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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد

لزوم افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد :افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ
تورم سیاست دولت است.
علی ربیعی پنجشنبه شب در استودیو گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما
افزود :صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش
دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمی کند.
وی گفت :سیاست افزایش میزاندستمزد نسبت به نرخ تورم باید یکدههدنبال
شود تا مردم قدرت خریدشان به سال های گذشته برسد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید
مردم و در نهایت افزایش تولید می شود.
ربیعی با اشاره به هزینه های این وزارت برای تامین اجتماعی گفت :روزی که وزیر
شدم هفت هزار میلیارد تومان هزینه درمان تامین اجتماعی بود که االن به  20هزار
میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه یکپارچگی تامین اجتماعی را از هم می پاشد افزود :در حالی که
باید  50هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کنیم تالش کرده ایم تا حتی یک
روز مستمری مستمری بگیران تاخیر نشود .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره
به نابرابری میان شهرها و حاشیه آنها گفت :اگر بخواهیم فقر زدایی کنیم نیاز به
سیاست مناسب ،مداوم و منسجم داریم.
ربیعی افزود :باید با این سیاست به فقر حمله و روستاییان و کارگران و حاشیه
نشینان را توانمند کنیم.
وی گفت :بر اساس بررسی های به عمل آمده از ناآرامی های گذشته دربرخی
مناطق کشور مشخص شد ناآرامی ها در مناطقی که احساس بی عدالتی بیشتر
بوده بیشتر به وجود آمده و این یک واقعیت اجتماعی است.
او افزود :در سال  97برای فقرزدایی هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که
چهار هزار میلیارد تومان ان موجود است و بقیه را باید تامین کنیم.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :برنامه اشتغال روستاییان و اشتغال فراگیر
را به سیاست ضد فقر تبدیل کرده ایم.
ربیعی گفت 6 :میلیون بیمه نشدهدر کشور وجوددارد که الیحه حمایتی اش هم
اکنون در دولت در دست بررسی است.
وی افزود :برای اجرای طرح فراگیر اشتغال در سال آینده  72هزار میلیارد تومان
پیش بینی کرده بودیم که این مبلغ هنگام بررسی بودجه سال 97در مجلس تغییر
کرد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تثبیت شغل را از جمله برنامه های این وزارت
خانه دانست و گفت :اعطای  10هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه ها در سال
جاری در راستای همین برنامه بود.
ربیعی با بیان اینکه هدف ما نه وام دادن بلکه ایجاد اشتغال است افزود :در
چارچوب طر ح های اشتغال روستایی و فراگیر  300هزار نفر ثبت نام کردند که از
این میان  87هزار طرح پذیرفته شد و بخش اعظم آنها به بانک ها معرفی شدند.
وی با بیان اینکه طرف دیگر در ایجاد اشتغال خود مردم هستند گفت :مردم باید
بدانند اشتغال به معنای استخدام ،پایان یافته است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :تاکون هیچ برنامه و تصمیم خاصی
برای حذف یارانه بگیران در سال آینده وجود ندارد.
ربیعی افزود :واقعیت این است کهدهک های میانی کشور بی جان هستند و نمی
شود زندگی شان را دست کاری کرد.
وی با اشاره به مشکالت صندوق های بازنشستگی گفت :این مشکالت از  25سال
پیش آغاز شد اما هیچ کس آن را بیا ن نکرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :ساعت شنی جمعیت که تغییر کند این
مشکالت برای صندوق های بازنشستگی ایجاد می شود.
ربیعی با بیان اینکه صندوق های بیمه ای را با صندوق های حمایتی اشتباه گرفته
ایم گفت :صندوق های ما نیازمند اصالحات ساختاری هستند و مجلس و دولت
باید برای این اصالحات تصمیمات سخت بگیرند تا وضعیت صندوق ها درست
شود اما جامعه آمادگی ان را ندارد .وی افزود :منابع بیمه کارگران ساختمانی 700
میلیارد تومان و مصارفش یک میلیارد و  300میلیون تومان است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خروج از بنگاه داری و روی آوردن به سوی سهام
داری را از جمله برنامه های این وزارت خانه برای خروج صندوق های بازنشستگی
از مشکالتشاندانست و گفت :با  50هزار میلیارد تومانی که سال آیندهدریافت می
کنیم همه بدهی هایمان را تسویه خواهیم کرد.
ربیعی افزود :در سال آینده سه هزار و  100میلیارد تومان برای صندوق فوالد در
نظر گرفته شده است.

نوبخت :یک میلیون و  300هزار شغل سال آینده ایجاد می شود

سخنگویدولت گفت:دولت قصددارد سال آینده یک میلیون
و  333هزار فرصت شغلی ایجاد کند که از این تعداد846 ،
هزار شغل در اختیار فارغ التحصیالن دانشگاهها قرار خواهد
گرفت.
محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در همایش ساالنه کانون
فرهنگیان و همایش ساالنه حزب اعتدال توسعه استان تهران
افزود :برنامه دولت دوازدهم ،رفع فقر مطلق در کشور است و
تصمیم داریم سال آینده این سیاست را اجرایی کنیم.
وی به اتمام بررسی بودجه سال  97در مجلس شورای اسالمی
اشاره کرد و گفت :سال  92که دولت را تحویل گرفتیم بودجه،
 210هزار میلیارد تومان بود و امروز بودجه  346هزار میلیارد
تومان است و بودجه در طی این سالها  65درصد افزایش
پیدا کرده است.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه ادامه داد :درآمد نفتی ما تقلیل
کرده است و بودجه در مقایسه با چهار سال قبل نصف شده
است اما بودجه آموزش و پرورش از  14هزار میلیارد تومان به
 32هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد :دو برابر کردن حقوق فرهنگیان عدد
بسیار ناچیزی است و خودمان هم این موضوع را می دانیم و
با وجود اینکه رشد منفی  7درصدی اقتصاد را امروز به اعتقاد
تمام جهان به  6درصد رساندیم اما آیا رفاه را تامین کردهایم؟
و هنوز بیش از  3میلیون و  200هزار بیکار در کشور داریم.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه افزود :متاسفانه نتوانستهام برای
اعضای حزب وقت بگذارم چراکه زیر آوار کارها و مشکالت
ماندهام و از شما می خواهم من را کمک کنید.
نوبخت افزود :این دولت با تفکر اعتدالی و اصالحات به وجود

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی (-م الف )1194
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی شیرین فام قم سهامی خاص به شماره ثبت 1866
و شناسه ملی  10860967079به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان محمدمهدی غالمی به شماره ملی  0385476906به سمت رئیس هیئت مدیره
 ،علیرضا غالمی به شماره ملی  0386358176به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
و خانم مهفام غالمی به شماره ملی  0371058211به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
انتخاب شدند  .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل
با رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد
با ثبت این مستند تصمیمات تعییندارندگان حق امضاء  ،تعیین سمت مدیران انتخاب
شده توسط متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی (-م الف )1195
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرکا با میوه ی نوتاش در تاریخ  1396/11/28به
شماره ثبت  15431به شناسه ملی  14007425108ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .
موضوع فعالیت  :شرکت در مناقصه ها و مزایده ها – اخذ و اعطای نمایندگی – ارائه
خدمات به نهادها و ارگانها و مراکز دولتی و خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی شامل
تهیه و تامین و طبخ و بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی مجاز و انواع میوه های
مجاز – صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی – خرید و فروش اقالم مجاز – اخذ
وام و اعتبارات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت پس از
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :قم – شهرستان قم – بخش مرکزی – شهر قم – ترمینال – خیابان
( پشت باسکول ) – خیابان تره بار شهید رجایی – پالک  – 0ساختمان میوه تره بار
رجایی – بلوک  1غرفه  – 1طبقه اول – کد پستی 3718135338
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای حسین مباشر به شماره ملی  0386224315دارنده  990000ریال سهم الشرکه
آقای وحید فرهمند موحد به شماره ملی  0386622329دارنده  10000ریال سهم
الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای حسین مباشر به شماره ملی  0386224315و به سمت عضو هیئت مدیره و به
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود
آقای وحید فرهمند موحد به شماره ملی  0386622329و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور  ،شرکت از قبیل چک – سفته
 بروات – قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشار  19دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی ( -م الف )1196
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند مروارید خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت
 7763و شناسه ملی  10860145271به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1396/08/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید :استان قم – شهرستان قم – بخش
مرکزی – شهر قم – صفائیه – کوچه شهدا  – 32خیابان شهدا – پالک  – 0طبقه
دوم – واحد  9کد پستی  3715633619تغییر یافت .با ثبت این مستند تصمیمات تغییر
محل ( تغییر نشانیدر یک واحد ثبتی ) انتخاب شده توسط متقاضیدر سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابلدسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

آمد ،خوشبختانه در مجلس یک کانون اعتدالی داریم که به ما
کمک می کنند ،احزاب حتی احزاب منتقد هم باید ما را کمک
کنند و نظرشان را بگویند و ما هم باید انتقاد احزاب منتقد را
به رسمیت بشناسیم.
سخنگویدولتدوازدهم اظهارداشت:درست است که احزاب
منتقد می خواستند که این دولت سر کار نیاید و دولت مورد
نظرشان انتخاب شود اما اینها به جای خودش و کمک کردن
به دولت فعلی هم جای خود را دارد.
نوبخت تصریح کرد :وی نوسازی بافتهای فرسوده و ناوگان
شهری را از دیگر رویکردهای جدی دولت دوازدهم برشمرد.
سخنگوی دولت خطاب به حاضران در این همایش گفت:
اگر پیگیری و مقاومت شما نبود مشخص نبود که ما امروز
مسئولیت قوه مجریه را بر عهده بگیریم.

نوبخت خاطرنشان کرد :دولت اکنون حزب اعتدال و توسعه
نیست و از کسانی که در سپهر سیاسی ایران ستاره بودند
دعوت کردیم و دولت فعلی با همکاری جریان اصالحات و
اعتدال شکل گرفت.
وی یادآور شد :دولت با عقبه مردمی شکل گرفته است و در
 29اردیبهشت ماه مردم در صفوف طوالنی قرار گرفتند و رای
دادند و همه دنیا دیدند همان فردی از صندوق بیرون آمد
که داخل کشور انتخاب شده بود و هیچ شائبهای در انتخابات
وجود نداشت.
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه ادامه داد :وجود یک اتاق فکر
الزم است و باید عقبه تشکیالتی داشته باشیم؛ این دولت از
حمایت مردمی برخوردار است و من به عنوان جزیی از دولت
از تشکیالت حزبی برای کمک به دولت استفاده می کنم.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی ( -م الف )1197
آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره هفت عدل قم با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  4221و شناسه ملی  10860990209به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1396/11/13و مجوز شماره  14/23514مورخه
 1396/11/19اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :
مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید  :استان قم – شهرستان قم – بخش مرکزی – شهر
قم – ترمینال – بلوار شهید خداکرم – خیابان ترمینال – پالک  – 0ساختمان سالن
شماره  – 2طبقه همکف – کد پستی  3718145651تغییر یافت.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل ( تغییر نشانیدر یک واحد ثبتی ) انتخاب شده
توسط متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های
سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی (-م الف )1201
آگهی تغییرات شرکت امید فوم پالست سهامی خاص به شماره ثبت  6657و شناسه
ملی  10861014014به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/10/26تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :
آقایان عبدالرضا عبائی بشماره ملی  1754647847به سمت رئیس هیئت مدیره ،
امید عبائی بشماره ملی  1754960677به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  ،و
رضا بیتی یام بشماره ملی  0059968478به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب
شدند  .لیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقای امید عبائی و مهر شرکت
معتبر خواهد بود .
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران  ،تعییندارندگان حق امضاء انتخاب
شده توسط متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی ( -م الف )1198
آگهی تغییرات شرکت فکر فضا فرم سهامی خاص به شماره ثبت  10408و شناسه ملی
 10590022059به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1395/11/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :
آقایان یحیی جهانشاهلو به شماره ملی  4285227681به سمت رئیس هیئت مدیره
 ،سبحان جهانشاهلو به شماره ملی  0370024478به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
و احسان جهانشاهلو به شماره ملی  0384188567به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره انتخاب شدند .
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر
می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعییندارندگان حق امضاء  ،تعیین سمت مدیران انتخاب
شده توسط متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی ( -م الف )1202
آگهی تغییرات شرکت امید فوم پالست سهامی خاص به شماره ثبت  6657و شناسه
ملی  10861014014به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1396/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان امید عبائی بشماره ملی  ، 1754960677عبدالرضا عبائی بشماره ملی
 1754647847و رضا بیتی یام بشماره ملی 0059968478به عنوان اعضاء هیئت مدیره
برای مدت  2سال انتخاب شدند .
آقایان ایمان براق سالمی بشماره ملی  0922259021به سمت بازرس اصلی و مرشد
حمزه بشماره ملی  4051827763به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب
شدند  .با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران  ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط
متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان
ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی (-م الف )1199
آگهی تغییرات شرکت فکر فضا فرم سهامی خاص به شماره ثبت  10408و شناسه
ملی  10590022059به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1396/11/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 -1آقایان مصطفی عبداللهی به شماره ملی  0383718376به عنوان بازرس اصلی و
هادی جمشیدی به شماره ملی  4323385821به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال انتخاب گردیدند .
 -2آقایان یحیی جهانشاهلو به شماره ملی  ، 4285227681سبحان جهانشاهلو به
شماره ملی  0370024478و احسان جهانشاهلو به شماره ملی  0384188567به عنوان
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس  ،انتخاب مدیران انتخاب شده توسط
متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان
ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهی ثبتی ( -م الف )1200
آگهی انحالل شرکت اندیشمندان سرو قامت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5089
و شناسه ملی  10860998677به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1396/11/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت مذکوردر تاریخ فوق منحل گردید و آقای حسن قاسمی بشماره 1189463938
به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید  .نشانی محل تصفیه  :استان قم – شهر قم – خیابان
 24متری انصار الحسین – خیابان شهید فکوری – کوچه  – 8پالک  3کد پستی
 3719868988می باشد .
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مجلس بودجه سال  97را تصویب کرد

بودجه سال  97در ایستگاه پایانی

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده الیحه بودجه سال  1397کلکشور ،آن را
برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند.
دولت الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور را در روز  ۱۸آذر تقدیم مجلس کرد که
با تشکیل کمیسیون تلفیق ،در اوای دیماه ،روند بررسی الیحه بودجه  ۹۷در پارلمان
آغاز شد .نمایندگان مجلس بررسی الیحه بودجه  ۹۷کل کشور رادر  ۲۰جلسه به پایان
رساندند که با تصویب آن ،اداره قوانین مجلس این الیحه را به شورای نگهبان ،جهت
اعالم نظر نهایی و تطابق آن با موازین شرع و قانون اساسی ارسال کرده است؛ البته
حدود  ۶تبصره از  ۲۲تبصره الیحه بودجه  ۹۷تاکنون به شورای نگهبان ارسال شده
و عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص گفته است که این
شورا برای بررسی الیحه بودجه  ،۹۷جلسات فوقالعاده تشکیل میدهد .علی الریجانی،
رییس مجلس شورای اسالمیدر روز پایانی بررسی بودجهدر مجلس گفت« :نمایندگان
در این دوره رسیدگی به الیحه بودجه  97را با نشاط و پرکار به پایان رساندند».
براساس مصوبه مجلس ،سقف دخل و خرج دولت در سال  ۹۷تعیین شد؛ به طوری
که بودجه سال  ۹۷کل کشور از حیث منابع بالغ بر  ۱۲میلیون و  ۱۷۵هزار و ۵۷۳
میلیارد و  ۷۳۹میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر  ۱۲میلیون و  ۱۷۵هزار و ۵۷۳
میلیارد و  ۷۳۹میلیون ریال خواهد بود.
روز پایانی بودجه اما مجلس مصوبات مهمی داشت که افزایش وام ازدواج تا  15میلیون
تومان یکی از آنها بود .وام ازدواج  ۱۵میلیون تومان شد .نمایندگان مجلس شورای
اسالمی تصویب کردند تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 97
حدود  15میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله تعیین شود.
بر این اساس ،بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی موظف شد تمام بانکها
و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار
پسانداز ،جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
مشارکت کرده و تسهیالت قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار
دهند.این در حالی که است که هماکنون به هر یک از زوجین مبلغ  10میلیون تومان
تسهیالت ازدواج تعلق میگیرد.
افزایش منابع هدفمندی یارانهها
نمایندگان خانه ملت همچنین در جریان بررسی تبصره مربوط به هدفمندی
یارانهها در بودجه  ۹۷ضمن تعیین مصارف هدفمندی یارانهها ،مقرر کردند درآمد
 ۹۸هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها تا  ۱۱هزار میلیارد تومان قابل افزایش
باشد .علیاصغر یوسفنژاد ،سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال
 ۹۷در این خصوص گفت «طبق مصوبه جدید این کمیسیون در بخش هدفمندی
یارانهها ،منابع هدفمندی تا سقف  ۱۱هزار میلیارد تومان قابل افزایش است ».طبق این
مصوبه دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی
اقدام کند .همچنین در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را
بررسی و در صورت استحقاق نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند .البته در هر صورت
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی ،خانوارهای ساکن روستاها و سایر
خانوادههای کمدرآمد کماکان یارانهدریافت خواهند کرد و از فهرستدریافتکنندگان
یارانه حذف نخواهند شد.
ناصر قوامی ،نماینده مجلس در موافقت با این تبصره ،گفت« :این اولین سال است
که تمام منابع هدفمندی شفاف میشود .ما در واقع برای  ۱۱هزار میلیارد تومان منابع
سرگردان مصرف تعیین میکنیم و این در راستای شفاف کردن و منضبط کردن بودجه
است و به یارانهبگیرها کمک میکند ».اما غالمرضا کاتب معتقد بود که «جدولدرآمدی
هدفمندی یارانهها در قالب  ۹۸هزار میلیارد تومان بسته شده و حاال میگوییم ۱۱
هزار میلیارد تومان برای این منابع قابل افزایش است .یعنی سرجمع منابع  ۱۰۸هزار
میلیارد تومان میشود و دولت به راحتی میتواند نسبت به افزایش قیمت حاملهای
انرژی اقدام کند .ضمن اینکه به دولت اجازه میدهیم منابع و مصارف را در سقف ۱۰
درصد جابهجا کند».
اختصاص هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
مصوبه مهم دیگر مجلس ،اختصاص هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق
بازنشستگان بود .نمایندگان دیروز در ادامه بررسی جزییات الیحه بودجه  ۹۷در بخش
هزینهای ،یک عبارت را به انتهای بند «ج» تبصره  ۱۲اضافه و تصویب کردند.
طبق این مصوبه ،به دولت اجازه داده میشود معادل  ۲۰درصد از اعتبارات هزینهای
در ردیفهای کمکهای بالعوض که مربوط به قوای مختلف است را تا سقف یکهزار
میلیارد تومان کسر کرده و برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
اضافه کند .همچنین یک پیشنهاد دیگر برای الحاق به تبصره  ۱۲تصویب شد که به
موجب آن به دولت اجازه داده میشود از محل منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای
منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسانسازی حقوق
بازنشستگان اقدام کند .به این ترتیب ،علی الریجانی ،رییس مجلس گفت که «در این
دو بند حدود  ۲هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص
داده شده است.
ممنوعیت افطاری دادن دستگاههای اجرایی
نمایندگان مردم در خانه ملت ،افطاری دادن تمامی دستگاههای اجرایی را به هر
میزان و به هر نحو نیز مطلقا ممنوع کردند .بر این اساس ،تامین هزینه افطاری تمامی
دستگاههای اجرایی مندرج در ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر
محل از جمله بودجه کل کشور ،اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی ،اعتبارات
خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع
است.
شفافیت ،انضباط مالی و عدالت ویژگیهای مهم بودجه
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنین گفت  :شفافیت ،انضباط مالی،
عدالت و نظارت مجلس ویژگیهای مهم بودجه سال  ۹۷است .علی اصغر یوسف نژاد
افزود :مجلس بودجه  97را با توجه به برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد
مقاومتی تصویب کرد .وی گفت :کاهش هزینه ها ،حذف واردات غیر ضروری و توجه به
تولیدات داخل از جمله مهم ترین مصوبات مجلس در بودجه سال آینده است.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد

باید و نبایدهای دولت برای پرداخت
بدهیهایشچیست؟

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با تایید بدهی دولت
به سیستم بانکی بیان داشت که این بدهی در موارد متعدد است.
محمدرضا تابش در این باره که دولت  63هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار
است ،بیان داشت :این بدهی از گذشته بوده و رقم بدهی مورد تایید دو طرف نیست،
بانک مرکزی عددی متفاوت از مبلغ دولت از بدهی ها گزار می دهد با این حال این
مطالبات به قبل بر می گردد.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه
بدهی دولت به سالهای گذشته بر می گردد ،توضیح داد :در حال حاضر دولت دیگر
تکلیف ماالیطاق نداشته که بانک ها انجام بدهند ،اما همین که بانک ها بهره بانکی 20
درصد پرداخت می کنند ،بدهی دولت را نیز با بهره  20درصد محاسبه می کنند یعنی
اگر بدهیدولتدر سال گذشته  50هزار میلیارد تومان بوده است با احتساب بهره بانکی
در سال جاری این بدهی به رقمی بالغ بر  60هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نمایند مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسالمی با تاکید براینکه دولت به سیستم
بانکی و سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ،گفت:در برخی شرایطدولت مجبور است
که از منابع بانکی استفاده کند ،نمونه آن همین بحران بانک ها است در هر صورت در
مرحله اول  12هزارمیلیاردتومان تا  21هزار میلیارد تومان پولی پرداخت شده است.
وی ادامه داد :این مبالغ ،پولی نیست که بانک ها داشته باشند ،بنابراین این اعتبارات
را بانک مرکزی پرداخت کرده ،پس طرف حساب بانک مرکزی ،دولت است ،دولت برای
پرداخت بدهی های خود ممکن است ساختمان داشته باشد اما تا اینکه امالک قیمت
گذارش شود و تملک ساختمان ها دنبال شود زمان بر خواهد بود .تابش در این باره که
بدهی دولت به بانک ها در چه مواردی است به خبرگزاری خانه ملت گفت :این بدهی
ها در موارد متعدد و متفاوتی است ،از جمله می توان به برداشت های دولت از سیستم
بانکی برای پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد همچنین دولت در خصوص پرداخت وام ها و
تسهیالتی تعهد کرده که هنوز این موضوعات را با بانک ها تسویه نکرده است.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
آگهیثبتی
(م الف )1203
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع بسته بندی پیرایش شیمی سهامی خاص به
شماره ثبت  1964و شناسه ملی  10860968012به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1396/10/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان خلیل طرف به شماره ملی  1750896631به سمت رئیس هیئت مدیره  ،حمید
عبائی به شماره ملی  1755026064بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  ،سعید
صاحبی به شماره ملی  1757257624به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند
 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر
می باشد .
با ثبت این مستند تصمیمات تعییندارندگان حق امضاء  ،تعیین سمت مدیران انتخاب
شده توسط متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک  502فرعی از  10633اصلی
واقع در بخش یک ثبت قم اراضی بلوار عطاران – سی متری مفتح  ،انتهای کوچه ،17
پالک  34که بنام خانم مریم آقا بابائی فرزند داود میباشد  ،در جریان ثبت است که
بعلت تبصره واحده ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود  ،لذا بنا به
تقاضای کتبی نامبرده طی شماره  96/12/2– 1/32366تحدید حدود پالک مذکور
در روز یکشنبه مورخ  96/ 12 /27ساعت  8/5الی  12صبح در محل وقوع ملک انجام
میگردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم
میدارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .مهلت قانونی ار تاریخ
تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده  20قانون
ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  73/2/25متعرض ظرف
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع
ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید/.ق .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم -تاریخ انتشار1396/12/5 :

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت« :در دنیا قیمتها
به حدی رقابتی است که به طور معمول همه ساله قیمتها را نهتنها افزایش نمیدهند،
بلکه کاهش هم میدهند».
بهرام شکوری با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر ،اظهار داشت« :افزایش
نرخ ارز میتواند به توسعه صادرات کمک کند ،اما اتفاقی که اخیرا در ایران رخ داد،
بیثباتی بازار ارز است ».وی افزود« :نوسان نرخ ارز به صادرات کمک نمیکند ،چون
امکان پیشبینی درست از وضعیت آینده را سلب میکند ».رییس کمیسیون معدن و
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد« :ما این نکته را فراموش نکنیم بخشی از
صادرات کشور در گرو واردات است و نوسانات شدید نرخ ارز این موضوع را تحتتاثیر
قرار میدهد ».شکوری عنوان کرد« :در دنیا قیمتها به حدی رقابتی است که به طور
معمول همه ساله قیمتها را نهتنها افزایش نمیدهند ،بلکه کاهش هم میدهند ».وی
خاطرنشان کرد« :در نتیجه این موضوع چه اتفاقی میافتد؟ اگر عددهای صادراتی
ثابت و بعضا نزولی باشد ،قیمت ارز نیز ثابت باشد ،در نتیجه همیشه هزینههای ریالی
باال میرود و قیمت تمام شده افزایش و سود صادرکننده کاهش مییابد .اگر این روند
استمرار پیدا کند ،در نهایت به زیان خواهد رسید».

نوسان نرخ ارز به صادرات کمک نمیکند
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تحلیل حرفهای ونگردرباره سامان قدوس

مهاجم ایرانی چشم سرمربی آرسنال را گرفت؟

اوسترسوند بعد از شکست بازی رفت مقابل آرسنال بختی برای صعود به مرحله
بعدی ندارد ،ولی این تیم امیدوار است که امشب با نمایشی آبرومند در ورزشگاه
امارات از صحنه مسابقات خداحافظی کند.
اوسترسوند که نخستین حضورش در مسابقات اروپایی را تجربه میکند ،با
صعود به مرحله حذفی لیگ اروپا شگفتیساز شد و وقتی قرعه این تیم را برابر
آرسنال نامدار قرار داد ،احساس اولیه آنها نه ترس و ناامیدی که هیجان بود .برای
تیم کوچک سوئدی این فرصتی بود تا نامش در کنار بزرگان قاره مطرح شود و

رسانههای جهان با داستان عجیب این باشگاه جوان آشنا شوند .بازیکنان گمنام
اوسترسوند هم این مسابقه را فرصت خوبی برای محک زدن تواناییهایشان و
ویترینی بینظیر برای معرفی شدن بهدنیای فوتبال میدانستند.
با این حال شرایط بازی رفت برای بازیکنان اوسترسوند آنطور که میخواستند
پیش نرفت و تنها بازیکنی که توانست پا به پای ستارگان آرسنال بازی کند سامان
قدوس بود .بعد از این بازی رسانههای انگلیسی هم به تمجید از مهاجم تیم ملی
پرداختند و حتی مارتین کئون ،مدافع سابق آرسنال که این روزها مفسر تلویزیونی

استیلی:

برانکو از شکستها درس میگیرد

است تاکیدداشت که عملکرد او ازدنی ولبک ،مهاجم انگلیسی توپچیها بهتر بوده.
هرچند بازی رفت با برتری  3بر صفر آرسنال به پایان رسید ،ولی مهاجم شماره
ت دروازه
 9اوسترسوند آزاری دایمی برای خط دفاع این تیم بود .او چند بار با شو 
اوسپینا را تهدید کرد و در دقایق آخر بازی سازنده یک ضربه پنالتی بود که توسط
همبازیاش از دست رفت.
در آستانه بازی برگشت آرسن ونگر ،سرمربی آرسنال هم به تمجید از عملکرد
قدوس پرداخت و این میتواند اعتبار زیادی برای او باشد که در شروع مسیر
پیشرفت قرار دارد .ونگر که به کشف استعدادهای جوان شهرت دارد ،در پاسخ
به اینکه کدام بازیکن اوسترسوند در بازی رفت چشم او را گرفت ،گفت« :معتقدم
بهترین بازیکن این تیم در بازی اول قدوس بود که از نظر تکنیکی و تاکتیکی
بازیکنی فوقالعاده است .او مرا تحت تاثیر قرار داد .در مجموع فکر میکنم آنها از
نظر کار تیمی هماهنگی خوبیدارند».
البته این پایان کار نبود و خبرنگاران از ونگر پرسیدند که آیا تمایلی به جذب
قدوس ندارد؟ سرمربی سیاستمدار آرسنال اما طبق معمول از پاسخ صریح طفره
رفت و گفت« :ما در دوره نقل و انتقاالت نیستیم .پنجره انتقاالت تازه بسته شده،
اجازه بدهید کمی نفس بکشم!»
ونگر درباره بازی برگشت هم گفت« :آنها چیزی برای از دست دادن ندارند و با
خیال راحت بازی میکنند .در شروع بازی رفت کمی مضطرب بودند و ما از این
شرایط استفاده کردیم ،ولی بعد از آن کیفیتشان را نشان دادند».
پیشبینی ونگر از بازی برگشت به معنی این است که قدوس در ورزشگاه امارات
هم میتواند بدرخشد و شاید این بار دروازه آرسنال را باز کند .فراموش نکنیم که
تیم لندنی یکشنبه باید در فینال جام اتحادیه مقابل منچسترسیتی بازی کند و
با توجه به برتری بازی رفت مقابل اوسترسوند بازیکنان امشب تالش میکنند از
ساقهایشان مراقبت کنند .مهاجم تیم ملی در مراحل قبلی لیگ اروپا موفق
شده دروازه گاالتاسرای ،پائوک و زوریا را باز کند و گلزنی به آرسنال در ورزشگاه
امارات میتواند حسن ختام خوبی برای این ماجراجویی اروپایی باشد .اوسترسوند
در نیم فصل تمام پیشنهادها برای قدوس را رد کرد تا قرارداد او را تا سال 2020
تمدید کند ،ولی بازی با آرسنال نشان داد که تیم سوئدی دیگر سقف کوتاهی برای
اوست و دیر یا زود به تیم بزرگتری منتقل میشود .درخشش در بازی امشب مقابل
آرسنال میتوانددر باشگاههای بزرگی را به روی قدوس باز کند .مهاجمی که تا یک
سال پیش کمتر کسی او را میشناخت ،حاال یکی از مردان اصلی تیم کیروش
است و ونگر هم او را به چشم رقیبی قابلاحترام میبیند.

کیمیاعلیزاده:

دارنده مدال برنز المپیک گفت :خیلی ها انتقاد می کنند که
چرا برای بازگشت به میدان عجلهداری ،ولی طبق برنامه پیش
می روم ،چرا که اهداف بزرگی پیش رو دارم.
کیمیا علیزاده در خصوص مبارزه در لیگ گفت :مبارزات
خوبی بود ،اما واقعیت این است که من هیچ وقت انتظارم از
خودم کم نبوده است .بعد اینکه از مسابقات جهانی دور شدم
ودر آن مقطع برغم آسیبهایی کهداشتم ،از لحاظ تکنیکی
و روحی آماده بودم ،با همان تصورات روزهایم را سپری کردم
و حاال که بعد از آن دوره بیماری و بعد هم جراحی میبینم
کسیدیگر شدهام ،برایم سخت است.
وی تصریح کرد :نه تنها من که همه حاضران در سالن
مسابقات از من انتظار دارند ،اما من باید خیلی تالش کنم
تا به روزهای اوج آمادگیام برگردم .اگر میبینید که این
 ۳مبارزه را برنده از میدان خارج شدم ،باید بگویم که این

هنوز از خودم راضی نیستم

ذهن من است که به من کمک کرده و صراحتا بگویم هنوز
از خودم راضی نیستم .واقعیت این است که در لیگ برتر هیچ
ورزشکاری نیست که بادست خالی رو به روی من حاضر شود.
هر ورزشکاری که حضور دارد ،میخواهد بهترین خودش باشد
و تمام تالشش را میکند .بانوی تاریخ ساز ورزش ایران در
پاسخ به این سوال که آیا زود به میادین بازنگشته است؟ افزود:
به نظرم اتفاق عجیبی نیفتاده و من طبق برنامه خودم پیش
رفتم .بعد از جراحی هرروز فیزوتراپی داشتم ،تمرین میکردم
و در این راه دکتر آفتابی فیزیوتراپم کمک شایانی به من کرد.
امادر اینجا مسالهای است و آن بازگشت به مسابقات است .من
خودم به خودم قول داده بودم که باید برای فالن تاریخ آماده
باشم .ولی برگشت به کیمیایی که از قبل بودهام ،زمان میبرد.
علیزاده درباره شرایط سالن مسابقات و فشارهای روحی و
انتظارات ،اظهار داشت :به هرحال همه از من انتظار دارند و

با شروع مسابقهام در لیگ تمام سالن نظارهگر هستند .اما به
خودم قول دادم که طبق برنامهام عمل کنم و همین به من
جرات بازگشت داد .واقعیت این است که خیلی از ورزشکاران
بعد از جراحی و حتی دوری باید با خودشان روبرو شوند و
قبول کنند که باید زمان بگذرد تا خود واقعیشان شوند
و حتی از آن روزها هم بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند
تا مدالهایشان را تکرار و رنگ آن را بهتر کنند .من هم با
خودم کنار آمدم و قبول کردم که باید این روزها را پشت سر
بگذارم تا هرچه زودتر شرایطم بهتر شود و خدارا شکر با تمرین
بیشتر نسبت به اولین مبارزهامدر لیگ عملکرد بهتریداشتم.
اتفاقا خیلیها به من میگویند که چرا در لیگ بازی میکنی
وقتی مدال جهانی داری و اگر ببازی سوژه خواهی شد ،اما من
همیشهدوستداشتم کارهای سخت انجامدهم چراکه به نظر
من مبارزه در لیگ ایران جرات می خواهد.

پیشکسوت پرسپولیس میگوید برانکو از شکستهایی که تجربه میکند،درس میگیرد.
حمید استیلیدر گفتوگو با ایسنادرباره نمایش ضعیف پرسپولیس مقابل السد اظهار کرد:
برخی اوقات این اتفاقات در فوتبال میافتد .در دو سه سال اخیر دو سه بار اتفاق افتاده که
پرسپولیس شکستهای بدیداشته باشد مانند شکستدور رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان
آسیا فصل گذشته مقابل الهالل یا شکست پارسال مقابل استقالل .شاید سه بازی باشد که
پرسپولیس خوب بازی نکرده باشد .مهم این است که پرسپولیس زود برمیگردد و این شوک
خوبی بود که پرسپولیسدرداربی خوب ظاهر شود .ایندرسی بود مبنی بر اینکه پرسپولیس
حق اشتباهدر آسیا را ندارد .تفکر هر مربی متفاوت است و باید به تفکر برانکو احترام بگذاریم.
برانکو هم از این اتفاقاتدرس گرفت .همانطور که مقابل الهاللدرس گرفت و از آن پس بادو
هافبک دفاعی بازی کرد .این بازی هم درسی خواهد شد تا در خارج از خانه مقابل تیمهای
خوب با یک مهاجم بازی کند .استیلی همچنین گفت :پرسپولیس۱۰۰درصددر آسیا موفق
خواهد شد ولی در دورهای بعد نباید اشتباه کند چون هر اشتباه گران تمام میشود ۴ .بازی
دیگر مانده و پرسپولیس میتواند جبران کند .نیمکت پرسپولیس نسبت به سال گذشته
قویتر است .پرسپولیس ،ذوبآهن ،استقالل و تراکتورسازی نمایندگان ایراندر آسیا هستند
و باید مانند تیمملی حمایت شوند .تیمهای دیگر سرمایهگذاری زیادی کردند اما اگر تجزیه و
تحلیلدرست انجامدهیم میتوانیمدر این رقابتها موفق باشیم.
سایتایتالیایی:

جهانبخش کامال مناسب ناپولی است

سایت ایتالیایی با تمجید از علیرضا جهانبخش او را مناسب بازی در تیم صدرنشین
فوتبال ایتالیا یعنی ناپولی دانست .ب ه گزارشایسناوبه نقل از سایت ایتالیایی کالچیو دلو
اسپورت ،علیرضا جهانبخش در این فصل عملکرد بسیار خوبی در تیم آلکمار داشته است
و در تابستان نیز یکی از بازیکنان کارلوس کیروش در جام جهانی  2018روسیه خواهد
بود .قرارداد او تا سال  2020با الکمار ادام ه دارد ،ولی احتمال دارد که او در تابستان از این
تیم جدا شود .این سایت ایتالیایی نوشت :باشگاه ناپولی به دقت عملکرد جهانبخش را زیر
نظر دارد و قصد دارد هر طور که شده این بازیکن را به دست بیاورد ،چرا که سبک بازی
او مناسب بازی در تیم ناپولی است .جهانبخش هافبک سرعتی است که به خوبی به خط
حملهاضافه میشود و میتواند با مهاجمان تیم همکاری خوبیدر این زمینه داشته باشد.
در ادام ه این گزارش آمده است :جهانبخش در کنار سردار آزمون دو ستاره تی مملی فوتبال
ایران محسوب میشود که بایددر جام جهانی روسیه برابر تیمهای بزرگی همچون پرتغال،
مراکش واسپانیا بازی کند .جهانبخش  24ساله که یک متر و  80متر قد دارد توانایی بازی
در سمت راست و چپ زمین را دارد و بعد از حضور در داماش گیالن در سال  2013با
قراردادی به ارزش  250هزار یورو راهی فوتبال هلند شد و از آن زمان تاکنون عملکرد بسیار
خوبی در این تیم داشته است ،به طوری که در حا ل حاضر قیمت این بازیکن به دست کم
هشت میلیون یورو رسیده است و این به خوبی نشان میدهد که تا چه میزان او در فوتبال
هلند پیشرفتداشته است و اگر سران ناپولی نجبند بایددر سالهای آتی با قیمت به مراتب
بیشتری جهانبخش را بهدست بیاورند.

زهرا نعمتی ،برترین کماندار پارالمپیکی سال
 2017جهان شد

کیمیای تکواندوی ایران درباره برنامههای پیش رویش
گفت:پله پله جلو میروم .انشاءالله ابتدادر مسابقات انتخابی
تیمملی شرکت میکنم ودر صورت پیروزی مقابل رقبا ،هدفم
مسابقات قهرمانی آسیایی ۲۰۱۸است تا المپیک ۲۰۲۰و بعد
از آن بازهم برنامه ریزی خواهم کرد.

زهرا نعمتی ،پس از نظر سنجی فدراسیون جهانی تیروکمان به عنوان بهترین کماندار
پارالمپیکی سال  2017جهان شناخته شد.
زهرا نعمتی پس از کسب این عنوان به ایسنا ،گفت :برای کسب چنین موفقیتی خیلی
خوشحالم زیرا با حمایت همه جانبه مردم اعم از ورزشکاران ،هنرمندان و سایر اقشار جامعه
همراه بود و این حمایت برای من بسیار ارزشمند و خوشایند است .دارنده دو نشان طالی
بازی های پارالمپیک ،خاطر نشان کرد :در سالهای اخیر عناوین و هدیه های زیادی
دریافت کردم ،اما آنهایی که با حمایت و رای مستقیم مردم بوده است برای من لذت
بخش تر هستند و از ملت عزیز ایران که مثل همیشه به من انگیزه دادند و پشتیبانی
کردند ،سپاسگزارم .بهترین کماندار پارالمپیکی سال  2017افزود:در نظر سنجی فدراسیون
جهانی کمانداران مطرحی از روسیه ،انگلستان ،چین و برزیل نیز برای کسب عنوان بهترین
کماندار سال  2017با من رقابت کردند اما رای مردم و همین طور آرای بینالمللی باعث
شد بیشترین درصد آرا به نام من ثبت شود .وی در پایان گفت :سال  96با فراز و نشیب
های زیادی برای من همراه بود .امیدوارم در سال جدید بتوانم همچنان افتخارآفرینی کنم.

پیشدرآمد شهرآورد پایتخت

مصاف سرخابیهای پایتخت با سرخابیهای خوزستان
سرخابی های پایتخت امروزدر ادامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه های
ایران پیش از شهرآورد بزرگ فوتبال کشور به مصاف نمایندگان خوزستان می روند .لیگ
برتر باشگاه های ایران در خالل برگزاری دیدارهای حساس  4نماینده فوتبال کشور در
لیگ قهرمانان آسیا به هفته های پایانی خود نزدیک می شود و همین امر حساسیت های
موجود را برای رسیدن تیم ها به سهمیه سال آینده لیگ قهرمانان و همچنین رهایی چند
تیم دیگر از قعر جدول رده بندی افزایش داده است.
*فوالد خوزستان  -استقالل تهران
فوالد رده سومی که با تساوی های متوالی و سپس شکست خانگی برابر پیکان در هفته
گذشته ،به طور کامل از کورس صدر جدول با پرسپولیس عقب مانده است در صورت
پیروز نشدن برابر آبی های پایتخت ،کار سختی برای ماندن در جمع مدعیان خواهد
داشت.هواداران فوالد از عملکرد تیمشان در پنج بازی اخیر ناراضی هستند و شعارها علیه

سرمربی این تیم روی سکوها کار فوالد را در دیدار خانگی برابر استقالل تهران سخت
می کند .شاگردان وینفر شفر آلمانی در استقالل تهران هم پس از شروع خوب در لیگ
قهرمانان آسیا و پیروزی عالی برابر الهالل عربستان ،اکنون با کوهی از انگیزه به مصاف
فوالد می روند.
*پرسپولیس-استقاللخوزستان
صدرنشین مطلق لیگ برتر که فاصله چندانی با تکرار قهرمانیدر لیگ برتر ندارد ،پس
از نمایش ضعیف مقابل السد قطر در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف شاگردان
«عبدالله ویسی» می رود که در تعطیالت کوتاه لیگ برتر به دلیل مشکالت مالی بارها
تمرینات تیمشان را تحریم کرده اند .این بهترین فرصت برای سرخپوشان است تا با کسب
سه امتیاز ،روحیه خود را برای حضور در شهرآورد پایتخت با جیوانی اینفانتینو میهمان
میوژه این بازی مهم  ،افزایش داده و در یک قدمی قهرمانی قرار بگیرند.

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران (نوبت دوم)

ادارهكلراهوشهرسازياستانچهارمحالوبختياري

در نظر دارد اجراي پروژه های   بامشخصات   ذیل را پس از ارزیابی کیفی به
پيمانكاران واجد شرایط واگذار نمايد.

مناقصه گران مي توانند به منظور دريافت اسناد ارزيابي كيفي از تاریخ انتشار
نوبت اول این آگهی تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ  96/12/8با مراجعه به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  http:// setadiran.irنسبت به دریافت اسناد
ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
مناقصه گران بايد حداكثر تا ساعت  14روز  سه شنبه مورخ 1396/12/22نسبت
به تحویل اسناد ارزیابی که در یک پاکت و یا الف ضخیم گذاشته بصورت دستی
به دبیرخانه مدیریت حراست اقدام نمایند( .الزم بذکر است با توجه به حجم زیاد
اسناد و عدم بارگذاری صحیح در سامانه ستاد ایران تحویل این مرحله  اسناد
ارزیابی کیفی بصورت دستی خواهد بود) .برای مناقصه گراني كه حداقل امتياز
 65را در ارزيابي كيفي فوق  كسب نمايند دعوت به ارائه پيشنهاد قيمت  جهت
تعیین برنده مناقصه بعمل خواهد آمد .جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره
تلفن ( 038-33344464 :اداره پیمان رسیدگی) تماس حاصل نمائيد.
اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري
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تشخیص نوع بیماری با بوی عرق

بوی بدن درباره سالمتیتان چه میگوید
وقتی هر عضو از بدن انسان بویی از خود متصاعد میکند ،این بو برایدیگران غیرقابل
تحمل و ناخوشایند است .اصلیترین منبع بوی بد بدن ،عرق کردن است.
منشا اصلی این بو ،تکثیر بسیار سریع باکتریهای موجود در عرق بدن است که با
درهم شکستن مولکولهای عرق و تبدیل آنها به اسید ،این بوی ناخوشایند را ایجاد
میکنند.اما فارغ از این موارد ،این بوها میتوانند نشانهی وجود بیماری خاصی در بدن
انسان باشند .از جمله میتوان به دیابت اشاره کرد که با بوی بدن هم قابل تشخیص
است .برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه از شما دعوت میکنیم تا ادامه مطلب
را از نظر بگذرانید.
اگر بدن بوی مدفوع بدهد! اگر بدن بوی زنندهی مدفوع داشته باشد ،ممکن است
فرد دچار «انسداد روده» شده باشد .این بیماری بسیار خطرناک است .همانطور که از
نام آن مشخص است در نتیجهی مسدود شدن رودههای بزرگ یا کوچک در بدن بروز
میکند .انسداد روده موجب میشود تا تنفس فرد بویی همانند مدفوع داشته باشد
و هر غذایی که مصرف میکند ،سبب بدتر شدن بوی نفس او خواهد شد .همچنین،
مشکلدر گوارش موجب بدبویی عرق بدن هم میشود .زیربغل بیشترین تاثیر را از این
امر دارد و به همین خاطر عرق این قسمت بسیار آزار دهنده خواهد بود .البته این بوی
بد ممکن از دیگر اعضای بدن هم متصاعد شود.
اگر بدن بوی تلخ و تیز داشته باشد :نفسی که بوی تلخ و زنندهدارد میتواند نشانه
کارکرد نادرست کبد باشد .وقتی کبد وظایف خود را درست و سریع به انجام نمیرساند،
نوعی ماده شیمیایی تولید میکند که بوی بدی دارد.از دیگر نشانههای کارکرد بد کبد
باید به حالت تهوع و مشکالت گوارشی اشاره کرد.
اگر بدن بوی ماهی بدهد :وقتی بدن فرد بوی بسیار بد ماهی میدهد ،ممکن است
به «سندروم بوی ماهی» مبتال شده باشید .نام علمی این اختاللTrimethylaminuria ،
است .متاسفانه این اختالل ،یک سندروم متابولیک ارثی است و همانطور که گفتیم ،با
بوی بسیار بد بدن که مانند ماهی گندیده است ،مشخص میشود .این بو به علت دفع
بیش از حد پروتئینی به نام تریمتیلآمین در ادرار ،عرق و تنفس به وجود میآید.
این سندرم در واقع حاصل بروز نواقصی در ژن موسوم به  FMO3است که وقتی دچار
نقص میشود بدن نمیتواند متابولیسم ماده تریمتیلآمین را به درستی انجام دهد.
درمان این سندروم عالوه بر آنتیبیوتیک و لوسیونهای مخصوص ،به رژیم غذایی
ویژهای هم نیاز دارد.
اگر بدن بوی شیرینی بدهد! انتشار بوی شیرینی از بدن میتواند نشانه دیابت
در فرد باشد .ممکن است بدن این اشخاص بوی میوههای شیرین بدهد که در
نتیجه وجود بیش از حد کیتون در جریان خون است .اگر ادرار فرد هم بوی
شیرین داشته باشد ،امکان دارد او دچار سندروم شیره افرا باشد .این نوعی اختالل
دیابتی است که بهموجب آن بدن قادر به شکستن مولکولهای لوسین ،والین و
آمینواسیدهانیست.
اگر بدن بوی تخممرغ گندیده بدهد :این بو میتوانددر نتیجه مصرف بیش از حد
گوشت قرمز بهوجود بیاید .کسانی که در طول روز مقادیر زیادی گوشت قرمز مصرف
میکنند ،اختالالتی در سیستم گوارششان بهوجود میآید و بدنشان بوی سولفور از خود
منتشر میکند که شبیه تخممرغ گندیده است.دلیل ایجاد این بو ،وجود مقدار زیادی
اسید آمینه حاوی سولفور در گوشت قرمز است .این اسیدهای آمینه خطر خاصی
بدنبال ندارند ،اما باید به درستی جویده و هضم شوند.
اگر بدن بوی الکل بدهد :کسانی که بیش از حد الکل مصرف میکنند ،بدن مقادیر
زیاد این ماده را به عنوان سم قلمداد میکند و در نتیجه ،شروع به شکستن آن به اسید
استیک میکند .در این حالت ،حدود  ۹۰درصد الکل میسوزد و باقیمانده آن نیز به
طرق مختلفی از بدن دفع میشود.در برخی مواقع بههمراه ادرار دفع میشود ،اما اغلب
با عرق از بدن خارج میشود .به همین خاطر ،پس از مصرف الکل زیاد ،بدن این افراد
بوی این نوشیدنی را منتشر میکنند.
اگر زیاد بوی عرق میدهید :هیپرهیدروز یا تعریق بیش از حد و غیرطبیعی،
وضعیتی است که عرق کردن به طور غیر طبیعی افزایش یافتهاست که این موضوع
بیش از مقدار مورد نیاز برای تنظیم دمای بدن است .البته مواردی همچون عفونت،
وجود مشکل در غدد درونریز ،مشکالت عصبی و دیگر بیماریهای سیتماتیک نیز
میتوانند سبب بروز هیپرهیدروز شوند.گرما و احساسات شدید هم میتوانند موجب
زیاد عرق کردن فرد بشوند .اما کسانی که هیپرهیدروز دارند ،بدون هیچ استرسی و در
دمای متعادل هوا هم ممکن است زیادی عرق کنند.بیشترین مناطق بدن که عرق
میکنند ،کف پاها ،زیربغل و کشاله ران هستند.

دکترای علوم تغذیه مطرح کرد

چگونگی تشخیص کبد چرب

دکترای علوم آزمایشگاهی گفت :با آزمایش سونوگرافی کبد چرب تشخیصداده و
با بیوپسی و تکهبرداری از کبد به طور قطعی ،اثبات میشود.
علی صادقتبار،دکترای علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه کلسترول  ،LDLدر عروق
رسوب میکند ،افزود :بنابراین کلسترول بد تلقی میشود و  HDLداخل صفرا
میشود و به هضم چربیها کمک میکند .بنابراین چربی مفید نامیده میشود.
بنابراین ،مصرف غذاهایدریایی مثل ماهی و روغن ماهی  HDLخون را باال میبرند.
ورزش کردن و روش خوب زندگی ،موجب افزایش  HDLو کاهش  LDLمیشود.
وی با بیان اینکه منظور از  CBCیا کامپلیت بالد سل ،شمارش کامل سلولی است،
تاکید کرد :سه دسته سلول در خون وجود دارد .گلبول سفید ،گلبول قرمز و پالکت.
سردسته تستهای بیوشیمی ،قند خون است ،چون 8درصد مردم جامعه ما مبتال
به بیماری دیابت هستند .اوره ( )BUNـ کراتی نین ـ اسید اوریک  HDL، LDLو
تستهای کبدی هم انجام میشود؛ تستهای کبدی عبارتند از . SGPT،SGOT
صادق تبار در ادامه تصریح کرد :بهتر است در افراد بالغ و کودکان ،تستهای
تیروئید هم به طور روتین اندازهگیری شود .عملکرد سیستم ادراری و کلیوی توسط
آزمایش کامل ادرار سنجیده میشود .بهتر است افراد شرایط انجام آزمایش را بدانند
تا نتیجه مناسبی بهدست آید.
دکترای علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه ممکن است نتایجدر آزمایشهای مشابهدر

دو آزمایشگاه متفاوت باشد ،گفت :این مساله به سه عامل بستگی دارد .عامل قبل
از آزمایش ،حین آزمایش و بعد از آزمایش .عامل قبل از آزمایش ،خود فرد است
که  70درصد خطاها به مرحله قبل از آزمایش مربوط است .روش آزمایش ،دستگاه
انجام آزمایش20 ،
صادقتبار افزود :با آزمایش سونوگرافی کبد چرب تشخیص داده میشود و با
بیوپسی و تکهبرداری از کبد به طور قطعی ،اثبات میشود ،آنزیمهای کبدی ،مثل
 SGOT-SGPTو الکان فسفاتاز درون سلولهای کبدی هستند و در فرد سالم
نباید مقادیر آنها زیاد باشد .در صورتی که سلولهای کبدی در اثر بیماری (مثال
کبد چرب) آسیب ببینند ،این آنزیمها از درون سلول خارج شده ،در خون افزایش
مییابد .هرچه تخریب کبد بیشتر باشد SGOT-SGPT ،باالتر میرود .انجام این
تست نیاز به ناشتا بودن ندارد .صادقتبار با تاکید کرد :اینکه فردی که برای آزمایش
قند یا چربی به آزمایشگاه میرود ،باید ناشتا باشد ،اما خوردن مایعات اشکالی ندارد؛
فرد باید مایعات را به حد کافی میل کند ،نه این که آنقدر مایعات بخورد که
آنالیتهای داخل خونش تغلیظ شود .مثال در آزمایش  CBCکه میزان هموگلوبین
را میسنجیم ،اگر فرد مایعات کم بخورد ،هموگلوبین به طور کاذب باال نشان داده
میشود .دکترای علوم آزمایشگاهی در گفتوگو با رادیو سالمت ،اظهارداشت :اگر
فرد آب زیادی مصرف کند ،باعث هیدراتاسیون میشود و حجم ادرار افزایش مییابد.

10عامل سکته مغزی در جهان

خواص کیوی برای سالمتی

کیوی میوهی زیبایی است که از نظر اندازه ،تقریبا قد یک تخم مرغ است! پوست
ُکرکدار کیوی دورِ میوهی سبز رنگ و با دانههای سیاه رنگش را گرفته و مرکزی
نرم و سفید رنگ دارد.
وقتی کیوی را پوست میگیرید ،خیلیدوستداشتنیتر به نظر میرسد! این میوه
طعمی ترش و شیرین دارد که خیلیها عاشقش هستند .کیوی جدای از زیبایی
و طعم منحصر بفردش ،فواید زیادی برای سالمتی دارد؛ منبع خوبی از ویتامین
( Cاسید اسکوربیک) بوده و مقادیر قابل توجهی ویتامین  A، Eو  Kدارد .محتوای
معدنی کیوی شامل پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و فسفر میشود .تمام این مواد مغذی
مهم در کیوی را به فیبری که دارد اضافه کنید! کیوی هم کم کربوهیدرات است و
هم کم کالری .کیوی در همه جای دنیا وجود دارد و شما میتوانید آن را به تنهایی یا
در اسموتی مصرف کنید .حتی میتوانید کیوی را به ساالدتان اضافه کنید .این روزها
کیوی به صورت مکملهای پودری شکل ،قرص یا کپسول هم موجود است.
 .1کمک به تسکین عالئم آسم
کیوی میتواند به تسکین عالئم آسم کمک کند ،عالئمی مانند سرفه و خس
خس سینه .ویتامین  Cو آنتی اکسیدانهای کیوی بهدرمان آسم کمک میکنند.
ویتامین Cدر متابولیسم هیستامین و پروستاگالندینهایی کهدر انقباضات برونش
نقش دارند دخیلند .در نتیجه از حمالت آسم پیشگیری میکنند .مطالعهای
تاثیرات مرکبات و کیوی را روی  18000کودک  6تا  7ساله مورد بررسی قرار
داد .محققان نتیجه گرفتند آنهایی که بیشتر مرکبات و کیوی میخوردند ( 5تا 7
وعده در هفته) ،احتمال سرفه و خس خس سینهشان  40درصد کمتر بوده است.
همچنین در تنگی نفس ،سرفههای شبانه ،سرفههای مزمن و آبریزش بینی نیز
کاهش و تسکین چشمگیریداشتند.
 .2کمک به گوارش
افرادی که مشکالت گوارشی دارند باید بیشتر کیوی بخورند .این میوه حاوی
مقدار زیادی فیبر غذایی است که برای گوارش مفید است .ضمنا آنزیم پروتئولیتیک
آن که اکتینیدین نام دارد ،به تجزیهی پروتئین کمک میکند که در نتیجه برای
پروسهی گوارش سودمند است .مطالعات انجام شده گزارش کردهاند که در شرایط
شبیه سازی شدهی معده ،عصارهي کیوی که حاوی اکتینیدین است ،توانسته
بود گوارش بعضی از پروتئینهای غذایی را تقویت کند .عصارهی کیوی به تنهایی
میتواند تجزیهی پروتئینهای غذاهایی چون ماست ،پنیر ،ماهی و تخم مرغ خام
را افزایش بدهد .عالوه بر کمک به گوارش پروتئین ،کیوی به پیشگیری از یبوست
کمک کرده و سیستم هاضمه را سالم نگه میدارد چون پروبیوتیک و فیبر دارد.
 .3کنترل قند خون
افرادی کهدیابت نوع اول یادومدارند هم میتوانند کیوی بخورند .شاخص گلیسمی
کیوی از  47تا  58است ،بنابراین قند خونتان را چندان باال نمیبرد .کیوی سرشار
از فیبر بوده و کم کربوهیدرات است و برای همین ،سطح قند خون را کنترل کرده
و کلسترول را پایین میآورد .همچنین کیوی کمک میکند عوارض دیابت چون
زخم پایدیابتیدرمان شود .مطالعهای گزارش میکند ترکیبات طبیعی کیوی مانند
آنزیمهای حالل پروتئین ،در بهبود جنبههای مختلف پروسهی التیام زخم سودمند
هستند .طبق این فواید دانشمندان نتیجه گرفتهاند که کیوی به درمان زخم پای
دیابتی کمک میکند .افراد دیابتی باید هر روز یک عدد کیوی بخورند تا سطح قند
خونشان کنترل شده و جایگزین مناسبی برای اسنکهای پرچرب و شیرین باشد.
 .4کمک به خواب بهتر
آنهایی که نمیتوانند از یک خواب عمیق و با کیفیت بهره ببرند ،میتوانند با
خوردن کیوی این مشکل را حل کنند .این میوهی خوشمزهدارای ترکیبات مفیدی
چون آنتی اکسیدانها و سروتونین است که میتواند در درمان ناهنجاریهای
خواب سودمند باشد .دانشمندان ،تاثیرات مصرف کیوی را بر کیفیت خواب در
بزرگساالن دچار مشکالت خواب بررسی کردند و دریافتند مصرف کیوی میتواند
به خواب رفتن ،طول مدت خواب و کیفیت آن را بهبود ببخشد .برای اینکه از بهتر
بخوابید فقط کافیست یک ساعت قبل از رفتن به رختخواب،دو عدد کیوی بخورید.
 .5تقویت سالمت قلب و عروق
کیوی سرشار از ویتامین  Cو  ،Eپلی فنولها و پتاسیم است .آنتی اکسیدانهایی
چون ویتامین  Cو  Eدر دفع رادیکالهای آزاد از خون مفید بوده و از آسیب سلولی
که منجر به بیماریهای قلبی و عروقی چون تصلب شرایین میشوند پیشگیری
میکنند .ضمنا کیوی به کاهش ریسک لخته شدن خون کمک میکند ،بدون آنکه
عوارض داروهایی چون آسپرین را داشته باشد .فیبر و پتاسیم موجود در کیوی ،با
کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماریهای ایسکمیک قلب ،از سالمت آن محافظت
میکنند.
 .6تقویت سیستم ایمنی
ویتامین  Cفراوان موجود در کیوی میتواند سیستم ایمنیتان را تقویت کند.
این آنتی اکسیدان با خنثی کردن بیماریها و محافظت از بدن در برابر پاتوژنهای
مضر ،به تقویت سیستم ایمنی کمک میکند .طبق پژوهشهای صورت گرفته،
بدن ،آنتی اکسیدانهای کیوی را بهتر از آنتی اکسیدانهای سایر میوههای آنتی
اکسیدان داری چون بریها و انار جذب میکند .تحقیقات نشان میدهد کیوی
به عنوان منبعی غنی از آنتی اکسیدانها میتواند از بدن در برابر آسیب اکسیداتیو
درون یاختهای محافظت کرده ،از عملکرد سیستم ایمنی حمایت کرده و احتمال
تشدید سرماخوردگی یا آنفلوآنزا یا بیماریهای مشابه را در گروههای حساسی
چون سالمندان و کودکان کاهش بدهد .کیوی دارای ویتامین  Eنیز هست که
برای افزایش تعداد سلولهای نابودگر مفید بوده و منجر به تقویت سیستم دفاعی
بدن میشود.
 .7تقویت بینایی
کیوی برای بینایی نیز مفید است زیرادارای ترکیباتی به نام لوتئین و زیاکسانتین
است که برای بینایی سودمندند .لوتئین به افزایش چگالی رنگدانههای ماکوال کمک
میکند و در نتیجه از شبکیه محافظت کرده و ریسک تباهی لکه زرد را کاهش
میدهد .از سویی دیگر ،زیاکسانتین از ماکوالی چشم در برابر پرتوهای فرابنفش
خورشید که میتوانند موجب مشکالت بینایی شوند محافظت میکند .همچنین
کیوی سرشار از ویتامین  Cبوده که برای جلوگیری از آب مروارید مفید است.
ویتامین  Aفراوان موجوددر کیوی از قرنیهی چشم نیز محافظت میکند.
 .8مبارزه با آکنه
کیوی به دلیل ویژگیهای ضد التهابی که دارد برای مبارزه با آکنه مفید است و
عالئمی چوندرد و التهاب آکنه را تسکین میدهد .همچنین حفرههای پوستی را
پاکسازی کرده و از آکنههای بعدی پیشگیری میکند .ضمنا ،ویتامین  Eموجود
در کیوی ،اسکار به جا مانده از آکنه را برطرف میکند .کیوی پوره شده را روی
پوستتان بزنید و بگذارید خودش خشک شود.
این کار را روزی یک بار انجامدهید تا آکنه کامال برطرف شود .میتوانید پالپ یک
عدد کیوی را با یک قاشق غذاخوری آبلیمو و یک قاشق غذا خوری عسل ترکیب
کرده و آن را روی پوست بزنید و اجازه دهید  15دقیقه بماند .سپس با آب سرد
آبکشی کنید .از این ماسک هفتهای یک بار استفاده کنید.
 .9جوانسازی پوست
کیوی به این دلیل که سرشار از ویتامین  Cاست ،برای پوست بسیار عالی است.
ویتامین  Cبه سلولهای پوست کمک میکند بازسازی شده و کالژن تولید کنند.
در نتیجه پوست شما سفت و انعطاف پذیر میماند .این میوه پوستتان را مرطوب
نگه داشته و آن را روشن و شفاف میکند .پالپ یک کیوی را با یک موز رسیده در
کاسهای بگذارید و با چنگال کامال له و مخلوط کنید .یک قاشق غذاخوری ماست
ساده هم به آن اضافه کرده و این ماسک را روی صورت تمیزتان بگذارید .اجازه
دهید  20تا  30دقیقه بماند و خشک شود .با استفاده از یک پارچهی نرم و نخی که
آن را به آب گرم زدهاید ،ماسک را به آرامی از صورتتان پاک کنید .صورتتان را با
آب ولرم آبکشی کرده و خشک کنید .این ماسک را هفتهای یک بار به کار ببرید.
 .10درمان ترک لبها
کیوی میتواند لبهای خشک و ترک خورده را به خوبی الیه برداری کند و
سلولهای مردهی پوست را از آن بردارد .ضمنا ویتامین  Cو پلی فنولهای کیوی،
لبهای شما را تغذیه کرده و لبهای تیره را روشن میکنند .یک قاشق غذا خوری
کیوی پوره شده را در کاسهای بریزید ،یک قاشق چایخوری شکر و یک قاشق
غذاخوری روغن زیتون به آن اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و به لبهایتان
بزنید .با انگشت این ترکیب را به آرامی به لبهایتان بکشید تا الیه برداری شود.
لبها را با آب ولرم آبکشی کنید و خشک کنید و مرطوب کننده بزنید .این اسکراب
را هفتهای یک یا دو بار استفاده کنید.
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آیت الله سعیدیدر خطبه های نماز جمعه قم:

انقالبیگری خارج از نظام اسالمی و والیی انقالبینمایی است

آیتالله مومندربازدید از نمایشگاه بین المللی كتابدین:

تفسیر شود چراکه انقالبیگری خارج از نظام اسالمی و والیی انقالبینمایی است .آیت الله
سعیدی با بیان اینکه صندق انتخابات یکی از جلوههای نظام مردم ساالر است عنوان کرد:
حضور فراگیر ملتدر صحنه از برکات نظام اسالمی است و برکت این حضور پرشور مردم
است که تاکنون دشمنان نتوانستند آسیبی به انقالب اسالمی وارد کنند .امام جمعه قم
با بیان اینکه رهبر معظم انقالب فرمودند که دهه چهارم انقالب دهه پیشرفت و عدالت
است افزود :در یک ارزیابی کالن ،نتیجه مردم ساالری ،پیشرفت کشور خواهد بود ،البته تا
کنون نیز پیشرفتهای بسیار زیاد و چشمگیریدر عرصههای مختلف حاصل شده است
اما همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودنددر خصوص تحقق عدالت عقبمانده هستیم
و باید برای تحقق عدالت بیش از پیش تالش شود.
آیت الله سید محمد سعیدی با اشاره به اولویتهای کشور گفت :توجه به پیشرفتها،
پسرفتها ،توقفها و ترسیم افقهای آینده بر پایه ولیفقیه ،مقاومت در برابر استکبار،
تحقق اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با فساد و اشرافیگری ،برطرف کردن فقر و محرومیت،
حل مشکالت اجتماعی ،توانمندسازی طبقات آسیبپذیر و تحقق عدالت و پیشرفت از
مهمترین اولویتهای کشور است که باید به آن توجه شود .وی افزود :راه رسیدن به
اولویتها و حل مشکالت کشور این است که ملت و مدیران با توکل به خداوند و با بستن
چشم امید به بیگانگان و اخالص برای رفع مشکالت تالش کنند .امام جمعه قم با تأکید
بر ایستادگی در برابر دشمنان خاطرنشان کرد :مسؤوالن باید در برابر دشمنان و استکبار
ایستادگی کنند چراکه تنها در این صورت است که پیشرفت حاصل و عدالت و تعالی مادی
و معنویدر کشور حاکم میشود.
قوه قضائیه با خاطیان خیابان پاسداران با جدیّت برخورد کند
خطیب نماز جمعه امروز قم با اشاره به فتنه اخیر تهران ادامه داد :فتنه و درگیریهای
اخیر تهران ماهیت تروریستی داشت و افرادی به اسم دراویش ولی با رویکرد داعش به
فتنهگری پرداختند و آسایش و امنیت مردم را سلب کردند؛ انتظار مردم از مسؤوالن
برخورد قاطع و سریع با فتنهگران است .وی تصریح کرد :فتنه اخیر تهران ثابت کرد که
فتنهگران لیاقت رأفت اسالمی را ندارند و انتظار مردم این است که این افراد به سزای
اعمال وحشیانه خود برسند؛ فتنهگران و ورشکستگان سیاسی باید بدانند که هیچ غلطی
نمیتوانند بکنند .حجت االسالم والمسلمین سعیدیدر ادامه ضمن تسلیت حادثه سقوط
هوایپما عنوان کرد :حادثه سقوط هواپیما برای ملت ایران بسیار سنگین بود و موجب

نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینكه انجام چنین اقدامات
فرهنگی فقط نباید به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی وابسته باشد گفت :انتظار
میرود كه بیش از این مسؤوالن با كمك مردم این كارهای بزرگ را به سرانجام برسانند.
به گزارش ستاد خبری پنجمین نمایشگاه بین المللی کتابدین ،آیت الله محمد مومن
در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی كتاب دین ،با اشاره به برگزاری نمایشگاه كتاب
با این وسعت و گستردگی در استان قم اظهار کرد :نخستین باری است كه در استان قم
به این شكل كه از كشورهای مختلف اسالمی و همچنین انتشارات مختلفداخل كشور
حضورداشته باشند نمایشگاه کتاب برگزار میشود .نماینده مردم قمدر مجلس خبرگان
رهبری با اشاره به مركزیت استان قم و سابقه حدود  100ساله تاسیس حوزه علمیه قم
گفت :با توجه به اینكه استان قم مركز انقالب است و همچنین اگر از نظرسابقه حساب
كنیم از زمان ائمه سالم الله علیها مركزیت برای اسالم اصیل كه همان تشیع  12امامی
است داشته و به حمدالله این حوزه مبارك افراد شایسته را تربیت كرده وتحویل اسالم و
انقالب داده است ،باید از این ظرفیتها در راستای گسترش فرهنگ انقالب بهره برد .وی
تصریح کرد :انقالب اسالمی شکل گرفته از شهر قم در كل جهان گسترش پیدا كرد و
سایهاش كل كره زمین را فراگرفته است و فقط اختصاص به كشورهای اسالمی ندارد.
آیتالله مومن در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اسالم و خدا
كه مردم میتوانند با اسالم هم كارهایدنیوی وهم اخروی را با همداشته باشند ،ضرورت
توجه به اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داد و افزود :این اقتصاد درون گرا است و نشان
میدهد كه با تكیه برتوانداخلی و بدون نیاز بهدیگران میتوانیم كاری انجامدهیم و این
بركت اسالم و همچنین حوزه علمیه است .وی با اشاره به این موضوع كه انجام چنین
اقدامات فرهنگی فقط نباید به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی وابسته باشد گفت :انتظار
میرود كه بیش از این مسؤوالن با كمك مردم این كارهای بزرگ را انجام دهند و باید
توجهداشت که امام راحل(ره) هم ناظر بر این كارهای خوبی كه انجام میدهید ،هستند.

خطیبنمازجمعهقمانقالبیگریبابیاناینکهخارجازنظاماسالمیووالییانقالبینمایی
است گفت :مسؤوالن باید در برابر دشمنان و استکبار ایستادگی کنند چراکه تنها در این
صورت است که پیشرفت حاصل و عدالت و تعالی مادی و معنوی در کشور حاکم میشود.
آیت الله سیدمحمد سعیدیدر خطبه های نماز جمعه این هفته شهر مقدس قم کهدر
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد،بر لزوم بازخوانی ابعاد مختلف انقالب
اسالمی تاکید کرد و اظهارداشت :این بازخوانی می بایست در مسیر شناخت حقیقت و
خدمات ،ضرورت آسیبشناسی انقالبدر این مقطع حساس و تعیین اولویتهای جبهه
جدی قرار بگیرد.
مومن و انقالبی و مدیران ارشد نظام مورد توجه ّ
بیکفایتی برخی مدیران موجب بیعدالتی در کشور شده است
امام جمعه قم افزود :با گذشت قریب به  4دهه از انقالب شکوهمند اسالمی هنوز ابعاد و
عظمت انقالب اسالمی برای بسیاری از افراد تبیین نشده است و بسیاری از افراد نمیدانند
که این انقالب از جنس انقالب انبیاء و انقالبی مردمپایه و والیتمحور است؛ جوانان متفکر
باید ابعاد انقالب را برای اقشار مختلف جامعه بیان کنند .حجت االسالم و المسلمین
سعیدی ادامه داد :از منظر رهبر انقالب ،نکته محوری کارکرد انقالب تبدیل نظام طاغوت
به نظام مردم ساالر است؛ در نظام طاغوت ساالر در همه ساحتها و روابط دولت و ملت
ت ثروتهای ملی برای طاغوت سیستمی
بیعدالتی حاکم بود و اشرافیت ،فساد و غار 
شده بود که نتیجه آن ذلت و احتیاج به بیگانگان بود اما امام خمینی (ره) ملت ایران را از
بردگی طاغوت آزاد کرد و استقالل ،آزادی ،امنیت و عزت را در کشور حاکم کرد .وی با
بیان اینکه در برخی موارد بیکفایتی و سستی مدیران موجب بیعدالتی در کشور شده
است خاطرنشان کرد :مقام معظم رهبری بارها بیکفایتی مدیران کشور را تحمل کردند و
به دلیل کمکاری مدیران از مردم عذرخواهی کردند؛ مسؤوالن و مدیران ارشد که مقدرات
کشور را به نمایندگی از مردم در دست دارند باید به خوبی به وظایف خود عمل و به
مطالبات مردم رسیدگی کنند .امام جمعه قم ادامه داد :مسؤوالن و مدیران کشور باید بیش
از پیش برای برطرف شدن مشکالت تالش کنند و انصاف نیست که کمکاری و سستی
خود را به نظام ربطدهند و نظام را پاسخگو و مقصر جلوهدهند؛ البته مردم همه این مسائل
را درک میکنند و در مقاطع مختلف وفاداری خود به نظام و رهبری را اعالم کردهاند .وی
بیانداشت :مدیران باید مراقب باشند و بدانند که مشکالت ملتدر سایه مدیریت مومن،
انقالبی و کارآمد برطرف میشود البته انقالبیگری نباید خارج از نظام اسالمی و والیی

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد

کاهش تخصیص هزارلیتر درثانیه آب شرب اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر تامین پایدارآب شرب مردم با توجه به
منابع موجود تاکید کرد .مهندس هاشم امینی در سومین جلسه کمیته بحران که با حضور
مشاور پدافند غیرعامل صنعت آب وفاضالب و مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تشکیل
شد اظهارداشت :در سال آبی جاری میزان بارندگی در سرشاخه های زاینده رود تاکنون270
میلی متر بوده در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل  828میلیمتر بوده است که
کاهش  69درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد  .وی افزود  :هم اکنون حجم
ذخیره سد زاینده رود به  129میلیون مترمکعب کاهش یافته است این کاهش بی سابقه
حجم ذخیره سد زاینده رود منجر شد که تخصیص آب شرب حدود  10درصد کمتر شود
بنابراین با حجم ذخیره بسیار محدود سد زاینده رود تامین پایدار آب شرب مردم ضروری
است مهندس امینی با اشاره به میزان بارندگی در شهر اصفهان گفت :در سال آبی جاری
میزان بارندگیدر شهر اصفهان حدود  8/29میلیمتر بودهدر حالیکه این رقمدر مدت مشابه
سال قبل  2/65بوده که بیانگر کاهش  54درصدی کاهش بارندگی ها در شهر اصفهان می
باشد اما با این وجود باید با بهره گیری از هنر مدیریتی تعادلی میان عرضه و تقاضا آب برقرار
نمود .وی با بیان اینکه بررسی ها حاکی ازآن است در سال آبی جاری اگر حجم ذخیره سد
زاینده رود به  700میلیون متر مکعب برسد تخصیص آب شرب هزار لیتر در ثانیه کاهش
می یابد اعالم کرد :بررسی ها بیانگر آن است اگر میزان بارندگی در سرشاخه های زاینده
رود حداقل حدود  850میلمتر باشد می توان امیداور بود که حجم ذخیره سد زاینده رود به
حدود  700میلیون متر مکعب برسد در غیر اینصورت حجم ذخیره زاینده رود بسیار کم
می شود بر این اساس تخصیص آب شرب هم بیش از  10درصد کاهش می یابد پس می
طلبد با مدیریت کارآمد  ،آب شرب مردم را در فصل گرم سال تامین نمود  .وی کیفیت آب
شرب را خط قرمز صنعت آبفا کشور برشمرد و گفت :شرکت آبفا استان اصفهان همچنان آب

شرب مطابق با استاندادهای تعریف شده در اختیار مردم قرار میدهد این درحالیست که راه
اندازی ماشین آزمایشگاه سیاردر اضفهاندردستور کار قرار گرفت  .این امر به جهت اطمینان
مردم از سالمت و کیفیت آب شرب مطابق با استانداردهای تعریف شده است .مهندس هاشم
امینی تدوین برنامه جامع با زمان بندی مشخص را یکی از راههای برون رفت بر چالش بی
آبیدر فصل گرم سالدانست و تصریح کرد :همه فعاالندر صنعت آبفا استان اصفهان به ویژه
مدیران باید تمام تالش خود را معطوف به مدیریت صحیح منابع آبی نمایند ،هر مدیری باید
با توجه به منابع آب موجود در شهرها ومناطق تحت مدیریت خود  ،برنامه ایی برای تعادل
میان عرضه وتقاضا آب با زمان بندی مشخص تدوین نمایند .مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان به برخی از عواملی که نقش بسزایی در مدیرت تقاضا
دارند پرداخت و بیان داشت :می توان با درنظر گرفتن عوامل همانند شناسایی مشترکین پر
مصرف،کاهش هدر آب ،مدیریت فشار آب با زون بندی شبکه توزیع ،حفرچاه جدید و تجهیز
چاههایقدیمی،شناساییچاهایمتفرقهوشناسنامهدارکردنچاههایموجود،اعمالبرنامه
ایی جهت کاهش سرانه مصرف آب با توجه به منابع آبی موجود در منطقه تحت مدیریت
،تفکیک انشعابات آب شرب و فضای سبزاز طریق تعامل با شهرداری ،ایجاد مخازن استراتژیک
به ویژهدر بیمارستانها و مراکزدرمانی،ادارات وسازمانها و مرکز عمومی پر رفت وآمد ودر نهایت
تدوین سند چشم انداز تامین آب شرب سال  97از جمله راهکارهای تامین پایدار آب شرب
مردم در تمام روزهای سال است .وی با تاکید بر کاهش سرانه مصرف آب شرب در اصفهان
گفت :هم اکنون سرانه مصرف آب شرب خانگی در استان اصفهان  150لیتر در شبانه روز
می باشد اما با توجه به منابع آبی بسیارمحدوددر اصفهان این رقم باید متناسب با منابع آبی
کاهش یابد چرا که با برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا آب می توان امیدوار به تامین آب
شرب مردم در تمام ساعات شبانه روز در همه فصول بود.

ناراحتی و تاثر همه ملت شد ،ما ضمن قدردانی از تالشهای انجام شده در کشف و انتقال
اجساد کشتهشدگان ،از مسؤوالن میخواهیم تدبیری بیاندیشند تا از تکرار این حوادث و
اتفاقات تلخ و همچنین از بینرفتن سرمایههای کشور جلوگیری شود .وی همچنین در
خطبه نخست با اشاره به تفسیر سوره مبارکه ممتحنه گفت :براساس آیات سوره ممتحنه
کافراندودستهاند ،گروهىدرصدددشمنى و توطئه علیه مسلمانانند ودستهای که علیه
مسلمانان اقدامى نکرده ودر صدد توطئه علیه مسلمانان نیستند .خطیب نماز جمعه امروز
شهر مقدس قم افزود:در آیه سوره  ۸ممتحنه بیان شده است که خداوند متعال مسلمانان
را از نیکی کردن و عدالت نسبت به کسانی علیه اسالم توطئه نمیکنند باز نمیدارد ،چراکه
خدا عدالتپیشگان رادوستدارد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم :

واحدهای توليدیصادراتمحورحمايت میشوند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در همایش تجلیل از صادرکنندگان صنایع کوچک كشور ،از
واحد صنعتی كبیر پانل بعنوان تولید كننده برتر و  8واحد صنعتی صادرات محور مستقر در
شهرك های صنعتی قم تجلیل كرد.
به گزارش روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان قم ،امیر طیبی نژاد در در حاشیه
همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک با اعالم این خبر اظهارداشت :ایجاد نگاه
صادراتی به محصوالت ایرانی و حمایت از واحدهای تولیدی صادرات محور ،امروز بعنوان یك
برنامه مهم و اساسیدر سیاست های راهبردی سازمان صنایع كوچك مطرح شده است.
وی با بیان اینكه خوشبختانه در حال حاضر برنامه ریزی و حمایت از صادرات كاالهای غیر
نفتی بدرستی تبیین گردیده است گفت :با توجه به حجم باالی واحدهای تولیدی كشور در
بخش صنایع كوچك ومتوسط و از سوی دیگر توانمندی های این صنایع در تنوع و كیفیت
محصوالت می توانند نقش مهمیدر اجرای سیاست های صادراتی كشور ایفا كنند.
طیبی نژاد ظرفیت های صادراتی واحدهای تولیدی در سطح شهرك ها و نواحی صنعتی استان
قم را مد نظر قرار داد و بیان داشت :با اجرای برنامه های حمایتی از جمله توسعه مدل خوشه
های كسب وكار شاهد حضور جدی تر تولیدكنندگان صنایع كوچك ومتوسط استاندر بخش
صادرات هستیم .مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی قم اضافه كرد :در همین راستا برگزاری
همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک فرصت مناسبی بود تا از این مجرا نسبت به
معرفی واحد های فعال و برتر صادرات محور شهرك ها و نواحی صنعتی استان را معرفی و تجلیل
كنیم .وی ادامه داد :لذا واحدهای توانمند شهرك های صنعتی قم در این بخش به دبیرخانمه
همایش معرفی و واحد تولیدی كبیر پانل مستقردر شهرك صنعتی شكوهیه بعنوان واحد برتر و
 8واحد صنعتی نمونه صادرات محور ،صنایع كوچك ومتوسط استان توسط وزیرصنعت ،معدن
و تجارت تجلیل شدند.

فعالیتهای فرهنگی با مشارکت مردم
توسعه یابد

استاندار قم در بازدید از نمایشگاه کتاب:

فضای مجازی نتوانسته کتاب را بین مردم
کم رنگ کند

استاندار قم ضمن ابراز خرسندی از استقبال پرشور مردم به ویژه جوانان قمی از
نمایشگاه های کتاب دین و کتاب استان قم ،گفت :نمایشگاه امسال از نظر فضا بزرگتر
و باظرفیت بیشتر و بهتر و با خدمات دهی متنوعی به ویژه در بحث کتب دین ،دفاع
مقدس و کودک و نوجوان برگزار شده است .مهندس سید مهدی صادقی در حاشیه
بازدید از نمایشگاه کتاب قم با اشاره به اینکه تفاوت پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب
دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم با سال گذشته این است کهدر فضایی بزرگتر
و با ظرفیت بیشتر و بهتر شکل گرفته است ،اظهار کرد :از نظر شکلی و ظاهری چیدمان
خوبی صورت گرفته ،راهنمایی خوبی برای بازدیدکنندگان چه برای یافتن غرفه های مورد
نظر خود و چه برای انتخاب کتاب طراحی شده است.وی ادامه داد :انتظار هم همین است
برنامه ریزی به شکلی صورت گیرد که مخاطبان به سهولت کتاب های مورد نیاز خود را
در این فضای گسترده پیدا کنند و به هدفشان برسند .استاندار قم با تاکید بر اینکه این
نمایشگاه از نظر محتوا نیز به لحاظ تعداد و موضوع کتاب ها قابل توجه است ،بیان کرد :در
حوزه کتابدین ناشرین مختلفی از کشورهای متعدد به نمایشگاهدعوت شدند ودر حوزه
عمومی هم خصوصاًدر بحثدفاع مقدس و کودک و نوجوان کارهای خوب ،جدید و قابل
توجهی انجام شده است.مهندس صادقی افزود :در گفت و گو با ناشرین ،تاکید کردند که
استقبال از نمایشگاه خوب بوده ،گاهی اوقات ممکن است حضور منتج به خرید نشود ولی
عالقه مندی جوانان و مردم را به کتاب و کتابخوانی می رساند که به این مقوله همچنان
نگاه خوبی دارند و نمی توان گفت تحت تاثیر فضای مجازی عالقه مردم به کتاب کمتر
شده است .وی با اشاره به اینکه از استقبال گرم مردم از نمایشگاه خوشحال شدم ،ابراز کرد:
به برگزار کنندگان پیشنهاد دادیم در خصوص شکل ،نحوه برگزاری و سیستم خدمات
دهی مناسبتری کهدسترسی متقاضی به نیازهایش را تسهیل کند و امسال نیز مورد توجه
بوده است ،کار کنند تا ایرادات و درخواست های مردم و ناشرین برای نمایشگاه های بعدی
لحاظ شده تادر سال های آتی نمایشگاه ها با شکلی بهتر و مطلوبتر از امروز برگزار شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

استان قم در عرصههای هنری
ظرفیت زیادی دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه هنر خوشنویسی از بیحاشیهترین
هنرها بوده و همیشه مورد تأیید بزرگان و علما بوده است گفت :استقبال خوبی از هنر
خوشنویسی در استان قم وجود دارد و با توجه به پتانسیل و ظرفیت خوب جوانان
باید استان قم به پایگاه خط نسخ و ثلث در کشور تبدیل شود .سید موسی حسینی
کاشانیدر آیین رونمایی از کتاب کلک صبا اظهار کرد :امروز از کتاب کلک صبا رونمایی
میشود اما باید توجه داشت که این کتاب با تالش مدیران و همکاران سابق گردآوری
شده است و زحمات این افراد موجب شده است که این کتاب امروز رونمایی شود.
وی با بیان اینکه هنر خوشنویسی از بیحاشیهترین هنرها بوده و همیشه مورد تأیید
بزرگان و علما بوده است افزود :استقبال خوبی از هنر خوشنویسی در استان قم وجود
دارد و با توجه به پتانسیل و ظرفیت خوب جوانان باید استان قم به پایگاه خط نسخ
و ثلث در کشور تبدیل شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم جمعآوری
آثار هنرمندان قم در مجموعه کتب نفیس را مورد توجه قرارداد و خاطرنشان کرد:
در رشتههای مختلف از جمله عکاسی به دنبال جمعآوری آثار هنرمندان هستیم تا
بتوانیم این آثار را به شکل کتب نفیس عرضه کنیم.وی ادامه داد :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی مجموعهای برای حمایت از کتب ارزشمند دارد و ما نیز در نظر داشتیم
که از کتب ارزشمند در عرصه هنر حمایت کنیم و بسیار خوشحالیم در زمانی که
کتاب کلک صبادر کمیته حمایت هنر مطرح شد همه موافق چاپ و انتشار این کتاب
بودند.حسینیکاشانی عنوان کرد :اعتقاد دارم که ظرفیت استان قم در عرصه هنر به
ویژه عرصه خوشنویسی بسیار فراتر از کتاب کلک صبا است و امیدواریم که بتوانیم
در زمینههای مختلف هنری کتابهای فاخر چاپ کنیم.وی ادامه داد :با وجود همه
پیشرفتها،کتاب همچنان ماندگار است و هیچ چیز نمیتواند جایگزین کتاب شود؛
کتاب همیشه در تاریخ خواهد ماند و حتی ساختمانها نیز قدمت کتاب را ندارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :خوشبختانه در یک سال اخیر با حمایتها و
پیگیریها احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ،حدود
 ۲۰۰نفر از هنرمندان و مداحان استان قم بیمه شدند و این اتفاق بسیار ارزشمندی
است که تالش میکنیم این روند ادامه داشته باشد.
فرمانده نیروی انتظامی استان قم:

نمایشگاه های کتاب نقش باالیی در ارتقاء
فرهنگ عمومی دارند
فرمانده نیروی انتظامی استان قم گفت :اگر ارتقاء فرهنگ را که یکی از مسیرهای آن
کتابخوانی و توجه به کتابدر جامعه است بخواهیم به خوبیدر جامعه حس و مشاهده
کنیم باید نسبت به کتابخوانی و انتشار کتاب های مفید تالش کنیم.
سردار کاظم مجتبایی با اشاره به اینکه برپایی نمایشگاه کتاب اگر چه کار مشکلی
است ولی بهدلیل اثرگذاری آن بر فرهنگ عمومی و همچنین ارتقاء فرهنگ کتابخوانی
در جامعه کار بسیار با ارزشی است ،اظهار کرد :اگر ارتقاء فرهنگ را که یکی از مسیرهای
آن کتابخوانی و توجه به کتاب در جامعه است بخواهیم به خوبی در جامعه حس و
مشاهده کنیم باید نسبت به کتابخوانی و انتشار کتاب های مفید تالش کنیم .وی ادامه
داد :در این خصوص در سطح کشور به ویژه در استان قم هر ساله با برپایی نمایشگاه
های کتاب تالش شدهدر ارتقاء فرهنگ عمومی اثرگذاری شود .فرمانده نیروی انتظامی
استان قم با اشاره به بازدید از غرفه های نمایشگاه کتاب دین و کتاب استان قم ،ابراز
کرد :با تالش مسئوالن و عوامل اجرایی نمایشگاه امسال چه در کمیت و چه در کیفیت
توسعه را شاهد هستیم .سردار مجتبایی افزود :اراده دوستان برگزاری نمایشگاه بر این
است که روز به روز و سال به سال فضای نمایشگاه ،فضای معنادارتری باشد و در توسعه
فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و معرفتی جامعه اثر گذار باشد و بنده تقدیر و تشکر می کنم
از عواملی که در ارتقاء فرهنگ و معرفت در جامعه تالش می کنند.
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران استان قم :

شکوه نمایشگاه کتاب کم نظیربود

مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران استان قم گفت :خوشبختانه تعامل مطلوب بین
مجریان نمایشگاه کتابدین و ناشران شکل گرفته است و این نمایشگاهدر نهایت نظم
برگزارشد و استقبال گسترده مردم نیز موید این مهم است.
سیدمحمود حسینی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد :خوشبختانه این دوره از
نمایشگاه با توجه به تغییر به وجود آمده در محل برگزاری نمایشگاه و انتقال آن به
مصالی قدس با استقبال بسیار گسترده مخاطبان تخصصی و عمومی روبه رو شد .
وی با اشاره به اینکه این دوره از نمایشگاه در دو بخش ناشران تخصصی حوزه دین
و همچنین ناشران استان برگزار شده است بیان کرد :این همزمانی موجب شده است
که به عموم نیاز مخاطبان پاسخ داده شود .مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران استان قم
گفت :در روزهای اخیر با درخواست های متعدد برای تمدید نمایشگاه از سوی عموم
مخاطبان و همچنین شخصیت های بازدیدکننده روبه رو شده ایم هرچند با توجه به
هماهنگی به عمل آمده با ستاد نماز جمعه و دیگر نهادهای مسؤول چنین امکانی وجود
ندارد ولی این استقبال موجب شده است که عزم ما برای برگزاری دوره آینده نمایشگاه
بیش از پیش جزم باشد.

