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٢شهر 

مدیـر منطقـه سـه شـهردارى قـم، از ایجـاد راه 
دسترسـى بوسـتان والیـت بـا هزینـه 500 میلیون 

تومانـى خبـر داد.
 مهـرداد وزیرى روحانـى در گفت وگویى، با اشـاره 
بـه اهمیـت اسـتفاده از ظرفیت هـاى وجـود فضاى 
سـبز در شـهر قـم اظهـار داشـت: بوسـتان والیـت 
بـه عنـوان یـک ظرفیـت بـزرگ در منطقـه سـه به 
دلیل نبود مبلمان شـهرى و مسـیر دسترسـى مورد 

اسـتفاده شـهروندان قـرار نمى گرفـت.
وى با اشـاره به اینکـه در مرحله نخسـت 18 هکتار 
از این بوسـتان در حال بهسـازى و آماده سـازى براى 
حضـور شـهروندان اسـت، افـزود: یکـى از اقدامـات 
مهـم ایجاد مسـیر دسترسـى اسـت که مجـوز آن از 
راهـدارى گرفته شـده اسـت و امسـال آن را با هزینه 

500 میلیـون تومانـى اجرا خواهیـم کرد.
بـه گفتـه وى، نیمکـت، سـطل زبالـه و اِلمان هـاى 
شـهرى از جمله اقالمى اسـت کـه در این مسـاحت 
18 هکتارى اسـتفاده شـده و همچنین بـراى بهبود 
سـیما و منظـر فضـاى سـبز ایـن بوسـتان باغچـه 

سـازى، علف زنـى و  هـم انجام شـده اسـت.
وى بــا اشــاره بــه ایجــاد 50 ســکو در ایــن محدوده 
ادامــه داد: یکــى از موضوعــات پرهزینــه بــراى ایــن 
ــط در  ــه فق ــت ک ــنایى اس ــن روش ــتان تامی بوس
ــارد  ــت میلی ــه هف ــاز ب ــت نی ــاز نخس ــن ف همی
تومــان اعتبــار دارد و امســال تــالش کردیــم، 
ــى از  ــا بخش ــم ت ــدارى کنی ــرق را خری ــعاب ب انش

ــیم. ــه باش ــیر را رفت مس
روحانى با اشـاره بـه انجام چندیـن بازدید حضورى 
مدیـران شـهرى از ایـن بوسـتان گفت: عبور مسـیر 
دسترسـى نمایشـگاه بین اللملى و حتـى کمربندى 
جدیـد شـهر قـم از ایـن بوسـتان از چالش هـاى آن 
اسـت کـه از طرفـى مى توانـد ظرفیـت رشـد بـراى 

بوسـتان هم محسـوب شـود.

اخبار

مدیر منطقه سه شهرداری قم:

ساخت راه دسترسى بوستان 
والیت  

ساماندهى مرکزهاى غیرمجاز جمع آورى پسماند و ضایعات 
شـهردار قـم، از سـاماندهى مراکز غیرمجـاز جمـع آورى پسـماند و ضایعات در 
قـم خبـر داد و گفت: هیچ  کـس اجازه حضـور در درب منازل را بـراى جمع آورى 

زبالـه نـدارد و نباید شـاهد تـردد این افراد در شـهر باشـیم.
  سـید مرتضـى سـقاییان نژاد، بـا تاکیـد بـر لـزوم شناسـنامه دار شـدن مراکـز 
غیرمجـاز جمـع آورى زباله اظهار داشـت: امروز جمـع آورى غیرمجـاز زباله یکى 

از آسـیب هاى شـهر قم اسـت.

وى بـا اشـاره بـه شناسـایى بیـش از 700 مرکـز غیرمجـاز جمـع آورى زباله در 
شـهر قـم افـزود: تعـداد 301 مرکـز در هسـته مرکـزى شـهر قـرار دارد و طبـق 
برنامه ریزى هـاى انجام شـده، بایـد هـر چـه سـریع تر بـه بیـرون از شـهر انتقال 
پیـدا کننـد. وى کاهـش الیحه تعرفه بهـاى خدمات سـازمان مدیریت پسـماند 
و تعدیـل بهـاى صدور مجـوز بهره بـردارى مرکز دریافت پسـماند خشـک خارج 
از سـرویس سـایت البـرز را عاملى تشـویقى براى سـاماندهى این مراکز دانسـت 

و تاکیـد کـرد: مهم تریـن مسـاله بـراى شـهردارى شناسـنامه دار شـدن ایـن 
مرکزهاسـت.

ــاله در  ــن مس ــى را دومی ــاى غیرقانون ــا و فعالیت ه ــش ناهنجارى ه وى کاه
ســاماندهى ایــن مراکــز عنــوان کــرد و گفــت: امــروز زبالــه به عنــوان «طــالى 
کثیــف» عامــل بســیارى از فعالیت هــاى غیرقانونــى و مجرمانــه در شــهر شــده 

ــت. اس

رانندگــى  و  راهنمایــى  پلیــس  رییــس 
ــور  ــه منظ ــت: ب ــم گف ــى ق ــى انتظام فرمانده
ــم  ــاى بهداشــتى و تکری ــه ه ــت شــیوه نام رعای
اربــاب رجــوع کلیــه خدمــات خودرویــى 
ــز  ــودرو در مراک ــص خ ــه ترخی ــس در زمین پلی
ــه مــى شــود. پلیــس10+ در مرکــز اســتان ارای

بــه گــزارش پایــگاه خبــرى پلیــس، ســرهنگ 
غالمرضــا صدفــى در گفــت وگویــى بیــان کــرد: 
ــس  ــوى پلی ــى از س ــر ابالغ ــتاى تدابی در راس
راهنمایــى و رانندگــى نیــروى انتطامــى امــکان 
ترخیــص خودروهــاى توقیفــى از طریــق دفاتــر 

پلیــس + 10 در اســتان فراهــم شــده اســت.
ــه  ــه ب ــت ک ــن خدم ــرد: در ای ــح ک وى تصری
ــا و  ــروس کرون ــیوع وی ــگیرى از ش ــور پیش منظ
تســهیل در مراحــل ترخیــص خــودرو صــورت 
ــکایت  ــد ش ــاى فاق ــکان خودروه ــت، مال گرف
ــا  ــد ب ــى توانن ــى م ــتور قضای ــتمى و دس سیس
ــه  ــبت ب ــس+ 10 نس ــز پلی ــه مراک ــه ب مراجع

ــد. ــدام کنن ــود اق ــودروى خ ــص خ ترخی
وى خاطرنشــان کــرد: بــراى ترخیــص خــودرو، 
ارایــه اصــل مــدارك بیمــه نامــه شــخص ثالــث، 
گواهینامــه رانندگــى، کارت ملــى مالــک و 

شناســنامه خــودرو توســط مالــک الزامــى 
ــت. اس

وى بیــان کــرد: پــس از ثبــت و تاییــد مــدارك 
ــت  ــى صح ــس + 10و بررس ــر پلی ــط کارب توس
ــص  ــتاد ترخی ــط س ــده توس ــات وارد ش اطالع
پلیــس راهــور، در صــورت تاییــد ترخیــص 
ــه  ــه صــورت پیامــک ب وســیله نقلیــه؛ مراتــب ب

ــود. ــى ش ــالع داده م ــک اط مال
ــه داد:  ــم ادام ــتان ق ــور اس ــس راه ــس پلی ریی
در صــورت عــدم تاییــد توســط ســتاد ترخیــص 
ــه  ــد ب ــه بای ــیله نقلی ــک وس ــور، مال ــس راه پلی

ســتاد ترخیــص پلیــس راهــور شهرســتان 
ــد. ــه کن مراجع

وى همچنیــن یــادآور شــد: ایــن طــرح در 
ــط در  ــه صــورت آزمایشــى و فق حــال حاضــر ب
مرکــز اســتان بــه اجــرا در آمــده اســت و شــامل 
ــى  ــس از ط ــود و پ ــى ش ــه نم ــهرهاى تابع ش
مراحــل تکمیلــى در شــهرهاى دیگــر نیــز اجــرا 

ــد. ــد ش ــانى خواه ــالع رس و اط
ــل  ــل تکمی ــذارى مراح ــرد: واگ ــان ک وى بی
پرونــده ترخیــص خــودرو بــه مراکز پلیــس10+ 
ــوان  ــه مــى ت ــى دارد کــه از جمل ــى فراوان مزایای

ــان و  ــد مراجع ــت و آم ــه رف ــش هزین ــه کاه ب
ــرد. ــاره ک ــذى اش ــات کاغ ــذف خدم ح

ــالل  ــاد اخت ــا ایج ــه ب ــاله اى ک ــارورى مس ناب
در روابــط بیــن افــراد مى تواندتبدیــل بــه 
ــترك  ــى مش ــتى زندگ ــه کش ــود ک ــى ش بحران
ــپار  ــى رهس ــمت طوفان ــه س ــى آرام ب را از دریای
ــالیان  ــى از آن س ــاى ناش ــیب ه ــه آس ــد ک کن

ــد. ــراد باش ــر اف ــال گریبانگی س
بـه گـزارش ایسـنا، بدیهـى اسـت که هـر یک از 
زوجیـن بعـد از آگاهـى از نابـارورى خـود دچـار 
احسـاس گنـاه، تـرس و... شـوند؛ امـا نداشـتن 
همراهـى درسـت مـى توانـد سـبب تشـدید این 
بحـران بشـود؛ زیـرا بسـیارى از زوج هـاى نابارور 
در حالـى کـه دچـار طـالق عاطفـى شـده انـد، 

زندگـى مشترکشـان را ادامـه مى دهنـد.
طـى دهـه هـاى اخیـر در راسـتاى حـل ایـن 
مشـکل، مراکـز نابـارورى متعـددى در ایـران 
شـروع بـه فعالیـت کـرده انـد کـه از جملـه مـى 
تـوان بـه اولیـن مرکـز نابـارورى ایـران در یـزد و 
مرکـز نابـارورى رویـان در تهران اشـاره کـرد؛ اما 
مراکـزى هسـتند کـه بـا داشـتن موفقیـت هاى 
چشـمگیر شـاید هنوز بـه انـدازه کافى شـناخته 
شـده نیسـتند کـه در ایـن میـان مـى تـوان بـه 
مرکـز فوق تخصصى نابـارورى جهاد دانشـگاهى 

قـم اشـاره کـرد.
ایـن مرکـز در گذشـته زیـر نظـر مرکـز رویـان 
بـود و از سـال86  زیـر نظر جهـاد دانشـگاهى قم 
در بخـش هایـى همچـون مامایى، سـونوگرافى، 
آزمایشـگاه   . روانشناسـى  و  ژنتیـک  مشـاوره 
تشـخیص طبـى و در زمینـه هایـى مثـل تعیین 
سـالمت جنین، الپاراسـکوپى و هیستروسکوپى 
بامجـرب تریـن کادر پزشـکى و پیراپزشـکى در 

حـال ارایـه خدمـت اسـت.
مسـئول گـروه مامایـى مرکـز نابـارورى مرکـز 
رویـا (مرکـز فـوق تخصصـى درمـان نابـارورى 
جهاددانشـگاهى قـم) گفـت: در حـال حاضـر 
چیـزى بـه اسـم «نابـارورى» در دنیـا وجـود 
نـدارد و همه افـرادى که امـکان بـارورى طبیعى 
ندارنـد، مى تواننـد بـاروش هـاى درمانـى متنوع 

بـاردار شـوند. 
معصومـه جانبـازى، بـا اشـاره بـه اینکـه کلیـه 
کارکنـان موظف هسـتند کـه در دوره آموزشـى 
تـالش  بـا  افـزود:  کننـد،  شـرکت  نابـارورى 
متخصصـان و کارکنـان این مرکز آمـار موفقیتى 
برابـر و حتـى گاه باالتـر از میانگیـن جهانـى را 
بـه دسـت آورده ایـم؛ بـراى مثـال در میکـرو 
اینجکیشـن آمار موفقیـت بین 20 تـا 30 درصد 
اسـت که در ایـن مرکز شـاهد ثبـت موفقیت 42 

درصـد نیـز بـوده ایـم.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه یکـى از فعالیـت هـاى 
مهـم ایـن مرکـز فریـز جنیـن، تخمک و اسـپرم 
اسـت، گفت: شـیمى درمانى سـبب افت کیفیت 
تخمـک مـى شـود و افـراد مبتـال بـه سـرطان 
مى تواننـد  قبل از شـروع مراحل شـیمى درمانى 
اسـپرم و یا تخمـک خود را فریـز کنند، همچنین 
در ایـن مرکـز امـکان فریـز و انتقال جنیـن را نیز 
داریـم کـه گاه نتایجـى بهتـر از جنیـن تـازه زا به 

ثبت رسـانده اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه جنیـن هـاى فریـز شـده به 
مـدت طوالنـى نگهـدارى مـى شـوند و گاه بعـد 
از 20 سـال نیـز مـى تـوان آن هـارا بـه رحـم زن 
انتقـال داد، گفـت: جنین هاى تشـکیل شـده در 

شـرایط آزمایشـگاهى با نـام جنین هـاى طالیى 
تـا مهیا نبودن همه شـرایط بـه رحم انتقـال داده 

نمى شـود.
وى بـا تاکیـد بـر اینکه بخـش مامایى بـه عنوان 
قلب ایـن مرکز اسـت، گفـت: بیشـترین برخورد 
مراجعـه کننـدگان در بخـش مامایى اسـت؛ زیرا 
هرمراجعه کننـده ابتدا بـراى تشـکیل پرونده به 
مشـاوره مامایـى ارجـاع داده و پس از تشـخیص 
نابـارورى، علـت آن و شـیوه درمانـى بیمـار وارد 

چرخـه درمـان مى شـود.
جانبـازى دربـاره اهمیـت آزمایـش اسـپرم در 
مـرد عنـوان کـرد: بـا اسـتفاده ازایـن آزمایـش 
مى تـوان از سـالمت و یـا بیمـارى مـرد آگاه شـد 
بـه همین علـت تنهـا در صـورت انجـام در مراکز 

نابـارورى معتبـر اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه در روش IUI بیمار بسـترى 
نمى شـود، عنـوان کـرد: در ایـن روش بـا انتقـال 
اسـپرم بـه داخـل رحـم  لقـاح صـورت مى گیرد 
کـه 18 تـا20 روزمان مـى برد، بـراى بـاردارى و 

لولـه هـاى رحمى نیـز باز باشـند.
وى گفـت: در روش آى.وى.اف. ابتـدا از داروهاى 
محـرك تخمـک گـذارى بـراى تنظیـم سـیکل 
قاعدگـى و تولیـد تعداد کافـى تخمک اسـتفاده 
مـى شـود و سـپس بـا قـراردادن اسـپرم هـا در 
مجاورت تخمـک در محیـط آزمایشـگاهى لقاح 
صـورت مى گیـرد و بعـد از چنـد روز جنین هاى 

مناسـب بـه رحـم انتقـال داده مى شـوند.
وى با اشـاره بـر اینکه میکرو اینجکشـن متداول 
تریـن روشـى اسـت کـه در ایـن مرکز انجـام مى 
شـود، عنوان کـرد: این روش مناسـب ترین روش 
بـراى خانـم هـاى بـا سـن بـاال و بیمـاران داراى 
مشـکالت زمینه اى اسـت و در این روش درمانى 
بسـیار شـبیه به شـیوه آى.وى.اف. اسـت بـا این 
تفـاوت کـه اسـپرم در شـرایط آزمایشـگاهى بـه 

داخـل تخمـک تزریـق مى شـود.
وى بـا بیـان اینکـه در ایـن روش مراحـل و 
سـونوگرافى هاى متعـدد انجام مى شـود، افزود: 
در روش میکـرو بـه دلیـل انتقال دو یا سـه جنین 
احتمـال چندقلوزایـى افزایش مى یابـد، هرچند 
کـه از چندقلویـى اسـتقبال نمـى کنیـم، زیـرا 

ممکـن اسـت، سـبب مشـکالت جانبى شـود.
جانبـازى بـا بیـان اینکـه در برخى شـرایط زوج 
هـا بـه دلیـل اختـالل در تولیـد تخمـک هـا در 
زن، از داشـتن فرزنـد محـروم مـى شـوند، گفت: 
بـا کمـک برخـى شـیوه ها مـى تـوان فرصتـى را 
بـراى آن هـا فراهـم کرد تـا تجربه بچهدار شـدن 
را در زندگـى داشـته باشـند و اهـداى تخمـک و 
بـارورى آن تخمـک در آزمایشـگاه با اسـپرم مرد 
و انتقـال جنیـن ها بـه رحـم زن نابـارور از جمله 

این شـیوه هاسـت.
وى افـزود: متاسـفانه برخـى از زوجیـن تخمک 
اهدایـى کـه نیمى از  هویـت متعلق به خودشـان 
اسـت را، نیـز نمـى پذیرنـد و زمانـى که پزشـک 
بـه طرفیـن اعـالم مـى کنـد که نیـاز بـه تخمک 
یـا جنیـن اهدایـى و یـا رحـم جایگزیـن دارند به 
طـور طبیعـى بـار روانى بـه زوجیـن تحمیل مى 
شـود که بـا مشـاوره هاى پزشـکى مى تـوان این 

مسـاله را کمتـر کرد.
وى در خصـوص منبـع تخمـک هـاى اهدایـى 
گفـت: جـدا از مسـایل مالـى، گاه افـراد بـه دلیل 
بعـد معنـوى تمایـل بـه اهـداى تخمـک دارند و 
ایـن افـراد بـا طى مراحـل غربالگـرى مـى توانند 

بـه صـورت ناشـناس تخمـک اهـدا کنند.
وى افـزود: ناتوانـى مـادر در نگهـدارى و پرورش 
جنیـن در رحم نیز از سـایر دالیل نابارورى اسـت 
کـه تنهـا بـه دلیـل فقـدان رحـم سـالم، امـکان 
بچهـدار شـدن از آن هـا سـلب شـده اسـت و در 
این شـرایط اسـتفاده از رحـم جایگزین از سـوى 
متخصصـان نابـارورى بـه زوجیـن توصیـه مـى 

شـود.
جانبـازى افـزود: در ایـن روش جنیـن حاصـل 
از لقـاح تخمـک مـادر و اسـپرم پـدر در شـرایط 
آزمایشـگاهى ترکیـب و به رحم شـخص ثالث که 
از رحـم او به عنوان رحـم جایگزین اسـتفاده مى 

شـود، انتقـال مـى یابد.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه از نظـر فقهـى تاییـد 
حضـرت آیـت اهللا خامنـه اى نیـز در رابطـه بـا 
عدم اشـکال شـرعى در اسـپرم اهدایى نیز وجود 
دارد، عنـوان کـرد: به دلیل سیاسـت هـاى مرکز 
ایـن روش انجـام نمـى شـود و در صورتـى کـه 
علـل نابـارورى فاکتـور هـاى مردانه بـوده و قابل 
درمـان نیز نباشـد، روش اهداى جنین پیشـنهاد 

مى شـود. 
وى بـا بیـان اینکـه در ایـن روش ابتدا یـک لقاح  
شـرعى در شـرایط آزمایشـگاهى انجام مى شـود 
و سـپس ایـن لقاح بـه رحـم زن انتقال مـى یابد، 
عنـوان کـرد: برخـى از افـراد بعـد از بـاردارى بـه 
سـایر جنین هاى تشـکیل شـده نیاز ندارند و گاه 
نیز خانـواده نابارور زن و شـوهرى را بـراى اهداى 

جنیـن مـى یابند.
وى درخصـوص هزینـه هـاى بـاالى ایـن روش 
هـا گفت: بـا اقدامـات مسـرانه مرکـز و اسـتفاده 
از بسـته حمایتـى 85 درصـدى دولـت؛ مراجعه 
کنندگانـى کـه داراى شـرایط نابـارورى اولیـه، 
تابعیـت ایـران و خانـم زیـر35 سـال هسـتند، 
مى تواننـد از 85 درصـد تخفیـف بهـره منـد 

شـوند.
وى بـا بیـان اینکـه بـراى بهـره منـدى از ایـن 

بسـته حمایتى در نابـارورى ثانویه باید 2 سـال از 
اقدام بـه باردارى گذشـته باشـد، افـزود: مراجعه 
کننـدگان فاقـد شـرایط فـوق مـى تواننـد عالوه 
بـر تخفیفـات مرکـز، با کمـک صندوق علـوى به 

صـورت اقسـاطى هزینـه هـا را پرداخـت کنند.
جانبـازى بـا اشـاره بـر تاثیر بـاالى اسـترس در 
نابـارورى گفـت: بسـیارى از افرادى که بـه مراکز 
نابـارورى مراجعـه مـى کننـد، پـس از بـاردارى 
اولیـه بـه دلیـل آرامـش روحـى و روانى بـراى بار 
دوم بسـیار راحت و بدون مشـکل باردار میشـوند 
و همچنیـن افـرادى که دیـدگاه مثبـت و بهترى 
نسـبت به دنیـا دارند، نتیجـه بهترى مـى گیرند.

وى بـا تاکیـد بـه اینکـه افراد بسـیارى هسـتند 
کـه بـا دیدگاهى مثبـت حتى بـا بیمـارى زمینه 
بـه راحتـى بـاردار شـده انـد، گفـت: در ایـن این 
مرکـز شـاهد بـاردارى افـرادى بـوده ایـم کـه در 
سـن باال توانسـته انـد، فقط بـا یک فولیـکل آزاد 
شـده باردار شـوند و این چیزى شـبیه بـه معجزه 

اسـت.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه اولیـن کـودك متولـد 
شـده بـا روش میکرو در این مرکز پسـر 12 سـاله 
اسـت، گفـت: بهترین شـیرینى، لبخنـد رضایت 
زوجـى اسـت کـه بـا فرزندشـان از ایـن مرکـز 
خـارج مى شـوند و زیباتریـن لحظه زمانى اسـت 

کـه افـراد فرزندشـان را پیـش مـا مـى آوردند.
وى بـا اشـاره بر اینکـه از علل مراجعـات افراد در 
سـن بـاال بـراى درمـان نابـارورى باالرفتن سـن 
ازدواج اسـت، عنـوان کرد: ایـن مرکز تا سـن 50 
سـالگى در درمـان نابـاروى، درمان مى کنـد، اما 

بهتریـن زمـان، پیش از 35 سـالگى اسـت.
وى در خصـوص تعریـف نابـارورى گفـت: اگـر 
یـک زوج کمتـر از 35 سـال بـا وجـود داشـتن 
یک سـال رابطه جنسـى منظـم و بدون اسـتفاده 
از روش هـاى پیشـگیرى از بـاردارى، موفـق بـه 
بـاردارى نشـوند، نابـارور قلمداد مى شـوند، البته 
در زوجیـن بـاالى 35 سـال ایـن بـازه زمانـى به 

سـه تـا شـش مـاه کاهـش پیـدا مـى کند.
اختـالالت  و  سـن  افزایـش  گفـت:  وى 
تخمگ گـذارى از جملـه علـت هاى نابـارورى در 
زنان و کـم تحرکى و ضعـف اسـپرم از جمله علل 

نابـارورى در مـردان مـى توانـد باشـد. 
زوج  هـر  زندگـى  نحـوه  شـد:  یـادآور  وى 
زندگـى  بـراى  شخصى شـان  فرمـول  بـه 
بازمى گـردد؛ زوج هـاى بسـیارى هسـتند کـه 
بـا وجـود مسـاله نابـارورى، زندگى هـاى شـاد 
و موفقـى دارنـد و اگـر هـر دو طـرف آگاهانـه و 
عاقالنـه بـا ایـن مسـاله رو به رو شـوند، بـه طور 
حتم بـدون حضـور فرزند هـم مى تـوان زندگى 

شـادى را سـاخت. / ایسـنا 

رئیـس پلیـس فتا اسـتان قم گفـت: تبلیـغ وام 
بـدون بهـره یـا کم بهـره از سـوى صندوق هـاى 
قرض الحسـنه قرآنـى- فرهنگـى در کانال هـا و 
گروه هـاى شـبکه هاى اجتماعـى از شـگردهاى 
از  کالهبـردارى  بـراى  سـایبرى  مجرمانـه 

شـهروندان اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه خبـرى پلیـس، سـرهنگ 

علـى موالـى، بـا اشـاره بـه اینکـه برابـر مجوزها 
قرض الحسـنه  صندوق هـاى  اساسـنامه هاى  و 
کـه از سـوى بانـک مرکـزى تهیـه و تایید شـده 
اسـت، اجـازه هیچ گونـه تبلیغـى ندارنـد؛ اظهار 
داشـت: بیشـتر این تبلیغـات در فضـاى مجازى 
نـه از سـوى صندوق هـاى قرض الحسـنه بلکه از 
سـوى مجرمـان سـایبرى بـراى بـه دام انداختن 

شـهروندان اسـت.
وى افـزود: برابـر رصـد و پایـش، ایـن پلیـس 
در فضـاى مجـازى و برابـر اعـالم گزارش هـاى 
افـرادى تحـت عنـوان موسسـه  یـا  مردمـى، 
قرض الحسـنه قرآنـى -  فرهنگى بـا درج عبارت 
از  مرکـزى»  بانـک  نظـارت  «تحـت  جعلـى 
طریـق فضاى مجـازى اقدام بـه کالهبـردارى از 

مى کننـد. هموطنـان 

وى ادامـه داد: ایـن افـراد بـا ایجـاد کانـال و 
صفحـه در فضـاى مجـازى اقـدام بـه تبلیغـات 
در خصـوص پرداخت تسـهیالت قرض الحسـنه 
بـا سـود 5 درصـد در قبـال اخـذ وجـه تامیـن 
(سـفته) و مـدارك هویتـى بـه ارزش مبلـغ وام 

. مى کننـد
وى بیـان کـرد: متقاضیـان تسـهیالت مالـى 
پـس از مواجهه بـا اینگونـه تبلیغـات در تارنماها 
(سـایت ها) و شـبکه هاى اجتماعـى متاسـفانه 
اقدام بـه تکمیل فرم، ارسـال مـدارك و پرداخت 

مبالغـى پـول بـه افـراد سـودجو مى کننـد.
موالـى، بـا تاکیـد بـر پیگیرى هـاى پلیـس در 
خصـوص برخـورد بـا این گونـه افـراد کالهبردار 
گفـت: بـا تحقیقـات تکمیلـى و بـا توجـه بـه 
مرکـزى  بانـک  از  گرفتـه  صـورت  اسـتعالم 

مشـخص شـد اینگونـه موسسـه ها فاقـد مجـوز 
قانونـى مى باشـند، لـذا تعـدادى از ایـن نمونـه 
آگهى هـا کـه بـا سوءاسـتفاده از نیـاز مـردم و 
جلـب اعتمـاد آن هـا، اقـدام بـه کالهبـردارى 
مى کننـد، شناسـایى و اقدامـات تکمیلى پلیس 

و قضایـى در حـال پیگیـرى اسـت.
اینکـه  علـت  بـه  فقـط  کـرد:  تصریـح  وى 
موسسـه اى تحت عنـوان قرض الحسـنه مذهبى 
یـا فرهنگـى بـدون مجـوز در فضـاى مجـازى 
فعالیـت مى کنـد، دلیـل کافـى بـراى اعتمـاد به 
آن نیسـت و امـکان دارد از اوراق هویتـى فـرد 
دیگـرى سوءاسـتفاده کننـد یـا حتـى از کارت 
اجـاره اى بـراى کالهبـردارى اسـتفاده کننـد. 
رئیـس پلیـس فتـا اسـتان قـم توصیـه کـرد: با 
توجـه بـه اینکه هویـت افـراد در فضـاى مجازى 

بـه طـور کامـل ناشـناخته اسـت، شـهروندان 
به هیچ عنـوان بـه اینگونـه تبلیغـات در فضـاى 
مجـازى، اعتمـاد نکننـد، بهتـر اسـت، دریافـت 
هرگونـه تسـهیالت را از مسـیر قانونـى و مراجعه 
به موسسـات مالى معتبر اقـدام و از خریدوفروش 
تسـهیالت در فضـاى مجـازى خـوددارى کنند.

موالـى بـا اشـاره بـه گسـتردگى حوزه هـاى 
مختلـف فضـاى مجـازى گفـت: ایمن سـازى 
ایـن فضا نیازمنـد همـکارى و تعامـل و همراهى 
ضمـن  شـهروندان  رو  ایـن  از  اسـت،  مـردم 
جـدى گرفتـن هشـدارهاى سـایبرى پلیـس 
در صـورت مواجهـه بـا مـوارد مشـکوك آن را از 
طریـق تارنمـاى (سـایت) پلیـس فتـا به نشـانى 
Cyberpolice.ir بخـش گزارش هـا مردمـى 

گـزارش کننـد.

مدیـر منطقـه دو شـهردارى قـم گفـت: دفاتـر 
توانمندسـازى  در  مهمـى  نقـش  تسـهیلگرى 
محـالت  اجتماعـى  مشـارکت  افزایـش  و 
کم برخـوردار دارنـد. رضـا رحیمـى، در جلسـه 
بـا مدیـر دفتر تسـهیلگرى منطقـه دو شـهردارى 
قـم اظهار داشـت: هـدف ایجاد دفاتر تسـهیلگرى 
بهبود شـاخص هاى توسـعه همـه جانبـه و پایدار 
در راسـتاى توانمندسـازى اقتصـادى، اجتماعى و 

فرهنگـى در مناطـق کمتـر برخـوردار اسـت.
و  برگـزارى جلسـات سـال گذشـته  بـه  وى 
نیازسـنجى هاى بـه عمـل آمـده اشـاره کـرد و 
گفـت: شـهردارى منطقـه دو، بـه صـورت فعـال 

بـا ایـن مجموعـه در ارتباط بـوده اسـت و از جمله 
فعالیت هـاى انجـام شـده در محلـه امیـن آبـاد 
مى تـوان به روکـش و لکـه گیرى آسـفالت، نصب 
عالیـم راهنمـا و ترافیکـى و ایجـاد سـرعتکاه، 
برطـرف کردن مشـکل و دفـع آب هاى سـطحى، 
منطقـه،  سـطح  کانال هـاى  و  انهـار  الیروبـى 
کاشـت نهـال و گل و گیـاه در معابر سـطح منطقه 
و بوسـتان ها اشـاره کـرد. وى افـزود: در زمینـه 
فرهنگى و ورزشـى هماهنگى با سـازمان فرهنگى 
شـهردارى بـراى تجهیـز مسـاجد و کانون هـاى 
فرهنگـى سـطح منطقـه و برگـزارى برنامه هـاى 
در  تندرسـتى  ِسـت هاى  نصـب  و  مناسـبتى 

بوسـتان هاى سـطح منطقـه بخـش دیگـرى از 
اقدامـات در راسـتاى اهـداف دفتـر تسـهیلگرى 
و مسـیر بازآفرینـى شـهرى اسـت. وى بیـان کرد: 
کمبـود فضـاى بهداشـتى و درمانى یکـى دیگر از 
معضـالت ایـن محله بـود که با تشـکیل جلسـات 
مشـترك بـا هـالل احمـر یک قطعـه زمیـن براى 
احـداث درمانـگاه در نظـر گرفتـه شـد. رحیمـى 
گفـت: با توجـه به اهمیـت و ضرورت تسـهیلگرى 
در بـاز آفرینـى شـهرى پایـدار و رسـیدگى هرچه 
بیشـتر به محله امین آبـاد، شـهردارى این منطقه 
با همکارى و حمایت از دفتر تسـهیلگرى سعى در 
ارایـه خدمات بهتر و رفاه بیشـتر شـهروندان دارد.

رئیـس مرکـز مدیریت حـوادث و فوریت هاى پزشـکى قـم گفت: تعـداد مصدومان حـوادث رانندگى 
در نیمه نخسـت امسـال در مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال،  28.8 درصد کاهش یافته اسـت.

محمـد شـهیدى در گفت وگو بـا ایرنا  افزود: در نیمه نخسـت پارسـال 15 هـزار و 887 نفـر و در مدت 
مشـابه امسـال،  11 هزار و 297 نفر مصدوم شـدند.

وى افـزود: در ایـن مـدت تعـداد تصادف هـاى شـهرى و جـاده اى منجـر بـه جـرح و فـوت نیـز 31.6 
درصـد کاهش یافتـه، به طورى که نیمه نخسـت پارسـال 12 هـزار و 924 حادثـه رانندگـى و در مدت 

مشـابه امسـال هشـت هـزار و 840 حادثه رخ داده اسـت.
بـه گفتـه وى، تعـداد تماس هـا 1.5 درصد افزایـش و تعـداد ماموریت ها نیـز 13 درصـد کاهش یافته 
اسـت. شـهیدى بیان کـرد: تعـداد مصدومـان انتقالـى بـه بیمارسـتان 23 درصـد، تعـداد مصدومان 
غیرانتقالـى 37 درصـد،  تعداد تصادف هـاى مرتبط بـا موتورسـیکلت 32.8 درصد و تعـداد مصدومان 

مرتبـط بـا موتورسـیکلت 30 درصـد کاهش یافته اسـت.
وى خاطرنشـان کـرد: تعـداد فوتى هـاى سـر صحنـه حـوادث رانندگـى در نیمـه نخسـت امسـال و 

پارسـال، 66 مـورد بـوده اسـت.

رییس راهن�یی و رانندگی قم: 

فراهم شدن ارایه خدمات ترخیص خودرو در مراکز پلیس+10  

قمی ها چگونه بر دیو نازایی غلبه کردند؟ 

رویاى مادر شدن

سرپرسـت سـازمان اتوبوسـرانى شـهردارى قم، از 
بازسـازى رمپ ویلچر 11 دسـتگاه اتوبـوس خبر داد 
و گفـت: 110 دسـتگاه اتوبـوس خریدارى شـده در 

سـال گذشـته مناسـب ویلچر است.
امیـر یـزدى، بـا توجه بـه اهمیت نوسـازى نـاوگان 
اتوبوسـرانى و ارایـه خدمـات بـه روز اظهـار داشـت: 
در  شـخصى  خودروهـاى  تـردد  کاهـش  بـراى 
سـطح شـهر و تشـویق مردم در اسـتفاده از نـاوگان 
حمل ونقـل عمومـى بایـد خدماتـى بـه روزى بـه 

مـردم ارایـه دهیـم.
وى بـا تاکیـد بـر لـزوم نوسـازى اتوبوس هـا افزود: 
سـال گذشـته توانسـتیم 110 دسـتگاه اتوبـوس نو 
خریـدارى کنیـم، اما با توجـه به قیمـت اتوبوس ها و 
عـدم پرداخت یارانـه دولتى در این بخش، نوسـازى 

اتوبوس هـا در دسـتور کار قرارگرفته اسـت.
وى از نوسـازى 400 دسـتگاه اتوبـوس خبـر داد و 
گفـت: بـراى نوسـازى کل نـاوگان اتوبوسـرانى قـم 
بایـد 400 دسـتگاه اتوبـوس نوسـازى شـود کـه در 
مرحله نخسـت 100 دسـتگاه آن تحویل داده شـده 
و 160 دسـتگاه اتوبـوس در حـال بازسـازى اسـت.

از  اسـتفاده  بـراى  اتوبوس هـا  بازسـازى  وى 
جانبـازان و معلـوالن را یکى از دغدغه هاى سـازمان 
اتوبوسـرانى دانسـت و بیـان کـرد: اتوبوس هایـى 
خریدارى شـده بـا برنـد عقـاب افشـان بـا توجـه به 
ارتفـاع کم ورودى آن ها از سـطح زمیـن داراى َرمپ 

ویلچـر هسـتند. 
حـال  در  اتوبوس هـاى  مناسب سـازى  یـزدى 
را  جسـمى  کم توانـان  کاربـرى  بـراى  بازسـازى 
موردتوجـه قـرارداد و خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه 
تعـدادى از اتوبوس هـا به علـت دارا بودن پلـه امکان 

نصـب رمـپ بـراى اسـتفاده ویلچـر را ندارنـد. 

مدیـر عامـل سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات 
ایمنـى شـهردارى قـم، بـا اشـاره بـه رشـد ایـن 
سـازمان از نظـر نیـروى انسـانى گفـت: در حـال 
حاضـر 60 نیـروى آتش نشـانى در حـال آمـوزش 

هسـتند. دیـدن 
عبـاس جعفـرى بیان کـرد: ایـن سـازمان امکانات 
الزم را بـراى اطفـاى حریـق سـاختمان هاى بلنـد 
پیش بینـى کـرده و در اختیار سـاکنان آن قـرار داده 
اسـت. وى بـا اشـاره بـه وضعیـت شـهر قـم از لحاظ 
تعـداد ایسـتگاه ها گفـت:  قـم تنهـا کالنشـهرى 
اسـت کـه از نظـر تعـداد ایسـتگاه آتـش نشـانى به 

اسـتاندارد جهانـى رسـیده اسـت.
وى بـا بیـان اینکه بـر اسـاس اسـتاندارد جهانى در 
شـهر ها باید بـه ازاى هـر 50 هزار نفـر جمعیت یک 
ایسـتگاه آتـش نشـانى وجـود داشـته باشـد، افزود: 
در حـال حاضـر 24 ایسـتگاه آتش نشـانى در شـهر 
قـم فعالیـت مى کننـد. وى از آغاز سـاخت ایسـتگاه 
مرکـزى آتـش نشـانى تـا چنـد روز آینـده در بلـوار 
پیامبـر اعظـم(ص) خبـر داد و گفـت: این ایسـتگاه 
بـه مسـاحت 28 هزار متـر مربع بـا تجهیـزات نوین 
بـا هزینـه اى بالـغ بـر 250 میلیـارد تومان سـاخته 
مى شـود. جعفـرى گفـت: این سـازمان تا سـال 92، 
170 نیروى آتش نشـان داشـت کـه این آمـار امروز 

بـه 470 نفر رسـیده اسـت.  
«7 مهـر روز آتش نشـانى و ایمنـى نامگذارى شـده 

 « است.

رسپرست سازمان اتوبورسانی قم:

 بازسازى َرمپ ویلچر 11 
دستگاه اتوبوس 

مدیرعامل آتش نشانی قم خرب داد: 

پیوستن 60 نیروى تازه نفس 
به آتش نشانى قم

رئیس پلیس فتا قم: 

مراقب تبلیغ وام هاى دروغین باشید

مدیر منطقه دو شهرداری قم: 

جلب مشارکت هاى مردمى با ایجاد دفتر تسهیلگرى 
رییس مرکز اورژانس ۱۱۵ قم:

کاهش 28 درصدى تعداد مصدومان تصادف ها در قم  


