حجت االسالم ابوترابیفرد :

رییس سازمان انرژی اتمی خبرداد:

روزمرگی آفتی جدی برای
مدیریت کشور است

روزنامه
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حجــت االســام و المســلمین
ابوترابیفــرد روزمرگــی را آفتــی
جدی بــرای مدیریت خوانــد و بر
نگــرش راهبــردی و بلندمدت در
برنامهریزیهای توســعهای تاکید
کرد .حجت االسالم و المسلمین
ســید محمد حســن ابوترابیفرد
روز ســه شــنبه در آییــن تکریم و
معارفه اســتانداران سابق و جدید

یوسفینمایندهمردماهواز:

آغاز تولید اورانیوم  ۶۰درصد
از دوشنبه در فردو

رییس سازمان انرژی اتمی گفت:
تولیــد اورانیــوم  ۶۰درصــدی در
ســایت فردو از روز دوشــنبه آغاز
شــده اســت .محمد اســامی با
همراهــی علی ســاجقه ،معاون
رییس جمهــور و رییس ســازمان
حفاظتمحیطزیستازبیستمین
نمایشگاهبینالمللیمحیطزیست
بازدید کردند .رییس سازمان انرژی

برخی وزرا ،استانداران و معاونان
باید تغییر کنند
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نماینده مــردم اهــواز در مجلس
گفــت :االن بعضی از اســتانداران
به شدت ضعیف هستند ،بعضی
از وزرا بایــد جای خــود را به افراد
قویتری بدهند و برخی معاونین
وزرا نیــاز اســت که تغییــر کنند.
خود آقای رئیــس جمهور هم نیاز
به ترمیم در بدنه مدیریت دولت را
قبول دارد و ما از ایشان میخواهیم
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

معابر شهرقم ایمن نیست

شهردار قم :

بدونزیرساختنمیتوانیم
طرحهاییکپارچهاجراکنیم

تمامارگانهامسئولهستندتاشرایطرااصالحکنند

جامع حملونقل اظهار داشت :امروزه به موضوع ایمنی در معابر
و تعیین ردهبندی عملکرد معابر به حد کافی توجه نمیشود .وی
ایجاد کاربریهای جاذب سفر در معابر تندرو را یکی از آسیبهای
طراحی معابر دانست و افزود :در مسیرهایی که اطراف آن
کاربریهای جاذب سفر وجود دارد ،نمیتوانیم ردهبندی تندرو
داشته باشیم و بلوار غدیر یکی از این مسیرهایی بوده که به خاطر

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با ابراز نگرانی از
آمار  100کشته در سال برای شهر قم گفت :عدد  100کشته
در شهر قابلتوجه بوده و این نشاندهنده مشکالتی در رفتار
ترافیکی است ،درواقع تمام ارگانها مسئول هستند تا شرایط را
اصالح کنند .مسعود طبیبی در شصت و یکمین جلسه رسمی
و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با اشاره به اهمیت بررسی طرح
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رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

تأکید مدیریت شهری قم بر اجرای خط Bمترو
8

آیت الله سعیدی در دیدار نماینده ولی فقیه در فراجا :

توهین عوامل دشمن نباید باعث
تضعیف نیروی انتظامی شود

حجت االسالم والمسلمین ادیانی نماینده ولی فقیه در
فراجا افزود:توهین و جسارت به این نیرو ،عالمت این
است که نیروی انتظامی در مکتب اهل بیت علیهم السالم
پذیرفته شده است و وقتی غبار فتنه برطرف شود حقایق

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با
تقدیر از خدمات نیروی انتظامی گفت :جسارت و توهین
برخی از عوامل دشمن نباید سبب تضعیف روحیه نیروی
انتظامی شود .آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار
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با تالش نیروهای امنیتی قم صورت گرفت؛

انهدام تیم  ۲نفره خرابکاری در قم
1

8

عضو شورای اسالمی شهر قم:

نایبرئیس شورای اسالمی شهر قم :

باید واژه رودخانه از کنار معبر شهید سردار سلیمانی حذف شود

مطالعات پروژههای شهری دقیق و با مالحظات اقتصادی انجام شود

عضو شورای اسالمی شهر قم گفت :باید واژه رودخانه از کنار معبر شهید سردار
سلیمانی حذف شود ،زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل مدیریت شهری باید
پاسخگو باشد و واژه معبر رودخانه به بلوار سردار شهید سلیمانی تغییر کند.
مجید اخوان در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم،
با اشاره به اهمیت دقت در واژهها در الیحههای موردبررسی در شورای اسالمی
در زمان تصویب اظهار داشت :همیشه مشکالت زیادی در مورد مسیر رودخانه 8

نایبرئیس شورای اسالمی شهر قم گفت :در اجرای طرحها و پروژهها باید
مالحظات اقتصادی در نظر گرفتهشده و بر حفظ بیتالمال تأکید شود .محمود
مسگری در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،بر
حفظ بیتالمال در اجرای طرحها و پروژهها تأکید و اظهار داشت :باید مطالعات
پروژهها و طرحها بهصورت دقیق و با مالحظات اقتصادی انجام شود .وی عدم
موفقیت در بعضی از طرحها را یادآور شد و افزود :در طرحهای ناموفق و بدون 8

آگهی عمومی مزایده

بانسلجدیدچگونه
رفتارکنیم؟

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

نسل زد یا نسل نت به جوانانی گفته میشود که در
سالهای  ۱۳۷۵تا  ۱۹۹۵ (۱۳۹۰تا  )۲۰۱۰متولد شدهاند
و ویژگی هایی چون ریسک پذیری ،سنت شکنی و گاه روحیه سرکشی دارند.این نسل از
همان ابتدای کودکی پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا را دیدند و به همین
دلیل به آنها نسل نت (اینترنت) یا بومیهای دیجیتال گفته میشود و اکنون بسیاری از
کارهای خود را با دستگاهها و ابزارهای هوشمند انجام میدهند.
ضروری است زبان این نسل را درک کرد و با تفاهم و همدلی این افراد را با رویه های غالب
جامعه و ارزش و هنجارهای عرفی اجتماع آشنا کرد زیرا این نسل برآیند دنیای دیجیتال
هستند که از همان بدو تولد در چنین بستری رشد کرده اند و به طور طبیعی خواسته ها،
باورها و ارزش های آنها با نسل های قبل بسیار متفاوت است.
هر نسل ویژگیهای رفتاری خود را دارد ،چراکه با پیشرفت فناوریهای نوین و بوجودآمدن
فرآیندهاینو،نسلهامشخصاتخاصخودراپیدامیکنند.دراتفاقاتاخیرکشوراکثریت
افراد حاضر در سطح خیابانها از سه نسل دهه ۸۰،۷۰و ۹۰بودند :.ویژگیهای این نسلها
و تفاوتهای اساسی آنها با نسلهای گذشته در اسباببازیها ،سرگرمیها ،ابزار ُپرکردن
اوقات فراغت ،روابط دوستی و حتی زبان گفت و گوی آنهاست.
بازیهای رایانهای یکی از ابزارهای پرکردن اوقات فراغت این نسل است که مهارتهایی
را به آنها منتقل میکند.
نسلدهه ۸۰افرادیهستندکههمانندنسلهایگذشته،اکثریتآنهاتحتفرمانوالدین
و بزرگترها نیستند ،آنها گاهی قدرت تفکیک و تشخیص شان از بزرگترها هم بیشتر است
چراکه حضور در فضای مجازی ،وبگردیها و سرکشی به پلتفرمهای مختلف اطالعات
موثری را در اختیار آنها می گذارد.
آنها با فشار دادن یک شاسی به اقیانوس اطالعات توسط موتورهای جستوجوگر
دسترسی مییابند ،هر چند برخی از این نسلها اقیانوسی به عمق یک بند انگشت هستند
اما برخی دیگر از آنها دارای نبوغ اجتماعی ،فرهنگی و قدرت تحلیلیاند که مرزبندیهای
تفاوت را بین آنها و نسلهای دیگر پررنگ میکند.
جوانان ما منطقی ترین جوانان دنیا هستند اگر با زبان منطق با آنها گفت و گو شوند ،در
واقع در این صورت آنها پذیرا و قبولکننده هستند ،باید زبان ارتباط و گفت و گو با آنها را
پیداکرد.
ترس و عقب نشینی در وجود جوانان نسل «زد» وجود ندارد ،بازی و ورزشیهای آنها بانجی
جامپینگ و سایرفعالیتهایی است که نگاه به آنها توسط نسلهای پیشین ایجاد وحشت
میکند.مرزبندی ترس و عقب نشینی از قلب جوانان نسل «زد» دور شده است ،آنها نسل
جدیدی هستند که زبان جدیدی هم الزم دارند و باید در سطح مساوی با آنها گفت و گو شود.
نگاه از باال و روابط ارباب و رعیتی و کارگر و کارفرما در مورد آنها کارساز نیست و باید نهادهای
دولتی و والدین از نخبگان تربیتی و رفتاری در مورد شکل برخورد و ارتباط با این نسلها
اطالعات الزم را کسب کنند چراکه هر قدم نادرست ممکن است گرهها را کورتر کند.
آموزش و پرورش در کشور ما فقط در محور آموزش حرکت میکند و در زمینه پرورش هنوز
حرکتهای قابل توجهی برای فرزندان این جامعه صورت نگرفته است.آموزش فرمول و
اطالعات خام به نسلهای حاضر نه آموزش و نه پرورش است ،بلکه مهارتهای زندگی مانند
شکل برقراری ارتباط و نحوه حل مشکالت و فرآیندهای دیگر باید به جای درسهای فرسوده
و غیرمفید به آنها آموخته شود.
آسیب و رفتار شناس
مجیدابهری*

با تالش نیروهای امنیتی قم صورت گرفت؛

انهدام تیم ۲نفره خرابکاری در قم

دو جوانی که با تحریک ضد انقالب خارج نشین قصد ایجاد اغتشاش و نا آرامی در سطح
شهر قم را داشتند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش ایمان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم ،دو فردی که در مخفیگاه خود
اقدام به ساخت کوکتل مولوتف و دیگر وسایل و لوازم اغتشاش میکردند پیش از هرگونه
اقدامی توسط پلیس امنیت بازداشت و به مقامات قضایی تحویل شدند.
در بازجوییهای به عمل آمده از این دو متهم مشخص شد دو خواننده رپ فارسی زبان
که در یک کشور همسایه سکونت دارند ،برنامههای تخریبی و اغتشاشگرانه را در اختیار این
دو متهم قرار میدادند.
گفتنی است شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک ،اعم از اقدام
به تخریب اموال خصوصی و عمومی ،شعار نویسی و ...مراتب را به نیروهای انتظامی و
امنیتی با شمارههای  ۱۱۳ ،۱۱۰و  ۱۱۴اطالع دهند.

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد زیر از طریق اجاره به صورت مزایده عمومی اقدام نماید.

 -1متقاضیان محترم میتوانند با در دست داشتن آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد درآمد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم واقع در خیابان آیتالله طالقانی ،بوستان شهدای آذر مراجعه و اسناد مربوطه را
دریافتنمایند.
 -2مهلت دریافت و ارائه پیشنهاد به مدت  10روز کاری ،از تاریخ انتشار آگهی میباشد.
 -3سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است.
 -4متقاضیان مکلفاند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه برگه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند .امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط میباشد.
ن 025 –37711224واحد امور درآمد سازمان تماس حاصل فرمائيد.
 -5جهت پاسخگويي به سواالت تخصصي با شماره تلف 
-6محلتسلیمپیشنهادها:قم،خیابانآیتاللهطالقانی،بوستانشهدایآذر،حراستسازمانپارکها
 -7سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -8هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

شناسه آگهی 1414571:

آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان قم

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان قم

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی(اکتشافی ،بهرهبرداری ،گواهی کشف ،مجوز برداشت ،پهنههای
شن و ماسه) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irاقدام نماید .متقاضیان میتوانند از روز سه شنبه تاریخ1401/09/08
لغایتروزچهارشنبه تاریخ 1401/9/23نسبتبهارائهقیمتدرسامانهمذکوراقدامنمایند.زمانبازگشاییپاکاتواسنادمزایدهروزشنبهتاریخ1401/9/26
رأس ساعت 10صبح در محل اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان می باشد .متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام درسامانه
مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
ً
شرکت نمایند .و"صرفا جهت اطالع و مشاهده اطالعات مزایده" از روز پنج شنبه تاریخ  1401/09/03به آدرس الکترونیکی http://qom.mimt.gov.ir
ً
اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان قم مراجعه نمایند .متقاضیان میبایست تمامی مدارک مورد نیاز را از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند .ضمنا
محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانی  www.cadastre.mimt.gov.irدر قسمت نقشه،
قابلمشاهدهمیباشد.

روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان قم

شناسه آگهی 1414578:
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آیت الله سعیدی در دیدار نماینده ولی فقیه در فراجا :

توهین عوامل دشمن نباید باعث تضعیف نیروی انتظامی شود

بایدهاونبایدهایگفتگوی
مسئولینبامردم

سران قوا در نشست اخیر خود برحضور همه مسئوالن
درردههایمختلفقوایسهگانهدراجتماعاتمردمیبه
ویژهجوانانتاکیدکردند .پسازاعتراضاتاخیراینتصمیمفینفسهمیتوانداقدامی
مثبت برای بهتر شدن تعامل حاکمیت و مردم و احیای اعتماد آسیب دیده مردم تلقی
شود مشروط به اینکه:
 -۱مسئوالن مردم را به عنوان "ارباب" خود به رسمیت بشناسند و به معنای واقعی
کلمه خود را "نوکر مردم" بدانند.چنین باوری -اگر واقعی باشد -میتواند رفتار و
مسئوالن را در این اجتماعات تنظیم کرده و از برخوردهای ناشی از غرور و تکبر آنان
جلوگیریکند.
 -۲مسئوالن قبل از حضور در اجتماعات مردم و جوانان در زندگی روزمره خود
"زیست مردمی" را تجربه کنند.ویژه خواری مسئولین را از مردم دور می کند.فقط
حرکت درخط ویژه و نواختن سیلی بر گونه سرباز قانونمدار نشانه غیر مردمی بودن
است،در سایر شئوونات زندگی از جمله ؛خرید ،بازار ،منزل مجلل باالی شهر ،خودرو
لوکس ،حفاظت ،تشریفات و ...نیز مسئوالن نبایدخود را به ویژه خواری عادت دهند.
 -۳حضور موثر و اعتماد آفرین مسئوالن در اجتماعات مردم به معنای مراسم پر
جمعیتوسخنرانیهاییکطرفهنیست.اینسخنرانیهاییکسویهعمدتاسرشار
از شعار،ترسیم غیر واقعی از وضعیت جامعه ،بزرگنمایی موفقیتها ،نادیده گرفتن
مشکالت عدیده مردم و تالش برای توجیه آنها و وعده های بدون عمل است و هرگز
نمی تواند اعتماد آفرین باشد .
-۴مسئوالن باید در اجتماعات مردمی و جوانان یک شنونده خوب با آستانه تحمل
باالباشند.
مردم گالیه های زیادی دارند و گاهی ممکن است با عصیانیت وبیان های تند در
حضورمسئوالناعتراضکنند.تندخوییمسئولدربرابریکجوانمعترضوعصبانی
هرگز به حل مسئله منجر نمیشود .همچنین انتظار می رود همه تریبون دارها در
سخن گفتن و گفتگو با مردم اخالق را رعایت کنند.
-۵مسئوالن مشکالت موجود جامعه را توجیه نکنند و به هر قیمتی به دفاع بی قید
و شرط از عملکرد خود نپردازند .بزرگنمایی عملکردها،بی توجهی به مشکالت مرد م و
عدم صداقت در گفتگو سه آفت سخن گفتن در میان مردم است.
-۶تردیدی نیست که دشمنان از هر اعتراضی سوء استفاده کرده و سعی میکنند بر
روی این اعتراضات موج سواری کنند؛ اگر دشمن چنین نکند دشمن نیست.
ً
اما اگر مسئوالن همه مشکالت و ناکارآمدی ها را صرفا به دشمن منتسب کنند و برای
ناکارآمدی و ضعف خود هیچ نقشی در بروز این نابسامانیها قائل نشوند،سخنانشان
ً
غیر قابل باور خواهد بود مضافا اینکه دشمن را بزرگنمایی کرده و فعال مایشاء نشان
میدهند!
 -۷پذیرش اشتباه ،عذرخواهی ،پرهیز از وعده بدون پشتوانه وعمل و حتی در
مواقعی استعفا و کنارهگیری از مسئولیتی کهشایسته آن نیستند میتواند برای جامعه
اعتماد آفرین باشد .انتظار میرود مسئوالن حاضر در اجتماعات مردمی به وعدههای
خود برای پیگیری و حل مشکالت پایبند باشند و با تعیین ضرباالجل نتیجه اقدامات
خود را نسبت به مطالبات مردم به آنها اعالم کنند.
-۸حضور در اجتماعات مردمی و جوانان زمانی اعتماد آفرین است که مسئوالن و
ارکان نظام از یک سو بپذیرند برخی از اصول مهم قانون اساسی وحتی برخی قوانین
جاری برزمین مانده اندواز دیگرسو تجدید نظرو بازنگری در برخی سیاستها،قوانین،
مقررات و اصالح شیوهها و روشها را قبول کنند و برای تحقق آن در موعدی که قول
میدهندتالشکنند.برخیازسیاستها،قوانین،مقرراتوشیوههایرایجدرحکمرانی
با واقعیتهای موجود جامعه مطابقت ندارد و موجبات سرپیچی مردم ازآنهارا فراهم
میآورد .نباید در برابر مطالبه مردم برای اصالح مقاومت و لجبازی کرد.
 -۹کوتاه سخن اینکه هدف اصلی وجانمایه این نگاره آن است که گفتگوی مسئوالن
با مردم وجوانان باید به احیا و بازسازی اعتماد آسیب دیده ملت منجر شود و مردم آثار
این حضور را دراحیای اصول برزمین مانده قانون اساسی و تغییربرخی سیاستها،
شیوهها و روشها ببینندودر نتیجه کاهش بار مشکالت سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی
و اقتصادی درجامعه را
بطور واقعی احساس کنند و به ویژه پاسخ عملی به مطالبات اقتصادی و معیشتی را
در سفره خود شاهد باشند.
سیدجاللفیاضی*

در راستای برقراری عدالت آموزشی مطرح کرد:

تاکیدرئیسجمهوربرحذفدورههای
آموزشعالیدستگاههایاجرایی

رئیسجمهور گفت :حذف دورههای آموزش عالی در دستگاههای اجرایی به
دانشجویان اطمینان میدهد که وقتی توانمندیهای آموزشی را خوب فرا گیرند،
میتوانند در مسیر تحصیلی و شغلی خود رشد کنند.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی عصر سهشنبه در جلسه شورایعالی اداری با اشاره به
مصوبه قبلی این شورا برای ممنوعیت برگزاری دورههای آموزش عالی با ارائه مدرک
تحصیلی از سوی دستگاههای اجرایی گفت :اجرای مصوبه مذکور را با قوت دنبال
کرده و اجازه ندهید روند اجرایی آن با پذیرش استثنائات و درخواستهای برخی
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی سست و مختل شود.
رئیس جمهور ،ایجاد مراکز آموزشی از سوی دستگاههای اجرایی و جذب نیرو از
میان فارغالتحصیالن این مراکز را ناقض عدالت آموزشی دانست و افزود :وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی متولی تربیت
نیرو در رشتههای مختلف هستند و هر دستگاهی که نیاز به متخصص دارد میتواند
سرفصلهای مورد درخواست خود را به این وزارتخانهها ارائه کند تا در آن زمینه دانشجو
پذیرش و تربیت شود.
آیتالله رئیسی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی یکی از زمینههای اجرای عدالت
است ،اظهار داشت :با حذف دورههای آموزش عالی در دستگاههای اجرایی ،هر
دانشجو میتواند این اطمینان را داشته باشد که وقتی توانمندیهای آموزشی را خوب
فرا گرفت ،میتواند در مسیر تحصیلی و شغلی خود رشد کند.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که شورایعالی اداری موظف است کارهای
موازی در دستگاهها را شناسایی و در راستای ارتقای بهرهوری با سیاست انقباضی
عملنماید.
نماینده مردم اراک :

بایدبامعترضانگفتگوشود

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت :جریانی به دنبال آن است که
اعتراضات در جامعه منجر به ناامنی و آشوب شود ،اما باید بدانند نظام به مطالبات
معترضانتوجهدارد.
محمدحسن آصفری  ،با تاکید بر اینکه خواست نظام این است که صدای معترضان
شنیده شود ،اظهار داشت :حساب معترضان از اغتشاشگران جداست و ما آنان را یکی
نمیدانیم.
ً
وی بیان کرد :باید با معترضان صحبت شود و قطعا صف این افراد از کسانی که در
جامعه ناامنی و آشوب ایجاد میکنند ،جداست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد :ما اعتقاد
داریم باید با کسانی که این روزها در جامعه اغتشاش کردند ،اموال عمومی را از بین
بردند ،به جان و مال مردم تعرض کردند ،مدافعان امنیت را مجروح کردند و به شهادت
رساندند،برخوردقاطعشود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی
بین معترضان و اغتشاشگران تفکیک قائل است ،گفت :باید با کسانی که آشوبگر
هستند ،اموال عمومی را تخریب میکنند ،منابع کشور را از بین بردند و به پلیس و
نیروهای امنیت حمله کردند ،برخورد جدی شود.
آصفری با تاکید بر اینکه اعتراض در کشور ما غیرقانونی نیست ،تصریح کرد :جریانی
به دنبال آن است که اعتراضات منجر به بحران ،ناامنی و آشوب شود و نمیخواهد
صدای معترضان شنیده شود که این افراد باید بدانند نظام به مطالبات معترضان توجه
دارد و به طور کلی مطالبات مردم را پیگیری میکند.
وی اظهار داشت :باید به این مسئله توجه شود که بسیاری از معترضان عالقمند به
ً
کشور و نظام هستند که قطعا باید با این افراد صحبت و در مقابل ،با آشوبگران برخورد
قاطع شود .در همه جای دنیا اینگونه است و حتی در کشورهای غربی اگر فردی به
نیروهای امنیتی حمله کند ،مورد توبیخ قرار میگیرد و بر این اساس باید با آشوبگران
برخوردشود.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با تقدیر از خدمات نیروی
انتظامی گفت :جسارت و توهین برخی از عوامل دشمن نباید سبب تضعیف
روحیه نیروی انتظامی شود.
آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار حجت االسالم والمسلمین ادیانی
نماینده ولی فقیه در فراجا افزود:توهین و جسارت به این نیرو ،عالمت این
است که نیروی انتظامی در مکتب اهل بیت علیهم السالم پذیرفته شده است و
وقتی غبار فتنه برطرف شود حقایق آشکار خواهد شد.
وی اظهار داشت:خداوند در ضمن شرارتهاو آشوبهایی که بندگان ناخلف
و منحرف ایجاد میکنند امتحانهایی را برای بندگان صالح قرار دادهاست.
وی با بیان اینکه امتحانهای خدا جدی است و شکلی و صوری نیست،
ادامه داد :هر کسی در این امتحانات سرافرازتر بیرون بیاید در نزد خدا مأجور و
محبوب است و هم پیش مردم محبوب می شود و این اثبات شده است.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت افزود :ممکن است بر اثر غبارآلود شدن فضا
توسط دشمن جسارتهایی از طرف برخی به نیروهای الهی صورت بگیرد ولی
وقتی این غبار برطرف شود حقایق معلوم می شود و افرادی که در این هجمهها
توانستند خودشان را حفظ کنند و پای نظام بمانند سرافراز خواهند شد .وی با

بیان اینکه نیروی انتظامی در مکتب اسالمی با نیروی انتظامی در کشورهای
غیر اسالمی متفاوت است ،گفت :در کشورهای غیر اسالمی نیروی انتظامی
با خشونت رفتار می کند و حتی به خطاکارهای خود هم جایزه میدهند مانند
پلیسی که آن فرد سیاه پوست را در آمریکا کشت زیرا عقیدهشان این است که
اقتدار پلیس باید به هر بهایی حفظ شود.
سعیدی ادامه داد :در اسالم اگر فرمانده دلیر و سرافرازی مانند مالک اشتر
در بازار عبور میکند و به او جسارت میشود مالک برای هدایت او نزد خدا دعا
می کند و وقتی علی بن یقطین که نماینده خاص امام هفتم در دربار هارون بود
فقط به خاطر اینکه به حاجت یک نفر توجه نکرد وقتی به دیدار امام رفت امام
اجازه ورود به او را ندادند و راه توبه و جبران را به او نشان دادند.
نیروی انتظامی نمیگذارد امنیت مردم از بین برود
نماینده ولی فقیه در فراجا نیز دراین دیدار با بیان اینکه نیروهای انتظامی
محکم ایستاده و نمیگذارند اهداف دشمن محقق شود ،گفت :مانند دوران
دفاع مقدس که نیروهای سپاه محکم ایستاده و دشمن را به عقب راندند ،امروز
هم نیروهای انتظامی کشور ایستاده و نمی گذارند امنیت مردم از بین برود.
حجت االسالم والمسلمین ادیانی ضمن تشکر از حمایتهای معنوی و بیانی
آیتالله سعیدی از اقدامات مجموعه انتظامی اظهار کرد :نیروی انتظامی سپاه
دیگری است که در قالب انتظامی سازماندهی شده و باید شکرگزار خدا برای
این نیروی مخلص ،فداکار و در صحنه باشیم.
وی ادامه داد :نیروهای انتظامی که در صحنه هستند از چند نظر تحت فشار
هستند زیرا از نظر معیشتی مانند همه مردم مشکالتی را دارند ،برخی هم به
این نیرو زخم زبان میزنند و بیخوابی و تالش مضاعفی در این روزها دارند ،در
مجموع وظیفه ما و افرادی که تریبون دارند حمایت از این نیروهاست.
همچنین در این دیدار سردار میرفیضی فرمانده انتظامی قم با بیان اینکه در
قم به خاطر حضور پر رنگ مردم انقالبی در صحنه وضعیت خوبی داریم گفت:
نیروهای انتظامی هم آبرو و هم جان خود را در راه نظام اسالمی فدا می کنند و
با اعتقاد در این مسیر ثابت قدم هستند.

معاونسیاسیدفترعقیدتیسیاسیفرماندهی معظمکلقوا:

گروهکهایتجزیهطلبدراقلیمعراقعواملنیابتیبیگانگانهستند

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی
معظمکلقواگفت:گروهکهایتروریستیتجزیهطلب
در اقلیم شمال عراق را باید عوامل نیابتی بیگانگان در
منطقهدانست.
یراد در گفتگو بامهر با اشاره به
سردار رسول سنای 
دور جدید حمالت موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع)نیرویزمینیسپاهپاسدارانبهمقرهای
باقیمانده تروریستهای تجزیهطلب در اقلیم شمال
عراق ،اظهار داشت :این اقدام سپاه بعد از چندین
اخطار مقامات سیاسی و نظامی کشور صورت گرفت و
دلیل آن هم ،عدم پایبندی مسئولین اقلیم شمال عراق
به رعایت مفاد مورد توافق با ایران برای چگونگی حضور
ً
نیروهای ضد انقالب در آنجا بوده است که بایستی حتما
از مرز فاصله میگرفتند و فاقد هرگونه امکان عملیات
نظامیبودند.
وی ادامه داد :با وجود این توافق ،متأسفانه این
گروهکها اقدام به ساخت مقرهای عملیاتی در
مجاورت مرز ایران یا با فاصله نزدیک و بر پایه مقرهای
آموزشی ستادی که در آن تردد عناصر بیگانه هم در
چند سال گذشته بعد از اشغال عراق معمول شده بود
صورت میگرفت و نه تنها در نشستهای آنها عناصر
سرویسهای اطالعاتی بیگانه شرکت میکردند ،بلکه
برخی از نیروهای بیگانه هم به این مقرها رفت و آمد
داشتند .ضمن اینکه فعالیتهای تروریستی را هم برای
ناامن سازی غرب و یا مناطقی در کنار مرزها و در داخل
کشور در اختیار این گروهکها قرار گرفته بود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی
معظم کل قوا با اشاره به اخطارها و هشدارهای ایرانی
به مقامات عراق و مسئوالن اقلیم ،تصریح کرد :چندین
مرحله به مسئولین اقلیم در مورد جمع آوری این
قرارگاهها و رفتن به سمت اجرای توافقات هشدار داده
شد ،اما متأسفانه علیرغم این هشدارها رویه نا امن ساز
ادامه پیدا کرد تا اینکه تصمیم بر هدف قرار دادن و زیر
ضربه بردن این مقرها گرفته شد.
یراد افزود :بعد از اینکه به هشدارهای
سردار سنای 
سپاه توجه نشد ،نیروی زمینی سپاه تاکنون چند مرحله

آتش باری توسط سالحهای مختلف صورت گرفته و در
مرحله جدید عالوه بر مقرهای همجوار مرزی و با عمق
کم ،مناطق عمیقتر هم زیر ضربه قرار گرفت .البته از
ً
آنجایی که بعضا این پایگاههای استقراری ضد انقالب
در جوار اماکن مسکونی قرار داشت ،قبل از آتش
باری اخطارهایی به ساکنین داده شد تا از محلها و
پایگاههایاستقراریضدانقالبفاصلهبگیرند.
وی با اشاره به دقت اصابت موشکها و حمالت سپاه
به مقر تروریستها ،گفت :در این حمالت ضمن اجرای
آتش دقیق و استفاده از تسلیحات نقطه زن حتی با
ُ
هشدارهایقبلی،سپاهمانعازتلفاتشهروندانکردشد
و با وجود اینکه امکان حمله به همه محلهای استقرار
ضد انقالب وجود داشت ،اما حساب خانوادههای
عناصر ضد انقالب هم جدا شده بود.
معاونسیاسیدفترعقیدتیسیاسیفرماندهیمعظم
کل قوا خاطرنشان کرد :تمام تالش بر این بود که حتی
به مراکز استقرار خانوادههای ضد انقالب هم لطمهای
وارد نشود و لذا ضمن قاطعیت در حمله به مراکز استقرار
ضد انقالب ،نگاه انسان دوستانه هم مدنظر قرار گرفته
شد .در حالی که طی روزهای اخیر شاهد اقدامات
ناجوانمردانه از سوی گروههایی در کردستان از جمله
حمله به خانه بسیجی تا حتی تهدید کسبه محل برای
واداشتن آنها به همراهی با اغتشاشات بودیم .لذا تفاوت
دو نوع نگرش و دو رویه را در طرفین با وجود ضرورت
عملیاتمسلحانهعلیهمراکزگروههایتروریستیشاهد
بودیم.
یراد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر
سردار سنای 
اینکه آیا ایران حق انجام این عملیات را دارد چرا که
با وجود اینکه همه کشورها برای تأمین امنیت خود
مقرهای تروریستها را مورد هدف قرار میدهند مانند
ترکیه ،اما در خصوص ایران گاهی اوقات دیده میشود
که سعی میکنند ایران را متجاوز و اقدام ایران را ناحق
بدانند ،گفت :تفاوت در این است که در برابر حمالت
سایر کشورها از جمله کشور ترکیه حمایت علنی از
گروههای معارض با ترکیه وجود ندارد ،اما گروههای ضد
انقالب ایران ،مورد حمایت مستقیم کشورهای بیگانه

هستند و همانطور که عرض کردم عناصری از نیروهای
بیگانهباآنهاارتباطدارندونشستهاییباطیفمختلفی
ازبیگانگانبرگزارمیکنند.
وی ادامه داد :وقتی این گروهها را برسی میکنیم ،به
حمایت مالی عربستان سعودی تا ارتباطات اطالعاتی -
امنیتی آمریکاییها و صهیونیستها با آنها پی می بریم.
به هر حال آنچه قبل از این در حمله موشکی به اربیل
عراق صورت گرفت ،هدف قرار دادن محل استقرار
عناصراطالعاتیرژیمصهیونیستیبود.
معاونسیاسیدفترعقیدتیسیاسیفرماندهیمعظم
کل قوا با تاکید بر اینکه این گروهکها مورد حمایت
مستقیم بیگانگان قرار دارند ،بیان کرد :جنگ روانی
رسانهای که علیه ما به راه میاندازند ،به نوع تعامالت و
ارتباطاتیکهبیناینگروهکهاوجوددارد،برمیگردد.
ً
این گروهکها عموما ابزار پیشبرد سیاستهای امنیتی
کشورهایبیگانهبهحسابمیآیندونقشمزدوریراایفا
میکنند و در واقع آنها را بایستی عوامل نیابتی بیگانگان
یراد با اشاره به عملکرد
در منطقه دانست .سردار سنای 
این گروههای تروریستی در دوران جنگ تحمیلی،
خاطرنشان کرد :در زمان جنگ تحمیلی هم بسیاری از
این گروهکها به عنوان ابزار در اختیار رژیم بعثی عراق
قرار داشتند و با آن پرچم به صورت همزمان ارتباطاتی
با کشورهای بیگانه داشتند .وی ادامه داد :سران این
ً
گروهکها عموما در کشورهای اروپایی مستقر هستند.
در واقع البی و ارتباطاتی که با برخی از این کشورها
دارند،نقشنیابتیومزدوریکهبرایآنهابازیمیکنند،
برای فشار علیه جمهوری اسالمی ایران است.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی
معظم کل قوا امنیت را خط قرمز ایران دانست و گفت:
ما بارها اعالم کردهایم ،امنیت ما خط قرمز ماست و این
حق را داریم که هم عملیات پیش دستانه و هم عملیات
مقابلهای را علیه عناصر مخل امنیت انجام دهیم .در
شرایط جدید این را بایست یک اقدام مقابلهای دانست،
چرا که ورود سالح به داخل و ناا من سازی مناطق مرزی
ما توسط همین گروهکها انجام میشود و حتی از
اعالم رسانهای آن هم هیچ ابایی ندارند.

رییس سازمان انرژی اتمی خبرداد:

آغاز تولید اورانیوم  ۶۰درصد از دوشنبه در فردو

رییس سازمان انرژی اتمی گفت :تولید اورانیوم  ۶۰درصدی در سایت فردو از روز
دوشنبه آغاز شده است.
محمد اسالمی با همراهی علی سالجقه ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان
حفاظت محیط زیست از بیستمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست بازدید
کردند .رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان این بازدید ضمن تقدیر از متولیان
برگزاری ساالنه این نمایشگاه اظهار کرد :اکنون موضوع محیط زیست؛ مساله
مهمی محسوب میشود زیرا امروز با حجم سنگینی از آالیندهها در شهرهای
بزرگ مواجه هستیم و این مورد جزو تکالیف فردی ،اجتماعی و نیز سازمانی تمام
دستگاهها محسوب میشود و همه باید به صورت یکپارچه از محیط زیست حمایت
کنند .وی بیان کرد  :در دنیا برای سال  ۲۰۵۰تولید کربن صفر را هدفگذاری
کردهاند و امید است با توجه به این موارد بتوانیم کشور را به سمت تولید کربن صفر
هدایت کنیم .اسالمی گفت :در سازمان انرژی اتمی و بهمنظور حمایت از محیط
زیست ،فناوریهای در اختیار را در ۲بخش گسترش خواهیم داد.
اثرات مهم تولید برق هستهای در اقتصاد و صنعت
ی هستهای است زیرا دولت به
وی ادامه داد :یکی از این موارد تولید برق از فناور 
سرعت در حال حرکت به سمت تولید انرژی و سوخت ارزان است البته فناوریهای
نوظهور تاحدودی مورد کمتوجهی قرار گرفتهاند اما با توجه به تعهد  ۲۰۵۰شاهد
چرخش متفاوتی نسبت به استفاده از فناوری هستهای و تولید برق و توسعه
نیروگاههای اتمی و حرکت پرسرعت و پرشتاب به سمت توسعه نیروگاههای اتمی
هستیم .در کشور دارای نیروگا ه اتمی هزار مگاواتی هستیم که در دوره کارکرد خود
حدود  ۵۲میلیارد کیلووات برق به شبکه انرژی کشور عرضه کرده و با این کار در
مصرفمیلیونهانفتصرفهجوییشدهاست.
معاون رییس جمهور گفت :با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در ۲
دهه گذشته و نیز الزامات قانونی؛ توسعه نیروگاههای اتمی را هدفگذاری کرده و

ساخت پروژههای جدید را در دستور کار قرار دادهایم تا سهم انرژی هستهای در سبد
برق کشور را به حدود ۲۰درصد برسانیم .این مهم؛ گام بزرگی در افق  ۲۰ساله این
سازمان محسوب میشود و امید است این سرمایهگذاری حدود ۵۰میلیارد دالری با
یاری خداوند متعال انجام شود.
نقش مهم فناوری هستهای در خداحافظی با معضل شیرابه زبالهها
رییس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد :در بخش دوم نیز استفاده از فناوری
هستهای برای کمک به محیط زیست و در بخش آب و خاک را هدفگذاری
کردهایم؛ بهطوری که طراحی و تولید سامانه تصفیه پسابهای خانگی و شیرابه
زبالهها با استفاده از فناوری پالسما و به صورت پایلوت اجرایی شده و امید است با
همراهی سازمان حفاظت محیط زیست در شهرهای دارای اولویت این سامانه وارد
مدار و فعال شود .وی تصریح کرد :امیدواریم شاهد بهثمر رسیدن این پروژه بهمنظور
خداحافظیبامعضلشیرابهزبالههاباشیم.
برنامهریزی سازمان برای حل معضل مازوت سوزی
مهندساسالمیگفت:همچنینبایدتوجهداشتکهبرخینیروگاههابرایتامین
سوخت مورد نیاز به جای گاز از مازوت استفاده میکنند که این کار دارای تبعات
فراوانی است که از آن میتوان به عنوان یکی از معضالت چندین ساله کشور نام
برد .برای حل این معضل تیم تحقیقاتی و پژوهشی بومی سازمان فعال شدهاند و
امیدواریم با همکاری شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت بتوانیم در آینده این
معضل را برطرف کنیم تا شاهد تنشها در زمینه آلودگی هوا نباشیم.
آخرین اقدامات متقابل ایران پس از صدور قطعنامه شورای حکام
وی در حاشیه گفتوگو با خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده از سوس سازمان
انرژی اتمی در مراکز فردو و نطنز توضیح داد :در روزهای اخیر شاهد صدور قطعنامه
علیه ایران بودیم که این کار با عکسالعمل متقابل ما مواجه شد بهطوریکه در
روزهای اخیر تولید اورانیوم  UF۶با غنای  ۶۰درصد در فردو از سر گرفته شد.

درمصاحبهمطبوعاتیمشترکصورتگرفت؛

تأکیدمخبروگالوچنکوبرگسترشمناسباتاقتصادیدرشرایط تحریم

معاون اول رئیس جمهوری اسالمی ایران و نخست
وزیر جمهوری بالروس در مصاحبه مطبوعاتی مشترک
بر لزوم گسترش روابط تهران -مینسک و ارتقاء سطح
مناسباتتجاریفیمابینتأکیدکردند.محمدمخبرعصر
روزسه شنبه در این مصاحبه مطبوعاتی مشترک با اشاره
به مذاکرات دو هیأت گفت :در این دیدارها تمامی
زمینههای همکاری میان دو کشور بررسی شد تا بستر
توافقات رؤسای جمهور دو کشور در سفر رئیس جمهور

بالروس به تهران فراهم شود .معاون اول رئیس جمهور
افزود :ایران و بالروس نیازهایی دارند که با همکاری
مشترک میتوانند این نیازها را به شکل متقابل برای
یکدیگر مرتفع کنند که البته تحقق این امر نیازمند فراهم
شدن بسترهای الزم برای توسعه همکاریهای مشترک
است .مخبر همکاریهای بانکی و مالی را پیش زمینه
و الزمه همه توافقات اقتصادی و تجاری دانست و اظهار
داشت :تفاهمات خوبی میان دو کشور برای توسعه

همکاریهای بانکی صورت گرفته که الزم است این
تفاهمات هر چه زودتر نهایی و زمینه استفاده از ارزهای
ملی دو کشور در مراودات تجاری مهیا شود .معاون اول
رئیس جمهور فعال کردن بخش خصوصی دو کشور را
از تصمیمات جدی ایران و بالروس عنوان کرد و افزود:
قرار است بخش خصوصی دو کشور همکاریهای خود
را بیش از پیش گسترش دهند که اتاق بازرگانی ایران و
بالروس در این زمینه اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده :

حوزهزنانوخانوادهنیازمنداصالحاست

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قوانین حوزه زنان و خانواده
نیازمند اصالح و تنقیح است ،گفت :شرایط فعلی و مطالبات جامعه ایجاب میکند
که نسبت به حوزه زنان و دختران دقیقتر رفتار کنیم و با برنامهریزی بهتر به این حوزه
بپردازیم.
انسیه خزعلی در اولین جلسه عمومی کارگروه زنان و خانواده برنامه هفتم توسعه
افزود :پراکندگی قوانین حوزه زنان باعث میشود بیشترین آسیب در حوزه اجرا به این
جامعه هدف وارد شود.
وی ادامه داد :تجمیع و تدوین قانون جامع حوزه زنان در حقیقت رویکردی است که
نظام حقوقی حوزه زن و خانواده را اصالح و تنقیح خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در مجموع مسائل زیادی از جامعه در حوزه زنان و خانواده احصا
شده است ،اظهار داشت :ازدواج و طالق ،کرامت زن ،آموزش و اشتغال  ،زنان سرپرست
خانوار ،بهداشت و سالمت ،اوقات فراغت ،فضای مجازی ،پیشگیری از آسیبها،
ارتقایساختار خانواده ،موضوع جوانی جمعیت ،کودکو محیط زیست از جمله موارد
مهمی بود که در این زمینه رصد و شناسایی شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد :در مساله خانواده در برنامه
هفتم با نکات مهمی روبهرو هستیم و این امر یکی از چهار محور اصلی است که در سند
تحول ویژه دیده شده و حوزه زنان و خانواده با هدف ارتقای این نهاد و پایداری آن است.
قوانینحوزهخانوادهآنچناندچارپیچیدگیاست
فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی نیز با
بیان اینکه تدوین قوانین جدید و رویکرد جدی درباره قوانین حوزه زنان نیازمند
همت جدی است ،اظهار داشت :قوانین حوزه خانواده آنچنان دچار پیچیدگیها و
درهمتنیدگیهایی است که تقنیح و اجماع روی مفاد یک قانون به ویژه در این حوزه
کارسختیاست.زهراسجادیرئیسانجمنزناناندیشمندنیزگفت:درجمعقوانین
تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد  ،ما در مورد قوانین کار ،هویتی و ...تفاوتی میان زن و
مرد قائل نشدهایم از جهت دیگر بر فرزندآوری تاکید میکنیم.
وی ادامه داد :در حالی که موانع قانونی وجود دارد زن باید بتوانند بدون نگرانی برای
از دست دادن فرصت شغلی ،ازدواج کند  ،صاحب فرزند شود نه اینکه از ترس از دست
دادن منبع درآمد از مادرشدن دوری کند که این ترس ناشی از نبودن پشتوانه قانونی
در این زمینه است که امیدواریم با تجمیع و اصالح قوانین در این حوزه مشکالت این
چنینیرفعشود.سجادیبابیاناینکهایراناکنونمحورمقاومتدرخاورمیانهوجهان
است گفت :ما نباید در حوزه خانواده و زنان منفعل عمل کنیم باید بتوانیم با تجمیع
و همفکری با سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه به محور خانواده در منطقه و
جهان تبدیل شویم و به عنوان سردمدار مدافعان حقوق خانواده در جهان الگویی برای
سایر کشورها در این زمینه باشیم.
فرماندهنیرویدریاییارتش؛

«بالگردهایهجومیدریایی»برای
نخستینباررونماییمیشود

فرمانده نیروی دریایی ارتش از رونمایی بالگردهای هجومیدریایی و پهپادهای
دریایی با برد بیش از ۲۰۰۰کیلومتر خبر داد.
امیردریادارشهرامایرانیفرماندهنیرویدریاییارتشصبحامروزسهشنبهدرنشست
خبری در آستانه  ۷آذر روز نیروی دریایی ارتش ،اظهار داشت :نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران بر اساس آنچه در دوران هشت سال دفاع مقدس آموخته است
امروزدرهمهحوزههاحرفهایجدیدیدرمنطقهبهویژهحوزهبینالمللیبرایگفتن
دارد .وی با بیان اینکه امروز تمام شناورهای جمهوری اسالمی ایران در تمام دنیا تحت
اسکورت قرار میگیرند و ناوگروههای رزمی ما در همه پهنههای دریاها فعالیت دارند،
افزود :امروز سه فرماندهی اقیانوسی ما شامل فرماندهی اقیانوس هند ،فرماندهی
اقیانوس اطلس و فرماندهی اقیانوسی آرام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایراندرحالانجاموظیفههستندوناوگروههایرزمیمابرایامنیتکشتیرانیومنافع
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حال اجرای ماموریت محولهاند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص دستاوردهای جدید این نیرو نیز ،عنوان
کرد :نیروی دریایی با توجه به توان علمی و تحقیقاتی که در حوزه ساخت انواع
تسلیحات راهبردی در سطح ،زیر سطح و اثر سطح دارد ،امروز به دستاوردهای مهمی
دست یافته است .امیر ایرانی گفت :با تالش شبانه روزی کارکنان خدوم نیروی دریایی
دستاوردهای مختلفی به دست آمده که به زودی از آنها رونمایی میکنیم .از آن جمله
میتوان به رونمایی از بالگردهای هجومی دریایی برای اولین بار و پهپادهای دریایی با
شعاع پروازی بیش از دو هزار کیلومتر اشاره کرد.
وی اظهار داشت :امروز نیروی دریایی ارتش در دوره سازندگی گام برمیدارد و در همه
حوزههای منطقه و بینالملل فعالیت دارد؛ در حوزه ساخت انواع شناورها ،تجهیزات و
پرندهها حرف داریم و توان خود را در دریا به نمایش گذاشتهایم و امنیت شاهراه تجاری
دریایی کشور را حفظ کردهایم.
حجت االسالم ابوترابیفرد :

روزمرگی آفتی جدی برای
مدیریتکشوراست

حجت االسالم و المسلمین ابوترابیفرد روزمرگی را آفتی جدی برای مدیریت خواند و
بر نگرش راهبردی و بلندمدت در برنامهریزیهای توسعهای تاکید کرد.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد حسن ابوترابیفرد روز سه شنبه در آیین
تکریم و معارفه استانداران سابق و جدید تهران که با حضور وزیر کشور برگزار شد ،گفت:
از زحمات و تالشهای استاندار سابق تهران که با روحیهای مجاهدانه و خستگیناپذیر
در مدت یک سال گذشته انجام خدمت کرد؛ قدردانی و تشکر میکنم.
امام جمعه موقت تهران به بیان توانمندیها و ظرفیتهای علمی و اجرایی استاندار
جدید تهران هم اشاره کرد و افزود :آقای فخاری شخصیت شناخته شده و با کارنامه
روشن در حوزه اجرایی و عملیاتی است و امید دارم برای استان تهران پیام آور امید،
نشاط و حرکت به سمت افقهای روشن باشد.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابیفرد تاکید کرد :امروز در کشور بیش از هر زمان
دیگری نیازمند دور اندیشی و آیندهنگری برای حل مشکالت هستیم؛ چرا که نگاه
کوتاه مدت همواره آسیب زا بوده است .امام جمعه موقت تهران همچنین تصریح کرد:
تصمیمبرایحلمشکالتفعلی،نبایدمنجربهخلقمشکالتبرایآیندهکشورباشد.
ی فرد در ادامه به موضوع بودجه  ۱۴۰۲اشاره کرد
حجت االسالم و المسلمین ابوتراب 
و گفت :اگر بودجه ۱۴۰۲روی پایه کاهش هزینهها و افزایش درآمدها باشد ،امیدبخش
است .امام جمعه موقت تهران همچنین گفت :باید با تکیه بر رصد درست مسائل و
استفاده از نظام دانشی ،مسیر حرکت پیشرفت کشور را هموار سازیم.
سپاه هشدار داد:

ساکنان شمال عراق از مراکز استقرار
تروریستهادورشوند

فرماندهنیرویزمینیسپاهباتاکیدبرتداومعملیاتنیرویزمینیعلیهگروهکهای
تروریستی تجزیهطلب ضدایرانی در اقلیم شمال عراق تا رفع تهدید و خلع سالح
تروریستها ،از مردم این منطقه خواست که اطراف مقرها و مراکز استقرار تروریستها
راتخلیهکنند.
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور روز سه شنبه در گفتگویی با اشاره به آغاز دور
جدید عملیات انهدامی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا این نیرو علیه مراکز و
مقرهای استقرار و فعالیتهای گروه های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم
شمالعراقگفت:درادامهعملیاتهایموشکیوپهپادیروزهایاخیرنیرویزمینی
سپاه ،امروز دور جدید عملیات موشکی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا با حجم
موثر ،علیه مقر ها و مراکز استقرار و سازماندهی اشرار مسلح و تروریستهای مزدور
استکبار جهانی در منطقه " پردی " در عمق اقلیم شمال عراق آغاز و ضربات مهلکی به
آنان وارد آمد .فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود :امروز مقرها
و محلهای متعلق به گروهک تجزیه طلب پاک (حزب آزادی کردستان) که در حمایت
و پشتیبانی از اغتشاشات و ناآرامیهای اخیر شمال غرب کشور نقش داشته است ،با
موشکهای دقیق و نقطه زن مورد هدف قرار گرفتند و منهدم شدند.
سردارپاکپورباتاکیدبراینکهحمالترزمندگاناسالمعلیهمقرهاومراکزاشرارمسلح
و گروهکهای تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق تا رفع تهدید و
خلعسالحآنانبااقتدارادامهخواهدداشت،تصریحکرد:باردیگردرخواستمیکنیم
مردم ،اطراف مقرها و مراکز استقرار تروریستها در اقلیم شمال عراق را تخلیه کنند.
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دستورالعملهای جدید در مورد زردی بچهها؛

انواع دمنوش برای آرامش اعصاب؛

زردی نوزاد چگونه درمان میشود؟

بیشتر نوزادها زردی میگیرند ،حتی خفیف .زردی که نام دیگر آن یرقان است
عارضهای بسیار شایع بوده و معموال در دوره نوزادی ،طبیعی محسوب میشود؛ اما
در برخی موارد بسیار نادر ،زردی میتواند منجر به مشکالت جدی شود یا عالمتی از
وجود مشکلی جدیتر باشد .به همین دلیل به عنوان پدر و مادر الزم است در مورد آن
اطالعاتبیشتریداشتهباشید.
رنگ زرد نوزاد ناشی از باال بودن سطح مادهای به نام بیلیروبین در خون است.
بیلیروبین اساسا حاصل تجزیهی گلبولهای قرمز خون است .بیلیروبین در کبد
تجزیه میشود تا بدن راحتتر بتواند آن را از طریق ادرار و مدفوع دفع کند.
کبد نوزاد هنوز خوب تکامل نیافته و به همین دلیل نمیتواند بیلی روبین را کامال
دفع کند .همچنین نوزادان نسبت به بچههای بزرگتر و بزرگساالن ،گلبولهای قرمز
بیشتری دارند .ترکیبی از این عوامل باعث میشود زردی نوزادان بسیار شایع باشد.
زردی معموال در دو تا پنج روز اول زندگی کودک ظاهر میشود و حدود یک تا دو
هفته طول میکشد .در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند ،ممکن است رفع
زردی بیشتر هم طول بکشد و دلیل این ارتباط مشخص نیست؛ اما هر چه هست
جای نگرانی وجود ندارد .زردی در واقع میتواند دفاعی برای کودک باشد ،زیرا
بیلیروبین یک آنتیاکسیدان است که میتواند در نوزادان با عفونت مبارزه کند ،این
هم دلیل دیگر که چرا پدر و مادرها نباید در مورد زردی نوزاد چندان نگران باشند؛ این
زردی نه تنها موقتی است بلکه حتی به ایمنی نوزادی که تازه محیط امن رحم مادر را
ترک کرده کمک هم میکند.
زردی به ندرت میتواند نشاندهندهی مشکلی باشد
گاهی زردی میتواند عالمتی از یک مشکل دیگر باشد و وقتی سطح بیلیروبین
خیلی باال میرود میتواند بر مغز اثر بگذارد که گاهی این اثر دائمی است .این عارضه
کرنیکتروس نام دارد و بسیار نادر است ،یعنی خیلی کمتر از یک درصد نوزادان به آن
دچارمیشوند.
تغذیهیمکررکودکباشیرمادرکمکمیکندجلویزردیگرفتهشود.نوزادانباید
در عرض ۲۴ساعت حداقل ۶بار نیاز به تعویض پوشک داشته باشند و شکمشان هم
باید به طور مرتب کار کند .مدفوع باید از مدفوع تیره و نرمال نوزاد که قیرمانند است به

کارشناس فوریت های پزشکی عنوان کرد؛

آنچه باید از مسمومیت با گاز COبدانیم

رئیس آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور ،در خصوص مسمومیت با گاز
مونوکسید کربن که با سرد شدن هوا و روشن شدن بخاری ها ،شاهد هستیم،
توصیه هایی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن لعل حسن زاده گفت :هر مادهای که وارد
بدن میشود و بدن را از عملکرد طبیعی خارج میگرداند ،سم نامیده میشود،
ازشایعترینمسمومیتها:مسمومیتهایخوراکی،مسمومیتهایپوستی،
مسمومیتهای تزریقی (نیش حشرات و حیوانات نیز جزو این نوع مسمومیت
است) و مسمومیتهای گازی است.
وی افزود :گازهایی که از طریق استنشاق وارد بدن میشوند ،بسیار خطرناک
هستند :زیرا جذب سریعتری دارند و شخص را به فوریت دچار مسمومیت
میکنند ،بنابراین الزم است که افراد عالئم را بشناسند و به فوریت اقدامات الزم
را انجام دهند.
حسن زاده گفت :گاز مونوکسید کربن را قاتل خاموش مینامیم ،این گاز رنگ
و بو ندارد و با حواس پنجگانه قابل شناسایی نیست.
وی افزود :مولکول اکسیژن پس از ورود به خون به هموگلوبین متصل
میشود و از این طریق ،به همه اعضای بدن میرسد .میل ترکیبی گاز
مونوکسید کربن با اکسیژن  ۲۰۰،برابر میل ترکیبی آن با گاز اکسیژن است،
بنابراین با کمترین مقدار گاز مونوکسید کربن در محیط ،فرد دچار مسمومیت
میگردد.
رئیس آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور گفت :در فصل سرما به دلیل
راه اندازی وسایل گرمایشی و سوختن ناقص این وسایل ،مسمومیت با گاز
مونو اکسیدکربن بیشتر است ،بنابراین اگر نکات ایمنی و وسایل استاندارد را
نشناسیم ،به راحتی جان افراد به خطر میافتد.
وی در پاسخ به این سوال که منابع تولید کننده گاز مونوکسید کربن کدامند،
افزود :تمام سوختهای فسیلی میتوانند تولید کننده گاز  COباشند،
سوختن گاز شهری و زغال و همچنین اگزوز خودروها ،از منابع اصلی تولید
کنندهگازمونوکسیدکربنهستند.آبگرمکنوبخاریهااگراستانداردنباشند،
به راحتی جان افراد را به خطر میاندازند.
حسن زاده گفت :گاز شهری در حال حاضر شایعترین عامل مسمومیت با
گاز coاست و عامل ایجاد بیشترین مسمومیتها در منازل است.
کارشناس فوریتهای پزشکی یادآور شد :قبل از راه اندازی وسایل گرمایشی
در منزل و یا در هر مکان دیگری ،از باز بودن خروجی دودکشها اطمینان
حاصل کنند( .دودکش استاندارد به شکل Hاست)
وی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوانیم از عملکرد صحیح شعله
مطمئن باشیم ،گفت :شعله آبی ،احتراق کامل دارد و خروجی آن گاز CO2
است ،اما اگر شعله به رنگ زرد بسوزد ،سوختن ناقص انجام شده است و گاز
 COمنتشرمیشود.
حسن زاده یادآور شد :اگزوز خودروها نیز میتواند گاز  COمنتشر کنند ،در
این بین اگر خروجی اگزوز به داخل کابین نشت یابد ،امکان مسمومیت با گاز
مونوکسید کربن برای راننده و سرنشینان وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که برای اطمینان از خروجی وسایل گرمایشی چه
باید کرد ،گفت :از لوله دودکش به شکل  Hاستفاده کنید ،از داغ بودن لوله
بخاری اطمینان حاصل کنید ،از اتصال لوله به زانویی ،اطمینان حاصل کنید
که با تکانهای ساده باز نشود و همچنین جریان داشتن هوا در محیط را از
جملهاصولاولیهایمنیمحیطنامبرد،وتاکیدکرد:هرگزتمامیدرزهایمنزل
را نبندید ،تا اجازه تبادل هوا با محیط وجود داشته باشد.
رئیس آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور در پاسخ به این سوال ،که در
مواجهه با افرادی که دچار عالئم مسمومیت شده اند ،چه کنیم ،گفت :اولین
کار ،برقراری تهویه است ،اصلی ترین درمان برای این افراد ،تنفس اکسیژن
است ،در این حالت باید فرد را به محیط آزاد منتقل کنیم ،در شرایط وخیمتر،
تنفس از کپسول اکسیژن انجام میشود.
وی گفت :در افراد بیهوش ،شایعترین علت مرگ انسداد راه هوایی است ،زیرا
زبان شل میشود به عقب بر میگردد و راه هوایی بسته میشود ،در این هنگام،
توصیه میشود فرد را به پهلو بخوابانیم تا محل عبور هوا باز باشد.

ُ
مدفوع با رنگ روشنتر ،شلتر و دانهای تغییر کند
خیلی از عوارض باعث میشوند سطح بیلیروبین باال رود ،از جمله:
 .دهیدراسیون یا کالری ناکافی :این اتفاق معموال زمانی میافتد که کودک فقط
از شیر مادر تغذیه میکند و مشکلی در شیردهی تشخیص داده نشده وجود دارد.
 .ناسازگاری  ABOیا  :Rhوقتی گروه خونی مادر و کودک متفاوت است میتواند
باعث تجزیهی بیشتر گلبولهای قرمز شود .همهی مادران باردار باید جهت ارزیابی
این ریسک آزمایش خون دهند.
.سیستمهاییکهبرایحذفبیلیروبینکارمیکنندممکناستدرنوزاداننارس
هنوز آماده و کامل نباشند.
 .عفونت یا انسداد روده :در این موارد معموال زردی تنها عالمت نیست.
 .خونمردگی یا سفالوهماتوم :هر دوی این اتفاقها طی زایمانهای سخت
میافتندوموجبتجزیهیگلبولهایقرمزبیشتریمیشوند.
.بیماریکبد:تعدادیازمشکالتمتعددکبدیمیتوانندحذفبیلیروبینازبدن
کودک را دشوار کنند.
 .بیماریهایی که بر یک آنزیم مهم اثر میگذارند :یکی از این بیماریهای شایع،
کمبودآنزیمگلوکز۶فسفاتدهیدروژنازاستکهمیتواندموجبتجزیهیگلبولهای
قرمزخونشود.دیگربیماریهامانندسندرمگیلبرتیاژیلبرتیاسندرمکریگلرنجار
نیز منجر به مشکلی در آنزیمی میشوند که برای دفع بیلیروبین مهم است.
 .عوامل ژنتیکی :اگر کودکی در خانواده زردی داشته باشد ،بچههای بعدی نیز به
احتمال بیشتری ممکن است دچار زردی شوند .بچهها از نژاد شرق آسیا نیز بیشتر
در معرض زردی هستند.
دستورالعملهای جدید در مورد زردی چه توصیههایی را در برمیگیرد؟
دستورالعملهای جدید بر اهمیت پیشگیریو ارزیابی زردی تاکید دارند .پزشکانو
والدینمیتوانندباهمکاریهم:
 .اطمینان حاصل کنند که نوع خون مادر و آنتیبادیهای آن چک شده و اگر
نگرانی وجود دارد ،کودک نیز باید چک شود.
 .تمام ریسک فاکتورهای زردی ارزیابی شوند :نه فقط نوع خون مادر بلکه سن

دمنوشهایآرامبخشرابشناسید

بارداری ،سابقه خانوادگی ،هرگونه خونمردگی ،زردی تا چه اندازه زود ظاهر شده
ودیگرفاکتورها.
 .بیلیروبین خون کودک باید در  ۲۴ساعت تا  ۴۸ساعت بعد از تولد چک شود ،یا
اگر نوزاد زرد به نظر میرسد باید این تست زودتر انجام شود.
 .مادر باید تغذیهی خوبی داشته باشد تا کودک هم با شیرمادر خوب و کافی تغذیه
شود .نوزادانی که در سه روز تا پنج روز اول تولد به اندازه کافی شیر نمیخورند ،بیشتر
احتمال دارد دچار زردی شوند.
 .نوزاد را به طور منظم برای چکاپ نزد پزشک اطفال ببرید.
زردی نوزاد چگونه درمان میشود؟
متداولترین درمان زردی نوزادان ،فتوتراپی است .نوزاد زیر نور به خصوصی قرار
میگیرد یا در پتوی بخصوصی پیچیده میشود که زیر آن نور وجود دارد و کمک
میکند بیلیروبین نوزاد پایین بیاید .این شیوه موثر و بیضرر است .وقتی سطح
بیلیروبین بینهایت باالست و احتمال آسیب مغزی وجود دارد ،درمانهایی مانند
تعویض خون ضرورت دارد اما این اتفاق بسیار بسیار نادر است.
تغذیه بخش مهمی از درمان زردی نوزاد است ،زیرا کمک میکند بدن نوزاد از طریق
خون و ادرار از شر بیلیروبین اضافی خالص شود .تغذیهی مکرر کودک با شیرمادر
کمک میکند جلوی زردی گرفته شود .نوزادان باید در عرض ۲۴ساعت حداقل ۶بار
نیاز به تعویض پوشک داشته باشند و شکمشان هم باید به طور مرتب کار کند .مدفوع
ُ
باید از مدفوع تیره و نرمال نوزاد که قیرمانند است به مدفوع با رنگ روشنتر ،شلتر و
دانهایتغییرکند.
پدر و مادرها چه چیزهای دیگری باید در مورد زردی نوزاد بدانند؟
پیش از اینکه نوزاد را به خانه ببرید اطالعات کافی را در مورد تستهای سطح
بیلیروبینودیگرتستهایآزمایشگاهیبگیریدودستورالعملهایواضحبرایزمان
مراجعه بعدی به پزشک اطفال را دریافت کنید.
بعد از اینکه از بیمارستان به خانه رفتید ،باید نسبت به زردی نوزادتان دقیق باشید.
دیدن زردی پوست در نوزادانی که پوست تیرهتری دارند سختتر است .یک راه خوب
این است که پوست نوزاد را در قسمتی که نزدیک به استخوان است فشار دهید (مثال
پیشانی ،بینی ،سینه و یا پاشنه) تا با این کار خون برای مدت کوتاهی از آن قسمت
دور شده و پوست چند ثانیه رنگ پریده شود؛ اگر به جای رنگ پریدگی ،زرد دیده شد
پس نوزاد زردی دارد.
زردی معموال با افزایش تدریجی بیلیروبین از صورت به سمت پایین بدن میرود .به
همین دلیل پزشکان نسبت به بچههایی که فقط صورت و باالتنهشان زرد است کمتر
حساس هستند تا بچههایی که تا زیر زانوها زردند.
در موارد زیر کودک را نزد پزشک ببرید:
 .نوزاد زردتر به نظر میرسد ،خصوصا اگر زردی به پایین زانوهایش کشیده شده
باشد.
 .نوزاد خوب شیر نمیخورد و روزی حداقل شش بار پوشکش خیس نمیشود و
شکمشمنظمکارنمیکند.
 .نوزاد بسیار خوابآلود است ،خصوصا اگر برای شیر خوردن بیدار نمیشود.
 .زیاد گریه و بیقراری میکند و به راحتی آرام نمیشود.
 .حرکات عجیبی دارد ،مثال کمرش را قوس میدهد.
 .تب دارد و مکررا استفراغ میکند.
یادتان باشد زردی نوزاد خیلی رایج است و مشکالت جدی بسیار به ندرت پیش
میآیند؛ اما اگر نگران هستید و تردید دارید با پزشک تماس بگیرید؛ اگر خیالتان
راحت شود بهتر از این است که استرس داشته باشید!

 از کجا بدانید قلبتان سالم است؟

دنیای امروز دنیای شتاب و سرعت و تالش زیاد است! عصر اینترنت و زندگی ماشینی
امکانات و رفاه زیادی را برای بشر ایجاد کرده است اما به همان اندازه آرامش افراد را
دچار اختالل کرده و گویی همگی احساس میکنند یکی در تعقیب آنهاست!بیاید
تصور کنید که بعد از یک روز کاری پر از استرس کنار پنجره ایستادهاید و یک نسیم
ش عطر
خنک پاییزی صورتتان را نوازش میکند .به نظرتان یک فنجان چای داغ خو 
و بو شما را آرام نمیکند؟
نفس عمیق کشیدن ،گوش دادن به موسیقی ،انجام ورزشهایی مانند یوگا و در
کل انجام حرکات کششی و فعالیتهایی از این قبیل برای آرامش اعصاب مفید است.
استرس مداوم و آرام نبودن اعصاب ذهن و جسم را مریض میکند و در صورت تدوام آن
مشکالتی از قبیل سردرد ،ناراحتیهای گوارشی و گرفتگی عضالت را به دنبال خواهد
داشت.
سزا و اضطرابآور هستند و
متاسفانه امروزه بسیاری از مردم در شرایط استر 
قرنهاست که از داروهای گیاهی مانند انواع دمنوش برای کاهش استرس و آرام کردن
اعصاب استفاده شده است.
یکی از روشهای کاهش استرس و آرام شدن اعصاب ،نوشیدن دمنوشهای گیاهی
است.در این گزارش قرار است به این مساله بپردازیم و دمنوشهایی را که برای آرامش
اعصاب مفیدهستندرابهشمامعرفی کنیم.
انواع دمنوش برای آرامش اعصاب
درست است که حتی گرمای دلپذیر یک فنجان چای شما را آرام میکند اما نقش
ش بخش است و آن
دمنوشها در کاهش اضطراب و استرس چیزی فراتر از گرمای آرام 
ترکیباتمفیدموجوددردمنوشهاست.
دمنوش بابونه برای کاهش استرس
دمنوش بابونه از زمانهای گذشته جهت کاهش اضطراب مورد استفاده قرار
میگرفت .گویا این گیاه دارای ترکیباتی است که اثری مشابه داروی والیوم روی
گیرندههای مغزی دارد .در واقع به همین دلیل است که با نوشیدن دمنوش بابونه
احساس آرامش بیشتری میکنید و خواب بهتری خواهید داشت .با ترکیب بابونه و
اسطوخودوس به نتایج بهتری در این زمینه میرسید.
نه تنها خود گیاه بابونه را میتوان دم کرد و از دمنوش آن استفاده کرد ،بلکه با اضافه
کردن ترکیبات و گیاهان دیگری به این دمنوش گیاهی ،میشود خواص گوناگون به آن
اضافه کرد .به عنوان مثال اگر دوست دارید نوشیدنی خود را شیرین کنید ،میتوانید
مقداری عسل طبیعی به آن اضافه کنید.
چای سبز هیمالیایی یا چای دارجیلینگ؛ مفید برای رفع اضطراب
چای سبز هیمالیایی یا همان چای دارجیلینگ دارای محتوای آنتی اکسیدانی و
ترکیباتی با خواص سمزدایی بسیار زیادی است .این دمنوش دارای آمینو اسیدی به نام
ال تیانین است که به طور شگفت آوری باعث آرامش ذهن میشود.
دمنوش نعناع فلفلی برای سالمت اعصاب و روان
جالب است بدانید که ارتباط مستقیمی بین سالمت دستگاه گوارش و سیستم
ایمنی بدن و نیز سالمت اعصاب و روان شما وجود دارد .اغلب افرادی که دچار اضطراب
و استرسهای مداوم هستند ،دچار مشکالت دستگاه گوارش نیز میشوند.
دمنوشنعناعفلفلیازآندمن وشهایپرطرفداراستکهبهعملکردصحیحسیستم
گوارشی کمک میکند .منتول موجود در این گیاه تنش عضالت را کاهش داده و نیز
استرس را کم میکند.
رفع استرس با چای سیاه
چای سیاه به عنوان یک نوشیدنی پر طرفدار مورد استفاده مردم در جوامع مختلف
قرار دارد.دمنوش چای سیاه به کاهش استرس و اضطراب کمک میکند .به دنبال
اضطراب و تنش سطح هورمون استرس یعنی کورتیزول باال میرود ،اما نوشیدن چای
سیاه میزان این هورمون را کاهش داده و فرد احساس بهتری خواهد داشت.
تنظیمخواببادمنوشسنبلالطیب
این روزها مشکالت عدم خواب رفتن افراد یا داشتن یک خواب با کیفیت در جامعه
بسیار رایج است؛ به طوری که بسیاری افراد هستند که طی شب تا ساعتها بیدار
هستند و به خواب نمی روند .در کنار دارو درمانی که باید تحت نظر پزشک متخصص
انجامشودمصرفدمنوشسنبلالطیبکمکمیکندتابهتربخوابید.
دمنوش گل رز برای آرامش اعصاب و روان
دمنوش گل رز آرامشبخش است .گل رز عالوه بر اینکه خوشعطر و زینتبخش
باغچههای شما است فواید دیگری نیز دارد .نوشیدن چای گل رز کمک میکند
تا عملکرد سیستم گوارش و سیستم ایمنی بدن بهتر شود و به طرز باورنکردنیای
اضطراب را کاهش میدهد.
دمنوش گل ساعتی؛ ضد استرس و آرامبخش
داشتن آرامش بعد از یک روز کار خستگی آور و کسل کننده امر مهمی است که مردم
جملگیبهدنبالآنهستند.
دمنوش گل ساعتی نیز باعث آرامش اعصاب میشود .گل ساعتی بسیار زیبا است و
اغلب در مناطق استوایی آفریقا و آمریکا قابل رشد است.
رفع اضطراب با دمنوش مریم گلی
دمنوش مریم گلی بسیار آرامبخش است و در آرامسازی عضالت نقش دارد .نوشیدن
یک فنجان چای مریم گلی خستگی را از تنتان بیرون میکند.
دمنوش ختمی؛ ضد اضطراب و استرس
یکی از دمنوشهای موثر در مهار استرس دمنوش ختمی که البته به صورت خطمی
نیز نوشته میشود است.این دمنوش با نام گل بامیه نیز شناخته شده است ،تاثیرات
آرامبخش و ضد اضطراب دارد.
دمنوش گیاه آب قاشقی؛ مفید برای افسردگی
در زندگی امروز افسردگی و پریشان حالی مفرد بسیار رایج است؛ به شکلی که روزانه
تعداد زیادی از مردم در گیر بیماری افسردگی هستند.دمنوش گیاه آب قاشقی در
فرهنگ آسیایی یک داروی سنتی و قوی جهت درمان افسردگی و اضطراب بهحساب
میآید.
کاهش عالئم اضطراب با دمنوش ریحان مقدس
اگر دچار اضطراب آزار دهنده هستید و مدام دلتان شوره بیخود میزند مصرف این
دمنوشگرهگشاست.
دمنوش ریحان مقدس از گیاهی با همین نام تهیه شده که از تیره نعناعیان و بومی
کشورهای هند ،پاکستان ،نپال و بنگالدش است .چای ریحان مقدس موجب کاهش
عالئم اختالل اضطراب عمومی است.
دمنوش رازک
دمنوش رازک عالئم خفیف افسردگی ،اضطراب و استرس را کاهش میدهد .گیاه
رازک در تهیه ماءالشعیر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
دمنوش گل راعی
دمنوش گل راعی یکی از بهترین داروهای گیاهی برای درمان افسردگی و اضطراب
است .گل راعی با نامهای هوفاریقون و گل شهناز نیز شناخته شده است .این گیاه
ممکن است با برخی از داروها در تعامل باشد و ممکن است منجر به عوارض جانبی
شود ،بنابراین اگر در دوره درمانی خاصی هستید و از داروهای خاصی مصرف
میکنید ،قبل از نوشیدن مکرر دمنوش گل راعی با پزشک مربوطه مشورت کنید.
چهدمنوشهاییبهبهبودخوابکمکمیکنند؟
دمنوشپنیربادودمنوشسنبلالطیببهبهترخوابیدنکمکمیکنند.
اضطراب و استرس چه مشکالتی در بدن ایجاد میکند؟
افرادی که دچار اضطراب و استرسهای مداوم هستند ،دچار مشکالت گوارشی،
بیخوابیوافسردگینیزمیشوند.
چهفعالیتهاییبهآرامشاعصابکمکمیکند؟
نفس عمیق کشیدن ،گوش دادن به موسیقی ،انجام ورزشهایی مانند یوگا و خوردن
دمنوشجزوفعالیتهایمفیدبرایآرامشاعصابهستند.
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رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر قم تشریح کرد:

دخترانیکهچشمانتظارتأییدپدرهستند؛

چه کسی به دختران اعتماد به نفس میدهد؟

ی از پدرهایشان دریافت
بخش زیادی از اعتماد به نفس دختران در بزرگسال 
ی و استعداد دختران در سنین کودکی از سوی
شده است .به این معنا که اگر توانای 
پدرانشان مورد تأیید قرار گیرد ،در دوران بزرگسالی اعتماد به نفس باالیی دارند .اما
چگونه؟ این گزارش را باباهای دختردار بخوانند.
مشاوری تعریف میکرد که بین بیمارانش یک دختر خانمی برای درمان احساس
اضطراب و حالتهای بیمارگونهاش نزد او آمده و تعریف میکرده که در دوران
تحصیل مدام پدرش در ارتباط با مسائل درسی و نمراتش سخت گیری میکرده و
از او میخواسته که تنها شاگرد اول شود و زمانی که یک بار شاگرد دوم شده بوده،
به شدت او را مورد شماتت و خشونت کالمی قرار داده و پس از آن ،این دختر از
ترس اینکه از عشق پدرش محروم شود ،برخی از نمرات و کارنامههایش را مخفی
میکرده و به دروغ به خانواده میگفته که مثال شاگرد اول شده اما همیشه در
زندگیاش احساس وحشت و عدم اعتماد به نفس داشته است .چقدر از رفتار پدر و
مادرها ممکن است به این مدار بچرخد و باعث دروغگویی یا کمبود اعتماد به نفس
فرزندانشانشوند؟
پیامبر (ص) می فرمایند که هر خانهای که در آن دختر باشد ،هر روز دوازده برکت
و رحمت از آسمان ارزانیاش میشود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمیشود.
بر اساس تحقیقات روانشناسی ،درست است که در تربیت یک دختر هر دو والد
مسئولهستنداماپدریکخانوادهاستکهاستقاللواعتمادبهنفسرابهدخترش
هدیه می دهد .این پدر مسئول است که دختری شجاع و قوی تربیت می کند .اما
چطور؟
*رابطه پدر و دختر چطور زیبا میشود؟
دخترداری فوت وفن خاص خودش را دارد و پدران دختردار باید شش دانگ
حواسشان را جمع کنند" .سپیده بشول" ،روانشناس خانواده توصیه های جالبی
برای پدران دارد و میگوید« :نخستین کاری که پدر یک دختر میتواند در حق
او انجام دهد تا آینده بهتری داشته باشد ،ایجاد احساس امنیت است .اینکه آن
دختر حس کند یک پشتوانه قوی در زندگی دارد که هر اتفاقی برایش بیفتد او را رها
نمیکند.این احساس در دوران کودکی با در آغوش کشیدن ،بوسیدن و مهربانی
کردن به دختران دست میدهد و در دوران نوجوانی با گفتوگوهای زیبا و حس
امنیت دادن در کالم و باز هم آغوش به او دست میدهد.
دختران همیشه دنبال تأیید گرفتن از نخستین مرد زندگیشان که همان پدرشان
باشد،هستند.بنابرایننکتهدومهمایناستکهبهاواینحسرابدهندکهزیباترین
و با استعدادترین است و او را برای مسائل مختلف در زندگی تشویقش کنند .زمانی
که این حس اعتماد به نفس را دختران از پدران خود کسب کنند دیگر در آینده به
دنبال چشمهای دیگر برای تآیید زیبایی یا عشق و محبت ،به اشتباه نخواهند بود».
*اهمیتماجراجوییهایدخترانه،پدرانه
گاه الزم است که دختران با پدرانشان سفرهایی حتی کوتاه اما با چاشنی
ماجراجویی و هیجان و صمیمیت داشته باشند ،حتی اگر یک پیاده روی در روز
تعطیلیایکسفرکوتاهخارجشهرباشد.پدرمیتواندبهدخترشبیاموزدکهچطور
ماجراجویی کند ،شاد باشد و حس امنیت و اعتماد به نفس را در کنارش تجربه کند.
بشول در این زمینه میگوید که دختران تا آخر عمرشان پدرانشان را دوست
خواهند داشت و به آنها اعتماد میکنند ،بنابراین کار سختی نیست که این اعتماد
را چطور پدران ایجاد کنند .چنین چیزی از بدو تولد و حتی قبلتر از آن شکل
میگیرد .نکته مهم است که پدران چه کار کنند حس بی اعتمادی ایجاد نشود،
وگرنه خود به خود اعتماد وجود دارد چرا که نخستین عشق ،قهرمان و مرد زندگی
یک دختر ،پدرش است.
*نقشپررنگپدراندرموفقیتتحصیلیدخترانشان
درستاستکهنقشپدردرموفقیتعلمیوتحصیلیفرزندانشانبهاینبستگی
نداردکهفرزنددخترداشتهباشندیافرزندپسر،امادرهرحالدخترانبهدلیلروحیه
حساس تری که دارند،به تاییدو حمایتبیشتری از جانب پدرانشاننیاز دارند .طبق
تحقیقات روانشناسی ،دخترانی که پدرانشان در امور تحصیلی آنها مشارکت دارند،
در فعالیتهای فوق برنامه آنها در مدرسه مشارکت میکنند و پیگیر مسائل درسی
آنها هستند بدون اینکه بخواهند فشار زیادی به بچه وارد کنند یا استرسهای بیخود
برای نمره به فرزندانشان بدهند ،قطعا دخترشان نمرات بهتری در دروس کسب
میکنند و از درس خواندن هم بیشتر لذت میبرند.
بشول؛ روانشناس و مشاور خانواده میگوید «:دختران برای پیشرفت تحصیلی
و علمی خود به دنبال جلب رضایت پدرانشان هستند چرا که برایشان مهم است
پدرشان چه ارزیابی از آنها میکند و در نهایت همین مشارکت پدران در امور
تحصیلیشان باعث یک رابطه عمیق عاطفی بین بچهها و پدرانشان میشود و
انگیزهتحصیلیشانرازیادمیکند».
دوستی تعریف میکرد که همیشه در دوران مدرسه آرزو داشته که پدرش به
مدرسهشان بیاید ،درسش را بپرسد و با والدین دیگر دوستانش آشنا شود تا به او
افتخار کند و حس کند که همیشه در کنارش است اما چون پدرش اهل این نوع
مشارکت نبوده و هچ وقت پدرش را در مدرسه ندیده حس میکرده که همین مسئله
دلیلی بر عدم توجه پدرش به موفقیتها و تواناییهای او بوده است.
بشول معتقد است که تأییدطلبی در دختران خیلی زیاد است .اگر این حس تایید
شدن از سوی پدران دختردار ارضا شود ،احساس ارزشمندی مثبتی را به دختران
میدهد و اعتماد به نفس آنها را زیاد میکند .عموم دخترانی که در سنین باال دچار
آسیبهای اجتماعی  ،فرار از منزل ،رفتن به سمت مواد مخدر یا مشکالت دیگر
ارتباط با جنس مخالف میشوند اگر با آنها صحبت شود ،پای پدرشان در یک جای
این ماجرا لنگ میزند.
*تقویت استعدادهای فرزندان بدون ایده آل پروری!
یکی از وظایف مهم پدران در برابر دخترانشان این است که استعدادهای آنها را
تقویت کنند یعنی تالش کنند تا از فعالیتهای فرزندشان متوجه شوند که او چه
استعدادی دارد و او را در مسیر درست قرار دهند .در هرحال همه بچهها یک طور
استعداد ندارند و دنبال یک کار هم نمیروند  ،حتی گاه زمین میخورند ،اشتباه
میکنندودوبارهبلندمیشوندپدراننقشمهمیدراینزمینهدارندتااستعدادهای
بچههایشانراتقویتکنندودربرابراشتباهاتشانراهنمایشانباشند.
روانشناس و مشاور خانواده میگوید «:نکته مهم این است والدین در نظر داشته
باشند ،بچهشان نباید حتما نابغه شود ،عنایتهای خدا به افراد متفاوت است به
یکی زیبایی کم و به یکی زیاد و به دیگری فهم و درک باال و به دیگری کمتر میدهد.
همه قرار نیست پزشک،مهندس یا ریاضی دان شوند ،مسئله این است که در هر
مسیری که بچهها استعداد دارند نیاز به تایید و کمک والدین دارند .خیلی از پدران
را در جامعه میبینیم که دنبال تربیت فرزند ایده آل هستند  ،اینطور پدرها فقط
فرزندان کمال گرا تربیت کرده و بچهها را دچار استرس و اضطراب می کنند.
عالوه بر این خیلی از زنان موفق در دوران کودکی ،پدرانی داشتهاند که استعداد
و احساسات آنها در زمینه جذابیت و دوست داشتنی بودن آنها را پرورش دادهاند
این زنان در طول شکل گیری شخصیتشان به طور مستمر از جانب پدرانشان مورد
احترامبودندوضعیفپنداشتهنشدند».
پدران عزیز ،پدرانی که دخترانی در سن بلوغ دارید .حواستان به بچه هایتان باشد.
دخترانی که در سنین بلوغ توجه کافی را از پدرانشان گرفته اند ،در آینده همسران
بهتریانتخابمیکنند.
*دخترانتانرانیکوصداکنید
و در نهایت اینکه پدران در طول روز دخترانشان را بارها و بارها صدا بزنند و نیکو هم
صدا بزنند .این احترام و صدا زدن با عالقه دختران فرصتی برای محبت کردن به آنها
است .به میزان این هنرمندی پدرانه ،لحن و واژگانتان را مناسب کنید .به جای گفتن
فاطمه ،زهرا ،دختر ،پسر یا هر چیز دیگری فرزندانتان را فاطمه خانم ،زهرا جان،
دختر عزیزم ،دختر گلم صدا کنید .هر کدام از این «َم» ها در پایان کالمتان دنیای از
زیباییها را به روی دخترانتان باز خواهد کرد.

جزییات طرح جامع حملونقل شهر قم

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
اسالمی شهر قم با بررسی و نقد طرح جامع
حملونقل شهر قم گفت :این طرح با رعایت 9
پیشنهادکمیسیونقابلاجرااست.
سید محمدحسین دهناد در شصت و یکمین
جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،طرح
جامع حملونقل را سندی باالدستی و بااهمیت
در تصمیمات حوزه حملونقل و در چشمانداز ۱۵
ساله شهر دانست و اظهار داشت :در طرح جامع
حملونقل سهگام مهم وجود دارد ،ابتدا وضعیت
موجود موردبررسی قرار میگیرد که با  ۱۱هزار فرم
آمارگیری در این مطالعات انجامشده است.
وی گام دوم در مطالعات جامع حملونقل را
شناخت چالشها و تحلیل و بررسی اطالعات
آمارها عنوان کرد و افزود :با توجه به گامهای اول و
دوم در طرح جامع ترافیک ،در گام سوم راهکارها
و راهبردهایی برای رفع مشکالت با سه نگاه
کوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتارائهمیشود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
اسالمی شهر قم ادامه داد :با توجه به زمان انجام
مطالعات جامع که در سال  ۹۷انجامشده ،نگاه
کوتاهمدت تا سال  ،۱۴۰۲میانمدت تا سال ۱۴۰۷
و بلندمدت تا سال  ۱۴۱۲در نظر گرفتهشده و این
مطالعاتبراساسدستورالعملوزارتکشورباتأکید
بر حفظ یکپارچگی مطالعات در کشور انجامشده
است.
سهم  ۴۲درصدی خودرو های شخصی در
سفرهایدرونشهری
وی مطالعات جامع حملونقل شهر قم را بر
اساس دو راهبرد کلی اعالمشده از طرف وزارت
کشور موردبررسی قرارداد و گفت :بر اساس این
دستورالعملباید دوشیوه خدماتبهشهروندان ارائه
شود و بر اساس آن باید راهکارها حول موضوعات
حملونقل غیر موتوری مانند ایجاد مسیرهای
پیادهروی ،دوچرخهسواری و شیوههای فعال
حملونقلعمومیباشد.دهنادادامهداد:همچنین
حملونقلعمومیوتوسعهمعابر،پارکینگوپایانهها
و گزینههای مدیریت تقاضای سفر را وزارت کشور
مشخص کرده و درنهایت باید راهکارها و راهبردها
در این چهارچوب مشخص شود ،البته قبل از ورود
به مطالعات جدید باید اطالعاتی در مورد پیشینه
حملونقل در  ۱۵سال گذشته داشته باشیم .وی با
نگاهی به تاریخچه حملونقل در  ۱۵سال گذشته
شهر قم خاطرنشان کرد :در این مدت خودروهای
شخصی در شهر قم ،از  ۶۰هزار خودرو به ۱۹۴
هزار خودرو افزایش پیداکرده و این یعنی تعداد
خودروهای فعال در شبکه معابر شهر قم سه برابر
شده ،درحالیکه جمعیت شهر قم تنها  ۳۰درصد
افزایش داشته است .رئیس کمیسیون عمران
و حملونقل شورای اسالمی شهر قم ،افزایش
استفاده از خودروی شخصی در کشور را به علت
حملونقل عمومی ضعیف دانست و تصریح کرد :در
 ۱۵سال گذشته سهم استفاده از خودروی شخصی
در سفرهای درونشهری از  ۱۶درصد به  ۴۲درصد
رسیده است و امروز بیش از دو میلیون سفر در شهر
با خودروی شخصی انجام میشود .وی این حجم از
تردد با خودروی شخصی را عامل اختصاص سهم
بزرگی از بودجه شهرداری به پروژههای عمرانی حوزه
حملونقل عنوان کرد و گفت :با توجه به این حجم
از تردد خودروی شخصی روزانه در شهر قم بین
یکمیلیون تا یک ونیم میلیون لیتر بنزین مصرف
میشود و در ۵سال گذشته مصرف بنزین ۲۵درصد
افزایشپیداکردهاست.دهنادباتأکیدبرکمکدولت
بر ارتقاء حملونقل عمومی مطرح کرد :اگر بخشی
از هزینهای که دولت برای یارانه سوخت پرداخت
میکند به حملونقل عمومی اختصاص پیدا کند،
ً
قطعا شاهد صرفهجوییهای قابلتوجه ای در بخش
سوخت بهعنوان سرمایه ملی در کشور خواهیم بود.
وی شرایط حملونقل عمومی شهر قم را در  ۱۵سال
گذشته مطلوب ارزیابی نکرد و افزود :متأسفانه در۱۵
سال گذشته سهم استفاده شهروندان از اتوبوس از
 ۱۸درصد به  ۱۱درصد و سپس به  ۸درصد رسیده و
در این مطالعات پیشبینیشده برای  ۱۵سال آینده
حداقل به  ۵۰۰دستگاه اتوبوس نیاز داریم .رئیس
کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر
قم ادامه داد :موضوع بسیار مهم بعدی در مطالعات
جامع حملونقل توجه به پارکسوارها و پایانهها و
اتصالحملونقلدرونشهریوبینشهریاستودر
حال حاضر کارایی و شرایط پایانهها مطلوب نیست و
دراینمطالعاتنیزچهارگزینهبرایتوسعهپایانههای
شهر قم در افق بلندمدت پیشبینیشده و الزم است
با توسعه پارکسوارها تردد وسایل نقلیه شخصی در
هسته مرکزی شهر کنترل شود .وی سپس در پاسخ
به سؤال رئیس شورای اسالمی شهر قم بر شناسایی
و بیان مشکالت حملونقلی در پایانهها در شهر قم
گفت :پایانه مرکزی شهر قم به خاطر قرار نگرفتن
در مسیر عبور خودروهایی که قصد خروج از شهر
را دارند ،باوجود دارا بودن زیرساختهای مناسب
کارایی که انتظار داریم را ندارد.
طرحهای توسعه در خصوص
پایانههایمسافری
دهناد در ادامه طرحهای توسعه شهر قم در

خصوص پایانههای مسافری را تشریح کرد و گفت:
در محدود  ۷۲تن و بادیان یک پایانه اصلی شهر
پیشبینیکردهایموپایانهاینیزکنارشروعخطیک
مترو جانمایی شده و در محدود جمکران هم باوجود
عبور خط یک مترو و قطار سریع سیر بینشهری
از این منطقه یک پایانه و پارکینگ پیشبینیشده
است.
وی نیاز منطقه پردیسان به پایانه را نیز مطرح کرد
و گفت :باوجود پیشبینی نشدن پایانه در منطقه
پردیسان در طرح تفضیلی کمیسیون عمران و
حملونقل شورای اسالمی شهر قم پایانهای برای
این منطقه در نظر گرفته و تالش شده در مطالعات
جدید تمام شهر بهخوبی پوشش داده شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
اسالمی شهر قم مشکالت و موضوعات دیده نشده
در مطالعات جامع حملونقل را موردبررسی قرارداد
و اظهار داشت :بعضی از موضوعات در شورای
ترافیکاستانوشورایتصویبطرحهادرشهرداری
بهنوعی جمعبندی دقیقی روی آن انجامنشده و نیاز
به بررسی بیشتری در کمیسیون داشت.
وی ادامه داد :کمیسیون عمران و حملونقل
شورای اسالمی شهر قم  ۹بند برای توجه به
موضوعاتی که بهخوبی موردتوجه قرار نداده
مشخص کرده و تصویب کرده است ،مورد نخست
و بند اول این تصویب به این موضوع میپردازد
که طرح جامع یک سند همهجانبه نگر است و
راهکارهای ارائهشده دران با توجه به تحلیلهای
یکپارچه بوده و نمیتوانیم به یک موضوع کمتر از
موضوع دیگر توجه کنیم زیرا نتایج مطالعات در افق
 ۱۵ساله محقق نمیشود و باید راهکارها بهصورت
یکپارچه و متوازن اجرا شود.
دهناد پیشنهاد داد :برای تحقق این هدف باید
برنامههای ۵ساله با برشهای یکساله تدوین شود
تا تمام ۸بخش مطالعات جامع حملونقل بهصورت
یکسان پیش رفته و توجه و فوکوس شهرداری در یک
بخش برداشته شود و برای هر راهکار در سه افق
تحلیلاقتصادینیزانجامشدهاست.
تالشبرایتقویتحملونقل
عمومی و غیر موتوری
وی در بخش دوم تالش برای تقویت حملونقل
عمومی و غیر موتوری را مطرح کرد و گفت :در شهر
قم میزان پیادهروی عدد قابلتوجه ای است و در
مقایسه با سایر شهرها میبینیم مطالبه مردم برای
توسعه فضاهای پیادهروی بیشتر است ،همچنین
باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که در تمام
کراه
دنیا برای مدیریت حملونقل در شهر تنها ی 
یعنیتوسعهحملونقلعمومیوجوددارد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
اسالمیشهرقمتأکیدکرد:یکیازراههابرایکارآمد
شدن شبکه معابر و گسترش عدالت اجتماعی
توجه به حملونقل عمومی و غیر موتوری است که
در شورای شهر به آن تأکیدداریم ،سومین مورد نیز
افزایش ایمنی معابر بهعنوان یکی از اولویتهای
شهروندان و مطالبات آنها است.
وی یادآور شد :متأسفانه ما ساالنه حدود ۱۰۰
ً
فوتی در محدوده شهری داریم که عمدتا عابران
پیاده و موتورسواران هستند و نکته مهم این است که
از سال گذشته آییننامه جدیدی در طراحی معابر
شهریتصویبوابالغشدهکهبراساساینآییننامه
رویکردهاتغییرکردهوبهسمتانسانمحوریحرکت
میکند و تدریجی میتواند اجرایی شود.
دهناد با ابراز رضایت از رویکرد شهرداری قم در
طراحی معابر بر اساس انسانمحوری گفت :در
طرحهای جدیدی که در شهرداری تدوین میشود
ً
نگاه انسانمحوری و ایمنی کامال دیده میشود
و دریکی از طرحهایی که در سال آینده نیز برای
آن بودجه در نظر گرفتهشده اجرای پیاده راههای
پیوسته در شهر است.
معبر فعلی در رودخانه باید حفظ شود
وی محور شهید سلیمانی را نیز موردتوجه قرارداد
و خاطرنشان کرد :معبر فعلی در رودخانه باید حفظ
شود و کمیسیون با حفظ کاربری فعلی مقایسهای با
معابرپیشنهادشدهدرطرحجامعولحاظمالحظات

پدافند غیرعامل و الزامات زیستمحیطی و سیالب
انجام داده که اگر مجبور باشیم روزی رودخانه را
ببندیم پیشنهادهایی را ارائه داده تا شبکه معابر
صدمهاینبیند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
اسالمی شهر قم تأکید کرد :یکی از نکات خوب
مطالعات طرح جامع در مورد معبر شهید سردار
سلیمانی این نکته است که در آینده به هر دلیلی اگر
ازرودخانهبهعنوانیکمعبراستفادهنشود،طراحی
معابر هسته مرکزی شهر به گونه است که دچار
مشکلوگرهترافیکینخواهیمشد.
وی در ادامه و در پاسخ به دکتر سقاییان نژاد در
مورد نحو اجرای طرحها تأکید کرد :باید در اجرای
طرحهایکپارچگیرعایتشودتابتوانیمدرکمترین
زمان یکپارچگی در مؤلفهها را نیز داشته باشیم ،در
مورداجرایپیادهراههانیزبایدبهایننکتهتوجهکنیم
که پیاده راهها از مواردی است که رضایت و مطالبه
باالی مردم را دارد.
دهناد نتیجه اجرای پیاده راههای هسته مرکزی
شهر را یادآور شد و گفت :با اجرای پیاده راههای
هسته مرکزی شهر امروز شاهد رضایت شهروندان و
کسبه مسیر بوده و پویایی و شادابی ویژهای در این
مسیرها ایجادشده است و مدیریت شهری بر اجرای
سایر مسیرها اصرار دارد و کمیسیون نیز با شرط
استفاده از بازخورد سایر مسیرها و رفع مشکالت با
اجرای آن موافق است.
وی به موضوع استفاده از ماشینهای برقی در
مسیر پیاده راهها نیز اشاره کرد و گفت :پیگیریهای
الزم در این بخش نیز در حال انجام است و
محدودیتهای ایجادشده با بهکارگیری خودروهای
برقی برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
اسالمی شهر قم در ادامه به مشکالت اجرای خط
 Bقطار شهری پرداخت و بیان کرد :در این مطالعات
مشاور به اجرای طرحهایی دیگر که امکان اجرای آن
تا افق مشخصشده دارد ،تأکید داشت درحالیکه
مدیریت شهری با توجه به الحاقاتی که به منطقه
پردیسانشدهوبارسفرهایاینمسیرنیزتوجهکرده
و بر اجرای این پروژه تأکید دارد.
انجام مطالعات خط Bقطار شهری
در سازمان قطار شهری
وی از انجام مطالعات خط  Bقطار شهری در
سازمان قطار شهری خبر داد و گفت :در مطالعات
طرحهای قطار شهری مالحظات اقتصادی در
نظر گرفتهشده و با این دید خط  Bدر حال بررسی
و مطالعه است و حتی در مسیر خط  Aنیز باید
بازنگری در ایستگاهها و مسیر انجام شود.
دهناد دغدغه مشاور برای اجرای خط  Bرا مطرح و
یادآور شد :مشاور تأکید دارد تا زمان بهرهبرداری خط
 Bباید تقاضای موجود را با سایر مدهای حملونقلی
مانند اتوبوس سریع سیر پوشش دهیم و در تمام
پروژهها تمام جوانب اقتصادی و الزامات آن دیده
میشود .وی مشخص شدن رده عملکردی معابر را
یکی از مسائل مهم در حوزه ترافیک خواند و افزود:
در آییننامههای جدید به تفاوت بین معابر شهری
تأکید شده و باید نقشهای از ردهبندی عملکرد معابر
تهیه شود و در مورد پروژههای جدید مانند بلوار
فردوسی،غدیروجمهوریتأکیدبیشتریوجوددارد
و اشکالی وجود ندارد یک معبر دارای ردهبندیهای
مختلفیباشد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
اسالمی شهر قم ادامه داد :در مورد بعدی نسبت به
احداث پایانههای برونشهری تأکید بیشتری شده
و در مورد پردیسان نیز بر ایجاد پایانه برونشهری و
حملونقلعمومیداخلمحدودهآننیزتأکیدشده
وباافقکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتطرحهایی
برایان در نظر گرفتهشده است.
وی در پایان برای تمام بخشهای هشتگانه اجرای
افقهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت را تأکید
کرد و گفت :باید در اجرای طرحها همزمانی در اجرا
رعایت شود تا در چند سال آینده شاهد تغییراتی
مثبت در حوزه ترافیک شهر باشیم و با توجه به بودجه
محدودی که داریم با برنامهریزی دقیق هزینه کنیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

ضرورتتأمینپارکینگموتورسیکلتدراطرافحرممطهر

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی
شهر قم بابیان موفقیت مدیریت شهری در اجرای طرح
پیاد هراهها در ارزیابی مردمی و اصناف گفت :بهزودی
خودروهایبرقیاینمسیرهاتأمینمیشود.
محسن محرری در شصت و یکمین جلسه رسمی و
علنی شورای اسالمی شهر قم ،با اشاره به اهمیت اجرای
پیاده راهها در شهر اظهار داشت :تا امروز چهار فاز از طرح
پیاده راهها اجراشده است و هر سه در هسته مرکزی شهر
است.
وی اجرای هر چهار پیاده راه را موفق خواند و افزود :با

توجه به ارزیابی که از مردم و کسبه انجامشده شهروندان از
این طرح رضایت دارند و آرامش در این مسیرها ایجادشده
و شاهد امینت و تغییر کاربری واحدهای تجاری به سمت
خدماتیبرایزائرانهستیم.
رئیسکمیسیونحقوقیونظارتشورایاسالمیشهر
قم ،مشکالت پیاده راهها اشاره و تصریح کرد :امروز شاهد
چند مشکل در مسیر پیاده راهها هستیم که باید مدیریت
شهری این مسائل را حل کند که یکی از این موارد ایجاد
پارکینگ موتورسوار در مسیر این پیاده راهها است.
وی از جانمایی  ۵پارکینگ موتورسیکلت در مسیر

پیاده راهها خبر داد و گفت :باوجود جانمایی پارکینگها
اما هنوز تملکی انجامنشده است؛ مشکل بعدی عدم
خودروی برقی زائربر بوده که باوجود مدیریت و بازسازی
خودروهای برقی  ،این مشکل در کوتاهمدت حل خواهد
شد .محرری ادامه داد :در دنیا و کشور حرکت به سمت
انسانمحوری وجود دارد و امروز در مشهد ،همدان ،تبریز
و اصفهان این اتفاق رقم خورده است و ما نمیتوانیم اجازه
ورود خودرو به این مسیرها را بدهیم ،اما باید این طرح با
تأمین تمام امکانات و دیده شدن تمام جوانب طرح اجرا
شود.

با حضور از مسووالن ملی و استانی و اساتید دانشگاهی آغازشد؛

چهارمینکنگرهعلومومهندسی
آب و فاضالب کشور در قم

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ،روز سه شنبه با حضور شماری
از مسووالن ملی و استانی و اساتید دانشگاهی در دانشگاه قم آغاز شد و عصرروز
چهارشنبه به کار خود پایان می دهد.
براساس این گزارش ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در بخشی از این
کنگرهباتاکیدبراهمیتمسالهآب،بیانداشت:مسالهمهمدرحوزهمدیریتآبایجاد
ساختاروسیاستگذاریمنطبقباواقعیتاست.
ابراهیم معتمدی ادامه داد :اگر ساختار سیاستگذاری در کشور و در سطح منطقه
پیرامونی ایران درست نباشد تامین ،تولید و بازتولید آب دچار مشکل میشود.
وی خاطرنشان کرد :مجموعه مدیریت قم ایجاد پیوند بین دانشگاه و صنعت را در
حوزه تولید و تامین آب را مغتنم شمرده و از نظرات علمی و کارشناسی در حوزه تصمیم
سازی بخش آب استقبال میکند.
اختصاص هزار میلیارد تومان برای توسعه فاضالب قم
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در ادامه با تاکید بر اینکه قم یکی از
استانهای عقبمانده در توسعه شبکه فاضالب است ،گفت :دولت سیزدهم یک هزار
میلیارد تومان جهت توسعه شبکه فاضالب در قم اختصاص داده است.
حسن بختیاری بابیان اینکه مباحث مرتبط با تامین آب و فاضالب و پسماند جزو
چالشهای اساسی استان قم است ،گفت :قم از نظر ذاتی با کمبود منابع آبی
روبهروست و مشکل آب در این استان کامال جدی است.
وی یادآور شد :ساالنه حدود  ۶۰۰میلیون مترمکعب از ذخایر آبی استان برداشت
میشود و عالوه بر آن  ۱۳۰میلیون مترمکعب از سرشاخههای رود دز نیز نصیب قم
ی شود.
م 
تاثیرمستقیمکیفتآببرتداومچرخشبیماریها
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در بخش دیگری از این کنگره ،خاطرنشان کرد:
تحقیقات علمی اندیشمندان جهان نشان میدهد آینده جهان بر محور هیدروژن
خواهد چرخید و باید استفاده از کربنها بهتدریج به حاشیه رفته و در حد امکان حذف
شود.
مهدی مصری با تاکید بر ضرورت تدوین دستورالعملهای بومی و فقهی در حوزه
سالمت آب و پساب ،گفت :نحوه مدیریت اسراف آب ،توزیع و باز توزیع آب و مصرف
نظاممنداثراتمستقیمیبرزندگیآیندهجامعهخواهدگذشت.
وی بابیان اینکه چرخه بیماریهای جدید اعم از واگیر و غیر واگیر بهسالمت آب و
ایمنی آن ارتباط مستقیم دارد ،افزود :افت ۵۰درصدی سهمیه قم از سرشاخههای دز،
میتواندتاثیراتمنفیدرسالمتمردموهمچنینافزایشریزگردهاوافزایشاستخراج
ازمنابعزیرزمینیبگذارد.
مصری یادآور شد :برای مدیریت مطلوب بخش آب و فاضالب باید مشارکت مردم و
نهادهایمردمیدراینحوزه،مدیریتبهینهمصرفآب،استفادهازفناوریهاینوین،
توجه بیشتر بهسالمت آب و پساب ،فرهنگسازی و سازگاری باکم آبی ،توجه به الگوی
کشت و مدیریت آبهای زیرزمینی مورد اهتمام قرار بگیرد.
آب چالش اساسی کشور است
دبیر چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران بیان کرد :وضعیت آب
شیریندردنیانشانازکاهشکیفیتوافزایشتقاضاستوشرایطکنونیحاکیازاین
است که تامین آب شرب جزو چالشهای اساسی کشورها در آینده نزدیک خواهد بود
که نشانههای آنهم اکنون نیز در بسیاری از نقاط جهان مشخصشده است.
رحیم عالی تصریح کرد :ایران با توجه به شرایط اقلیمی همواره در معرض کمآبی
است و این وضعیت ،بار بسیار سنگینی را در حوزه برنامهریزی و مدیریت به وجود آورده
است.
وی خاطرنشان کرد :ضرورت مدیریتهای محلی جامع محور با رویکرد مشارکتی
امکان مدیریت آب و پسماند در شرایط کمآبی ایران بسیار مهم است.
دبیر چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران یادآور شد :در بخش آب
و فاضالب شرکتهای دانشبنیان با توانمندی باالیی وجود دارند که تاکنون به آنها
کمتوجهی شده و در کنار آن الزم است تا زمینه توسعه شرکتهای فناوری جدید را نیز
فراهمکرد.
 ۱۰هزار طرح آبرسانی روستایی در کشور فعال است
معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب کشورنیزدراین کنگره با اشاره به فعال
بودن  ۱۰هزار طرح آبرسانی در روستاهای کشور ،گفت ۷ :هزار طرح با مشارکت
قرارگاه امام حسن(ع) و  ۳هزار طرح نیز از طریق اعتبارات ملی در حال انجام است.
مجید آقازاده حبشی افزود :عالوه بر این ۵ ،هزار طرح آبرسانی روستایی نیز با
مشارکتخیرینکلیدخوردهاست.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۷هزار طرح استانی ۱۱۹ ،طرح ملی در حوزه
آب و  ۹۵طرح ملی در بخش فاضالب در سطح کشور در حال انجام است که تا پایان
امسال ۱۷طرح آبرسانی و ۱۳طرح توسعه شبکه فاضالب تکمیل میشود.
معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب کشور گفت :با تکمیل این طرحها،
یکمیلیون و ۵۰۰هزار مترمکعب پساب بهصورت متوسط ساالنه تولید خواهد شد که
بخش زیادی از نیاز بخش صنعت ،کشاورزی و فضای سبز را میتوان تامین کرد.
آقازاده حبشی بابیان اینکه از  ۴دهه گذشته موضوع آب موردتوجه ویژه در سطح
جهان قرارگرفته و به یک مساله مهم زیستمحیطی ،سیاسی و امنیتی تبدیلشده
است ،یادآور شد :جهان امروز با افزایش تقاضا و کمبود منابع و ذخایر آبی روبهروست و
همزمانکیفیتآبمصرفینیزکاهشیافتهاست.
وی تصریح کرد :برای مدیریت مطلوب آب در کشور الزم است تا ضمن حمایتهای
سیاسی در عرصه تصمیم سازی ،مصرفت کنندگان آب نیز در مدیریت آن درگیر شده
ن همکاریهای منطقهای نیز در تامین و نحوه
و مشارکت فعال داشته باشند و همزما 
مصرفمنابعآبیموردتوجهقراربگیرد.
معاون مهندسی شرکت توسعه آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه میزان تقاضای
آب از ذخایر و منابع واقعی بیشتر است و این مساله سبب بروز چالشهای اساسی
شده است ،گفت :برخی روشهای مدیریتی نادرست در حوزه آب و فاضالب باید کنار
گذاشتهشده و از تجربه کشورهای موفق در راهبری آب استفاده بهینهای شود.
وی آیندهنگری الزم و تصمیم سازی در حوزه آب را مورد تاکید قرار داد و گفت :تداوم
خشکسالی و کمبود منابع آبی ،جزو چالشهای مهم و اساسی کشور است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :

افزایش تولید محصوالت کشاورزی با ارتقا
بهرهوری دنبال شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :در راستای تامین امنیت غذایی
مردموپایداریاقتصادبخشکشاورزیاستان ،سطحتولیدمحصوالتکشاورزیبیش
ُ
از  ۸۰۰هزار تن است.
محمد رضا حاجی رضا در گفتوگویی  ،بیان کرد :ما بر اساس برنامهای راهبردی
میزان تولید محصوالت کشاورزی در قم را برای پاسخ به نیازهای آینده و افزایش
جمعیتی که خواهیم داشت  ،ارتقا میدهیم اما این کار با نگاه به ظرفیتهای اقلیمی
استان اجرایی خواهد شد.
وی توضیح داد :کشاورزی در قم به دلیل قرار گرفتن بیشتر اراضی کشاورزی در
مناطق گرم و خشک استان  ،با چالشهای جدی در بخشهایی همچون تامین منابع
آبی و تغییرات شدید دمایی مواجه است ،به همین دلیل هرگونه برنامهریزی برای
افزایش سطح تولیدات باید با توجه به این موارد باشد.
وی ادامه داد :در همین رابطه تالش میکنیم موضوع ارتقا بهرهوری و استفاده
بهینه از منابع آبی و طرح راهبردی تغییر الگوی کشت را در میان کشاورزان استان که
جمعیتآنانبیشاز ۱۴هزارنفربرآوردمیشود،بیشازپیشترویجکنیمتاازاینطریق
چالشها را مدیریت و سطح تولید را افزایش دهیم.
حاجی رضا گفت :واقعیت آن است که موضوع افزایش سطح تولید محصوالت
کشاورزی در قم  ،باید با ارتقا بهرهوری دنبال شود  ،چرا که ما شرایط الزم برای گسترش
سطح اراضی کشاورزی را در بسیاری از مناطق استان به دلیل مسائل گفته شده
همچون کمبود منابع آبی و مناسب نبودن شرایط محیطی برای کشت انواع گیاهان،
نداریم.ویبیانکرد:بههمیندلیلاستکهاکنونبحثگسترشتولیداتگلخانهای
که در آن امکان مدیریت منابع آبی و شرایط محیطی به نحو شایسته فراهم است،
بیشاز گذشته در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قم قرار گرفتهاست و ما از
سرمایهگذارانعالقهمندبهفعالیتدراینرابطهحمایتمیکنیم.
قم در زمینه تولید انواع محصوالت کشاورزی در بخشهای زراعی  ،باغی  ،دامی،
شیالت و گلخانهای فعال است؛ بیشتر بهرهبرداران بخش کشاورزی قم را روستاییان
استان تشکیل میدهند بهنحویکه کشاورزی بهتنهایی حدود  ۵۰درصد اشتغال
روستاییان در بخشهای مختلف استان را به خود اختصاص دادهاست.

اقتصادی5

 شماره 5625ت وپنجم 
چهارشنبه 2-آذر ماه  -1401سال بیس 

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

تاثیر کسری  ۲۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه بر رشد نقدینگی

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت :در حالی که کسری در بودجه عیان
است ،بودجه جاری مجلس به شدت افزایش پیدا کرد ه و بودجه  ۱۴۰۱مجلس
نسبت به بودجه سال  ۹۹بیش از  ۲.۵برابر شدهاست.
مهدی پازوکی در گفتوگویی درباره تبعات و اثرات کسری  200هزار میلیارد
تومان بودجه  1401که توسط رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم شد ،اظهار
داشت :علیرغم اینکه مدیران دولت سیزدهم پیش از این دولت ،منتقد
ت قبل بودند اما بودج ه  1401بودجه بسیار ضعیفی بود و بودجه
بودجهریزی دول 
این دولت و اجرای آن بدتر از دولتهای قبلی هم بودهاست.
وی با بیان اینکه مخارج دولت در بودجه  1401به مراتب بیشتر شد ه است و
دولت هر روز به مخارج بودجه اضافه میکند ،ادامه داد :دولت با ندان م کاریهای

نظام دستمزد را با بحران مواجه و با بیعدالتی درباره آن تصمیمگیری کردند ،به
اجرا رساندند و سازمان برنامه و بودجه هنوز در پرداخت حقوق بازنشستهها با
مشکل مواجه است.
این کارشناس اقتصادی گفت :از سوی دیگر دولتی که به گفته رییس سازمان
برنامه و بودجه  200هزار میلیارد تومان کسری در بودجه دارد چطور میتواند
به هزینههای دولت اضافه کند و حقوق و دستمزد را افزایش دهد .این اقدامات
باعث میشود که توهم پولی ایجاد کند و با این اقدامات دولت سیزدهم ،قدرت
خرید مردم را به شدت کاهش داد.
پازوکی افزود :این دولت نسبت به دولتهای قبل به شدت ضعیفتر است
و وزرایی که بر سر کار آمدهاند از نظر توانایی ،عملکردی  ،مدیریتی و ...قابل

رییس سازمان مالیاتی خبر داد:

مقایسه با وزرای دولتهای قبل نیستند .در واقع تمام مدیران ضعیف دولت نهم
و دهم به غیر از تعدادی که در زندان هستند ،مابقی به کار برگشتند اما از همان
دوره هم ضعیفتر شدهاند.
وی تاکید کرد :در همین دوره بهترین مدیران استانی سازمان برنامه و بودجه
حذف شدند و به دلیل اینکه مدیران مستقلی بودند و به جناحی وابستگی
نداشتند در این دولت کنار گذاشته شدند .موضوع این است که اساسا مدیران
ضعیف ،نمیخواهند افراد قوی در سیستم حضور داشته باشد و بخشی از کار را
مدیریت کند ،مردم متوجه این تصمیمات شدهاند و نسبت به آن اعتراض دارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش مخارج دولت گفت :در حالی که
کسری در بودجه عیان است ،بودجه جاری مجلس به شدت افزایش پیدا کرده
و بودجه  1401مجلس نسبت به بودجه سال  99بیش از  2.5برابر شدهاست.
وی ادامه داد :از دیگر اشکاالت بودجه ریزی دولت سیزدهم این است که سال
گذشته ردیفهای بودجه را ادغام کردند تا جامعه و مردم امکان نظارت بر بودجه
را نداشته باشند و شاهد برگشت اقدامات و سیاستهای اشتباه دولت نهم و دهم
هستیم ،در حالی که این سیاستها آزمون خود را پس دادهاند و اثرات و تبعات
آن را در اقتصاد دیدیم .
پاوزکی با بیان اینکه آثار کسری  200هزار میلیارد تومان بودجه  1401را
میتوان در رشد نقدینگی میبینیم ،اظهار داشت :درحالی که درآمدهای دولت
تحقق پیدا نکرده ،مخارج دولت افزایش یافت ه است .اگر دولت بخواهد آثار و
تبعات منفی کسری بودجه را کنترل کند باید به همین میزان مخارج را کاهش
دهد .اما توان کاهش مخارج را ندارد بهطوریکه در همین شرایط افزایش حقوق
را هم در دستور کار دارند.
این کارشناس اقتصادی افزود :بنابراین در شرایطی که امکان کاهش مخارج را
ندارند باید منابع درآمدی را افزایش دهند اما سیاستهای خارجی دولت اثرگذار
در افزایش درآمدها با اشکال مواجه است و کشور را در این زمینه با بحران روبهرو
کردهاند .طبق گفته مدیران درآمدهای نفتی پیش بینی شده هم تحقق پیدا
نمیکند.
وی تاکید کرد :در این شرایط دولت با تصمیمات اتخاذ شده ،بیعدالتی را در
اقتصاد گسترش داد ه است از این رو تیم اقتصادی دولت رییسی تنها امکان
مقایسه با تیم اقتصادی دولت آقای احمدینژاد را دارد ،اما با این تفاوت که
در دولت نهم و دهم بخت با آنها یار بود و درآمدهای نفتی کشور فوقالعاده باال
بود و ناکارامدی تیم اقتصادی دولت به طور واقعی نمایان نمیشد اما امروز که
درآمدهای نفتی به اندازه آن دوران نیست ،ناکارآمدی تیم اقتصادی پیدا است.

مدیرعاملشرکتتوانیرخبرداد:

دریافت ۵میلیوناظهارنامهمالیاتیجدید

رییسسازمانمالیاتیگفت:بااتکابرروشهایسیستمیواستفادهازآمارواطالعاتسامانههادرسالگذشتهتوانستهایم،
توفیقات خوبی از جمله شناسایی ۲میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی و ۵.۱میلیون اظهارنامه جدید به دست آوریم.
داود منظور در جلسهای با حضور رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به لزوم بررسی و رسیدگی به موضوعات واحدیابی مالیاتی
اظهار داشت :یکی از وظایف ادارات امور مالیاتی ،واحدیابی فیزیکی و سیستمی جهت شناسایی مؤدیان و فعاالن اقتصادی
فاقد پرونده است تا بتوانیم با تشکیل پرونده برای ایشان با فرار مالیاتی به شکل مؤثرتری مقابله کرده و آن را به حداقل برسانیم.
وی تصریح کرد :در این مسیر با اتکا بر روشهای سیستمی و استفاده از آمار و اطالعات سامانهها در سال گذشته توانستهایم
توفیقات خوبی از جمله شناسایی دو میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی و ۵.۱میلیون اظهارنامه جدید به دست آوریم؛ اما اعتقاد داریم
همچنان ظرفیتباالییبرایشناساییبیشتر مؤدیان جدیدوجود دارد.
منظور با اشاره به لزوم تکمیل و بهروزرسانی اطالعات واحدهای کسبوکار اعم از تجاری ،صنعتی و کشاورزی تصریح کرد:
انجام چنین اقداماتی جهت بررسی اینکه این افراد دارای پرونده مالیاتی هستند یا خیر ضروری است .در حال حاضر بانک
اطالعاتی جامع و روزآمده شده در خصوص تعداد فعاالن اقتصادی کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و الزم
است دسترسی به چنین بانک اطالعاتی در کشور ایجاد شده تا عالوه بر سازمان امور مالیاتی دیگر بخشهای حاکمیتی نیز
بتوانند در صورت لزوم از آن بهره ببرند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان سخنان خود تهیه پیشنویس و امضای تفاهمنامه میان سازمان امور مالیاتی و
مرکز آمار ایران را در آینده نزدیک مبنای ادامه همکاری این دو نهاد دانست و خاطرنشان کرد :امیدوار هستیم با درج حکمی در
قانون برنامه هفتم توسعه ،زمینه دسترسی جامع به اطالعات هویتی ،مکانی و شغلی فعاالن اقتصادی و ارتباط و اتصال میان
اطالعات این افراد به منظور شناسایی مؤدیان جدید و فعاالن اقتصادی فاقد پرونده میسر گردد.
رییس مرکز آمار ایران نیز در این جلسه از آمادگی این مرکز برای ارائه مشاورههای فنی در خصوص تکمیل بانکهای
اطالعاتی فعاالن اقتصادی کشور خبر داد.

آمادگی ایران برای افزایش صادرات برق به عراق

مدیر عامل شرکت توانیر گفت :افزایش صادرات برق به عراق بستگی به نیازهای این کشور دارد اما در هر حال ما زیرساخت
های الزم برای افزایش صادرات را داریم.
آرش کردی  ،درباره برنامه افزایش صادرات برق به عراق اظهار داشت :در حال حاضر صادرات برق به این کشور مطابق قرارداد
و بر پایه قرارداد  ۵ساله انجام میشود.
وی درباره افزایش صادرات به این کشور گفت :ما اعالم آمادگی کردیم که میتوانیم میزان صدور به عراق را افزایش دهیم اگر
برای طرف عراقی هم جذابیت داشته باشد ما مشکلی از این حیث نداریم.
مدیر عامل شرکت توانیر تاکید کرد :افزایش صادردات برق به عراق بستگی به نیازهای این کشور دارد اما در هر حال ما
زیرساختهای الزم برای افزایش صادرات را داریم .وی درباره وصول مطالبات برقی از عراق خاطرنشان کرد :ما سعی میکنیم
با روشهایی بدهیها را وصول کنیم.
کردی تاکید کرد :با توجه به تحریمها معضالتی بابت دریافت و تسویه مطالباتمان داریم اما با همکاری نهادهای دولتی مثل
بانک مرکزی سعی کردیم که ارقام افزایش پیدا نکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :نکته اساسی این است که ما با محدودیت مصرف مواجه هستیم اما با این حال نسبت به
قراردادهایی که برای صادرات منعقد کردهایم از نظر حقوقی و بینالمللی پایبند خواهیم بود ولی ترجیح ما تامین نیازهای
داخل است .مدیر عامل شرکت توانیر با بیان اینکه از اساس استراتژی و تبادل در صنعت برق یک استراتژی پذیرفته شده در
تمام کشورها به حساب میآید ،تصریح کرد :این مسئله دالیل مختلفی دارد که میتوان به موضوع اقتصادی و فنی اشاره کرد
دلیل اقتصادی این مساله این است که کشورها میتوانند با صادرات برق ارزآوری داشته باشند و از نظر فنی نیز هرچه شبکه
گستردهتر شود مدیریت آن پایدارتر خواهند بود .وی تاکید کرد :بنابراین اصل ارتباط و صادرات برق را در دستور کار خود قرار
دادهایم .توان صادراتی ما در کل اکنون به صورت قراردادی حدود  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰مگاوات است و این قابلیت وجود دارد که
این عدد را به  ۲۰۰۰تا  ۲۱۰۰مگاوات ارتقاء دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد:

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعالم اینکه بودجه عمرانی
برای افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص نیافته است،
ن مالی و در
گفت :طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در تامی 
تامین بودجه ندارد لذا وعده داده شد که پس از اجرا در یک
استان به شکل آزمایشی ،ماههای آینده برای کل کشور انجام
شود.
احسان خاندوزی روزسه شنبه در نشست خبری هفتگی
خودبابیاناینکهمسئلهطرحکاالبرگالکترونیکیمشکلیدر
ن مالی ندارد ،تصریح کرد :با توجه به اینکه این امر ،نظام
تامی 
پرداخت یارانه را متاثر میکند ،الزم بود دولت از مطمئن بودن
زیرساخت فنی اطمینان حاصل کند و تغییرات در وزارت کار
ت اما وعده داده شد
قدری تاخیر در بهرهبرداری پروژه انداخ 
که پس از آنکه این طرح در یک استان به شکل آزمایشی پیاده
شد ،از ماههای آینده برای کل کشور انجام می شود.
ن طرح مشکلی ندارد و مشکلی در تامین
وی ادامه داد :ای 
بودجه هم موجود نیست ،پیشبینی این است که دوره
آزمایشی یک ماه به طول بیانجامد و بعد از یکماه برای سایر
استانهاهمانجامشود.
خاندوزی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه در فصل
تابستان ،اظهار کرد :در تابستان  ۱۴۰۱شاخص بهای
تولیدکنندگان به ویژه در بخش کاالهای صنعتی و معدنی
وضعیت خوبی دارد و شاهد کاهش آن بودیم .تورم فصلی در
بخش صنعت در تابستان امسال  ۱۴.۸درصد کاهش پیدا
کرده و به منفی  ۲.۳درصد رسیده است که نشاندهنده نه
تنها ثبات ،بلکه اندکی کاهش در قیمت کاالهای صنعتی در
تابستاناست.
وی افزود :تورم نقطه به نقطه تابستان  ۱۴۰۱نسبت به
فصل قبل  ۱۶.۲درصد کاهش پیدا کرده است و تورم ساالنه
بخش صنعت در تابستان  ۷.۶درصد کاهش داشته است .در
حوزه معدن هم شرایط به همین ترتیب است و تورم فصلی
تولیدکنندگان در بخش معدن ۹.۴درصد کاهش داشته و تورم
نقطه به نقطه تولیدکنندگان این بخش نیز  ۱۴واحد درصد
کاهش پیدا کرده و تورم ساالنه  ۲۱.۷درصد کاهش داشته
است.
خاندوزی اظهار کرد :این اعداد و ارقام حکایت از این دارد
که در حوزه محصوالت و کاالهای مرتبط با صنعت و معدن
در سمت تولیدکنندگان شاهد کاهش قیمتها هستیم که
امیدبخش است در فصل پاییز و زمستان شاهد افزایش قیمت
کمتریدرسمتمصرفکنندگانباشیم.
سخنگویاقتصادیدولتبابیاناینکهدرحوزهخدماتتورم
افزایشی بوده است ،اظهار کرد :این میزان از ۲.۴درصد بهار به

شرط اجرای طرح کاال برگ الکترونیکی

 ۱۶.۲درصد تابستان افزایش یافته است.
خاندوزی ادامه داد :گزارشهای تولید کاالهای صنعتی و
معدنی نشان میدهد که تولیدات صنعتی و معدنی به شکل
کمی در ششماهه اول امسال هم شرکتهای معدنی بزرگ
ما  ۱۲.۷درصد افزایش تولید داشتند و هم شرکتهای بزرگ
صنعتی  ۵.۳درصد افزایش میزان تولید را تجربه کردهاند و
میزان فروش هم  ۹.۹درصد در هفتماهه اول سال بیشتر
شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :اخیرا در حوزه تامین ارز دارو
مشکالتی را شاهد بودیم که در تامین بازار و قیمت دارو خود
را نشان داد .دارو حساس ترین کاالیی است که دولت برای
مدیریت ارز آن همه جانبه پای کار است ،چراکه سالمت مردم
شوخیبردارنیست.
ش آمده بود با سرعت و جدیت
وی یادآور شد :مشکلی که پی 
بیشتر سعی شد جبران شود و نارضایتیها با سرعت برطرف
شود .اقدامات برای تخصیص دارو و تامین ارز برای واردات دارو
و تولید دارو با سرعت خوبی پیش میرود که امیدواریم ظرف
هفتههایآیندهمشکالتبرطرفشود.
ک مرکزی بیش از سه
خاندوزی تأکید کرد :طبق اعالم بان 
میلیارد دالر تخصیص ارز به این حوزه محقق شده است.
برای تامین برخی کسریها نیز اقدامات عاجلی برای واردات

انجام شده و با گمرک هماهنگی صورت گرفته تا ترخیص این
محمولههابااولویتانجامشود.
 ۴۰هزارمیلیاردتومانتخصیصعمرانی
در ششماهه اول سال
وزیر اقتصاد با اشاره به گالیههای پیمانکاران در پروژههای
دولت در زمینه تخصیص اندک برای پروژههای عمرانی ،اظهار
کرد :در ششماهه اول سال  ۴۰هزار میلیارد تومان تخصیص
عمرانی دولت بود و در مهر و آبان  ۴۰هزار میلیارد تومان دیگر
تخصیصعمرانیصورتگرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات انجام شده
برای تعیین تکلیف اموال تملیکی اظهار کرد :در هفت ماهه
امسال انهدام کاالی قاچاق  ۴۷۰درصد و فروش کاالهای
متروکه  ۶۸۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش
داشتهاست.
وزیر اقتصاد ادامه داد :از محل بودجه عمرانی برای
هزینههای جاری استفاده نمیشود و طرح این ادعا که بودجه
عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص یافته،
صحتندارد.
خاندوزی همچنین اظهار کرد :بودجه اشتغال از ۱۳۰۰
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹به ۴۶هزار میلیارد تومان در سال
 ۱۴۰۱افزایش یافته است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تحوالت اقتصادی
را در آینده شاهد خواهیم بود؟ اظهار کرد :اساسا سند تحول
دولت را با فصل چرخش های تحول آفرین آغاز کردیم که این
اقدامات مشخص نقطه عطفی است که دولت بر اساس آن می
گوید در چهار سال خدمت چه اقداماتی انجام داده است .ابعاد
تحوالت اقتصادی با تدوی سند برنامه هفتم توسعه و الیحه
بودجه ۱۴۰۲تشریح خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که وضعیت تصویب طرح
مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد چگونه است؟ تصریح
کرد :طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و
داللی است ،جزو طرح هایی است که موجب کاهش انگیزه
برای نقدینگیهای غیرمولد و سفته بازی در کشور میشود.
 ۱۶۰کشور دنیا این قانون را مصوب کردند و ما هم باید از
تولیدکنندگانحمایتکنیم.
وی یادآور شد :جزئیات این طرح امسال در کمیسیون
اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد
و به محض تصویب ،دولت آن را اجرایی خواهد کرد .خرداد
امسال هم طرحی به نام قانون مالیات های مستقیم در وزارت
اقتصاد تهیه شد و آماده ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت
است.
سخنگویاقتصادیدولتدربارهبرنامهدولتبرایجلوگیری
از افزایش تورم در ماه های پایانی سال ،اعالم کرد :کمیته و
کارگروهی که با دستور رییس جمهوری در پایش تورم ایجاد
شد با حضور معاون اول جلساتی تشکیل می شود و دستگاه
ها گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند .بانک مرکزی هم
هدفگذاری رشد نقدینگی خود را مشخص کرده که به بانک
ها ابالغ می شود و بانک مرکزی در این جلسات از پایش
نقدینگیگزارشمیدهد.
خاندوزی ادامه داد :برخی دستگاه ها در زمینه مصوبات
عقب ماندگی داشتند که این انحراف به آنان تذکر داده شد و
 ۱۵روز بعد در جلسه باید انحرافات و عقب ماندگیها را جبران
کنند که همین اقدامات در ماه های آینده تاثیر خود نشان می
دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که نظر دولت نسبت به طرح
تفکیک بررسی احکام و بودجه الیحه بودجه و دو مرحله ای
شدن آن چیست ،گفت :سازمان برنامه و بودجه در ساختار
بودجه اصالحاتی وارد کرد و درخواستم این است آنانی که
در طراحی این طرح نقش دارند ،در مسیر همین کمیسیون و
سازمان برنامه و بودجه باشد .اما در مجموع حامی هر اقدامی
که باعث شفافیت مالی باشد و به واقعیتر شدن بودجه کمک
کند،هستیم.

یک کارشناس بازار سرمایه :

سرمایهگذاراننبایدتحتتاثیرجوروانی
بورستصمیمبگیرند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند و تداوم سودآوری شرکتها
معیاری برای ارزندگی سهام است ،گفت :سرمایهگذاران با استراتژی بلندمدت
و میانمدت گاهی تحت تاثیر جو روانی بازار سرمایه ،تصمیمات کوتاهمدت
ً
میگیرند که چنین رفتاری قطعا بازدهی مطلوب برای سرمایهگذاران به همراه
نخواهدداشت.
«علیرضاقدرتی»درخصوصوضعیتفعلیوپیشبینیآیندهبازارسرمایهبیان
ً
کرد :بر اساس دادهها و اطالعات و آمارهای تاریخی ،قطعا بازار سرمایه ما ارزنده
است ،چراکه معیار ارزندگی سهام ،روند و تداوم سودآوری شرکتها است و نسبت
 P/Eاین بازار در کف تاریخی  ۱۰ساله خود قرار گرفته و همین موضوع خود گواه
ارزندگی این بازار است.
وی تفاوت اصلی بازار سهام با بازار پول را در میزان ریسکهای این بازار عنوان
کرد و گفت :فعاالن و سرمایهگذاران در بازار سهام ،میزان قابل قبولی از ریسک
را پذیرفتهاند و سالهاست که بازیگران این بازار با طیف مختلفی از ریسکهای
ً
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مواجه بودهاند و اتفاقا همین ریسکهاست که
موجب جذابیت بازار سرمایه برای عدهای از سرمایهگذاران میشود.
قدرتیبابیاناینکهدرمجموعتصورمیکنمبادرنظرگرفتنریسکهایموجود
در این بازار نیز قیمت سهام ارزنده است ،اظهار داشت :شرایطی که اکنون در بازار
سرمایه ما حاکم است ،شرایط خیلی نادر و عجیبی نیست ،در سالهای قبل هم
بازار سرمایه با ریسکهای مختلفی دست و پنجه نرم کرده؛ ضمن اینکه در این
سالها همواره با نزدیک شدن به فصل ارائه الیحه بودجه به مجلس ،نگرانیهایی
برای فعاالن بازار سرمایه ایجاد شده و امسال هم همین شرایط حاکم است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :فعاالن این بازار در همه این سالها
از این شرایط با موفقیت گذر کردهاند و امیدواریم این بار هم با اندکی صبر و
بردباری از وضعیت فعلی گذر کنیم و بازار سرمایه به رشد و پویایی الزم برسد.
وی استراتژی مناسب برای سرمایهگذاری در بورس گفت :نمیتوان فعاالن
ً
بازارسرمایهراتشویقبهسرمایهگذاریبایکاستراتژیخاصمثالسرمایهگذاری
بلندمدت و میانمدت در بورس کرد.
قدرتی تاکید کرد :بههرحال بازار سرمایه بازیگران کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت دارد و اینکه به همه فعاالن این بازار توصیه کنیم با یک استراتژی اقدام
به خرید و فروش و انتخاب سهم کنند ،اشتباه است.
قدرتی خاطرنشان کرد :بررسیها نشان میدهد غالب سرمایهگذاران در بازار
سهام کشور ما ،سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت هستند ،اما نکته اینجاست
که سرمایهگذاران با استراتژی بلندمدت و میانمدت هم گاهی تحت تاثیر جو
ً
روانی بازار سرمایه ،تصمیمات کوتاهمدت میگیرند و چنین رفتاری قطعا بازدهی
مطلوب برای سرمایهگذاران به همراه نخواهد داشت.
قائممقامسازماناموالتملیکی:

اعالمآنالینجزییاتمحلنگهداری
کاالیقاچاق

قائممقام سازمان اموال تملیکی اظهار داشت :سامانه یکپارچه مرتبط با
کاالهای قاچاق بخشی از سازمان جامع اموال تملیکی فعال شد ه است.
صاحب حجتی درباره راهاندازی سامانه رصد کاالی قاچاق بخشی از سامانه
جامع اموال تملیکی اظهار داشت :سامانه یکپارچه مرتبط با کاالهای قاچاق
بخشیازسازمانجامعاموالتملیکیفعالشد هاست.طبققانوندستگاههای
متولیباامرمبارزهباقاچاقکاالوارزبایددریکسامانهیکپارچهبهیکدیگرمتصل
شوند و در حالیکه این تعهد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی باید در
سال  99انجام میشد اما اجرای آن با تاخیر انجام شد.
وی ادامه داد :در برنامهریزیهای جدید ،سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی توانست در تاریخ وعده داده شده بخش مربوط به خود برای راه اندازثی
سامانه جامع و یکپارچه کاالهای مرتبط با قاچاق را راه اندازی کند.
قائممقام سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این سامانه بستری را برای
رصد کاالهای قاچاق ضبط شده فراهم میکند ،گفت :از طریق این سامانه
دستگاههای متعدد مرتبط از جمله یگان کاشف ،تعزیرات ،قوه قضاییه ،گمرگ
و  ...امکان رصد برخط وضعیت کاالهای قاچاق را زمان کشف تا تعیین تکلیف
آن را دارند و میتوانند هر مرحله رابررسی و پیگیری کنند .در نهایت با اتصال
تمام دستگاههای مرتبط با موضوع قاچاق،بانک اطالعاتی جامع ایجاد می شود
و مشخص خواهد شد که کاال یا ارز قاچاق چه مسیری را طی کرده و در کدام
مرحله از پیگیریها قرار دارد.
حجتی با اشاره به حجم و انباشت کاالهای قاچاق کشف شده اظهار داشت:
قاچاق کشف و ضبط شده در
در حال حاضر با حجم قابل توجهی از اقالم
ِ
انبارها مواجه هستیم که با راهاندازی این سامانه تمام اطالعات این کاالهای
ضبط شده از جمله محل نگهداری آنها با جزییات قابل ثبت است .از این پس
جزییات موجودی انبارها اعالم خودهد شد و دستگاههای مرتبط میتوانند به
صورت برخط بدانند که کدام کاالی قاچاق در کدام استان ،در کدام شهر ،در
کدام انبار و حتی در کدام ردیف و طبقه قرار دارد و تمام کاالهای قاچاق دارای کد
رهگیری شدهاند .وی ادامه داد :اگر تمام دستگاههای مرتبط به صورت برخط
فعال باشند و به این سامانه متصل شوند ،سرعت پیگیری برای تعیین تکلیف این
کاالها افزایش مییابد و در نهایت انباشت کاال در انبارها بسیار کاهش پیدا کرده و
بااشغالانبارهامواجهنخواهیمبود.
قائممقام سازمان اموال تملیکی گفت :از این پس موجودی انبار با شناسه کاال
و کد رهگیری قابل رصد است و هنر مدیریت این است که اجناس در انبارها
انباشتنشوندوتمامانبارهایتعیینتکلیفشوندواگرتمامدستگاههابهصورت
برخط و با اتصال به این سامانه امور مربوط به تعیین تکلیف کاالهای قاچاق را
انجام دهند دیگر نیاز به انبار نداریم .از سوی دیگر این امکان ایجاد میشود که
دستگاهها مرتبط با موضوع ماالی قاچاق عملکرد یکدگیر را رصد کنند و ستاد
مبارزه با قاچاق به عنوان ناظر میتواند از طریق این سامانه نسبت به عملکردها از
دستگاههامطالبهگریداشتهباشد.
سازمان برنامه و بودجه:

دولت برنامهای برای افزایش
قیمت بنزین ندارد

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :دولت بهصورت متداوم هرگونه افزایش قیمت
بنزین را تکذیب کرده است و برنامهای برای اصالح قیمت بنزین ندارد.
به گزارش ایرنا ،سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با
عنوان «اکران نمایش افزایش قیمت بنزین» اعالم کرد :به استناد ماده ۳۹قانون
برنامه ششم توسعه ،قانون هدفمند کردن یارانهها ،تبصره ( )۱۴قانون بودجه
سال  ۱۴۰۱کل کشور و قوانین بودجه سنواتی ،منابع حاصل از فروش داخلی
فرآوردههای نفتی از جمله بنزین جزو منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها بوده و
ارتباطی با بودجه عمومی دولت ندارد.
در این راستا تمامی منابع حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی بهحساب
سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه واریز و بر اساس ردیفهای مصوب
مصارف جدول تبصره ( )۱۴قوانین بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه
کشور برای پرداخت یارانه نقدی و سایر ردیفهای قانونی تبصره مذکور تخصیص
داده میشود .با توجه به موارد یاد شده دولت در صورت وجود کسری بودجه،
ً
برای تأمین آن در بودجه عمومی خود قانونا اختیاری برای اختصاص منابع ناشی
از فروش فرآوردههای نفتی به درآمدهای عمومی دولت را ندارد .از طرف دیگر
دولت بهصورت متداوم هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه
نیز برای اصالح قیمت بنزین ندارد .معلوم نیست چرا برخی جریانهای سیاسی
به هر بهانه و بدون داشتن اطالعات دائم از قصد دولت برای افزایش قیمت بنزین
میگویند ،آیا در شرایط فعلی دامنزدن به التهابات افکار عمومی در جهت منافع
ملیاست؟
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محمدرضامهدوی:

هفت تغییر واجبتر از نان شب؛

ترکیب ایدهآل ایران برای بازی
سرنوشتسازمقابلولز

کارلوس کیروش مجبور است برای بازی سرنوشتسازی مقابل ولز بهترین ترکیب
خود را به میدان بفرستد.
براساس این گزارش ،تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در مرحله
گروهی جام جهانی قطر شکست سنگینی را مقابل انگلیس تجربه کرد .پس از این
بازی در خصوص ترکیب ابتدایی تیم ملی نقدهایی انجام شد و برخی از کارشناسان
فوتبال اعتقاد داشتند کیروش میتوانست برای این بازی ترکیب بهتری را به میدان
بفرستد.
برخی بازیکنانی که مقابل انگلیس به میدان رفتند نتوانستند انتظارات را برآورده
کنند و به همین خاطر پیشبینی میشود که کیروش برای ۲بازی پیشرو مقابل ولز
و آمریکا تغییرات زیادی در ترکیب ابتدایی تیم ملی لحاظ کند.
اگر علیرضا بیرانوند شرایط بازی داشته باشد او سنگربان ایران در بازی با ولز خواهد
بود .در غیر این صورت حسین حسینی یا حتی امیر عابدزاده وظیفه حفاظت از
دروازه تیم ملی را بر عهده خواهند داشت .حسینی در بازی با انگلیس ۶گل دریافت
کرد و شاید به لحاظ روحی شرایط بازی مقابل ولز را نداشته باشد و همین موضوع
شانس عابدزاده را برای حضور در این بازی را بیشتر میکند.
لزاده میتوانند بهترین انتخابهای
یزادگان و شجاع خلی 
محمدحسین کنعان 
کیروش در خط دفاعی باشند .رامین رضاییان که در جام جهانی روسیه عملکرد
خوبی در ترکیب تیم ملی داشت با حضور کیروش بار دیگر شانس ملیپوش شدن
را پیدا کرد و به همین خاطر او میتواند گزینه مناسبی برای حضور در سمت راست
خط دفاعی تیم ملی باشد.
میالد محمدی مدافع چپ تیم ایران در بازی بود .بعید است او در ۲بازی باقیمانده
تیم ملی شانسی برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی داشته باشد .کیروش برای
مدافع چپ تیم ملی گزینههای زیادی در اختیار ندارد .قرار بود ابوالفضل جاللی
بازیکن فیکس تیم ملی در این پست باشد؛ اما اشتباهات او در بازی با تونس باعث
تغییر نظر سرمربی تیم ملی شد و با این شرایط حضور احسان حاجصفی به عنوان
مدافعچپمیتواندبهترینتصمیماینمربیباشد.
برای ۳هافبک میانی تیم ملی هم احمد نورالهی ،سعید عزتالهی و سامان قدوس
انتخابهای خوبی خواهند بود .عزتاللهی نسبت به نورالهی و قدوس عقبتر و در
فاصله نزدیکتر به خط دفاعی بازی خواهد کرد .اگر سردار آزمون شرایط  ۹۰دقیقه
بازی را داشته باشد مهدی طارمی در بازی با ولز وینگر چپ تیم ملی خواهد شد و
در زمانی که تیم ملی مشغول بازی دفاعی است این بازیکن هافبک چپ میشود.
جهانبخشیکیازضعیفترینبازیکنانایراندرشکست ۶بر ۲مقابلانگلیسبودو
یزادهباحضوردرنیمه
نیمکتنشینیاودربازیباولزقطعیبهنظرمیرسد.علیقل 
دومبازیباانگلیستوانستبازینسبتاخوبیبهنمایشبگذاردومنطقیاستکهاو
در بازی با ولز وینگر راست تیم ملی و جانشین جهانبخش شود.
برای پست مهاجم هم همانطور که عنوان شد همه چیز بستگی به شرایط آزمون
دارد .حضور او در ترکیب اصلی باعث خواهد شد فاز تهاجمی تیم ملی قدرتمندتر
شود و طارمی فضای بیشتری برای نمایش تواناییهایش داشته باشد.
شکستازانگلیستجربیاتزیادیبرایتیمملیداشتوبایدامیدواربودکیروش
از این تجربیات برای شکست تیم ولز استفاده کند .بازی با ولز برای کیروش و
شاگردانش سرنوشتساز خواهد بود و سرمربی پرتغالی تیم ملی باید بهترین ترکیب
خود را در این بازی به میدان بفرستد.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و ولز روز جمعه ساعت ۱۳:۳۰برگزار میشود.
واکنش کیروش به انتقادات از تیم ملی:

بازیکناندشمنمانیستند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار یک پیام ویدئویی به انتقاداتی که از این تیم
و ملی پوشان در بازی با انگلیس صورت گرفت ،واکنش نشان داد.
براساس این گزارش ،تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر برابر انگلیس با نتیجه سنگین  ۶بر  ۲شکست خورد .عملکرد ملی
پوشان و بعضی اتفاقات حاشیهای باعث انتقادات گستردهای از تیم ایران شد و
حتی کارلوس کی روش را بر آن داشت که در جریان مسابقه ،رو به تماشاگران ایران با
واکنشهای مختلف ،به این انتقادات پاسخ بدهد .یک روز بعد از این بازی جنجالی
و سنگینترین شکست ایران در جامهای جهانی ،کارلوس کی روش با انتشار پیامی
ویدئویی ،بار دیگر به انتقادات از تیمش واکنش نشان داد .کی روش این ویدئو که
شامل جمالتی انگیزشی با تصاویری از ناراحتی ،حسرت و گریههای خودش،
بازیکنان و هواداران ایران است نوشت« :بازیکنان دشمنان ما نیستند ».پیام اصلی
این ویدئو که تصاویر بازی با انگلیس هم در آن گنجانده شده است «تسلیم نمی
شویم» است .ایران در دومین بازی خود در جام جهانی قطر ،از ساعت  ۱۳:۳۰روز
جمعه این هفته به مصاف تیم ملی ولز میرود.
در جشنواره ورزشی کارکنان بانک ملی رقم خورد؛

حضور موفق دوومیدانی کار قمی
در مسابقات کشوری

جشنواره ورزشی کارکنان بانک ملی سراسر
کشور با حضور پرشور کارمندان ورزشکار بانک
ملی در رشته های مختلف برگزار شد.
براساس این گزارش ،در رشته دو میدانی که
در ورزشگاه بسیار زیبای امام رضا مشهد برگزار
شد  ۱۸دونده کار در حضور مسئولین و ریاست
هیئت دوومیدانی مشهد به رقابت پرداختند،
که در رشته دو هزار متر محمد جواد عبدی فر
از کارکنان بانک ملی شعبه قم که برای اولین بار
در این رقابتها شرکت میکرد حضوری موفق داشت و توانست عنوان هشتمی این
رقابت ها را به دست آورد .در حاشیه این رقابتها محمد جواد عبدی فر در گفتگو
با خبرنگار ماگفت"سطح کیفی این رقابتها بسیار خوب بود و من باور نمیکردم که
مسابقات در رده کارکنان در چنین سطحی برگزار شود .وی افزود  :با توجه به اینکه
اولین حضور بنده در این رقابتها بود ولی تجربه بسیار خوبی را کسب کردم و بسیار
امیدوارم که در آینده بتوانم در این رقابتها حضوری موفق داشته باشم .عبدی فر
درادامه از تالش های مسئولین بانک ملی و شخص الله ورد محمدی تشکر کرد و
اظهار داشت :برگزاری چنین مسابقاتی باعث ایجاد انگیزه و نشاط در بین بازیکنان
می شود وی در پایان گفت  :برخود الزم می دانم از مربی خوشنام و کار بلد اقای
مرتضی فیروزی و از رییس هیات اقای خدمتکاری تشکر می نماینم .
آگهی ابالغ رای
رای دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران ثبت اسناد و امالک استان قم
به شماره  140025130901000010مورخ  1400/12/11در ارتباط با خانم
راحله وفائی دفتریار دوم دفتر اسناد رسمی شماره 14قم،مبنی بر غیبت غیر موجه
از سال  1394تاکنون باتفاق آرا بدین شرح می باشد:
اعضای دادگاه تخلف منتسب به نامبرده را محرز دانسته و برابر ماده  42قانون
دفاتر اسناد رسمی رای به سلب صالحیت نامبرده را اعالم می دارد رای صادره از
تاریخ ابالغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و
دفتریاران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خواهد بود.
ابوالفضلمجدد-حمیدرضاحسینی-حسیناسحاقی
رئیس شعبه  10دادگاه تجدید نظر استان قم-عضو ثبتی دادگاه-سردفتر اسناد
رسمی شماره 6قم وعضو دادگاه
این رای از تاریخ انتشار در روزنامه ظرف  10روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید
نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خواهد بود.
(م الف )15893
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان قم-علی جوانی

زدن  2گل به مخترع فوتبال ،زنگ خطر برای ولز و آمریکاست

کارشناس فوتبال کشورمان گفت 13 :بار بینیام شکسته و بیرانوند را درک
میکنم.
محمدرضا مهدوی در گفتوگویی  ،در مورد دیدار تیم ملی کشورمان مقابل
انگلیس اظهار داشت :فکر میکنم کیروش مقداری در ارنج کردن تیم دچار
مشکل شد .البته نه اینکه انتقاد کنم .به هرحال او برای این کار شرایط را میسنجد
اما نداشتن بازی تدارکاتی کافی ،اردوهای متدوام و شرایط ایدهآل برای مربی که
یکی دو ماه است به تیم آمده ،تاثیر گذار بود.
وی افزود :درست است کیروش با این بازیکنان قبال هم کار کرده و در پازل او
جایگاه مخصوصی دارند اما به نظر میرسد از آمادگی بدنی و شرایطشان آنطور که
باید با خبر نبود .در نیمه دوم ،نیمهای که مربی میتواند شرایط بهتری را فراهم کند

و اتفاق خوبی را رقم بزند ،دیدیم که این اتفاق افتاد.
شکل تیم کیروش به هم ریخت
ِ
وی افزود :هرچند برای تصمیم گیری باید در تمرینات و جای کیروش باشید اما
اگر روی چینش نفرات تجدید نظر میکرد و آن اتفاق اول بازی نمیافتاد ما روند
بهتری پیدا میکردیم .نمیگویم نتیجه تغییر میکرد ولی اتفاق بهتری برایمان
میافتاد .ارنج کیروش تدافعی بود اما شکلش به هم ریخت .اتفاقات غیر مترقبه
همیشه سازمان و ساختار تیم را به هم میریزد.
کارشناسفوتبالبااشارهبهاینکهمصدومیتامیدابراهیمیخطهافبکتیمملی
را دچار چالش کرد ،اظهار داشت:او یکی از مهرههای ارزشمند و هافبک تخریبگر
ما بود .همچنین اتفاقاتی که برای آزمون یا وحید امیری افتاد را نباید فراموش کنیم.

میتوان گفت شاکله تیم ما آشفته بود ،به خاطر مصدومیتهایی که برای نفرات
اصلیاتفاقافتاد.
حسینیمقصرایننتیجهنیست
وی با اشاره به مصدومیت علیرضا بیرانوند در ابتدای بازی ،گفت :فاصله بیرانوند با
بقیهنفراتبهخاطرتجربیاتیکهبهسختیبهدستآورده،بیشتراست.مصدومیت
اول بازی برای دروازهبان اصلی شرایط سختی را به وجود میآورد .عکسالعمل
کیروش به این اتفاق هم نشان میدهد که او متوجه شد چه اتفاقی برای تیمش
افتاد.
مهدویبابیاناینکهنبایدسیدحسینحسینیرامقصرایننتیجهدانست،عنوان
کرد :اصال چیزی از داشتههای او کم نشد .حسینی در لیگ برتر و در باشگاههای
آسیا یکی از بهترین نفرات کشور ما است .مدافعین تیم ملی با بیرانوند چندسال
است بازی کردهاند .حسینی برای اولین بار در یک تورنمنت جهانی درون دروازه
قرار گرفت .باید از هر کسی به اندازه خودش توقع داشته باشیم .نه اینکه بگوییم
جو بازی کردن مقابل گرانترین تیم جهان را هم در نظر
اشتباهی نداشته اما باید ِ
داشته باشیم .تمام نفرات تیم سعی خودشان را کردند و باید به همه اعضای تیم
حقبدهیم.
اصالنبایدناامیدباشیم
ویافزود:جهانبخشیکیازبهتریننفراتمادرچندسالگذشتهبودهاماببینید
چقدر سخت گذشته و چه اتفاقی افتاد که دقیقه  45تعویض شد .در کل چیزی از
ارزشهای تیم ما کم نمیشود .بازی فوتبال همین است .ما با مخترع فوتبال بازی
کردیم .امسال میبینیم که این تیم چه شرایطی دارد و برای رسیدن به قهرمانی جام
جهانی چه کار میکند .به نظر من زدن 2گل به انگلیس هم افتخار است .یک توپ
هم به تیرک زدیم و یک فرصت هم جهانبخش از دست داد .به این ترتیب میتوانیم
بگوییم ما کار خودمان را کردیم.
مهدوی در خصوص بازی بعدی تیم ملی مقابل ولز گفت :اصال نباید ناامید باشیم
و من مخالف این مساله هستم .مطمئن باشید با بازگشت مصدومان به امید خدا
و تالش کادر پزشکی ،بچههای شیر ما بازی آبرومندانه و پرقدرتی مقابل ولز انجام
میدهند .ولز و آمریکا حساب کار دستشان آمده چون تیمی که دو گل به ابرقدرت
فوتبال دنیا میزند ،میتواند برای آنها زنگ خطر باشد.
 13بار دماغم شکسته و بیرانوند را درک میکنم
کارشناس فوتبال تصریح کرد :فوتبال بازی لحظهها و اشتباهات است .االن
افتخاری نصیب ایران و آسیا شده ،در گروهی قرار داریم که میتوانیم به لطف
خدا و با درایت ،اتفاق خوبی را رقم بزنیم .فقط حوادث غیرمترقبه میتواند در تیم
ما تزلزل ایجاد کند .مثل اتفاقی که اول بازی برای بیرانوند افتاد .من چون  13بار
دماغم شکسته ،میفهمم آن لحظه که میگفت سرم گیج میرود یعنی چه و او را
درک میکنم .باید حوادث غیرمترقبه را کنار بگذاریم و نباید فراموش کنیم که ما
ایرانهستیم.

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند:
 -1رای شماره 140160330002010632مربوط به پرونده کالسه
1401114430002000240مربوطبهتقاضایآقایمهدیاروجلوفرزندعباسعلی
در ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت  65مترمربع
درقسمتی از پالک شماره فرعی از  1969اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از فتح اله شاکری مالک رسمی به موجب
یک فقره اظهار نامه ثبتی به شماره  1320/04/26-6720سپس نامبرده طبق
گواهی حصر وراثت در تاریخ  1323/01/24فوت نموده و وراث حین الفوت ایشان
عبارتند از:فاطمه،پروین،زهرا،صغری،معصومه،سکینه،مهدی و ابوالفضل همگی
شاکری فرزندان مرحوم فتح اله وخانم ربابه شاکری عیال متوفی (م الف)15193
 -2رأی شماره  140160330002011002مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001364مربوط به تقاضای آقای رضا موسوی ترکمانی فرزند
میرعلی درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا
شده به مساحت  62مترمربع پالک شماره  27فرعی از  2594اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 37دفتر
(119م الف)15194
 -3رأی شماره  140160330002011004مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001363مربوط به تقاضای خانم فاطمه پهلوانی سید لری
فرزند اسمعیل درقسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث
بنا شده به مساحت  62مترمربع پالک شماره  27فرعی از  2594اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 37دفتر
(119م الف)15195
 -4رأی شماره  140160330002010850مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002000470مربوط به تقاضای آقای ابوالفضل سوری فرزند
اصالن،ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 78/95مترمربع
در قسمتی از پالک شماره  3فرعی از  1565اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر الکترونیک 1397-13056
(م الف)15196
 -5رأی شماره  140160330002010916مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002003044مربوط به تقاضای خانم اعظم فهیمی فرزند ابراهیم
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 80مترمربع
پالک شماره  32فرعی از  1فرعی از  -2382واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی از ابوالفضل و یوسف مختاری مالکین رسمی که ذیل ثبت
 89628صفحه 372دفتر 525بنامشان ثبت گردیده است(.م الف)15198
 -6رأی شماره  140160330002011131مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000657مربوط به تقاضای اقای محمد پوزش فرزند ارجعلی،
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  82/50مترمربع در

قسمتی از پالک شماره فرعی از  2277/7/220اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از حسین خوش قیافه
صفحه  245دفتر (158م الف)15217
 -7رأی شماره  140160330002011122مربوط به پرونده کالسه
 1400114430002001975مربوط به تقاضای آقای ولی نیک پی فرزند حسین
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 60/62
مترمربع پالک شماره فرعی از  1980اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره
دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از مسلم یادگار پور صفحه  400دفتر
( 426م الف)15218
 -8رأی شماره  140160330002011279مربوط به پرونده کالسه
 1399114430002002985مربوط به تقاضای آقای سید جمال غفاری فرزند
سید نورالدین ،ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 303/45
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2334اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر الکترونیک -10585
( 1399م الف)15219
 -9رأی شماره  140160330002010992مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000253مربوط به تقاضای آقای ابوالفضل حدادی فرزند
محمدحسین،دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 969مترمربع درقسمتی از پالک شماره فرعی از 2167/3/80اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره
 59095مورخ  1368/11/6دفترخانه  19قم(م الف)15220
 -10رأی شماره  140160330002010991مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000254مربوط به تقاضای خانم صدیقه سید حسینی
نیشابوری فرزند سید محمد،چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده به مساحت  969مترمربع درقسمتی از پالک شماره فرعی از
 2167/3/80اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند صلح شماره  51095مورخ  1392/11/12دفترخانه  28قم و سند شماره
 51080مورخ  1392/11/7دفترخانه  28قم(صلح عمری است و مدت صلح
مادالعمر مصالح با حق خیار فسخ(م الف)15221
 -11رأی شماره  140160330002010990مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000256مربوط به تقاضای آقای ابوالفضل حدادی فرزند
محمدحسین،دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت 969مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2167/3/80اصلی واقع
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره
 59095مورخ  1368/11/6دفترخانه  19قم (م الف)15222
 -12رأی شماره  140160330002010989مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000257مربوط به تقاضای خانم صدیقه سید حسینی
نیشابوری فرزند سید محمد،چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده به مساحت  969مترمربع درقسمتی از پالک شماره فرعی از

 2167/3/80اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی
طی سند صلح شماره  51095مورخ  1392/11/12دفترخانه  28قم و سند شماره
 51080مورخ  1392/11/7دفترخانه  28قم(صلح عمری است و مدت صلح
مادالعمر مصالح با حق خیار فسخ(م الف)15223
 -13رأی شماره  140160330002010514مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000406مربوط به تقاضای آقای علی اصغر برهانی فرزند
اسداله در ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  182متر مربع
در قسمتی از پالک شماره فرعی از  1807اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک
اداره دو قم مالکیت رسمی متقاضی که ذیل ثبت  90222صفحه  18دفتر  529ثبت
گردیده است(م الف)15224
 -14رأی شماره  140160330002011196مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000612مربوط به تقاضای آقای نعمت اله باغچقازی
فرزند عباداله،ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 54/60
مترمربع درقسمتی از پالک شماره فرعی از 2323اصلی واقع در قم بخش حوزه
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از محمد هندیانی(م
الف)15228
 -15رأی شماره  140160330002007062مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002000193مربوطبهتقاضایآقایدلآرامحمدیفرزندخانعلی
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 130/53
مترمربع پالک شماره فرعی از 1955اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از عباس افسر(م الف)15262
 -16رأی شماره  140160330002011184مربوط به پرونده کالسه
 1401114430002001001مربوط به تقاضای خانم زهرا حاجی حسن دنیا
دیده فرزند عباس در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  194/95مترمربع پالک شماره  7فرعی از 2608اصلی واقع در قم بخش
حوزهثبتملکادارهدوقممالکیتمتقاضیطیسندقطعیصفحه 25دفتر(229م
الف)15264
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی
مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و سایه)
نوبت اول1401/08/17 :
نوبت دوم1401/09/02 :
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات
مالکانهمفروزیمتقاضیانپروندهتشکیلیطبققانونمذکوررابراساسگزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شماره 140160330001006565مربوط به پرونده کالسه
1399114430001002202مربوط به تقاضای خانم زهرا الماسی فرزند
محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92مترمربع پالک شماره
 6436/1اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم -1مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از محمد خلیلی راد احدی از ورثه علی خلیلی راد
نسبت به  6متر  -2سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  64صفحات 460
و 463خریداری به موجب سند رسمی شماره  10209مورخ 1390/03/18
دفترخانه  30قم (م الف )15197
 -2رای شماره 140160330001006554مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000118مربوط به تقاضای آقای حسین رنجبر فرزند
مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
ششدانگ  132مترمربع پالک شماره  11003اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 46339مورخ1400/08/15

و اقرار نامه اصالحی  46358مورخ  1400/08/17دفترخانه  42قم (م الف
)15225
 -3رای شماره 140160330001006555مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000119مربوط به تقاضای آقای ابوالفضل فراهانی
فرزند محمد حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ششدانگ
 132مترمربع پالک شماره  11003اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 46339مورخ 1400/08/15و اقرار نامه
اصالحی  46358مورخ  1400/08/17دفترخانه  42قم (م الف )15226
-4رای شماره 140160330001006043مربوط به پرونده کالسه
1401114430001000417مربوطبهتقاضایآقایحسینبوجارنژادفرزند
عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  83/85مترمربع پالک
شماره 10420اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از غالمحسین الماسی خریداری به موجب سند رسمی
شماره  20019مورخ  1337/05/23دفترخانه  5قم(م الف )15227
 -5رای شماره  140160330001006215مربوط به پرونده کالسه
1399114430001001365مربوط به تقاضای آقای مرتضی اشرفیان فرزند

محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  98/75مترمربع پالک
شماره 10303اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه
نامه عادی مع الواسطه از محمد محقق خریداری به موجب سند رسمی شماره
 32897مورخ  1360/02/24دفترخانه  17قم(م الف )15263
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(ایمان و سایه)
نوبت اول1401/08/17 :
نوبت دوم1401/09/02 :
مهدی زارع شحنه-رییس ثبت منطقه یک قم

سیاسی7

 شماره 5625ت وپنجم 
چهارشنبه 2-آذر ماه  -1401سال بیس 

به بهانه درخواست آلمان برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران؛

بازگشت آلمان به تنظیمات کارخانه؛ زنگ خطر برای صلح و امنیت بینالمللی

بدون تردید پیش گامی آلمان در فشارهای حقوق بشری اخیر بر ایران و
درخواست این کشور برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در ژنو در روز
پنج شنبه  ۳آذر و اعمال فشار برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین المللی در
خصوص تحوالت متعاقب فوت خانم مهسا امینی ،سرآغاز یک دوره بسیار تنش زا
در روابط دو کشور است.
براساس این گزارش ،در قلب اروپا ،این روزها پیشران فشارها و فضاسازیهای
بینالمللی علیه ایران شده و در حضور پشت پرده آمریکا و انگلیس ،آلمان تصمیم
گرفته است جلودار ابتکارات ضدایرانی در مجامع بین المللی باشد.توئیتهای
غیرمتعارف و همراه با عصبانیت وزیر خارجه این کشور در مورد تحوالت هفتههای
اخیر کشورمان که در ادامه با اظهارات سخیف و مداخله جویانه صدراعظم این
کشور نیز همراه شد ،نشان میدهد آنچه این روزها از آلمان مشاهده میشود
چیزی فراتر از موضوع و مسئله ایران ،اعتراضات ایران و یا تالش برای تغییر نظام
سیاسی در ایران است.
به تایید بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان جغرافیای سیاسی ،آلمان از
جمله کشورهایی است که موقعیت جغرافیاییاش تاثیر بسیار زیادی بر سیاست
ورزی این کشور در سطح اروپا و نظام بین الملل داشته است .مردم آلمان دارای
ریشههای تاریخی هستند اما مختصات جغرافیایی این کشور ،در مقاطع مختلف
تاریخی ،زمینههای ظهور و بروز و قدرت گیری رهبرانی را فراهم کرده است که با
تصمیمات و رویکردهای تهاجمی و خشمگینانه نسبت به محیط پیرامونی خود،
خسارات زیانبار جانی و مالی گستردهای بر خود ،کشورهای همسایه و جهان
تحمیلکردهاند.
آلمان در یک صد سال گذشته یکی از پایههای اساسی و محرک های اصلی وقوع
دو جنگ بزرگ جهانی اول و دوم بوده است که در اثر آن میلیونها انسان کشته،
شهرهایبسیاریویرانوهزینههایسرسامآوربسیارهولناکیبرکشورهایدرگیر
جنگ و یا حتی کشورهایی که در مناطق دوردست تر بوده و اعالم بیطرفی و کناره
گیری از جنگ نیز کرده بودند ،تحمیل کرده است.
اقدامات هولناک و غیرانسانی آلمان در جنگ جهانی دوم
اقدامات هولناک و غیرانسانی که آلمانیها در جنگ جهانی دوم نسبت به
کشورهای همسایه خود انجام دادند ،تبدیل به ویژگی بارزی برای سیاستمداران و
نظامیان آلمانی شده است که هرگز نخواهند توانست از خاطرات و سرزنش هایی
کهبراثرآناقداماتمتوجهآنهاست،خودرارهاییببخشندومخالفتهایمردمی
با احیای ارتش این کشور تا چند سال پس از جنگ جهانی دوم گویای این واقعیت
است.
نیازی به ورود به جزئیات اقدامات دهشتناکی که آلمانیها در طول جنگ
جهانی دوم در کشورهای تحت اشغال مرتکب شدند ،نیست و تنها اشاره به کلید
واژه «نازیسم» گویای بسیاری از خاطرات و وقایع تلخی است که آلمانیها آنها را با
خودیدکمیکشندوپیشرفتهایاقتصادیوصنعتیوژستهایحقوقبشری
هرگز نمیتواند این خاطرات و جنایات را از حافظه تاریخی مردم جهان پاک کند.
به کالمی ساده و گویا« ،نازیسم» همان خودبرتربینی نژادپرستان ه تهاجمی
آلمانی است که در مقاطع مختلف به نامها و صورتهای مختلف ظهور پیدا کرده
و حداقل تاکنون جهان را درگیر دو جنگ بزرگ جهانی کرده است .ظهور و بروز
اشکال جدید نازیسم تحت عناوینی چون نئونازیسم ،خطر بالقوه ای است که نه
تنها آلمان بلکه سراسر اروپا را در بیم دائمی قرار داده است.
به گزارش ایرنا ،بنبستهای ژئوپولتیک آلمان ،ناشی از مختصات جغرافیایی

این کشور ،باعث ترویج این ایده شده است که آلمان قدرتمند همیشه یک تهدید
جدی برای صلح و امنیت بین المللی است ،هنری مورگنتو ،وزیر خزانهداری
آمریکا در سالهایی که منتهی به پایان جنگ جهانی دوم شد ،معتقد بود ظرفیت
ً
صنعتی آلمان را باید کامال برچید تا جلوی تبدیل شدن دوباره این کشور به یک
تهدید نظامی گرفته شود ،هر چند خطر جدی شوروی کمونیست در آن مقطع،
حامیان چنین ایدهای در مورد آلمان را در اقلیت قرار میداد اما ،تفکر مهار آلمان و
جلوگیری از قدرتمند شدن این کشور با هدف جلوگیری از تبدیل مجدد این کشور
به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تا سال ۱۹۴۸که اداره این کشور کامال
در اختیار آمریکا ،فرانسه و انگلیس قرار داشت ،همچنان وجود داشت.
فارغ از اینکه آلمان کدام کشور را نشانه رفته باشد ،اما ،در طول تاریخ معاصر هر
گاه آلمان از نظر صنعتی و اقتصادی قدرتمند شده است ،سرریز توانمندیهای
اقتصادی و صنعتی این کشور به حوزه نظامی وارد شده و آلمان قدرتمند از نظر
نظامی ،این پتانسیل را در واقعیت نشان داده که می تواند صلح و امنیت بین
المللی را به صورت جدی به خطر بیندازد.
طرح مارشال با هدف مقابله با نفوذ شوروی و کمونیسم ،این امکان را به آلمان
داد که در حوزه صنعتی و اقتصادی مجددا خود را احیاء کند .با وجود رشد سریع
اقتصاد و صنایع آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ،اما ،این کشور از بعد نظامی و
امنیتیدرچترحمایتینظامیآمریکاقرارگرفتوامنیتاینکشورتاحدودبسیار
زیادی به دست آمریکا تامین شد و این کشور صرفا در حوزه اقتصادی ،دارای
حاکمیت ملی تام و تمام بود .تردد بیش از ۱۰میلیون نظامی آمریکایی به آلمان در
سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ،حضور دائمی بیش از  ۵۰هزار آمریکایی و فعال

بودن بیش از  ۲۵۰پایگاه نظامی آمریکایی در آلمان ،خود به اندازه کافی گویای
این واقعیت است که مهار آلمان چگونه همچنان در دستان آمریکا است.
اگر خطر شوروی و توانمندیهای هستهای این کشور نبود شاید هرگز به آلمان
اجازهبازیابیاقتصادیدادهنمیشد،وقتیقدرتهایبزرگتصمیمگرفتندبرای
مقابله با تهدید شوروی ،ارتش آلمان مجددا شکل بگیرد ،این امر با مخالفتهای
بسیارزیادیدردرونجامعهاینکشورروبروشد.موافقتنامههایصلحبینآلمان
و کشورهای اروپایی و آمریکا این واقعیت تلخ و تحقیر کننده را برای آلمانیها ایجاد
کرد که این کشور که به واسطه قدرت نظامی خود در دو جنگ جهانی اول و دوم،
در اروپا جوالن می داد و کشور نوردی می کرد ،به صورت کامل به زیر چکمه های
نظامیان و چرخ های هواپیماهای آمریکایی رفت تا مهاری باشد بر این ماشین
جنگیمخرب،کشندهوعصبانی.
با ذکر این سابقه ،جای تعجب ندارد که این روزها آلمان از پوست و ژست حقوق
بشری و اقتصادی خود خارج شده و تبدیل به پیش ران از بین بردن برجام و
فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران شدهاند .با اینکه جای
انتقاد فراوان دارد که چرا بی دلیل آلمان به مذاکرات هستهای ایران کشیده شده
است و به او نقشی که نباید ،داده شد ،اما ،در شرایط کنونی ،رفتارهای غیرعادی
و نامتعارفی از آلمان دیده میشود که میتواند موجب نگرانی ،نه تنها برای ایران،
بلکه برای صلح و امنیت بین المللی باشد .اگر روزگاری آلمان قدرتمند از نظر
اقتصادی و نظامی موجب اشغال و ویرانی همسایگان خود در محیط پیرامونی
نزدیک خود شد ،اما ،هدف قرار دادن ایران در هزاران کیلومتر دورتر از این کشور،
می تواند دامنه ماجراجویی های آلمان را در نقطه شروع بحران ،به مراتب گسترده

تر از آن چیزی کند که در مورد جنگ جهانی اول و دوم رخ داد.
اغراق نیست اگر گفته شود که این نشانهها میتواند نشانههای اولیه «بازگشت
آلمان به تنظیمات کارخانه» باشد .اگر این ایده حتی در اولیه ترین و خام ترین
مرحله خود نیز باشد باید «نگران صلح و امنیت بین المللی» بود .آلمان با رشد
اقتصادی که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم داشته و خود را در صدر قدرت
های اقتصادی جهان قرار داده ،می تواند یک بار دیگر ،تبدیل به یک نیروی ویرانگر
و کشنده برای جهان شود.
آلمان در سال  ۲۰۲۲هم تحت فشار ناشی از آثار جنگ بین روسیه و اوکراین قرار
دارد هم تحت فشار حیثیتی ناشی از ناکامی در تحمیل خواسته های غیر معقول
بر ایران در مسئله برجام و تحت فشار اندیشههای نژادپرستانه ای که پیش از این
نیز ،در این کشور سابقه داشته است .با وجود قید و بندهایی که در ساختارهای
اروپایی و بین المللی برای این کشور ایجاد شده است ،نمی توان نادیده گرفت این
قید و بندها مهار بوده بر آلمان واقعی که منجر به دو جنگ جهانی ویرانگر شد ،اما،
به نظر می رسد نشانه هایی از یک زایش دوباره آلمان ویرانگر در حال بروز است و
دیریازودمیتواندجهانرادرمقیاسیبهمراتبگستردهترازگذشته،برایسومین
بار ،به ورطه ویرانی و جنگ بکشاند.
قمارآلمانیبراسبمردهاپوزیسیونخارجنشین
بدون تردید پیش گامی آلمان در فشارهای حقوق بشری اخیر بر ایران و
درخواست این کشور برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در ژنو در روز
پنج شنبه  ۳آذر و اعمال فشار برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین المللی در
خصوص تحوالت متعاقب فوت خانم مهسا امینی ،سرآغاز یک دوره بسیار تنش زا
نه تنها در سطح روابط دوجانبه بین ایران و آلمان ،بلکه در سطح نظام بین الملل
خواهد بود .برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر و ایجاد احتمالی یک سازوکار
تحقیقاتی در خصوص تحوالت حقوق بشری در کشورمان ،موضوعی نیست که
آلمان بتواند از مسئولیت تبعات منفی آن ،شانه خالی کند .قطعا آلمان نقاب
توسعه یافتگی خود را از چهره واقعی خود ،که جهان آن را درگیر دو جنگهای
جهانی اول و دوم کرد ،برداشته است.
موضع گیریهای بیادبانه و نژادپرستانه و عصبانیتهای اخیر مقامات عالی
رتبه آلمان به خوبی نشان میدهد آنها به خیال خام و پوشالی خود بر تغییرات
بنیادین و به تعبیر خودشان بر تغییر رژیم در ایران سرمایه گذاری کرده اند و به امید
آنچه ساده لوحانه خیال پوشالی برای آن دارند ،پلهای پشت سر خود را خراب
میکنند؛ غافل از اینکه آنچه خراب میکنند پلی است که خودشان نیز بر روی آن
قرار دارند .قمار آلمانی بر اسب مرده اپوزیسیون خارج نشین ،هزینه های بسیار
سنگینیبرایآنهاخواهدداشت.
آلمان به همان اندازه که در دهههای اخیر یکی از شرکای تجاری اصلی ایران در
اروپا بوده ،به همان اندازه نیز در هر فرصتی برای شرکت در جنایات دیگران علیه
مردم ایران دریغ نکرده است .نمونههای کامال به یاد مانده این شراکت را میتوان
در ماجرای میکونوس ،کمک شرکتهای آلمانی به صدام برای تولید سالح های
کشنده شیمیایی و استفاده از این تسلیحات کشتار جمعی علیه غیر نظامیان بی
گناه ایرانی در مناطق مرزی با عراق و همراهی با تحریم های ظالمانه و غیرانسانی
آمریکا علیه ایران ،نام برد که خاطرات آن را ایرانیان هیچگاه فراموش نخواهند کرد.
حاال برلین از وضعیت شراکت در جنایت علیه ایرانیان ،خود را در قامت پرچمدار
و رهبر اقدامات ضد ایرانی نشان می دهد که قطعا لکه ننگ پاک نشدنی در تاریخ
روابط و مناسبات دو کشور خواهد بود.

کارشناسمسائلبینالملل:

َ
فس قطعنامه شورای
کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت :ن ِ
حکام سیاسی و در چارچوب پروژه جنگ نرم علیه ایران و استفاده
ابزاری از شورای حکام است.
ت وگو با ایرنا درباره قطعنامه شورای
ابوالفضل ظهرهوند در گف 
حکام علیه ایران و اقدام سازمان انرژی اتمی گفت :پیشنویس
قطعنامهروزپنجشنبهشورایحکاممستقیمتحتنظارتآمریکایی

ها تدوین شده بود ،آن هم در شرایطی که ادعا میکنند که پشت سر
اغتشاشات هستند و فعال تمایلی به بازگشت به برجام ندارند و برجام
را از دستور کار خود خارج کردهاند.
اینکارشناسمسائلبینالمللافزود:بنابرایننفساینقطعنامه،
سیاسی و در چارچوب پروژه جنگ نرمی که در حال حاضر علیه
ایران در دستور کار دارند و نگاه و استفاده ابزاری از شورای حکام
است که سازمان انرژی اتمی هم پاسخ محکمی به این بیانیه داد.
رای منفی روسیه و چین به قطعنامه شورای حکام
ظهرهوندتصریحکرد:نکتهقابلتوجهدرتصویباینقطعنامهرای
منفی روسیه و چین به این قطعنامه است و دورنمای اینکه بخواهند
گام بعدی خود را در شکل ارجاع پرونده به شورای امنیت بردارند را
ضعیف و فعال متوقف کرده است زیرا میدانند اگر پرونده به شورای
امنیت برود در آنجا وتو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :بحث دیگری که در اینجا مطرح است اینکه
صدور قطعنامه شورای حکام برای جمهوری اسالمی ایران هم
درسآموز است چراکه به ما نشان میدهد مسیر برجام درست نبوده
و همیشه باید در مقابل غربی ها با اقتدار و دست پر حاضر شد.
ظهرهوند ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران یکبار برای همیشه
باید درباره این موضوع تصمیمگیری کند چراک ه وضعیت احتضاری
که در حوزه فعالیتهای هستهای برای ما شکل دادهاند فقط به ضرر

قطعنامه شورای حکام در چارچوب جنگ نرم علیه ایران است
ما جلو میرود.
آژانسبهدنبالمتوقفکردنفعالیتهایصلحآمیزهستهای
ایران و اسقاط و امحاء این ظرفیتها است
وی عنوان کرد :قطعنامه شورای حکام نشان میدهد که فلسفه
یآژانسبینالمللیانرژیاتمیبراساساساسنامهاشکمک
وجود 
به رشد و توسعه تکنولوژی صلحآمیز هستهای است اما این وظیفه
از دستور کار خارج شده است و آژانس با رویکرد سیاسی که دارد
بهدنبال متوقف کردن فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران و حتی
اسقاط و امحاء این ظرفیتها است.
کارشناس مسائل بینالملل یادآور شد :ما نباید فراموش کنیم که
در دوره آمانو و بعد از توافق برجام ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
رسما پذیرفت که همه فعالیتهای هستهای ایران قبل از  ۲۰۰۳و
 ۲۰۰۹به بعد بهطور کامل صلحآمیز بوده و در سایتها چیزی درباره
موضوع اختالفی پیدا نکردیم و پرونده از نگاه آژانس پاک است و
مطالعات یا اقدامات ادعایی که بهدنبال آن بودند منتفی است که
باید این موضوع را در نظر بگیریم.
ظهرهوند ادامه داد :اکنون آژانس بینالمللی انرژی اتمی مجددا
بحث فعالیتهای احتمال نظامی را در دستور کار قرار داد ه است
و به بهانه طراحی آن از سوی صهیونیستها ،خواستار انجام
بازرسیهای فوقالعاده از سایتهای مورد نظرشان هستند .این

موضوع به منزله باز نگه داشتن زمینه برای جاسوسی و اخالل در
فعالیتهایهستهایایراناستبنابراینبایدیکباربرایهمیشهاین
موضوع با آژانس بینالمللی انرژی اتمی حل و فصل و یکسره شود.
معاهده نامتوازن NPTعلیه جمهوری اسالمی ایران
وی تصریح کرد :راهحل اینکار به این شکل است که ما یا متعاقب
با تعهداتی که داریم از حقوق متوازن برخوردار هستیم و برخوردار
میشویم و یا اگر قرار است که معاهده  NPTبه شکل نامتوازن علیه
ما اعمال شود ،براساس بند  ۱۰NPTاین روند خالف منافع امنیت
ملی کشور است لذا همانطور که در این ماده هم پیشبینی شده
که اگر کشوری به این نقطه رسید میتواند خواستار خروج از NPT
شود ،موضوع را در دستور کار قرار دهیم.
کارشناس مسائل بینالملل افزود :ما تاکنون هر چقدر در این
مسیرهمکاریداشت هوجلوآمدهایمفقطبرایماآوردهمنفیداشته،
فشارها را روی ما حفظ و تحریمها را بر ما اعمال کرده است و ما از حق
درعضویت ماندن در NPTو عضویت در آژانس که باید از آن برخوردار
میشدیم،محرومماندهایم.
ظهرهوند گفت :به همین دلیل است که باید نسبت به این موضوع
اعتراض کنیم و اگر قرار است به این شکل حرکت شود بند ۱۰NPT
را در دستور کار قرار دهیم و با جدیت با این موضوع برخورد کنیم.
وی عنوان کرد :اگر کشوری مانند رژیم صهیونیستی که عضو

 NPTنیست و بیش از  ۲۰۰کالهک اتمی آن هم در یک جغرافیای
بسیار کوچک و محدود در اختیار دارد بخواهد بستر اغتشاش و
اخالل را در ضوابط ما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ایجاد کند،
باید مورد اعتراض قرار گیرد.
تاکید ایران بر خاورمیانه عاری از سالحهای هستهای
سفیر اسبق ایران اظهار کرد :ایران از جمله کشورهایی است که
همواره بر «خاورمیانه عاری از سالحهای هستهای» تاکید داشته
است در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون نتوانسته از
نیروگاه اتمی دیمونا بازدید و نظارتی داشته باشد.
ظهرهوند ادامه داد :سوال دیگر ما این است که به چه دلیل معاون
بورل و رافائل گروسی بعد از سفر به تهران ،به تلآویو سفر میکنند،
موضوع فعالیت هستهای ایران چه ارتباطی با رژیم صهیونیستی به
عنوان کشوری که خود ناقض معاهدات خلع سالحی است و تخلف
کرده دارد؟
وی خاطرنشان کرد :بنابراین ما باید این موارد را خیلی صریح
ً
و آشکار بیان کنیم زیرا وظیفه آژانس صرفا فنی و حقوقی است اما
در قبال ایران حجم سنگینی از بازرسیها همواره اعمال شده و
ً
رویکردها هم عمدتا سیاسی و بعد مسئله فنی بوده است که البته
مسئله فنی هم تبدیل به مساله جاسوسی شده است و از نتایج آن
هم اتفاقاتی از جمله ترور دانشمندان هستهای ما بوده است.

میرابیانتحلیلگرمسائلخاورمیانه:

تحریکهای آمریکا متوقف شود ،مذاکرات ایران و عربستان ادامه می یابد

سفیر پیشین کشورمان در کویت گفت :جمهوری اسالمی ایران همچنان به میز گفتوگو با عربستان پایبند است و
نخستوزیر عراق ،آقای شیاع السودانی هم هفته گذشته بر تداوم تالش میانجیگرانه میان تهران و ریاض تاکید کردند و
منتظر پاسخ دو طرف برای ادامه مذاکرات هستند.
رضا میرابیان در گفتوگو با ایلنا ،در تحلیل اقدامات سیاسی عربستان سعودی از زمان توقف گفتوگوهای دوجانبه با
ایران و در پاسخ به این سوال که روز دوشنبه بار دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه با این پرسش مواجه شد که آیا برنامهای
برای ازسرگیری گفتوگوهای تهران و ریاض وجود دارد در حالی که یکی از مقامات آمریکایی سخن از ممانعت این کشور از
حملهنظامیایرانبهسعودیخبردادهاست،گفت:اقدامرسانهآمریکاییدراعالمخبرحملهاحتمالیایرانبهعربستان
و پس از آن اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر ممانعت از حمله ایران به عربستان سعودی تماما اظهاراتی تحریکآمیز
است به این معنا که ایران درصدد عملیات بوده و آمریکا مانع شده که سراسر کذب است .ایاالت متحده در این مدت به
شدت تالش کرد تا یک نوع تنش و تحریک در روابط ایران و عربستان ایجاد کند .من شما را به سخنان سخنگوی وزارت

امور خارجه ارجاع میدهم که با صراحت گفتند ایران خواهان حل و فصل مسائل با عربستان سعودی از طریق گفتوگو
است.بنابراینجملهایدرکارنبودهونیست.ویادامهداد:اینکهچراگفتوگوهابهنتیجهنرسید؛درواقعاینگفتوگوها
ادامه داشت اما به دلیل تحوالت داخلی عراق به تعویق افتاد و مقرر شد که پس از بازگشت آرامش به این کشور از سر
گرفته شود که مجددا به حوادث داخلی کشورمان برخورد کرد و در همین راستا دخالتهای رسانهای عربستان از طریق
تلویزیون اینترنشنال منجر شد تا فضا تیره و تاریک شود .جمهوری اسالمی ایران همچنان به میز گفتوگو پایبند است و
نخستوزیر عراق ،آقای شیاع السودانی هم هفته گذشته بر تداوم تالش میانجیگرانه میان تهران و ریاض تاکید کردند و
منتظر پاسخ دو طرف برای ادامه مذاکرات هستند.
وی افزود :معتقدم ریاض هم تمایل داشت این مذاکرات ادامه پیدا کند و البته شروع این مذاکرات هم به درخواست آنها
بود و آنها بودند که از عراق خواستند در این رابطه میانجیگری داشته باشد و بارها نیز اعالم کردند که به این مذاکرات
پایبندهستندوخواهانادامههستند.فکرمیکنماگرفضایتحریکاتآمریکامتوقفشودقطعادورششممذاکراتمیان

ما و عربستان برگزار خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال که به نظر میرسد واشنگتن و ریاض درصدد کاهش تنش در روابط
خود هستند ،این موضوع چه تاثیری بر روابط ایران و عربستان خواهد داشت ،گفت :تنش میان واشنگتن و ریاض ادامه
دارد و سعودیها از موضع خودشان عقبنشینی نکردند و در اجالس اخیر نیز آنها  ١٠٠هزار بشکه از سهمیه اوپک را
کاهش دادند و در موضوع اوپک پالس که  ٢میلیون بشکه کاهش دادند روسها به دنبال این بودند که  ١میلیون کاهش
دهند اما سعودیها بر رقم خود اصرار کردند؛ بنابراین موضع ریاض در این رابطه تغییر نکرده است و در واقع تنش هم در
روابط دو کشور وجود دارد و دورنمایی برای عقبنشینی ریاض از موضع خود وجود ندارد چرا که معتقدند نفت ربطی به
سیاست ندارد و منافع ملی عربستان است.
وی افزود :ما نیز روابط خودمان با عربستان را به رابطه این کشور با آمریکا یا هر کشور ثالث دیگری گره نزدهایم .ایران و
عربستان منافع مشترکی در خلیج فارس دارند که باید برای تامین این منافع با یکدیگر همراهی کنند.

یوسفینمایندهمردماهواز:

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت :االن بعضی از استانداران به شدت ضعیف
هستند ،بعضی از وزرا باید جای خود را به افراد قویتری بدهند و برخی معاونین
وزرا نیاز است که تغییر کنند .خود آقای رئیس جمهور هم نیاز به ترمیم در بدنه
مدیریت دولت را قبول دارد و ما از ایشان میخواهیم که هرچه سریعتر این کار
را انجام دهد.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا ،درخصوص «ضعفهای موجود در کابینه دولت و عدم توفیق در عملکرد
برخی وزرا که بهنظر میرسد نه از دولت و نه از مجلس عزمی برای ترمیم کابینه برای
پوشش این ناکارآمدی ملموس ،مشاهد نمیشود» ،گفت :در اینجا در ابتدا یک
نکتهایراعرضمیکنممابایدوقتیمیخواهیمیکدولتراقضاوتکنیمجمیع
شرایط را نگاه کنیم ،شاخص بگذاریم و بعد از آن نمره بدهیم که عملکرد قابل قبول
است یا اینکه بگوییم ضعیف است .نه دولت و نه مجلس هیچکسی مدعی نیست
که صفر و صدی نگاه کنیم ،یعنی یک باره بگوییم یک دولت مطلق خوب یا یک
دولت مطلق بد است .روند کلی دولت باید مثبت باشد.
وی ادامه داد :در اتفاقاتی که در این یکسال و چند ماه رخ داده اولین نکته حضور

برخی وزرا ،استانداران و معاونان باید تغییر کنند

شخصریاستمحترمجمهورواکثروزرادرکنارمردماست،یعنیببینیدمشکالت
زیاد است ،در حوزههای اقتصادی ،در حوزه زیرساخت اقتصاد یا زیرساختهای
ما در استانها و محرومیتی که در حوزه زیرساختها داریم مخصوصا عدم توسعه
متوازن در کشور که حاال یکی دو تا استان محدود برخوردارند و در مقابل بسیاری از
استانهادچارمحرومیتهستند.
وی اضافه کرد :البته بماند که این خروجی سی و چند سال تفکر لیبرال حاکم
بر دولتهاست ،که آنها بخشینگری کردند ،آمدند برای یک جاهایی انقدر
رشد زیرساختها انجام دادند که دیگر نمیدانند چکار کنند و رفتند سراغ توسعه
فرهنگی اما بعضی استانها دچار محرومیتند .یوسفی خاطرنشان کرد :از این
جهت که دولت ،شخص رئیسجمهور و وزرا کنار مردم هستند ،قابل احترام است
که مشکالت را میبینند و با دغدغههای مردم آشنا هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین بیان کرد :در حوزه دیپلماسی انرژی و
دیپلماسیمنطقهایدرعیناینکهتوجهبهچندکشوراروپاییوآمریکاهمههمت
و فعالیت دولت قبل بود و دیپماسی منطقه.ای رها شده و ارتباطات ما با کشورهای
منطقه دچار مشکل شده بود اما االن میبینیم که معاهدات چندجانبه و دو جانبه

امضاءمیشودوروابطمنطقهایبابسیاریازکشورهاارتقاءیافتهاست.پیوستنبه
پیمانشانگهاییکیازدستاوردهایمهمدیپلماسیدولتاست.
وی ادامه داد :ناترازی که در دولت قبل داشتیم رفع شد این هم از اتفاقات خوبی
است که در این دولت رخ داد .در حوزه مسکن حضور شخص ریاست جمهور پای
کار و تشکیل شش جلسه شورای عالی مسکن از موارد مهم است در حالیکه کل
هشت سال قبل جلسه با این تعداد برگزار نشد .اینها نکات خوب این دولت است،
کارهای خوبی که در حوزه محرومیتزدایی شده است.
رئیسجمهور ضعف کابینه و نیاز به ترمیم را قبول دارد
نماینده مردم اهواز در ادامه اظهار داشت :اما در حوزه اقتصاد مشکالتی وجود
دارد ،قطعا در حوزه مسکن کار باید با جدیت بیشتری دنبال شود ،عدم همراهی
سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه با این حوزه مشهود است .اینها نشان
میدهد که فرمایش ریاست جمهور که گفتند ما با کسی عهد اخوت نبستیم
فرصت خوبی است که بعد از یک سال و چند ماه قطعا باید ترمیم در کابینه صورت
گیرد.
وی خاطرنشان کرد :مجلس نشان داد در پیگیری مطالبات مردم در عین اینکه

تفکرات این دولت را قبول دارد به عنوان دولت جهادی که پای کار و در کنار مردم
است ،کوتاه نمیآید و اشکاالت جدی هم در بعضی از وزارتخانهها وجود دارد که
انتظار ما این است که قبل از اینکه مجلس خودش ورود کند ،دولت نسبت به
اعمالتغییراتاقدامکند.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ادامه داد :برای مثال در استیضاح وزیر
صمت در عین اینکه ما از حوزه خودرو و خودروسازیها ناراحت هستیم و رضایت
نداریم اما اینکه این را به یک وزیر محدود کنیم ،منطقی نبود و مجلس دوباره به
وزیر رأی اعتماد داد ولی انتظارمان این است که در حوزههای اقتصادی ،در بازار
ارزوحوزهمسکنترمیمیصورتگیردوانشاءاللهکهخودریاستجمهورتغییراتی
را انجام دهد.
یوسفی در رابطه با ضعفهای موجود و نیاز به اصالحات در کابینه گفت :االن
بعضی از استانداران به شدت ضعیف هستند ،بعضی از وزرا باید جای خود را به
افراد قویتری بدهند و برخی معاونان وزرا نیاز است که تغییر کنند .خود آقای
رئیسپجمهور هم نیاز به ترمیم در بدنه مدیریت دولت را قبول دارد و ما از ایشان
میخواهیم که هرچه سریعتر این کار را انجام دهد.
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پیـام سـپه

مراسم افتتاح نیروگاه های خورشیدی در مناطق محروم
کشور با اعتباری بالغ بر 12هزار میلیارد ریال توسط بانک
سپه ،با حضور دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در
استان قم برگزار شد.

پاییز هزار رنگ در جنگل های گلستان
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم :

«علی بهلولی» سرپرست هیات هندبال استان قم شد
رئیس فدراسیون هندبال علی بهلولی را به عنوان سرپرست هیات هندبال استان قم منصوب کرد .براساس این
گزارش  ،با ابالغ رسمی علی پاکدل رئیس فدراسیون هندبال ایران ،علی بهلولی تا زمان برگزاری مجمع انتخابات
این هیات ورزشی به عنوان سرپرست هیات هندبال استان قم منصوب شد.بهلولی در حال حاضر رئیس سازمان
بسیج ورزشکاران سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم است و از جمله سوابق ورزشی وی میتوان به ریاست هیات
فوتبال سپاه ،هیات بسکتبال سپاه و مدیریت باشگاه مقاومت اشاره کرد.گفتنی است هیات هندبال استان قم از
بهمن ماه سال 1399به دنبال پایان دوره چهار ساله ریاست حسین محمدخانی به شکل سرپرستی اداره میشود
و در سه ماه گذشته علی ساده از چهرههای شناخته شده هندبال سرپرستی این هیات را عهدهدار بود.

معابرشهرقمایمننیست

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با ابراز نگرانی از آمار  100کشته
در سال برای شهر قم گفت :عدد  100کشته در شهر قابلتوجه بوده و این
نشاندهنده مشکالتی در رفتار ترافیکی است ،درواقع تمام ارگانها مسئول
هستند تا شرایط را اصالح کنند.
مسعود طبیبی در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم ،با اشاره به اهمیت بررسی طرح جامع حملونقل اظهار داشت :امروزه
به موضوع ایمنی در معابر و تعیین ردهبندی عملکرد معابر به حد کافی توجه
نمیشود.ویایجادکاربریهایجاذبسفردرمعابرتندرورایکیازآسیبهای
طراحی معابر دانست و افزود :در مسیرهایی که اطراف آن کاربریهای جاذب
سفر وجود دارد ،نمیتوانیم ردهبندی تندرو داشته باشیم و بلوار غدیر یکی از این
مسیرهایی بوده که به خاطر عبور عرضی عابر پرخطر است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد :اگر بخواهیم مسیر
بلوار غدیر را یک مسیر تندرو در نظر بگیریم شاهد افزایش کشتههای این مسیر
خواهیم بود و معاونت حملونقل و ترافیک مخالف این مسئله است.
وی به توسعه متوازن نیز اشاره کرد و گفت :برای توسعه متوازن نیاز به زمان
بوده و نمیتوانیم ایمنی شهروندان را بهصورت کامل تأمین کنیم و اگر جان
آدمها برای ما مهم است باید کاربری معابر بهدرستی تعیین شود و کاربریهای
پیرامون هر معبر در نظر گرفته شود.
طبیبی ،آمار  ۱۰۰کشته در سال را در شهر قم یادآور شد و گفت :نمیتوانیم
زیرساختهای ایمنی برای معابر را در نظر نگیریم و با مقایسه شهر قم با
سایر کالنشهرها عدد  ۱۰۰کشته در شهر قابلتوجه بوده و این نشاندهنده
مشکالتیدررفتارترافیکیاست،درواقعتمامارگانهامسئولهستندتاشرایط
را اصالح کنند.
وی طراحی معابر را بر اساس شلوغترین روزهای سال عنوان کرد و گفت:
آییننامه ،طراحی معابر را بر اساس پیک تردد در نظر میگیرد و ما باید تمام
مسائل را در نظر بگیریم و نمیتوانیم نسبت به طراحی معابر روزهای خلوت را
در نظر داشته باشیم.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم در پایان نسبت به اجرای
چشمگربهای در شهر تأکید کرد و گفت :در مسیرهای که رفتارهای ترافیکی
درستی وجود نداشته و پلیس حضور ندارد اجرای چشمگربهای الزم بوده و در
مسیرهایینیزاگرجمعآوریشدهدالیلیعلمیداشتهاست.
نایبرئیس شورای اسالمی شهر قم :

مطالعات پروژههای شهری دقیق و با
مالحظاتاقتصادیانجامشود

نایبرئیس شورای اسالمی شهر قم گفت :در اجرای طرحها و پروژهها باید
مالحظات اقتصادی در نظر گرفتهشده و بر حفظ بیتالمال تأکید شود.
 محمود مسگری در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم ،بر حفظ بیتالمال در اجرای طرحها و پروژهها تأکید و اظهار داشت:
باید مطالعات پروژهها و طرحها بهصورت دقیق و با مالحظات اقتصادی انجام
شود.
وی عدم موفقیت در بعضی از طرحها را یادآور شد و افزود :در طرحهای
ناموفق و بدون مطالعهای که اجرا میشود ،باید مجریان پاسخگو بوده و به خاطر
هدررفتنبیتالمالتوضیحدهند.
نایبرئیسشورایاسالمیشهرقمخاطرنشانکرد:متأسفانهدربرخیمواقع
شاهد اجرای یک طرح و سپس جمعآوری طرح بدون در نظر گرفتن هزینههای
آن هستیم .وی خواستار پاسخگویی نسبت به هزینه اجرای برخی پروژهها شد
و بیان کرد :نمیتوانیم اجازه بدهیم طرحی بدون مطالعات کارشناسی کافی
اجراشده و در مدت کمی دوباره جمعآوری شود.
عضو شورای اسالمی شهر قم نیز دراین جلسه با تأکید بر تأمین خودروهای
برقی در پیاده راهها گفت :امروز باید با نگاه عبرتآموزی به بازنگری امور و
مشکالت بپردازیم و این نگاه مقام معظم رهبری به وقایع کشور را در همه امور
به کار ببریم.
حجتاالسالممرتضیسپسمسائلمطرحشدهدرحوزهترافیکراموردتوجه
قرارداد و تأکید کرد :تغییر معبر رودخانه به بلوار باید بهصورت جدی پیگیری
شود تا در آینده به مسائل حقوقی برنخوریم ،همچنین باید تأمین خودروهای
برقی نیز جدی دنبال شود و اینیکی از مطالبات جدی شورای شهر از شهرداری
است.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تاکید کرد:

حفظبلوارشهیدسردارسلیمانی
بهعنوان بلوار در طرح جامع ترافیک

معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم بر لزوم حفظ بلوار شهید
سردار سلیمانی بهعنوان بلوار در طرح جامع ترافیک شهر تأکید کرد و گفت:
باید در این مصوبه مطالبه مردم لحاظ شود و در تمام اسناد باالدستی بهعنوان
معبرشناختهشود.سیدابوالفضلاسماعیلیدرشصتویکمینجلسهرسمی
و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با اشاره به اهمیت حفظ ایمنی در معبر واقع
در مسیر رودخانه بهعنوان یک معبر اصلی در شهر اظهار داشت :بلوار سردار
سلیمانی یکی از معابر مهم در شهر بوده و با توجه به سیل سال  ۹۸باید تمام
نکات ایمنی این مسیر رعایت شود .وی حفظ بلوار شهید سردار سلیمانی
بهعنوان یک معبر اصلی را مطالبه مردم دانست و افزود :باید در این طرح این
درخواستمطالبهمردملحاظشود،زیرادرصورتبروزهرگونهمشکلمسئولیت
آن در مرحله نخست با شهرداری بوده و شهرداری باید به مردم پاسخگو باشد.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تصریح کرد :رودخانه باید در
تمام اسناد باالدستی بهعنوان معبر شناخته شود و شهرداری و شورای شهر باید
در تصویب حفظ رودخانه بهعنوان معبر ،بر روی آمدن واژه معبر نیز اصرار کند تا
در آینده به مشکالت و چالشی برنخوریم.
وی د تأکید کرد :امروز در بلوار شهید سردار سلیمانی بخشی از بار ترافیکی
هسته مرکزی شهر جریان دارد و مدیریت شهری بر حفظ آن تأکید دارد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم :

جانماییمسیرهایپیاد هراهها
بازنگریشود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم همچنین با تأکید
بر بازنگری جانمایی مسیرهای پیاده راهها در شهر گفت :اجرای پیاده راهها در
مسیرهای تاریخی و بازارها توجیه دارد.
سبحانی ثابت در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم ،به اجرای طرح پیاده راهها در شهر قم اشاره کرد و اظهار داشت :اصل
اجرای این طرحها درست است ،اما امروز مردم و کسبه مشکالتی داشته و عدم
حل این مشکالت نارضایتیهای زیادی را ایجاد کرده که نباید نادیده بگیریم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد :دریکی
از بسطهای حرم مطهر چندین خودروی برقی فعال است ،اما در پیاده راهها
چنین امکانی وجود ندارد و باید در اجرای پیاده راهها مسائل زیادی را در نظر
بگیریم ،درحالیکه در مسیرهای جدیدی که بهعنوان پیاده راه مطرحشده این
مالحظات دیده نشده است.
وی اجرای پیاده راه را مربوط به مسیرهای خاص دانست و خاطرنشان کرد:
طرح پیاد هراه باید در مسیرهای خاص و محورهای تاریخی اجرا شود و ما در
جانماییهای فعلی بحث داشته و باید بررسی بیشتری انجام شود تا نارضایتی
ایجاد نشود و مردم از زیبایی آن لذت ببرند .سبحانی ثابت در پایان تأکید
کرد :اجرای پیاده راهها در مسیرهای تاریخی و بازارها توجیه دارد ،اما اینکه
بخواهیم در تمام شهر و بدون در نظر گرفتن امکانات این طرحها را اجرا کنیم در
طوالنیمدتنارضایتیشهروندانراخواهیمداشت.

60درصد متوفیان تصادفات سنین  ۲۰تا  ۳۰سال هستند
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت :بیش از ۶۰درصد متوفیان تصادفات کشور در سنین ۲۰تا ۳۰سال هستند که
آماربسیارنگرانکنندهایاست.سردارحسنمومنیعصرسهشنبهدرنشستستادراهبریتصادفاتاستانکهبا
حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد ،افزود :پیامدهای اجتماعی تصادفات بخصوص در مورد جوانان خیلی
زیاد است و قابل محاسبه نیست لذا هر کاری در زمینه کاهش تصادفات انجام شود ،باز هم کم است.وی تصریح
کرد :همه مسووالن هدف مشترک برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن دارند لذا امکانات و نیروها باید برای
اینهدفمشترکمتمرکزشوند.

عکاس  :محمد عطایی

شهردار قم :

بدون زیرساخت نمیتوانیم طرحهای یکپارچه اجرا کنیم
شهردار قم گفت :تا زمانی که زیرساختها ایجاد نشود ،نمیتوانیم طرحهای
یکپارچه در شهر اجرا کنیم.
دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر قم ،با اشاره به موضوعات مطرحشده در طرح جامع مطالعات
حملونقل و ترافیک شهر قم اظهار داشت :شهر قم دارای حساسیتهای خاصی
در بعضی از مسیرها بوده که باید به آن دقت شود.
وی اصرار مشاور طرح جامع مطالعات حملونقل و ترافیک شهر قم در حذف
بلوار شهید سلیمانی بهعنوان یک معبر را موردتوجه قرارداد و افزود :مدیریت
شهری با حذف معبر شهید سردار سلیمانی مخالف بوده و این مسیر تا پردیسان
ادامه داشته و شهر برای آن هزینه کرده است.
واگذاری تعیین تکلیف برخی پروژه ها به شورای شهر
شهردار قم تصریح کرد :شهرداری برای حفظ این معبر مسائل زیادی را در نظر
گرفته و مطالبات مردم در حفظ آن تأثیر زیادی دارد و شهرداری حل اختالف
بین مدیریت شهری و مشاور در این مورد را به شورای اسالمی شهر واگذار کرده و
امیدواریمباحذفواژهمعبروتأکیدبرلحاظبلوارشهیدسردارسلیمانیاینمسئله
حل شود .وی به اجرای خط  Bمترو نیز اشاره کرد و گفت :مطالعات خط Bمترو
در حال انجام است ،اما نیاز به تصمیم مجموع مدیریت شهری بر اجرای خط B
مترو داریم؛ یکی دیگر از مسائلی که شهرداری با مشاور طرح اختالف دارد اجرای
پیاده راهها در شهر است .سقاییان نژاد ادامه داد :اجرای پیاده راههایی مانند
صفاییه و خیابان بوعلی نیز مورد اختالف است که تصمیم نهایی را باید شورای
شهر بگیرد ،الزم است به این نکته توجه داشته باشیم که تا زمانی که زیرساختها
ایجادنشود،نمیتوانیمطرحهاییکپارچهدرشهراجراکنیم.
وی زمان را یکی از کلیدیترین مسائل در توسعه شهر دانست و بیان کرد :ما
نمیتوانیم صبر کنیم تا تمام طرحها بهصورت همزمان اجرا شود و باید بهمرور و
در هر بخشی که امکان اجرای طرح راداریم پیش برویم  ،همین سیاست در اجرای

رینگهای ترافیکی اصفهان نیز اجرا شد ،به صورتی که ابتدا رینگها یکییکی
اجرا کرده و سپس رینگها را با توجه به بازه زمانی ساماندهی شد.
شهرداری بهصورت جدی در حال پیگیری خودروهای برقی است
شهردارقمایجادیکپارچگیدرطرحهایترافیکیرامرحلهآخردانستوتصریح
کرد :ابتدا باید تمام طرحها ازنظر سختافزاری اجرا شود و آمادگیهای الزم به
وجودبیایدتایکپارچگیدرمرحلهآخراجراشود.ویدرادامهبهچالشهایتأمین
خودروهای برقی برای مسیر پیاده راهها نیز اشاره کرد و گفت :شهرداری بهصورت
جدی در حال پیگیری تأمین خودروهای برقی برای مسیرهای پیاده راه است و بر
اساس همین فوریت در تأمین خودروهای برقی ترک تشریفات مزایده در دستور
کار قرار گرفت .سقاییان نژاد در پایان یادآور شد :متأسفانه باوجود این اقدامات،
کار نیمهتمام مانده و باوجود توافقنامه با حرم برای تأمین۲۲راننده ،مراحل از ابتدا
آغازشده و این پروسه زمانبر شده است.

در طراحی و اجرای پروژهها حفظ بیتالمال در نظر گرفته شود
برطرف کرده است و امروز که دوباره زمان شهید
شدن است بسیج در میدان بوده و با توجه به توطئه
بزرگ دشمن ،بسیج باید درخشش دیگری داشته
باشد .رئیس شورای اسالمی شهر قم با یادآوری
نام شهدای اعضای شورای اسالمی شهر قم
تصریح کرد :کنگره ملی  ۶۰۹۰شهدای استان قم
باشکوه در  ۲۷آبان برگزار شد و مقام معظم رهبری
با به کار بردم تعبیر قم شهر قیام و اقامه قیام است،
مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئوالن شهر قم
گذاشتند.
درمطالعاتجامعحملونقلباید
پیشبینیهایالزمانجامشود
وی با تفسیر تعبیر مقام معظم رهبری تأکید کرد:
تعبیر شهر اقامه قیام را نخستین بار رهبری در مورد
قم به کار بردند و به این معناست که نهتنها شهر قم
قیامکننده است ،بلکه با آگاهی و بصیرتی که دارد
شهرهای دیگر را نیز به قیام دعوت کرده و ان شالله
در این فتنه نیز شهر قم شهر قیام و اقامه قیام علیه
فتنهباشد.
اسالمی در ادامه و در جریان بررسی طرح
جامع ترافیک شهر قم به موضوع آیندهنگری

توجه کرد و گفت :در مطالعات جامع حملونقل
باید پیشبینیهای الزم انجام شود و نسبت به آن
شورای اسالمی باید مسئولیتپذیری بیشتری
داشته باشد و در مورد معبر شهید سلیمانی باید با
دقت بیشتری تصمیمگیری کرده و مطالبه مردم را
در این بخش از مصوبه نیز لحاظ شود.
وی ادامه داد :در مورد اجرای پیاده راهها نیز باید
ابتدا معبر ایجاد شود تا شهروند به سمت فرهنگ
استفاده از آن حرکت کند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد:
قبل از ایجاد زیرساختها نمیتوانیم نتیجهای از
آموزشهای حوزه فرهنگ شهروندی بگیریم و در
مورد پیاده راهها نیز باید ابتدا زمینه را ایجاد کنیم و
مردم را به سمت انسانمحوری و کاهش استفاده از
خودروی شخصی سوق دهیم.
وی در پایان بر جانمایی درست مسیرهای پیاده
راه نیز تأکید کرد و گفت :باید تمام مالحظات را در
اجرای این طرح در نظر گرفته و در مورد جانمایی
مسیرها دقت بیشتری شود و امکانات را نیز در نظر
بگیریم ،در اجرای طرح و پروژهها حفظ بیتالمال
بسیار مهم است و آن را لحاظ کنید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

تأکید مدیریت شهری قم بر اجرای خط  Bمترو

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم با اشاره به تأکید
مدیریت شهری بر اجرای خط Bمترو در قم گفت :با توجه به افزایش جمعیت منطقه
پردیسان در آیندهای نزدیک خط  Bمترو یک خط سنگین بوده و باید در حد خطوط
تهران به آن نگاه کنیم.
به گزارش ندای قم به نقل از روابط عمومی شهرداری  ،روحالله امراللهی در شصت و
یکمینجلسهرسمیوعلنیشورایاسالمیشهرقم،بازنگریطرحجامعمطالعات
حملونقل شهری قم را موردبررسی قرارداد و اظهار داشت :این بازنگری بعد از ۱۵
سال انجا م و چالشهای مختلفی داشته و طی این  ۱۵سال گذشته بیش از ۹۰
درصدمعابرشهرتکمیلشدهاست.
وی توسعه معابر شهر را قابلتقدیر دانست و افزود :کار اصلی ایجاد معابر شهر
انجامشدهوامروزبایدهمهجانبهبهتکمیلطرحهایپیشنهادیدرطرحجامعتوجه
کنیم و فقط تنها خیابان اصلی و ضروری شهر که تکمیلنشده عمار یاسر است و بر
اساسهمینموضوعبراجرایهمهجانبهبقیهطرحتأکیدداریم.
رئیسکمیسیونشهرسازیومعماریشورایاسالمیشهرقمبرتبدیلرودخانهبه
موزه پدافندی اشاره کرد و گفت :وقتی تمام طرحها همهجانبه دیده شود ،میتوانیم
بر روی سیما و منظر شهری در بلوار شهید سردار سلیمانی کارکرده و رودخانه
را با کاربری موزه پدافندی ببینیم و بر روی دو سطح شده بلوار امام موسی صدر
برنامهریزیکنیم.
وی با تأکید بر تغییر معبر رودخانه به بلوار شهید سردار سلیمانی تصریح کرد :باید
در تمام اسناد این تعبیر بکار برود اما باید مالحظات مشاور را نیز در حفظ ایمنی مسیر
در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم بههرحال این مسیر رودخانه بوده و شورای عالی
ترافیک کشور به این موضوع توجه میکند.
امراللهی به چالشهای اجرای خط  Bمترو نیز توجه کرد و گفت :اجرای خط
 Bمترو یک سند است و این سند تاریخ شهرسازی شهر را رقم میزند ،زیرا سهنظام
حرکتی ،کالبدی و عملکردی دارد و اگر ما در نظام حرکتی درست عمل نکنیم دو نظام
بعدی دچار مشکل خواهد شد.
وی افزایش جمعیت منطقه پردیسان را در چند سال آینده یادآور شد و بیان کرد :با
توجه به ساخت مسکن ملی در پردیسان ،در آیندهای نزدیک جمعیت این منطقه به

موافقترئیسجمهوربااستعفایرستمقاسمی
حجتاالسالم رئیسی ،رئیس جمهور ضمن تقدیر از تالش های رستم قاسمی در دوران مسولیت خود در وزارت
راه و شهرسازی و آرزوی سالمتی برای ایشان ،با استعفای ایشان در پی تشدید بیماری ،موافقت کرد و ابراز امیدواری
نمود که بتوان از توانمندیهای ایشان پس از بهبودی کامل استفاده شود.در پی قبول استعفای رستم قاسمی از
س جمهور شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را با حفظ سمت
وزارت راه و شهرسازی ،رئی 
به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیها به زیر  6کیلو رسید
سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیها از  ۱۲کیلوگرم در سال  99به  6کیلو گرم در امسال رسیده است.براساس
گزارش فائو در سال  ،۱۳۹۹سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان  ۴۱کیلوگرم است .بدین ترتیب در میان
 ۱۹۶کشور جهان ،رتبه ایران با 12کیلو در سال ۹۸است.رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندی
تهران به نقل از اتاق اصناف اعالم کرد که در سال جاری سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران برای هر ایرانی حدود
 ۶کیلوگرم است.

رئیس شورای اسالمی شهر قم :

رئیس شورای اسالمی شهر قم بر جانمایی
درست مسیرهای پیاده راه نیز تأکید کرد و گفت:
باید تمام مالحظات را در اجرای این طرح در نظر
گرفته و در مورد جانمایی مسیرها دقت بیشتری
شود و امکانات را نیز در نظر بگیریم ،در اجرای طرح
و پروژهها حفظ بیتالمال بسیار مهم است و آن را
لحاظکنید.
دکتر حسین اسالمی در شصت و یکمین جلسه
رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با اشاره به
هفته بسیج و نقش و جایگاه آن در تفکر انقالبی
اظهار داشت :بسیج و شهادت دو واژهای بوده که
همواره قرین هم بودهاند و اگر به ادبیات حضرت
امام(ره) نگاهی بیندازیم ،بسیج راهحل همه
مشکالت تلقی شده و امام معتقد بود همه باید
عضو بسیج باشند و در چهارچوب تفکر بسیجی
عملکنند.
وی تحقق آرمانهای انقالب را با تفکر بسیجی
ممکن دانست و افزود :بسیج با امکانات کم،
موقعیتهای بزرگی در عرصههای فرهنگی،
اجتماعی  ،سیاسی و اقتصادی به وجود آورده و
تهدیدهای بسیار بزرگی را در بخشهای مختلف

طنزپردازلرستانیخودکشیکرد
فرمانده انتظامی خرمآباد گفت" :حسین زرین جویی" طنزپرداز لرستانی روز سهشنبه در منزل پدری خود اقدام
به خودکشی کرد ،.سرهنگ نبی الله قاسمی روز سهشنبه اظهار کرد :ساعت  ۱۲و  ۲۴دقیقهروزسه شنبه طی
تماس تلفنی با مرکز  ۱۱۰خبر فوت یک جوان اعالم شد که مأموران پلیس بالفاصله در محل حضور پیدا کردند.
وی افزود :پس از حضور مأموران نیروی انتظامی در محل ،جسد متعلق به حسین زرینجویی از طنزپردازان استان
لرستان در طبقه دوم منزل پدری مشاهده شد .وی با اشاره به اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان در دست
بررسی است گفت :آثار هیچگونه ضرب و جرح بر روی جسد گزارش نشده است.حسین زرین جویی طنزپرداز و
کمدینلرستانیدرآخرینپستاینستاگرامیخودنوشت«اینمآخرینخندهمنم»

عددی بالغبر ۴۰۰هزار نفر خواهد رسید و امکان تبدیل این منطقه به شهر وجود دارد
که ساخت مترو با توجه به شرایط پردیسان ضرورت دارد.
خط  Bمترو باید در حد خطوط تهران به آن نگاه کنیم
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد :با توجه
به افزایش جمعیت این منطقه در آیندهای نزدیک خط  Bمترو یک خط سنگین
بوده و باید در حد خطوط تهران به آن نگاه کنیم و اجرای بی آر تی نیز با همین افق
دیدهشده است و زیرا توسعه شهر در آینده در منطقه پردیسان خواهد بود.
وی اجرای خطوط مترو به علت هزینه سنگین آن را موردتوجه قرارداد و گفت :شاید
به علت هزینه سنگین اجرای مترو مجبور به کنار گذاشتن آن شویم و برای همین باید
سایرمدهایحملونقلیبرایجمعیتشهرقمکهبهزودیبهدومیلیوننفرمیرسد،
دیده شود و برای مدیریت شهر در آن زمان باید امروز تدابیر الزم اندیشیده شود.
نمیتوانیم شهر قم را تکبعدی دید و باید دو زمانه دیده شود
ً
امراللهی ادامه داد :نمیتوانیم برای شهر قم نگاهی کامال انسانمحور یا خودرو
محور داشته باشیم و باید دوجانبه به این شهر نگاه کنیم ،زیرا شهر بسیار توسعهیافته
و بسیاری از طرحها اجراشده است و نمیتوانیم آن را با شهرهای کوچک و دارای
زیرساختهایمناسبمانندهلندمقایسهکنیم.
وی به اعتراض معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم مبنی بر دیده نشدن
مسائلایمنیدرتصمیمگیریهااشارهکردوگفت:دراینشهرعقبافتادگیهایبا
قدمت  ۵۰سال وجود دارد و مشکالت اجازه انجام بعضی از کارها را به ما نمیدهد و
باید در نظر بگیریم تا زمانی که قیمت سوخت واقعی نشود نمیتوانیم شهروندان را به
استفادهازحملونقلعمومیوادارکنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم ادامه داد :با توجه
به زائر محور بودن شهر قم ،نمیتوانیم الگوهایی مانند شهر اصفهان یا تبریز را برای
قم ببینیم و باید شهر قم را مانند شهر مشهد ببینیم ،زیرا زندهبودن و پویایی شهر برای
حضور زائر است و باید طراحیها در شهر قم دو زمانه انجام شود.
وی با یادآوری دوباره موقعیت شهر قم در پایان تأکید کرد :با توجه به شرایط قم
نمیتوانیم شهر قم را تکبعدی دید و باید دو زمانه دیده شود و برای تمامروزهای پیک
و خلوت شهر برنامه داشته باشیم و نگاه همهجانبه به این شهر کنیم.

پاداش میلیاردی به سعودیها بعد از برد آرژانتین
پادشاه عربستان بابت پیروزی روز چهارشنبه تیم کشورش مقابل آرژانتین ،به هر کدام از بازیکنان عربستان پنج
میلیونریالسعودیمعادل ۴۷میلیاردتومانپاداشپرداختکرد.سلمانبهعبدالعزیزپادشاهعربستان همچنین
روز چهارشنبه (را تعطیل عمومی اعالم کرد.
نمایندهمجلس:ممنوعالخروجیدانشجویاندروغاست
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت :موضوع ممنوعالخروجی دانشجویان دروغ است و اصال چنین چیزی
صحت ندارد.قاسمی افزود :موضوع ممنوعالخروج کردن دانشجویان نه در دستور کار کمیسیون آموزش و نه
کمیسیون با آن موافق است ،کمیسیون آموزش این موضوع را قبول ندارد.
رونالدو از منچستریونایتد جدا شد
پس از حواشی به وجود آمده ،کریستیانو رونالدو طی توافقی دو جانبه از منچستریونایتد جدا شد.باشگاه
انگلیسی رسما این خبر را تایید کرد.رونالدو در مصاحبه ای که حدود یک هفته پیش منتشر شده بود به انتقاد تند
از باشگاه و سرمربی این تیم پرداخت و خشم هواداران شیاطین سرخ را برانگیخت.
چه کسی برای تصدی وزارت راه به مجلس معرفی می شود؟
در حالی که معاون پارلمانی رییس جمهور اعالم کرده که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هفته آینده  ۶اذر به
مجلسمعرفیمیشود،رئیسکمیسیونعمرانمجلسازمهردادبذرپاشرئیسکنونیدیوانمحاسباتبهعنوان
گزینه دولت برای این وزارتخانه خبر می دهد.

با حکم رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی ؛

«سیدمهدیحسینی»رئیسجدیدحوزههنریقمشد

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی ،با صدور حکمی «سید مهدی حسینی» را به عنوان رئیس جدید حوزه
هنری استان قم منصوب کرد.
براساس این گزارش ،محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی ،با صدور حکمی «سید
مهدی حسینی» را به عنوان رئیس جدید حوزه هنری استان قم منصوب کرد.
سید مهدی حسینی متولد ۱۳۵۴است و سالهاست در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند.
اوعضویتدرانجمنخوشنویسانایران،عضویتدرانجمنهنرهایتجسمی،مدیریتهنریکنگرهملی
شهدای استان قم ،مسئولیت حوزه هنری استان فارس ،مسئولیت اجرایی و دبیری شورای سیاستگذاری
هیئت هنر و رسانه قم ،مدیریت مدرسه هنر شیعی و مدیریت هنری ستاد راهیان نور کشور را در کارنامه دارد.
کسبرتبهنخستدردودورهجشنوارهملیهنرهایآسمانی،رتبهنخستجشنوارهسراسریطلیعهظهور
و رتبه نخست اولین سوگواره سراسری عکس و پوستر هیئت نیز از جمله سوابق هنری سید مهدی حسینی
است .در بخشی از حکم دادمان خطاب به حسینی آمده است« :خیزش نسلهای پیاپی بزرگ مردان
فرهنگ و هنر از قم ،گواهی است بر ظرفیتهای عظیم و یگانهی این دیار .خوشبختانه امروز قم را چشمهی
جوشان استعدادهای فکری و هنری تازه نفس و خوشآتیهای میبینیم که بیتردید سرمایهی فردای این مرز
و بوم و انقالب و نظام اسالمی خواهند بود ».رئیس حوزه هنری همچنین از زحمات محمدعلی روزبهانی که
پیش از این مدیریت حوزه هنری استان قم را برعهده داشت تقدیر و تشکر کرد.
عضو شورای اسالمی شهر قم:

باید واژه رودخانه از کنار معبر شهید سردار سلیمانی
حذف شود

عضو شورای اسالمی شهر قم گفت :باید واژه رودخانه از کنار معبر شهید سردار سلیمانی حذف شود ،زیرا
در صورت بروز هرگونه مشکل مدیریت شهری باید پاسخگو باشد و واژه معبر رودخانه به بلوار سردار شهید
سلیمانی تغییر کند .مجید اخوان در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم ،با
اشاره به اهمیت دقت در واژهها در الیحههای موردبررسی در شورای اسالمی در زمان تصویب اظهار داشت:
همیشه مشکالت زیادی در مورد مسیر رودخانه بهعنوان یک معبر وجود داشته و در صورت اصرار مدیریت
شهریبرحفظاینمعبر،بایدپیشبینیهایحقوقیآنانجامشود.ویخاطرنشانکرد:بایدواژهرودخانهاز
کنار معبر شهید سردار سلیمانی حذف شود ،زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل مدیریت شهری باید پاسخگو
باشد و واژه معبر رودخانه به بلوار سردار شهید سلیمانی تغییر کند .عضو شورای اسالمی شهر قم همچنین بر
یکساندیدهشدنتمامشهرونداندراجرایتبصرههادرحوزهشهرسازیتأکیدکردوگفت:نبایدشهروندان
احساس کنند در مواردی شورای شهر دوگانه عمل میکند و یک قانون به چند صورت اجرا میشود ،عدالت
در اجرای قوانین از اهم مسئولیتهای شورا است.
با حضور آیتالله محسن اراکی :

بزرگترینمسجدشیعیاندرعمانافتتاحشد

مسجد جامع السالم مسقط به عنوان بزرگترین مسجد شیعیان در عمان در زمینی به مساحت  30هزار
متر مربع با 12هزار و 820متر مربع بناء احداث و طی مراسمی با حضور آیتالله محسن اراکی عضو مجلس
خبرگانرهبریافتتاحشد.
به گزارش مرکز خبر حوزه ،دوشنبه شب طی مراسمی با حضور وزیر اوقاف عمان محمد بن سعید المعمری
و آیت الله اراکی عضو شورای عالی حوزه های علمیه و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص
مصلحتنظاممسجدجامعالسالمبزرگترینمسجدشیعیعمانافتتاحشد.
در این مراسم که با حضور جمعی از علمای شیعه و سنی عمان و شماری از علمای شیعه کشورهای عربی
برگزار گردید فؤاد الساجوانی ،قبیله اللواتیه عمان و وزیر کشاورزی سابق این کشور لوح یادبود این مسجد را
به وزیر اوقاف عمان اهداء کرد.
مسجد جامع السالم مسقط در زمینی به مساحت سی هزار متر مربع با ۱۲۸۲۰متر مربع بناء به همت اداره
اوقاف اللواتیه عمان احداث و دوشنبه شب طی مراسمی افتتاح شد.

