تجمع چرک
در داخل بافت لثه که به آن پاکت پریودنتال میگویند بهوجود میآید .آبسه پریودنتال
یکی از شایعترین انواع آبسه است که نیاز به مراجعه به دندانپزشک دارد .آبسه پریودنتال
در اثر تجمع باکتریهای غیرهوازی ایجاد میشود .آبسههای پریودنتال تکرارشونده
که مداوا نمیشوند ممکن است منجر به تشکیل سلولهای سرطانی در دهان شوند.
 .آبسه پریاپیکال :این نوع آبسه در ریشه دندان ایجاد میشود و ناشی از باکتریهای
استرپتوکوکوباکتروئیدهاستکهباتجمعخوددرریشهدندان،دنداندردواستخواندرد
و آبسه ایجاد میکنند .روغنهای گیاهی زیادی هستند که خاصیت ضدمیکروبی دارند.
مطالعات نشان میدهند روغن درخت چای ،روغن آویشن و روغن نعنافلفلی میتوانند
میکروبهایدهانراازبینببرند.یکقطرهروغنگیاهیرابهدهانشویهیاخمیردندانتان
اضافهکنید
عالئمپیلهدندان
هرچند آبسه دندان به قدر کافی دردناک است اما با عالئم زیر نیز میتواند همراه باشد:
 .تورم لثه
 .تب
 .تورم گرههای لنفاوی
 .حساس شدن لثه
 .قرمزی صورت
 .تریسموس یا قفل شدن فک
 .مشکل در بلع

فوق تخصص روماتولوژی کودکان :

علت آفت زدن دهان چیست؟

فوق تخصص روماتولوژی کودکان گفت:علت اصلی بروز آفت مشخص نیست ،اما
یکسری عوامل فرد را مستعد ابتال به آفت میکند.
ودود جوادی پروانه ،فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در برنامه مادر کودک شبکه سالمت سیما در پاسخ به
این سوال که آفت دهانی چیست؟ گفت؛ آفت دهانی ،زخم دردناکی است که در
 ۲۰درصد افراد جامعه و در هر دو جنس دیده میشود .این زخمها در قسمتهای
ً
داخلی لبها ،کف دهان ،سطح زبان و سقف دهان اتفاق میافتد که معموال با ایجاد
ضایعات فرورفتهای در مخاط دهان همراه است.
وی افزود :آفتها را به سه دسته آفت مینور (کوچک) که همراه با ضایعات کمتر
از یک سانتی متر است و پس از  ۷الی  ۱۰روز بهبود مییابند؛آفت ماژور (بزرگ) که
همراه با ضایعات بزرگتر از  ۱سانتی متر است و جهت بهبودی این زخم ها یک ماه
زمان نیاز است و آفتهای کنار هم قرار گرفته که سطوح زیادی را اشغال میکنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این سوال
که علت بروز آفت چیست و آیا امکان پیشگیری از این بیماری وجود دارد؟ ،گفت:
علت اصلی بروز آفت مشخص نیست ،اما یکسری عوامل ،فرد را مستعد ابتال به آفت
میکندکهشاملضربههاکهبهشکلمستقیمویاگازگرفتگیناخودآگاهتوسطخود
شخصاتفاقمیافتداست.
وی تصریح کرد :مواد محرک مانند انواع اسانس ها و افزودنیهای غذایی ،انواع
مرکبات ،نیترات داخل آب آشامیدنی و ابتال به بعضی از عفونتها مانند ابتال به
آبله مرغان ،تبخال ،ایدز ،بیماریهای روماتیسمی ،استرسها ،تغییرات هورمونی،
سندروم پیش از قاعدگی ،علل ژنتیک و.....در بروز زخمهای آفت ،تاثیرگذارند.
جوادی پروانه یادآور شد:بعضی از مواد غذایی تحریک کننده هستند و افرد با
مصرف این مواد غذایی دچار آفت دهانی میشوند .از این منابع مهم غذایی میتوان
به شیر گاو ،قهوه و شکالت ،پنیر ،سیب زمینی ،مرکبات ،آجیلها و دارچین ،اشاره
کرد .افراد مستعد به بروز آفت ،باید از علل ذکر شده دوری کنند.
جوادی پروانه کمبود مواد تغذیهای در افراد مبتال به آفت را از دیگر عوامل تحریک
کننده این بیماری دانست و گفت ۲۰ :درصد افرادی که آفت میزنند ،کمبود آهن
دارند .همچنین کمبود روی ،ویتامین ب ،۲ب ،۶ب ،۱۲ویتامین دی ،ویتامین ای و
سلنیوم ،میتواند باعث ایجاد و یا تشدید آفت شود.
این فوق متخصص روماتولوژی در پاسخ به این سوال که چه عالئم همراهی در آفت
دهانی ،باعث شک در تشخیص میشود؟ ،گفت :آفت ،تست تشخیصی ندارد و تنها
با معاینه پزشک و خصوصیات ظاهری تشخیص داده میشود.
وی ادامه داد :زخمی که درد ندارد ،خوب هم نمیشود و محدود به یک نقطه هم
نیست ،آفت نیست .اما زخمی که فرو رفته باشد (خاکستری ،زرد یا سفید باشد) و
هاله قرمز در اطراف آن وجود داشته باشد و مهمتر از همه ،درد داشته باشد ،آفت
است.
جوادی پروانه تصریح کرد :زخمهای تاولی و آبکی آفت نیستند و ممکن است این
ضایعات به دنبال بیماریهای ویروسی یا عفونی و یا حتی ناشی از بیماریهای خود
ایمنیباشند.
این فوق متخصص روماتولوژی گفت :آفتهای طول کشنده و و تکرار شونده
ممکن است از عوارض بیماری ایدز باشند .سندروم بهجت و سندروم مارشال(تب
باال در فواصل مشخصی از ماه ،همراه با غدد لنفاوی برجسته) همراه با آفت دهانی
هستند.افتراق آفت ساده دهان با آفتهای به دنبال عوارض اینگونه بیماریها،
اهمیت ویژهای دارد.
کارشناس برنامه در پاسخ به این سوال که چه آفتی نیاز به توجه ویژه دارد؟ ،گفت:
اگر بیمار در کنار آفت عالمتهای دیگری مانند تب ،بدن درد ،درد مفصلی ،بثورات
جلدی ،برجستگی غدد لنفاوی ،اسهال و درد شکمی ،تهوع و استفراغ و سردرد
داشته باشد ،آفتی است که نیاز به توجه خاص دارد.
وی تاکید کرد :در آفت تکرار شونده در کودک ،حتمآ به متخصص روماتولوژی
مراجعهکنند.
جوادی افزود:کودکانی که تمایل به خوردن و نوشیدن ندارند ممکن است آفت
دهانیداشتهباشند.بزرگترینمشکلدراینزمان،کمآبیبدناستوکودکممکن
است دچار تبعات کم آبی شود .با دیدن عالئم بی اشتهایی در کودک ،والدین داخل
دهان کودک را به خوبی معاینه کنند و در صورت عالئم آفت از مایعات خنک استفاده
کنند تا کودک دچار کم آبی نشود.

 .تغییر رنگ دندان
 .دو رگه شدن صدا
 .جاری شدن آب دهان
مراقبتها و راهکارهای خانگی برای پیله دندان
با کمک روشهای طبیعی زیر نه تنها میتوانید عالئم آبسه لثه را کمتر کنید بلکه حتی
میتوانید از تکرار آنها در آینده نیز پیشگیری کنید.
بهداشت دهان و دندان را خوب رعایت کنید
مراقبت از بهداشت و سالمت دندانها میتواند کمک بزرگی به پیشگیری از آبسه
دندان ،پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه کند:
 .روزی دو بار دندانها را مسواک بزنید
 .هر روز نخ دندان بکشید
 .سالی دو بار برای چکاپ به دندانپزشک مراجعه کنید
 .کمتر غذاها و نوشیدنیهای قندی مصرف کنید
سیگارنکشید
مطالعات نشان میدهند سیگار کشیدن میتواند باعث بیماری لثه شود .زیرا سیگار
باعث کماثر شدن مراقبتهای دهانیتان میشود .ترک سیگار و نجویدن آدامس تنباکو
میتواند احتمال بیماری لثه را کاهش داده و کمک کند لثهتان بعد از درمان بهتر و زودتر
خوب شود.
بامحلولآبنمکغرغرهکنید
نمک یک آنتیباکتریال و ضدعفونیکنندهی طبیعی است .مطالعات نشان میدهند
شستن دهان با آبنمک میتواند برای سالمت لثهها مفید باشد و زخم دهان را زودتر
خوب کند .یک قاشق چایخوری نمک را در یک فنجان آب ولرم حل کنید و با آن ۳۰ثانیه
غرغره کرده و سپس تف کنید .این کار را دو تا سه بار تکرار کنید.
دهانتانرابادهانشویههیدروژنپروکسیدبشویید
هیدروژن پروکسید عاملی ضدمیکروبی است و میتواند با انواع باکتریها و میکروبها
بجنگد .مطالعات نشان میدهند دهانشویه هیدروژن پروکسید در کنار بهداشت دهان
میتوانددربلندمدتجلویالتهابلثهرابگیرد.برایاینکهدهانشویههیدروژنپروکسید
درست کنید ،هیدروژن پروکسید را با آب به نسبت یک به دو ترکیب کنید و با این محلول به
مدت  ۳۰ثانیه غرغره کنید .این کار را روزی دو بار انجام دهید.

خمیرزردچوبهبزنید
زردچوبه قرنهاست که برای انواع و اقسام عوارض کاربرد درمانی دارد .پژوهشها نشان
میدهند زردچوبه میتواند بیماریهای پریودنتال را درمان کرده و دنداندرد را نیز کاهش
دهد .کورکومین که عنصر فعال زردچوبه است میتواند از بیماری لثه پیشگیری کند.
برای درست کردن خمیر زردچوبه ،یک قاشق مرباخوری پودر زردچوبه را با نصف قاشق
چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری روغن خردل ترکیب کنید و هر روز روزی دو بار با
این خمیر مسواک بزنید .اجازه دهید ۲تا ۵دقیقه بماند و سپس با آب دهانتان را بشویید.
ازروغنهایگیاهیکمکبگیرید
روغنهای گیاهی زیادی هستند که خاصیت ضدمیکروبی دارند .مطالعات نشان
میدهند روغن درخت چای ،روغن آویشن و روغن نعنافلفلی میتوانند میکروبهای
دهان را از بین ببرند .یک قطره روغن گیاهی را به دهانشویه یا خمیردندانتان اضافه کنید.
یا اینکه میتوانید یک قطره روغن گیاهی را با یکچهارم فنجان آب مخلوط کرده و مثل
دهانشویه از آن استفاده کنید.
اگر با وجود استفاده از این راهکارها ،تورم و آبسه لثهتان همچنان باقی بود باید به
دندانپزشکمراجعهکنید.
درمانهایدندانپزشکی
برای درمان موثر پیله لثه ،دندانپزشک یکی از راههای زیر یا ترکیبی از آنها را به شما
توصیهخواهدکرد:
 .آنتیبیوتیک :از آنجایی که علت آبسه لثه باکتری است ،مصرف آنتیبیوتیک بهترین
راهنابودنکردنباکتریهاست.
 .پاکسازی و جرمگیری دندان :بیماری لثه و پوسیدگی دندان معموال عواملی هستند
کهمنتهیبهآبسهلثهمیشوند.پاکسازیدندانهاورویکردهاییمشابهمانندلکهبرداری
میتوانند پالکها را برطرف کرده و لثه را التیام بخشند.
 .تخلیه :در برخی موارد ،دندانپزشک ممکن است چرک آبسه را تخلیه کند تا درد
تسکین پیدا کرده و لثه زودتر التیام پیدا کند.
 .جراحی :اگر آبسه در ریشه دندان و به دلیل پوسیدگی دندان روی داده باشد ،روت
کانال راهی برای درمان عفونت است .اگر عفونت به دندان رسیده باشد ،دندانپزشک
ممکن است از طریق جراحی ،دندان را خارج کند تا جلوی پخش بیشتر عفونت گرفته
شود.
پاسخ به چند سوال متداول
آیا استرس میتواند باعث پیله دندان شود؟
استرس میتواند سیستم ایمنی را ضعیف کند و این سیستم نتواند با عفونتها خوب
بجنگد و در نتیجه موجب آبسه لثه شود.
چهآنتیبیوتیکهاییمیتوانندآبسهلثهرادرمانکنند؟
آموکسیسیلین ،مترونیدازول ،آزیترومایسین ،سفکسیم و پنیسیلین برخی از
متداولترینآنتیبیوتیکهایتجویزیبرایدرمانآبسهلثهمیباشند.
آیا مصرف قند و شکر میتواند باعث آبسه لثه شود؟
مصرف قند و شکر میتواند احتمال بیماریهای لثه را بیشتر کند زیرا قند به رشد
باکتریهایدهانکمکمیکند.
آیا سرکه سیب برای رفع آبسه لثه خوب است؟
سرکه سیب دارای خاصیت آنتیمیکروبی است که میتواند بهبود آبسه لثه را سرعت
بخشد اما نمیتواند آن را به طور کامل درمان کند.
آیا پیله یا آبسه لثه واگیردار است؟
خیر ،آبسه لثه به طور کلی ُمسری نیست؛ اما عفونتهای شدید ممکن است از طریق
بزاقموجبانتقالباکتریهاشوند.
آیا آبسه لثه خونریزی هم دارد؟
بله ،آبسه لثه در صورت بزرگ و سوراخ شدن ممکن است خونریزی کند.

توصیههاییبرایدیابتیها

بر اساس یک مطالعه جدید ،انجام منظم و برنامه ریزی شده فعالیت بدنی
متوسط میتواند به افزایش طول عمر افراد مبتال به سرطان روده کمک کند.
این یافتهها نشان داد که ورزش حتی برای بیماران سرطانی چاق هم مفید
است؛ چرا که التهاب را کاهش میدهد و جوامع باکتریایی میکروبیوم روده را
بهبودمیبخشد.
کورنلیا اولریچ ،یکی از نویسندگان این مطالعه از مؤسسه سرطان هانتسمن،
توضیح داد :التهاب یک فرآیند کلیدی است که موجب بروز سرطان کولورکتال
(روده بززرگ) میشود .ما میدانیم که [ BMIشاخص توده بدنی] باال باعث
التهاب در اطراف بدن میشود.
اولریچ در بیانیه خبری مؤسسه گفت :چاقی در آستانه تبدیل شدن به عامل
شماره  ۱سرطان و در حال پیشی گرفتن از سیگار است .بیش از  ۱۳سرطان با
چاقی مرتبط هستند .از اینرو مهم است که درک کنیم ورزش با شدت متوسط
میتواند به بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ کمک کند تا التهاب را کاهش
دهند ،سالمت روده خود را بهبود بخشند و عمر طوالنیتری داشته باشند؛ حتی
اگر اضافه وزن داشته یا چاق باشند.
این مطالعه بر روی بیماران مبتال به سرطان روده تازه تشخیص داده شده ،انجام
شد .محققان در آلمان و همچنین یوتا نمونه مدفوع  ۱۷۹بیمار مبتال به سرطان
روده بزرگ در مراحل  ۱تا  ۴را که بین اکتبر  ۲۰۱۰تا مارس  ۲۰۱۸ثبت نام کرده
بودند،ارزیابیکردند.
آنهادریافتندکهسطحفعالیتبدنیباالترباتنوعمیکروبیومرودهبیشترمرتبط
است که نشانگر سالمت روده است.
بهگفتهمحققانبیماریکهفعالوپرتحرکاست،دارایمیکروبیومهایمتنوعتر
و تعداد کمتری از باکتریهای محرک سرطان کولورکتال و مقادیر باالتری از
باکتریهاییاستکهدربرابرسرطانکولورکتالمحافظتمیکنند.
اولریچ در این بیانیه گفت :مطالعه ما نشان میدهد که هیچکس نیازی به
ً
ورزشکار بودن ندارد تا از مزایای آن بهرهمند شود .صرفا فعال بودن و تحرک داشتن
مفیداست.
محققان این یافتهها را گام مهمی در درک تأثیر یک روده سالم بر نتایج سرطان
روده بزرگ نامیدند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده به بزرگساالن توصیه
میکند که هر هفته ۱۵۰دقیقه ورزش متوسط داشته باشند.

کشف پروتئینی پر رمز و راز
برای درمان آلزایمر

مکانیسمی کشف شده است که سطوح سلولی تاو را تنظیم میکند ،پروتئینی
که تجمع نابجای آن در ریشه تائوپاتیها (تخریب پروتئین تاو) باعث گروهی از
بیماریهایتخریبکنندهعصبیاست.
پروتئینهای تاو ،پروتئینهایی هستند که ریزلولهها را تثبیت میکنند.
پروتئین تاو در نورونهای دستگاه عصبی مرکزی به فراوانی و در آستروسیتها و
الیگودندرسیتهابهمیزانکمترییافتمیشوند.
پروتئینهای تاوی که کارکرد خود را در تثبیت کردن ریزلولهها از دست دادهاند
عاملاصلیبیماریهایمرتبطبهزوالعقلمانندآلزایمروپارکینسونهستند.
این یافته در (آزمایشگاه میشل کایوت)  Michel Cayouetteمدیر تحقیقات
نوروبیولوژیسلولیدرموسسهتحقیقاتبالینیمونترال()IRCMواستادپزشکی
در دانشگاه مونترال کشف شد.
ً
این تحقیق که اخیرا در مجله  Science Advancesمنتشر شده است نشان
میدهد ،چگونه پروتئینی که به نام «بیحس» شناخته میشود ،سطوح تاو درون
سلولی را تنظیم میکند و بیحسی را به یک عامل درمانی بالقوه برای تائوپاتیها
تبدیل میکند .این بیماریها سطح تاو داخل سلولی را افزایش داده اند که در
نهایت برای نورونها سمی شده و باعث انحطاط آنها میشود؛ بنابراین ،درک
فرآیندهایی که توسط آن سطوح تاو کنترل میشوند ،به منظور ایجاد رویکردهای
درمانی قوی برای این بیماریهای ویرانگر بسیار مهم است.
مارین الکوم ،محقق و نویسنده اصلی این مقاله با همکارانش در آزمایشگاه
نوروبیولوژی سلولی  IRCMنشان داد که غیرفعال کردن بیحسی در نورونهای
شبکیه و نورونهای حرکتی نخاع ،پیشرفت بیماری و از دست دادن نورونها را
تسریع میکند؛ بنابراین ،بی حسی به عنوان یک تنظیم کننده منفی سطوح
تاو درون سلولی عمل میکند .یافتههای اخیر باعث شد که تیم  IRCMبه این
فکر کند ،آیا بیان بیش از حد بیحسی میتواند سطوح تاو را کاهش دهد و به
طور مفیدی برای کاهش سرعت از دست دادن نورون عمل کند .در راستای این
فرضیهدانشمنداندرآزمایشاتحیوانیمشاهدهکردندکهبیانبیشازحدشکل
خاصیازپروتئینهایبیحسبهنام ۷۲-Numbباعثکاهشسطحتاووکاهش
سرعت مرگ نورونهای شبکیه در مدلهای حیوانی تائوپاتی میشود.
موشهای تحت درمان با  ۷۲-Numbدر آزمایش بینایی بهتر از موشهای
درماننشده عمل کردند و نه تنها کاهش از دست دادن نورونها را نشان دادند،
بلکه عملکرد آنها را نیز بهبود بخشیدند.در واقع بی حسی سطوح تاو را تنظیم
میکند و از تخریب عصبی در مدلهای موش تائوپاتی جلوگیری میکند.
اگرچه برای پیشبرد بیشتر این کشف ،از جمله آزمایش پتانسیل آن برای کاهش
سرعتانحطاطنورونهایانسانیبهکاربیشترینیازاست،محققانامیدوارندکه
 ۷۲-Numbدر نهایت به یک عامل برای درمان تائوپاتی تبدیل شود.

تشدیدعفونتهای
شناساییعامل
ِ
ویروسی در بیماران ریوی

سلولهای کشنده ایمنی عامل تشدید عفونتهای ویروسی در بیماران ریوی
هستند .متخصصان موسسه تحقیقات پزشکی هانتر و دانشگاه نیوکاسل،
تشدید عفونت های
"سلولهای کشنده ایمنی" را شناسایی کردهاند که عامل
ِ
ویروسی در افراد مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریه ( )COPDهستند.
دکتر جما مایال از برنامه تحقیقاتی سالمت ایمنی  HMRIاین مطالعه را
سرپرستی کرد که نشان داد نوعی از سلول ایمنی به نام "سلول کشنده طبیعی"
در بیماران مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریه ،فعالیت غیرعادی دارد.
مایال گفت :سلول های ایمنی ذاتی به نام سلول های کشنده طبیعی در بافت
ریه وجود دارند .اما آنچه ما دریافتیم این است که این سلول های ایمنی در ریه ها
فرد مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریه فعال
به طور غیر طبیعی در بافت ریهی ِ
میشوند .در این بیماران این سلول ها وقتی در معرض عفونت های ویروسی قرار
می گیرند ،به سرعت فعال می شوند و سپس از کار می افتند .بعد از آن پاسخ
ایمنی دچار اختالل می شود و سلول های کشنده پروتئین الزم (سیتوکین) را
تولید نمی کنند و به عفونت های ویروسی پاسخ مناسبی نمی دهند.
این متخصص همچنین می گوید :این بدان معناست در حالی که سلولهای
ایمنی ساکن بافت ریه به عفونت پاسخ میدهند ،این کار را خیلی تهاجمی انجام
میدهند و سپس در تولید آنچه برای مبارزه با عفونت الزم است ،ناکام میمانند.
به گفته متخصصان ،دو عامل سیگار کشیدن و بیماری مزمن انسدادی ریه با
تغییرات غیرطبیعی در عملکرد نوع خاصی از سلول که به عنوان سلول کشنده
طبیعیساکنبافتریهشناختهمیشود،مرتبطهستند.
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کمبود پارکینگ درد مزمنی که باید درمان شود؛

رئیس کمیته فنآوری اطالعات شورای اسالمی شهر قم:

حمایت از توسعه ۳ایده با موضوع شهر
هوشمندوخدماتشهری

رئیس کمیته فنآوری اطالعات شورای اسالمی شهر قم با اشاره به دغدغه های
شورایاسالمیشهردرحوزهفناوریاطالعات،اظهارداشت:مشخصادررویدادتولید
محتوای دیجیتال بسیج استان قم از سه ایده که در راستای شهر هوشمند و خدمات
شهری و سیاست های شورای اسالمی شهر باشد ،برای توسعه و تجاری سازی حمایت
خواهیمکرد.
مهندس معصومه آمره در حاشیه بازدید از محل برگزاری رویداد تولید محتوای
دیجیتال بسیج استان قم با اشاره به میدان داری جوانان در گام دوم انقالب ،اظهار
داشت :توجه به نسل جوان به عنوان آینده دار نظام مقدس جمهوری اسالمی باید
بیش از پیش مورد توجه باشد ،فضای مجازی و بهره مندی از این مهم بر کسی پوشیده
نیست؛ براین باور هستم که هر جوان ایرانی می تواند با یادگیری مهارت های حوزه
دیجیتال با سرمایه ای اندک در فضای مجازی کار آفرین باشد .وی ادامه داد :تولید
محتوا در حوزه دیجیتال و برنامه نویسی مسئله طاقت فرسایی است و اگر انگیزه و امید
پشت آن نباشد ،نمی توان این حجم از کار را انجام داد .وی افزود :نوجوانان و جوانان
بهتر از هر متخصص دیگری با ذوق و سلیقه هم سن و سالهای خود آشنایی دارند به
همین دلیل حضور و فعالیت آنان در عرصه تولید محتوا میتواند به بومی سازی عرصه
دیجیتال کمک کرده و وابستگی ما را در این زمینه کاهش دهد .عضو هیات رئیسه
شورای اسالمی شهر قم با اشاره به دغدغه های مدیریت شهری در خصوص تبیین
فرهنگ شهروندی ،اظهار داشت :فرهنگ شهروندی تحت تأثیر شبکههای مجازی
بهصورت آنی در حال تغییر است و با استفاده از ظرفیت رویدادهای مشابه می توانیم
ت تبدیل کنیم .وی ادامه داد :در کنار تاثیر برگزاری رویداد دیجیتال
تهدیدها را به فرص 
در ارتقای سواد رسانه ای می توان با معرفی کسب و کارهای نوپا با تکیه بر فناوری
اطالعات و مهارتهای فردی که منجر به اشتغال و کسب درآمد با کمترین هزینه ها می
گردد از این ظرفیت ها استفاده کرد .آمره افزود :ظرفیت و استعدادهای نهفته ای در
سطح نوجوانان استان قم وجود دارد که این توانمندی باید تکثیر وتقویت گردد ،در این
میان تیم ها باید فارغ از مقامی که می گیرند به سمت تجاری سازی ایده هایشان نیز
هدایت شوند ،چرا که در این جشنواره تنها چند تیم را می توان به عنوان تیم برتر معرفی
کرد ،اما بعد از اتمام جشنواره می توان تیم ها را گرد هم جمع کرده و با حمایت اصولی
و هدفمند ایده هایشان را به مرحله تجاری سازی برسانند .وی با اشاره به دغدغه های
شورای اسالمی شهر در حوزه فناوری اطالعات ،اظهار داشت :مشخصا از سه ایده که
در راستای شهر هوشمند و خدمات شهری و سیاست های شورای اسالمی شهر باشد
برای توسعه و تجاری سازی حمایت خواهیم کرد.
رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره):

گفتمان خیر و احسان جامعه را در برابر
آسیبهایاجتماعیحفظمیکند

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت :اگر گفتمان خیر و احسان در جامعه مورد
توجه باشد افراد آن جامعه در برابر آسیب های اجتماعی حفظ می کند.
سید مرتضی بختیاری در دیدار با آیت الله اعرافی خاطر نشان ساخت :باید با تالش
مضاعفورهنمودهایمقاممعظمرهبریکهسرمایهایعظیماست،کارهایبزرگیدر
حوزه کارهای فرهنگی صورت بپذیرد ،لذا ما باید در این عرصه به مقصد و تکامل برسیم
چرا که مسئولیت های سنگینی در کمیته امداد داریم.
وی در ادامه گفت :کمیته امداد یادگار امام عزیز می باشد و این خود کار مضاعفی
را برای دوش ما می گذارد و این نیازمند زیربنای محکم از معارف دینی و الهی است
و تحقق این امر الزمه همکاری با حوزه علمیه در قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری می
باشد ،چرا که زیرساخت های فکری برای آینده و مأموریت های امام(ره) و رهبری
در عرصه محرومیت زدایی به این تفاهمنامه بر میگردد .رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره) ،گفت :ما دنبال این بودیم که با تأسی از اندیشکده خیر و احسان در زمینه
تربیت مبلغ و ایجاد بین رشته ای و کار تخصصی و توجه به امر زکات در عرصه پژوهشگر
همکاری های الزم را داشته باشیم و اگر گفتمان خیر و احسان در جامعه مورد توجه
باشد ،افراد آن جامعه در برابر آسیب های اجتماعی حفظ می شوند .بختیاری در ادامه
خاطرنشان ساخت :اگر کمک های خیرین نبود برکتی که به مستمری بگیران تعلق
می گرفت کمتر می شد و در عین حال در ایام کرونا در بحث های اطعام حسنی و اطعام
مهدوی هفته نیکوکاری و جشن عاطفه ها و ....در همه این ها مردم و خیرین کمک
حال این نهاد بودند .وی گفت  :از راهبردهای ما اشتغال خانگی و تحصیل افراد بی
بضاعت است و یکی از دستگاه هایی که در این امر موفق بوده کمیته امداد می باشد.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم:

کتب اهالی فرهنگ و هنر در قم
رونماییمیشود

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم از برگزاری سلسله جلسات
رونمایی کتاب اهالی فرهنگ و هنر استان قم با عنوان «کتابواره شهر من» با همکاری
سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری قم خبر داد.
مهدی توکلیان ،گفت :با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم و
سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری قم که به تازگی نیز به عنوان سازمان
شایسته تقدیر در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی معرفی شد ،طرح «کتابواره شهر
من» با هدف تکریم نویسندگان و اهالی کتاب استان قم اجرا خواهد شد.
وی افزود :در این سلسله نشست های ماهانه که یکشنبه های آخر هر ماه برگزار می
شود ،تازه ترین کتاب های منتشر شده توسط نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر استان
قم،معرفیورونماییخواهدشد.توکلیانخاطرنشانکرد:نشستافتتاحیه«کتابواره
شهر من» با معرفی ،بررسی و جشن امضای کتاب «باغ حاج علی :خاطرات مهدی
سلحشور از دفاع مقدس» با حضور حاج مهدی سلحشور ،استاد سید مهدی حسینی
و محمدجواد شرافت ،شاعر آیینی در خانه موزه شهید زین الدین برگزار خواهد شد.

گ؛ اولویت مدیریت شهری قم
ساخت پارکین 

یکی از مهمترین مشکالت و بهنوعی معضالتی که
امروزه کالنشهرها را آن روبهرو هستند مسئله پارکینگ
است و در نتیجه رشد و توسعه سریع شهرها ،افزایش
جمعیت و در نتیجه افزایش میزان استفاده از خودرو و
همچنین کمبود زمین در نقاط مرکزی شهرها حل این
مشکل را با دشواریهای خاص خود روبهرو کرده است.
ً
براساس این گزارش ،قطعا مسئله پارکینگ یکی از
مهمترین معضالت و مشکالت امروز و آینده شهرهای
بزرگ به شمار میرود و هرچه که دیرتر برای حل این
ً
مشکل چارهاندیشی صورت نگیرد ،قطعا پیدا کردن
راهکارهای اساسی دشوارتر و در برخی مواقع ممکن
استغیرممکنشود.
در شهر مقدس قم نیز این مشکل از سالیان گذشته
وجود داشته و افزایش جمعیت شهری و همچنین
توسعه و رونق گردشگری مذهبی در این شهر و حضور
گسترده زائران در مناسبتهای مذهبی باعث شده
است که نیاز به پارکینگ در شهر قم بهویژه در هسته
مرکزی شهر مبرم و جدی باشد.
در شرایط کنونی در حالی فقط  ۶هزار جای پارک
در شهر قم وجود دارد که این شهر بر اساس آمار
مناسبتهای مذهبی ،در  ۱۳۶روز از سال مرکزی
برای برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی بوده و زائران
و مسافران از راههای دور و نزدیک قم را بهعنوان شهر
مقصدخودبرمیگزینند.
در طول سالهای گذشته اقداماتی برای توسعه
پارکینگ در قم آغاز شده و در طرح تفصیلی شهر نیز
نقاطی برای احداث پارکینگ در نظر گرفتهشده است،
ولی بروز برخی مشکالت نظیر محدودیتهای منابع
مالی و همچنین عدم اعتماد کردن به بخش خصوصی
موجب شده است که توسعه پارکینگها در این شهر
آنگونهکهبایداتفاقنیفتد.
آغازنهضتساختپارکینگ
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به
برنامههای شهرداری قم برای حل مشکل پارکینگ در
شهر،ازآغازنهضتساختپارکینگازفروردینماهسال
جاری خبر داد و اظهار داشت :سال جاری با تأمین
بودجه موردنیاز برای ساخت پارکینگ اقدامات جدی
آغاز و برنامهریزیها الزم انجام شد.
مسعود طبیبی تعداد جای پارک در سطح شهر را در
حدود  ۶هزار پارک اعالم کرد و افزود :این ظرفیت برای
شهر قم بهعنوان شهری ملی و مذهبی ناکافی بوده و ما
عالوه بر تأمین پارکینگ موردنیاز شهر باید نیاز مسافران
و زائران را نیز رفع کنیم.
وی تصریحکرد:با توجهبه مطالعاتجامعحملونقل
و ترافیک ،شهر قم به بیش از  ۱۰هزار جای پارک نیاز
دارد و بر اساس  ۶هزار جای پارک موجود به  ۴هزار
جای پارک دیگر نیاز داریم .معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری قم تعداد جای پارک پیشبینیشده برای
سال  ۱۴۰۱را در حدود  ۱۲۰۰جای پارک عنوان و
خاطرنشان کرد :با توجه به محدودیت بودجه و امکانی
که در نظر گرفتهشده امسال میتوانیم عددی در حدود
 ۱۲۰۰جای پارک را در سطح شهر تأمین کنیم.
وی با دعوت از بخش خصوصی در ساخت پارکینگ
ادامه داد :برای ساخت  ۴هزار جای پارک موردنیاز شهر
الزم است در کنار استفاده از ظرفیتهای شهرداری از
کمکهایبخشخصوصینیزاستفادهکنیم.
طبیبی اولویت شهرداری را در ساخت پارکینگ در
هسته مرکزی شهر دانست و بیان کرد :مناطق ۱،۷،۳و
 ۴در اولویت بوده و سپس مناطق  ۲و  ۶و در مرحله سوم
مناطق  ۵و  ۸در اولویت قرار دارند.
وی از اعالم فراخوان برای ساخت پارکینگ در
لکههای خالی در سطح شهر خبر داد و افزود :لکههای
خالی در سطح شهر بهصورت موقت برای پارکینگ
مورداستفادهقرارمیگیرندتابرایساختپارکینگهای
طبقاتیبرنامهریزیهایالزمانجامشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از لزوم
ساخت پارکینگ مکانیزه در بلوار شهید سلیمانی خبر
داد و گفت :امیدواریم با توافق با شرکت آب منطقهای
قم ،بتوانیم یک پارکینگ مکانیزه در بلوار شهید
سلیمانی بسازیم .تمرکز بر لکههای در نظر گرفتهشده
بهمنظوراحداثپارکینگهایمصوبدرطرحتفصیلی
شهر ،عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی در احداث
پارکینگ و محدودیت تخصیص منابع مالی خارج
از شهرداری را از عوامل مهم در عدم توسعه مناسب
پارکینگ در قم بوده است.
عوارضحذفپارکینگپاسخگونیست
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
اسالمی شهر قم نیز در این زمینه به موضوع پارکینگ
در شهر قم پرداخت و اظهار داشت :امروز با نگاهی به

گذشته و با توجه به چالشهای این حوزه نمیتوانیم
بگوییم اقدامات کمی در تأمین پارکینگ انجامشده
است.
روحالله امراللهیبا اشاره به سیاست اتخاذشده مبنی
بر دریافت عوارض به ازای حذف پارکینگ در احداث
ساختمانها تصریح کرد :قوانین موضوعی برای ورود
شهرداریبرایتملکزمینبرایساختپارکینگوجود
نداشته و ما باید با توافق مالکین اقدام به تملک برای
پارکینگ انجامدهیم که مورد استقبال مردم نیست.
وی ادامه داد :امروز برای ساخت هر جای پارک بتنی
به زمینی به مساحت  ۱۵متر برای جای پارک و ۱۰
متر برای مشاعات و گردش خودرو نیاز است که هزینه
ساخت آن متری  ۴تا  ۶میلیون تومان بوده که حدود
 ۱۰۰میلیونتومانمیشود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
اسالمی شهر قم قیمت زمین در شهر قم را نیز حداقل
 ۸میلیون تومان اعالم کرد و گفت :با احتساب قیمت
زمین و ساخت ،هر جای پارک برای شهرداری بیش از
 ۱۸۰میلیون تومان هزینه دارد درصورتیکه شهرداری
به ازای هر حذف پارکینگ  ۱۵میلیون تومان دریافت
میکند.
وی شرایط اقتصادی را دلیل عدم افزایش حذف
پارکینگ دانست و خاطرنشان کرد :این تفاوت قیمت
ساخت پارکینگ و عوارض حذف پارکینگ باعث شده
شهرداری نتواند پارکینگ به تعداد مناسب بسازد و در
این حوزه موفق نبودهایم.
عوارض کسر پارکینگ تنها در ساخت آن
هزینه میشود
انتقاد عضو شورای شهر قم در حالی مطرح میشود
که مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم
اعالم کرده است که عوارض کسر پارکینگ و درآمدهای
حاصل از ساخت پارکینگ باید تنها در ساخت پارکینگ
هزینه شده و قانون اجازه نمیدهد این پول را در حوزه
دیگریهزینهکنیم.
محمد وحیدنیا با اشاره به اهمیت افزایش درآمدهای
شهرداری قم اظهار داشت :یکی از موضوعاتی که باید
مورد توجه قرار گیرد ،لزوم تأمین منابع برای ساخت
پارکینگ در سطح شهر است.
وی ساخت پارکینگ را شامل دو بخش تملک و
ساخت دانست و افزود :در حوزه ساخت پارکینگ در
چند سال گذشته اتفاقهای خوبی افتاده و همه ارکان
مدیریتشهریدستبهدستهممیدهندتاادامهپیدا
کند.
اختصاص ۱۰۰میلیارد تومان بودجه در سال
 ۱۴۰۱به ساخت پارکینگ
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی
شهرقمبهاولویتمدیریتشهریبرایساختپارکینگ
در سال  ۱۴۰۱اشاره کرد و اظهار داشت :یکی از
مهمترین دغدغههای شورای شهر و شهرداری تأمین
پارکینگموردنیازشهراست.سیدمحمدحسیندهناد
از اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان بودجه به پارکینگ
خبر داد و افزود :در سال  ۶۰ ،۱۴۰۱میلیارد تومان
به ساخت پارکینگ و  ۴۰میلیارد تومان به تملک برای
پارکینگاختصاصدادهشدهاست.
وی سپس سه پروژه مهم در حوزه پارکینگ در سال
 ۱۴۰۱را مطرح کرد و گفت :امسال  ۶۰میلیارد تومان
برای احداث پارکینگ خیابان امام خمینی(ره) در
نظر گرفتهایم که طراحی آن به پایان رسیده و عملیات
عمرانی آن آغاز شده است.
دهناد ادامه داد :همچنین ۴۰میلیارد تومان نیز برای
تملک پارکینگ در نظر گرفتهشده که با بررسیهای
انجامشده زمین انتخاب و خریداری میشود.
وی از اتمام ساخت پارکینگ در تقاطع خیابان آذر و
عمار یاسر خبر داد و خاطرنشان کرد :پروژه پارکینگ
تقاطع خیابان آذر و عمار یاسر با  ۴۰۰فضای پارک

و بیش از  ۹۵درصد پیشرفت مراحل پایانی خود را
سپری کرده و اگر مشکالت آن حل شود بهزودی افتتاح
میشود.
رئیس کمسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی
شهر قم به اجرای عملیات عمرانی پارکینگ شرقی نیز
اشاره کرد و یادآور شد :در صورت آغاز عملیات عمرانی
پارکینگ شرقی و فعال شدن کارگاه ،محدودیتهایی
برای پارک خودروها ایجاد میشود که فضای مجاور
مجتمع زمزم و ناشران که در اختیار شهرداری است،
بهعنوانجایگزینپیشبینیشدهاست.
بهسازیپارکینگجنبمیدان
حضرتامامخمینی(ره)
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم
با اشاره به بهسازی پارکینگ جنب میدان امام خمینی
(ره) ،از اجرای طرح تسهیل درآمد و شد و ایمنسازی
مسیر تردد اهالی از باند کندرو مجاور این پارکینگ خبر
داد و اظهار داشت :در این طرح مسیر کندرو آزادسازی
و مسیر پیادهرو با هدف تسهیل در تردد اهالی و عابرین
پیادهپیشبینیشدهاست.
نزاده گفت :پارکینگ میدان حضرت
حسین شعبا 
امام خمینی (ره) هرروزه میزبان وسایل نقلیه
بسیاری است که برای عزیمت به شهرک شکوهیه و
سایر شهرکهای صنعتی از آن استفاده میکنند و
نبود فضای مناسب پارکینگی در این محل موجب
بههمریختگی و نابسامانی در پارک وسایل نقلیه
بخصوصموتورسیکلتهامیشود.
وی افزود :در این طرح سعی کردیم با حداکثر ظرفیت
موجود بتوانیم ضمن آزادسازی باند کندرو و مسیر تردد
عابرین پیاده ،میزبان وسایل نقلیه که متقاضی فضای
پارکینگی هستند ،باشیم تا شهروندان بتوانند با خیالی
آسوده وسیله نقلیه خود را در آن به امانت بسپارند.
به گفته مدیران شهری ،سال  ۹۹درآمد شهرداری از
هزینه حذف پارکینگ  ۴۶میلیارد تومان و از محل کسر
ً
پارکینگ نیز  ۲۰میلیارد تومان بوده که با این رقم نهایتا
 ۲۵۰جای پارک میتوان احداث کرد .همچنین سال
 ،۱۴۰۰درآمد حذف و کسر پارکینگ شهرداری قم۱۰۰
میلیارد تومان بوده که با این رقم فقط  ۴۰۰جای پارک
میتوان احداث کرد؛ مسلم است که هرچقدر افزایش
ظرفیت پارکینگ در قم طوالنی میشود هزینه و اعتبار
ساخت آنکه گریزی از آن نیست چندین برابر افزایش
مییابد و که دود آن درنهایت به چشم بودجههای جاری
رفته و مردم متضرر میشوند.
طرح نهضت ساخت پارکینگ بهرغم مشکالت
بودجهای و موانع موجود توسط شهرداری قم کلید
خورده و چندین پروژه احداث پارکینگ با جدیت
توسط مدیریت شهری دنبال میشود که از طرح ضلع
شرقی حرم مطهر ،پارکینگ خیابان امام ،شناسایی
لکههای مستعد در سطح مناطق و به همراه اختصاص
 ۲۰۰هکتار از اراضی اطراف مسجد جمکران میتوان
بهعنوان مهمترین آنها یادکرد که بهرهبرداری از آنها
میتواند بخشی از نیاز روزافزون شهر را برطرف کند.
هرچند به گفته کارشناسان ،راهحل ریشهای و اساسی
چنین معضالتی توسعه فرهنگ استفاده از حملونقل
عمومی است اما کمبود پارکینگ در قم به حدی زیاد
است که نمیتوان از کنار آن بهسادگی عبور کرد.
ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)
با ظرفیت  ۱۶۰۰سلول پارک از پروژههای شاخصی
است که عملیات اجرایی آن در حال آغاز بوده و تالش
میشود تا ضمن جبران بخشی از مشکل کمبود
پارکینگ ،وضعیت آشفته این بخش از هسته مرکزی
شهرنیزسامانیابد.بااقداماتشهرداریقمپیشبینی
میشود تا چند ماه آینده یک هزار و  ۲۰۰سلول پارک
به ظرفیت پارکینگهای عمومی افزوده شود اما هنوز
پارکینگ پاشنه آشیل و درد مزمنی است که باید هر چه
زودتر نسبت به رفع کمبودهای آن اقدام شود.

مدیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه قم :

همایش«طالیهداراناقتصادمقاومتی»
در قم برگزار میشود

مدیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه قم از برگزاری همایش طالیهداران
اقتصاد مقاومتی توسط بسیج سازندگی سپاه قم خبر داد.
محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگاران با اعالم خبر برگزاری همایش
«طالیهداراناقتصادمقاومتی»،اظهارکرد:اینهمایشبههمتبسیجسازندگیسپاه
قم بهمنظور تجلیل از کارآفرینان و نقشآفرینان اقتصاد مقاومتی استان ،ارائه الگوی
موفق در این عرصه و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی در سالن همایش باغموزه دفاع
مقدس به مناسبت هفته مبارک بسیج برگزار خواهد شد .وی افزود  :یکی از اهداف
اصلی بسیج سازندگی حمایت از قشر ضعیف و محروم جامعه و ایجاد اشتغال پایدار
است .مدیر اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه قم تأکید کرد :بسیج سازندگی
لزا توانسته است اشتغالهای
با ایجاد  ۲۶۰صندوق قرضالحسنه مردم پایه اشتغا 
خانگیخوبیایجادکندودراینهمایشبهمنظورمعرفیالگوهایموفقدراینعرصه
و تجلیل از این عزیزان است.
رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم خبرداد:

آغازطرحآموزشی«مدرسهآماده،شهرتابآور»

رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم از آغاز و اجرای طرح
آموزشی «مدرسه آماده،شهر تاب آور» در شهر قم خبر داد.
مهدیبرزوییدرگفتوگوباخبرنگاران،اظهارداشت:باهماهنگیهایبهعملآمده
با اداره کل آموزش و پرورش استان ،طرح مدرسه آماده ،شهر تاب آور از ابتدای آذرماه
اجرایی میشود .به گفته وی ،در این طرح که ویژه مدارس متوسطه استان خواهد
بود ،کادر اجرایی مدارس و دانش آموزان در قالب یک اردوی نیم روزه و در فضایی با
نشاط ،مهارتهای عملی اطفا حریق ،کمکهای اولیه و چادر زنی را آموزش خواهند
دید .رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم با بیان اینکه این
طرح با مشارکت و همکاری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری و جمعیت
هاللاحمر برگزار خواهد شد افزود :در همین راستا با حضور نخستین گروه از کادر
اجرایی مدارس و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان ،از ابتدای آذرماه
این طرح اجرایی خواهد شد.

صبر و شکیبایی باید از دوران کودکی به فرزندان آموزش داده شود ؛

چگونهکودکانصبوریداشتهباشیم؟

صبر و شکیبایی یکی از مهارتهایی است که باید از دوران کودکی به فرزندان آموزش داده
شود تا در بزرگسالی و در مواجهه با مشکالت و ناکامیها بتوانند بهترین راه را برای برونرفت از
مشکالت پیدا کنند .داشتن کودکان صبور یکی از موهبتهایی است که هر خانوادهای میتواند
داشتهباشد.
کودکان صبور به نسبت دیگر کودکان ،بهتر میتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و از پس
مشکالت بربیایند .آنها یاد میگیرند چطور نوبت را رعایت کنند و منتظر بمانند ،بدون اینکه
عصبانی شوند و از کوره دربروند .بچههایی که از کودکی صبوری را یاد گرفتهاند در آینده افراد
موفقتری خواهند بود و در دوران تحصیل نیز به نسبت دیگر دانشآموزان موفقتر هستند.
صبر داشتن مهارتی است که کمکم و در طول زندگی ب ه دستمیآید .این مهارت نیز همانند هر
مهارت دیگری نیاز به تمرین دارد .هیچ کودکی از بدو تولد صبور به دنیا نمیآید و با گذشت زمان
و در خانواده یاد میگیرد که خواستههای خود را به تعویق بیندازد و صبر کند تا زمان مناسب برای
بهدستآوردنخواستههایشفرابرسد.
ب هگفتهندامحمدعلی،روانشناس،بهترینسنبرایآموزشغیرمستقیمصبوریبهکودکانبین
 ۲تا ۳سالگی کودک است که این آموزش تا ۷سالگی نیز باید بهصورت غیرمستقیم ادامه داشته
باشد .اما درخصوص کودکان زیر دو سال باید حواسشان را از چیزهایی که میخواهند و برایشان
مناسبنیست،پرتکنیم.
در این سن کودکان بهزودی حواسشان به موضوع جدید پرت میشود و زود فراموش میکنند که
تا چند لحظه قبل چه درخواستی داشتهاند .او میگوید :یکی از کارهایی که میتوانیم با کودکان
باالی  ۳سال انجام دهیم این است که با انجام برخی کارهای تشویقی و یا بازیکردن ،صبرکردن را
به کودکان (با تکرار و تمرین) آموزش دهیم .یکی از این کارها ستارهبازی است.
برای این کار ،یک جدول میکشیم و در ازای هر کار خوبی که فرزندمان انجام داد به او یک
ستاره میدهیم و میگوییم که مثال در ازای دریافت هر ۵ستاره میتواند پاداش بگیرد .این پاداش
میتواند خرید بستنی مورد عالقه کودک ،کتابخریدن و یا درستکردن غذای مورد عالقهاش
باشد .والدین باید به این نکته توجه کنند که پاداشی که برای فرزندشان در نظر میگیرند خیلی هم
گرانقیمت و ...نباشد و در حد زندگی روزمره کودکشان باشد.
صبوری در گذر زمان
بچههاهنوزازگذرزماندرکیندارندومتوجهنیستندکهفرقبین۵دقیقهصبرکردنبانیمساعت
صبوریکردن ،چقدر است اما میتوان به آنها آموزش داد که بتوانند گذر زمان را درک کنند .مثال
میتوان عقربه بزرگ ساعت را به آنها نشان داد و گفت وقتی عقربه روی عدد ۸قرار گرفت میتوانیم

با همدیگر بازی کنیم؛ یا مثال به جای اینکه به او بگوییم تا ۲۰دقیقه دیگر ناهار آماده میشود،
بگوییمزمانیکهسرخکردنسیبزمینیهاتمامشدمیتوانیمباهمناهاربخوریم.
میتوانیم به او تأکید کنیم که تا رسیدن زمان مناسب میتواند با ماشینهایش بهتنهایی بازی
کند ،پازلش را تکمیل کند و یا نقاشی بکشد .در این صورت کودک بهمرور یاد میگیرد که برای
رسیدن به خواستهاش باید صبر کند و در عین حال زمان انتظار برای رسیدن به خواستهاش نیز
بهبطالتنمیگذرد.
والدین صبور ،کودکان صبور دارند
والدین باید خودشان اهل صبر و مدارا باشند تا بتوانند این مهارت را به فرزندشان هم آموزش
دهند .بچهها با مشاهده عکسالعمل والدین یاد میگیرند که در موقعیتهای مشابه چه
عکسالعملی داشته باشند .وقتی ما بهعنوان والد زمانی که اینترنت قطع میشود شروع به شکوه
و شکایت میکنیم و زمین و زمان را به هم میدوزیم یا وقتی میخواهیم به میهمانی برویم توقع
داریم همان موقعی که ما انتظار داریم همه آماده شوند و در غیر این صورت شروع به پرخاشگری
میکنیم ،نباید از کودک خود انتظار صبوری داشته باشیم.
به همین دلیل است که روانشناسان معتقدند الگوی صبور بودن ،کار بسیار سختی است و برای
دستیابی به آن باید تالش و تمرین کرد .صبر ،یکی از مهارتهایی است که کیفیت آن بهمرور زمان
بهبود پیدا میکند و والدین و کودکان در کنار هم میتوانند با یکدیگر تمرین کنند تا به مزایای صبر
دسترسیپیداکنند.
قانونمندشدندردبستان
ندا محمدعلی میگوید :کودکان از سن پیشدبستان به بعد باید ب ه سوی قانونمندشدن پیش
بروند.در این سن ،مدل گفتوگوی والدین و فرزندان باید قاطع ،محکم و بدون تهدید و سرزنش و
دادزدنباشد.مثالاگربچهخواستهایداردکهوالدینتشخیصمیدهندنبایدبهآنخواستهبرسد
بایدباقاطعیتوصدایآراموالبتهبیتفاوتنسبتبهجیغودادفرزندشاندرموضوعمداخلهکنند
و به او بگویند که برای رسیدن به خواستهای که دارد باید تا زمانی که والدین تشخیص میدهند،
صبرکند.
به گفته این روانشناس ،والدین در صورتی باید در زمان جیغودادزدن کودک خود مداخله کنند
که احتمال خطر برای او وجود داشته باشد و مثال کودک سر خود را به زمین یا دیوار میکوبد و
در معرض خطر آسیبدیدگی قرار دارد .در این صورت باید کودک را نگه دارند و بدون هیچ
عکسالعمل احساسی ،در چشمهای کودک نگاه کنند و به او بگویند تا زمانی که رفتار خود را ادامه
دهد هیچ کاری برایش انجام نخواهند داد.

آیت الله اعرافی در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره):

ّ
محرومیت زدایی و امداد
وظیفههمگانیاست

مدیر حوزه های علمیه گفت :کمیته امداد باید در عرصه خدمت به افراد نخبه و
مستعد که تحت حمایتش می باشد در جهت رشد افراد به صورت ویژه ریل گذاری
کند و شکوفا سازی استعداد ها در کمیته امداد امری مهمی است تا در جهت تقویت
جامعهبرآید.
آیت الله اعرافی در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) که در قم برگزار شد
با تقدیر از خدمات ارزنده کمیته امداد و همه خیرین و عموم مردم گفت :همه ما باید
قدردان حمایت ها و کمک های مردم عزیز و شریف باشیم.
مدیر حوزه های علمیه در ادامه با اشاره به تعامل بین حوزه علمیه و کمیته امداد
افزود :باید مسئله امداد را به مقوله اجتماعی در جامعه محقق کنیم و نظام امدادی را
با کار مطالعاتی و پژوهشی از نگاه اسالم که مسایل مهم و ارزشمندی دارد مورد توجه
قراردهیم.
وی با بیان این که رویکردهای کمیته امداد در تاریخ انقالب اسالمی بالنده و به سوی
پیشرفت بوده بیان داشت:اگر منظومه فکری اسالم در تکامل و تعامل را در ابعاد و
اضالع دیگر که نهان است انجام شود ،کار مهمی صورت گرفته است.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت :از منظر اسالم در شاخص کل جامعه
اسالمی اگر در یک گوشه محرومیت باشد و امکان رفع آن باشد و رفع نشود همه جامعه
مسئولآنهستندبنابرایناینواجبکفاییاختصاصبهکمیتهامدادنداردوشاخص،
مفاهیم اسالمی منطبق بر احکام اسالمی در جامعه است.
وی افزود :کمیته امداد پیشران و پیشاهنگ این امر خطیر می باشد و مسئولیت هیچ
کس را رفع نمی کند و همه دستگاه های نظام و مردم مسئول می باشند و این شاخص
جامعه اسالمی که همه احاد جامعه حاضر در میدان بصورت انقالبی در صحنه باشند
یک اصل است.
عضو فقهای شورای نگهبان گفت :در وسط این میدان کمیته امداد نقش پیشران
و راهبری را ایفا می کند ،لذا باید در کشور پایش و موج ایجاد بکند که این امر مهم
مسئولیتخطیریمیباشدبنابرایندراصل،محرومیتزداییوامدادوظیفههمگانی
است ،ولی راهبری و همگانی آن مربوط به این نهاد می باشد .لذا باید به دو اصل
توانمند سازی به عنوان وظیفه عام در جامعه اسالمی و محرومیت زدایی در عرصه
کمیتهامدادتوجهداشت.
آیت الله اعرافی خاطر نشان ساخت :باید رویکرد علمی فرهنگی معنوی و اخالقی
و توجه به همه ابعاد آن که نظام اسالمی انتظار می رود توجه داشته باشیم و در این
آسیب ها و حوادث های اجتماعی افراد جامعه را مورد توجه قرار دهیم و امیدواریم این
رویکردتقویتشود.
وی گفت :کمیته امداد باید در عرصه خدمت به افراد نخبه و مستعد که تحت
حمایتش می باشد در جهت رشد افراد به صورت ویژه ریل گذاری کند و شکوفا سازی
استعداد ها در کمیته امداد امری مهمی است تا در جهت تقویت جامعه برآید .لذا تمرکز
در استعدادهای ممتاز ،کار ارزشمندی است و نیاز است افزون به این ها در امر فرهنگی
نیز کار شود ،چرا که برای تقویت نظام موثر می باشد.
آیت الله اعرافی تصریح کرد :با روحیه جهادی و انقالبی قدم های جدی تری برداریم
تا فرهنگ جهادی و بسیجی تقویت بشود ،لذا در این عرصه حوزه علمیه وظیفه خود
می داند در خدمت کمیته امداد باشد تا از ظرفیت ها و شبکه سازی های حوزه در
نقاط مختلف کشور که شا هراهای مهمی است در جهت پیشبرد اهداف گام موثری
برداشت.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبرداد:

امضاتفاهمنامههمکاریکمیتهامداد
و حوزههای علمیه

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) حفظ میراث امام(ره) را نیازمند زیربنای دینی
دانست و گفت :همکاری کمیته امداد با حوزههای علمیه در قالب تفاهمنامه افزایش
مییابد تا زیرساختهای فکری برای آینده و مأموریتهای امام(ره) و رهبری در عرصه
محرومیتزداییتامینشود.
سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در مراسم امضای
تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و حوزه علمیه که با حضور آیتالله علیرضا
اعرافی مدیر حوزههای علمیه در قم برگزار شد ،با بیان اینکه تالش مضاعف و توجه
به رهنمودهای مقام معظم رهبری بهعنوان یک سرمایه بزرگ کارهای فرهنگ بزرگ در
دستور کار قرار گیرد ،گفت :کمیته امداد یادگار امام عزیز است و این خود کار مضاعفی
را برای دوش ما میگذارد.
وی با بیان اینکه حفظ میراث امام خمینی(ره) نیازمند زیربنای محکم از معارف
دینیوالهیاست،گفت:همکاریکمیتهامدادباحوزههایعلمیهدرقالبتفاهمنامه
افزایش مییابد تا زیرساختهای فکری برای آینده و مأموریتهای امام(ره) و رهبری در
عرصهمحرومیتزداییتامینشود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ،گفت :ما به دنبال این هدف هستیم که با
تکیه بر اندیشه خیر و احسان برای تبلیغ تخصصی در حوزه زکات کارهای ویژه انجام
دهیم چراکه اگر گفتمان خیر و احسان در جامعه مورد توجه باشد ،افراد آن جامعه برابر
آسیبهایاجتماعیحفظمیشوند.
لزایی مددجویان یکی از اهداف کمیته امداد است،
بختیاری با تاکید بر اینکه اشتغا 
عنوان کرد :تالش ما این است که مددجویان با رسیدن به اشتغال پایدار دیگر نیازی به
نهادهایحمایتینداشتهباشند.
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) استان قم:

تالش ها برای شناسایی ضاربان
«شهیدزاهدلویی»

جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) استان قم از ادامه تالش ها برای
شناسایی ضاربان «شهید زاهدلویی» با تشکیل یک پرونده ویژه در استان خبر داد.
سردار مهدی کبیری پور در گفتگویی اظهار داشت :پس از شهادت شهید مهدی
زاهدلوییازشهدایمدافعامنیتدراغتشاشاتاخیرقم،تمامیمستنداتواظهارات
شاهدین صحنه و همچنین تصاویر دوربینهای مداربسته محل وقوع حادثه اعم از
دوربینهایشخصی،تجاریوعمومیاستخراجشدهودراختیارپلیسآگاهیاستان
قم قرار گرفت و به عنوان یک پرونده ویژه از سوی متخصصان امر در حال رسیدگی
است .جانشین فرمانده سپاه قم بیان داشت :تاکنون سرنخهایی نیز از عوامل این
جنایت سازماندهی شده و هدفمند پیدا شده و تالشها برای دستگیری ضارب اصلی
ادامه دارد .وی افزود :نحوه به شهادت رساندن شهید مهدی زاهدلویی پیچیده بود و ما
دربینآسیبدیدگان ۸نفرازمدافعانامنیتداشتیمکهموردحملهباچاقوقرارگرفتند
که البته این آسیبها سطحی بوده است؛ اما نحوه چاقو خوردن این شهید عزیز توسط
اغتشاشگران به صورت حرفه ای صورت گرفت و ضربات عمیق بوده که در نهایت منجر
به شهادت این طلبه بسیجی شد .کبیری پور عنوان داشت :در بین دستگیرشدگان
اغتشاشات اخیر در استان قم افراد غیر بومی و اتباع نیز حضور داشتند و تالشها در
راستای شناسایی فرد یا افرادی که در به شهادت رساندن شهید مهدی زاهدلویی نقش
داشتند ادامه دارد.
در بازدید میدانی مطرح شد؛

تاکید استاندار بر حفظ تاالب های
ارزشمندقم

استاندار قم در بازدید میدانی از تاالب مره قم بر لزوم حفظ این ذخیره های ارزشمند
تاکیدکرد.
سید محمدتقی شاهچراغی روز  ۲۹آبان ماه در بازدید از تاالب شکار ممنوع مره در
قم گفت :این زیستگاه ارزشمند از ظرفیت های زیست محیطی بسیار خوبی برخوردار
بوده و برای حفاظت هرچه بهتر از آن باید برنامه ریزی جدی صورت بپذیرد.
وی بر ضرورت حفظ و احیای حقابه های زیست محیطی تاالب ها و رودخانه های
استان قم تاکید کرد و گفت :حقابه تاالب مره از رودخانه شور ،به هیچ عنوان نباید مورد
دست اندازی قرار بگیرد و این موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی همچنین در بازدید از بندعلیخان ،حوضه آبریز دشت مسیله و بند پخش سیالب
رودخانه شور ،نقش مهم تاالب مره در مقابله با پدیده گرد و غبار در مرکز کشور را مورد
توجه قرار داد و گفت :استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها برای بهبود وضعیت زیست
محیطیاستانقمضرورتیاجتنابناپذیراست.

اقتصادی5
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آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در قم؛

نهضت ملی مسکن در قم؛ امیدها و چالشها

ن اجتماعی است که در
داشتن سرپناه مطمئن از نیازهای اساسی انسا 
دهههای اخیر برغم پیشرفت عظیم بشر درحوزه فناوری و ماشین آالت همچنان
دست کم در ایران و بخصوص در قم با وجود رشد ساخت مسکن همزمان با
مهاجرت داخلی و خارجی به این شهر در سالهای پس از پیروزی انقالب
اسالمی  ،همچنان یک دغدغه جدی است.
بر اساس این گزارش ،مهاجرپذیری جزء ویژگی های الینفک قم بخصوص از بعد
از پیروزی انقالب اسالمی بوده است ،مهاجرپذیر بودن قم با سایر شهرهای ایران
یک تفاوت بسیار اساسی هم دارد و آن حضور ده ها هزار تبعه خارجی در این شهر
است که از جمله آن تعداد قابل توجهی از طالب و دانشجویان از کشورهای مختلف
دنیاست که در این شهر سکونت دارند که این مساله در کنار رغبت باالی مهاجرت
به قم در بین مردم ایران ،سبب شده تا چالش هایی در تناسب بین زیرساخت های
موجود با نیازهای جدید ایجاد شود که مسکن از جمله مهمترین آنهاست.
عالوه بر این بخش قابل توجهی از سکونتگاه های قم نیز در زمره بافت های
فرسوده و ناکارآمد قرار دارد که از نظر ایمنی و استحکام در برابر حوادث و بالیای
احتمالی کامال آسیب پذیر برآورد می شوند.
پرواضح است که تامین مسکن بخصوص برای اقشار ضعیف جامعه تا چه اندازه
در کاهش آسیب های اجتماعی دخیل است و نقش بسیار پررنگی نیز در تحکیم
بنیان خانواده و سیاست های حمایتی از نهاد خانواده و نگرانی از تهدید نسلی
دارد ،بعبارت بهتر مسکن یکی از مولفه های مهم در موفقیت سیاست های کالن
در کاهش آسیب ها و چالش های جاری جامعه بشمار می رود.
کارشناسان معتقدند که وعده ساخت  ۴میلیون مسکن در دولت مردمی با
رویکرد جدید ،وعده ای تحقق یافتنی و هم فرصتی بینظیر برای تبدیل این پروژه
بزرگ به زیست اجتماعی جدید و متناسب با مبانی و اهداف انقالب و افزایش
رضایت اجتماعی است.
عزم دولت برای کاهش مشکالت حوزه مسکن
طبق آمار و اطالعات اداره کل راه و شهرسازی قم تاکنون افزون بر  ۱۳۲هزار
متقاضی مسکن ثبتنام کردند که برآوردهای اولیه حاکی از واجدالشرایط بودن
حدود  ۹۰هزار نفر از آنهاست .در قم بهموازات استانهای دیگر تاکنون  ۷مرحله
ثبتنام مسکن انجامگرفته که البته این فازهای هفتگانه ناظر به مرحله و زمان

ثبتنام بوده و به معنای پروژه خاص و واحدی نیست.
بر همین اساس در فاز یک؛ که آبان ماه سال  ۹۸انجام شد  ۴هزار و  ۴۰۰نفر
ثبتنام کردند که واحدهای مسکونی تمام متقاضیان این فاز به همت بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در بانام پروژه "زیتون  ۶تا  ۴۷در داخل پردیسان ساخته میشود.
در فاز دو نیز که اسفندماه سال  ۹۸آغاز شد  ۱۲هزار ثبتنام جدید در شهر
جدید (امیرکبیر) انجام گرفت ،فاز سوم و چهارم طرحهای نهضت مسکن در
کشور در بعضی از شهرها اجرا شد که قم در زمره آنها قرار نداشت .ولی در فاز
پنج که خردادماه سال  ۱۴۰۰انجام شد بیش از  ۲۳هزار ثبتنام صورت گرفت که
تنها دو هزار از  ۲۳هزار نفربر اساس فرآیند قرعهکشی به پروژه  ۲۷هکتاری روبرو
دانشگاه آزاد و  ۲۲هکتاری بلوار ابوطالب پردیسان متصل شدند و بقیه  ۲۱هزار
نفر متقاضی ،به مرحله و فاز ششم ثبتنام متصل شدند.
پروژه  ۲۲هکتاری مرکز اصلی محالت پردیسان
ثبتنام و امید مردم برای خانهدار شدن با امکان طرحهای انبوهسازی مسکن در
قم با روی کارآمدن دولت سیزدهم جان تازهای گرفت بهنحویکه در نوبت ششم
فازهای ثبتنامی که از آذرماه سال  ۱۴۰۰تا اوایل اسفندماه همین سال ادامه
یافت ،افزون بر  ۹۲هزار نفر ثبتنام قطعی انجام گرفت که چند برابر چند فاز
گذشته بود .به عبارت بهتر وعدههای امیدوارکننده و حمایت دولت از بهبود وضع
مسکن و جبران کمبودهای چندساله این حوزه و به سامان رساندن نسبی آن،
بارقه امید جدیدی را برای خانهدار شدن بهویژه اقشار فرودست جامعه به وجود
آورد.
از طرفی با پیگیریهای مستمر و شبانهروزی مسووالن استانی و نظر مساعد
دولتمردان در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور،
با الحاق اراضی  ۵۶۰هکتاری پردیسان برای جهش و تامین زمین بخش مهمی از
نیاز طرح نهضت ملی مسکن در قم موافقت بعمل آمد که بهتنهایی یک گام بسیار
مهم و کارآمد از دولت مردمی است .اراضی  ۵۶۰هکتاری پردیسان قم بزرگترین
سایت کنونی احداث مسکن در سطح کشور نیز بشمار می رود.
بر اساس پیشبینیهای انجامشده در اراضی  ۵۶۰هکتاری روبروی پردیسان
اول جاده ورجان حدود ۳۵هزار واحد مسکونی احداث خواهد شد که برای
متقاضیان فاز شش و باقیمانده فاز پنج خواهد بود.

یک فعال حوزه کار اعالم کرد:

چرا دستفروشی شغل رسمی شد؟

آماده سازی اراضی  ۵۶۰هکتاری پردیسان برای احداث  ۳۵هزار واحد
همچنین برای افرادی که نامشان در مرحله پاالیش است یا تایید نهایی شدهاند
اما پیامک واریز آورده به آنها ارسال نمیشود نیز تامین زمین در حال تامین و
پیگیری است و پیشبینی میشود زمین برای احداث مسکن برای افراد واجد
شرایط در زمان مورد انتظار تامین شود.
به موازات آماده سازی و تامین زمین سایر متقاضیان ،آزادسازی اراضی حبس
شده و قراردادهای مهلت سپری شده طبق دستور رییس جمهور در سفر دی
ماه سال  ۱۴۰۰به قم ،در دست پیگیری است و پس از تامین زمین ،برای سایر
متقاضیان پیامک واریز وجه ارسال و مسکن مناسب احداث می شود.
آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در قم
بر اساس آمار و مستندات موجود ،قم یکی از استانهای پیشرو در پاالیش
متقاضیان است ،بگونه ای که افراد واجدالشرایط به سرعت مشخص شدند و
همزمان عملیات ساخت بیش از  ۴۲هزار واحد مسکونی کلید خورده که هر کدام
از این طرح ها سطحی از پیشرفت فیزیکی دارند.
همزمان با آمادهسازی اراضی برای احداث  ۴۲هزار واحد در قالب طرح نهضت
ملی مسکن ،پروژه  ۵۶۰هکتاری در جاده پردیسان_ورجان با ظرفیت بین ۳۲
تا  ۳۵واحد به عنوان یکی از مهمترین اراضی این طرح در حال خاکبرداری و
اجرای فونداسیون است و همچنین پایش و نظارت مستمری بر روند آمادهسازی
آن حاکم است.
از سوی دیگر پروژه  ۲۷هکتاری در میدان علوم پردیسان نیز با ظرفیت هزار و
 ۷۰۰واحد در دو فاز با  ۲۶بلوک و  ۴۳بلوک در حال احداث است و به موازات سایر
پروژه ها اقدامات عمرانی آن به پیش می رود.
عملیات عمرانی و احداث مسکن در پروژه  ۲۲هکتاری پس از میدان شهید
مکیان در بلوار ابوطالب هم با ظرفیت هزار و  ۷۴۰واحد در  ۹۰بلوک در حال
انجام است و پروژه  ۱۷هکتاری پس از میدان شهدای فردو در محله  ۱۰پردیسان
با ظرفیت هزار و  ۳۴۰واحد در  ۶۰بلوک در حال احداث است.
پروژه  ۱۷هکتاری محله  ۱۰پردیسان
در استان قم تاکنون  ۵۶هزار نفر از متقاضیان تایید نهایی و واجد شرایط شناخته
شدند که برای  ۴۲هزار نفر از آنها تامین زمین انجام و پیامک واریز ارسال شده و
تامین زمین برای  ۱۹و  ۳۴۵متقاضی تایید نهایی شده دیگر نیز در حال انجام
است،همچنین حدود  ۷هزار نفر از متقاضیان نیز به دلیل سبز نبودن فرم«ج»،
در حال بررسی مجدد است تا در صورت دارا بودن شرایط ،تایید نهایی شوند.
شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری قم و در جنوب غربی این شهر قم
ع شده است ،این منطقه در سال  ۱۳۷۷توسط وزارت مسکن و شهرسازی
واق 
وقت تاسیس و در سال  ۱۳۹۰به یکی از مناطق شهرداری قم تبدیل شد.
آماده سازی اراضی  ۵۶۰هکتاری
به باور جامعه شناسان ،کار ،آموزش ،مسکن و بهداشت از مولفه های اساسی
و حیاتی یک فرد برای داشتن یک زندگی معمولی و متعادل است که فقدان هر
کدام از آنها آسیب ها و ناهنجاری هایی در بعد فردی و اجتماعی می تواند به
بار بیاورد.
در اصل  ۳۱قانون اساسی نیز آمده است" :داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق
هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که
نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم
کند".
با این همه ،برغم تاکیدات و اهمیت تامین مسکن در قانون اساسی ،طی
سالهای گذشته با سیاست های گذاری نادرست در این حوزه و تبدیل مسکن به
کاالی سرمایه ای در کنار سوداگری زمین ،روی ناخوش خود را بیش از گذشته
نشان داده بنحوی که هم اکنون بخش مهمی از درآمد مستاجران به ویژه در
کالنشهرها از جمله شهر یک میلیون نفری قم ،صرف هزینه اجاره بها و رهن
مسکن می شود و خانه دار شدن را نزدیک به یک رویای دست نیافتنی کرده است
و کارشناسان بر این باورند تا زمانی که سوداگری زمین و تبدیل خانه به یک کاالی
سرمایه ای ادامه داشته و سرمایه ها به سمت تولید هدایت نشود ،مشکل مسکن
همچنان تداوم خواهد داشت.

رییسکلسازمانامورمالیاتیکشورعنوانکرد:

یک فعال حوزه کار تبدیل شدن دستفروشی به شغل رسمی را در راستای آسان شدن شرایط کسب و کار در جامعه عنوان کرد و
گفت :در حال حاضر توان خرید مغازه و پرداخت اجارههای سنگین وجود ندارد و افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمترین هزینه
و بیشترین سودآوری و درآمدزایی را برایشان داشته باشد .هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا ،درباره تبدیل شدن دستفروشی به شغل
رسمی در کشور ابراز عقیده کرد و گفت :معتقدم زمانی که فضای کسب و کار را سخت می کنیم و دریافت مجوزها دشوار میشود،
پدیدهای مثل دستفروشی رواج می یابد .در شرایط فعلی ایجاد اشتغال از هر منظر حایز اهمیت است و لذا این اقدام را در راستای
تسهیلشرایطکسبوکارمیدانم.ویافزود:سالهایسالاستکهبرساماندهیپدیدهدستفروشیودستفروشاندرکشورتاکید
داریم و در این راستا مکانهایی برای استقرار دستفروشان درنظر گرفته شده و جمعه بازارها و روزبازارها ایجاد شده است .این فعال
حوزه کار ادامه داد :به طور حتم دستفروشی و مشاغلی از این دست که بازارهای متعددی ایجاد می کند و عالوه بر درآمدزایی ،زمینه
عرضه کاالهای متنوع را فراهم میکند ،هزینه کمتری برای افراد دارد .در حال حاضر ایجاد یک کسب و کار به قدری سخت است
که اگر کسی بخواهد مغازهای بخرد یا اجاره کند باید هر چه دارد برای این کار بگذارد و لذا چون توان خرید یا پرداخت اجارههای
سنگین وجود ندارد افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمترین هزینه و بیشترین سودآوری و درآمد را برایشان داشته باشد .ابوی
دربارهنحوهفعالیتدستفروشانگفت:دستفروشاننمیتواننددرهرگوشهوکناریبساطکنندبلکهساماندهیآنهابایددردستور
کار قرار گیرد چرا که برخی از مشاغل را به خطر می اندازند .وی تصریح کرد :اگر قرار باشد دستفروشی به شکل آزاد و در هر کجایی
رواج داشته باشد به ضرر کسبه و مردم خواهد بود .تصور کنید شخصی سرمایه خود را به کار گرفته و مغازهای باز کرده است و یک نفر
دیگر اقالم و کاالهای داخل مغازه او را درست در برابر مغازه بساط کرده و بفروشد .این کار شیوه خوبی نیست و کسبه را دچار مشکل
می کند لذا باید بازار روزها را برای حضور دستفروشان فعال کنیم و مکانهایی برای فعالیت آن ها در نظر بگیریم .این فعال حوزه کار
در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل شدن دستفروشی به شغل رسمی برای دولت نفعی دارد یا خیر؟ گفت :شاید از این منظر دولت
خیلی منتفع نشود و درآمدی نداشته باشد ولی سودش این است که افرادی که دنبال شغل و درآمد هستند در فضای موجود بتوانند
آسان تر مشغول کار شوند و محصوالت مختلف اعم از خانگی و صنایع دستی را به فروش برسانند.

ارائهخدماتمالیاتیبهعموممردمازطریقپنجرهواحدمالیاتی

رییسکلسازمانامورمالیاتیکشورگفت:مجموعهبزرگیازخدماتمالیاتیازطریقپنجرهواحدمالیاتیبهشهروندان
و مودیان مالیاتی بهطور متمرکز و بهصورت الکترونیک ارائه میشود.
«داود منظور» با بیان اینکه پنجره واحد مالیاتی با شعار «تکریم اربابرجوع و تسهیل مالیاتستانی» به شهروندان و
مودیان مالیاتی خدمات الکترونیکی مالیاتی ارائه میدهد ،افزود :هدف از ایجاد پنجره واحد مالیاتی ،یکپارچهسازی همه
سامانههادریکدرگاهواحد،ایجادوحدترویهبرایتسهیلوتسریعخدمات،جلوگیریازحضورفیزیکیمودیان،کاهش
هزینههای سازمان و مودیان ،جلوگیری از مصرف کاغذ و حرکت به سمت دولت الکترونیک بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم اینکه همه شهروندان و مؤدیان مالیاتی میتوانند با مراجعه به سامانهmy.tax.
 gov.irخدمات مالیاتی را دریافت کنند ،اظهار داشت :همه خدمات ارائه شده در پنجره واحد مالیاتی بر مبنای شماره
شناسه ملی کاربر وارد شده به سامانه است.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور ،امکان مشاهده جزئیات پروندههای مالیاتی را یکی از ویژگیهای مهم پنجره
واحد مالیاتی برشمرد و بیانداشت :مشاهده پروندههای مالیاتی عملکرد (درآمد) ،پروندههای مرتبط با ارزش افزوده،
پروندههای مرتبط با خانههای خالی ،پروندههای مرتبط با خانههای لوکس و پروندههای مرتبط با خودروهای لوکس از
جمله این خدمات است.
منظور ،امکان دسترسی به کارپوشه مؤدیان برای عملیات مرتبط با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
از قبیل مدیریت صورتحسابهای خریدوفروش را از دیگر قابلیتهای پنجره واحد مالیاتی برشمرد و تأکید کرد :با
الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی ،ارتباط مؤدیان با ادارههای مالیاتی به کمترین میزان کاهشیافته و شهروندان در یک
بسترسریع،قابلاطمینانوبدونپیچیدگیهایمرسومازآخرینوضعیتپروندهمالیاتیخودوسایرخدماتالکترونیک
مالیاتی بهرهمند خواهند شد که این امر منجر به افزایش رضایتمندی مودیان ،ارتقای سالمت نظام اداری و کاهش
مصرف کاغذ خواهد شد.

کارشناسارشدبازارسرمایه:

ارزندگی قیمت سهام از چشم فعاالن بازار دور نمیماند

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت :بازار سهام پویاست و زمانی که قیمتها در
نقطه جذابی قرار میگیرند ،مکانیزمهای ذاتی بازار فعال شده و فعاالن مختلف به بازار
ورود میکنند؛ اکنون نیز پس از ریزشهای ۲سال اخیر ،قیمت سهام از جذابیتهای
الزم برخوردار است و این موضوع از چشم فعاالن بازار دور نمیماند.
«حمیدرضا جیهانی» در گفتوگویی به بسته حمایتی سازمان بورس اشاره کرد و
اظهار داشت :یکی از مهمترین ظرفیتهای بسته حمایتی سازمان بورس این است
که انتشار اوراق تبعی بیمه سهام می تواند از هیجاناتی که توسط سهامداران خرد و
افراد با سبد دارایی کمتر از۱۰۰میلیون تومان در بازار ایجاد میشود ،جلوگیری کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه اشخاص حقیقی که پرتفوی (سبد
سهام) تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان دارند بیش از  ۹۶درصد از کدهای حقیقی فعال
در بازار سرمایه را شامل می شوند ،افزود :براساس تصمیم جدید حمایتی ،مقرر شد
تا از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و فریز کردن سهام به واسطه این اوراق به مدت
یکسال ،سررسید اعمال یکساله با ۲۰درصد باالتر از ارزش سبد فعلی تعریف شود.
وی اضافهکرد :این بدان معناست که سهامداران حقیقی با ارزش سبد سهام زیر
 ۱۰۰میلیون تومان میتوانند این اوراق را خریداری کنند و تا یکسال بعد از این
ظرفیت استفاده کنند که اگر سهامشان دچار ریزش شد یا سود کمتر از  ۲۰درصد را
شامل شد ،سال آینده این اوراق اختیار فروش را اعمال کنند.
جیهانی ادامهداد :سهامداران خرد از این طریق سبد سهام خود را بیمه میکنند و
اگر سبد آنان تا سال آینده بیشتر از  ۲۰درصد رشد کرده باشد ،میتوانند بدون اعمال
اختیار فروش از منافع آن استفاده کنند.
وی یادآور شد :یکی دیگر از بندهای بسته حمایتی دولت از بازار سهام ،انتشار اوراق

تبعی فروش بر روی سهام صندوق های با درآمد ثابت است ،به طوری که مطابق
امیدنامه آنها  ۱۰تا  ۱۵درصد دارایی این صندوق ها شامل سهام  ۴۰تا  ۶۰درصد
شامل سپرده های بانکی و  ۴۰درصد شامل اوراق خزانه دولتی است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوانکرد :نکته این است که صندوقهای با درآمد
ثابت حدود ۴۳۰هزار میلیارد تومان دارایی دارند و اوراق تبعی که از طریق بسته
حمایتی منتشر می شود و سررسید آن در یکسال بعد مبلغ ۴۰همت پیش بینی شده،
معادل  ۱۰درصد ارزش صندوق های با درآمد ثابت است به این ترتیب این طرح بیمه
سهام برای صندوق ها می تواند چالش و نگرانی مدیران دارایی آن ها را مرتفع کند.
وی توضیح داد :با توجه به کاهش ارزش پرتفوی دارایی ،بعضی از صندوق های با
درآمدثابتبرایپاسخگوییبهکسانیکهمیخواهندیونیتهایخودراابطالکنندبه
سراغ فروش پر ریسک ترین دارایی خود یعنی سهام می روند که در همین زمینه طرح
بیمه سهام به چالش کنونی صندوق پایان می دهد.

پویایی بازار و ورود خریداران
جیهانی به علت روند رو به رشد بورس در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت :آغاز روند
صعودی بورس از چند منظر قابل بررسی است؛ نکته نخست این است که بازار در ذات
خود پویا است و زمانی که قیمت ها در نقطه جذابی قرار می گیرند مکانیزم های ذاتی
بازار فعال شده و به بازار ورود می کند؛ بر این اساس با توجه به ریزش های دو سال
اخیر ،در حال حاضر نسبت P/Eبازار سرمایه در محدوده ۶قرار گرفته و قیمت سهام از
جذابیتهایالزمبرخوردار است.لذابا توجهبه ارزندگیسهم،همسهامداران حقیقی
و هم سهامداران حقوقی بنیادی شروع به خرید سهمهای ارزنده کردند.
ویاضافهکرد:درکناراینموضوع،انتشارخبرلغومحدودیتهایکروناییدرچین
باعث شد که در سه هفته اخیر افزایش نرخ کامودیتیها و باال رفتن قیمت در فلزات
گرانبها و همچنین نفت و انرژی را شاهد باشیم که با توجه به اینکه  ۶۵درصد بازار
سرمایه صادراتمحور است ،خبر بسیار مثبتی برای فعاالن بازار بود.
جیهانی عنوان کرد :بنابراین در کنار انتشار بسته حمایتی دولت ،شاخص بورس نیز
به لحاظ تکنیکالی در نقطه حمایتی قرار گرفت که این موارد در کنار کاهش برخی از
ریسکهای مقطعی ،سرمایه گذاران را به خرید سهام عالقهمند کرد.
وی در پایان تاکید کرد :باید در نظر داشت وقتی کفه عرضه با بحث های نظارتی و
حمایتی سازمان بورس کاهش پیدا می کند و از فروش سنگین شرکتهای حقوقی و
سرمایهگذاریهای بزرگ جلوگیری می شود ،قاعدتا تقاضای اشخاص حقیقیبر روند
بازار پیشی می گیرد که در این صورت شاهد صفهای خرید و رشد بازار هستیم؛ به
طوری که پس از مدتها حجم معامالت روزانه بازار افزایش پیدا کرد که این امر بشارت
خوبی برای آینده بازار خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

کاهشتولیدناخالصملی
با محدود سازی اینترنت

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت 3/3 :درصد تولید ناخالص ملی به اقتصاد
فناوری گره خورده است .محدود سازی اینترنت ضمن زیان جبران ناپذیری که
برای شرکتها و خدمات داشته است منجر به کاهش تولید ناخالص ملی شده
است 9 .میلیون از جمعیت کشور برای عرضه محصوالت خود به پیام رسانهای
خارجی وابسته هستند و گزارش ها حاکی از این است که فروش برخی از این
کسب و کارها  50تا  70درصد کاهش پیدا کرده است.
غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق
گفت :هیچ ایرانی دلسوزی نمیتواند نسبت به اتفاقات دو ماه اخیر بیتفاوت
باشد .از این رو امیدواریم به لطف پروردگار آرامش به کشور بازگردد.
وی ادامه داد :مسووالن کشور در جلسات مختلف از ما این پرسش را میکنند
که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ پرسش به لحاظ اولویت
مشخص است نخست حل مشکالت اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری
عظیم و دسترسی به فناوری به روز است .دوم حضور افراد دارای اهلیت حرفهای
در مناصب مهم اقتصادی است .آنچه تاکنون اقتصاد ما را در طول دهههای
گذشته از حرکت باز داشته است حرکت در مسیر پر از اشتباه بوده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد به نقطه بحرانی رسیده است ،گفت :طبق محاسبات
گوناگون درآمد هر ایرانی  30درصد کاهش یافته است و حدود  10میلیون ایرانی
زیر خط فقر زندگی میکنند .حجم اصطکاک نسبت به سرمایه گذاری کاهش
یافته است و فقر مطلق دو برابر شده است.
سرمایهگذاریمولدنداشتهباشیماشتغالایجادنخواهدشد
شافعی تصریح کرد :اگر سرمایهگذاری مولد نداشته باشیم اشتغال ایجاد
نخواهد شد .اشتغال برای جمعیت جوان کاهشی شده است .شغل برای
جمعیت حدود جوان  30ساله حدود  18درصد کاهش پیدا کرده است و این
وضعیت اشتغال برای زنان نسبت به مردان کمتر شده است که این نرخ باالی
بیکاری در کشور برای نیروی جوان و تحصیل کرده یک هشدار جدی تلقی می
شود.
رییس اتاق ایران ریشه نااطمینانیهای گسترده در اقتصاد را به تحریمهای
داخلی و خارجی نسبت داد و افزود :واقعیت این است که ماهیت سیاستهای
اقتصادی برای فعالین بخش خصوصی روشن نیست .سیاست دولت و مجلس
برای قیمت گذاری انرژی و خوراک چیست؟ آنها چه منطقی را دنبال میکنند؟
همچنین سیاست آنها برای نرخ ارز و سود بانکی و ارایه خدمات روشن نیست.
وی وضعیت بورس را نتیجه مناسبتهای اشتباه دانست و افزود :بدون ترسیم
چشم انداز روشن یک فعال اقتصادی نمیتواند تصمیمات میان مدت و بلند
مدت بگیرد .در این شرایط تدوین سند صنعت دشوار است اتاق ایران امیدوار
است با دعوت از بخش خصوصی و مشورت از آنها زمینههای ترسیم سند صنعت
گرفتهشود.
شافعی با بیان اینکه در کشورهای صنعتی از توالی صنعتی تدریجی پیروی
میکنند ،گفت :این کشورها ضریبهای نسبی را سکوی پرتاب و خلق ارزش
کردهاند .توسعه اقتصادی پایدار نشات گرفته از سیاستهای سنجیده است که
با مزیتهای نسبی همسو بوده است .استراژی توسعه بدون توجه به مزیتها
و با الگوبرداری کورکورانه از کشورهای پیشرفته میسر نخواهد شد .ما بر توسعه
زیرساختها متمرکز شدیم و نتیجه آن خام فروشی شد.
برنامه هفتم به توسعه نباید رویکرد ارباب رعیتی داشته باشد
وی تاکید کرد :اگر دولت و مجلس خواهان تحول در عرصه اقتصادی هستند
در تدوین برنامه هفتم باید نااطمینانیهای ایجاد شده را کاهش بدهد .لذا برنامه
هفتم به جای ترسیم آمال و آرزوهای بلند پروازانه باید به دنبال تغییر ریل اداره
کشور و مشارکت حداکثری باشد.
وی گفت :یکی از مشکالت قبلی برنامههای توسعه در گذشته این بود که به
واقعیتهای جامعه و آثار تحریمها توجه نکردیم و بخش خصوصی را برای حل
مشکالت وارد گود نکردیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برنامه هفتم به توسعه نباید رویکرد باال
به پایین و ارباب رعیتی داشته باشد ،افزود :تعجیل در تدوین این برنامه ،فرصت
بازیابی اقتصاد را از بین میبرد .باید از برنامههای پیشین درس بگیریم و از
ظرفیتهایکشوربهخصوصاستانهاونخبگانبیشتربهرهبگیریم.
وی با ارائه آماری از مسدود کردن اینترنت در دو ماهه اخیر در اقتصاد کشور
گفت 3/3 :درصد تولید ناخالص ملی به اقتصاد فناوری گره خورده است.
محدود سازی اینترنت ضمن زیان جبران ناپذیری که برای شرکتها و خدمات
داشته است منجر به کاهش تولید ناخالص ملی شده است 9.میلیون از جمعیت
کشور برای عرضه محصوالت خود به پیام رسانهای خارجی وابسته هستند و
گزارش ها حاکی از این است که فروش برخی از این کسب و کارها  50تا 70
درصد کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی :

بحران مواد شوینده در ماههای آینده
جدی است

دبیر انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی خاطر نشان کرد :در صورت
ادامه روند فعلی ،تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد شوینده
و بحران آن مواجه خواهیم شد ٬چراکه  10تا  15درصد از شرکتهای تولیدکننده
کوچک روند تولید را متوقف کردند و شرکتهای بزرگ هم با یک سوم ظرفیت کار
میکنند تا برند خود را حفظ کنند.
حسام بیگدلو در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به اعمال قیمتگذاری دستوری از
سوی سازمان حمایت برای تولیدکنندگان مواد شوینده ،گفت :قیمت دستوری
سالی یکبار و در بهترین حالت سالی دو مرتبه تغییر میکند این در حالیست که
ی که هر
شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه را پتروشیمیهای دولتی و خصولت 
هفتهنرخهایشاندرحالتغییراستتهیهمیکند.
وی با شرح نحوه قانون قیمتگذاری در پتروشیمیها ،اضافه کرد95 :
درصد نرخ جهانی ضرب در نرخ دالر میشود از اینرو هر هفته نرخ محصوالت
پتروشیمیتغییرمیکند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در برخورد با تولیدکنندگان
موادشویندهو پتروشیمیها ٬خاطرنشانکرد:چالشاصلیشرکتهایشوینده
این است که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دالر تغییر میکند را
خریداری کنند اما از سوی دیگر باید نرخ محصوالت تولیدی خود را حداقل در
یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه دارند .در این دو حالت نفوذ دولت را میتوان
مشاهده کرد دولت به پتروشیمیها اجازه می دهد که نرخشان را متناسب با نرخ
دالر تغییر بدهند اما به تولیدکنندگان حق نمیدهد که قیمتها را تغییر بدهند.
این فعال اقتصادی بابیان اینکه قیمت مواد اولیه  2برابر افزایش پیدا کرده
است ،گفت :ایران نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده از مزیت داشتن نفت
برخوردار است ٬اما موادی که نفت از آنها حاصل میشود باعث نشده است که
قیمت شوینده رقابتی و ارزان تمام شود؛ قیمت ما از محصوالت شوینده ترکیه
که پتروشیمی ندارد گرانتر است این در حالیست که ترکها مواد اولیه را از ایران
خریداری میکنند و امکان سرزمینی ایران به تولیدکنندگان کمک نکرد که نرخ
تولیدراپایینبیاورند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ادامه داد:
تولیدکننده مواد شوینده با نرخ جهانی مواد اولیه را تهیه میکنند و وقتی ما نفت
داریم قیمت جهانی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ از آنجاییکه ما تحریم
هستیم محصوالت پتروشیمی خود را ارزانتر از داخلیها عرضه میکنند.
بیگدلو در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ تمام شده محصول باعث
شده است که ما بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم؟ گفت :برای نمونه
قرقیزستان سهم قابل توجهی از نیاز بازارش را از ترکیه وارد میکند تولیدکنندگان
داخلی امکان رقابت با ترکیه را ندارند این در حالیست که مسافت ترکیه به
قرقیزستان زیاد است اما با احتساب هزینه حمل باز هم واردات از ترکیه برای آنها
صرفه اقتصادی دارد.
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حیلهانگلیسیبرایشکاریوزها؛

«مستر» کی روش بباز نیست

نایبرییسکمیسیوناجتماعیمجلس:

خوشحالیپسازگلزنیخوشحالی
یک ملت است

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص برخی فشارها از سوی
عدهای برای نخواندن سرود ملی توسط ملی پوشان فوتبال ایران ،گفت :نخواندن
سرود ملی ممکن است باعث تفسیر و تحلیل عدهای شود که دنبال اهداف
سیاسیخودهستند.
سیدکریم حسینی در گفتوگویی  ،درخصوص حضور تیم ملی ایران در جام
جهانی و مباحث سیاسی مرتبط با این حضور ،اظهار کرد :تحرکات دشمن یک
موضوع طبیعی است زیرا دشمن باید دشمنیاش را داشته باشد و میبینیم که
همه چیز را هدف قرار داده است و اخیرا نیز صحبتهایی مطرح میشود که در
ورزش نتیجه مورد دلخواه را که موجب شادی مردم شود نداشته باشیم.
وی با بیان این که دشمن به دنبال استفاده از ضعف نفس برخی بازیکنان و
ورزشکاران است ،ادامه داد :از سوی دشمن مسائلی مطرح می شود تا ورزشکاران
ما سرود ملی جمهوری اسالمی ایران را نخوانند یا در رویدادی که حضور پیدا
میکنندبعدازکسبموفقیتخوشحالینکنند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :همین تحرکات باعث میشود
اکنون که در جام جهانی و در مصاف با تیمهای مطرح دنیا هستیم ،نتیجه مطلوب
حاصل نشود و این یعنی دشمن کار خود را انجام میدهد .بنابراین اهمیت دارد
که ملی پوشان فوتبال این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهند که خوشحالی
پس از برد یا گلزنی خوشحالی یک ملت است و باید در رویدادهای ورزشی بدون
توجه به جریانات و حوادث سیاسی اگر موفقیتی حاصل می شود بدانند یک ایران
خوشحال است .وی افزود :قطعا جام جهانی یکی از رویدادهای مهم ورزشی است
و صعود تیم ملی به این مسابقات خوشحالی مردم را دربرداشت و در ادامه نیز هر
گل یا برد باعث خوشحالی مردم خواهد شد .هر چند عدهای دوست ندارند این
خوشحالی در بین مردم باشد ولی امیدوارم فوتبالیستهای ایرانی با بازی خود
باعث خوشحالی ملت ایران شوند .حسینی با درخصوص برخی فشارها از سوی
عده ای برای نخواندن سرود ملی توسط ملی پوشان فوتبال ایران ،خاطرنشان
کرد :نخواندن سرود ملی ممکن است باعث تفسیر و تحلیل عدهای شود که دنبال
اهداف سیاسی خود هستند .بنابراین نخواندن سرود ملی و همراهی نکردن در
اینموضوعمیتوانددرکیفیتبازیوروحیهخودبازیکنانتاثیرداشتهباشد.پس
اگر بازیکنان تیم ملی روحیه خوبی داشته باشند این موضوع در روحیه تیمی تاثیر
مثبت خواهد داشت .وی در پاسخ به این سوال که آیا بازی با تیمهای ملی آمریکا
و انگلیس یدارهایی هستند که فارغ از بازی فوتبال به نوعی کنش های سیاسی
بین این دو کشور تلقی شود؟ گفت :به هیچ وجه به این صورت نیست .جمهوری
اسالمیایرانهیچزمانیرویچنینفضاسازیهاییکارنکردهاستواینمسائل
را در فوتبال و ورزش وارد نمیکند .قطعا نتیجهای که در بازی گرفته میشود نام
ایران را در ورزش و همه عرصهها میدرخشاند و در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی
و سیاسی نیز میتواند نام ایران را با موفقیت و سربلندی همراه کند.
کیروش :من به گروه دایناسورهای جام جهانی تعلق دارم

از تمام تخصص و تجربهام برای صعود
استفادهمیکنم

سرمربیتیمملیفوتبالکشورمانگفت:مندرگروهدایناسورهایجامجهانی
قرار گرفتهام و به همین دلیل انتظاراتی از خودم دارم.
کارلوس کیروش در مصاحبه با تلویزیون رسمی فیفا در خصوص بازیکنان تیم
ملی کشورمان و تفاوت آنها با جام جهانی 2018روسیه گفت :اگر 25بازیکنی که
ً
در اینجا همراه من هستند را در نظر بگیریم ،میتوان گفت تقریبا همان بازیکنان
جام جهانی 2018هستند .فقط یک بازیکن جوان به تیم اضافه شده است.
وی ادامه داد :البته متاسفانه  4-3روز قبل از اینکه به قطر بیاییم یکی از
مهمترین بازیکنانمان در خط میانی را یعنی امید ابراهیمی از دست دادیم .با این
حال اکثریت تیم دقیقاهمانبازیکنان جام جهانی 2018هستند.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص تجربهاش در چهارمین حضور
در جام جهانی گفت :امیدوارم به اندازه کافی یاد گرفته باشم تا بتوانم به این
بازیکنان و تیمم در این دوره کمک کنم .من میگویم که من به گروه دایناسورها
در جام جهانی تعلق دارم .به همین دلیل انتظاراتی از خودم دارم .وی ادامه داد:
میخواهم همه تخصص و تجربهام را به کار گیرم تا به بازیکنان و تیمم خدمت
کنم .کیروش در رابطه با اینکه آیا تیم ملی ایران میتواند نسبت به جام جهانی
 2018بهتر کار کند و بیشتر از 4امتیاز دریافت کند ،گفت :هدفمان همین است
اما مواقعی در جامهای جهانی بوده که تیمها با حتی  3امتیاز به مرحله بعدی
صعودکردهاند.بههمیندلیلهمانطورکهشماگفتید،مجموعکارهااهمیتدارد
و این مهم است که چگونه با این جام جهانی روبهرو شویم .وی اظهار داشت :برای
ما ساده است .برای ما فقط یک بازی وجود دارد با  3نیمه مختلف .نیمه اول با
انگلیس ،نیمه دوم با ولز و در نیمه سوم باید با آمریکا رقابت کنیم .باید در نهایت
ببینیم میتوانیم امتیاز الزم را کسب کنیم و به مرحله بعدی صعود کنیم یا خیر.
درسبککیوکوشینماتسوشیما؛

کسب  ۱۳مدال بانوان کاراته کای قم در
مسابقاتکشوری

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی۲۰۲۲
قطر به مصاف تیم قدرتمند انگلیس خواهد رفت؛ دیداری که انگلیسیها به دنبال
 ۳امتیاز آن هستند؛ اما کیروش و شاگردانش حریف آسانی برای «سهشیر»
نخواهندبود.
براساس این گزارش ،تنها چندساعت تا مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران
مقابل انگلیس باقی مانده است؛ مسابقهای که از جهات مختلف حساسیتهای
زیادی دارد و این حساسیت برای هر دو تیم است .انگلیس چشم به ۳امتیاز بازی با
ایران دوخته و کیروش و شاگردان هم نمیخواهند حریفی آسان و از پیش بازنده
برای«سهشیر»باشند.
فوتبال انگلیس برگرفته از فرهنگ حاکم بر این کشور فوتبال مبتنی بر غرور و
خود بزرگبینی و البته حیلهگری است و به همین خاطر انگلیسیها به ندرت زیر
بار استفاده از مربیان غیربومی برای هدایت تیم ملیشان رفتند و مربیان خودشان
را در فوتبال جهان صاحب مکتب میدانند .در تاریخ فوتبال انگلیس تنها  ۲مربی
غیربومی شانس سرمربیگری تیم ملی این کشور را پیدا کردند که این دو مربی هم
اسون گوران اریکسون و فابیو کاپلو بودند.
در حال حاضر هم گرت ساوتگیت سرمربی انگلیسیها است؛ مربی که
پیش از هدایت تیم انگلیس سابقه مربیگری چندان پررنگی نداشت؛ اما با توجه
به خالء مربیان تراز اول در این کشور او توانست روی نیمکت تیم ملی انگلیس

بنشیند .عملکرد این تیم در دوره اخیر لیگ ملتهای اروپا آنقدر ناامید کننده بود
که حتی صحبتهایی مبنی بر برکناری ساوتگیت هم مطرح شد؛ اما این اتفاق
رخ نداد تا سرنوشت ساوت گیت در تیم ملی انگلیس بستگی به نتایج این تیم در
جام جهانی قطر گره بخورد .انگلیس در اولین بازی خود در مرحله گروهی این
رقابتها به مصاف تیم ایران خواهد رفت .ساوتگیت قطعا به شاگردانش یادآوری
کرده که ایران تیمی «سختبباز» است .مصداق این موضوع بازی ایران با تیمهای
قدرتمندی مثل آرژانتین ،پرتغال و حتی اسپانیا در  ۲جام جهانی پیشین است.
ضمناینکهروینیمکتتیمایرانمربیاینشستهکهسالهادرلیگبرترانگلیس
فعالیت کرده و فوتبال این کشور را به خوبی میشناسد؛ اما با این حال بازیکنان
انگلیس که در تیمهای مطرح باشگاهی بازی میکنند آنقدر باکیفیت هستند که
توقف آنها در خوشبینانهترین حالت هم کاری بسیار سخت است.
با این حال میتوان پیشبینی کرد که ساوتگیت روی کدام نقاط ضعف تیم
ایران دست خواهد گذاشت و چه تاکتیکهایی را برای باز کردن دروازه بیرانوند در
نظر خواهد گرفت .یکی از محتملترین تاکتیکهای کیروش در جام جهانی و به
خصوص در بازی با انگلیس ،تجمع بازیکنان ایران در یک سوم دفاعی و انجام بازی
درگیرانه در میانه میدان است .به همین خاطر ساوتگیت با علم به این موضوع
خطوطدفاعیوحملهانگلیسراباکمترینفاصلهخواهدچیدتاازاینطریقفشار
بیشتری به سیستم دفاعی تیم ایران وارد شود.

مهدی طارمی تک ستاره تیم ایران در جام جهانی قطر محسوب میشود .او
میتواند مقابل انگلیس بازیکن کلیدی یوزها باشد؛ به شرط اینکه بازیکنی را در
کنار خود ببیند که بتواند او را تغذیه کند؛ در غیر این صورت بعید است در این بازی
شانسی برای گلزنی داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که این بازیکن در فوتبال
اروپا مهاجمی شناخته شده محسوب میشود و ساوتگیت به مدافعانش گوشزد
خواهد کرد که مراقب شماره ۹تیم ایران باشند.
اگر سردار آزمون تا زمان بازی به شرایط آرمانی دست پیدا کند آن وقت طارمی
دیگر مهاجم نوک نخواهد بود و به عنوان وینگر چپ بازی خواهد کرد .البته بعید
است آزمون مقابل انگلیس از ابتدا بازی کند و به احتمال فراوان مهدی ترابی وینگر
چپ تیم ملی در این بازی خواهد بود.
 ۲مدافع کناری تیم ایران پرکارترین بازیکنان این تیم در بازی با انگلیس خواهند
بود؛ چرا که بارانی از سانترهای بازیکنان انگلیس را در بازی با ایران شاهد خواهیم
بود .مشخص نیست کیروش کدام بازیکنان را برای مدافعان کناری خود انتخاب
خواهد کرد؛ اما به نظر میرسد صادق محرمی و احسان حاجصفی به عنوان
مدافعان کناری در ترکیب ثابت تیم ملی قرار بگیرند.
مهار هری کین و فودن و سایر بازیکنان هجومی انگلیس را هم باید به
یزادگان
چالشهای کیروش در بازی با انگلیس اضافه کرد .محمدحسین کنعان 
قطعا در ترکیب اصلی تیم ملی حاضر خواهد بود؛ اما مشخص نیست از بین
لزاده ،مجید حسینی و مرتضی پورعلیگنجی کدام بازیکن در کنار
شجاع خلی 
یزادگان قرار خواهد گرفت .اگر تیم ایران بتواند در بسته نگه داشته دروازهاش
کنعان 
در نیمه اول بازی با انگلیس موفق باشد آن وقت است که ساوتگیت برای نیمه دوم
تاکتیکهای هجومیتری در نظر میگیرد و این مسئله باعث خواهد شد طارمی
یا سایر بازیکنان هجومی تیم ایران بتوانند خودشان را به دروازه انگلیس نزدیکتر
کنندوحتیبتوانندگلزنیکنند.
در بین شاگردان کیروش ،سامان قدوس و علیرضا جهانبخش سابقه بازی در
لیگ برتر انگلیس را دارند و همین موضوع میتواند یک پوئن مثبت برای تیم ایران
یزاده نزدیکترین
باشد و این  ۲از ابتدا مقابل انگلیس بازی خواهند کرد .علی قل 
بازیکن به طارمی خواهد بود و او وظیفه دارد برای طارمی پاسهای طالیی ارسال
کند؛ اما اینکه این بازیکن در بین مدافعان تنومند انگلیس هری مگوایر و جان
استونز تا چه حد میتواند موفق باشد سوالی بیجواب است.
احمد نوراللهی هم که در لیگ امارات مصدوم شده بود سالمتی خود را بازیافته؛
اما مشخص نیست کیروش برای بازی فردا او را از ابتدا به میدان بفرستد یا خیر.
سعید عزتالهی هم دیگر هافبک خط میانی ایران است که شانس زیادی برای
بازیمقابلانگلیسدارد.
بعید نیست کیروش در نخستین بازی تیم ملی از بازیکنانی همچون چشمی،
ابوالفضلجاللیومیالدمحمدیاستفادهکندکهکمترکسیشانسیبرایحضور
آنها در ترکیب اصلی متصور بود.یکی از خوششانسیهای کیروش ،مصدومیت
کایل واکر است .او به خاطر مصدومیت نمیتواند مقابل ایران بازی کند و با توجه به
اینکهواکریکیازبهترینبازیکنانانگلیسمحسوبمیشودقطعاغیبتاوبهسود
شاگردانش کیروش خواهد بود.
نکته پایانی این که انتظارات از تیم ملی باید با واقعیتها همخوانی داشته باشد.
اگر تیم ملی نتیجه را به انگلیس واگذار کند؛ اما بتواند نمایش قابل قبولی ارائه دهد
نباید این تیم را مورد شماتت قرار داد .ساوتگیت در مقایسه با کیروش بازیکنان
باکیفیت زیادی در اختیار دارد و همین موضوع کفه ترازو را به سود این مربی
سنگینترمیکند.

رئیس هیات کشتی استان قم خبرداد:

کسب 10مدال آسیایی و جهانی توسط کشتیگیران قمی

رئیس هیات کشتی قم در خصوص افتخارآفرینیهای
کشتیگیران قمی در یک سال گذشته ،گفت 5 :مدال آسیایی
و  5مدال جهانی خروجی حضور کشتیگیران ملیپوش قمی
در مسابقات فراملی بوده است.
هادی علیایی ،اظهار کرد :باتوجه به تقویم فدراسیون کشتی
مسابقات مختلفی در دو رشته آزاد و فرنگی برنامهریزی شده
است؛ ما هم در هیات کشتی قم در حال تدارک مسابقات
استانی هستیم تا ورزشکاران را با آمادگی بیشتر راهی مسابقات
کشوریکنیم.
وی ادامه داد :طی یک سال گذشته به لطف خدا و تالش
ورزشکاران عزیز استان قم نمایندههای قدرتمندی در ردههای
سنی مختلف در تیم ملی کشتی داشته است که شاخصترین
آنها امیر عبدی ،علیرضا نجاتی و محمدجواد رضایی هستند
که در مسابقات مختلف برای کشور عزیزمان افتخارآفرینی
کردهاند.
رئیس هیات کشتی قم افزود :خروجی حضور نمایندههای
قم در تیم ملی  ۵مدال آسیایی و  ۵مدال جهانی بود که در نوع
خود یک رکورد بیسابقه برای ورزش قم محسوب میشود؛
ورزشکاران و همکاران من در هیات کشتی در یک سال اخیر
تالشهای بسیاری کردند تا ظرفیت کشتی قم را به استانهای
دیگر معرفی کنند که به لطف خدا این امر محقق شد.
علیایی با اشاره به اهداف و برنامههای هیات کشتی قم،

بیان کرد :ما در هیات معتقدیم برای فعالیتهایمان نیازمند
برنامهریزی دقیق و مناسب هستیم؛ بعد از انتخاب بنده به
عنوان رئیس هیات به همت همکارانم به تدوین سند چشمانداز
برایکشتیقمپرداختیم.
وی تصریح کرد :بعد از تدوین این مسئله سراغ طراحی سند
راهبردی برای این رشته پرطرفدار و المپیکی در قم رفتیم؛ در 2
سال گذشته با توجه به اینکه بیماری کرونا بسیاری از رشتههای
ورزشی را تعطیل کرده بود اما ما این محدودیت را تبدیل به
فرصت کردیم و طی این مدت زیرساختهای الزم را برای توسعه
کشتی در قم فراهم کردیم.
رئیس هیات کشتی قم اذعان کرد :برای مثال در سال ۱۴۰۰
هیاتکشتیاستانقم ۲۸مسابقهکشوریدوستانهدرردههای
سنی مختلف و در قالبهای گوناگون برگزار کرده و به طور
میانگین ماهردوهفته یکبار از مسابقات میزبانی کردهایم.
علیایی خاطرنشان کرد :ما در هیات کشتی قم سعی کردیم
حواشی و مسائل بیهوده که مانع پیشرفت کشتیگیران میشد
را دور کنیم؛ همواره به کادر هیات گوشزد میکنم که ما مثل
خانواده هستیم و باید به مسائل درون خانوادگی بپردازیم و اگر
مشکلی پیشآمد با اتحاد هم آن را رفع کنیم.
وی در ادامه گفت :رسالت انسان روی زمین این است
که دنیا را آباد کند؛ ما هم این مسئله را در هیات کشتی قم
فرهنگسازی کردیم .کادر اجرایی هیات ،مربیان ،داوران و

ورزشکارانمان در حالحاضر این عقیده را دارند که هرکدام باید
به نقطه اوج برسند و برای پیشرفت خود گرفتار حواشی نباشند
و کارشان فقط تمرین کردن باشد.
رئیس هیات کشتی قم در خصوص اینکه این هیات فاقد
دفتر جهت رسیدگی به امور اداری ورزشکاران است ،عنوان
کرد :داشتن دفتر یکی از نکاتی است که به برنامهها انسجام
میبخشد و باعث پیشرفت میشود؛ اما حاال که ما این ظرفیت
را در اختیار نداریم نباید بهانه داشته باشیم.
وی ادامه داد :همین بهانهجوییها خود یک مانع برای
پیشرفت کردن است؛ داشتن دفتر تضمین نمیکند که
هیات ورزشی شما در استان و یا کشور موفق خواهد شد بلکه
این برنامهریزی دقیق و نظم تیمی است که رشد و پیشرفت را
ضمانت میکند .ما یاد گرفته و یاد دادهایم که از بهانههایمان
قویترباشیم.
علیاییبااشارهبهاینکهفرمایشاتمقاممعظمرهبریمهمترین
الگوی این هیات ورزشی در اقدامات خود است ،بیان کرد :از روز
اولی که وارد هیات کشتی شدم یک مانیفست یا همان بیانیهای
ی داشتیم هر چند
طراحی و روی آن تفکرات ،عملیات و انتزاع 
خطمشی ما در کشتی فرمایشات رهبر انقالب است.
رئیس هیات کشتی قم در ادامه گفت :امام خامنهای همواره
توصیه میکند که اگر تحولخواه هستید باید تحول آفرین
باشید؛ ما نیز در هیات کشتی به این موضوع توجه ویژهای

کردیم و همه اقداماتمان در راستای تحولآفرینی در استان
است.
وی در پایان اظهار کرد :در مسیر پیشرفت و رسیدن به این
نقطه افراد و گروههای زیادی ما را یاری کردند و بازوی توانای
هیات کشتی قم محسوب میشوند؛ استاندار قم ،شهردار قم،
سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم و خیرین عزیز
طی یک سال اخیر حمایتهای ویژهای از ما و کشتیگیران
قمی کردهاند که بنده از همه این عزیزان تشکر میکنم.

حسنخانمحمدی:

تجربه کیروش نقطه قوت ایران در جام جهانی است

بانوان کاراته کای قم در مسابقات کشوری کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیما
بانوان ایران  ۱۳مدال رنگارنگ کسب کردند .براساس این گزارش ،مسابقات
کشوری کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیما بانوان ایران به میزبانی تهران برگزار
شدوتیماعزامیازقم ۱۳مدالازاینمسابقاتکسبکرد.درایندورهازمسابقات
که با رقابت ۱۳۰۰کاراته کا در بخش کمیته همراه بود نمایندگان قم توانستند سه
مدال طال ،دو نقره و هشت مدال برنز کسب کنند .در این دوره ازمسابقات خانمها
فاطمهسعادتمند،معصومهباقریوستارهرضاییموفقبهکسبمدالطالشدند.
مینا حیدری و ریحانه غالمی دو مدال نقره به دست آوردند و فاطمه حاج مظفری،
فاطمه احمدی ،نرگس حسینی ،هدی احمدی ،مبینا احمدی ،حدیث غالمی و
نازنین رقیه احمدی موفق به کسب مدال برنز شدند .بانوان کاراته کای قم در قالب
پاخره در این
سه تیم با مربیگری خانمها فاطمه احمدی ،زهرا احمدی و اعظم ِ
مسابقات حضور یافتند .در بخش تیمی این مسابقات ،تیمهای تهران ،اصفهان و
خوزستان به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
در مسابقات دونفره ردههای سنی پایه رقم خورد؛

قهرمانیتنیسورقمیدرمسابقاتکشوری

سهیلبرخوردار،تنیسورقمی،قهرمانمسابقاتدونفرهردههایسنیپایهشد.
براساس این گزارش ،سهیل برخوردار تنیسور نوجوان قمی در بخش دو نفره
مسابقات ردههای سنی پایه به همراه آریا شعبان نژاد از تهران با غلبه بر همه
حریفان به عنوان قهرمانی رده سنی زیر ۱۴سالهها رسید.
تیم دو نفره برخوردار  -شعبان نژاد در دیدار فینال این مسابقات زوج فربد ایمانی
– پرهام پارسا را شکست دادند.
مسابقات تنیس ردههای پایه قهرمانی کشور به میزبانی یزد برگزار شد.

پیشکسوت فوتبال کشورمان با بیان اینکه کیروش از کمترین موقعیتها
بهترین استفاد را خواهد کرد ،گفت :تجربه مربی بزرگ میتواند به ایران در جام
جهانیکمکبسزاییکند.
حسن خانمحمدی اظهار کرد :بازی نخست کشورمان در جام جهانی
برابر انگلیس از هر حیث سخت و حیاتی است .انگلیس تیمی شناخته شده و
از مهرههای نام آشنا بهره میبرد که برای هر تیم روبرویی با آنها بسیار سخت
خواهد بود .برای آنکه در این بازی حرفی برای گفتن داشته باشیم ،باید در نیمه
نخست دروازه خود را بسته نگه داریم و در ضد حمالت به دنبال گشودن دروازه
انگلیسباشیم.
وی بیان کرد :به طور قطع در این بازی تیم ملی با تک مهاجم برابر انگلیسیها
صف آرایی خواهد کرد که اگر سردار آزمون در نوک خط حمله قرار گیرد ،برای

تغذیه این بازیکن از طارمی استفاده خواهد شد .مهدی طارمی میتواند هر
لحظه در خط حمله زهردار باشد چرا که در خیلی از مواقع این بازیکن با آمادگی
کامل خود توانسته کارهای بزرگی را برای تیم ملی انجام دهد.
هافبک اسبق پرسپولیس در خصوص دانش کیروش برابر تیمهای مطرح نیز
اشاره کرد و گفت :کارلوس کیروش با توجه به حضورش در جام جهانی به طور
قطع فلسفه خاص خود را خواهد داشت .کیروش با چینش ساختار دفاعی،
دوست دارد ابتدا گل نخورد و با توپگیری در ضد حمالت موقعیتهای زیادی
را بر روی دروازه حریف ایجاد کند .به همین لحاظ کیروش برابر با انگلیس بیشتر
میل به ساختار دفاعی خواهد داشت .خانمحمدی تصریح کرد :فکر میکنم
در این بازی مالکیت توپ  ۶۵تا ۷۰درصد در اختیار انگلیس باشد و ایران نیز
نیمنگاهی به خلق ضد حمالت داشته باشد .ایران در این بازی بیشتر به دنبال

آگهیمزایدهاتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی پراید-جی تی ایکس آی -به شماره شهربانی  821و  99ایران  16مربوط به
پرونده کالسه : 140104030011002375
بموجب پرونده اجرایی کالسه (140104030011002375با شماره بایگانی ،)140102553متعهد:مهدی قادری-
متعهدله:میناکاویانیسندازدواج:شمارهسند،14986:تاریخسند،1400/03/01:دفترخانهصادرکننده:دفترخانهازدواج
شماره  10وطالق شماره  22شهرقم استان قم یک دستگاه خودروی پراید-جی تی ایکس آی -به شماره شهربانی  821و 99
ایران  16با مشخصات ذیل متعلق به آقای مهدی قادری واقع در پارکینگ سینا بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش
می رسد:
مشخصات فنی خودرو براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
یک دستگاه خودروی پراید-جی تی ایکس آی -به شماره شهربانی  821و  99ایران -16مدل -1386رنگ سفید-شماره
شاسی 1412286178518S:شماره موتور2095556:
خصوصیاتبدنه:
آج الستیکها در حد  50درصد بوده و از موتور خودرو با وضعیت روشن بازدید بعمل آمد که مورد خاصی رویت نشد در ضمن
خودرو از قسمت های زیر دارای خسارت جزئی می باشد:دور گلگیر عقب دوطرف-لبه کاپوت جلو
فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد.
کارشناس رسمی دادگستری خودرو مذکور رابه مبلغ780/000/000ریال(هفتصدو هشتاد میلیون ريال معادل هفتاد و
هشتمیلیونتومان)ارزیابینمودهاست.

خلق تک موقعیتها خواهد بود و با توجه به سبک بسته ایران در این بازی باید سه
تا چهار موقعیت خوب برای ملی پوشان در نظر گرفت .هافبک سابق پرسپولیس
بیان کرد :یکی از برنامههای کیروش توجه به قلب خط دفاعی تیمش است.
در این بازی زوج شجاع خلیل زاده و کنعانیزادگاننیز محتملترین گزینه در
این بخش خواهد بود چرا که این زوج با شناختی که نسبت به همدیگر دارند
میتوانند حمالت انگلیسیها را دفع کنند .در بالهای چپ و راست خط دفاع،
باید بازیکنان هوشیاری و توانمندی خود را بیشتر نشان دهند تا اسیر سانتر از
جناحین نشوند .وی بیان کرد :تیم ایران در مقابل انگلیس از ترکیب ۱ ،۳ ،۲ ،۴
بازی میکند و هافبکها به صورت بسته مقابل انگلیس بازی خواهند کرد .طبق
پیش بینیها به لحاظ حجم و حساسیت ،بازی با تراکم بسیاری برگزار شده و در
یک سوم دفاعی انجام خواهد شد.

مزایده خودروی مذکور از ساعت  9صبح الی  12ظهر روز سه شنبه  1401/09/15در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع
درخیابان ساحلی(لواسانی)نبش کوچه -7طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم -اداره اجرای اسناد رسمی
قم انجام می شود.
مزایده خودرو مذکور از مبلغ پایه 780/000/000ریال(هفتصدو هشتاد میلیون ريال معادل هفتاد و هشت میلیون
تومان)شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از
مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 980100004076013207895693با شناسه واریز
 965108576100000002171323512006می باشد (حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت ورقابت در مزایده را
دارد می بایست  10درصد را پرداخت نمائید)و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب
شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل
استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد.ودر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می
گردد.در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار
براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد.وحقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد( .م الف)15886
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
مهدی روز خوش
تاریخانتشارالکترونیکآگهیمزایده1401/08/30:
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هاشمی طبا :عامل برخی نابسامانی ها سیاست خارجی ما است

مردم فحش دادن را با توهین تندروها به ظریف و روحانی آموختند

مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی اصالح طلب گفت :در حقیقت اشاره به
دولت های قبلی به صورت غریزی انجام می شود منتها بحث این است که همین
دولت آقای رئیسی برای رفع این مشکالت چه برنامه ای دارد  .فرض بر اینکه همه
گفته های دولت سیزدهم در مورد دولت قبل درست باشد ولی آقای رئیسی برای
رفع این مشکالت چه برنامه ای دارد.
سیزده ماه از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد و در این مدت دولت روحانی به
هر طریق ممکن آماج حمالت رئیسی و یارانش است؛ از سیاست خارجی گرفته تا
مسائل اقتصادی ،در نهایت هم به نظر آنان دولت دوازدهم مسبب اعتراضات اخیر
معرفی شده است .به تازگی نیز داستان افزایش قیمت بنزین را علم کرده اند ،به
نحوی که معتقدند در سه سال پس از آن ماجرای تلخ ،قیمت بنزین در حالی ثابت
مانده که میراث دولت روحانی ،تورم ۶۰درصدی بوده است .به زعم آنها در سه سال
گذشته بخشی از دولت قبل و فعلی ،ناچار شده بالغ بر چندصد هزار میلیارد تومان
را از بودجههای عمرانی و سرمایهگذاری و اشتغال کسر کند و به یارانه پنهان بنزین
اختصاصدهد.
آنها معتقدند قیمت بنزین طبق قانون بودجه کشور باید افزایش تدریجی پیدا
می کرد ،ولی با ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در دولت یازدهم مصرف بنزین به
رکورد باالی  ۱۰۰میلیون لیتر در روز رسید و چهار سال بعد دولت دوازدهم خزانه را
خالی یافت و در اقدامی غافلگیرانه ،قیمت را  ۳۰۰درصد افزایش داد که بهانهای
برای شبیخون دشمن در آبان ۹۸شد« .خبر آنالین» در گفت و گو با دکتر مصطفی
هاشمی طبا فعال سیاسی اصالح طلب به بررسی علت ها و ریشه های حمله دولت
فعلی به دولت روحانی پرداخته است.
دولت سیزدهم از بدو روی کار آمدن همواره مقصر اصلی مشکالت کشور
را دولت قبل معرفی کرده و حتی در مورد بنزین هم یکی از نشریات حامی
دولت نوشته بود دولت روحانی با گران کردن  300درصدی بنزین  ،در حال
حاضر فشار اقتصادی زیادی را به این دولت وارد کرده است؟
ما یک سری از مسائل را داریم که همگی ناشی از دولت های قبلی است و برخی
از آن ها جلوه خوب دارند و بعضی دیگر هرچند جلوه خوب دارند ولی اثر بد دارند.
به طور مثال مصرف انرژی ما فوق العاده باالست و ثروتی که باید صرف بازسازی
کشور شود ،مصرف می شود .این موضوع بخاطر این است که ما نتوانسته ایم
سیستم کنترل مصرف انرژی را از ابتدا تا حاال در کشور برنامه ریزی کنیم .اگر اشاره
به سمت آقای روحانی می شود ،بابت این است که این موضوع غریزی است و هر
وقت کسی می خواهد خود را راحت و مبری کند اشتباه را گردن شخص دیگری
می اندازد .سیستم حکمرانی ما دارای مشکل است و همانطور که گفته شد در
حقیقت بجای اینکه ثروت مملکت صرف ارتقائ کشور شود این ثروت هزینه شده
است ،به عنوان نمونه یک دکل  80میلیون دالری در این کشور گم شده است
.در حقیقت این اشاره به دولت های قبلی به صورت غریزی انجام می شود منتها
بحث این است که همین دولت آقای رئیسی برای رفع این مشکالت چه برنامه ای
دارد؟ فرض این است که همه گفته های دولت سیزدهم در مورد دولت قبل درست
باشد ولی آقای رئیسی برای رفع این مشکالت چه برنامه ای دارد .می گویند چرا
دانشجویان دشنام می دهند ،دشنام و بی تربیتی را چه کسی در کشور باب کرد؟
توهین را در سطح مدیران کشور باب کردند و مجلس تندروها به جای اینکه بحث و
گفت و گو و مجالست علمی کند ،که امام و رهبری نیز به این موضوع اشاره داشتند،

به آقای ظریف و روحانی دشنام می دهد.مردم هم از این بزرگان می آموزند.
یعنی به زعم شما وقتی دولتمردان و نمایندگان این نوع برخورد را باب می
کنند مردم آموزش می بینند و از آنان پیروی می کنند؟
بله ،دولتمردان به طور اعم و نه کابینه دولت ،مجلس هم جزو این هاست .در حال
حاضر آقای رئیسی وارث یک سری نابسامانی هستند که عامل یک سری از این
مشکالت سیاست خارجی ماست و این نیست که فقط تصمیمات داخلی در آن
دخیل باشد .ما یک سری سیاست خارجی خوب یا بد داشته ایم که حتی خوب
های آن هم عاملی شده برای این نابسامانی ها .باید دید برنامه ها چیست .
دربرنامههفتمشماتغییراتیروبهجلونسبتبهبرنامههایقبلمیبینید؟
من مطمئن هستم برنامه هفتم کپی برنامه ششم می شود و به آن هم عمل نمی
شود .
چرا ؟
برای اینکه اولویت ها فراموش می شود .فکر می کنند با یک چراغ عالالدین،
همه مشکالت را حل می کنند .برای مثال چند وقت پیش می گفتند اصال کسری
بودجه نداریم در حالی که رئیس سازمان برنامه بودجه آمد و گفت ما  200هزار

میلیارد تومان کسر بودجه داریم و از حضرت آقا اجازه گرفته ایم و ایشان اجازه داده
اند که  10درصد آن را از صندوق برداریم.
چند روز پیش بحث افزایش قیمت حامل های انرژی بود و اقای میر کاظمی
اعالم کردند افزایش قیمت حامل های انرژی را امسال و حتی در سال آینده
نیز نخواهیم داشت .به نظر شما با توجه به این کسری بودجه ای که به آن
اشاره داشتید ،آیا دولت ملزم به افزایش قیمت بنزین خواهد شد؟
دولت در برابر یک پارادکس قرار گرفته است ،به نظر من بحث قیمت حامل های
انرژی مهم نیست و صرفا بحث مقدار مصرف حامل های انرزی در کشور مطرح
است .ما در سال فقط برای نیروگاه های مان حدود  50میلیارد تومان سوحت
مصرف داریم ،منابع مان را مصرف می کنیم .فرقی نمی کند آب یا گاز و بنزین
باشد ،ما داریم منابع مان را می سوزانیم .می کویند هوای تهران آلوده است ،چرا
آلوده است برای اینکه منابع انرژی را زیاد و بد مصرف می کنیم و آلودگی پیدا می
شود .مسائل مملکت نه تنها ساده نیست بلکه پیچیده است ،با سادگی می گفتند
یارانه می دهیم و مشکالت را حل می کنیم ولی آیا اینگونه شد؟ اداره کشوری که
در آن هم دولت و هم مردم به اسراف عادت کرده اند سخت است .منتها اگر برنامه

خوبی داده شود بنده مطمئن هستم مردم قبول می کنند ،ولی وقتی مردم می
بینندکهقضایابهگونهاینیستکهمسائلحلشود،ناراحتمیشوند.بهنظرمن
باید بگویند اداره مملکت سخت است و از مردم بخواهند که به دولت کمک کنند.
احمدی نژاد نظام مدیریتی کشور را به هم ریخت
این به همان شعارهای انتخاباتی بر نمی گردد ،شعارهایی که صرفا برای
کسب رای است و هرگز عملی نخواهند شد ؟
بله  ،در زمان انتخابات برای کسب رای یک در باغ سبزی نشان می دهند.
به عنوان مثال در شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی بربحث یارانه و حجا ب تاکید
شد که در حال حاضر عاقبت این شعار ها را می بینیم.
بله از همان اول گفتند .
من می خواهم به همان سوال اول برگردم و از شما بپرسم علت عمده اینکه
دولت سیزدهم همه چیز را به گردن دولت یازدهم و دوازدهم می اندازد،
چیست؟
بهخاطراینکهادامهمجبوبیتخودراداشتهباشندواینامری طبیعیاستوهر
کسی می تواند مشکالت را به دولت و فرد قبل از خود معطوف کند .این مشکالت
هم وجود دارد و نه تنهادر دولت روحانی یکی از کسانی که باعث نابسامانی های
بزرگ در مملکت شده است آقای احمدی نژاد است .در دوره ایشان نظام مدیریت
،نظام کنترل ارزی و مالی ما بهم خورد .
یعنی پس باید آقای رئیسی به یک دوره قبل تر از آقای روحانی برگردد و
ریشه مشکالت را در آن جا جویا شود.
نه فقط یک دوره بلکه من می گویم همه دوره های قبل ،چرا که برخی تصمیم
گیری های آن ها باعث مشکالت شده است.
حتی در دوره آقای خاتمی؟
بله ،هرچند دوره آقای خاتمی به لحاظ آمارها بهترین دوره نسبت به بقیه دولت
ها بوده است .ایشان هم در خیلی از موارد به لحاظ همین سختی ها و درخواست
هایی که درکشور وجود دارد ،از خیلی از موارد کوتاه آمدند ولی با این حال ایشان
خرابکاری نکردند ،ولی آقای احمدی نژاد خرابکاری کردند ،یعنی در دوره احمدی
نژاد نظامات اداره مملکت را به هم زدند و بی اعتمادی ،دروغ گویی و تهمت ایجاد
کردند .من می خواهم بگویم متوسط همه این دولت ها این چنین شده که ما به این
مشکالت بزرگ برخورده ایم ،منتها همانطور که قبل تر گفته شد باید راه حل داشته
باشیم  .طبیعی است که آقای رئیسی وارث یک سری مشکالت قبلی است ولی
راهکار ایشان برای خروج از این مشکالت چیست .فراموش نکنیم از همان ابتدا
با شعار اینکه ما می خواهیم به مردم کمک کنیم قیمت حامل های انرژی آنقدر
پایین نگه داشته شده که استفاده بیشتر آن را افرادی که متعین بوده اند برده اند
و این روش ادامه پیدا کرده است  .خیلی وقت ها نیت خیر بوده است ولی کسانی
که کشور را اداره می کردند اداره آن تصمیم را بلد نبوده اند .باید عیب هایمان را
در برنامه هفتم ببینیم و اصالح کنیم  .مثال اخیرا صدا و سیما مکرر بر طبل ایران
ایران می کوبد در حالی که قبال ایران ایران مطرح نبود و اصال ملی گرایی محکوم
بود،قبال اگر کسی می گفت می خواهم افتخارات تاریخی ام را داشته باشم می
گفتند تو فالن هستی  .اینها اشتباهات تصمیم گیری ها است و باید جبران شود
،جبران آن ها هم در برنامه هفتم است و طبیعی است هر دولتی بر مشکالتی که
داریم افزوده است .

خوشچشمتحلیلگرمسائلهستهای:

ایران از مولفههای قدرت خود در واکنش به قطعنامه شورای حکام استفاده کند

تحلیلگر مسائل هستهای قطعنامه شورای حکام را برای عقب
راندن ایران از خواستههای خود در مذاکرات خواند و گفت:
جمهوری اسالمی ایران باید پاسخهای درخوری به این قبیل
اقداماتبدهدوازمولفههایقدرتهستهای،موشکیومنطقهای
خوداستفادهکند.

ت وگو با ایرنا در مورد قطعنامه
سید مصطفی خوشچشم در گف 
شورای حکام علیه ایران گفت :قطعنامههای شورای امنیت دارای
سه لحن نرم ،متوسط و سخت و به این عبارت است که از کشور
مورد نظر میخواهد که با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری
کند و یا اینکه مهلت چندماههای را مشخص میکند و یا کار را
به شورای امنیت ارجاع میدهد لذا دو قطعنامهای که امسال در
مورد ایران مصوب شد فقط با نرمترین لحن خواستار همکاری
شده است .این تحلیلگر مسائل هستهای افزود :این موضوع
بیانگر این است که دلیلی وجود دارد که به سمت سختتر کردن
موضع نمیروند چراکه میدانند با واکنش ایران مواجه میشوند و
مذاکرات را به پایان میرساند.
خوشچشم بیان کرد :طرف غربی بهشدت بهدنبال این بود که
مجموعه فشارهای ترکیبی که در بهار در دوره اول و در پاییز در
دور دوم میان دو شورای حکام از شهریور تا روز پنجشنبه که شامل
طرحهای توطئهای برای وارد آوردن خدشه به اعتبار جهانی ایران،
جنگ ادراکی ،اغتشاش ،تحریم ،حمله سایبری ،مداخله ارزی،
ً
سعی در اخالل در صادرات نفت ،ترور و خرابکاری و نهایتا فشار
دیپلماتیک و سیاسی در شورای حکام میشود را اجرا کند.
وی هدف کوتاهمدت اینگونه اقدامات که آخرین آنها در هر دوره
قطعنامههای شورای حکام است را تنها یک مورد و آنهم به عقب
راندن ایران در مذاکره از خواستههایش عنوان کرد.

این تحلیلگر مسائل بینالملل تصریح کرد :البته اگر بتوانند این
فشارها را ادامه دهند در میانمدت و بلندمدت اهداف دیگری هم
دارند اما در کوتاه مدت در پاییز و زمستان بهدنبال این هستند که
ایران در مذاکرات رو به عقب برود وگرنه ب هراحتی میتوانستند به
جای اقدامات شورای حکام با استفاده از مکانیسم ماشه در طول
دو ماه ،مذاکرات و برجام را برهم بزنند.
خوشچشم خاطرنشان کرد :حال آنکه میبینیم نه تنها این
اقدام را انجام نمیدهند بلکه به مسیری قدم گذاشتهاند که حتی
اگرچندقطعنامهدیگردرماههایآتیتصویبشودوظرفیکسال
آینده کار به شورای امنیت کشیده شود ،چین و روسیه از پیش
اعالم کردهاند که وتو میکنند در صورتی که در مکانیسم ماشه
ب هراحتی و بدون اینکه کسی بتواند وتویی انجام دهد میتوانند
مذاکراتراپایانبخشند.
وی گفت :رابرت مالی هم در هفتههای گذشته به جای اینکه
بگوید مذاکره به طور کلی تمام شده یا شکست خورده فقط عنوان
میکند که فعال مذاکرهای در کار نیست زیرا منتظر بودند و هستند
تا این فشارهای ترکیبی از جمله اغتشاشات آنها به نتیجه برسد،
قطعنامه شورای حکام هم صادر شود و بعد از قطعا میخواهند
مذاکرات را از سر بگیرند.
این تحلیلگر مسائل هستهای ادامه داد :البته قبل از اینکه
بخواهند مذاکرات را از سر بگیرند قطعا موضوع اینکه آیا ایران در

موردخواستههایشعقبنشینیمیکندیاخیرراارزیابیمیکنند.
اگر ایران از خواستههای خود به عقب رفت مذاکره میکنند در غیر
اینصورت سعی میکنند همین فشار ترکیبی را برای زمستان ادامه
بدهندتاجمهوریاسالمیرامجبوربهعقبنشینیازخواستههای
خود در میز مذاکره کنند .خوشچشم اقدام روز پنجشنبه شورای
حکام در صدور قطعنامه علیه ایران و حتی لحن آن را هم تا حدی
قابل پیشبینی خواند و اظهار کرد :بسیار واضح است که هدف
آنها این است که از طریق دیگر ابزار فشار ترکیبی مانند اغتشاش،
حمله سایبری ،مداخله ارزی ،جنگ ادراکی ،تروریسم و خرابکاری
فشارهای بیشتری بر ایران وارد کنند اما در شورای حکام با وجود
اینکه در بهار هم لحن و ادبیات بسیار نرمی وجود داشت این بار
همان اتفاق افتاد و حتی به سطح دو هم نرفت که مدت زمان
مشخصی را برای همکاری اعالم کند و یا تهدیدی انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد :این مساله نشان میدهد که طرف مقابل
از واکنش جمهوری اسالمی ایران در حوزه هستهای که در بهار
انجام شد درس گرفته است و هراسان است و سعی میکند لحن
قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را شدید نکند تا با
واکنشبیشترایرانمواجهنشود.
این تحلیلگر مسائل بینالملل اضافه کرد :این موضوع درسی
هم برای ما است که هر کجا که هزینهای بر ما وارد شده اگر هزینه
متقابلی وارد کردیم طرف مقابل تا حد بسیاری ،حداقل تصاعد

بحران نداده و سعی در افزایش تنش و تشدید تنش نکرده است اما
ً
هر کجا که اقدامات دشمن بیپاسخ مانده قطعا به سمت تشدید
اقدامات خود رفته است .خوشچشم درباره واکنش جمهوری
اسالمینسبتبهتصویبقطعنامهشورایحکامآژانسبینالمللی
انرژی اتمی اظهار کرد :ایران نه تنها به این قطعنامه بلکه به جنگ
ترکیبی طرف آمریکایی ،رژیم صهیونیستی و ازناب آنها یعنی
عربستان و سایرین باید پاسخهای درخوری بدهد و از مولفههای
قدرت خود بیش از پیش استفاده کند چراک ه مولفههای قدرت
هستهای ،موشکی ،منطقهای در دستان ایران قرار دارد.
وی یادآور شد :همانطور که این روزها در وضعیت اروپا هم
مشاهده میکنیم زمستان سرد در اروپا و اعتراضات گسترده شروع
شده که به شکل روزافزون و تعداد بیشتری در عموم کشورهای
اروپایی در حال پیگیری است .بنابراین استفاده از حربه انرژی
میتواند در کنار مولفههای دیگر قدرت مورد استفاده قرار گیرد.
این تحلیلگر مسائل هستهای بیان کرد :این جنگ یک جنگ
اراده است که دور اول آن از بهار آغاز شد و در حال حاضر در دور
دوم آن قرار داریم و باید در همه حوزههای یاد شده نه تنها دست
به واکنش و خنثیسازی هجمههای طرف مقابل زد بلکه باید
کنشگرانه هزینههای متقابلی را در همه حوزههای یاد شدهای که
در این جنگ ارادهها مورد استفاده آمریکا و شرکا و متحدینش است
به آنها وارد شود.

جهانبخشمحبینیا:

به جای رفراندوم به عقالنیت رجوع کنیم ،مشکالت قابل حل است

یک فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد تا درباره مسائلی مانند گشت ارشاد ،برجام و مسائل
اقتصادی نظر مردم را جویا شد آیا روش رفراندوم در جویا شدن نظر مردم میتواند تاثیرگذار باشد یا خیر گفت :خیر .اگر در
این حوزهها به جای آنکه به رفراندوم متوسل شویم به عقالنیت روی بیاوریم ،مشکل قابل است .وقتی امری را به درستی
مدیریت نکنیم ،نتیجه سوء و تبدیل آن به امری سیاسی را در جامعه خواهیم دید.
جهانبخش محبینیا نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با ایلنا ،اظهارداشت  :قبل از فوت روانشاد مهسا
امینی ،در مصاحبهای گفتم ،در آینده بسیار نزدیک ،با فوران پدیدههایی مواجه خواهیم شد که با نام حجاب و جمعآوری
نارساییهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،همبستگی جامعه را نشانه خواهد گرفت .کما اینکه برخوردهای آن شکلی
با جامعه ،نه تنها آقایان را به نیت خودشان نرساند ،بلکه امروز پدیده پوشش در جامعه به شکل بسیار ناموزون و پیچیدهای
درآمدهکهتکلیفخیلیهامشخصنیست.
ویتصریحکرد:درمسئلهبرجام،بارهادوستانونخبگانگفتندکهبرجامامریاستکهنبایدبهآننگاهسیاسیداشته
باشیم .متاسفانه در زمانی که برجام میتوانست تبدیل به فرصتی برای ما شود ،به خاطر مقاصد سیاسی جلوی آن گرفته
و بعدها خواسته شد تا به نام خودشان توفیقی را آرایش دهند .با نهایت تاسف آن بزم شادی و آوازخوانی ما به هم خورد
و امروز شرایط جامعه به شکلی است که دالر مرز  ۳۵هزار تومان را رد کرده و اگر فکر عاجلی برای این موضوع نشود ،در
شب عید با مسئلهای به نام نگرانی سربرآورده اقتصادی مواجه میشویم که به هر دلیل حامعه تحمل زخم بیشتر به لحاظ
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را نخواهد داشت.
این فعال سیاسی گفت :امروز برجام را به جایی رساندند که اگر بخواهیم درباره ضرورت آن صحبت کنیم ،دولتهایی
که با ما رابطه نیک ندارند و نیک فرجامی ملت ایران را نمیخواهند ،استفاده درستی از اعالم موقعیت و وضعیت نخواهند
داشت .امروز شرایط آمریکا ،اروپا و ما به شکلی است که همه به اجرای برجام نیازمندیم .اما صادقانه بگویم نسبت به ۶
ماه یا سال گذشته احیای برجام برای همه عوامل دست اندرکار اعم از خارجیها بسیار سخت شده و هنرمندی بسیار

ویژهای میطلبد .محبینیا در پاسخ به این سوال که در مورد فضای ایجاد شده در افزایش نرخ دالر ارزیابی شما چیست و
مجلس چه راهکاری باید در پیش بگیرد تا در صورت عدم کنترل این روند ،اعتراضات از کنترل خارج نشود ،گفت :مجلس
بدون شک نمیتواند کاری انجام دهد .این امری است که حتما باید سران قوا با شهامت و جسارت خاص تصمیم بگیرند
و جلوی واحد شدن مشکالت اقتصادی ،سیاسی فرهنگی را بگیرند.
وی افزود :در این حوزه سران قوا کاری واجبتر از کنترل سیالب افزایش قیمت ارز ندارند و باید به هر دلیل این موضوع
را مدیریت کنند .اگر این موضوع مدیریت نشود ،تمامی برنامه اقتصادی دولت آقای رئیسی که آنها را خیلی موفقیتآمیز
نمیبینیم ،به هم خواهند خورد و ایشان مجبور است سه سال بعدی خود را به صورت عکسالعملی اداره کند که مطمئنا
به غیر از آنکه یک دولت خسته و منفعل از خود نشان دهد ،توفیق زیادی نخواهد داشت.
محبینیا تصریح کرد :برخی از سیاستهای اجرایی آقای رئیسی خیلی مسئله ساز بوده از جمله انتخاب یکی از آقایان
( حجت عبدالملکی) به ریاست سازمان مناطق آزاد .من که با استادان دانشگاه ،دانشجویان و بخشی از مردم ارتباط دارم
برای آنها هم این نوع عزل و انتصابهای مجدد مسئله بوده که بیانگر کششهای قومی ،قبیلهای و رفاقتی در درون
هیئت دولت است .به همین دلیل باید به خاطر حساسیت کشور ،هر نوع عزل ،انتصاب ،تصمیمسازی و تصمیمگیری با
توجه به مسائل اقتصادی با عقالنیت و احتیاط همراه باشد تا پیامدهای منفی به وجود نیاورد.
وی در پاسخ به اینکه ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با کسانی که به نیروهای پلیس آسیب وارد میکنند ،برخی به عنوان
نیروهای خودسر یکسری کارهایی انجام میدهند که خطرناک است و فضا را رادیکال میکنند ،این موضوع به چه شکلی
قابل مدیریت است ،گفت :اگر امروز در جامعه با گسترش گفتمان هرزهگویی ،خشونت کالمی و خشونت فیزیکی مواجه
هستیم به دلیل عکسالعمل ۲۰تا ۳۰سالهای است که کاشتهایم و درو میکنیم.
وی افزود :بابت هر نوع خشونت و عبور از قانون ،چه از درون حاکمیت یا از درون ساختارهای اجتماعی باید توجه داشته
باشیم ،این نوع رفتارهایی که جنبه اجتماعی پیدا کرده و به شکل یک رویه درمیآید ،مقابله با رفتارها و قضاوتهای

ناموثر و تهدیدکننده در صحنه رسمی و نیمه رسمی دیده میشود است و این موضوع تضاد خود در درون اجتماع را نشان
میدهد و هم بخش اعظمی از خانواده و نظام تربیتی جامعه را به هم میریزد.
محبینیا گفت :برای تخریب بنیان جامه اگر سه رکن مورد صیانت قرار نگیرد ما بازنده میشویم .یک خانواده است
که باید منزلت زن را حفظ کنیم .دو سیستم آموزشی است که باید منزلت معلم و استاد دانشگاه را حفظ کنیم و سوم
منزلت جامعه است که باید از منزلت نخبگان و آنهایی که نقش مراجع و مرجعیت دارند را حفظ کنیم .وقتی به پیشانی
شخصیتها مهر زده میشود و در مراسم رسمی کشور ،صاحب عزا در خانه خود مورد شماتت قرار میگیرد و خیلی از
مواقع به هر دلیلی اعالم موضع کرده بودند به آنان بی حرمتی شد ،باید با نهایت تاثر و غم گفت ما داریم عکسالعمل را
علیه همان افرادی میبینیم که بانی و خالق این صحنههای غیرقابل دفاع بودند.
وی در پایان تصریح کرد :اگر نهادهای رسمی قضایی و پلیس به عنوان متولی امنیت و حتی نهادهای دیگر ،صالبت و
اقتدار خودشان را داشته باشند ،نیازی به مداخله نیروهای غیررسمی نیست که در برخورد با پدیدههای ناامنی یا برقراری
امنیت تخصص یا تعهدی ندارند و با این رفتار چهره برقراری امنیت را زیر سوال برده و باعث رادیکال شدن فضا میشوند.
محبینیا در واکنش به درخواست برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر صدور احکامی مانند محاربه برای برخی
بازداشتشدگان گفت :این موارد بیانگر ایجاد فاصله بین پارلمان و مردم است .تعیین مجازات محاربه در محدوده وظیفه
فقه است و به تقنین برنمیگردد .نمایندگان مجلس باید اطمینان داشته باشند که این نوع حرکتها نه تنها کمکی
نمیکند بلکه امید به پارلمان را هم از بین میبرد.
محبینیا در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان باید خود را در جایگاه صدور حکم قضایی قرار دهند ،گفت :در اینجا
ما نیازمند خواهش و تمنا از کسانی هستیم که انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس و شوراها را برگزار میکنند ،در صورت
لزوم نگاهی به این نمایندگان مردم داشته باشند که این مصیبتها را برای ما به وجود آوردند .بخشی از این ناآرامیها
متوجه این است که مردم تصور میکنند ،صدایشان شنیده نمیشود.

یککارشناسمسائلمنطقهتشریحکرد:

یک کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اقدام آمریکا در اعطای مصونیت قضایی به محمد
بن سلمان ،ولیعهد سعودی در پرونده قتل جمال خاشقجی گفت :اقدام آمریکا نوعی نفاق
سیاسیاستونشانمیدهدایاالتمتحدهپذیرفتهدرآیندهبنسلماننقشفرادستیایفا
می کند و به جای پدرش قدرت را در دست میگیرد.
یزاده در گفتوگو با ایسنا در تحلیلی نسبت به مصونیت قضایی ایاالت متحده
حسن هان 
بهمحمدبنسلمانولیعهدعربستاندرپروندهقتلجمالخاشقجیاظهارداشت:درواقع
روابط عربستان و آمریکا بعد از سال ۲۰۲۰و پیروزی جو بایدن از حزب دموکرات در انتخابات
ریاستجمهوریبهسمتچالشواختالفبیندموکراتهاوحاکمیتعربستانمخصوصا
بن سلمان حرکت کرد ،زیرا تیم بایدن معتقد است محمد بن سلمان به دلیل ماجراجویی و
رفتارهای تهاجمی و قتل روزنامه نگار برجسته سعودی جمال خاشقجی و نقض حقوق بشر

چرا بایدن به بن سلمان مصونیت قضایی داد؟

شایسته حاکمیت نیست و باید در انزوا قرار گیرد.
وی تصریح کرد :بر همین اساس در سال گذشته اختالفات میان واشنگتن و ریاض پر رنگ
شد ،اما بعد از انتخابات اخیر آمریکا و این که مجلس نمایندگان آمریکا در دست جمهوری
خواهان افتاد ،احتمال دارد فشارها از سوی جمهوری خواهان به بایدن افزایش یابد ،لذا
چرخشی از سوی بایدن نسبت به برخی هم پیمانان منطقه ای از جمله عربستان صورت
گرفت و احتماال بنا به درخواست جمهوری خواهان بایدن یک مصونیت کامل سیاسی به
بن سلمان داد .این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد :در گذشته بن سلمان تحت
تعقیب دادگاه فدرال آمریکا به دلیل قتل جمال خاشقجی که تابعیت آمریکا را هم داشت،
بود اما اکنون به دستور جو بایدن مصونیت الزم به او داده شد یکی از دالیلش این بود که بن
سلمان نقش تخریبی و تهاجمی در برخی رخدادهای منطقه ای ایفا کرد.

وی ادامه داد :در حوادث اخیر ایران نیز پشت این اتفاقات عربستان و برخی رسانه های
وابستهبهاینرژیمقرارداشتند،بنابراینبایدنبهبنسلمانکهنقشتخریبیدراغتشاشات
اخیر ایران داشت ،پاداش اعطا کرد .در واقع این اقدام نوعی نفاق سیاسی است؛ چگونه
ممکن است فردی که به دستگاه های اطالعاتی جهان دستور قتل روزنامه نگار سعودی
 آمریکایی را صادر می کند و از سوی دادگاه تحت تعقیب قرار دارد ناگهان به او مصونیتسیاسی داده شود .هانی زاده افزود :این اقدام آمریکا نشان می دهد ایاالت متحده پذیرفته
در آینده ،بن سلمان نقش فرادستی ایفا میکند و به جای پدر خود قدرت را در دست می
گیرد ،لذا این نفاق سیاسی در دست آمریکایی ها چه جمهوری خواهها و چه دموکراتها
وجود دارد و افکار عمومی این حرکت جو بایدن که مصونیت سیاسی به بن سلمان داده را
فراموش نمیکند .این کارشناس مسائل بینالملل با بیان این که نفاق سیاسی جایگزین

تعامالت بین المللی شده و به قاتالن و جنایکاران که منافع آمریکا را تامین کنند مصونیت
داده می شود ،اظهار داشت :اعطای مصونیت به بن سلمان به این معنی است که او می
تواند آزادانه به کشورهای آمریکا و اروپا سفر کند و به نوعی مقدمه ای است تا در آینده نزدیک
جانشین پدرش شود و قدرت را در عربستان در دست گیرد .بن سلمان می تواند در آینده
نقش تهاجمی را به نیابت از آمریکا علیه محور مقاومت و ایران ایفا کند .وی با تاکید بر این
که مساله بن سلمان کامال پیچیده است ،گفت :در حقیقت اخیرا بن سلمان نقش کامال
تخریبی در مسائل منطقه ایفا کرده و آمریکاییها بدون احترام به افکار عمومی و این که بن
سلمان صدها جوان شیعه را گردن زده به او مصونیت می دهند ،این اقدام نشان میدهد
که جامعه جهانی از مساله حقوق بشر ،آزادی و دموکراسی به عنوان ابزاری برای کشورهای
مستقل جهان استفاده میکند و این حقوق بشر و دموکراسی جایی در عربستان ندارد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
مدیرتحریریه:روحالهکرمانیجمکرانی
طراحوصفحهآرا:محسنعبداللهی

عضوانجمنمدیرانروزنامههایغیردولتی،آئیننامهاخالقحرفهای،قابلمشاهدهدرسایت

تلفن 32906160 - 32903209 :صندوق پستی37185/4495 :
نشانی:قم-بلوارشهیدصدوقی،کوچه21ممیزیکپالک47

eimannews@yahoo.com

هرگاه خداوند  ،خير بنده اى را بخواهد  ،قفل دل او را
ِ
برايش مى گشايد و يقين و راستى را در آن مى نهد و دلش
را براى راهى كه در آن قدم گذاشته است  ،آگاه مى سازد
و دلش را پاك و زبانش را راستگو و اخالقش را َدرست و
گوشش را شنوا و چشمش را بينا مى گرداند .

لیتوگرافیوچاپ
شاخهسبز

صاحبامتیاز:حیدرضیغمی
مدیرمسئولوسردبیر:حسینعبداللهی

پیامبر اکرم (ص):

ً
 .كنز ّ
العمال  :ج  ١١ص  ٩٦ح  ٣٠٧٦٨نقال

www.emandaily.ir

اذان صبح 05/03:طلوع آفتاب 06/27:اذان ظهر 11/50:اذان مغرب17/32:

دوشنبه  30-آبان ماه  - 1401سال بیستوپنجم -شماره 5623

تشییعپیکرمطهرشهدایمدافعامنیتدراصفهان
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم تاکید کرد:

محمد دلبری عضو هیات مدیره پرسپولیس شد
با قبول استعفای محمد اسد مسجدی از سوی وزارت ورزش و جوانان ،محمد دلبری به عنوان عضو جدید هیات
مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شد .وزارت ورزش و جوانان روز (یکشنبه) ضمن موافقت با استعفای محمد اسد
مسجدی که پیش از این تقدیم شده بود ،محمد دلبری را به عنوان عضو جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
منصوبکرد.اینعضواقتصادیهیاتمدیرهمدتیاستکهبهعنوانرییسکمیتهاقتصادی،باباشگاهپرسپولیس
همکاری دارد.به این ترتیب ،اعضای هیات مدیره پرسپولیس از این پس عبارت خواهند بود از؛ حسین شهریاری،
رضا درویش ،حسین خبیری ،سید مجید پوراحمدی و محمد دلبری.ریاست فعلی هیات مدیره صندوق ذخیره
فرهنگیان ،معاون کنونی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و مدیر گروه عمران و زیر ساخت آستان قدس رضوی،
شهردار سابق قم ،عضو سابق هیأت مدیره بانک شهر ،معاون سابق سرمایه انسانی و آموزش موسسه مالی و اعتباری
مهر و عضو هیأت مدیره صندوق مهر امام رضا (ع) از جمله مسوولیتهای وی است.

لزوم مشارکت مردم در استفاده
از امکانات ترافیکی شهری

مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر لزوم مشارکت
مردم در استفاده از امکانات ترافیکی شهر و ایجاد نظم و ایمنی گفت :باوجود دو
چالش افزایش قیمت ارز و تحریمها ،تالش میکنیم پلهای عابر پیاده را بهمرور
مکانیزهکنیم.
نزاده در گفتوگویی به اهمیت مکانیزه شده پلهای عابر پیاده
حسین شعبا 
اشارهکردواظهارداشت:امروزهبرایمکانیزهشدنپلهایعابرپیادهچالشهایی
بیش از حوزه مسئولیتی شهرداری وجود دارد که باوجود تمام تالشها ،ما هنوز
نتوانستهایم در این بخش به شرایط ایده آلی که موردنظر شهرداری و مردم بوده
دستپیداکنیم.
وی تغییر نوسانات ارز و افزایش قیمت  ۸میلیارد تومانی پلههای برقی را
موردتوجه قرارداد و گفت :باوجود دو چالش افزایش قیمت ارز و بهتبع آن افزایش
قیمت پلههای برقی و تحریمها و همچنین برگزاری مناقصههای زیاد ،شرکتها
داوطلب مشارکت با شهرداری نبوده و این پروسه تا این مرحله بدون موفقیت تکرار
شده است.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت :از شهروندان
درخواست داریم باوجود همه مشکالت ،از پلههای ثابت پلهای عابر پیاده در
معابرشلوغاستفادهکنندتاشاهدافزایشایمنیدرسطحشهرباشیمتامابتوانیم
با توجه به هزینه سنگین مکانیزه کرده پلهای عابرپیاده ،بهمرور این کار را انجام
دهیم.
وی سپس به ساخت پارکینگ موتورسیکلتها در سطح شهر نیز اشاره و بیان
کرد :از خودروها درخواست داریم در مقابل و محل پارکینگ موتورسیکلتها پارک
نکنند تا راکبان موتورسیکلت نیز از این فرصت استفاده کرده و بتوانیم نظم شهری
را در این بخش از شهر نیز فراهم کنیم.
شعبان زاده در ادامه تأکید کرد :داشتن شهری منظم و ایمن در حوزه ترافیک
نیازمند همکاری همه شهروندان با شهرداری بوده و ما بهتنهایی و بدون مشارکت
مردم نمیتوانیم در این بخش گامهای مهمی را برداریم و هر چه امکانات ترافیکی
شهر را افزایش دهیم اگر مشارکت مردمی نباشد بازهم نظم و ایمنی افزایش پیدا
نخواهدکرد.
مدیرکلبرنامهوبودجهمعاونتبرنامهریزیوسرمایهانسانیشهرداریقم:

سامانه جامع آمار و اطالعات
شهرداری قم تدوین میشود

مدیرکل برنامه و بودجه معاونت برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم از آغاز
پروژه طراحی و تدوین سامانه جامع آمار و اطالعات شهرداری قم خبر داد.
علی طاهری آمار دقیق  ،پویا و بهروز را یکی از پیشنیازهای اولیه در
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و تصمیمگیریها دانست و اظهار داشت :بدون
شک یکی از اصول مدیریت دقیق و راهبردی در سازمانهایی مانند شهرداری قم،
داشتن یک نظام آماری برای برآورده ساختن نیازهای نظامهای باالدستی است.
وی افزود :در کشورهای توسعهیافته ،نظام آماری و کیفیت بانکهای اطالعاتی
آنها ،نه تنها به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی آنان به شمار
میآید ،بلکه زیربنای توسعه نیز قلمداد میشود .بنابراین ارائ ه آمارهای مطمئن،
به موقع و مبتنی بر روشهای علمی از اهمیت بسزایی در توسعه پایدار برخوردار
است.
مدیرکلبرنامهوبودجهمعاونتبرنامهریزیوسرمایهانسانیشهرداریقمبااشاره
به این که اطالعات آماری دقیق ،منبعی مهم برای بررسی و ارائه شاخصهای
ارزیابی عملکرد سازمانها به شمار میرود تأکید کرد :طراحی شبک ه اطالعاتی
برای ارزیابی عملکرد شهرداری قم بر اساس شاخصها و معیارها امری حیاتی و
ضروری است.
وی گفت :به منظور طراحی نظام جامع آمار و اطالعات شهرداری قم ،شناسایی
وضعموجودآمار،گردشآندرواحدهایآماری،سامانههایاطالعاتی،شناسایی
واحدهای درگیر در حیطه کارکردی حوزه آمار ،بررسی نحو ه تولید و پدیدآوری
آمار ،شناسایی سامانههای سازمانهای مرتبط ،نحوه و محل ذخیرهسازی آمار و
دادههای مرتبط ،نحو ه انتشار آمارها و گزارشها ،بررسی قوانین و مقررات و اسناد
باالدستی و بررسی مشکالت و نیازهای موجود شهرداری قم در حوزه آمار ضروری
است.
وی خاطرنشان کرد :شناخت وضعیت موجود مدیریت و گردش آمار
شهرداری قم ،اولین و بنیادیترین گام در فرآیند اصالح وضعیت آمار
شهرداری قم و حرکت به سمت وضع مطلوب آن با طراحی و تدوین سامانه
جامع آمار و اطالعات است.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم مطرح کرد؛

حمایت وزارت امور خارجه از توسعه
حمل و نقل عمومی

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم از پروژه مترو قم بازدید کرد و
گفت :هر گونه حمایت از طریق دیپلماسی در جهت پیشبرد و توسعه حمل و نقل
عمومیعلیالخصوصحملونقلریلیجزوبرنامههایوزارتامورخارجهاست.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ،رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه
در قم به همراه سرپرست سازمان قطار شهری از آخرین وضعیت پروژه مترو قم
بازدیدکرد.
محمدرضا انگشت باف سرپرست سازمان قطار شهری قم ،جذب سرمایههای
داخلی و خارجی در جهت تأمین منابع مالی و همچنین تأمین ناوگان با استفاده
از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی را از جمله مواردی بر شمرد که میتواند در جهت
تکمیل و پیشرفت این پروژه ملی تأثیر گذار باشد.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم در جریان این بازدید از
پیشرفتهای انجام شده در فاز اول خط یک مترو قم ابراز خرسندی کرد و
استفاده از برخی ظرفیتهای تولید داخلی در مترو قم را برای اولین بار در
سطح کشور را نشانه توانایی جوانان کشور در همه زمینههای ساخت ،تولید و
نوآوری دانست.
حمید مکارم ،هر گونه حمایت از طریق دیپلماسی در جهت پیشبرد و توسعه
حمل و نقل عمومی علی الخصوص حمل و نقل ریلی را جزو برنامههای وزارت
امور خارجه برشمرد و بر ایجاد فرصتهای همکاری در این زمینه با سایر کشورها
تأکیدنمود.
مدیرمنطقهچهارشهرداریقمخبرداد:

انعقاد بیش از ۱۶۰پیمان بااعتبار
 ۸۰۰میلیارد ریال

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از انعقاد  ۱۶۰پیمان از ابتدای سال جاری
تاکنون بااعتباری بالغبر ۸۰۰میلیارد ریال خبر داد
علیرضا اقبالیان اظهار داشت :با توجه به موقعیت منطقه چهار شهری قم،
توسعه این محدوده با پیمانهایی از قبیل فنی و عمرانی ،فضای سبز و خدماتی از
ابتدای سال در برنامه کاری قرار گرفته و هماکنون نیز پروژهها با سرعت و پیشرفت
قابلتوجه و قابل قبولی در حال انجام است.
به گفته وی ،از بین  ۱۶۰پیمان منعقد شده تاکنون  ۹۹پیمان سهم حوزه فنی
و عمرانی ۶ ،پیمان سهم فضای سبز و  ۳پیمان دیگر سهم حوزه خدمات شهری و
محیطزیستشهرداریمنطقه ۴بودهاست.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم در پایان تصریح کرد :انعقاد این  ۱۶۰پیمان با
بااعتباری بالغبر  ۸۰۰میلیارد ریال در راستای بهبود سطح کمی و کیفی زندگی
شهروندان در سطح منطقه بوده که با برنامهریزیهای انجامشده تا پایان سال
پروژهها و طرحهای متنوعی را جهت بهرهبرداری در اختیار شهروندان محترم قرار
خواهیمداد.

گزارش  ۲۱هزار «کودکآزاری» به اورژانس اجتماعی
سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به روز جهانی پیشگیری از
کودکآزاری ،اظهار کرد :از ابتدای سال  ۱۴۰۱تاکنون  ۲۱هزار و  ۴۰۶مورد کودکآزاری از طریق خط ۱۲۳
اورژانس اجتماعی گزارش شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش چندانی روبه رو نبوده
است.محمدرضا حیدرهایی ادامه داد :اگر هم در آمار تماسهای یک الی دو سال گذشته به نظر میرسد که موارد
کودکآزاری افزایش یافته این موضوع به دو علت وابسته است؛ در زمان شیوع بیماری کرونا برخی از مردان مشاغل
خود را از دست داده و زمان حضورشان در خانواده بیشتر شده است و شاید این افزایش زمان حضور ،اختالفات
خانوادگی را بیشتر کرده است؛ از سوی دیگر نیز آگاهی مردم نسبت به خدمات  ۱۲۳افزایش یافته که این دو مورد
میتواند در افزایش تماسها موثر باشد.

عکاس  :آزاده عزیزیان

آیت الله نوری همدانی:

باید به درد دلهای مردم و مشکالت آنها گوش کرد

آیتالله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بیان خدمات صورت گرفته از
سوی نظام جمهوری اسالمی را یکی از وظایف دلسوزان نظام دانست و گفت :این
انقالب برای ریشهکنی فقر و از بین بردن جهل و نادانی و آگاه کردن مردم و ایجاد
رفاه و عدالت در جامعه برپاشده و این مباحث از آرمانهای امام راحل است.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیآیتاللهنوریهمدانی،ویدردیدارحجتاالسالم
سید سعدی حسینی ،نماینده ولیفقیه و امامجمعه کاشان ،آگاهی نسبت به
مسائل روز و شناخت حوادث زمان بسیار مهم دانسته و اظهار داشت :متاسفانه
ما در زمانی به سر میبریم که استکبار جهانی با فتنهانگیزی و ایجاد اختالف بین
ملتهای محروم و مسلمانان به استثمار و چپاول مستضعفان میپردازد و تنها راه
مقابله با این نقشههای شوم بیداری و آگاهی ملتها است.
این مرجع تقلید یادآور شد :امروز باید مردم را بیدار و از نقشههای دشمنان آگاه
کنیم .امروز باید خدمات انقالب را برای مردم بیان نموده و با اتحاد و همبستگی در
مقابلدشمنانبایستیم.
آیتالله نوری همدانی ادامه داد :امام راحل همیشه به مردم عنایت و توجه
ویژهای داشتند و به مشکالت آنان رسیدگی میکردند چرا که سپر در مقابل
دشمنان همین مردم هستند و همواره در خط مقدم دفاع از اسالم و انقالب بوده
وهستند.
نباید بین روحانیت و مردم هیچ حجابی باشد
این مرجع تقلید با مهم خواندن جایگاه تبلیغ و انجام امور فرهنگی از سوی
روحانیتومبلغاندینیگفت:بایددرکنارتبلیغوکارهایفرهنگیبهدرددلهای
مردم و مشکالت آنها گوش کرد ،حضور شما در کنار مردم و حل مشکالت آنها
سببدلگرمیآنهامیشود.
وی افزود :نباید بین شما و مردم هیچ حجابی باشد ،مردم همیشه به علما و
روحانیون بهعنوان تکیهگاه و پناهگاه خود نگاه میکنند ازاینرو باید با تواضع و
مهربانی با مردم ارتباط برقرار کنید و سعی کنید مشکالت آنها را برطرف کنید.

هنگامهقاضیانیبازداشتشد
هنگامهقاضیانیبازیگرسینماوتلویزیونبهدلیلحمایتازآشوبگریهاودامنزدنبهاغتشاشات ،روزیکشنبهبا
حکمقضاییبازداشتشد.هنگامهقاضیانیبازیگرسینماوتلویزیونکهطیروزهایگذشتهباحمایتازآشوبگری
و با تهییج و ترغیب جامعه به اغتشاشات دامن زده بود ،ساعتی پیش و با حکم قضایی توسط دستگاه امنیتی
بازداشت شد.ارتباط با رسانههای معاند و ضدانقالب از دیگر عناوین اتهامی قاضیانی است که منجر به بازداشت
وی شده است.
علیرضا فخاری استاندار تهران شد
علیرضافخاریباپیشنهادوزیرکشوروباموافقتهیأتوزیرانبهعنواناستاندارتهرانانتخابشد.پسازانتصاب
محسن منصوری استاندارسابق تهرانبهعنوان معاون اجرایی رئیس جمهوروسرپرستنهاد ریاست جمهور ،احمد
وحیدی وزیر کشور ،علیرضا فخاری را به عنوان استاندار جدید به هیأت دولت معرفی کرد تا استانداری تهران بدون
سکاندار نماند .این پیشنهاد وزیر کشور در جلسه عصر روزیکشنبه هیأت وزیران بررسی و با آن موافقت شد.

این مرجع تقلید به سابقه منطقه کاشان در گرایش به تشیع و پرورش عالمان
برجستهایهمچونفیضکاشانی،مالاحمدومالمحمدنراقیاشارهکردوگفت:
منطقه کاشان از دیرباز کانون مردمانی متدین و جویای علم بوده است و دارای
سابقهای برجسته در علم و فرهنگ است .وی برگزاری مجالس باشکوه دوستداران
اهلبیت (ع) را نشانه محبت و ارادت مردمان آن منطقه توصیف کرده و افزودند:
برگزاری این مجالس نشانه اخالص ،عالقه و محبت مردم آن مناطق به معارف
اسالمی و فرهنگ اصیل اهلبیت (ع) است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم
متدین کاشان در صحنههای گوناگون انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود :امروز
اولین کار شما خدمت به مردم است ،امروز یکی از مهمترین وظایف روحانیون
ارتباط مستقیم با مردم است ،باید در کنار مردم بود و به صحبتهای آنها با تواضع
گوش داد و مردم باید شما را در کنار خود و غمخوار خود ببینند.

معاون عمرانی سابق استانداری قم :

اجرای مونوریل در مسیر فعلی زیان مستمر است

معاونعمرانیسابقاستانداریقمبااشارهبهاینکه
اجرای مونوریل در مسیر فعلی ،زیان مستمر است
گفت:مخالفتبامونوریلمقابلهبایکمداجتماعی
نبود؛ زیرا مترو و فرودگاه نیز یک مد اجتماعی
بودند اما آنها بر خالف مونوریل منطق کارشناسی
داشتند.
مهندس محسن بهشتی در گفتوگویی در
خصوص پروژه مونوریل قم با بیان اینکه سیستم
های حمل نقل عمومی ریلی سیستمهای حمل و
نقل انبوه بر هستند و در تهران نیز اغلب مسیرهایی
دارای خط مترو هستند که از گذشته پر تردد بودند،
اظهارداشت :در قم دو خط مترو مصوب شده بود
و قرار بود خطی از انتهای باجک ،چهار راه بازار،
خیابان ارم ،صفائیه ،بلوار امین ،شهرک قدس و
پردیسان عبور کند ،خطی که مسیرهای پرجمعیت
و پر تردد را پوشش میداد.
وی با اشاره به اینکه تصویب مونوریل باعث شد
یکی از خطوط مترو حذف شود و خط دیگر نیز تغییر
مسیر دهد ،یادآور شد :پروژه مونوریل جایگزین یکی
از خطوط پرجمعیت مترو شده بود خیابان شهید
لواسانی و خاکفرج را پوشش میداد در حالی که
این مسیر تقاضای سفر زیادی ندارد ،به طوری که
سرانی هم در این خیابان ها سرویس
حتی اتوبو 

دهی ندارد و تاکسیهای گردشی پاسخگوی نیاز آن
منطقههستند.
کارشناسشهرسازیبابیاناینکهوجوددوسیستم
ریلی متفاوت (مونوریل و مترو) هزینه باالتری نسبت
به یک سیستم ریلی طوالنی دارد ،اظهار کرد :در
سال  ۱۳۹۶هزینه این مسیر (خاکفرج تا مطهری)
برای مونوریل ۲۰هزار تومان برآورد شده بود در حالی
که همان سال تاکسیها با هزار تومان این مسیر را
پوششمیدادند.
معاونعمرانیسابقاستانداریقمبااشارهبهاینکه
هزینه مونوریل در اجرا کمتر از مترو است اما هزینه
بهرهبرداری از آن بسیار بیشتر از مترو است ،بیان
کرد :مونوریل در اغلب کشورهایی کار شده است که
جنبه توریستی و بصری داشته است.
وی ادامه داد :برای مثال مونوریل برای شهرهای
خطیمانندچالوس،نورومحمودآبادمناسباست؛
زیرا عالوه بر خطی بودن ،تقاضای سفر بسیاری در
آن مسیر وجود دارد همچنین جاذبه بصری وجود
دارد و یک سمت دریا و سمت دیگر جنگل است اما
در قم این جاذبه بصری وجود ندارد.
بایدبرایبهرهبرداریمونوریلتصمیممعقوالنه
و اقتصادی گرفته شود
کارشناس شهرسازی با اشاره به اینکه اجرای

مونوریل در مسیر فعلی ،زیان مستمر است ،تصریح
کرد :تا کنون  ۲۲۶میلیارد برای مونوریل هزینه شده
است و نمیتوان آن را حذف کرد به همین خاطر باید
برایبهرهبرداریازآنتصمیمیمعقوالنهواقتصادی
گرفتهشود.
وی در گفت و گو با ایسنا اضافه کرد :در اتوبان
قم  -تهران (جاده کوه سفید) پروژههایی مانند
نمایشگاه بینالمللی ،دانشگاه صنعتی قم و...
وجود دارد که مسیری با ترافیک سنگین و پرحادثه
است به همین خاطر برای کاهش ترافیک و حوادث
آن منطقه پیشنهاد شد که مونوریل به آنجا منتقل
شود تا شهروندان قمی که وارد این اتوبان میشوند
وارد ترافیک نشوند و نیازی به پرداخت عوارض هم
نداشتهباشند.
بهشتی تصریح کرد:با این کار زمینهای طرف
این خیابان نیز قابلیت سرمایهگذاری پیدا میکرد و
کنسرسیوم نیز پذیرفته بود که هزینههای گذشته و
هزینههایجارینیزازهمینزمینهاپرداختشود.
کارشناس شهرسازی درپایان گفت :در سفر رئیس
جمهور به قم با کلیت این طرح موافق شده بود اما
بیان شد که کارگروهی استانی و ملی تشکیل شود
تا ابعاد اقتصادی ،ترافیکی ،اجتماعی و فرهنگی آن
بررسی شود و سپس تصویب و تکمیل شود.

معاوناستاندارقم:

قم با مشکل جدی درخصوص اقامت زائران روبروست

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به لزوم هماهنگی الزم جهت
فراهم کردن حداقلهای اقامت زائران گفت  :این استان با مشکل جدی دراین
خصوصروبروست.
ابوالقاسم مقیمی در جلسه هماهنگی اراضی ابتدایی قم -تهران جهت
سرمایهگذاریهایمختلفکهدرسالنجلساتامامجواد(ع)استانداریبرگزارشد،
با بیان اینکه در قم مشکل جدی در حوزه اقامت داریم و حداقلهای اقامت برای
پذیرش زائران وجود ندارد ،عنوان کرد :باپشتوانه اقتصادی برای نگهداری و قیمتها
باید در حوزه زائرسراها نیز ورود پیدا کنیم.
قم دارای  ۹۸دفتر خدمات مسافرتی  ۳۶ ،هتل ۲۶ ،هتل آپارتمان ۷۴ ،مهمان
پذیر ۱۰۸ ،خانه مسافر ۵۹ ،واحد پذیرایی بین راهی ۱۵ ،سفرهخانه ۲۶ ،مجتمع
گردشگری و خدماتی ،سه مرکز تفریحی و سرگرمی و  ۲مرکز نمونه گردشگری
میباشد.ساالنه حدود ۲۰میلیون زائر و مسافر وارد قم میشود.

وی درادامه با اشاره به اینکه در مجموعه امور زائران دو موضوع مدنظر است اظهار
کرد :از مطرحشدن این موضوعات حدود  ۵سال در مجموعه امور زائران استانداری
میگذرد.
وی نخستین موضوع را مربوط به بحث زمین ۱۰۰هکتاری عوارضی برای موضوع
زائران شهر دانست و ابراز کرد :این موضوع متأسفانه هنوز بالتکلیف مانده است و
حتی دو سرمایهگذاری که این زمین را گرفته بودند هنوز اقدامی انجام ندادهاند.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم ،از زمین  ۲۰هکتاری شهر عقیق نیز
یاد کرد و گفت :استاندار قم طی جلسهای دستور دادند این زمین به ناحیه صنفی
صنایعدستیتبدیلشود.
وی اضافه کرد :مقرر شده است کارگاههای هنرمندان صنایعدستی در این منطقه
ایجاد شود و اگر قرار است در کنار مجموعه زائرشهر شاهد فعالیت مجموعههای
صنایعدستی باشیم ،باید راه دسترسی مناسب میان این دو منطقه نیز ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم خبرداد:

پیشرفت90درصدی فاز اول مترو قم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از
بهروز کردن قرداد مترو خبرداد و گفت :در حال
حاضر مجموعه مدیریت شهری در حال رایزنی
برای خرید واگن از شرکتی است که بتواند تا پایان
سال واگنها را تحویل دهد.
ابراهیم معتمدی در گفتوگو با خبرنگاران ،با
اشاره به آخرین وضعیت پروژه متروی قم ،اظهار
کرد :در حوزه متروی قم دو موضوع اصلی تأمین
واگن و اصالح قرارداد وجود داشت.
وی ادامه داد :پیگیریهای انجامشده با

 فوت  ۲۵۵نفر بر اثر مسمومیت با گاز در  ۷ماهه امسال
سازمان پزشکی قانونی کشور با اعالم این خبر در خصوص خطر مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن به
هموطنان هشدار داد و بر لزوم رعایت نکایت ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد.به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما ،بر اساس آمارهای موجود همواره و به ویژه در نیمه دوم هر سال تعدادی از هموطنان به دلیل مسمومیت
با گاز منوکسید کربن جان خود را از دست میدهند که عمده این حوادث به دلیل بی توجهی به استانداردها در به
کارگیری وسایل گرمایشی و رعایت نکردن نکات و اصول ایمنی اتفاق میافتد .در این مدت استانهای تهران با،۳۲
خراسان رضوی با ۳۰و آذربایجان شرقی با ۲۷فوتی بیشترین تلفات گازگرفتگی را داشتهاند..

محوریت مدیریت ارشد استان توانستیم قرارداد
مترو را اصالح و این قرارداد را بهروز کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم
با اشاره به تالش های انجام گرفته برای تکمیل
فاز اول مترو ،مطرح کرد :در حال حاضر نیز این
فاز بیش از  90درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است.
وی در خصوص بحث تأمین واگن نیز عنوان
کرد :در این راستا نیز چندین جلسه برگزارشده و
در حال حاضر مجموعه مدیریت شهری در حال

رایزنی برای خرید واگن از شرکتی که بتوانند تا
پایان سال واگنها را تحویل دهد ،هستند.
معتمدی با اشاره به اینکه فازهای بعدی مترو نیز
در حال بررسی هستند ،خاطرنشان کرد :ادامه
خط مترو توجیهپذیری و ظرفیت مسافر بهتری
دارد که درنتیجه به دنبال آنیم که از ظرفیت بخش
خصوصی نیز در این راستا استفاده کنیم.
وی در پایان تصریح کرد :یکی از ایستگاههای
خط  ۲متروی قم با قطار سریعالسیر تهران-قم-
اصفهان تالقی دارد.

انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات
عالءالدینظهوریاندبیرهیاتنظارتبرمطبوعاتازانتخابپدرامپاکآئینمدیرمسئولماهنامه«دانشرسانه»
به عنوان نماینده مدیران مسئول در نوزدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت :وی با کسب ۹۰۰
رای و  ۵۷.۲۹درصد از مجموع آرای ماخوذه ،حائز اکثریت مطلق آرا شد.
سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد
براساس اعالم وزارت امور خارجه ایران در پی تهاجم یک گروه خشونتطلب به ساختمان سفارت جمهوری
اسالمی ایران در لندن و بیاحترامی به پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران ،سفیر انگلیس در تهران روزیکشنبه به
وزارت امور خارجه احضار شد /.ایسنا

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

انهدام باندجاعالنسکه های تقلبی

فرمانده انتظامی استان قم گفت :با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان  5عضو باند جعل سکه های
پارسیان شناسایی ،دستگیر و 143سکه تقلبی در این رابطه کشف شد
سردار سید محمود میرفیضی اظهارداشت :در پي طرح شکایت تعدادي از کسبه صنف طال فروشي مبنی
بر اینکه اشخاصی با هويت هاي نامعلوم اقدام به فروش سکه هاي تقلبي پارسيان کرده و پس از خريداري
متوجه تقلبي بودن آن ها شده اند ،بنابراین موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت .
وی افزود :در ادامه کارآگاهان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و با شناسایی یکی از اعضای این باند،
ضمن هماهنگی قضائی نامبرده دستگیر و 2قطعه سکه پارسيان تقلبي از وی کشف شد.
فرمانده انتظامی استان قم گفت :سپس  2تن از همدستان متهم اهل و ساکن تهران شناسایی ،دستگیر
و در بازرسي از خودرو آن ها نیز  108قطعه سکه تقلبي پارسيان با اوزان مختلف 5 ،قطعه سکه بهار آزادي
(اصلي) ،يک زنجير و دستبند (اصلي) و 130ميليون ریال وجه نقد حاصل از فروش سکه های تقلبی کشف
شد .سردار میرفیضی اضافه کرد :در ادامه  2متهم دیگر حین تردد با خودرو در اتوبان "قم–تهران" شناسایی،
توقیف و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در مجموع  143سکه پارسيان طالي تقلبي
از متهمان کشف و ضبط شده است ،گفت :در نهایت افراد مذکور به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام
مراحلقانونیتحویلمرجعقضائیاستانشدند.سردارمیرفیضیتاکیدکرد:شهروندانازمغازههايمعتبر
طال و جواهر فروشي ها سکه و طال خريداري و از سايت هاي مجازي خريد نکنند در غير اينصورت احتمال
دارد طال و سکه هاي تقلبي به جاي اصيل خريداري و از اين طريق طعمه کالهبرداران قرار گرفته و متضرر
ً
شوند که عواقب جبران ناپذيري را ايجاد و گاها باعث بروز مشکالتی در بين خانواده ها مي شود.
رئیس پلیس راهور استان قم خبرداد:

ادامهطرحترخیصخودروهاباشرایطوتسهیالتویژه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی قم از ادامه طرح ترخیص وسایل نقلیه توقیفی با
شرایط و تسهیالت ویژه در قم خبر داد.
سرهنگغالمرضاصدفیدرگفتگوییگفت:طرحترخیصوسایلنقلیهتوقیفیباشرایطوتسهیالتویژه
در دستور کار است و این طرح تا اطالع ثانوی در استان قم ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به ارائه تسهیالت ویژه جهت ترخیص خودروها
بیان داشت :در این طرح هزینه پارکینگ جهت ترخیص خودرو ،بر اساس مصوبه هیئت وزیران با تعرفه سال
 ۱۳۹۴محاسبه میشود که بسیار ناچیز است .صدفی ادامه داد :برای بیمه خودرو و همچنین جریمهها نیز
شرایطاقساطیدرنظرگرفتهشدهاست.رئیسپلیسراهورفرماندهیانتظامیاستانقمگفت:شهروندان
قمی میتوانند با استفاده از اپلیکیشن پلیس من ،سایت راهور  ۱۲۰و یا مراجعه به دفاتر پلیس  ۱۰+در
سطح استان برای ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند .وی از شهروندان قمی خواست تا از این فرصت
برای ترخیص وسیله نقلیه خود استفاده کنند و در ادامه افزود :طرح مذکور مشمول خودروهایی که با دستور
قضائی ،انتظامی یا به دلیل تصادف توقیف شدند نمیباشد .صدفی همچنین بیان داشت :بر اساس قانون
تمامی وسایل نقلیه باید دارای بیمه باشند که با توجه به آمار باالی تصادفات موتور سواران در قم به آنان تاکید
میشود که نسبت به انجام بیمه وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
یک مقام مسئول دردانشگاه علوم پزشکی قم خبرداد:

احتمال موج جدید آنفلوآنزا در دی ماه

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی قم از احتمال مواجهه با موج بیماری
آنفلوآنزا در دی و بهمن بر اساس الگوهای انتشار این بیماری خبر داد.
محمد نیک پور در دوره آموزشی مراقبان سالمت مدارس با بیان اینکه موج آنفلوآنزا در دو هفته گذشته
فروکش کرده است افزود :با توجه به احتمال مواجهه با موجهای جدید آنفلوآنزا در ماههای دی و بهمن الزم
است موارد پیشگیرانه الزم در مدارس اجرایی شود.
نیک پور با بیان اینکه با هدف ارتقاء دانش مراقبین بهداشت و سالمت در مدارس استان دورههای آموزشی
برای آنها اجرایی شده است گفت :در این دوره آموزشی نکات آموزشی در زمینه پیشگیری از کرونا و آنفلوآنزا
در مدارس با حضور ۲۵۰نفر از کارشناسان و مراقبین سالمت استان برگزار شد.
وی افزود :والدین و مراقبین بهداشت و سالمت باید دقت نمایند که دانش آموزان در صورت داشتن عالئم
مانند سر درد ،سرفه ،بی حالی و  ...نباید در کالسهای درس حاضر شوند و مراقبین سالمت باید در مدارس
غربالگری الزم را انجام دهند و هر فردی که عالئم بیماری آنفلوآنزا را داشت باید فورا به مراکز درمانی مراجعه
کند.
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی گفت :مهر ماه زمان اوج گیری بیماری
آنفلوآنزا بود و هم اکنون این بیماری فروکش کرده است ،اما در مدارس با توجه به فرارسیدن فصل سرد سال،
رعایت بهداشت فردی ،زدن ماسک ،رعایت تهویه و گند زدایی سطوح و سرویس بهداشتی ضروری است.

