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صفحه 2

»گویه« گزارش می دهد:»گویه« گزارش می دهد:

صفحه صفحه 88اوقات فراغت نوجوانان قمی، نیازمند رسیدگی دستگاه هااوقات فراغت نوجوانان قمی، نیازمند رسیدگی دستگاه ها

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402

 استاندار قم:   استاندار قم:  

مردم از عملکرد ادارات ناراضی اندمردم از عملکرد ادارات ناراضی اند

توسعه آب شرکت  و  بهره برداری  ◄    معاون 
آبرسانی  پروژه های  وجود  از  قم،  استان  آبفای 
خبر  قم  حومه  روستاهای  و  محروم  مناطق  به 
حال  در  الزم  اعتبارات  تخصیص  با  که  داد 

هستند. انجام 
کمبود آب در این روزهای فوران آتشفشانی، 
تبدیل  استان ها  اکثر  چالش  ترین  اصلی  به 
را  کشور  شهرهای  از  بسیاری  گریبان  و  شده 
مستثنی  ماجرا  این  از  نیز  قم  که  است  گرفته 
آب،  تأمین  بگوییم  اگر  نیست  اغراق  و  نبوده 

است. قم  استان  مشکل  و  دغدغه  بزرگترین 
قم با مساحت حدود ۱۱ هزار کیلومتری در 
جهت  از  و  گرفته  قرار  کشور  کویری  منطقه ای 
استان های  ردیف  در  آسمانی،  نزوالت  بارش 
متأسفانه  شرایط  این  با  دارد؛  قرار  بارش  کم 
سخاوتمندانه  خشک  و  گرم  منطقه  این  در  آب 
آبی  بحران کم  به  و شهروندان  مصرف می شود 
صرفه  امر  به  جدی  اهتمام  و  ندارند  الزم  توجه 

ندارد. وجود  جویی 
لیتر   ۱۶۹ را  قم  شهر  در  آب  مصرف  سرانه 
از  باالتر  میزان  این  که  است  شبانه روز  در 
استانداردهای کشوری و جهانی است و میزان 
درصد   ۶۰ نیز  قم  استان  در  بارش  متوسط 
منابع  و  است  کشور  میانگین  میزان  از  کمتر 
استان  پاسخگوی  زمینی  زیر  و  سطحی  آب 
از  قم  نشان می دهد که  و همین عوامل  نیست 
تأمین  در  بحرانی  شرایط  با  استان های  جمله 

است. شرب  آب 
شرب  آب  مصرف  سرانه  اخیر  سال های  در 
و  یافته  افزایش  نیز  درصد   ۱۲ تا  قم  استان  در 
منابع  از  استان  آب  درصد   ۸۰ حاضر  حال  در 
خرداد   ۱۵ و  کوچری  سدهای  شامل  سطحی 
کاهش  و  اقلیمی  شرایط  و  می شود  تأمین 
سد،  دو  این  به  مربوط  آبریز  حوزه  در  بارندگی 

به  را  آن ها  مخزن  ذخیره  حجم  شدید  افت 
است. داشته  دنبال 

در  موجود  زیرزمینی  آب  سفره های  اکثر  در 
استان قم، افت سطح آب و کاهش کیفیت آب 
به  شده،  تبدیل  مستمر  و  دائمی  پدیده  یک  به 
در  ایستایی  سطح  افت  میانگین  که  گونه ای 
۲ متر  ۱ متر و در بعضی نقاط به  استان حدود 

می رسد. نیز  سال  در 
ندارد  بیان  به  نیازی  و  است  عیان  که  آنچه 
منابع  از  بهینه  استفاده  و  جویی  صرفه  شعار 
آب است و هزاران توصیه و تأکید که گویا فقط 
حیطه  به  و  می شود  خالصه  شعارها  همین  در 
البته حساب شهروندان  که  ندارد  ورودی  عمل 

جداست. کنندگان  اسراف  دیگر  از  فهیم 
خشک  و  گرم  منطقه ای  در  قم  داشتن  قرار 
قرار  به  سال  گرم  فصول  در  آن  در  زیستن  که 
همچنین  و  است  شبیه  آتش  کوره  در  گرفتن 
آب های  سطح  جدی  افت  و  آب  کمبود 
طرح های  ضرورت  استان،  این  زیرزمینی 
می کند.  نمایان  پیش  از  بیش  را  آبرسانی 
تاکنون  دور  سال های  از  که  حیاتی  مسئله ای 
دیگر  و  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همت  به 
حفظ  جهت  در  همچنان  مردمی  ارگان های 
با تخصیص  و  این منطقه تالش شده  آب مردم 
التیام  را  قم  آبی  کم  برزخ  دولت  اعتبارات 

. ند بخشید
در این خصوص، محمود سربندی فراهانی، 
و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
فاضالب استان قم، با اشاره به تخصیص اعتبار 
نواحی  در  قم  حومه  آبرسانی  طرح های  به 
به  آبرسانی  برای  کرد:  بیان  قنوات  و  قمرود 
طراحی  بزرگی  پروژه  قمرود  بخش  روستاهای 

داشت. انتقال  خط  کیلومتر   ۱۴ که  شد 
به  آینده  ماه  یک  پروژه  این  افزود:  وی 

و  مستقیم  روستا   ۱۵ حدود  و  می رسد  اتمام 
طرح  این  از  مستقیم  غیر  صورت  به  روستا   ۱۳

می شوند. بهره مند 
روستاهای  آبرسانی  پروژه  به  فراهانی 
داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  نیز  قنوات  دهستان 
 ۴۲ حدود  اعتباری  تخصیص  با  پروژه  این  در 
میلیارد تومان، ۱۱ کیلومتر لوله گذاری با قطر 
و  تازگی شروع شده  به  متر  میلی   ۵۰۰ و   ۴۰۰

برسد. اتمام  به  آینده  ماه   ۴ تا  امیدواریم 
وی افزود: عالوه بر این پروژه ها، روستاهای 
و  بیدهند  کرمجگان،  مانند  نیز  قم  اطراف 
ورجان نیز در دستور کار قرار گرفتند و مشمول 

هستند. آبرسانی  طرح 
آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
از دیگر  استان قم خاطرنشان کرد:  و فاضالب 
زدایی  محرومیت  پروژه  نظر،  مورد  طرح های 
میلیارد   ۸۲ با  سلفچگان  و  کهک  روستاهای 
است  ساله  سه  زمانی  بازه  یک  با  اعتبار  تومان 
قرارداد  )ع(  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه  با  که 
منعقد شد تا به مناطق محروم قم نیز رسیدگی 

پیوندد. وقوع  به  طرح  این  اهداف  و 
بخش ها  دیگر  در  آبرسانی  پروژه های  وی، 
اعتبار  تامین  درحال  که  شد  یادآور  نیز  را 
مسیر  در  روستا  شش  حداقل  شامل  و  هستند 
یک  فاز  در  قیام  پروژه  عنوان  تحت  قم-تهران 
اجرا خواهد  اعتبار  تامین  با  امسال  که  هستند 

. شد
سال  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  فراهانی 
گفت:  نشده  جمع  همچنان   ۱۴۰۰ مالی 
محرومیت  درخصوص  نیز  دیگر  پروژه های 
سال  در  که  شده  تعریف  دولت  توسط  زدایی 
و  آب  شرکت  به  آن  به  خوبی  اعتبارات   ۱۴۰۱
قابل  بودجه  و  داد  خواهند  اختصاص  فاضالب 

► می کنند.   پرداخت  توجهی 

فراهانی؛ معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان قم:

پروژه های آبرسانی در خدمت تامین آب استان قم
با انجام طرح های آبرسانی مشکل تامین آب نداریم

فراهانی؛ معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان قم: 

 پروژه های آبرسانی در خدمت تامین آب 
استان قم                    
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گزیـده خبـرها

معاون استاندار تاکید کرد: 
تمامی ادارات دولتی پای کار 
برگزاری "کنگره شهدای قم" 

برگزاری  به  اشاره  با  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
همه  گفت:  جاری  سال  ماه  آبان  در  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
دستگاه های استانی باید نسبت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و سبک 
این کنگره قرار بدهند. را در اختیار  زندگی اسالمی ظرفیت های خود 

کرامت  سالن  در  اداری  شورای  جلسه  در  شنبه  روز  زاده  حاجی  احمد 
استانداری قم افزود: حدود ۴ ماه باقی مانده تا برگزاری این کنگره باید 

تمام توان استان برای برگزاری باشکوه این کنگره به میدان بیاید.
وی اظهار داشت: هم اکنون حدود ۵ دستگاه اجرایی استان در مسیر 
برگزاری این کنگره عملکرد قابل قبول و پررنگی دارند و الزم است تا سایر 

دستگاه ها نیز به مسوولیت های خود در قبال این کنگره عمل کنند.
معاون استاندار قم در ادامه گفت: هم اکنون وضع عفاف و حجاب در 
فضاهای  برخی  و  ورزشی  باشگاه های  و  ها  داروخانه  اصناف،  برخی 

است. تاسف آمیز  دولتی  و  عمومی 
با تاکید بر ضرورت توجه به مساله آسیب های اجتماعی و هدایت  وی 
آنها به سمت مطلوبیت بیشتر، خاطرنشان کرد: همچنین بازرسی های 
مستمری نیز از ادارات برای پایش پایبندی به منشورات اخالقی، تکریم 
ارباب رجوع، میزان دسترسی به مدیران کل، میزان پایبندی به فرهنگ 

عفاف و حجاب در حال انجام است.
افزایش ۲.۵ درصدی مصرف آب در قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم نیز در بخشی از این جلسه، گفت: 
در سه ماه اول امسال ۲.۵ درصد مصرف آب در قم افزایش داشته است.
حسن بختیاری اظهار داشت: به دلیل افزایش مصرف و کاهش ذخایر، 
نظر  از  قم  مردم  شرب  آب  است؛  یافته  کاهش  قم  استان  آب  کیفیت 
سالمت هیچ مشکلی ندارد اما بخاطر نوع چاه های استان از نظر کیفی 

ندارد. مطلوبی  وضعیت 
کنونی  روند  ادامه  با  شود  می  بینی  پیش  کرد:  خاطرنشان  بختیاری 
شویم. رو  روبه  استان  در  آب  کمبود  با  آینده  ماه  دو  طی  آب،  مصرف 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم تاکید کرد: اگر مصرف آب در قم ۱۰ 
به  استان  کیفیت چاه های  بی  آب  اتصال  به  نیازی  یابد  درصد کاهش 

مصرف خانگی نخواهد بود.

خبـر

عدالت در مقیاس قم
هفته قوه قضائیه در حالی سپری شد که مهم ترین موضوع و محور 
و  اجتماعی  و  قضایی  سطوح  در  عدالت  احیای  ضرورت  مناسبت  این 

است. سیاسی 
جمهوری  کبیر  بنیانگذار  و  اسالمی  انقالب  بزرگ  آرمان  عدالت 
تحقق  برای  بلندی  گام  ایران  مردم  اسالمی  نهضت  با  که  بود  اسالمی 

شد. برداشته  آن 
عامل  و  ها  فضیلت  از  دیگر  بسیاری  ساز  زمینه  عدالت  قرآنی  اصل 
شیرین  و  بهترین  را  آن  آدمیان  فطرت  و  است  جوامع  و  ها  ملت  رشد 
ترین مایه آرامش و سعادت می داند. در معارف اهل بیت)ع( نیز تأکید 
شگرفی بر امر عدالت شده است و در موارد متعددی یگانه راه خروج 
از انحراف و سرگشتگی تحقق عدالت شمرده شده است. امیر  جامعه 
و  ِلألناِم،  ِقواما  الَعدَل  ُُسبحاَنُه  الّله  َجَعَل  است:  فرموده  مؤمنان)ع( 
ِمَن الَمظاِلِم و اآلثاِم، و َتسِنَیًة ِلإلسالِم؛ خداوند، عدالت را مایه  َتنزیها 
و  آسانی  وسیله  و  ها،  پلیدی  و  ظلم  ورطه  از  درآمدن  و  مردمان،  قوام 

)  ۴۷۸۹  : الحکم  است.)غرر  داده  قرار  اسالم  برای  گشایش 
برای  را  گوناگون عدالت  ابعاد  متعددی  احادیث  در  امام عدالت  آن 
عدالت،  الُوالِة؛  َجماُل  و  ِة  ِعیَّ الرَّ ِقواُم  الَعدُل  است.  ساخته  آَشکار  بشر 
قوام و راستی مردم و زینت و جلوه حکمرانان است. حضرت زهرا)س( 
ِللُقلوِب؛  َتسکینا  الَعدَل  َفَرَض...  اند:  فرموده  خود  معروف  خطبه  در 
صادق)ع(  امام  یا  و  فرمود  واجب  دلها  آرامش  برای  را  عدالت  خداوند 
عدالت را از آب گوارا ضروری تر برمی شمارند: الَعدُل أحلی ِمَن الماِء 
مآُن؛ عدالت، از آبی که شخص تشنه به آن می رسد شیرین  ُیصیُبُه الظَّ

است. تر 
زندگی  قوام  برای  را  عدالت  اهمیت  نورانی  و  وحیانی  کلمات  این 
انسان و جامعه روشن ساخته است و بر این اساس با عدالت می توان 
را  دستاوردها  و  کوتاه  را  مسیرها  و  نمود  حل  را  مشکالت  از  بسیاری 

ساخت. بیشتر 
سال ها است که در شهر و استان قم به عنوان مرکز و آشیانه و کانون 
ناراستی ها و  بروز و گسترش  از  و معاریف اهل بیت)ع( سخن  معارف 
کاستی ها و انحرافات و آسیب ها در میان است و این مسئله به یکی 
ای  هفته  و  است  گشته  تبدیل  قم  شریف  اهالی  مهم  های  دغدغه  از 
و  نشود  دیده  قم  در  اجتماعی  های  ناهنجاری  از  مظاهری  که  نیست 
مورد بحث قرار نگیرد. بر اساس تعالیم قرآن و عترت بازگشت به عدالت 
بهترین و بلکه تنها راه نجات و خروج از چنین بحران هایی است و از 
این رو فرمودند: العدل حیاة األحکام؛ عدالت عامل حیات و برقراری 

و شریعت است. احکام 
با  پایبندی  کاهش  قم  روزهای  این  مسائل  ترین  برجسته  از  یکی 
دستورات دینی و الزامات شرعی است که بیشتر از هر چیز خود را در 
با ارزش های معنوی  قالب حجاب و عفاف و رواج سبک زندگی مغایر 

سازد. می  نمودار  قم  مردم 
از  مختلفی  ابتکارات  و  پیشنهادات  اوضاعی  چنین  با  مواجهه  برای 
اما  اجتماعی مطرح می شود  و دلسوزان  فعاالن  و  ناحیه صاحبنظران 
نباید تردید داشت که عدم فهم و بکارگیری آموزه های اهل بیت)ع( و 
نشناختن نقاط آغاز و ندانستن رفتار صحیح در چنین وقایعی، گاه به 

است. انجامیده  شرایط  بدترشدن 

امام صادق)ع( بهترین راه و نقطه آغازین برای بهبود زیست انسان و سرمقـالـه
هِد، و ألَیُن ِمَن  جامعه را چنین توصیف می کنند: الَعدُل أحلی ِمَن الشَّ
از خامه  تر،  از عسل شیرین  الِمسِك؛ عدالت  ِمَن  ریحا  أطَیُب  و  بِد،  الزُّ

نرمتر و از مشك خوش بوتر است.)الکافي : ۱۵/۱۴۷/۲ (
متواضع  و  گرم  را  ها  انسان  که دل  است  افزا  روح  رهنمودهای  این 
می سازد و آنان را برای پذیرش حق آماده می سازد. عالوه بر آنکه برای 
از  بتوانند  تا  است  فریضه قطعی  قم یک  فعاالن  و  متولیان  و  مسئوالن 
اقدامات  به  مشغولیت  بجای  و  کرده  جلوگیری  اوضاع  بیشتر  وخامت 

بپیمایند. را  درست  مسیر  نامعلوم، 



شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده       ◄
در  برق  باالی  مصرف  از  انتقاد  با  اسالمی 
گفت:  قم-تهران  راه  آزاده  تبلیغاتی  تابلوهای 
صنعت  بخش  با  باید  استان  در  برق  اولویت 
را  زیادی  توان بسیار  تابلوها  این  باشد هم اکنون 
اینکه  بدون  می گیرد  قم  برق  تامین  ظرفیت  از 

باشد. داشته  خاصی  خروجی 
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری روز شنبه در 
جلسه شورای اداری در سالن کرامت استانداری 
سیزدهم  دولت  اقدامات  و  عملکرد  افزود:  قم، 
گذشته  دولت  با  مقایسه  در  برق  مساله  قبال  در 
است؛  تحسین  قابل  مصرف  افزایش  وجود  با 
کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق صنایع فوالدی 
یکی از تصمیمات تاثیرگذار استان برای مدیریت 
واحدهای  برق  سهیمه  کاهش  اما  است  مصرف 
تولیدی و صنعتی در مجموع به صالح اقتصاد و 

نیست. مردم  معیشت 
 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 

برای  خارجی  گذاری  سرمایه  یک  کرد:  اضافه 
کنار  در  خورشیدی  برق  مگاوات   ۵۰۰ تولید 
این  است؛  کرده  آمادگی  اعالم  نمک  دریاچه 
سرمایه گذار حاضر است به خاطر مباحث مربوط 
به تحریم، در قبال برخی تعهدات مالی از ایران 
نفت دریافت کند و در بازارهای جهانی بفروشد.
و  از وضع عفاف  انتقاد  با  ذوالنوری همچنین 
حجاب در برخی ادارات و دستگاه های خدمات 
رسان قم گفت: وضعیت حجاب در برخی از این 
مراکز زننده و غیرقابل توجیه است؛ باید نظارت 
با قدرت  پایبندی به عفاف و حجاب  بر رعایت و 

بگیرد. انجام 
عفاف  وضعیت  از  بخشی  کرد:  اضافه  وی 
قیدی  بی  و  معارف  به  جهل  خاطر  به  حجاف  و 
کامال  نیز  آن  از  دیگری  بخش  و  افراد  از  برخی 
هدایت شده و برنامه ریزی شده توسط دشمنان 

است.
باختن  جان  به  اشاره  با  همچنین  ذوالنوری 
های  سگ  حمله  اثر  در  خردسال  کودک  دو 
ولگرد در منطقه دامشهر قم طی روزهای اخیر، 

تصریح کرد: طرح صیانت از حقوق عامه در برابر 
حیوانات خطرناک و مضر از چند ماه گذشته در 
که  شده  وصول  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
الزم است قوانین مدونی در این خصوص تدوین 

شود.
طریق  از  بیماری  نوع   ۳۴ اینکه  بیان  با  وی 
دام و حیوانات به انسان منتقل می شود، گفت: 
طرح  مردمی  مطالبات  و  انگاری  جرم  خاطر  به 
صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک 
اسالمی  شورای  مجلس  جلسه  اولین  در  مضر  و 
جدی  بصورت  الزم  امضاهای  دریافت  از  پس 

گرفت. خواهد  قرار  موردبررسی 
خصوص  در  اکنون  هم  شد:  یادآور  ذوالنوری 
خطرناک  حیوانات  خطرات  با  مبارزه  و  مقابله 
خالهای قانونی زیادی وجود دارد و عمال دست 
دستگاه های مختلف در برخورد با افراد متخلف 

است. بسته 
خاموشی بخش خانگی خط قرمز قم است

نیز  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
این جلسه گفت: قطع برق خانگی در فصل  در 
مدیریت  مجموعه  و  دولت  قرمز  خط  تابستان 
بخش  در  برق  محدود  قطع  اما  است  استان 
در  شده  مدیریت  بصورت  صنعتی  و  کشاورزی 

است. انجام  حال 
برنامه  خاموشی  افزود:  پنجه  آهنین  مهدی 
ریزی شده برق خانگی در فصل تابستان امسال 
های  خاموشی  برخی  و  است  نشده  بینی  پیش 
اخیر بر اثر حوادث و یا تعمیرات خط انتقال بوده 

است.
باید  اجرایی  های  دستگاه  شد:  یادآور  وی 
۳۰ درصد در زمان وقت اداری و ۶۰ درصد بعد 
از زمان اداری مصرف برق خود را کاهش دهند 
در حالی که هم اکنون این رویه در برخی ادارات 
نمی  مشاهده  اداری  زمان  از  بعد  در  بخصوص 

شود.
ادامه  قم  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
سطح  در  هوشمند  کنتور  هزار   ۲۰ تاکنون  داد: 
استان نصب شده که از این بین ۱۰ هزار کنتور 

از راه دور را دارد. قابلیت قطعی برق 
صرفه  طرح  خصوص  در  کرد:  اضافه  وی 
فصل  ابتدای  از  برق  مصرف  کاهش  و  جویی 
تابستان ادارات دولتی قم ۶۶ درصد، بانکها ۷۱ 
درصد، موسسات فرهنگی و آموزشی ۴۹ درصد 
و نیروهای مسلح نیز ۳۹ درصد همکاری داشته 

اند.
پیش بینی رشد ۳.۵ درصدی اقتصادی قم در 

بخش بهره وری
نیز  قم  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
در این جلسه گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان طی 
قم  درصدی   ۷.۸ رشد  تحقق  برای  جاری  سال 
پیش بینی و دستورالعمل های هر دستگاه ابالغ 
دستگاه  یک  فقط  تاکنون  بین  این  از  که  شده 

است. داده  انجام  را  الزم  اقدامات 
حسن نادری با اشاره به مساله رشد اقتصادی 
رشد  جاری  سال  طی  داشت:  اظهار  استان 
اقتصادی استان  ۳.۵ درصد در بخش بهره وری 

و ۴.۵ درصد نیز در سایر موارد پیش بینی شده 
است.

در  قم  شدن  شهرستانه  سه  همچنین  وی 
سال  یک  حدود  از  کشوری  جدید  بندی  تقسیم 
به  کرد:  اضافه  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  گذشته 
خدماتی  و  اجرایی  های  دستگاه  دلیل  همین 
برای  اطالعات  و  آمار  بروزرسانی  به  نسبت  باید 
خدمات رسانی بهتر به شهرستانها اقدام نمایند.

کشوری،  متوازن  اعتبارات  به  اشاره  با  نادری 
ادامه داد: در سال اول به دلیل اینکه شهرستان 
این  از  ندارند  شاخصی  هیچ  تاسیس  تازه  های 
هر  دوم  سال  از  ولی  شوند  می  محروم  اعتبارات 
از  واقعی  اطالعات  و  آمار  به  بسته  شهرستان 
شرایط خود حائز معیار و شاخص جداگانه جهت 

شود. می  کشوری  متوازن  اعتبارات  توزیع 
برنامه  قانون  براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
ششم توسعه مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال 
زایی ۱۲۶ روستای قم از چهار سال گذشته آغاز 
شده که از این بین مطالعات اقتصادی و اشتغال 

زایی ۵۶ روستا باقی مانده است.   ►
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

قم و چالش گرد و خاک با منشاء 
داخلی و خارجی

برنامه ریزی محیط زیست عباس جعفری؛ کارشناس 
گاهانه و بهره  پدیده جوی گرد و خاک، حاصل حکمرانی و دخالت ناآ
مضر  آثار  گسترش  که  است  انسان   توسط  طبیعت  تخریب  و  برداری 
جهت  از  قم  در  پدیده  این  وقوع  شناسد.  نمی  سیاسی  مرز  و  حد  آن 
خاک  و  گرد  تولید  فعال  کانون  استان،  از  ای  گسترده  مناطق   اینکه 
می باشد و حدود ۳۳۲ هزار هکتار معادل ۳۰ درصد از مساحت یک 
میلیون و صد و بیست و سه هزار هکتاری قم را عرصه بیابانی تشکیل 
حضور  مخاطرات  و  سوء  عوارض  تشدید  است.  مهم  بسیار  داده، 
همزمان گرد و خاک با منشأهای داخلی و خارجی پیامدهای زیست 
نگهداری  وحش،  حیات  حفظ  طبیعی،  منابع  بر  نامطلوبی  محیطی 
سالمت  حوزه  در  گذارد،  می  برجای  و…  زیربنایی  تاسیسات  از 
این  نفوذ  باعث  خاک  و  گرد  ذرات  به  آلوده  هوای  استنشاق  انسانی 
هوا به کیسه های هوایی، بی نظمی ضربان قلب و در ادامه حمالت 
پوستی  های  حساسیت  و  بینایی  در  ضعف  تنفسی،  مشکالت  قلبی، 
ملزم  خود  مدنی  مسئولیت  اجرای  جهت  به  دولت  مسلما  شود.  می 
حسن  رعایت  به  تکلیف  و  حسبه  قاعده  باب  از  اقدامات  و  اعمال  به 
می  وارده  های  خسارات  جبران  جهت  پاسخگویی  و  امور  در  تدبیر 
و  ابتدا  در  همسایه  کشورهای  با  رایزنی  کشوری،  فرا  حوزه  در  باشد. 
المللی حقوقی خسارت های  بین  پیگیری  در صورت عدم همکاری، 
جهت  به  متاسفانه  که  است  ضروری  آن  کنترل  برای  تالش  و  وارده 
وضعیت  شوم،  پدیده  این  انتشار  در  درگیر  کشورهای  همکاری  عدم 
سخت  بسیار  ها  دولت  برای  را  کار  و  شود  می  تر  بحرانی  روز  به  روز 

است.  کرده 
با  خاورمیانه  در  سرزمینی  احیای  راستای  در  اقدام  گونه  هر  واقع  به 
وجود مواضع نژاد پرستانه و قومیت گرایی حاکمان منطقه و استمرار 
که  ای  افروزانه  جنگ  مواضع  با  بیگانه  مستکبر  کشورهای  حضور 
اند سخت  به چالش کشیده  در منطقه  را  آسایش  و  امنیت  سالهاست 
کانون  احیاء  در  توفیقاتی  هم  داخلی  حوزه  در  اما  رسد  می  نظر  به 
ساله  هر  قم  استان  در  است.  نشده  حاصل  خاک  و  گرد  تولید  های 
وضع بدتر از گذشته می شود به طوری که تعداد روزهای وقوع هوای 
ناسالم چندین برابر سال قبل می شود که عمدتا دلیل آن قرار گیری 
حق  کامل  تقریبا  قطع  و  نمک  دریاچه  آبریز  حوضه  انتهای  در  قم  
سوء  مخرب  اثرات  نباید  اما  شود،  می  بیان  زیستی  محیط  های  آبه 
کشاورزی،  ناپایدار  توسعه  بخش  در  خصوص  به  گذشته  مدیریتهای 

گرفت.  نادیده  را  استان  معدنی  برداشتهای  و  گردشگری  صنعتی، 
چند  در  زمینی  زیر  آب  منابع  از  غیرقانونی  و  قانونی  برداشت  فشار 
محیط  استانی  داخل  های  آب  روان  اصولی  غیر  ذخیره  و  اخیر  سال 
آن  آثار  که  به طوری  است،  نابودی کشانده  ورطه  به  را  استان  زیست 
تاسف دارد  بررسی است و جای  و  قابل مشاهده  در سد مخزنی کبار 
رودخانه  و  آبها  روان  مسیر  انحراف  و  اندازی  دست  که  نکته  این  ذکر 
محکومیت  رغم  علی  وحش  حیات  گاههای  زیست  تخریب  و  ها 
قدرت  به  وابسته  افراد  برخی  سوی  از  همچنان  آنها  عاملین  کیفری 
با  طوالنی  تماس  که  است  داده  نشان  مطالعات  دارد.  ادامه  قم  در 
سرطان  اثر  در  انسانها  میر  و  مرگ  مهم  عامل  خاک،  و  گرد  ریز  ذرات 
آسمان  در  خاک  و  گرد  مشاهده  باشد.  می  قلبی  بیماریهای  و  ریه 
پیامدهای  از  یکی  تنها  خارجی،  چه  و  باشد  داخلی  منشاء  با  چه  قم  
اثرات  ادامه  و  باشد  می  زیست  محیط  تخصصی  علوم  به  توجه  عدم 
قم  مانند  مناطقی  در  را  انسان ها  حیات  مطمئنا  آن  مخرب  زنجیروار 
جدی  چالش  دچار  را  است  حتمی  آن  در  اقلیم  عوارض  تشدید  که 
خواهد کرد. طی سال های اخیر مطالعات مدون و درخوری نسبت به 
گذشته در خصوص منشاء و کانون های گرد و خاک و تولید ریزگردها 
نیز جهت کاهش  مناسبی  راهکار  و  قم  صورت گرفته است  استان  در 
اثرات منفی آن ارائه گردیده است، اما تا زمانی که یک  همت و وفاق 
این  عمال  نگیرد  شکل  استان  بدنه  در  اجرایی  دستگاه های  بین 
خواهد  خاک  و  بایگانی  ذیربط  های  اداره  های  قفسه  در  مطالعات 
در  سالم  زیست  حق  و  پاک  هواک  داشتن  حق  و  حیات  حق  خورد. 
آن  از  و  بیان  کرات  به  سالمت  و  زیست  محیط  حوزه  در  قوانین  کلیه 
اینکه  یا  و  نادیده  بعضا  تکالیف  و  حقوق  این  اما  است،  شده  حمایت 
و  شود  نمی  رعایت  خوبی  به  دولتی  غیر  و  دولتی  مسئوالن  طرف  از 
امر  این  مردم  عموم  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  امور  بررسی  با 
با اعمال و افعال دولتها روز به روز  هویدا می شود که سالمت جامعه 
قربانی  که  هستند  مردم  این  و  است  شده  عمده  تغییرات  دستخوش 
باشند. از مسائل محیط زیستی می  ناقص مسئولین  و شناخت  درک 

فرمانده سپاه قم:
مستند 60 شهید فرمانده قم 

ساخته می شود

دومین  قالب  در  گفت:  قم  ابیطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده 
کنگره ملی شهدای استان قم، ۶۰ مستند شهدای فرمانده استان در 

دفاع مقدس در حال ساخت است. طول دوران 
سالن  در  اداری  شورای  جلسه  در  شنبه  روز  موحد  محمدرضا  سردار 
کرامت استانداری قم، با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی شهدای 
استان، اظهار داشت: این کنگره آبان ماه سال جاری بعد از حدود سه 

سال تاخیر بخاطر بیماری همه گیر کرونا برگزار خواهد شد.
قم،  شهرداری  توسط  شهدا  سردیس  نصب  و  تولید  کرد:  بیان  وی 
کتاب  عنوان   ۱۰۰ تولید  شهدا،  اسامی  به  معابر  و  کوچه  نامگذاری 
به  شهری  بوستان  چند  از  برداری  بهره  جاری،  شهریورماه  پایان  تا 
یک  تولید  فرمانده،  شهدای  ویژه  مستند   ۶۰ ساخت  شهدا،  اسامی 
به  وغیره  و عقیدتی  فرهنگی  برنامه های  ویژه  برگزاری  موزیک،  قطعه 

است. انجام  دست  در  منظور  همین 
مهدی  شهید  سریال  و  سینمایی  فیلم  ساخت  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهدا،  خانواده  به  استان  شهدای  تابلوفرش  اهدای  الدین،  زین 
در  نیز  غیره  و  عکس  آلبوم  تولید  دلیرستان،  برنامه  هفتگی  اجرای 

است. اقدام  دست  در  مستمر  بصورت  کنگره  این  قالب 
یادآور شد: برای برگزاری  ابیطالب)ع( قم  فرمانده سپاه امام علی بن 
باشکوه و اثرگذار این کنگره چندین کنگره با مسوولیت دستگاه های 
به  را  خود  های  رسالت  ها  کمیته  این  بیشتر  که  شده  تشکیل  اجرایی 

اند. نحو شایسته ای پیش برده 

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
اختتامیه نخستین جشنواره 

ملی مطبوعات دینی در قم 
برگزار می شود

اختتامیه  آیین  گفت:  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
با  جاری  هفته  پنجشنبه  روز  دینی  مطبوعات  ملی  جشنواره  نخستین 
برگزار  تاالر فرهنگ و هنر قم  ارشاد اسالمی در  و  حضور وزیر فرهنگ 

شود. می 
این  داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  شنبه  روز  عموزاده  امیرعلی 
بخش  عنوان  با  بخش  نخستین  که  شد  برگزار  بخش  سه  در  جشنواره 
خبری  گزارش  و  مصاحبه  تیتر،  جمله  از  هایی  موضوع  در  ای  حرفه 

بود.
در  که  دارد  نام  موضوعی  بخش  جشنواره  دوم  بخش  کرد:  بیان  وی 
و مسجد رکن  ایثار و شهادت  موضوع هایی همچون عفاف و حجاب، 

یافت. ترتیب  محوری  محله 
عموزاده بخش سوم را ویژه رسانه های حوزه دین عنوان کرد و افزود: 
و  ترین  قدیمی  از  تعدادی  از  داوران  هیات  انتخاب  به  بخش  این  در 
تقدیر  دارند  باالیی  اثرگذاری  که  دین  حوزه  مطبوعات  ترین  فعال 

شد. خواهد 
وی با اشاره به این که نزدیک به ۸۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شده است گفت: صاحبان آثار برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده 

تقدیر خواهند شد.
گذشته  سال  شهریورماه  دینی،  مطبوعات  ملی  جشنواره  نخستین 
آبان   ۲۰ تا  آثار خود  ارسال  برای  مندان  فراخوان شد که عالقه  اعالم 

داشتند. فرصت   ۱۴۰۰ ماه 

خبـریادداشت

◄    استاندار قم با انتقاد از عدم پاسخگویی 
و پیگیر کار مردم بودن شماری از مدیران دولتی 
گفت: مراجعات مردم به ادارات و گفت وگوی رو 
که شهروندان  است  این  از  آنان حاکی  با  رو  در 

در مجموع از سطح پاسخگویی، شفاف سازی و 
کار راه اندازی مدیران ناراضی هستند.

شنبه  روز  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
کرامت  سالن  در  اداری  شورای  جلسه  در 
ادارات  در  مردم  کار  افزود:  قم،  استانداری 
ُکندی  به  رسان  خدمات  دستگاه های  و  دولتی 
خارج  حالت  دو  از  وضعیت  این  می رود؛  پیش 
هستند  باخبر  کنونی  وضع  از  مدیران  یا  نیست 
و کاری نمی کنند و یا نسبت به آن سهل انگار و 
بازرسی  سازمان  است  الزم  که  هستند  بی توجه 
کند. ورود  آزاردهنده  معضل  این  به  قدرت  با 

آتش سوزی  حادثه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه و 
براثر  دو کودک خردسال  و مرگ  نفر  فوت هفت 
طی  دامشهر  منطقه  در  ولگرد  سگ های  حمله 

چند روز گذشته،بیان کرد: در هر دو این حادثه 
اجرایی  دستگاه های  کاری  کم  ردپای  می توان 
پاسخگو  باید  مقصر  افراد  و  کرد  احساس  را 

باشند.

دومین  برگزاری  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
همه  کرد:  عنوان  استان  شهدای  ملی   کنگره 
رسالت های  است  الزم  اجرایی  دستگاه های 

بدهند. انجام  کنگره  این  قبال  در  را  خود 
استان  شهدای  ملی  کنگره  دوره  نخستین 
شهید  »کنگره  عنوان  با   ۱۳۷۳ سال  در  قم 
زین الدین« برگزار شد و پس از این تجربه موفق 
شهدا  کنگره  دوره  یک  شهدا،  یاد  گرامیداشت 
دومین  و  برگزار  کشور  گوناگون  استان های  در 
با  و  قم  از  دیگر  بار  کشور  شهدای  کنگره  دوره 
عنوان »گرامیداشت یاد و خاطره ۶ هزار  شهید 
»قم،  شعار  با   ۱۴۰۱ سال  آبان  در  قم«  استان 
سرآمد شهادت و سرافرازی« برگزار خواهد شد. 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  شاهچراغی 
میلیونی  حضور  بینی  پیش  به  اشاره  با  خود 

تمام  داد:  ادامه  قم،  در  حسینی   اربعین  زائران 
خصوص  در  کل  مدیران  و  استاندار  معاونان 
خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین و سایر 
پاسخگوی  باید  مذهبی  و  ملی  مناسبت های 
این  میدانی  فرمانده  عنوان  به  فرماندار 

باشند. مناسبت ها 
امروز  همین  از  است  الزم  کرد:  اضافه  وی 
زیرساخت های  افزایش  و  تامین  به  نسبت 
مباحث  سایر  و  عمومی  ناوگان  اقامتی، 

گیرد. صورت  الزم  اقدامات  و  برنامه ریزی 
وی با اشاره به مشکالت تامین آب و برق در 
کشور، تصریح کرد: در این شرایط الزم است تا 
یک  بعنوان  بهینه  مصرف  و  جویی  صرفه  اصل 
و  مردم  کار  دستور  در  مهم  اولویت  و  فرهنگ 
ادارات، بخش  اگر مصرف  مسئوالن قرار گیرد؛ 
به خوبی مدیریت  و خانگی  و کشاورزی  صنعت 
مشکل  نمی تواند  تامین  سطح  افزایش  نشود 
کند. حل  ریشه ای  بصورت  را  برق  و  آب  کمبود 

کیفیت  افت  مشکل  به  اشاره  با  شاهچراغی 
به  نسبت  سال  طول  در  اگر  گفت:  قم،  آب 
توجهات  آب  جویی  صرفه  و  بهینه  مدیریت 
به  نیازی  تابستان  فصل  در  بگیرد  صورت  الزم 
نمی شود. استان  چاه های  شور  آب  از  استفاده 

از  استفاده  برضرورت  تاکید  با  استاندارقم 
پساب در بخش صنعت تاکید کرد: اگر وضعیت 
یابد  ادامه  قم  در  خشکسالی  و  آبی  کم  کنونی 
در  جدی  چالش های  با  آینده  سال های  طی 
شد. خواهیم  رو  روبه  مردم  مصرفی  آب  تامین 

مورد  را  حجاب  و  عفاف  مساله  شاهچراغی 
توجه قرار داد و گفت: دشمنان و جهان استکبار 
تالش و هزینه بسیار زیادی را برای تغییر چهره 
قم و به حاشیه راندن ظرفیت های کم نظیر این 
وضعیت  اکنون  هم  است؛  بسته  کار  به  استان 
و  دولتی  نهادهای  برخی  در  حجاب  و  عفاف 
► نیست.    بخش  رضایت  عمومی  فضاهای 

انتقاد ذوالنوری از مصرف بی رویه برق 
در تابلوهای تبلیغاتی جاده های استان

استاندار قم: 

مردم از عملکرد ادارات ناراضی اند
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بالتکلیفی 10 ساله چندین هکتار 
زمین شهری در پردیسان قم

عنوان  با  گذشته  در  گویا  که  قم  پردیسان  در  زمین  مالکیت  مدعیان 
وسیله  به  هم  هنوز  داشته اند،  دام  چرای  مجوز  مرتع  از  استفاده 
این  در  دولتی  و  عمومی  طرح  هرگونه  اجرای  از  اهالی  با  درگیری 

می کنند. جلوگیری  زمین 
قطعه  یک  قم،  پردیسان  ششم  محله  مجاورت  در  فارس،  گزارش  به 
و  معارض  داشتن  که  دارد  قرار  هکتار   10 حدود  وسعت  به  زمین 
اهالی  برای  فراوانی  مشکالت  شده  موجب  شخصی  مالکیت  مدعی 
دیوارکشی  وسیله  به  را  مذکور  زمین  افراد  این  کند.  ایجاد  منطقه 

می کنند. حفاظت  آن  از  سگ،  نگهداری  با  و  کرده  محصور 
این موضوع به محاکم قضایی نیز کشیده شده و ظاهرا حکم تخریب 
اما  است.  شده  اجرا  نیز  قبل  مدتی  و  صادر  مذکور  زمین  دیوارهای 
مرتع  از  استفاده  عنوان  با  گذشته  در  گویا  که  زمین  مالکیت  مدعیان 
اهالی  با  درگیری  وسیله  به  هم  هنوز  داشته اند،  دام  چرای  مجوز 
جلوگیری  زمین  این  در  دولتی  و  عمومی  طرح  هرگونه  اجرای  از 

. می کنند

رییس سازمان جهاد کشاورزی:
دسترسی قمی ها به کاالهای 

اساسی تسهیل می شود

استان  این  رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: دسترسی مردم 
از شبکه های منسجم  با بهره گیری  نیازشان  به کاالهای اساسی مورد 

تسهیل می شود. توزیع  و گسترده 
رضا  محمد  قم،  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تامین  مسئولیت  بازار،  تنظیم  درحوزه  داشت:  بیان  حاجی رضا 
دارد  قرار  کشاورزی  جهاد  سازمان  برعهده  اساسی  کاالهای  وتوزیع 
برای هرچه آسان تر شدن  را  این خصوص همه ظرفیت های خود  و در 

گرفته ایم. کار  به  نظرشان  مورد  اقالم  به  مردم  دسترسی 
خانوار  بخش  برای  هم  اساسی  کاالهای  تامین  حوزه  در  افزود:  وی 
خوبی  به  موجود  نیازهای  تا  می کنیم  تالش  صنعت،  و  صنف  هم  و 
تامین شود و در بخش توزیع نیز با بهره گیری از شبکه ای نظام مند به 
و موفقیت در اجرای  تهیه کاالها  بیشتر مردم در  دنبال راحتی هرچه 

هستیم. مستمر  کاری  برنامه  این 
که  قم  استان  در  اساسی  کاالهای  توزیع  و  تامین  کار  داد:  ادامه  وی 
حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و عالوه بر آن در طول 
همه  از  استفاده  نیازمند  است،  زائران  میلیونی  جمعیت  پذیرای  سال 
ظرفیت های موجود است و ما در این بخش از امکانات استانی و ملی 

استفاده می کنیم. به خوبی 
توزیع کاالهای  نحوه  بر  بازرسی  و  نظارت  حاجی رضا گفت: درحوزه 
جهاد  سازمان  اخیر  ماه های  طی  نیز  استان  سطح  در  اساسی 
بازرسان  از  کشاورزی قم حضور پررنگی داشته است و اکنون بسیاری 
این سازمان به صورت میدانی و مستمر بر جریان توزیع و عرضه اقالم 

می کنند. نظارت  استان  بازار  در  مردم  نیاز  مورد 
ویژه مورد  به صورت  نان  و  آرد  رابطه بخش  تاکید کرد: در همین  وی 
توجه بازرسان سازمان جهاد کشاورزی قم و سایر دستگاه های مرتبط 
با موضوع تنظیم بازار قرار گرفته است و با هرگونه تخلف در این حوزه 

بر اساس قانون برخورد می شود.
آرد  تولید  کارخانه های  فعالیت  نحو  بر  نظارت  کار  داد:  ادامه  وی 
به  قم  در  فعال  نانوایی های  همچنین  و  آرد  کنندگان  توزیع  استان،  
محصول  این  به  مردم  دسترسی  تا  است  جریان  در  وقت  تمام  صورت 

شود. تسهیل  بیش ازپیش  راهبردی 
زمینه  در  این که  به  اشاره  با  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
ظرفیت های  از  ویژه  صورت  به  اساسی  کاالهای  نحوه  بر  نظارت 
مردمی استفاده می کنیم، گفت: در راستای رصد هرچه دقیق تر بازار 
محصوالت کشاورزی در استان درکنار حضور بازرسان ویژه از ظرفیت  
و سایر تشکل های  بسیج  قالب گروه های جهادی،  در  نظارت مردمی 

شد. خواهد  استفاده  عرصه،   این  در  فعالیت  به  عالقه مند 
مناسب  نظارت  برای  گرفته  صورت  تقسیم بندی های  به  اشاره  با  وی 
بر بازار استان بر اساس پهنه بندی های مدیریت شهری، بیان داشت: 
برای  نیاز  مورد  بسترهای  تسهیل  دنبال  به  نظارت ها  این  درجریان 
به خصوص  مردم  نیاز  مورد  تامین هرچه مطلوب تر محصوالت غذایی 
تخم مرغ،  مرغ،  گوشت،  برنج،  نان،  همچون  کاالهایی  با  رابطه  در 

هستیم. راهبردی  محصوالت  سایر  و  شکر 

ضرب االجل یک هفته ای 
فرماندار قم برای مدیریت 

سگ های ولگرد

سگ های  وضعیت  باید  آینده  هفته  یک  ظرف  گفت:  قم  فرماندار 
محوطه های  سایر  و  صنعتی  شهرک های  دامشهر،  منطقه  در  ولگرد 

شود. مدیریت  مطلوبی  نحو  به  محصور 
سگ  مدیریت  وظیفه  کرد:  اضافه  ایرنا،  با  گفتگو  در  ذاکریان  عباس 
سطح  در  شهرداری،  برعهده  شهری  حریم  محدوده  در  ولگرد  های 
بسته  و  محصور  های  محدوده  در  و  ها،  دهیاری  عهده  بر  روستاها 
مالکان  عهده  بر  دامپروری  واحدهای  و  صنعتی  های  شهرک  مانند 
باید   مکان ها  از  یکی  در  ای  حادثه  گونه  هر  بروز  صورت  در  و  است 

باشند. پاسخگو  گزینه  سه  این  از  یکی 
اجرای  عدم  خصوص  در  استان  مدیریت  مجموعه  اینکه  بیان  با  وی 
گونه  هیچ  ولگرد  های  سگ  مدیریت  با  مرتبط  جلسات  مصوبات 
اغماضی نخواهد داشت، گفت: مساله ممنوعیت اسکان خانواده ها 

شود. دنبال  جدیت  با  باید  قم  دامشهر  منطقه  در 
ولگرد طبق مصوبات  به سگ های  تاکید کرد: غذا دادن  قم  فرماندار 
گروه های  و  انجمن ها  و  است  ممنوع  شهر  حریم  داخل  در  استانی 
البرز  ویژه  سایت  در  صرفا  مردم  سایر  همراه  به  حیوانات  حامی 

بدهند. خوراک  حیوانات  این  به  می توانند 
کمبود  بهانه  به  ولگرد  سگ های  مدیریت  در  ضعف  شد:  یادآور  وی 
امنیت  کنار  از  توان  نمی  و  نیست  پذیرفتنی  وجه  بودجه  نبودن  یا  و 
کرد. عبور  دستگاهی  توجیه های  برخی  بخاطر  مردم  روانی  آرامش  و 
احتمالی  مشکالت  و  عواقب  تمام  کرد:  تاکید  همچنین  قم  فرماندار 
این  و  بر عهده مالکان آن است  توله های آن  و  سگ های صاحب دار 
آخرین  از  گزراشی  ارائه  و  ها  توله  کردن  دار  شناسنامه  به  ملزم  افراد 
وضعیت آنها هستند؛ در صورت بروز هرگونه مشکلی در این خصوص 

باشند. پاسخگو  واحدها  مدیران  باید 

کیفیت هوای قم در شرایط 
ناسالم برای گروه های حساس 

قرار دارد

به علت ذرات  تیرماه   ۱۱ امروز شنبه  شاخص کیفیت هوا در شهر قم 
معلق در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

تیرماه   ۱۱ شنبه  روز  در  قم  هوای  کیفیت  شاخص  مهر،  گزارش   به 
در   )5  .Pm2( معلق  ذرات  آالینده  علت  به  و  بوده   )152=AQI(
به  مبتال  افراد  و  دارد  قرار  حساس  گروه های  برای  ناسالم  شرایط 
آسم  به  مبتالیان  و  سالمندان  و  کودکان  ریوی،  یا  قلبی  بیماری های 
منزل  از  خارج  سنگین  یا  طوالنی  فعالیت های  از  باید  باردار  زنان  و 

کنند. خودداری 
نیز  غذایی  مواد  عرضه  صنفی  واحدهای  از  قم  استان  بهداشت  مرکز 
قبیل  از  مصرف  آماده  غذایی  محصوالت  دادن  قرار  از  تا  خواسته 
در  که  عمومی  معابر  کنار  و  واحد  خارج  در   … و  خشکبار  و  آجیل 

کنند. خودداری  هستند  هوا  آلودگی  معرض 
در  صاف  قم  امروز  آسمان  هواشناسی  نقشه های  تحلیل  اساس  بر 
همراه  گردوخاک  و  شدید  نسبتًا  باد  وزش  با  همراه  ساعات  برخی 

می یابد. افزایش  درجه   ۴۵ تا  قم  امروز  هوای  دمای  و  است 
هوای امروز قم با افزایش سرعت وزش باد در ساعات عصر و ابتدای 

بود. شب شاهد خیزش گردوخاک محلی در استان قم خواهیم 
این شرایط برای سه روز آینده با شدت و ضعف تکرار خواهد شد.

روز یکشنبه هفته جاری نیز بیشینه سرعت وزش باد در استان قم به 
بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت هم خواهد رسید.

شمالی  بادهای  وزش  و  سطحی  جریانات  جهت  تغییر  با  فردا  از 
می شود. پیش بینی  دما  محسوس  کاهش 

این  و در  یافت  ادامه خواهد  روز سه شنبه هفته جاری  تا  کاهش دما 
۸ درجه کاهش می یابد. تا   ۶ مدت دمای هوا 

خبـر خبـر

هم  همیشه  مادر  یک  دغدغه های      ◄
در  نیست،  کودک  سیر  شکم  و  شب بیداری 
شهری که دوستدار مادر و کودک نیست گاهی 
یک پیاده روی یک ساعتی برای او آرزو می شود.
جمع  را  چادرم  غالمحسین زاده:  وجیهه 
روی  می نشینم  چمباتمه  و  بغلم  توی  می کنم 
زمین، وزن چند کیلویی کیف بچه را می اندازم 
برایم  قدرت  هرچه  با  و  دست هایم  از  یکی  روی 
جوی  توی  که  را  کالسکه اش  چرخ  مانده  باقی 
می آورم.  بیرون  کرده  گیر  متری  سانتی  بیست 
بلند  کامل  هنوز  نصفه نیمه ام  پیروزی  از  ُخرم 
نشده ام که توی یک آن دنیا دور سرم می گردد 
توی  می چرخم،  خودم  دور  درجه   ۳۶۰ و 
که  موتورسیکلتی  سوار  صدای  که  حالم  همان 
گوشم  توی  بود  کرده  گیر  چادرم  به  آینه اش 
تانک تو  این  کن  جمع  »خانم  می خورد:  زنگ 
هنوز  اش  جمله  »خیاباِن«  خیابون«،  وسط  از 
و  می شود  دور  سرعت  همان  با  که  نشده  کامل 
پیاده رو  مگر  اینجا  که  فکر می کنم  با خودم  من 

! نیست
شماره  به  عصبانیت  از  ساعتی  بمب  مثل 
را  چیز  همه  ماهه ام  پنج  پسر  گریه  که  افتاده ام 
بدتر می کند، گرسنه است، دوباره می افتم روی 
بار  این  خودم،  دورتادور  درجه ای   ۳۶۰ َدَوران 
را سیر  بتوانم فرزندم  پیدا کردن جایی که  برای 
کنم، به جز ایستگاه اتوبوسی که صندلی هایش 
هیج  شده اند  مذاب  آهن  شبیه  گرما  شدت  از 
چه  نیست  نشستن  برای  حتی  دیگری  جای 
به  دست  امن.  خصوصی  محیط  یک  به  رسد  
نزدیک ترین  تا  می شوم  »گوگل مپ«  دامان 
که  سبزی  گنبد  اولین  با  کنم،  پیدا  را  مسجد 
دلم  توی  چراغی  می کنم  پیدا  »مپ«  توی 
است،  طرف تر  آن  کوچه  دو  می شود،  روشن 
می دهم  هل  را  کالسکه  دست  یک  با  بار  این 
جمع  را  چادرم  بغل  به  بچه  دیگرم  دست  با  و 
پیاده رو  سنگ فرش  ناهمواری های  می کنم، 
 ۵ زلزله  یک  روی  گذاشته اند  را  کالسکه  انگار 
ریشتری، هنوز چند قدم نرفته ام که جدول های 
سر کوچه بعدی از دور می گویند که دوباره وقت 
یک ماجرای تازه است، ماجرای تکراری عبور از 

ندارند. تمامی  که  موانعی 
به  که  چشمم  مانع،  با  دو  دونده های  مثل 
شماره  به  نفس هایم  می افتد  مسجد  گنبد 
افتاده اند؛ هنوز گریه پسرم بند نیامده که دیدن 
درهای بسته مسجد در آن هوای گرم آب سردی 
می شود روی سرم، نزدیک تر که می شوم امیدم 
در  پشت  که  کاغذی  روی  می شود  نامید  کاماًل 
چسبانده اند نوشته: »مسجد از یک ساعت قبل 

است.« باز  اذان  از 
 صبر مادر یا سنگینی موانع

اینها نه فقط حال و روز من بلکه وصف  همه 
شهری  در  پیاده  مادران  همه  دقیقۀ  چند  حال 
سعیدی  فاطمه  ندارد.  دوستشان  که  است 
مادری  است،  شهر  همین  مادرهای  از  یکی 
در  و  است  گرافیست  فرزند،  سه  با  ساله   ۳۰
اینکه  برای  مادری،  هم  و  می کند  کار  هم  خانه 
کمتر وارد میدان جنگ شهر شود سعی می کند 
او  اما  بگذراند  خانه  در  را  روزش  ساعات  بیشتر 
شهر  در  بودن  به  نیاز  دیگری  هرکس  مثل  هم 
داغ  انگار  می پرسم  که  مشکالتش  از  دارد، 
آدرس  سرکوچه  موانع  از  باشد  شده  تازه  دلش 
مشکالت  از  »یکی  شهر.  مرکز  تا  می دهد 
حمل  بچه ها  با  رفتن  بیرون  برای  من  اساسی 
ما  کوچه  سر  فروشگاه  مثاًل  است،  کالسکه 
مناسب  بسیار  ما  نیازهای  رفع  برای  اتفاقًا  که 
در  ندارد،  کالسکه  برای  ورودی  راه  هیچ  است 
طوری  را  ورودی  خواسته اند  طراحان  واقع 
فروشگاه  به  سواره ها  ورود  از  که  کنند  ایجاد 
شده  طراحی  طوری  دقیقًا  اما  کنند  جلوگیری 
ورود  امکان  دوچرخه  و  موتورسیکلت  که  است 
دارد اما ویلچر و کالسکه که خیلی ممکن است 
ورود  امکان  باشند،  فروشگاه  این  مشتریان  از 

ندارند.«
هم  دیگر  مادرهای  از  خیلی  مشکل  این 
همراه  سختی های  هجم  که  مادرانی  هست، 
صبرشان  و  زور  به  گاهی  فرزندانشان  داشتن 
می چربد و ناچار می شوند یا کارشان را به شخص 
ساعاتی  برای  شده  طور  هر  یا  بسپارند  دیگری 
مشکالت  سعیدی  شوند.  دور  فرزندانشان  از 
همراه  را  فرزندانش  که  روزهایی  در  هم  دیگری 
»وجود  می گوید:  او  است،  کرده  تجربه  داشته 
االن  تعویض،  و  برای شیردهی  در شهر  اماکنی 
دیگر به یک ایده تکراری و قدیمی تبدیل شده 
و در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله تهران و 
اما  مراکز دیده می شود  این  از  وفور  به  اصفهان 
مرور  و  عبور  محل  که  خریدی  مراکز  در  قم  در 
برای  فضاهایی  چنین  نبود  خانواده هاست، 
نبود  حتی  است،  کننده  اذیت  بسیار  مادران 

خانه بازی یا محلی برای سرگرم کردن بچه ها در 
تفریحات  بیشتر  خرید،  مراکز  و  تفریحی  مراکز 
برای مادران  را  رفتن  از جمله سینما  خانوادگی 

است.« کرده  حذف 
هر  احتمااًل  که  دیگری  اساسی  مسئله 
است مسئله  کرده  تجربه  در سطح شهر  مادری 
مناسب  بهداشتی  سرویس  نبود  حتی  و  کمبود 
گفته  سعیدی  که  آن طور  است،  کودکان  برای 
و  شیردهی  دغدغه  از  مادران  که  »وقتی  است 
می کنند،  عبور  شهر  سطح  در  پوشک  تعویض 
کودکان  مادران  برای  جدید  دغدغه  یک  تازه 
باالی دو سال ایجاد می شود و آن نبود سرویس 
بهداشتی مناسب است، طوری که بارها و بارها 
نصفه نیمه  را  تفریح   و  خرید  ما  که  است  شده 
سرویس  یک  کردن  پیدا  به دنبال  و  کرده  رها 
رفته ایم  اطراف  مساجد  و  پاساژها  در  بهداشتی 

کنیم.« برطرف  را  کودک مان  نیاز  بتوانیم  تا 
کرده  تالش  هم  اینها  از  پیش  البته  سعیدی 
کردن  حذف  با  را  مشکالت  این  همه  است 
رفع  برای  و  کند  رفع  پیاده بودن  مسئله  صورت 
اما  تردد کند  با ماشین  بچه ها  نیازهایش همراه 
خود این اتفاق هم شروع ماجرای جدید است. 
به گفته این شهروند قمی، »تجربه رانندگی اش 
دلچسبی  تجربه  او  برای  بچه ها  با  همراه  قم  در 
ناایمن  رانندگی  او  اعتقاد  به  که  طوری  نبوده، 
در قم به ویژه در مواجه با رانندگان خانم باعث 
سالمت  حفظ  برای  بدهد  ترجیح  او  که  شده 

بگذارد.« کنار  را  رانندگی  فرزندانش  و  خود 

قمی  مادران  از  دیگر  یکی  محمدی  شیما 
در  را  زندگی اش  سال های  همه  که  او  است، 
قم شده، حاال  راهی  تأهل  از  بعد  و  بوده  تهران 
یکی  که  است  معتقد  و  است  فرزند  دو  مادر 
فقط  که  قم  در  مادران  اساسی  مشکالت  از 
مادر  با  اما  نمی شود  کودک  و  مادر  حال  شامل 
امکانات  کمبود  می آید،  چشم  به  بیشتر  شدن 
تفریحی است، مراکز تفریحی که بشود با خیال 
و  بازی  برای  ساعت  چند  برای  را  کودک  راحت 
آورد. بیرون  خانه  از  آموزش  حتی  و  سرگرمی 

خیلی  برای  بازی  »خانه های  او،  اعتقاد  به 
یا  کافه ها  اما  نیست  اعتماد  قابل  مادران  از 
بوستان های مادر و کودک که برای نیازهای هر 
مناسبی  باشند می تواند جای  دو طراحی شده 
همراه  به  مادران  فراغت  اوقات  گذراندن  برای 
کودک  پانسیون های  مثل  باشد،  فرزندانشان 
و  دارد  وجود  بزرگ  شهرهای  از  بعضی  در  که 
مجموعه ای است که می شود کودک را با خیال 
درست  که  بود  مطمئن  و  سپرد  آنها  به  راحت 
چیزی  سرگرمی،  ضمن  در  و  می شود  مدیریت 

می گیرند.« یاد  هم 
 هفت خان تردد مادران

راضیه رضایی مادر دو کودک نیز معتقد است 
نادیده  شهری  طراحی های  توی  مادران  که 
شلوغ ترین  از  یکی  که  طوری  شده اند،  گرفته 
محدوده  یعنی  شهر  جغرافیای  محدوده های 
امکان  که  است  نظم  بدون  و  بازار طوری شلوغ 
است،  کرده  غیرممکن  تقریبًا  را  کالسکه  حمل 
»محل تردد من طوری است که برای هر خرید 
یا هر کاری باید از میدان مطهری تردد کنم اما 
باال  سرعت  با  ماشین ها  عبور  و  خیابان  شلوغی 
عبور یک  برای  اصاًل  منطقه  این  که  باعث شده 

نباشد.« مناسبی  محل  کودک  و  مادر 
سخت  خان  از  که  فرض  به  حتی  او  گفته  به 
عبور  مطهری  میدان  در  خیابان  عرض  از  عبور 
پله  وجود  می شود،  بعدی  خان  وارد  تازه  کند، 
با  رمپ هایی  و  پاساژ ها  و  خرید  مراکز  همه  در 
ساخته  دکور  برای  تنها  تقریبًا  که  زیاد  شیب 
راهی  که  است  شرایطی  در  تازه  این  شده اند. 
این  کند.  پیدا  شهر  مرکز  تا  ترددش  برای 
کالسکه  خواستم  بار  هر  می گوید:  شهروند 
امتناع  تاکسی  رانندگان  تاکسی کنم،  سوار  را 
فرزندم  و  من  کردن  سوار  برای  اصاًل  یا  کردند 
باشند  خطی  که  صورتی  در  یا  نمی زنند  ترمز 

جایی  و  است  پر  صندوقشان  که  می گویند  هم 
که  هم  اتوبوس  هایی  ندارند،  کالسکه  برای 
عمومی  حمل ونقل  چرخه  وارد  مدتی است 
بسیار  دارند،  سالمندان  ورود  رمپ  و  شده اند 

هستند. محدود 
را  حال  یک  مشکالت  و  موانع  این  همه 
بودن،  نامرئی  شبیه  حالی  می کند،  تداعی 
کتابش  در  پرز«  کریادو  »کروالین  که  چیزی 
»زنان  کتاب  کند،  می  پرده برداری  آن  از 
از  و  می زند  افشاگری  یک  به  دست  نامرئی« 
در  که  می کند  صحبت  داده هایی  سوگیری 
دارند  وجود  مردان  برای  شده  طراحی  دنیای 
برنامه ریزی ها  تمام  چطور  که  می دهد  نشان  و 
انجام  اشتباه  داده هایی  اساس  بر  سیاست ها  و 
می شود که فقط مردان و نیازهای آنها را در نظر 
می گیرد و بسیاری از دغدغه ها که مختص زنان 
توسط  است،  مادران  ویژه  به  و  آنان  مشکالت  و 
گرفته  نادیده  شهری  برنامه ریزی  متخصصان 
بیست ویکم  قرن  در   حتی  یعنی  این  می شوند. 
هنوز  می کند،  بیداد  زنان  حقوق  از  صحبت  که 
زنان و به ویژه مادران به چشم جنس دوم دیده 

. ند می شو
پیوست مادرانه پروژه های شهری

شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رئیس 
گرفته  نادیده  این  به  هم  قم  شهر  اسالمی 
دارد  اعتقاد  و  است  معترف  مادران  شدن 
مورد  استانداردهای  با  عمرانی  زیرساخت های 
الزم  و  دارد  بسیاری  فاصله  بانوان  حضور  نیاز 

حضور  شرایط  حتمًا  بعدی  پروژه های  در  است 
شود. دیده  مادران 

شده  باعث  شهر  در  مادران  نشدن  دیده  این 
است که ساعت های طوالنی از فرزندانشان دور 
رسیدگی  باید  که  کاری  به  نتوانند  یا  و  بمانند 
است  هایی  آسیب  و  دالیل  از  یکی  این  و  کنند 
فرزند  آوردن  به  ای  عالقه  می شود  باعث  که 

باشند. نداشته 
است  گفته  نیازمند  نرجس  که  آن طور 
مسافت های کوتاه سفرهای درون شهری در قم 
باعث شده بود که تا پیش از این اتاق شیردهی 
انتظار داریم  اما  باشد  اولویت نداشته  و تعویض 
این  و  شود  ایجاد  فضایی  چنین  قم  مترو  در 

می شود. پیگیری  موضوع 
خانواده  و  بانوان  کمیته  رئیس  اعتقاد  به 
برای  چیز  همه  اما  قم  شهر  اسالمی  شورای 
شهرداری  و  دولت  به  مادر  یک  امنیت  احساس 
خود  هم  را  بار  از  بخشی  نیست  مربوط 
بخش  بار  مثل  بکشند  بردوش  باید  شهروندان 

رانندگی. فرهنگ  نام  به  مهمی 
مادر  حضور  است  گفته  نیازمند  که  آن طور 
به  بشود  شاید  را  شهر  سطح  در  کالسکه  با 
شهر  سطح  در  ویلچر  با  معلوالن  حضور  نوع 
زیرمجموعه  در  منظور  همین  به  کرد  تشبیه 
کمیته  قم  شهر  شورای  شهرسازی  کمیسیون 
معلوالن  حال  شامل  که  شده  تعریف  کم توانان 
نمونه  برای  و  می شود   کودکان  و  سالمندان  و 
پل های  برای  که  شده  پیشنهاد  کمیته  این  در 
عابر پیاده به جای پله برقی از آسانسور استفاده 
و  به صرفه تر است  از لحاظ قیمتی  شود که هم 
به راحتی عبور  فرزندان می توانند  و  هم مادران 

باشند. داشته  مرور  و 
ایجاد بوستان های مادر و کودک نیاز دیگری 
کرده  یاد  آن  از  این عضو شورای شهر  که  است 
و می گوید: ایجاد چنین شرایطی به حس دیده 
در  که  صورتی  در  کند  می  کمک  مادران  شدن 
گیر  گوشه  را  آنها  مادران  نیازهای  نگرفتن  نظر 

می کند.
 ماشین به جای انسان

کمیسیون  رئیس  دهناد  حسین  محمد 
عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم هم 
را مثل خیلی  نیازمند معتقد است که قم  مانند 
از شهرهای دیگر ایران نمی توان شهر دوستدار 

نامید؛  کودک  و  مادر 

آگهی اصالحیهآگهی اصالحیهآگهی اصالحیه
پیرو نامه ۱/۱۴۰۰ج/۹۳۶ نظر به اینکه در اگهی مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ شماره 
نیاز به اصالح دارد  تاریخ مزایده اشتباه درج گردیده و  ۱۹۷۰ روزنامه گویه 
۱/۱۴۰۰ج/۹۳۶  پرونده  در  گردد  چاپ  ذیل  شرح  به  اصالح  مراتب  لذا 
سادات  فاطمه  و  عاطفه   ، حمید  سید  خواندگان  عظیمی  میر  مریم  خواهان 
همگی مدرسی موحدی اعالم شده پالک ثبتی ۱۷ فرعی از ۱۰۴۳۰ اصلی 
الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۴/۲۷ مورخه  در  مزایده  طریق  از  قم   ۱ بخش 
۹/۳۰ به فروش می ردس لذا وقت مزایده به مورخه ۱۴۰۱/۴/۲۸ از ساعت 

۹/۱۵ الی ۹/۳۰ اصالح می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

 ۱۴۰۱/۴/۷ مورخ  اگهی  در  اینکه  به  نظر  ۹/۱۴۰۰ج/۶۱۰  نامه  پیرو   
گردیده  درج  اشتباه  مزایده  تاریخ  گویه  روزنامه   ۷ صفحه   ۱۹۶۹ شماره 
گردد.در  چاپ  ذیل  شرح  به  اصالحی  مراتب  لذا  دارد  اصالح  به  نیاز  و 
اداره  و  رجبیان  مهدی  علیه  محقق  علی  سید  له  ۹/۱۴۰۰ج/۶۱۰  پرونده 
قدرالسهم  شده  اعالم  قم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  سرپرستی 
پالک ثبتی ۲۰۴ فرعی از ۱۰۶۰۰ اصلی بخش یک قم از طریق مزایده در 
وقت  لذا  رسد  می  فروش  به   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۴/۲۷ مورخه 
مزایده به مورخه ۱۴۰۱/۴/۲۸ از ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ اصالح می گردد. 

نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دادورز 

پیرو نامه ۱/۱۴۰۰ج/۹۳۶ نظر به اینکه در اگهی مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ شماره 
نیاز به اصالح دارد  تاریخ مزایده اشتباه درج گردیده و  ۱۹۷۰ روزنامه گویه 
۱/۱۴۰۰ج/۹۳۶  پرونده  در  گردد  چاپ  ذیل  شرح  به  اصالح  مراتب  لذا 
سادات  فاطمه  و  عاطفه   ، حمید  سید  خواندگان  عظیمی  میر  مریم  خواهان 
همگی مدرسی موحدی اعالم شده پالک ثبتی ۱۷ فرعی از ۱۰۴۳۰ اصلی 
الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۴/۲۷ مورخه  در  مزایده  طریق  از  قم   ۱ بخش 
۹/۳۰ به فروش می ردس لذا وقت مزایده به مورخه ۱۴۰۱/۴/۲۸ از ساعت 

۹/۱۵ الی ۹/۳۰ اصالح می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

گزارش از شهری که دوستدار مادر و کودک نیست؛

مادران نامرئی
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

بازدید مدیرکل بازرسی استان 
از مجتمع فرهنگی ورزشی 

منطقه سه شهرداری قم

پروژه فرهنگی ورزشی  فیزیکی  پیشرفت  از  استان قم  بازرسی  مدیرکل 
بازدید کرد. شهدای مدافع سالمت منطقه سه شهرداری 

به گزارش واحد خبر منطقه سه شهرداری قم، حجت االسالم والمسلمین 
طالبی به همراه هیئت همراه در ادامه بازدید دوره ای از محالت محروم 
با  فرهنگی،  موضوعات  خصوص  در  باال  آسیب پذیری  دارای  محالت  و 
حضور در بوستان امام حسن مجتبی)ع(، ضمن ادای احترام به شهید 
شهدای  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  از  بوستان،  این  در  مدفون  گمنام 

مدافع سالمت منطقه سه شهرداری قم بازدید کرد.
بازدید  این  در  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر  وزیری  روحانی  مهرداد 

کرد. ارائه  شهری  منطقه  این  اقدامات  از  گزارشی 
افزایش  اهمیت  به  اشاره  با  بازدید  این  در  قم  استان  بازرسی  مدیرکل 
فعالیت های و زیرساخت های فرهنگی و ورزشی، بر لزوم این فعالیت ها 
شهروندان  فراغت  اوقات  غنی سازی  و  اسالمی  مضامین  و  محتوا  با 
به ویژه نوجوانان و جوانان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر شهرداری 

شد.  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات  به  مناطق 

تمام بوستان های بانوان قم 
شنبه ها تا ظهر تعطیل است

بازگشایی شده  صبح   6:30 ساعت  از  همه روزه  بانوان  بوستان های 
علت  به  شنبه ها  که  می شود  تعطیل  مغرب  اذان  با  هم زمان  و 

بود. خواهند  تعطیل  ظهر  تا  عمرانی  فعالیت های 
بوستان های  کلیه  در  رویه  وحدت  ایجاد  و  هماهنگی  لزوم  به  توجه  با 
بوستان های  مشکالت،  وقوع  از  پیشگیری  و  شهر  سطح  در  بانوان 
با  هم زمان  و  بازگشایی شده  صبح   ۶:۳۰ ساعت  از  همه روزه  بانوان 

می شود. تعطیل  مغرب  اذان 
فعالیت های  انجام  علت  به  هفته  هر  شنبه  روزهای  راستا  این  در 
عمرانی و اموری که نیاز به حضور و تردد آقایان دارد، این  بوستان ها 

شهرنیوز بود/  خواهد  تعطیل  ظهر   ۱۲:۳۰ ساعت  تا 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم:
 یادواره شهدای شهرداری قم 

برگزار می شود

سومین  برگزاری  از  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
ملی  روز  تیرماه   14 با  همزمان  قم  شهرداری  شهدای  یادواره 

داد. خبر  شهرداری ها 
روز  تیرماه   ۱۴ به  اشاره  با  با شهرنیوز،  مهدی کالنترزاده در گفت وگو 
روز  این  با  همزمان  قم  شهرداری  داشت:  اظهار  شهرداری ها  ملی 

می کند. برگزار  را  شهرداری  شهدای  یادواره  سومین  ملی، 
 ۷۹۲ تکریم  و  شهدا  یادبود  به منظور  مراسم  این  اینکه  بیان  با  وی 
در  کرد:  ابراز  می شود،  برگزار  قم  شهرداری  ایثارگری  خانواده  عضو 
مولوی  حسین  شهید  سردیس  از  رونمایی  آیین  همچنین  مراسم  این 

شد. خواهد  برگزار  نیز  شهرداری  عمومی  روابط  مسئول  به عنوان 
این  داد:  ادامه  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
موسی  امام  بلوار  در   ۱۳ الی   ۱۱ ساعت  از  سه شنبه  روز  در  یادواره 

می شود.  برگزار  قم  شهرداری  همایش های  مرکز  صدر، 

خبـر

قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر      ◄
واقع  امالک  آزادسازی  و  تملک  گفت: 
اختران  چهل  امامزادگان  توسعه  طرح  در 
و  سرعت  با  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده  و 

است. پیگیری  حال  در  قانون  طبق 
یک  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
با  محمدرضاخانی  مجید  قم،  شهرداری 
ساماندهی  برای  برنامه ریزی ها  به  اشاره 
داشت:  اظهار  اختران  چهل  توسعه  طرح 
طرح  در  واقع  امالک  آزادسازی  و  تملک 
و  اختران  چهل  امامزادگان  توسعه 
و  سرعت  با  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده 

است. پیگیری  حال  در  قانون  طبق 
بتوانیم  تالشیم  در  داد:  ادامه  وی 
که  شهروندانی  رضایت  جلب  ضمن 
قرار  طرح  این  محدوده  در  امالکشان 
واقع  قانونی، امالک  با رعایت موارد  دارد 

در طرح در اسرع وقت تملک و آزادسازی 
. د شو

بیان  با  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
در  قانونی  اخطارهای  و  ابالغ ها  اینکه 
کرد:  ابراز  است،  صادرشده  زمینه  این 
حضور  در  مالکین  به  ابالغیه ها  این 
تحویل  انتظامی  نیروی  و  ابالغ  مأمورین 
پرونده ها  قانونی  روند  و  است  داده شده 

است. جریان  در 
اقدامات  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
باقیمانده  امالک  کلیه  تملک  به منظور 
برنامه ریزی شده  سال  پایان  تا  طرح  در 
امالک  تملک  با  کرد:  تصریح  است، 
چهل  مجموعه  پارکینگ  طرح،  این  در 
راه اندازی  مسطح  به صورت  اختران 

. د می شو
اینکه  به  اشاره  با  محمدرضاخانی 

درآمدهای  از  طرح  این  مالی  منابع 
مشخص شده  منابع  و  شهرداری  داخلی 
به صورت  قم  به  جمهوری  ریاست  سفر  در 
افزود:  است،  تأمین شده  زمین  و  نقد 
وجود  مالکان  به  پرداخت  بابت  مشکلی 
اولویت پرداخت نقدی به امالکی  ندارد و 
با  توافق  جهت  سریع تر  که  بود  خواهد 

نمایند. اقدام  شهرداری 
مالکینی  از  تشکر  ضمن  خاتمه  در  وی 
همکاری  شهرداری  با  تملک  زمان  در  که 
با  امیدواریم  گفت:  داشته اند  را  الزم 
امالک  و  زمین ها  مجموعه  ساماندهی 
و  اختران  چهل  امامزادگان  اطراف 
ارتقا  شاهد  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده 
این  مطهر  حرم  اطراف  کالبدی  کیفی 
مجموعه  دومین  به عنوان  امامزادگان 

► باشیم.     قم  شهر  زیارتی 

مدیر منطقه یک شهرداری قم گفت:

●  پیگیری تملک امالک باقیمانده پروژه چهل اختران توسط منطقه یک شهرداری قم   ●

شدن  اجرایی  به  اشاره  با  قم  فرماندار        ◄
جمع آوری ریل های متروکه حدفاصل ایستگاه مرکزی 
احصا  زمین های  گفت:  جمکران،  ایستگاه  تا  راه آهن 
بعد  و  گرفت  خواهد  قرار  شهرداری  اختیار  در  شده 
خدماتی  کاربری های  دیگر  و  سبز  فضای  تفکیک،  از 
خواهد  قرار  مردم  اختیار  در  و  تعریف شده  آن  برای 

. گرفت
به  اشاره  با  ذاکریان  عباس  شهرنیوز،  گزارش  به 
از ریل های درون  اینکه در سال های گذشته مقداری 
سال   ۱۰ از  بیش  و  درآمده  متروکه  به صورت  شهر 
کرد:  اظهار  است،  نکرده  عبور  آن ها  از  قطاری  هیچ 
این  جمع آوری  قم،  مردم  دیرینه  مطالبات  از  یکی 
و عمرانی  فرهنگی  اجتماعی  بود که مشکالت  ریل ها 

بود. کرده  ایجاد  را  قابل توجهی 
اخیر  سفر  مصوبات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
متروکه  ریل  دو  که  بود  این  قم  به  رئیس جمهور 
طول  به  رضا)ع(  امام  بلوار  حاشیه  در  درون شهری 
تا  مرکزی  ایستگاه  از  دیگری  و  کیلومتر  هشت 
جمع آوری  کیلومتر  هفت  طول  به  جمکران  ایستگاه 

شود. شهرداری  تحویل  آن  زمین  و 
هکتار   ۸۰ همچنین  اینکه  بیان  با  قم  فرماندار 

مالکین  به  پاسخگویی  برای  پردیسان  زمین های  از 
گفت:  می شود  واگذار  شهرداری  به  معارضین  و 
فراهم  و  هماهنگی ها  تصمیم  این  شدن  اجرایی 

ازجمله  مختلف  دستگاه های  توسط  مقدمات  کردن 
دو  از  بیش  که  داشت  نیاز  را   … و  شهرداری  راه آهن، 
توسط  رضا)ع(  امام  بلوار  حاشیه  ریل های  پیش  ماه 

اقدامات  و  شد  جمع آوری  کامل  به صورت  راه آهن 
تا  مرکزی  ایستگاه  از  دوم  خط  جمع آوری  برای  الزم 

شد. آغاز  نیز  جمکران  ایستگاه 
شهرداری،  همت  به  نیز  دوم  خط  کرد:  ابراز  وی 
حال  در  قم  مصلی  پشت  از  مسکن  بنیاد  و  راهداری 
انعقاد  حال  در  شهرداری  ادامه  در  و  است  انجام 
با سرعت بیشتری  تا این کار  با پیمانکار بوده  قرارداد 

یابد. ادامه 
پشت  اول حدفاصل  فاز  اینکه  به  اشاره  با  ذاکریان 
گفت:  است،  انجام  حال  در  سپاه  میدان  تا  مصلی 
است  زیاد  منطقه  این  در  خاک برداری  عملیات  حجم 
پنج متر هم می رسد  تا  نقاط  ارتفاع خاک در برخی  و 
ماه  چند  ظرف  امیدواریم  گرفته  صورت  تالش  با  که 

شود. جمع آوری  کاماًل  آینده 
احصا  زمین های  اینکه  بر  تأکید  با  قم  فرماندار 
گرفت،  خواهد  قرار  شهرداری  اختیار  در  نیز  شده 
فضای  تفکیک،  از  بعد  اراضی  این  کرد:  خاطرنشان 
تعریف  آن  برای  خدماتی  کاربری های  دیگر  و  سبز 
که  گرفت  خواهد  قرار  مردم  اختیار  در  و  شد  خواهد 
انجام  را  الزم  بررسی های  مشاور  نیز  زمینه  این  در 

► داد.     خواهد 

خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی        ◄
برخورد  حادثه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  ایمنی 
در  سوخت  حامل  تریلی  دستگاه  یک  واژگونی  و 
تالش  با  گفت:  جمال)ع(  شاه  امامزاده  تقاطع 
کامل  به صورت  حریق  آتش نشانی  عوامل  بی وقفه 
جابه جا  سنگین  جرثقیل های  توسط  تریلی  و  اطفا 
بهشت  عوامل  تحویل  و  خارج  آن  از  راننده  پیکر  و 

شد. معصومه)س( 
از وقوع حادثه  به گزارش شهرنیوز، حمید کریمی 
قم  در  سوخت  حامل  تریلی  دستگاه  یک  برخورد 
این برخورد باعث آتش سوزی  خبر داد و اظهار کرد: 
دقیقه   ۵۷ و   ۲۰ ساعت  در  که  شد  محل  در  گسترده 
به مرکز فرماندهی آتش نشانی قم گزارش و نخستین 
در  دقیقه  دو  و   ۲۱ ساعت  در  آتش نشانی  ماشین 

شد. حاضر  محل 
۶ خودرو سنگین اطفای حریق،  با بیان اینکه  وی 
دو خودرو آب رسان، چهار خودرو خاک، چهار خودرو 
آب رسان شهرداری و لودر و بیل به محل حادثه اعزام 
نفتی  فرآورده های  مرکز  عوامل  کرد:  تصریح  شد، 
اطفای  برای  فوم  و  عملیاتی  خودروی  نیز  استان 

کردند. اعزام  حریق 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
راننده  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
با  گفت:  است،  جان باخته  حادثه  این  در  تریلی 
به صورت  حریق  آتش نشانی  عوامل  بی وقفه  تالش 
سنگین  جرثقیل های  توسط  تریلی  و  اطفا  کامل 
عوامل  تحویل  و  خارج  آن  از  راننده  پیکر  و  جابه جا 

► شد.     معصومه)س(  بهشت 

مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل        ◄
نفر   922 و  هزار   491 جابه جایی  از  قم  شهرداری 
این  پایانه های  از  جاری  سال  اول  ماه  سه  در  مسافر 

داد. خبر  سازمان 
پایانه های  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
اشاره  با  حسینی  سیدرضا  قم،  شهرداری  مسافربری 
سه  در  مسافر  نفر   ۹۲۲ و  هزار   ۴۹۱ جابه جایی  به 
اظهار  این سازمان  پایانه های  از  اول سال جاری  ماه 
سرویس دهی  با  جابه جایی ها  از  حجم  این  داشت: 
و  مینی بوس  اتوبوس،  دستگاه   ۳۳۳ و  هزار   ۳۰

است. گرفته  صورت  برون شهری  تاکسی 
مسافربری  پایانه های  سازمان  مدیرعامل 
از  قابل توجهی  حجم  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری 

بالغ بر  امسال  که  بوده  نوروز  ایام  در  جابجایی ها  این 
جابه جا  سازمان  این  پایانه های  از  نفر  هزار   ۱۰۰

. ند شد
همه روزه  این سازمان  پایانه های  اینکه  بیان  با  وی 
همسایه  کشورهای  از  زائرانی  و  مسافرین  میزبان 
کرد:  تصریح  است،  پاکستان  و  هند  عراق،  قبیل  از 
زائران  از  نفر  هزار   ۱۹۴ بالغ بر  گذشته  ماه  سه  در 

شدند. بهره مند  سازمان  این  خدمات  خارجی 
به صورت  پایانه ها  کلیه  داد:  ادامه  حسینی 
تمام  و  کرده  خدمات رسانی  مسافرین  به  شبانه روزی 
پیک  ساعات  در  حمل ونقلی  غیر  و  حمل ونقلی  غرف 
کریمه  شهر  مسافرین  و  زائرین  خدمت  در  مسافر 

► هستند.      )س(  اهل بیت 

 افزایش سرعت جمع آوری ریل ها با تالش شهرداری 

●  فضای سبز و کاربری های خدماتی جایگزین ریل های متروکه قم می شود     ●

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم 

●   حریق گسترده تریلی حامل سوخت در قم با تالش آتش نشانان اطفاء شد     ●

●   جابجایی ۴90 هزار مسافر از پایانه های مسافربری قم     ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه ۸ 
اجرای احکام مدنی قم به شماره ۸/۹۹ج/۷۸۷ ثبت گردیده له راضیه رنجبر معین 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  نقوی  شاه  مهدی  علی  سید  علیه  ابادی 
وجوه  بابت  ۱۰/۲۳۵/۶۰۹/۷۶۴ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   ۳۱۳
پرداختی توقیف مقدم در حق محکوم له و مبلغ ۵۰۰/۲۴۰/۴۸۸ریال بابت نیم 
در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  اجرا  نهم  شعبه  مقدم  توقیف  پرونده  عشر 
قبال بدهی محکوم علیه مالکیت ایشان از پالک ثبتی ۶ فرعی از ۱۰۶۴۵ اصلی 
نموده است.ضمنا  ارزیابی  به شرح ذیل  نموده که کارشناس  توقیف  بخش ۱ قم 
اعیان پالک  و  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  مقدار ۳  به  علیه  مالکیت محکوم 
ثبتی فوق به مبلغ پایه ۲۸/۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال به فروش خواهد رسید. با تقدیم 
احترام ، عطف به ابالغیه در پرونده به شماره بایگانی ۹۹۰۰۷۸۷ موضوع ارزیابی 
ملک به نشانی قم ، خیابان شهید فاطمی ، کوچه شماره ۲۳ پالک ۳۵۳ و ۳۵۵ و 
پالک ثبتی شماره ۶ ۱۰۶۴۵ اصلی بخش ثبتی یک قم ، در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ 
میگردد.  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  و  گزارش  که  امد  عمل  به  بازدید 
گزارش کارشناسی: مطابق بازدید به عمل امده و براساس نشانی فوق الذکر ملک 
برگ شماره ۰۹۰۲۵۹ سری ج/۹۳  کاربری مسکنی طبق سند تک  با  نظر  مورد 
از ششدانگ پالک مرقوم در صفحه ۲۶۷جلد  مورخ ۹۴/۱/۲۳ مقدار سه دانگ 

فرزند  نقوی  شاه  مهدی  علی  سید  بنام  قم  ثبتی  یک  بخش  امالک  دفتر   ۴۱۹
سید علی سلمان ثبت گردیده است. مطابق این سند ششدانگ عرصه پالک به 
باشد  می  جنوبی  صورت  به  احداثی  اعیانی  میباشد.  مترمربع   ۲۷۰/۵ مساحت 
 ۱۶۲/۵ مساحت  همکف  طبقه  ۱۷۲/۵مترمبع  مساحت  به  زیرزمین  طبقه  که 
مترمربع و طبقه اول و سرپله به مساحت ۳۶ مترمربع می باشد ، ضمنا مساحت 
۱۵/۶۶مترمربع در طبقه همکف پارکینگ احداث گردیده است. اعیان احداثی با 
قدمتی حدود ۳۰ سال بوده که بازسازی شده است. سیستم سرمایش کولر گازی 
سه عدد و گرمایش پکیج دو عدد و دارای یک انشعاب اب و گاز و دو انشعاب برق 
با عنایت به گزارش فوق وبازدید به  و یک پمپ اب می باشد. نظریه کارشناسی: 
عمل امده از موقعیت ملک موصوف به نشانی قم ، خیابان شهیدفاطمی ، کوچه 
شماره ۲۳ ، پالک ۳۵۳ و ۳۵۵ و با لحاظ جمیع جهات موثر به شرح زیر قیمت و 
ارزش به روزملک مذکور ارزیابی می گردد: ۱- عرصه به مساحت ۲۷۰/۵مترمربع 
ارزش هر مترمربع ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل۴۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- 
اعیان مفید احداثی ۳۷۱ مترمربع و ارزش هر مترمربع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت 
کل ۱۱/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- حیاط سازی و پارکینگ و انشعابات و منصوبات 
۵۶/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل:  جمع  ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  گزارش  طبق 
معادل  ۵۶/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  با  برابر  فوق  ملک  شده  ارزیابی  ارزش  مجموع 

پنج میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون تومان می باشد. ضمنا ملک در تصرف 
ساعت   ۱۴۰۱/۴/۲۳ تاریخ  الذکردر  مواردفوق  گردید  مقرر  باشد.  می  مالکین 
۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
به  از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
به  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  جلسه  در  تمایل 
کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

رتبه چهارمی ایران در تولید و مصرف گاز طبیعی جهان؛

ایرانی ها به اندازه نصف کل قاره اروپا گاز مصرف کردند
توافق قیمتی مهم با خودروسازان کشور؛ خودرو ارزان می شود؟

فاطمی امین: خودروهای 
اقتصادی سال آینده وارد بازار 

می شوند

کار  ما  و  می کشد  طول  ماه   ۱۸ خودرو  طراحی  گفت:  صمت  وزیر 
ایران  شرکت  در  گذشته  سال  اواخر  از  را  اقتصادی  خودروی  طراحی 

می شود. بازار  وارد  آینده  سال  و  کردیم  آغاز  خودرو 
تولید  در  ما  گفت:  امین  فاطمی  رضا  سید  خبرآنالین،  گزارش  به 
در  هستیم،  نقص  دچار  مردم  خرید  قدرت  با  متناسب  خودروی 
تا  االن  و  می شد  جبران  پراید  فروش  با  نقص  این  گذشته  سال های 
مناسب  کیفیت  محصوالت  این  اما  می شود،  جبران  تیبا  با  حدودی 
یعنی  برویم  اقتصادی  خودروهای  تولید  سمت  به  باید  ما  ندارند،  را 
مردم  خرید  قدرت  با  هم  و  دارند  مناسب  قیمت  هم  که  خودروهایی 

هستند. سازگار 
معقول  و  واقعی  قیمت  با  خودرو  یک  است  ممکن  داد:  ادامه  وی 
عرضه شود، اما باز هم بخشی از مردم قادر به خرید آن نباشند و این 

دارد. وجود  ما  خودروسازی  صنعت  در  نقص 
امتیاز  نیز  خودرو  واردات  نامه  آیین  در  همچنین  گفت:  صمت  وزیر 
تا هم به تعداد بیشتری  ویژه ای برای خودروهای اقتصادی گذاشتیم 
بیشتری  افراد  که  باشد  گونه ای  به  قیمتی  سقف  هم  و  شوند  وارد 
قدرت خرید آن را داشته باشند البته این خودرهای وارداتی هم باید 
بتدریج داخلی سازی شوند؛ به زودی آیین نامه واردت خودرو نهایی 

می شود. ابالغ  و 
قیمت  نوع  چند  با  اکنون  هم  خودرو  قیمت  خصوص  در  افزود:  وی 
قیمت  از  باالتر  خیلی  که  است  بازار  قیمت  اولی  هستیم،  مواجه 
شده  سوداگری  خودرو  بازار  که  است  این  هم  علت  و  است  کارخانه 
 ۸۰ تا   ۵۰ بازار  قیمت  دارد،  اختالف  تقاضا  با  عرضه  چون  و،  است 

است. کارخانه  قیمت  از  باالتر  درصد 
فاطمی امین تصریح کرد: قیمت دیگری که ما در خودرو با آن مواجه 
شده  تمام  قیمت  اساس  بر  که  است  کارخانه  فروش  قیمت  هستیم 
تمام  قیمت  تا  کردیم  توافق  خودروسازان  با  امسال  و  می شود  تعیین 

آن ها هم کمتر شود. زیان  تا  را کاهش دهند  شده 

توضیح شرکت ملی پاالیش 
و پخش درباره خبر تعطیلی 

پمپ بنزین ها

ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  نوشت:  ایرنا 
بازار سیاه  ایجاد  و  گذشته  در شب  تهران  در  بنزین  پمپ های  تعطیلی 

کرد. تکذیب  را  بنزین 
بعد از آنکه دولت جراحی اقتصادی و عادالنه کردن نظام پرداخت یارانه 
در کشور را آغاز کرد، برخی اخبار در خصوص آزادسازی قیمت بنزین 
در فضای مجازی نیز مطرح شد؛ موضوعی که به سرعت توسط دولت 
اعالم  نیز  جمهوری  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت الله  و  شد  تکذیب 

کرد که بنزنی شامل افزایش قیمت نمی شود.
با این حال از آن زمان تا کنون هرچند روز یکبار دوباره موضوع بنزین 
در شبکه های اجتماعی مطرح می شود. یک روز کمبود بنزین در صدر 
اخبار قرار می گیرد و روز دیگر افزایش قیمت تا ۱۸ هزار تومان در هر 
لیتر عنوان می شود. اخباری که هر بار با تکذیب همراه است و راه به 

نمی برد. جایی 
در  سوخت  توزیع  نابسامان  وضعیت  بر  مبنی  خبری  نیز  بار  این 
جایگاه های سوخت رسانی در اکثر نقاط کشور در شبکه های اجتماعی 

شد. دست  به  دست 
بر اساس آن، جمعه شب دهم تیر ماه، برخی از پمپ بنزین های شهر 

تهران تعطیل بوده و از ارائه بنزین به مردم خودداری کرده اند.
تهران  در  سوختی  جایگاه  هیچ  که  می دهد  نشان  البته  بررسی ها 
تعطیل نشده و نیست و همگی در حال عرضه سوخت به مردم هستند.
سیاه  بازار  ایجاد  همچنین  مجازی،  فضای  در  خبر  این  انتشار  از  پس 
پخش  و  پاالیش  شرکت  توسط  که  موضوعی  کردند.  طرح  را  بنزین 

است. شده  تکذیب  نفتی  فرآورده های 
ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  اعالم  اساس  بر 
زمینه  این  در  نیز  بازارسیاهی  و  نیستند  تعطیل  تهران  پمپ بنزین های 

ندارد. وجود 
با مراجعه به پمپ بنزینی با مشکل دریافت  با این حال اگر هموطنان 
و  گرفته  تماس   ۰۹۶۲۷ شماره  با  می توانند  شدند  مواجه  سوخت 

کنند. اعالم  را  خود  شکایت 

وعده محسن رضایی: 
قیمت ها در ماه های آینده 

کنترل می شود

صدا و سیما نوشت: معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: امیدواریم 
از ماه های قبل شود و جلوی  بهتر  آینده  کنترل قیمت ها در ماه های 

بازار گرفته شود. افسار گسیختگی در  این 
جلسه  حاشیه  در  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون  رضایی،  محسن 
ستاد تنظیم بازار در وزارت کشور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه 
قیمت ها  کنترل  گفت:  استان ها  استانداری  اقتصادی  معاونت های 
از  درست  استفاده  یارانه ها،  مردمی سازی  کارآمد  و  بهتر  مدیریت  و 
بحث  مورد  محورهای  جمله  از  کشور  در  تورم  موضوع  و  بودجه  سند 

بود. جلسه  این  در 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰۰ حدود  امسال  بودجه  در  افزود:  وی 
تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است که تصمیم گیری و اختصاص 

است. استانداران  عهده  به  استان ها  در  منابع  این 
و  دارد  حمایت  به  نیاز  کشور  تولید  رونق  امروز  کرد:  تصریح  رضایی 

دهند. تخصیص  صحیح  به طور  را  وجوه  این  باید  استانداران 
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ سال است 
از  یکی  ایران  اقتصاد  گفت:  است،  شده  ایران  اقتصاد  وارد  تورم  که 
انقالب  پیروزی  از  قبل  سال   ۱۰ از  که  دنیاست  تورمی  اقتصادهای 
این تورم مواجه هستیم در حالی که در این ۵۰ سال دنیا  با  تا کنون 

است. داشته  ۲درصدی  تورم 
ماه های  از  تورم  با  مقابله  و  موضوع  جلسه  این  در  کرد:  بیان  وی 
از  همچنین  شد،  مطرح  دولت  دستورکار  در  اولویت  عنوان  به  آینده 
باشد  تورم  کنترل  در  مؤثر  می تواند  که  تولید  تقویت  برای  استان ها 

شد. کمک  درخواست 
می کنیم  استفاده  ظرفیت ها  همه  از  ما  دولت  این  در  گفت:  رضایی 
جدی  برجام  در  و  غرب  با  خارجی  سیاست  در  ایران  که  همان طور 
در  و  آسیا  در  که  ایران  دیگر  خارجی  سیاست  ظرفیت های  است 

کند. استفاده  باید  است  منطقه  کشورها 
همه  از  استفاده  جلسه  این  در  جمهورافزود:  رئیس  اقتصادی  معاون 
و  انسانی  نیروی  کشور،  اقتصادی  خارجی،  سیاست  ظرفیت های 
اقتصاد  در  مردم  مشارکت  بدون  که  شد  مطرح  اقتصاد  به  مردم  ورود 

داد. انجام  بزرگی  کارهای  نمی توان 
پذیر می شود پیش بینی  ایران  اقتصاد  آینده 

صورت  بازار  تنظیم  ستادهای  در  که  آمادگی هایی  با  داد:  ادامه  وی 
از  بهتر  بسیار  آینده  ماه های  در  قیمت ها  کنترل  امیدواریم  گرفته 
در  گسیختگی  افسار  این  جلوی  و  شود  خرداد  و  اردیبهشت  ماه های 

شود. گرفته  بازار 
پذیری  پیش بینی  اقتصاد  ایران  آینده  اقتصاد  کرد:  بیان  رضایی 

بود. خواهد 

5 مصوبه جدید شورای عالی 
بورس

با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت،  در جلسه شورای عالی بورس که 
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و سایر اعضا برگزار شد 

پنج تصمیم شورا به تصویب رسید.
به گزارش بازار سرمایه، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای 
عالی بورس، نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع 
بر  برق  مصرف  مدیریت  درباره  نیرو  وزارت  تصمیمات  تاثیر  و  بورسی 
طی  صنعت  وزیر  هماهنگی  با  اقتصاد  وزیر  شد  مقرر  و  مطرح  صنایع 
مکاتباتی با وزارت نیرو و هیئت دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب 
برق  مصرف  اوج  هفته های  در  صنایع  برق  تخصیص  مدیریت  جهت 

باشد.
سرمایه  افزایش  در  مشارکت  نحوه  درباره  تصمیماتی  ادامه  در 
شرکت های سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت اتخاذ شد 
تکلیف شود. تعیین  و  تسهیل  این شرکت ها  افزایش سرمایه  فرایند  تا 

اوراق  و  بورس  پیشنهادی سازمان  اصالحات  جلسه همچنین  این  در 
معامله  قابل  بهادار  اوراق  و  کاال  معامالت  دستورالعمل  در  بهادار 
صرفه جویی  گواهی  معامالت  انجام  امکان  ایجاد  و  انرژی  بورس  در 

رسید. تصویب  به  انرژی 
مقرر  و حقوقی  راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی  در  ادامه  در 
ابزارها و نهادهای  شد مبالغ جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه 
تشکل های  و  مالی  نهادهای  بهادار،  اوراق  ناشران  متوجه  که  مالی 
اعالمی  تورم  شاخص  با  متناسب  آنهاست،  مدیران  نیز  و  خودانتظام 
پیشنهاد  دولت  هیئت  به  تصویب  جهت  و  شده  تعدیل  مرکزی  بانک 
شود. بر اساس قانون کف و سقف جرایم هر ۳ سال یک بار با پیشنهاد 

می رسد. تصویب  به  وزیران  در هیات  بورس  عالی  شورای 
پیشنهاد علی  به  بورس،  عالی  همچنین در جدیدترین جلسه شورای 
صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی و با تصویب اعضای شورای عالی 
پس  امام،  طرح  طال  سکه  خرید  سپرده  گواهی  شد  مقرر  بورس، 
سرمایه  بازار  در  مالی  ابزار  عنوان  به  سازمان  فقهی  کمیته  تایید  از 

شود. درج  و  پذیرفته 

خبـر خبـر

◄      بریتیش پترولیوم از رشد ۳.۱ درصدی 
خبر   ۲۰۲۱ سال  در  ایران  طبیعی  گاز  تولید 
داد و ایران را چهارمین تولیدکننده و چهارمین 
طی  جهان  در  طبیعی  گاز  بزرگ  مصرف کننده 

کرد. معرفی  سال  این 
شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در بخشی 
مرور  گزارش  به  موسوم  خود  جدید  گزارش  از 
آماری انرژی جهان ۲۰۲۲ از رشد ۴.۸ درصدی 
خبر   ۲۰۲۱ سال  طی  جهان  طبیعی  گاز  تولید 
داده است. کل تولید گاز طبیعی جهان در سال 
۲۰۲۰ بالغ بر ۳۸۶۱.۵ میلیارد مترمکعب بوده 
که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴۰۳۶.۹ میلیارد 

است. یافته  افزایش  مترمکعب 
گاز  بزرگ  تولیدکننده  چهارمین  *ایران 

شد جهان 
مترمکعب  میلیارد   ۲۵۶.۷ تولید  با  ایران 
طبیعی  گاز  تولید  کل  درصد   ۶.۴ معادل  که 
جهان در سال ۲۰۲۱ است به عنوان چهارمین 
سال  این  در  جهان  گاز  بزرگ  تولیدکننده 

است. شده  شناخته 
آمریکا با تولید ۹۳۴.۲ میلیارد مترمکعب گاز 
تولید  کل  از  درصدی   ۲۳.۱ سهم  اختصاص  و 
در  طبیعی  گاز  تولیدکننده  بزرگترین  جهانی 
 ۷۰۱.۷ تولید  با  روسیه  و  شده  شناخته  جهان 
از  درصدی   ۱۷.۴ سهم  و  مترمکعب  میلیارد 
تولید  با  چین  و  دوم  رتبه  در  جهان  گاز  تولید 
۲۰۹.۲ میلیارد مترمکعب و سهم ۵.۲ درصدی 
بزرگ  تولیدکننده  سومین  جهانی  تولید  کل  از 

شده اند. شناخته   ۲۰۲۲ سال  در  جهان  گاز 
*رشد تولید گاز طبیعی ایران بیش از ۲ برابر 

متوسط جهانی با وجود تحریم ها
در  طبیعی  گاز  تولید  گزارش  این  اساس  بر   
صعودی  روندی  همواره   ۲۰۱۱ سال  از  ایران 
بهانه  به  که  آمریکا  تحریم های  و  کرده  طی  را 

شده  وضع  ایران  علیه  هسته ای  فعالیت های 
یا  متوقف  را  ایران  در  گاز  تولید  رشد  نتوانسته 
معکوس کند. طی این سال ها تولید گاز طبیعی 
در ایران به طور متوسط ساالنه ۵.۴ درصد رشد 
متوسط  رشد  برابر  دو  از  بیش  که  است  کرده 
در  گاز طبیعی جهان  تولید  است.  بوده  جهانی 
این دوره ۱۰ به طور متوسط ۲.۲ درصد در سال 

است. داشته  رشد 
ایران  طبیعی  گاز  تولید  نیز   ۲۰۲۱ سال  در 
درصدی   ۳.۱ رشد  آن  از  قبل  سال  به  نسبت 
سال  در  مترمکعب  میلیارد   ۲۴۹.۵ از  و  داشته 
این  طی  مترمکعب  میلیارد   ۲۵۶.۷ به   ۲۰۲۰

است. یافته  افزایش  سال 
*ایرانی ها به اندازه نصف کل قاره اروپا گاز 

مصرف کردند
درصدی   ۳.۲ رشد  از  همچنین  گزارش  این 
 ۲۰۲۱ سال  طی  ایران  در  طبیعی  گاز  مصرف 
نسبت به سال قبل از آن خبر داده و کل مصرف 
گاز طبیعی در ایران طی سال ۲۰۲۱ را ۲۴۱.۱ 
بنابراین  است.  کرده  اعالم  مترمکعب  میلیارد 
این  طی  ایران  در  طبیعی  گاز  مصرف  رشد 
در  ایران  است.  بوده  بیشتر  تولید  رشد  از  سال 
گاز  مترمکعب  میلیارد   ۲۳۴.۳ آن  از  پیش  سال 
مصرف کرده بود. متوسط رشد ۱۰ ساله مصرف 
تا   ۲۰۱۱ سال های  بین  ایران  در  طبیعی  گاز 
است. بوده  سال  در  درصد   ۴.۶ بر  بالغ   ۲۰۲۱

مترمکعب  میلیارد   ۴۰۳۷.۵ جهان  سطح  در 
که  شده  مصرف   ۲۰۲۱ سال  طی  طبیعی  گاز 
سال  به  نسبت  درصدی   ۵.۳ رشد  با  رقم  این 
قبل از آن مواجه شده است. ایرانی ها ۶ درصد 
از کل گاز مصرفی جهان در این سال را مصرف 
گاز  بزرگ  مصرف کننده  چهارمین  و  کرده اند 

شده اند. شناخته  سال  این  در  جهان 
تنها سه کشور آمریکا، روسیه و چین مصرف 

 ۲۰۲۱ سال  در  ایران  به  نسبت  بیشتری  گاز 
این  از  یک  هر  جمعیت  و  وسعت  که  داشته اند 
گاز  مصرف  است.  ایران  برابر  چند  کشورها 
طبیعی در ایران حدودًا معادل نصف کل مصرف 
گاز طبیعی در قاره اروپا بوده است )۴۲ درصد(. 
بر  بالغ   ۲۰۲۱ سال  در  اروپایی  کشورهای 
۵۷۱.۱ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده اند.

آمریکا ۸۲۶.۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال 
درصد   ۲۰.۵ معادل  که  کرده  مصرف   ۲۰۲۱
کشور  این  است.  جهان  مصرفی  گاز  کل  از 
بزرگترین مصرف کننده گاز جهان طی این سال 
بوده است و روسیه با سهم ۱۱.۸ درصدی از کل 
گاز مصرفی جهان و چین با سهم ۹.۴ درصدی 
به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار 

داشته اند.
گاز  مترمکعب  میلیارد   ۱۷.۳ *ایران 

کرد صادر   ۲۰۲۱ سال  در  طبیعی 
بریتیش پترولیوم در بخش دیگری از گزارش 
جهان  در  طبیعی  گاز  جهانی  تجارت  کل  خود 
 ۷۰۴.۴ را   ۲۰۲۱ سال  طی  لوله  خط  طریق  از 
فقط  که  است  کرده  اعالم  مترمکعب  میلیارد 
است.  بوده  ایران  سهم  رقم  این  از  درصد   ۲.۴
ایران با وجود این که سهم ۶.۴ درصدی از کل 
دلیل  به  داراست  را  جهان  در  طبیعی  گاز  تولید 
است  توانسته  تنها  داخلی  مصرف  بودن  باال 
سهم ۲.۴ درصدی از بازار جهانی گاز را تصاحب 

. کند
کل صادرات گاز طبیعی ایران در سال ۲۰۲۱ 
شده  محاسبه  مترمکعب  میلیارد   ۱۷.۳ بر  بالغ 
به  رقم  این  از  مترمکعب  میلیارد   ۹.۱ که  است 
صادر  عراق  به  مترمکعب  میلیارد   ۷.۷ و  ترکیه 
صادرات  از  مترمکعب  میلیارد   ۰.۵ است.  شده 
بوده   CIS کشورهای  مقصد  به  نیز  ایران  گاز 

است.    ►

و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس       ◄
روسیه از افزایش ۲۱ درصدی صادرات کشور در 
و  داد  خبر  قبل  سال  بهار  به  ۱۴۰۱نسبت  بهار 
گفت: یکی از نقاط قوت کارنامه دولت سیزدهم 
در بخش تجارت خارجی رقم خورده زیرا با آغاز 
به کار این دولت، بازرگانی خارجی ایران جهش 

است. کرده  پیدا  چشمگیری 
ایرنا  با  گفتگو  در  تابان«  تیزهوش  »هادی 
اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال نزدیک 
و  میلیارد   ۲۵ ارزش  به  کاال  تن  میلیون   ۳۶ به 
کشورها  سایر  و  ایران  بین  دالر  میلیون   ۵۰۰
تبادل شد که شاهد رشد ۱۹.۵ درصدی تجارت 

بودیم. بهار  فصل  در  کشور  خارجی 
این میزان  از  ایران  افزود: سهم صادرات  وی 
به  کاال  تن  هزار   ۷۰۰ و  میلیون   ۲۷ تجارت، 
که  بود  دالر  میلیون   ۶۹ و  میلیارد   ۱۳ ارزش 
با افزایش ۲۱ درصدی  نسبت به بهار سال قبل 

است. بوده  همراه 
روسیه  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 
با  نیز  مدت  این  در  ایران  واردات  کرد:  تصریح 
و  میلیارد   ۱۲ به  تن  ۱۵۴ هزار  و  میلیون  هشت 
۴۶۴ میلیون دالر رسید که ۱۸ درصد نسبت به 

است. داشته  افزایش  مشابه  مدت 
به  نسبت  صادرات  بی سابقه  پیشتازی 

۱۴۰۱ بهار  در  واردات 
پیشتازی  با  اینکه  بیان  با  تابان  تیزهوش 
تراز  امسال،  بهار  در  واردات  به  نسبت  صادرات 
دالر  میلیون   ۶۰۵ مثبت  به  را  کشور  تجاری 
ایران  برای  ماهه  سه  پیوستگی  این  که  رساند 
این  در  کرد:  خاطرنشان  است،  بوده  بی سابقه 
امارات  ترکیه،  عراق،  چین،  کشورهای  مدت 
کاالهای  اول  مقصد  پنج  ترتیب  به  هند،  و 
صادراتی ایران بودند و از سوی دیگر کشورهای 
امارات، چین، هند و آلمان به ترتیب پنج کشور 
نخست تامین کننده کاالهای موردنیاز ایران در 

بودند. بهار  فصل 
این رشد می  از  اینکه بخشی  بر  تاکید  با  وی 
تواند به دلیل دیپلماسی اقتصادی دولت و عقد 
تجاری  و  اقتصادی  همکاری  های  تفاهمنامه 
بلند مدت بوده باشد، گفت: بخشی دیگر نیز به 

دلیل رفع برخی از موانع صادراتی توسط دولت 
و سیاست های جدید ارزی بوده است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با 
باید  اقداماتی  توسعه  برای  همچنان  اینکه  بیان 
انجام شود و اصالحات فراوانی صورت بگیرد تا 
تاکید کرد:  فرآیند صادراتی کشور چابک شود، 
که  است  مقوله ای  دیگر  اقتصادی  ثبات  ایجاد 
بتوانند  صادرکنندگان  تا  گیرد  قرار  مدنظر  باید 
برای انعقاد قراردادهای بلندمدت تجاری اقدام 

کنند.
با  خارجی  تجارت  رکوردهای  شکستن 

سیزدهم دولت  سیاست های 

تغییر  کرد:  تصریح  تابان  تیزهوش 
سیاست های دولت سیزدهم در تجارت خارجی 
کشورهای  و  همسایگان  به  اولویت دهی  و 
بخش  این  در  رکوردها  تا  شد  باعث  منطقه، 
که  طوری  به  شود  شکسته  دیگری  از  پس  یکی 
خارجی  تجارت  ارزش  عبور  با  گذشته  سال  در 
کشور  تاریخی  رکورد  دالر،  میلیارد   ۱۰۱ مرز  از 

شد. شکسته 
شدن  نزدیک  با  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
دالر  میلیارد   ۵۰ به  کشور  غیرنفتی  صادرات 
ارقام  و  اعداد  به  دستیابی  برای  امیدها  نیز 
است  کرده  تالش  دولت  و  یافت  افزایش  باالتر 

بخش  این  در  اقتصادی  جذاب  پروژه های  تا 
مسائل  زمینه  در  شرکت ها  از  و  شود  معرفی  را 

کند. حمایت  حقوقی  و  تضمینی 
روسیه  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 
ادبیات  تغییر  با  تا  شده  تالش  کرد:  تاکید 
بازارهای  به  بیشتر  نفوذ  برای  شرایط  صادراتی  
با  کشورها،  با  تجارت  در  و  شود  فراهم  هدف 
و  اپلیکیشن ها  و  پلتفرم ها  فرصت  از  استفاده 
خرده فروشی ها  و  توزیع  شبکه های  با  ارتباط 
سود  می کنند،  تولید  بیشتری  ارزش افزوده  که 

کند. بیشتر  را  صادرات 
وضعیت  کرد:  تاکید  اقتصادی  فعال  این 

تصمیمات  از  متاثر  هم  روسیه  با  ایران  تجاری 
با  و  بود  خواهد  دولت  توسط  شده  اتخاذ  کالن 
توجه به تفاهمات صورت گرفته می توان رشد و 
توسعه روابط تجاری دو کشور را پیش بینی کرد.
روسیه  کشور  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
انتظار  نمی توان  است،  اوکراین  مسئله  درگیر 
مانند  به  کشور  این  تجاری  روند  که  داشت 
دارد  وجود  احتمال  این  و  رود  پیش  گذشته 
و  ملی  مصالح  با  مطابق  روسیه  فدراسیون  که 
نیازهای راهُبردی خود واکنش نشان دهد و این 
بر  پیشین  تجاری  روند  بر  را  خود  تاثیر  مسئله 

► گذاشت.    خواهد  جای 

افزایش 21 درصدی صادرات در بهار 1۴01
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»ازدواج آسمانی«            

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َقاَل  السالم(  )علیهما  َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسی  ْبُن  َعِليُّ  َقاَل: 
ِه )علیهم  ِبیِه َعْن َجدِّ

َ
ٍد َعْن أ ِبیِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِبي َعْن أ

َ
َثِني أ َحدَّ

َلَقْد  السالم(:   )علیهما  َطاِلٍب  ِبي 
َ
أ ْبُن  َعِليُّ  َقاَل  َقاَل:  السالم(، 

)صلی  ِه  اللَّ ِلَرُسوِل  َذِلَك  ْذُکَر 
َ
أ ْن 

َ
أ ْجَتِرْئ 

َ
أ َفَلْم  ْزِویِج  ِبالتَّ َهَمْمُت 

 1.»... آله(  و  علیه  الله 
ازدواج  ماجرای  شرح  السالم(  )علیه  رضا  حضرت 
این گونه  را  علیهما(  الله  )سالم  زهرا  حضرت  و  امیرالمؤمنین 
و  محمد  بن  جعفر  پدرش  از  »پدرم  می فرمایند:  روایت 
السالم(  )علیهم  خویش  بزرگوار  جد  از  خود  پدر  از  آن حضرت 
تصمیم  فرمودند:  السالم(  )علیه  علی  حضرت  فرمودند:  نقل 
به  را  مطلب  این   نمی کردم،  جرئت  ولی  گرفتم،  ازدواج  به 
این  مدتی  و  کنم  عرض  آله(  و  علیه  الله  )صلی  رسول  حضرت 
حضرت  بر  روزی  این که  تا  بود،  فکرم  در  روز  و  شب  موضوع 
رسول وارد شدم و آن حضرت  فرمودند: ای علی! عرض کردم: 
بفرمایید ای رسول خدا! فرمودند: آیا میل و رغبتی به ازدواج 
داری؟ عرض کردم: رسول خدا خود داناتر است و گمان بردم 
 حضرت یکی از زنان قریش را به عقد من درآورند و من از این که 
دهم،  دست  از  را  علیها(  الله  )سالم  فاطمه  با  ازدواج   فرصت 
صدا  مرا  حضرت  که  شد  چه  که  نشدم  متوجه  و  بودم  نگران 
به من  وقتی  رسیدم.  خدمتشان  به  ام سلمه  خانه  در  و  زدند 
به گونه ای  فرموده  تبسمی  درخشید،  چهره شان  کردند،  نگاه 
حضرت  دیدم.  که  می درخشید،  را  دندان هایشان  سفیدی  که 
ازدواج  به من فرمودند: ای علی! مژده! چراکه خداوند مسئله 

گرفت. به عهده  خود  بود،  کرده  مشغول  مرا  فکر  که  را  تو 
فرمودند:  حضرت  رسول الله؟  یا  چیست  قضیه  گفتم: 
آمد  من  نزد  بهشتی   قرنفل  و  سنبل  با  السالم(  )علیه  جبرئیل 
گفتم:  و  بوییدم  گرفتم،  را  دو  آن  من  داد.  به من  را  آن ها  و 
آورده ای؟  مناسبت  به چه  را  قرنفل  و  سنبل  این  جبرئیل!  ای 
سایر  نیز  و  بهشت  ساکن  مالئکه  تبارک وتعالی   خداوند  گفت: 
ساکنین آن را امر فرموده که تمام بهشت ها را با تمام درخت ها 
بادهای   به  و  بندند  آذین  قصرهایش  و  میوه ها  و  رودخانه ها  و 
حورالعین  و  بوزند  عطر  انواع  بوی  با  تا  داده  دستور  بهشتی 
با  که  سوره هایی  و  شوری  طس،  طه،  سوره های  به خواندن   را 
داد  دستور  منادی  به یک  و  فرمود  امر  می شود،  شروع   طسم 
بهشت  ساکنین  ای  و  من  مالئکه  ای  بزند:  جار  چنین  که 
بن  علی  به عقد  را  محمد  دختر  فاطمه  که  باشید  شاهد  من! 
از  دو،  این  و خشنودم،  راضی  کار  این  به  و  درآوردم  ابی طالب 
مالئکه  از  ملکی  به  تبارک وتعالی  سپس  خداوند  یک دیگرند. 
به پای  مالئکه  از  هیچ یک  بالغت   در  که  راحیل  به نام  بهشت 
خطبه ای  نیز  او  بخواند،  خطبه  که  فرمود  امر  نمی رسند،  او 
بودند،  نیاورده  و زمین چنین خطبه ای  خواند که اهل آسمان 
سپس به یک منادی دستور داد تا چنین جار بزند: ای مالئکه 
حبیب  ابی طالب  بن  علی  به  من  بهشت  ساکنین  ای  و  من 
من  این که  چه   بگویید؛  تبریک  محمد  دختر  فاطمه  و  محمد 
آن  بر  تو  برکت  گفت:  راحیل  قراردادم.  خیروبرکت  آنان  برای 
مشاهده  آنان  برای  منزلت  و  بهشت  در  ما  آن چه  از  بیشتر  دو 

نیست؟ کردیم 
این  بر آن دو  خداوند فرمود: ای  راحیل! ازجمله برکت من 
است که آنان را بر محبت خودم، باهم  همراه می کنم و حجت 
از  جاللم  که  و  به عزت  قسم  و  می دهم  قرارشان  مردم  بر  خود 
زمین  در  که  آورد  خواهم  به وجود  فرزندانی  و  نسل  دو،  آن 
و  داد  خواهم  قرارشان  خود،  حکمت  معادن  و  گنجینه داران 
پس  می دهم.  قرار  مردم  بر  حجت  را  آنان  پیامبران،  از  بعد 
مژده بده ای علی که من نیز، هم چون خدای رحمان، دخترم 
او  برای  خداوند  که  را  آن چه  و  درآوردم  تو  ازدواج  به  را  فاطمه 
بگیر  را  خود  همسر  دست  حال  پسندیدم.  نیز  من  پسندید، 
داد  خبر  من  جبرئیل  به  سزاوارتری.  او  به  نسبت  من  از  تو  که 
آن ها  پیش  )که  نفرند  دو  شما  مشتاق  آن،  اهل  و  بهشت  که 
شما  نسل  از  نمی خواست  تبارک وتعالی  خداوند  اگر  و  باشید( 
در  را  بهشت  اهل  و  بهشت  خواسته  برگزیند،  خلق  بر  حجتی 
و  برادر  خوب  چه  تو  پس  می فرمود،  اجابت  نفر  دو  شما  مورد 
خدا  رضایت  و  هستی  هم دمی  خوب  چه  و  داماد  خوب  چه 
است.  بهتر  دیگر  کس  هر  رضایت  از  و  است  کافی  تو  برای 
ْشُکَر 

َ
أ ْن 

َ
ْوِزْعِنی أ

َ
أ »َربِّ  السالم( گفت:  )علیه  پس حضرت علی 

شکر  که  دار  آن  بر  مرا  َعَلَی«؛  «پروردگارا  ْنَعْمَت 
َ
أ ِتی  َالَّ ِنْعَمَتَک 

نعمتی که  به من دادی، به جای آرم، حضرت رسول )صلی الله 
گفتند.  آمین  نیز  آله(  و  علیه 

*********************
)علیه  الرضا  أخبار  عیون  علی ،  بن  محمد  صدوق،   .1
ص   ،1 ج  مهدی ،  الجوردی،  مصحح:   / محقق  السالم( ، 

ق.  1378 تهران،  اول،  چاپ  جهان ،  نشر  ناشر:   ،224

حدیث روز )306( 

بنام  مرضی  گفت:  متابولیسم  و  غدد  استاد        ◄
جوع داریم. اینها افرادی هستند که دیوانه وار روی به 
خوردن می آورند؛این بیماری در افرادی که اضطراب 

و بیماری روحی - روانی دارند به وجود می آید.
روزهایی  ویژه  به  سال  روزهای  در  افراد  از  بسیاری 
که درجه هوا باال و بوده و گرم است عرق ریزه فراوانی 
این  و  می برند  رنج  موضوع  این  از  همواره  و  دارند 
قدر  این  چرا  که  می کنند  مطرح  همواره  را  پرسش 

می کنیم؟ عرق 
خنک  را  بدن  که  است  مکانیسمی  کردن  عرق 
افزایش  بدن شما  که درجه  حرارت  می کند. هنگامی 
طور  به  را  عرق  غده های  عصبی  سیستم  می یابد، 
خصوص  به  کردن  عرق  می کند.  تحریک  خودکار 
کامال  می شوید،  عصبی  وقتی  دست هایتان  کف  در 

است. طبیعی 
عرق  می شوند  باعث  عواملی  چه  اینکه  درباره 
و  تحرک  گرما،  همچون  مواردی  به  کنیم؟می توان 
فعالیت های فیزیکی، خوردن غذای داغ یا تند،عوامل 
عوارض  استرس،  و  ترس  مانند  عاطفی  و  احساسی 
هورمونی  تغییرات  تب،  و  بیماری  داروها،  جانبی 
از  لباس  پوشیدن  و  بلوغ  بارداری،  یائسگی،  مانند 

کرد. اشاره  وزن  اضافه  داشتن  و  مصنوعی  الیاف 
موضوعات  و  موضوع  این  علل  با  آشنایی  برای 
مرتبطی همچون چاقی و راههای کاهش وزن در بدن 
فوق تخصص  با »دکتر سید حسین دهقان منشادی، 
استاد  و  متابولیسم  و  ریز  درون  غدد  بیماری های 
نشستیم. گفت وگو  به  ارتش«  پزشکی  علوم  دانشگاه 

آقای دکتر! برخی افراد با کوچکترین تحرکی به 
عرق  زیاد  ریزش  دچار  سال  گرم  روزهای  در  ویژه 
وضعیتی  چنین  علت  درباره  می شوند؟  بدن  در 

دهید. توضیح 
بدن،  در  زیاد  عرق  ریزش  درصد   90 از  بیش  در 
غدد  موقعیت  علت  به  و  دارد  وجود  ژنتیکی  علت 
عرقی است که در پوست قرار دارد؛ به ویژه در ناحیه 
در  خصوص  به  ران ها  کشاله  و  سر  پوست  بغل،در  زیر 
جزو  هست  پا  و  دست  کف  در  عرق  که  است  مواردی 
مشکالتی که صعب العالج است چون اصواًل غدد کف 
پشت  بیشتر  و  دارد  کمتری  عرقی  غدد  پا  و  دست 
خروجی  آنها  کنار  در  دارد  مو  که  جایی  و  پا  و  دست 

دارد.  وجود  عرق  غدد 
بیشتر مردم فکر می    کنند وقتی عرق زیاد می کنند 
مشکل  بغل،  زیر  و  پا  و  دست  کف  در  مخصوصا 
ُپرکاری  چون   نیست.  طور  این  اما  است،  تیروئیدی 
عالمت  مهمترین  و  دارد  زیادی  عالمت های  تیروئید 
پرکاری تیروئید حالتی است که فرد طپش قلب شدید 
می گیرد  قرار  پزشک  مقابل  وقتی  که  طوری  به  دارد؛ 
چنین  متوجه  پزشک  و  می خورد  تکان  لباسش  کامال 

می شود. وضعیتی 
از همه مهمتر بیمار شرح حالی می دهد که ناگهان 
چند کیلو وزن کم کرده و چشم ها خیره و وحشت زده 
نه یک  و کل بدن عرق می کند  و عرق فرد سرد است 

جای خاص مثل کف دست و پا یا پوست سر.
که  است  حالتی  تیروئید  پرکاری  عالمت  مهمترین 
فرد طپش قلب شدید دارد؛ به طوری که وقتی مقابل 
و  می خورد  تکان  لباسش  کامال  می گیرد  قرار  پزشک 

می شود وضعیتی  چنین  متوجه  پزشک 
چربی  افزایش  بیماری  عالمت  درصد   95 از  بیش 

است عالمتی  بی  خون  قند  و  خون 
آقای دکتر! این عرق ریزه زیاد می تواند به علت 

چربی باالی بدن باشد؟
خون  قند  و  چربی  از  غلطی  برداشت های  مردم 
افزایش  بیماری  95 درصد عالمت  از  اما بیش  دارند؛ 
هم  با  وقتها  خیلی  ایندو  که  خون  قند  و  خون  چربی 

است. عالمتی  بی  هستند، 
قند  است.  دوم  نوع  دیابت  ما  منظور  دیابت  البته 
که  زمانی  تا  ندارند  صدایی  هیچ  خون  چربی  و  خون 
به  چشم  خونرویزی  مثل  خطرناکی  عارضه  خون  قند 

فرد بدهد یا چربی خون عارضه خطرناکی مثل تصلب 
و  عامیانه  افکار  و  برداشت  حرفها  این  بدهد.  شراین 

ندارد. عالمتی  هیچ  خون  چربی  و  است  مردم  غلط 
و  چاقی  با  بسیاری  مردم  روزها  این  دکتر!  آقای 
چند  اینکه  و  چاقی  درباره  هستند؛  روبرو  وزن  اضافه 
فرد  تحرک  و  خوراک  به  درصد  چند  و  ژنتیکی  درصد 

دهید. دارد،توضیح  بستگی 

داده  روی  زندگی  سبک  و  نوع  دلیل  به  چاقی 
است  شایعی  معضل  چاقی  آماری  نظر  از  مثال  است؛ 
و تقریبا نیمی از جمعیت کره زمین اضافه وزن دارند. 
گسترش  حال  در  که  فقری  و  اقتصادی  وانفسای  در 
مشکلی  یک  این  اکنون  است،  ایران  و  دنیا  سطح  در 

دارد. وجود  که  است 
االن چاقی معضل جهانی است و 50 درصد مردم 
دنیا، حدود 55 درصد مردم ایران و بیش از 60 درصد 
درصد   18 حدود  قبال  دارند.  وزن  اضافه  تهران  مردم 
کودکان زیر سن بلوغ در 10 سال گذشته چاق بودند 
 30 از  بیش  به  کودکان  در  االن  وضعیت  این  اما  و 

دارد. آنها  برای  شدیدی  عوارض  و  رسیده  درصد 
صنعتی  و  تحرکی  بی  و  نامناسب  تغذیه  آن  علت 
الکترونیکی  دستگاه های  از  استفاده  و  جامعه  شدن 
مستولی  جهان  بر  کرونا  که  زمانی  از  ویژه  است؛به 

کرد. پیدا  افزایش  چاقی  شد، 
ارثی نیز هست؛ به طوری که بین 15  البته چاقی 
تا 25 درصد، و بیش از 85 درصد علت چاقی مربوط 
فرد می شود؛  باعث چاقی  که  تغذیه ای است  رفتار  به 
با  می توان  را  چاقی  درصد   80 باالی  که  قسمی  به 

کرد. حل  تغذیه  روش  تصحیح 
می کند؛البته  کمک  وزن  کاهش  به  دارو  مصرف 
تغذیه  اگر  اما  باشد،  نیز  اگر در کنار آن فعالیت بدنی 
هیچ  به  ورزش  نه  و  دارو   نه  نشود،  رعایت  مناسب 
تغذیه  نقش  و  نیست  کارساز  چاقی  کاهش  در  عنوان 

است. درصد   80 از  بیش  و  مهم  و  باال  بسیار 
هستند  افرادی  که  است  این  موضوع  این  شاهد 
می شویم  چاق  می خوریم  آب  ما  می کنند  بیان  که 
وزن  کاهش  برای  نیز  را  تغذیه  مختلف  برنامه های  و 
دوباره  و  شده  الغر  روز  دو  مثال  کردیم؛اما  امتحان 

نبودیم. موفق 
که  افرادی  اینکه  و  است  پزشکی  جهان  آن  شاهد 
الغر  می دهند  انجام  را  معده  پس  بای  جراحی  عمل 
می شوند؛ چون ورودی معده کم می شود و وقتی فرد 
نتیجه  در  شده؛  الغر  راحتی  به  بخورد،  غذا  نتوانسته 

است. موثر  شود،  محدود  غذا  ورودی  هرچه 

تغذیه صحیح خیلی مهم است و بیش از 90 درصد 
افرادی که دیابت نوع دو می گیرند چاق هستند و اگر 
باشند  داشته  دیابت  مثبت  ارثی  صفت  و  مثبت  ژن 
روزگار  از  روز  یک  در  باشند  داشته  نیز  وزن  اضافه  و 

می شوند. دیابت  دچار  خود  زندگی 
و  وزن  بودن  زیاد  ارث مثبت،  دارد؛  3 علت  دیابت 
به  و اگر هم عمر طبیعی کنیم صدر درصد  گذر زمان 

می شود. ختم  قند  مرض 
در  دیابت  مثبت  ژن  می گویید  شما  دکتر!  آقای 
انتقال  فرد  به  کسانی  چه  از  مثبت  ژن  این  فرد؛ 

می کند؟ دریافت  و  می شود  داده 
از دایی،  والدین،  از  ژن مثبت دیابت می تواند غیر 
دیابت  در  البته  بزرگ  مادر  و  بزرگ  پدر  و  خاله  عمو، 
چیزی  ارثی  صفت  البته  کند.  پیدا  انتقال  دو  نوع 

می چرخد. نسل  به  نسل  که  است 
بیشتر  هستند  مبتال  بچه ها  که  دیابت  یک  نوع   
دارند  ژنتیکی  اختالل  یعنی  دارد؛  ژنی  موتاسیون 
و  کرده  پیدا  جهش  ژن  و  است  خودشان  مختص  که 
می  بدن  ساز  انسولین  سلولهای  رفتن  بین  از  مستعد 

. ند شو
از دایی،  والدین،  از  ژن مثبت دیابت می تواند غیر 

انتقال پیدا کند عمو، خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ 
طوری  به  است؛  افزایش  حال  در  دو  نوع  دیابت 
در  دیابتی  افراد  8 درصد  ، حدود   2012 در سال  که 

است. رسیده   9.5 به  اکنون  اما  بود  جهان 
 25 تا   15 به  ابتال  میزان  این  ایرانی  جامعه  در 
و  وزن  ازدیاد  دیابت  دلیل  تنها  و  است  رسیده  درصد 

است. تحرکی  بی 
بروز  از  جلوگیری  در  روی  پیاده  دکتر!  آقای 

دارد؟  نقشی  و  جایگاه  چه  دیابت 
دیابت سه ریز فاکتور دارد؛ یکی صفت ارثی مثبت 
زمان است.  و گذشت  و بی تحرکی  و دوم اضافه وزن 
برود مخصوصا چاقی شکمی، خطر  باالتر  هرچه وزن 

بیشتر است. دیابت  به  ابتال 
 102 از  بیشتر  مردان  در  دورکمر  خصوص  به 
سانتی متر و دور کمر در خانمها بیشتر از 88 سانتی 
می کند؛  بیشتر  را  دیابت  به  ابتال  احتمال  بودن  متر 
حتی افرادی که ژن مثبت دیابت ندارند اگر وزن شان 
باال برود تا 25 درصد می توانند مبتال به دیابت شوند؛ 
به  نسبت  را  ابتالیی  وضعیت  چنین  افراد  این  یعنی 

دارند. نیستند  چاق  که  آنها 
و  ورزش  است؛دوم  تغذیه  وزن  کاهش  اساس 
دل  در  اینها  همه  که  است  آموزش  عامل  سومین 
آموزش قرار دارد؛یعنی آموزش تغذیه، ورزش صحیح 
بحث  مسئله،  مهمترین  از  یکی  که  درمانی  روان  و 
مثل  جهانی  و  گیر  همه  و  واگیر  غیر  بیماری  کنترل 
دیابت است که این در دل همین آموزش قرار دارد.در 
اثربخش  بیماران  درمانی  روان  بحث  نیز  آموزش  دل 

است.
آقای دکتر! برخی افراد می گویند ما پیاده روی 
از  جلوگیری  در  روی  پیاده  خود  آیا  می کنیم،  زیاد 

تاثیری دارد؟  به دیابت  ابتال  و  چاقی 
اگر پیاده روی ورزش حساب شود و از همه مهمتر 
داشته  همراه  به  وزن  کاهش  فرد  روی  پیاده  اینکه 
حالت  روی  پیاده  اگر  باشد.  داشته  ال  ایده  وزن  و 
ورزشی داشته باشد و فعالیت و ضربان قلب را باال ببرد 
سازمان  اینکه  کما  است؛  موثر  بیاید،  عرق  بدن  از  و 
خانه  خانم های  کردن  کار  می گوید  جهانی  بهداشت 
و کار در خانه ورزش حساب نمی شود؛ علی رغم  دار 
تا  باید  است؛بنابراین  سختی  کار  کار،  این  اینکه 

باشد. همراه  وزن  کردن  متعادل  با  حدودی 
ما  وزن  اضافه  و  چاقی  بحث  در  دکتر!  آقای 

داریم؟ عصبی  چاقی  و  ُپرخوری 
به  افراد وقتی مضطرب می شوند  از  در کل، خیلی 
مواد مخدر  یا  فردی سیگار  مثال  پناه می برند؛  چیزی 
بار  چند  هفته ای  که  اضطراب  این  و  می کند  مصرف 
افراد به  از همین رهگذر برخی  فرد را متاثر می کند و 

مشکل  وقتی  و  هستند  روبرو  آن  با  خانمها  خصوص 
روحی و روانی پیدا می کنند ممکن است رو به خوردن 

بیاورند.
اگر پیاده روی حالت ورزشی داشته باشد و فعالیت 
در  بیاید،  عرق  بدن  از  و  ببرد  باال  را  قلب  ضربان  و 

است موثر  وزن  کاهش 
هستند  افرادی  اینها  که  داریم  جوع  بنام  مرضی 
روی  وار  دیوانه  که  جوان  و  نوجوان  دختران  ویژه  به 
بیمار  خوردن  یا  جو  مرض  اینها  می آورند؛  خوردن  به 
گونه دارند. این موضوع در افرادی است که اضطراب 

دارند. روانی   - روحی  بیماری  و 
می خورند  وار  دیوانه  که  افرادی  مقابل  در  اینها 
چاق  و  شده  دردناک  شان  شکم  تا  می خورند  و 
هم  و  داریم  عصبی  بیمارگونه  چاقی  هم  می شوند. 
فشار  از  فرار  برای  فرد  روحی  بیماری  انواع  در  اینکه 
افرادی  مقابل،  در  می آورد.  خوردن  به  رو  عصبی 
بیمار  طور  به  و  دارند  گونه  بیمار  نخوردن  که  هستند 

نمی خورند. چیزی  گونه ای 
یعنی  کردید  ارائه  که  توضیحاتی  با  دکتر!  آقای 
غذا  نباید  نداریم  آرامش  که  زمانی  می گویید 

؟ یم ر بخو
نیست.  اقیانوس  و  دارد  حجمی  معده  بدانیم  باید 
همراه  یا  دار  طعم  آب  می شود  عصبی  فرد  که  زمانی 
کند.  استفاده  انداخته  آن  در  که  ترش  لیمو  یا  نعنا  با 
آب طعم دار بدون شکر باعث پر شدن معده و تسکین 

زیاد نخورد. باعث می شود فرد  این  و  خواهد شد 
اول  باید  هستند  معتقد  برخی  دکتر!  آقای 
نظر  این  خالف  برخی  و  بخوریم  آب  ناشتا  و  صبح 
را دارند؛ به نظر شما به عنوان استاد غدد خوردن 
است؟ مطلوب  ناشتا  صورت  به  صبح  اول  در  آب 
بهترین  و  سالمترین  است.  خوب  درصد  صد 
است؛هیچ  خوردن  سالم  آب  انسانها  برای  نوشیدنی 
ماده ای همچون آب سالم خوردن نیست؛  حتی چای 
کلیه  سنگ  باعث  باشد  جوشیده  دقیقه   20 باالی  که 

می شود.
است.  سالم  آب  انسان  برای  نوشیدنی  بهترین 
استراحت  جوارح  و  اعضا  همه  می خوابیم  وقتی 
اندازی  راه  برای  ماده  و  زمان  بهترین  و  می کنند 
و  کنیم  مصرف  آب  که   است  این  گوارش  دستگاه 
استارت  اصطالح  به  و  بوده  گوارش  دستگاه  محرک 
باشد. داشته  خوب  دفع  فرد  می شود  باعث  و  می زند 
شیر  آب  خوردن،  آب  بهترین  بدانیم  باید  البته 
معضالت  از  یکی  است.  مضر  بسیار  یخ  آب  و  است 
و  است  یخ  آب  خوردن  چرب  کبد  به  ابتال  جهانی 
آب  خوردن  چرب  کبد  مهم  علل  مهمترین  از  یکی 
روی  اینکه  مثل  غذاست؛  بین  در  سرد  نوشیدنی  یا 
شیشه داغ را آب بریزید؛ چنین حالت و بالیی  بر سر 

می آید. کبد 
به  و...  ژاپن  مثل  شرقی   جنوب  آسیای  مردم 
اصطالح عمر نوح می کنند؛ به این دلیل اینکه وقتی 
سر سفره غذا می خورند بوی سیر و پیاز باال می رود به 
اضافه اینکه آب ولرم می خورند؛ اما ما از این موضوع 

► غفلت داریم.       

نقش 80 درصدی تغذیه در ایجاد چاقی  

●  این افراد هیچ وقت سیر نمی شوند   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی به شماره ۵/۱۴۰۰ج/۷۵۵ ثبت گردیده خواهان 
زهره بوجاران خواندگان مجتبی ، علی اکبر و مجید همگی بوجاران و محمد علی 
و فاطمه هر دو طیبی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۱۸ فرعی از ۲۵۵۷ اصلی بخش 
۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما بازگشت به ابالغیه شماره 
۱۴۰۰۲۱۰۰۰۱۱۲۸۴۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ان شعبه محترم در خصوص 
ثبتی ۲ قم موضوع دعوی  از ۲۵۵۷ اصلی بخش  ثبتی ۱۸ فرعی  ارزیابی پالک 
خانم زهره بوجاران به طرفیت اقای محمد علی طیبی و علی اکبر بوجاران و ... 
ضمن مراجعه به شعبه و اگاهی از دستور مقام محترم قضایی و متعاقبا مراجعه به 
محل وقوع ملک و مشاهده مدارک ابرازی نتیجه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم 
اصلی   ۲۵۵۷ از  فرعی   ۱۸ ثبتی  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  قرار   )۱ گردد:  می 
بخش ثبتی ۲ قم مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی ۱۸ فرعی از ۲۵۵۷ اصلی 
با کد  ابتدای ۴۵ متری جاده کوه سفید   ، تن  و دو  ، میدان هفتاد  ادرس قم  به 

نوسازی ۰-۰-۹-۷۴-۳۱۰-۳ به مساحت عرصه ۱۳۱۱ مترمربع )مستند به سند 
دفترچه به شماره ۵۲۸۲۵۶ سری الف ۸۱ که در صفحه ۳۴ دفتر امالک شماره 
۱۰۶ به شماره ۱۷۸۷۵ به ثبت رسیده است با حدود اربعه: شماال به طول هفتاد 
به خیابان ۴۵  متر  پانزده  به طول   : با پالک هفده فرعی شرقا  اشتراکی  متر پی 
متری جنوبا: به طول شصت و نه متر پی اشتراکی به شماره نوزده فرعی غربا: به 
طول پانزده متر به نهر هرز اب )تذکر : وضع موجود شارع می باشد تذکر: پالک 
پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )۳ باشد.  می  زمین  قطعه  یک  ارزیابی  مورد 
ثبتی  بدون سوابق  و  ، دسترسی ها  نظر گرفتن موقعیت محل  با در  صدراالشاره 
به مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد  بازار مسکن  با توجه به وضعیت فعلی  و مالکیتی 
پیشنهاد  و  تعیین  )۱۷۰/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(  ریال  میلیون  سی  و  چهارصد  و 
می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲ ساعت ۱۱/۳۰ الی 
۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 

روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
بهای  مزایده در موعد مقرر  برنده  و در صورتی که  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۱۰ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
و  حسن  علیه  کجانی  توسلی  البنین  ام  له  گردیده  ثبت  ۱۰/۱۴۰۰ج/۵۹۳  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
علیرضا  محکومیت  و  ریال   ۳/۵۲۹/۵۳۶/۳۹۴ مبلغ  پرداخت  کدام  هر  محکومیت  امینی  دو  هر  حسین 
حق  در  عشر  نیم  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۲/۱۱۷/۷۲۱/۸۳۶ریال  مبلغ  پور  هاشم 
 ۲ اصلی بخش   ۲۶۰۶ از  فرعی   ۶۴۶ ثبتی  علیه پالک  بدهی محکوم  قبال  در  له  ، محکوم  دولت  صندوق 
مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم 
کدام  هر  بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۱/۶۲۵ از  مشاع  دانگ   ۰/۹۵۵۷
محکوم علیهم حسن و حسین هر دو امینی و مقدار ۰/۵۷۳۴ دانگ مشاع از یکدانگ مشاع از ششدانگ 
ارزیابی  به فروش خواهد رسید. قرار کارشناسی   پور  بابت بدهی علیرضا هاشم  اعیان پالک فوق  و  عرصه 
۱/۶۲۵ دانگ مشاع   – پنج سند تک برگ  ثبتی : ساختمان دارای  و قیمت گذاری دقیق ملک مشخصات 
۱/۶۲۵ دانگ مشاع از ششدانگ به نام حسین امینی فرزند  از ششدانگ به نام حسن امینی فرزند اصغر 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۱  – مختار  فرزند  کریمی  فرید  نام  به  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۱  –  ۵ اصغر 
فرزند  دل  زنده  اله  امین  نام  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۰/۷۵۰  – اصغر  فرزند  پور  هاشم  علیرضا  نام  به 
سه  در  نظر  مورد  ملک  ساختمان:  مشخصات   ۱۲ پالک   ۶۲ کوچه  تیر  هفت  خیابان  ادرس  به  رجبعلی 
 )۱۳۷۱/۷/۸ مورخ   ۶۶۵ شماره  ساختمانی  پروانه  )براساس  اول  طبقه  و  همکف  و  زیرزمین  شامل  طبقه 
و  با کف موزاییک  ۱۰۴ مترمربع  به مساحت حدود  زیرزمین  باالی سی سال احداث شده است.  با قدمت 
به  پارکینگ  واحد  یک  دارای  همکف  طبقه  و  سکونت  فاقد  کاری شده  سفید  بقیه  و  متر سنگ  یک  تا  بدنه 

مسکونی  مترمربع   ۱۰۴ و  شده  سرامیک  ها  دیوار  و  موزاییک  کف  با  کوتاه  سقف  با  مترمربع   ۱۴ مساحت 
تا یک متر سرامیک و بقیه سفید کاری شده و دارای  پارکت و دیوار ها  با کف  پارکینگ(  )اتاق خواب روی 
اشپزخانه با کابینت فلزی که سرویس های بهداشتی زیر راه پله بوده و طبقه اول به مساحت ۷۰ مترمربع 
موزاییک  با کف  مترمربع   ۲۱ با مساحت  باشد. حیاط  کاری شده می  دیوار های سفید  و  موزاییک  با کف 
و  برق  انشعاب  دارای سه  و  کاربری مسکونی  با  باشد. ساختمان  نما می  اجر  و خارجی  داخلی  نماهای  و 
به  توجه  با   : نظریه  باشد.  می  مستاجر  دارای  همکف  طبقه  بازدید  زمان  در  و  بوده  گاز  و  اب  انشعاب  یک 
مساحت   ، بنا  قدمت   ، شارع  عرض   ، دسترسی  امکانات   ، بودن  مشاع   ، شامل  ملک  وضعیت  فوق  موارد 
، بدون  اعیان عنوان شده ملک  و  ارزش کل عرصه   ، و سایر جهات موثر  ابعاد   ، و محلی  ، موقعیت زمانی 
دارایی  اداره  )منجمله  مختلف  های  ارگان  یا  حقوقی   ، حقیقی  اشخاص  به  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در 
اعالم می  و  ارزیابی  زیر  به شرح  و...(  بیمه   ، ، زمین شهری  نوسازی  و  و شهرسازی  ، شهرداری  مالیات  و 
مساحت  به  عرصه   -۱ )ریال(  کل  قیمت  )ریال(  واحد  قیمت  تجاری   – مسکونی  کاربری  نوع  ردیف  گردد. 
 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۴ مترمربع  اعیان همکف   -۲  ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۰ مترمربع 
۳- پارکینگ    ۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳- اعیان طبقه اول ۷۰ مترمربع ۳۵/۰۰۰/۰۰۰   ۳/۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰
 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع   ۱۰۴ زیرزمین  طبقه  اعیان   -۴  ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع   ۱۴
۳- نماسازی و انشعابات ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع بیست و دو میلیارد و یکصد و پنجاه   ۲/۶۰۰/۶۰۰/۰۰۰
و هشت میلیون ریال ۲۲/۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ قیمت پایه ملک )شامل عرصه و اعیان و انشعابات و نماسازی 
و  ارزیابی  ریال  میلیون  هشت  و  پنجاه  و  یکصد  و  میلیارد  دو  و  بیست  مبلغ  ساختمان(  قدمت  به  توجه  با 

مبلغ  کدام  هر  امینی  حسن  و  حسین  اقایان  گردد.  می  اعالم  ذیل  شرح  به  االرث  گردد.سهم  می  اعالم 
علیرضا  اقایان  ریال  هزار  پنج  و  بیست  و  یکصد  و  میلیون  یک  و  میلیارد  شش  ۶/۰۰۱/۱۲۵/۰۰۰ریال 
هاشم پور و فرید کریمی هر کدام مبلغ ۳/۶۹۳/۰۰۰/۰۰۰ریال سه میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون 
ریال اقای امین ال ... زنده دی مبلغ ۲/۷۶۹/۷۵۰/۰۰۰ریال دو میلیارد و هفتصد و شصت و نه میلیون 
الی    ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۴/۲۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ریال  هزار  پنجاه  و  هفتصد  و 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح    ۹/۳۰
از مورد مزایده را  بازدید  اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد  مدنی 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  در جلسه  تمایل 
را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در 
باید ده درصد بها را  اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
مزایده  هزینه  از کسر  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  در صورتی  و  کرد 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

روزجهانـی معلوالن و 
آسانسور رویایی!                                    

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
دفترش  به  را  ما  کل  مدیر  که  بود  گذشته  دو  از  ساعت 
به  را  ما  روز  از  موقع  این  که  داشت  مهمی  کار  البد  فراخواند. 
دفترش دعوت کرده بود. وقتی همه جمع شدیم گفت: امسال 
تا  کنیم  اجرا  ویژه  برنامه  یک  معلوالن  جهانی  روز  برای  باید 
چشم همه مدیر کل ها دربیاید. نا گفته نماند سال قبل باجناق 
هستند،  اداره  یک  کل  مدیر  هم  ایشان  قضا  از  که  کل  مدیر 
جهت  اداره  کارمندان  توسط  معلوالن  کولبری  طرح  اجرای  با 
انجام اموراداری، مرزها و افق های خالقیت را همراه با دیسک 
های 1 تا 9 کارمندان شان توامان جابجا کرد! تا جایی که االن 
تشریف  معلوالن  زمره  در  متبوع شان  اداره  کارمندان  از  برخی 
دارند و با عصا و واکر و کمربند ها ی آتل دار جابجا می شوند! 
از  پیشنهاد کردند.  ... همکاران طرح های مختلفی  بگذریم 
قرار دادن زنگ جلوی اداره تا نصب باالبر ویلچر جلوی اداره تا 

انجام امور از طریق اتوماسیون و به غیر حضوری و ...
اما مدیر معتقد بود این طرح ها خز شده است و امسال باید 
آثاری  یا  بزند  لبخند  اینکه  بدون  هم  باشیم!بعد  داشته  نوآوری 
پیشنهاد  از  باشد،  نمایان  اش  چهره  در  مطایبه  و  شوخی  از 
شوکه  همه  ما  و  کرد  رونمایی  ساختمان  در  آسانسور  اجرای 

بود!  طبقه  یک  ما  اداره  ساختمان  که  چرا  شدیم 
اجتناب  سپس مختصری در خصوص ضرورت مدرنیزاسیون 
تا  خواست  همکاران  از  و  گفت  سخن  امروزی  دنیای  در  ناپذیر 
شخصًا  هفته  همین  آخر  تا  را  خودشان  پیشنهادی  های  طرح 

دهیم.  دفترشان  رئیس  تحویل 
مشاعر  به  کردیم  صحبت  که  مهندسی  هر  با  هفته  طول  در 
یک  با  خواستند  ما  از  باالتفاق  شان  همه  و  کرد  شک  ما 
دیگری  مقوله  مزاح  برای  و  کنیم  شان  خوشحال  خداحافظی 

کنیم.  انتخاب  را 
مصر  آسانسور  اجرای  در  و  داشت  پا  یک  کل  مدیر  مرغ  اما 
که  شد  نمی  حاضر  مهندسی  شرکت  هیچ  وجود  این  با  بود. 
ببرد.  سوال  زیر  سوفسطایی  طرح  این  برای  را  خودش  اعتبار 
، یک شرکت مهندسی  و جو  از کلی پرس  بعد  باالخره  اینکه  تا 
بار  پرسنلش چندیدن  و  تمام مهندسان  زاغارت که  و  زیرزمینی 
چند  ساخت  صالحیت  و  بود  شده  باطل  شان  مهندسی  جواز 
این  اجرای  به  حاضر  نداشتند،  هم  را  عمومی  مستراح  چشمه 

شدند!   کاربردی  و  فرسا  فلک  پروژه 
البته از آنجایی که این طرح بیشتر شبیه طرح های شخمی 
- تخیلی بود، با رویکرد این شرکت که فعالیت شان بی شباهت 
به پت و مت نبود، همخوانی داشت و مقرر شد ورودی آسانسور 

را در زیر زمین تعبیه کنند و خروجی را در پشت بام!
البته مهندس ناظر طرح ابتدا پیشنهاد اضافه کردن چندین 
طبقه به ساختمان را به مدیر داده بود که خدا به زن و بچه ما 
پرونده   متروپل،  سانحه  با  پیشنهاد  این  همزمانی  و  کرد  رحم 

کرد. مختومه  را  طبقات  تعداد  افزایش 
و صدا  و سر  بنایی  و  ماه کنده کاری  دو  یکی  از  بعد  خالصه 
ما  اداره  اسم  و  رسید  پایان  به  آسانسور  احداث  پروژه  باالخره 
دارای  که  دنیا  در  طبقه  یک  اداری  ساختمان  تنها  عنوان  به 

رسید!  ثبت  به  گینس  در  است،  آسانسور 
با وجود  از اجرای این طرح گذشته است و  االن چند ماهی 
اینکه هیچ معلولی نمی تواند از این آسانسور استفاده کند ولی 
برنخورد  کل  مدیر  به  اینکه  برای  مجبوریم  روز  هر  کارمندان  ما 
هر روز از راه پله به زیر زمین برویم و از آنجا با ترس و لرز و سالم 
و صلوات سوار بر آسانسور به پشت بام مشرف می شویم و بعد 

هم از راه پله به ساختمان اداری نزول اجالل می کنیم!
فرا  از  قبل  و  شود  برگزار  انتخابات  زودتر  کند  خدا  فقط 
رسیدن روز جهانی معلوالن آتی، تغییرات و تحوالت آغاز شود! 
در  ما  حضور  بابت  ما  های  خانواده  که  اینقدری  بفرمائید  باور 
اداره و استفاده از آسانسور استرس دارند و نذر و نیاز می کنند 

ندارند! دلهره  و  دغدغه   ، پرواز  خدمه  و  ها  خلبان  خانواده 

ر ـُ َتَلنگ

مستعفی  وزیر  نخست  گیری  کناره  تصمیم       ◄
دودستگی های  سیاست،  از  صهیونیستی  رژیم 
داخلی در این رژیم را افزایش داده و احتمال بازگشت 

است. بخشیده  قوت  را  نتانیاهو  بنیامین 
تصمیم  الجدید،  العربی  روزنامه  سایت  گزارش  به 
برای  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  بنت،  نفتالی 
دودستگی های  مدتی  برای  سیاست  از  گیری  کناره 
و  جنبش ها  داخل  در  اساسا  و  اسرائیل  در  داخلی 
نخست  نتانیاهو،  بنیامین  مخالف  راست گرای  احزاب 
هرچند  است  بخشیده  شدت  را  رژیم  این  سابق  وزیر 
با  که  توافقی  براساس  حاضر  درحال  الپید  یائیر  که 

است. شده  وزیر  نخست  داشته  بنت 
فعالیت  قبلی  دولت  عمر   ۹۰ دقیقه  تا  نتانیاهو 
پنجشنبه در سخنرانی اش  روز  و  افزایش داده  را  خود 
چشم اندازهای  آن  انحالل  از  قبل  کنست  مقابل  در 
بر  مبتنی  که  کرد  ترسیم  را  خود  انتخاباتی  تبلیغات 
و  راست گرایان  در  دشمنانش  علیه  تحریک  ادامه 
اعراب  و  فلسطینی ها  علیه  آمیزتر  تحریک  اقدامات 
نقش  هرگونه  مشروعیت  علیه  فقط  نه  و  اسرائیل  در 
اسرائیل  سیاسی  دستگاه  در  آن ها  برای  سیاسی 

. ست ا
آغاز  با  عمال  که  را  انتخاباتی  نبرد  کلیات  نتانیاهو 
بی ثباتی دولت شروع شده به طور خالصه اعالم کرد. 
و  کردند  صحبت  دولت  اوضاع  حل  درباره  گفت:  وی 
زمانی  این  خوردند.  شکست  و  کردند  اجرا  را  تجاربی 
چپ  و  دروغگو"  "راست گرایان  که  می افتد  اتفاق 
المسلمین  واخوان  افراطی همدست می شوند  گرایان 

می کنند. همراه  هم  با  نیز  را  مشترک  لیست  و 

در  جدید  انتخاباتی  نبرد  کلیات  تنها  اظهارات  این 
ائتالف  در  موجود  وحدت  میزان  بلکه  نیست  اسرائیل 
راست گرایان با رهبری نتانیاهو و آمادگی این ائتالف 
دولت  به  بازگشت  راه  در  نتانیاهو  آنچه  قبول  برای 

اگر بهای آن گرفتن  را نشان داد حتی  انجام می دهد 
راست گرای  احزاب  از  فکری  نظر  از  حتی  مشروعیت 

باشد. رقیب 
صهیونیستی  رژیم  مطبوعات  مخاطبان  از  تعدادی 
کوتاه  و  ساده  جمله های  این  که  می کنند  بینی  پیش 

اسرائیل  در  داغ  بسیار  انتخاباتی  نبرد  اساس  و  پایه 
قطب بندی  وضعیت  به  را  آن  احتماال  که  باشد 
انتخابات  زمان  در  که  سیاسی  فقط  نه  و  اجتماعی 
مناحیم  که  زمانی  بازگرداند.  بود،   ۱۹۷۷ پارلمانی 

توانست  اسرائیل  پیشین  وزیر  نخست  بیگن، 
با  گرایان  چپ  علیه  را  شرقی  یهود  قومی  احساسات 

بشوراند. کارگر  حزب  رهبری 
مخالف  ائتالف  که  هستند  گروه هایی  همان  این ها 
نتانیاهو را رهبری می کنند مثل لیست مشترک عربی 

با  اسالمی  مشترک  لیست  و  عوده  ایمن  رهبری  با 
نه تنها لیست  را  نتانیاهو آن  رهبری منصور عباس که 
می داند.  یهود  ضد  لیست  بلکه  المسلمین  اخوان 
دولتی  ائتالف  در  لیست  این  که  است  درحالی  این 
به عنوان  را  و اسرائیل  با رهبری بنت مشارکت داشت 

دارد. قبول  یهود  دولت 
نتانیاهو طرح تبلیغات انتخاباتی خود را بر حقیقت 
حزب  بزرگترین  عنوان  به  لیکود  حزب  قدرت  ثبات 
ائتالفش  کرسی های  افزایش  و  کرسی   ۳۵-۳۴ با 
در  دشمنانش  کرسی های  کاهش  مقابل  در   ۵۹ به 
صورت  در   ۵۲ از  کمتر  به  گرایان  چپ  و  راست گرایان 
و  توازن ها  معادله  از  عربی  لیست  دو  شدن  خارج 

است. کرده  بنا  ائتالف ها 
مردم  ذهن  در  مسئله  این  تثبیت  برای  نتانیاهو 
اسرائیل و افزایش حمله به بقایای احزاب راست گرای 
مخالف وی به ویژه حزب یمینا با رهبری آیلت شاکید 

کرد. خواهد  تالش 
احزاب  بیشتر  نتانیاهو  اینکه  دلیل  می رسد  نظر  به 
"تکفا  و  "یمینا"  مشخصا  و  خود  مخالف  کوچک 
برای  می داند  دروغگو"  "راست گرایان  را   حداشاه" 
است. آن ها  به  نفر  هزار  ده ها  دادن  رأی  از  ممانعت 
نتانیاهو معتقد است که سقوط هر حزبی در راست 
می شود  باعث  مرتس  حزب  آمدن  پایین  و  گرایان 
به  و  آورده  دست  به  را  بیشتری  کرسی های  بتواند 
اکثریت در کنست دست یابد و باعث شود دیگر نیازی 
رهبری  با  دینی  صهیونیسم  حزب  به  دادن  باج  به 
غفیر  بن  ایتمار  پیمانش  هم  و  سموتریتش  بتسلئیل 

► باشد./ایسنا          نداشته 

گفت:  ترکیه  مسائل  کارشناس       ◄
در  اروپایی ها  فشار  اعمال  نگران  ترکیه 
جهت،  همین  به  و  است  کنونی  شرایط 
رئیس جمهوری ترکیه در نهایت چند امتیاز 
ناتو  به  فنالند  و  سوئد  پیوستن  با  و  گرفت 

کرد. موافقت 
مسائل  کارشناس  قائم مقامی«  »علی 
با  ترکیه  موافقت  دالیل  تشریح  در  ترکیه 
با  ناتو در گفت وگو  به  و فنالند  الحاق سوئد 
ایلنا اظهار کرد: چندی پیش پس از دیدار 
رئیس  ناتو،  دبیرکل  با  اردوغان  مشترک 
جمهوری فنالند و نخست وزیر سوئد شاهد 
کشور  دو  این  پیوستن  با  ترکیه  موافقت 
می توان  را  موضوع  این  که  بودیم  ناتو  به 
این  در  داد.  قرار  نظر  مورد  جنبه  چند  از 
مطرح  زیادی  مسائل  چهارجانبه  توافقنامه 
که  شد  مقرر  مثال  عنوان  به  است.  شده 
و  پ.ک.ک  با  مبارزه  برای  فنالند  و  سوئد 
ترکیه  با  پ.ک.ک   به   وابسته  تشکل های 
همکاری کامل انجام خواهد شد. همچنین 
همبستگی سوئد و فنالند با ترکیه در مبارزه 
با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم هم مورد 
بر  فنالند  و  سوئد  تعهد  و  گرفت  قرار  توافق 
و  دموکراتیک  اتحاد  حزب  از  حمایت  عدم 
فتح الله  جریان  و  خلق  مدافع  یگان های 

رسید. امضاء  به  رسمی  صورت  به  گولن 
این  از  دیگر  بخشی  در  داد:  ادامه  وی   
از  فنالند  و  سوئد  که  است  آمده  توافق 

اعمال محدودیت های تحریمی علیه صنایع 
با ترکیه همکاری  دفاعی ترکیه خودداری و 
گسترش  را  دفاعی  صنایع  و  تسلیحاتی 
خواهند داد. همچنین سوئد و فنالند متعهد 
اجرایی  سیاست های  و  قوانین  که  شده اند 
و صنایع  تروریسم  با  مبارزه  در  را  ملی خود 
ساز  ایجاد  کنند.  اصالح  و  تعدیل  دفاعی 
تبادل  درباره  سازمان یافته  همکاری  کار  و 
جرایم  و  تروریسم  با  مبارزه  در  اطالعات 
محورهای  از  دیگر  یکی  هم  یافته  سازمان 
استرداد  آنکه  به عالوه  است؛  توافق  این 
و  تروریستی  عملیات  در  شرکت  متهمان 
متقابل  تعهدات  تدوین  و  تروریسم  عامالن 
گرفت.  قرار  توافق  مورد  هم  جانبه  دو  و 
فعالیت های  ممنوعیت  دیگر  سوی  از 
جمع آوری کمک مالی و پولی و پیشگیری از 
سازمان های  و  پ.ک.ک  توسط  عضوگیری 
و  امنیتی  پیگیری  و  پ.ک.ک  به  وابسته 
قضایی آنها هم مورد قبول دو کشور اروپایی 
از  پیشگیری  به  هم  بند  یک  که  گرفت  قرار 
تروریستی  پروپاگانداهای  و  تبلیغات  انجام 

است. شده  داده  اختصاص  ترکیه  علیه 
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: 
موضوعاتی  سایر  و  بندها  این  به  نگاهی  با 
طرفین  تایید  به  چهارگانه  دیدار  این  در  که 
رسیده می توان به این نتیجه رسید که اگرچه 
بحث اوکراین در این میان مطرح است اما در 
فشار  اعمال  نگران  هم  ترکیه  دیگر،  سوی 

کشورهای اروپایی در شرایط کنونی بر آنکارا 
هستند و به همین جهت در نهایت اردوغان 
چند امتیاز گرفت و با پیوستن سوئد و فنالند 
به ناتو موافقت کرد که البته پیوستن این دو 
است  ممکن  ناتو  پیمان  با  کامل  صورت  به 
چیزی حدود یک سال طول بکشد. در این 
امضای  با  اردوغان  که  بود  متوجه  باید  بین 
شعارهایی  تمام  خالف  بر  و  مذکور  توافق 
تابع  من  که  کرد  اعالم  دنیا  به  می دهد  که 
او  اساس  همین  بر  و  هستم  غرب  راهبرد 
سناریوی  تعمیم  و  افزایش  دنبال  به  حال 
خوبی  به  همه  است.  سوریه  در  خطرناکش 
می دانند که ترکیه به دنبال آن است تا بتواند 
سرچشمه های دجله در شمال عراق و سوریه 

را به نفع خود اشغال کند.
قائم مقامی افزود: این اقدامات ترکیه در 
حالی انجام می شود که ترکیه می خواهد به 
سوریه  کردهای  بتواند  شده  که  ترتیب  هر 
شمال  در  ام-۴  )اتوبان  ام-۴  منطقه  زیر  را 
موضوع  همین  که  دارد  نگه  سوریه(  خاک 
یک  خود  بطن  در  آنکه  دلیل  به  می تواند 
یک  به  می کند،  حمل  را  نظامی  رخداد 
آنکارا  هدف  شود.  تبدیل  جدی  مجادله 
در  نظامی  عملیات  هرگونه  و  اقدام  این  از 
شمال خاک سوریه در واقع کلید زدن تجزیه 
که  است  این  پرسش  حال  است.  سوریه 
دموکراتیک  سوریه  نیروهای  اردوغان  چرا 
این است  پاسخ  اعالم می کند؟  تروریسم  را 

نیروهای  سوریه،  بحران  شروع  زمان  در  که 
توانستند  غرب  اطالعاتی  و  امنیتی 
کردهای سوریه را مسلح کنند. در این میان 
ترکیه  به  دموکراتیک  اتحاد  ارشد  مقامات 
به  که  داد  پیشنهاد  آنها  به  آنکارا  و  رفتند 
تروریست های ارتش آزاد بپیوندند که آنها با 
این مساله مخالفت کردند. در نهایت ترکیه 

کرد. اعالم  تروریسم  را  آنها  هم 
توجه کرد  باید  دیگر  از سوی  وی گفت: 

هم  داعش  با  سوریه  کردهای  مبارزه  که 
معادالت ترکیه را به هم ریخت و از همان جا 
را  سوریه  کردهای  مجددًا  اردوغان  که  بود 
به دنیا معرفی کرد  تهدید امنیت ملی خود 
تجزیه  برای  را  خودش  سناریوی  بتواند  تا 
ارتش  هم   حاال  برد.  جلو  سوریه  شمال 
تکمیل همین  دنبال  به  او  فرماندهی  تحت 
سناریو است تا بتواند در نهایت یک کمربند 
بیاورد.  وجود  به  منطقه  آن  در  امنیتی 
اردوغان از سوی دیگر به دنبال آن است تا 

بتواند از طریق تحکیم ناتو به نوعی اوضاع 
را به نفع خود جلو ببرد و از طرفی دیگر هم 
غارت  گاز  صادرات  معادله  در  می خواهد 
حضور  هم  اروپا  به  اسرائیل  توسط  شده 
خرید  بحث  راستا  همین  در  باشد.  داشته 
جنگنده های  گرفتن  تحویل  و  تسلیحات 

است. مطرح  هم  آمریکا  از  اف۱۶ 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قائم مقامی 
گفته شده که قرار است اسکادران  فرسوده 
آمریکا  احتمااًل  که  شود  بازسازی  هم  ترکیه 
سعی می کند تا آنکارا را برای دریافت اف۱۶ 
واقعیت  کند.  متمایل  اسرائیل  سوی  به 
می کند  سعی  همچنان  ترکیه  که  است  این 
کردهای سوریه را یک ضدامنیت مصنوعی 
به دنیا معرفی کنند و یکی از دالیلی هم که 
اردوغان به سمت بشار اسد نمی رود همین 
اردوغان  که  معنا  این  به  است؛  موضوع 
سعی دارد با تشدید اختالف خود و سوریه 
دنبال  را  سوریه  در  راهبردش  بتواند  اواًل 
ایاالت  به  بتواند  طریق  این  از  دومًا  و  کند 
متحده این پیام را بدهد که او از راهبردهای 
بر  کرد.  نخواهد  عدول  سوریه  در  واشنگتن 
این اساس اینکه ترکیه به دنبال باج گرفتن 
از سوئد و فنالند است، به صورت کلی نشان 
هماهنگی  یک  توانست  صرفًا  که  می دهد 
به  را  نظامی  منافع  کسب  برای  سیاسی 
سرمنزل مقصود برساند، اما استرداد کردها 

بسیار بعید است.        ►

◄     از نظر ژئوپلیتیک، یک قدرت تجدیدنظرطلب 
های  نامه  موافقت  و  معاهدات  در  نظر  تجدید  درصدد 
مرزی  سطح  در  ویژه  به  را  آنها  که  است  المللی  بین 

کند. می  تصور  زیانبار  و  ناعادالنه 
در حالی که برخی از کشورها هنوز ادعا می کنند که 
سرزمین های خاصی از دست رفته است، اما هیچ کدام 
نشان  را  کرملین  خشونت آمیز  گرایی  الحاق  آن ها  از 

نمی دهند.
چین  فشار  اوکراین،  در  روسیه  جنگ  مشترک  وجه 
و  جنوبی  چین  دریای  الجزایر  مجمع  و  تایوان  بر 
قبرس  و  یونان  سرزمینی  های  آب  در  ترکیه  تحریکات 
قدرت  یک  ژئوپلیتیک،  نظر  از  است.  تجدیدنظرطلبی 
و  معاهدات  در  نظر  تجدید  درصدد  تجدیدنظرطلب 

موافقت نامه های بین المللی است که آنها را به ویژه در 
کند. می  تصور  زیانبار  و  ناعادالنه  مرزی  سطح 

ناسیونالیست های  و  پوتین  والدیمیر  نظر  از 
شوروی  جماهیر  اتحاد  سقوط  به  بزرگ  فاجعه  روسی، 
گوید  می  همواره  روسیه  رئیس جمهور  برمی گردد. 
مطرح  بیستم  قرن  ژئوپلیتیک  فاجعه  بزرگترین  که 
کشورهای  یکجانبه  استقالل  اعالم  واقع،  در  است. 
و   1991 سال  در  قفقاز  ماوراء  جمهوری  سه  و  بالتیک 
مرکزی  آسیای  جمهوری های  حاکمیت  الحاق  سپس 
کشورهای  جامعه  هماهنگ  چارچوب  در  مولداوی  یا 
استقالل  این  اما  پاشید.  هم  از  را  امپراتوری  مستقل، 
بالروس و به ویژه اوکراین بود که ناسیونالیسم روسیه را 
خشمگین می کند. زیرا از نظر او، این قلمروی عظیم 

بلکه همچنین مذهب ملی  روسیه اصلی،  تنها مهد  نه 
است.  داده  جای  خود  در  را  ارتدکس،  آن، 

این تجدیدنظرطلبی روسی قباًل در سال 2008 در 
و  جنوبی  اوستیای  و  آبخازیا  کردن  جدا  با  گرجستان 
حمایت از رژیم های تابع در بالروس و مولداوی شرقی 
به تصویر کشیده شد. باید دید در این تجدیدنظر طلبی 

گذشته تا کجا آماده است.
دوره ای  که  تحقیر«  »قرن  اصطالح  چین،  نظر  از 
حمالت  تا   1835 سال  در  تریاک  جنگ  نخستین  از 
از  یکی  می گیرد،  بر  در  را   1940 دهه  در  غرب  نهایی 
موضوعات اصلی تجدیدنظرطلبی قدرت کمونیستی از 
زمان اعالم جمهوری خلق است. این قرن با معاهدات 
ادعای  رسمی  طور  به  پکن  داشت.  مطابقت  ناعادالنه 

این  رد  نام  به  رژیم  اما  ندارد،  را  ها  سرزمین  این 
تحقیرهای گذشته، سیاست امپریالیستی را از کشمیر 
مجمع  طریق  از  پاراسل  و  اسپراتلی  الجزایر  مجمع  تا 
پیش  به  تایوان  به طور طبیعی  و  ژاپن  الجزایر سنکاکو 

برد. می 
معاهده  اردوغان،  ناسیونالیستی   - اسالمی  قدرت 
معاهده  این  که  چرا  کند،  می  محکوم  را   1924 لوزان 
از  ترکیه  کامل  حاکمیت  شناختن  رسمیت  به  اگرچه 
اساس  اما  دهد،  می  نشان  را  غربی  های  قدرت  سوی 
الجزایری نماهای مدیترانه  مناطق جزیره ای و مجمع 
ای کشور جدید را تحت حاکمیت یونان قرار داده است.

انسل  / تحریریه  نویسنده: فردریک  لو اکسپرس / 
دیپلماسی ایرانی        ►

بحران سیاسی اسرائیل با کناره گیری بنت و 

●  احتمال بازگشت نتانیاهو به قدرت    ●

کشورهایی که می خواهند نظم را به هم بریزند

●  روسیه، چین، ترکیه: سه قدرت ترغیب شده با همان تجدیدنظرطلبی    ●

قائم مقامی : 

●  سناریوی خطرناک ترکیه در سوریه وعراق و اشغال  سرچشمه های دجله در این دوکشور    ●



که  باشد  گونه ای  به   باید  شهری  فضاهای  »طراحی 
مختلف  نیازهای  و  توانایی ها  با  کاربران  همه  برای 

باشد.« هماهنگ  آسیب پذیر  کاربران  بویژه 
خودرو  دیدگاه  با  قم  شهری  فضاهای  گفته وی،  به 
اولویت  دیدگاه  این  »در  است:  شده  طراحی  محوری 
نقیله  وسایل  به  شهری  فضاهای  تخصیص  در  را  اول 
در  شود.  انجام  شهر  در  کوتاه تری  سفر  تا  می دهند 
داریم  را  خیابان هایی  رویکرد  این  مقابل  در  که  حالی 
که اصطالحًا به آنها خیابان کامل می گویند که در آنها 

هستند.« انسان محور  و  شده اند  دیده  کاربران  همه 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس  که  آن طور 
بین  پیوستگی  است  گفته  قم  شهر  اسالمی  شورای 
پیاده روها و طراحی پیاده راه ها یکی از مصادیق توجه 
به انسان محوری در طراحی شهرهاست که امسال در 
هم  و  یافته  تخصیص  آن  برای  بودجه ای  قم، هم  شهر 
و  صفائیه  خیابان  در  و  شده  انجام  پروژه  این  طراحی 

شد. خواهد  اجرایی  بازار  تا  دی   ۱۹
 شهر دوستدار کودک

الزاماتی  کودک   دوست دار  شهر  به  رسیدن  »برای 
خانواده  از  حمایت  قانون  آنها   از  یکی  دارد،  وجود 
سازمان  این  بر  عالوه  است،  جمعیت  جوانی  و 
دوستدار  شهر  برای  را  الزاماتی  یک  هم  شهرداری ها 
و  گفته  دهناد  را  این  است«،  کرده  مشخص  کودک 

بودن سرانه فضای سبز  باال  »با وجود  اضافه می کند: 
ناچیزی  بسیار  عدد  محله  بوستان  سرانه  آمار،  در  قم 
است، عالوه بر اینکه در همین فضاها هم باید الزامات 
پرورش  فضاهای  و  شود  رعایت  کودک  دوستدار  شهر 

شود.« طراحی  جامعه  و  والدین  کنار  در  کودکان 
از  بسیاری  دغدغه  که  کودک  و  مادر  تفریحات 
رفته  شورا  میز  روی  دهناد  گفته  به  هم  بوده  مادران 
و  بوستان ها  رونق  »برای  می کند:  تأکید  او  است، 
مثل  کارهایی  می شود  کودکان  استفاده  شدن  پویاتر 
سن  متناسب  تفریحی  و  آموزشی  فضاهای  طراحی 

داد.« انجام  کودکان 
اسالمی  شورای  پژوهش های  مرکز  رئیس  گفته  به 
از  معلوالن  و  سالمندان  شدن  »دیده  قم،  شهر 
بحث  در  اما  شده  مطرح  حدودی  تا  قبل  سال های 
نیازهای مادر و کودک هم باید مطالبه بشود و با طرح 
خصوص  به  و   مختلف  طرق  از  مهم  مسئله  این  کردن 
عنوان  به  هم  موضوع  این  باید  رسانه ها  مطالبه گری 
و  شود  مطرح  شهری  طراحی  در  مهم  ادبیات  یک 
در  دارند  نوزاد  که  آنها  خصوص  به  مادران  نیازهای 
ایمن  شرایط  و  شود  دیده  شهری  عمومی  فضاهای 

بیاید. وجود  به  آنها  تردد  برای 
دوازده  آیین نامه  است  گفته  دهناد  که  آن طور 
سعی  آن  در  که  شده  منتشر  کشور  در  اخیرًا  جلدی 

شده رویکردهای غلطی که در گذشته در طراحی های 
مهمی  اقشار  نیاز  و  شود  جبران  داشته  وجود  شهری 
در  کمتر  این  از  پیش  که  مادران  مثل  جامعه  از 
نظر  در  آن  در  بودند  شده  دیده  شهری  طراحی های 

شود. گرفته 

قانون ها   و  دستورالعمل ها  و  آیین نامه ها  این  همه 
با  خانواده هایی  و  جوان  جمعیتی  داشتن  برای 
اینکه  دارد،  اساسی  پیش نیاز  یک  بیشتر  فرزندان 
در  فرزندش  با  مادر  یک  پیاده روی  که  بسازیم  شهری 

► نباشد.    آرزو  آن 
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تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان کاالی ماندگارآگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۹ ازشعبه  صادره  اجراییه  موجب  به 
مهر  بانک  له  گردیده  ثبت  ۵/۹۷ج/۹۲۸  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۵
علیه  محکوم  احمدی  رضا  و  مطیع  محمود  و  عطارد  حسین  امیر  علیه  اقتصاد 
محکوم است به پرداخت ۱/۹۳۳/۱۵۰/۱۵۹ریال در حق محکوم له و نیم عشر 
منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. با احترام در اجرای 
مورخ   ۹۷۰۹۹۸۲۵۱۲۹۰۰۰۲۲ شماره  به  پرونده  در  صادره  کارشناسی  قرار 
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص ارزیابی یک دستگاه سواری پراید با مشخصات زیر 
در پارکینگ اسالمی بازدید به عمل امد که نتیجه به شرح زیر به استحضار می 
رساند مشخصات وسیله نقلیه : نوع: سواری سیستم: پراید مدل: ۱۳۸۴ شماره 
نامه وضعیت فعلی  بیمه  فاقد  نقره ای   : ایران ۱۶ رنگ  انتظامی : ۱۳۹ ب ۳۷ 
خودرو در هنگام بازدید: خودرو فاقد قطعات ذیل کاپوت جلو با قفل و متعلقات 
ان ، گلگیر جلو راست ، درب های جلو و عقب دو طرف ، درب صندوق عقب با 
قفل و متعلقات ان ، خطر عقب دو طرف ، باتری ، برف پاک کن ، پالک عقب ، 
قاب فرمان ، پوسیدگی پمپ روغن ترمز ، شیشه درب ها ، پوسیدگی سیم کشی 
و لوالی درب  و قفل  ، دستگیره  نوار درب ها   ، تو دوزی درب ها   ، داخل موتور 
پوسیدگی   ، الستیک  حلقه  چهار  پوسیدگی   ، ها  درب  باالبر  شیشه  موتور   ، ها 
داشبورد ، خوردگی جلو چپ و گلگیر عقب راست توضیح اینکه با توجه به اینکه 
نداشتن باتری ، امکان روشن شدن موتور نبود و ازمایش مکانیکی و فنی خودرو 

جهت  پایه  قیمت  خودرو  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  خودرو:  ارزیابی  نشد.  انجام 
فروش مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هجده میلیون تومان تعیین می گردد. 
لذا مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد. مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  شد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

درتاریخ  ماندگار  کاالی  پیشگان  تجارت  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ثبت   ۱۴۰۱۱۱۴۲۵۰۹ ملی  شناسه  به   ۱۹۷۹۳ ثبت  شماره  به   ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و 
لوازم  انواع  و صادرات  واردات  و  فروش  :خریـدو  فعالیت  موضوع  میگردد.  گهی  آ
انبارداری  و  العمکاری  وحق  وغیرشبکهای  هرمی  غیر  بازاریابی   ، برقی  خانگی 
لوازم  ارائه خـدمات پساز فروش کلیه  و  ، تعمیر و نصب  لوازم خانگی برقی  انواع 
خـانگی برقی ، تملیـک و اجـاره امالک اعم از مسـکونی و تجاری ،افتتاح حساب 
گشایش  به   ، وخارجی  داخلی  اعتباری  و  مالی  موسـسات  و  ها  بانک  درکلیه 
 ، داخلی  کاالازگمرکات  ترخیص   ، ها  نزدبانک  شرکت  برای  سی  ال  و  اعتبارات 
موسسات  و  ها  بانک  ازکلیه  ریالی  و  ارزی  صورت  به  بـانکی  اعتبارات  و  اخذوام 
اخذ   ، وخارجی  داخلی  ضمانتنامه  اخذ  و  وخارجی  داخلی  اعتباری  و  مالی 
وخصوصـی  دولـتی  مزایـدات  و  مناقصـات  درکلیـه  ،شـرکت  بـانکی  ضمانتنامه 
مراجع  از  الزم  اخـذمجوزهـای  از  پس  لزوم  درصـورت  وخـارجی  داخلی  اعماز 
فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  ذیربط 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قم ، شهرستان قم ، بخش 
۳۹]شهیدقاسم  توحید  کوچه   ، سیدمعصوم)نیروگاه(  محله  قم،  شهر   ، مرکزی 
 ۳۷۱۷۶۱۷۶۱۱ کدپستی  همکف  طبقه   ،  ۱۰۰۷ پالک   ، توحید  بلوار   ، کهن[ 
نقدی  ریال   ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
عادی  نام  با  آن  سهم   ۱۰۰۰ تعداد  ریالی   ۱۰۰۰۰۰۰ سهم   ۱۰۰۰ به  منقسم 

 ۸۷۶۷۶ شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال   ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ 
متری   ۳۰ شعبه  ملت  بانک  شعبه  ملت  بانک  بانک  نزد   ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ مورخ 
می  سهام  صاحبان  تعهد  در  والباقی  است  گردیده  پرداخت   ۳۵ کد  با  کیوانفر 
به   ۰۳۷۰۸۰۲۹۹۳ ملی  شماره  به  دلیریان  نادر  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  باشد 
به  باغی  ملک  ابوالفضل  آقای  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت 
۲ سال  به مدت  نایب رئیس هیئت مدیره  به سمت   ۰۳۸۵۴۲۳۶۷۵ شماره ملی 
به  دلیریان  مهران  آقای  سال   ۲ مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به  و 
سمت  به  و  سال   ۲ مدت  به  مدیرعامل  سمت  به   ۰۶۰۲۴۵۷۴۵۹ ملی  شماره 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق  دارندگان  سال   ۲
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
به شماره  افضل  موسوی  آقای سیدرسول  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر 
آقای کامران  ۱ سال  به مدت  البدل  بازرس علی  به سمت   ۰۳۷۰۷۰۰۲۰۱ ملی 
منتظری به شماره ملی ۰۳۷۰۸۰۸۲۲۳ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال 
ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  گهی  آ درج  جهت  گویه  االنتشار  کثیر  روزنامه 

باشد. نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

)۱۳۴۴9۳۱( قم  غیرتجاری 

آمریکا سرخط نقض حقوق بشر 
در جهان  

اختصاصی گویه - رحیم رضاخانی
روز     سیاسی  مسائل  تحلیلگر 

حقوق بشر مهمترین دستاوردی است که قدرت های بزرگ از آن برای 
اهداف  به  تا  کنند  می  استفاده  دیگر  کشورهای  دادن  قرار  فشار  تحت 
اخیر، دخالت  در چند دهه  توجه  قابل  نکات  برسند.  گرانه خود  سلطه 
و  ناامنی  ایجاد  باعث  که  است  امنیتی جهان  در مسائل  ایاالت متحده 
جنایات و کشتار مردم بیگناه شده است و در این میان ایران بیشترین 

صدمه را از جانب امریکا متحمل شده است.
کارنامه  به  نگاهی  و  آمریکا  بشری  مواضع حقوق  بررسی های دقیق 
و عملکرد این کشور در این حوزه در طول دهه های گذشته به صراحت 
چارچوب  در  آمریکایی  دولتمردان  که  است  واقعیت  این  کننده  تأیید 
رویکرد به اصطالح حمایت گرایانه حقوق بشری، بسترهای الزم را برای 
اند  ساخته  فراهم  جهان  مختلف  نقاط  در  خود  غیرقانونی  دخالت های 
و این کشور به یکی از مهم ترین کشورهای ناقض حقوق بشر و سر خط 

تبدیل شده است. تروریسم در جهان 
در حقوق بشر آمریکایی؛ حقوق بشر و بشریت مطرح نیست و از این 
تشکیل  روز  از  است،  شده  استفاده  خودنمایی  و  تبلیغات  برای  عنوان 
ایالت متحده آمریکا تا امروز آنچه در ادعا حقوق بشر می نامند مبتنی 
بر اصول و ارکانی برای خلق جنایات متعدد و ایجاد فاجعه در دنیا است.
از  که  همانگونه  است  نژادپرستی  شدید  نگاه  رویکرد،  این  محصول 
وضعیت رنگین پوستان در آمریکا دیده می شود چگونه با آنها برخورد و 
سال ها اعالم می کنند ما جامعه انسانی حساب شده داریم که باید در 
با رنگین پوستان  این زمینه رفتار پلیس و حقوق شهروندی را در رابطه 
آمریکا مطالعه شود. همچنین نتیجه دیگر این تفکر کدخدامحوری است 
به  را  قدرتی  و  کشور  هیچ  و  داند  می  جهان  کدخدای  را  خود  آمریکا  و 
رسمیت نمی شناسند و به بیانی محصول دیگر این اصل، عبارت از تک 
صدایی است که له یا علیه آنان است. اصل دوم حقوق بشر هوی پرستی 
و لذت گرایی است، توجه به هوی و هوس که حد و مرزی نمی شناسند 

محصول این تفکر  و در نهایت خیانت است.
کس  هر  با  کنیم،  مطالعه  را  آمریکایی  مردان  دولت  رفتار  تاریخ  اگر 
دست دوستی دادند و تاریخ مصرف او تمام شد به او خیانت می کنند و 
با خالی کردن پشت آنها حکومت و ملت آن کشورها را به نابودی و ویرانی 
می کشانند. آمریکا در همه امور کشورها دخالت می کند و محصول تفکر 
به لذت های خود  این است که هرجور دلش می خواهد  هوی پرستی 

برسد.
هر  به  است  طلبی  منفعت  آمریکایی  مدل  از  بشر  حقوق  دیگر  مدل 
کشور  یک  به  تبدیل  و  کنند  می  توجه  خود  طلبی  منفعت  با  چیزی 

نیست. قائل  حقوق  و  حق  دیگران  برای  که  شود  می  استعمارگر 
بیش از ۱۷ هزار نفر بعد از پیروزی انقالب اسالمی در کشور ما ترور 
شده اند، از بین بردن هواپیمای مسافربری و زدن مسافران عادی، تبدیل 
عروسی ها در عراق و افغانستان به عزا، ترور فرماندهان نظامی و در رأس 
در  او  های  سلول  تک  تک  که  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  آنان 
دفاع از مظلومان بود؛ ترور مسئوالن ارشد و عالی رتبه کشوری و شهید 
رجایی و باهنر، بهشتی که جرمی نداشتند، حقوق بشر آمریکایی است.
باشیم،  داشته  زیادی  مطالعه  آمریکا  کامل  شناخت  برای  باید  امروز 
اما  زنند،  می  زیبایی  های  حرف  بشر  حقوق  موضوع  در  ها  آمریکایی 
عملشان تلخ است، حادثه 6 تیر که برای رهبر معظم انقالب پیش آوردند، 
ترور شهید بهشتی و یاران باوفایشان، شهادت آیت الله صدوقی این ها 
تصمیم  برای  باید  امروزی  جوان  نسل  که  است  آمریکایی  بشر  حقوق 
گیری های آینده خود اینها را مطالعه کند و خودباختگی و ناامیدی را از 
خود براند و برای پیشرفت کشور و میهن خود دست یاری بسوی دشمن 

نکند. دراز 

یادداشت

های  کالس  پایان  و  تابستان  فصل  آغاز        ◄
شدید  محدودیت  تابستان  دو  گذشت  از  بعد  مدارس 
فراغت  اوقات  مسئله  به  توجه  کرونا،  شیوع  پی  در 
را ضروری ساخته  بلکه جوانان  و  نوجوانان  و  کودکان 

. ست ا
کاهش  پی  در  بهار  فصل  تعطیالت  تجارب 
بهره  برای  مردم  اشتیاق  داد  نشان  ها  محدودیت 
کرونا  فشار  دوسال  از  بعد  ها  فرصت  از  مندی 
غافلگیری  به  موارد  برخی  در  و  است  چشمگیر 
از جلوه های  افزایش مسافرت ها  انجامید.  مسئوالن 

است. بوده  امروز  به  تا  جاری  سال  تعطیالت 
قم  استاندار  زائرین  امور  معاون  گذشته  خردادماه 
اعالم کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته، بیش از 
پیک های  در  را  مسافران  ورودی  افزایش  درصد   ۱۶۲
پایان  در  و  داشته ایم  قبل  سال  به  نسبت  مناسبتی 
قم  استان  به  ورودی  درصد   80 به  نزدیک  هفته ها 
گفت وگویی  در  مقیمی  ابوالقاسم  هستیم.  شاهد  را 
کرونا،  ایام  از  قبل  آمار  با  مقایسه  در  کرد:  اظهار 
قم  شهر  در  را  مسافر  و  زائر  افزایش  درصد   40 حدود 
به  مسافران  این  ماندگاری  میزان  که  هستیم  شاهد 
ماندگاری  میزان  و  کرده  پیدا  افزایش  تناسب  همین 

است. یافته  افزایش  ساعت   ۱۲ تا  زایران 
میزان حجم  از  دقیقی  آمار  که  است  در حالی  این 
مسافرت اهالی قم به خارج از استان وجود ندارد اما 
استان  دیگر  از  مهاجرپذیر  شهر  یک  آنکه  دلیل  به  قم 
تابستان  فصل  در  است  همسایه  کشورهای  بلکه  و  ها 
آن  معروف  و  فرسا  طاقت  گرمای  گرفتن  شدت  با 
و موطن اصلی  دیار  و  راهی شهر  از ساکنین  بسیاری 
شود. می  کاسته  ساکن  جمعیت  از  و  شوند  می  خود 

استان  جمعیت  ها  سرشماری  آخرین  اساس  بر 
براورد  نفر  هزار  پانصد  و  میلیون  یک  به  نزدیک  قم 
اتباع  آنان  از  نفر  هزار  دویست  بر  بالغ  و  شود  می 
آمده  قم  به  کار  یا  تحصیل  برای  که  هستند  خارجی 
نفری  هزار   50 حدود  جمعیت  باید  همزمان  اند. 
نیز در نظر گرفت که  را  دانشجویان و طالب مقیم قم 
با این  اما  تابستان وجود دارد  آنان در  احتمال خروج 
برنامه  نیازمند  استان  بومی  و  غالب  جمعیت  وجود، 
هستند  تابستان  گرم  فصل  کردن  سپری  برای  ریزی 
و در این میان نوجوانان در صدر گروه های خواستار 
با کودکان  ارزیابی می شوند چرا که در مقایسه  توجه 
و جوانان از نیازهای ویژه دوره سنی خود برخوردارند 
آن  از  آموزی  مهارت  و  خالقیت  و  نشاط  و  تحرک  که 

است. جمله 
 300 به  نزدیک  قم  استان  آموزان  دانش  جمعیت 
برنامه ریزی برای  از جهت  و  برآورد می شود  نفر  هزار 
های  چالش  و  کار  دشواری  از  نشان  فراغت  اوقات 

دارد. عمده 
هالل  جمعیت  عامل  مدیر  که  است  حالی  در  این 
نفر   ۹۰۱ و  هزار   ۲4 بهره مندی  از  قم  استان  احمر 

اوقات  سازی  غنی  برنامه  های  از  استان  جوانان  از 
فراغت این جمعیت در سال گذشته خبر داده است. 
سازی  غنی  طرح  است:  گفته  بهرامی  محمدرضا 
جذب  و  افراد  سازی  گاه  آ هدف  با  فراغت  اوقات 
جوانان  امور  معاونت  در  جوانان  سازی  توانمند  و 
اجرا   ۱4۰۰ سال  در  قم  استان  احمر  هالل  جمعیت 
با استقبال خوب جوانان استان مواجه شده است. و 

برنامه   ۷۳۲ گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  جوانان  از  نفر   ۹۰۱ و  هزار   ۲4 حضور  با  متنوع 
شد،  اجرا  قم  استان  احمر  هالل  فراغت  اوقات  طرح 
آموزشی،  کالس های  در  جوانان  طرح  این  در  گفت: 

فرهنگی، اجتماعی، فنی و حرفه ای، هنری، ورزشی، 
اردوهای  زندگی،  مهارت های  اعتیاد،  از  پیشگیری 
ورزشی،  فرهنگی-  مسابقه های  آموزشی،  و  فرهنگی 
احمر،  هالل  جمعیت  اهداف  و  اصول  با  آشنایی 
در  مشارکت  داروشناسی،  اولیه،  کمک های  و  امداد 
کاروان های  و  خون  اهدای  بشردوستانه،  فعالیت های 

یافتند. حضور  نیکوکاری 

شرایطی  در  ارزشمند  اقدامات  و  برنامه  گونه  این 
در  فراوان  های  ضعف  به  قم  که  است  شده  اجرا 
کمبود  و  فراغت  اوقات  و  تفریحی  های  زیرساخت 
دختران  و  جوانان  و  نوجوانان  برای  ورزشی  امکانات 
محیطی  و  هوایی  و  آب  خاص  شرایط  و  است  معروف 
و  ورزشی  و  تفریحی  امکانات  توسعه  به  نیاز  استان 

است. ساخته  ضروری  را  آفرین  نشاط 
سال 99 مسئولین مرتبط با امور جوانان قم اعالم 
کردند طراحی و تدوین هدف گذاری های بلند مدت 
همچنین  و  استان  جوانان  فراغت  اوقات  حوزه  در 
اولویت  در  ها  برنامه  این  مندی  هدف  و  ساماندهی 

از  یکی  عنوان  به  فراغت  اوقات  تخصصی  کمیته 
امور  ساماندهی  ستاد  ذیل  گانه  هشت  های  کمیته 
فرهنگی  معاون  است.  گرفته  قرار  قم  استان  جوانان 
آن  در  قم  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جوانان  امور  و 
در  محوری  رویکرد  حاضر  حال  در  بود:  گفته  سال 
برنامه  و  تفریح  سرگرمی،  فراغت  اوقات  های  برنامه 
نیازهای  اساس  بر  نگری  آینده  و  ساختار  فاقد  های 

تغییر  نیازمند  رویکرد  این  که  است  جوانان  اساسی 
از  گیری  بهره  لزوم  بر  تاکید  با  وی  است.  اساسی 
تدوین  برای  استان  پژوهشی  و  علمی  های  ظرفیت 
اقات  های  برنامه  کردن  مند  هدف  برای  بلند  برنامه 
زمینه  در  مهم  نکته  گفت:  استان  در  جوانان  فراغت 
ها  آموزش  این  بودن  متناسب  جوانان  آموزی  مهارت 

است. استان  های  ظرفیت  و  نیازها  با 
فراغت  اوقات  مسئله  ساله  هر  تأکیدهای  وجود  با 
و  است  روبرو  متعددی  های  چالش  با  تابستان  در 
فرادستگاهی  و  بخشی  میان  های  همکاری  نیازمند 

► است.      

»گویه« گزارش می دهد: 

●  اوقات فراغت نوجوانان قمی، نیازمند رسیدگی دستگاه ها    ●


