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آیت اهلل سعیدی:  رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر پاسخ داد:

علت شوری آب قم در روزهای اخیر 
مشخص  شد:

باید مقابل اهانت به 
اهل بیت)ع( ایستاد و 

پاسخ کوبنده داد

رشد مصرف و 
افزایش برداشت از 

چــاه هـــا 

مهم ترین آسیب های 
اجتماعــی کنونی قـــم 

کدام است؟
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صفحه 2

مدیرکل محیط زیست استان:مدیرکل محیط زیست استان:

سیاست گذاران قم برای هر صنعتی فرش قرمز پهن نکنندسیاست گذاران قم برای هر صنعتی فرش قرمز پهن نکنند
صفحه صفحه ۹۵۹۵22 استعالم زیست محیطی در قم مورد مخالفت قرار گرفت استعالم زیست محیطی در قم مورد مخالفت قرار گرفت

 با اخذ دستور از دادستانی استان انجام شد؛ با اخذ دستور از دادستانی استان انجام شد؛

رفع تصرف حدود نه هزار متر مربع اراضی دولتی در قمرفع تصرف حدود نه هزار متر مربع اراضی دولتی در قم

◄    حجت االسالم وکیل پور سرکشی طالب 
دیگر  از  را  متروپل  حادثه  متوفیان  خانواده  از 
گفت:  و  دانست  جهادگر  طالب  های  فعالیت 
به  شدیم  می  ها  خانواده  این  منزل  وارد  وقتی 
عنوان مثال پدران برخی متوفیان طلبه ها را در 
خرسند  بسیار  سرکشی  این  از  و  کشیده  آغوش 

شدند. می 
مؤسسه  مدیر  پور،  وکیل  االسالم  حجت 
آبادان  در  جهادگر  طالب  از  و  امیربیان  خطابه 
ضمن  حوزه،  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفتگو  در 
ملی،  سطح  در  آبادان  حادثه  خواندن  انگیز  غم 
فعالیت های طالب جهادگر  از  ارائه گزارشی  به 
پرداخت و گفت: مردم در لحظات اول و لحظاتی 
فشار  تحت  بسیار  بود،  آوار  زیر  پیکرها  هنوز  که 

اند. بوده 
قابل  را  امدادی  نیروهای  عمل  سرعت  وی 
عزیزان،  این  کنار  در  افزود:  و  دانست  تحسین 
فعالیت  تا  بودند  فعال  نیز  امنیتی  های  تیم 

نشود. اختالل  دچار  امدادگران 
کرد:  خاطرنشان  پور  وکیل  االسالم  حجت 
طالب  از  جمعی  ها،  فعالیت  این  تمام  کنار  در 
این  به  پرداختند؛  ای  رسانه  امداد  به  سایرین  و 
صورت که در مقابل ایجاد شبهات مختلف دست 
چراکه  زدند؛  می  روشنگری  و  محتوا  تولید  به 
متروپل  حادثه  خواستند  می  معاند  افراد  برخی 

بزنند. گره  آبادان  رکس  سینما  به  را 
وی سرکشی طالب از خانواده متوفیان حادثه 
جهادگر  طالب  های  فعالیت  دیگر  از  را  متروپل 
دانست و گفت: وقتی وارد منزل این خانواده ها 
به عنوان مثال پدران برخی متوفیان  می شدیم 
طلبه ها را در آغوش کشیده، گریه می کردند و 

از این سرکشی بسیار خرسند می شدند.
این  بر  این طلبه جهادگر تصریح کرد: عالوه 
برخی  های  خانواده  اولیه  نیازهای  تأمین  ها 
برگزاری  برای  الزم  امکانات  همچون  متوفیان 
از  دیگر  یکی  خیرین  طریق  از  ختم  مراسم 
اخیر  روزهای  در  جهادگر  طالب  های  فعالیت 

است. بوده  آبادان 
وی از راه اندازی پویشی با هدف تهیه و توزیع 
داد  خبر  ختم  مجالس  ویژه  پذیرایی  های  بسته 
اندازی  راه  طالب  سوی  از  پویش  این  افزود:  و 
متروپل  حادثه  قربانیان  های  خانواده  به  تا  شد 
در تأمین هزینه های مجالس ختم کمک کننده 

باشد.
گفت  داشت:  بیان  پور  وکیل  االسالم  حجت 
و گوی طالب با مردم، خانواده های عزاداران و 
نیروهای امدادی و شرکت آن ها در مراسم های 
تشییع و ختم قربانیان حادثه متروپل جهت ابراز 
همدردی و پاسخ به سؤاالت ذهنی آنان از دیگر 

بود. فعالیت های جهادگران حوزوی 

وی گفت: برگزاری جلسات فکری و راهبردی 
آبادان  شهر  محیط  در  فضاسازی  موضوع  با 
»آبادان،  به  تسلیت«  »آبادان  از  رسیدن  جهت 

مطالبه  »آبادان،  و  مقاومت«  »آبادان،  خدمت«، 
از  دیگر  یکی  هم  امید  روحیه  ایجاد  و  گری« 
محورهای فعالیت طالب در این شهر بوده است.

این طلبه جهادگر در پایان با اشاره به تشکیل 
در  طالب  توسط  خانگی  های  روضه  مراسم 
طالب  توسط  بویژه  کار  این  کرد:  اظهار  آبادان 
انجام  متروپل  حادثه  قربانیان  منازل  در  خواهر 

► شد.   

شرکت  یک  از  میلیاردی  جریمه      ◄
در  تقلب  علت  به  شیمیایی  کود  تولیدکننده 
تعزیرات  احکام  اجرای  توسط  محصوالت  تولید 

شد. وصول  قم  حکومتی 
حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر  ریاضی  مهدی 
جهاد  سازمان  گزارش  پیرو  گفت:  قم  استان 
تولید  در  تقلب  بر  مبنی  استان  کشاورزی 
کود  تولیدکننده  شرکت  یک  محصوالت  انواع 
 ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  ارزش  به  شیمیایی 
برای  و  تشکیل  رابطه  این  در  پرونده ای  ریال، 
شد. ارسال  قم  حکومتی  تعزیرات  به  رسیدگی 
تعزیرات حکومتی استان قم گفت:   مدیرکل 
بدوی  اول  شعبه  ابتدا  در  پرونده،  تشکیل  با 

به  متهم،  احضار  ضمن  قم،  حکومتی  تعزیرات 
را  تقلب  اتهام  مثبته،  مدارک  ارائه  عدم  دلیل 
قطع  بر  عالوه  را  متهم  دانسته؛  مسلم  و  محرز 
خدمات دولتی به مدت یک ماه و ممهور نمودن 
 ۱ مبلغ  پرداخت  به  دوم،  تخلف  مهر  به  پروانه 
میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق 

نمود. محکوم  دولت 
به  متهم  اعتراض  دلیل  به  گوید:  ریاضی می 
رای شعبه بدوی، پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر 
بررسی  از  پس  که  ارجاع  قم  حکومتی  تعزیرات 
به  توجه  با  پرونده،  محتویات  و  اوراق  مجدد 
رای  نقض  برای  موثر  دفاعیه  الیحه  ارائه  عدم 
شعبه بدوی و همچنین ارسال جوابیه اظهارنظر 

مبنی  کشاورزی  جهاد  سازمان  کارشناسی 
موسسه  توسط  شیمیایی  کود های  آنالیز  بر 
کیفیت  عدم  موید  که  خاک  و  آب  آزمایشگاهی 
اول بدوی،  تایید رای شعبه  بوده، ضمن  کود ها 
دولتی  خدمات  قطع  بر  عالوه  را  خاطی  شرکت 
مهر  به  پروانه  نمودن  ممهور  و  ماه  یک  مدت  به 
 ۴۲۵ و  میلیارد   ۵ مبلغ  پرداخت  به  دوم،  تخلف 
میلیون ریال جزای نقدی )معادل ۵ برابر ارزش 

کرد. محکوم  دولت  حق  در  تخلف(  ریالی 
از  پس  پرونده  این  ریاضی  مهدی  گفته  به 
احکام  اجرای  واحد  به  قانونی  مراحل  انجام 
تعزیرات حکومتی قم ارسال و میزان جریمه رای 

► شد.    مختومه  پرونده  و  وصول  صادره 

از "امدادرسانی" تا "امداد رسانه ای" 
همــراه بـا طالب جهـــادی در آبــــادان

جریمه میلیاردی از یک شرکت تولیدکننده کود شیمیایی در قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /          تلفن: 09184480402

از محل عواید موقوفات شیخان صورت می گیرد 

اجرای مرحله 40 طرح ویزیت و دارویی 
رایگان در قم                               
صفحه 5

معاون دادستان قم:  

تبلیغات عرضه و استعمال دخانیات 
ممنوع است                          

صفحه 4

تلنگر -  وحید حاج سعیدی 

بهترین سن گرفتن از
 اختالس!                                   
صفحه 7

 تشکیل فراکسیون صوری معلوالن!  

درخواست معلوالن از مجلس یازدهم 
همچنان بدون پاسخ                          
صفحه 6

گزیـده خبـرها

انتقاد  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو    ◄
نمی توانند  مسئوالن  اگر  گفت:  سگ گردانی  از 
وارد  مردمی  گروه های  دهند  انجام  اقدامی 

بگیرند. را  کار  این  جلو  و  شده  میدان 
اراکی  محسن  الله  آیت  تسنیم،  گزارش  به 
در  که  خرداد   15 قیام  بزرگداشت  مراسم  در 
حضرت  حرم  )ره(  خمینی  امام  شبستان 
در  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  )س(  معصومه 
حریم  از  دفاع  پاسداران  باید  فرهنگی  جبهه 
خانه  به  نتواند  دشمن  تا  باشیم  داشته  فرهنگ 
که  ایران  ملت  داشت:  اظهار  کند  نفوذ  ما 
بیت)ع(  اهل  معارف  تربیت  تحت  سال  صدها 
امر  این  که  شدند  والیت  پذیرش  آماده  بودند 
است  )عج(  زمان  امام  ظهور  مقدمه  مهم ترین 
جامعه  جمعی  روح  که  است  بزرگی  کار  این  و 
باشند. داشته  تبعیت  والیت پذیری  به  نسبت 

اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو  
قرآنی،  ارزش های  کامل  تجلی  )ع(  رضا  امام 

عنصر  آن  کرد:  بیان  است  حسینی  و  علوی 
ساحت  به  که  ارزشی  کم  و  خودفروخته ای 
همه  به  حقیقت  در  کرد  توهین  )ع(  رضا  امام 
بشری  جامعه  به  بلکه  ایران  ملت  مقدسات 
توهین کرده است،ملت ایران وقتی با امام رضا 
پیدا  آشنایی  اسالم  پیامبر  با  شدند  آشنا  )ع( 

شناختند. را  )ع(  سیدالشهدا  و  کردند 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان 
کرد: امروز با دو تهاجم بزرگ مواجه هستیم که 
عرصه فرهنگی و اقتصادی است و دشمنان در 
دوران  در  و  نبردند  جایی  به  راه  نظامی  عرصه 
جبهه  در  امروز  خوردند،  شکست  مقدس  دفاع 
اقتصادی و فرهنگی در حال مبارزه هستیم که 
می کنیم  قدرشناسی  مسئولین  تالش های  از 
مشکالت  و  گرانی  سنگین  بار  امیدواریم  و 

شود. برداشته  اقتصادی 
 اراکی ادامه داد: سگ گردانی مبارزه با هویت 
ملی ما است و این یک جنگ و نفوذ هویتی است 

و باید در برابر این گونه تهاجم ها ایستادگی کرد 
و معنا ندارد در قم چنین پدیده هایی دیده شود 
دهند  انجام  اقدامی  نمی توانند  مسئوالن  اگر  و 
گروه های مردمی باید وارد میدان شدند و جلوی 

این کار را بگیرند.
خرداد   15 قیام  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
با  ایران  بزرگ  ملت  خرداد   15 قیام  در  گفت: 
برخاستند،  حق  از  دفاع  به  خود  مال  و  جان 
 22 در  و  گرفت  شکل  انقالب  نهضت   42 سال 

رسید. نهایی  پیروزی  به   57 سال  بهمن 
اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
کشور  در  فرمانده  سالم  سرود  گسترش  به 
سالم  سرود  پدیده  این  کرد:  خاطرنشان 
در  که  نیست  گذرا  و  موقتی  پدیده ای  فرمانده 
یک مدت کوتاهی پدید آمده باشد بلکه مراجع 
و علما در پی صدها سال بیان معارف اسالمی 
زمانی  ایران  ملت  که  شدند  امر  این  ساز  زمینه 

► زدند.    فریاد 

انتقاد آیت الله اراکی از سگ گردانی در قم  

اگر مسئوالن نمی توانند، گروه های مردمی جلو این کار را بگیرند

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              0۹12762۵۹87
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

با اخذ دستور از دادستانی استان انجام شد؛
رفع تصرف حدود نه هزار متر 

مربع اراضی دولتی در قم

 ۸۷۵۰ نیمه خرداد ماه  مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: در 
رفع  قم  استان  در  تجاری  و  زراعی  کاربری  با  دولتی  اراضی  مترمربع 

شد. تصرف 
و شهرسازی  راه  اداره کل  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  به گزارش 
اراضی  از  حفاظت  یگان  داشت:  اظهار  صادقی  محمد  قم،  استان 
ماموریت،   سه  انجام  با  خود،  اقدام  آخرین  در  کل  اداره  این  دولتی 
و  قم  غدیر  بلوار  محدوده  در  دولتی  اراضی  مترمربع  هزار   ۹ حدود 

کرد. تصرف  رفع  حکم،  اجرای  با  را  کهک  شهر 
در  تجاری  اراضی  مربع  متر   ۱۰۲۵ نخست،  ماموریت  در  افزود:  وی 

شد. تصرف  رفع  و  سازی  آزاد  غدیر  بلوار 
و  براورد  داد:  توضیح  اراضی  این  مالی  ارزش  خصوص  در  صادقی 

است. ریال   میلیارد   ۶۰۰ حدود  اراضی  این  ارزش  تخمین 
توضیح  ماه  خرداد  در  یگان  این  دیگر  اقدامات  خصوص  در  وی 
 ۷۰۰ و  متراژ هفت هزار  با  زراعی در شهر کهک  زمین  داد: دو قطعه 
ترتیب  به  کدام  هر  ارزش  که  شد  ید  خلع  متصرفین  از  نیز  مترمربع 

شود. می  برآورد  ریال  میلیارد   ۱۴ و  میلیارد   ۱۴۰
ساخت:  نشان  خاطر  پایان  در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
همکاری  با  دولتی  اراضی  از  حفاظت  یگان  پایش  و  دقیق  رصد  با 
از  دستور  اخذ  و  تعامل  و  کل  اداره  این  حقوقی  و  امالک  معاونت 
دستگاه قضا اجازه دست درازی و تصرف اراضی دولتی به هیچ ارگان 

شود. نمی  داده  شخصی  و 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق:
برق ادارات پرمصرف قم قطع 

می شود

اداره های  برق  گفت:  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
پرمصرفی که به کاهش مصرف اقدام نکنند قطع خواهد شد و اتصال 

است. پذیر  امکان  ارشد  مدیر  کتبی  تعهد  با  تنها  مجدد 
گفت  طی  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  آهنین پنجه  مهدی 
و گویی یادآرو شد: اداره ها باید پیشتاز صرفه جویی در مصرف انرژی 

باشند و این مهم را به عنوان یک وظیفه مورد تاکید قرار دهند.
مشابه  مدت  با  اداره ها  مصرف  میزان  روز  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اداره هایی  به  نیرو  وزیر  دستور  به  گفت:  می شود  مقایسه  قبل  سال 
داده  اخطار  مرحله  دو  در  باشند  نداشته  را  صرفه جویی  رعایت  که 
می شود و در صورتی که کاهش مصرف صورت نگیرد ضمن مکاتبه با 

هستیم.   آن ها  برق  قطع  به  موظف  استانداری 
مدیرعامل برق قم تاکید کرد: وصل برق این اداره ها نیز تنها منوط به 
تعهد کتبی مدیر ارشد آن دستگاه مبنی بر رعایت صرفه جویی است.  

به  موظف  اداره ها  وزیران،  هیات   مصوبه  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
کاهش مصرف ۳۰ درصدی در ساعت های اداری و ۶۰ درصدی پس 
و  اداره ها  تمامی  با  کرد:  خاطرنشان  هستند  کاری  ساعت  پایان  از 
برنامه های  اجرای  الزام  خصوص  در  استان  اجرایی  دستگاه های 
کاهش  راهکارهای  و  مکاتبه  خردادماه  ابتدای  از  بار  پاسخگویی 

شد.   تبیین  آن ها  برای  نیز  مصرف 
راستای  در  گرفته  صورت  اقدام های  تشریح  به  ادامه  در  آهنین پنجه 
بازرسی  اکیپ  تشکیل  گفت:  و  پرداخت  اداره ها  مصرفی  بار  کاهش 
جهت  برنامه ریزی  اجرایی،  دستگاه های  و  اداره ها  از  بازدید  جهت 
از  استفاده  به  اداره ها  الزام  اداره ها،  آنالین همکاری  و  پایش مستمر 
اقدام ها است. این  از جمله  اوج مصرف  ژنراتور در ساعت های  دیزل 

علت شوری آب قم در روزهای اخیر مشخص  شد:
رشد مصرف و افزایش برداشت 

از چاه ها 

میزان  رشد  به  اشاره  با  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
افزایش  علت  به  شبکه  در  آب  شوری  افزایش  گفت:  آب  مصرف 

است. زیرزمینی  منابع  از  برداشت 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  بختیاری  حسن  مهندس 
شورای  مجلس  در  قم  نماینده  ذوالنور  حجت االسالم  با  دیدار  در  قم 
در  گفت:  و  پرداخت  استان  آبی  منابع  وضعیت  تشریح  به  اسالمی 
ثانیه است  لیتر در   ۵۰۰ ۴ هزار و  تولید آب حدود  حال حاضر میزان 
که این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته 

است.
افزایش  خصوص  در  گرفته  صورت  پیش بینی های  به  اشاره  با  وی 
اساس  همین  بر  داشت:  اظهار  آینده،  روزهای  در  هوا  دمای 
ثانیه  در  لیتر   ۵۰۰ و  ۵ هزار  به  نیز  آب  پیش بینی می شود که مصرف 
آب  تأمین  برای  چالش هایی  منابع،  محدودیت  به  توجه  با  که  برسد 

داشت. خواهیم 
افزایش  با  اینکه  بیان  با  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
است،  یافته  افزایش  زیرزمینی  منابع  از  برداشت  میزان  مصرف 
شوری  چالش  با  اینکه  ضمن  مصرف  میزان  رشد  با  کرد:  خاطرنشان 

شد. خواهیم  روبرو  نیز  آب  کمبود  با  هستیم  مواجه  آب 
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای تأمین آب استان از 
جمله تجهیز چاه ها و کاهش فشار شبکه در راستای مدیریت مصرف 
اصلی  چالش  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  شبکه  پرت  از  جلوگیری  و 
از  برداشت  افزایش  علت  به  که  است  شبکه  در  آب  شوری  افزایش 

هستیم. مواجه  آن  با  زیرزمینی  منابع 
منجر  که  چاه ها  از  برداشت  افزایش  دالیل  از  یکی  بختیاری  مهندس 
عنوان  سدکوچری  از  تخصیص  کاهش  را  شده  شبکه  آب  شوری  به 
کرد و ابراز داشت: برای افزایش کمی و کیفی آب در تابستان نیاز به 
با حمایت  داریم که در تالش هستیم  از سدکوچری  برداشت  افزایش 

بخورد. رقم  اتفاق  این  مجلس  در  قم  محترم  نمایندگان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبر داد؛
پرداخت 1۵ میلیارد تومان 

تسهیالت به بخش دام و طیور 
استان قم

از  قم گفت: در جهت حمایت  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
دامداران، مرغداران و آبزی پروران مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت شده است.
محمدرضا  کشاورزی،  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
حاجی رضا ظهر دوشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشاورزی اظهار داشت: ظرفیت بخش کشاورزی در استان قم ۱۰۴ 
هزار هکتار است که تالش می شود با ورود علم و فناوری ظرفیت های 

یابد. افزایش  بخش  این  در  تولید 
در  قم  استان  خوب  ظرفیت های  به  اشاره  با  رضا  حاجی  رضا  محمد 
در  دامپروری  واحد   ۱۲۰۰ اکنون  هم  داشت:  ابراز  دامپروری  عرضه 
مهم  قطب های  از  مجتمع  این  و  هستند  مستقر  قم  دامشهر  منطقه 

می رود. شمار  به  کشور  دامپروری 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در بخش دیگری از سخنان 
در  ابراز داشت:  یارانه ها  اجرای طرح مردمی سازی  به  اشاره  با  خود 
با همکاری های  پروران  آبزی  و  مرغداران  دامداران،  از  جهت حمایت 
۱۵ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است. صورت گرفته مبلغ 
جهت  در  خوبی  اقدامات  نیز  نظارت  عرصه  در  داشت:  بیان  وی 
و  گرفته  صورت  قم  استان  در  اساسی  اقالم  توزیع  و  تأمین  بر  نظارت 

می شود. استفاده  نیز  مردمی  ظرفیت های  از  راستا  این  در 
اکنون  هم  داشت:  ابراز  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
قم  استان  در  فعال  نانوایی  واحد   ۹۰۰ و  فروشگاهی  واحد   ۴۰۰۰
وجود دارد که تالش شده نظارت ها بر این واحدها به صورت مستمر 

گیرد. صورت 
کشاورزی خیرین  مجمع  تشکیل 

اظهار  دیدار  این  در  نیز  وزارت جهاد کشاورزی  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  مسجد  مثل  عرصه هایی  همانند  کشاورزی  خیرین  مجمع  داشت: 
باید تشکیل شود  آبادانی روستاها  و  مدرسه سازی در راستای توسعه 
بخش  تولیدات  عرصه  در  خیرین  ظرفیت  از  گیری  بهره  با  بتوان  تا 

برداشت. مؤثری  گام های  نیز  کشاورزی 
حجت االسالم و المسلمین سید حسن ربانی بیان داشت: در شرایط 
این  در  که  است  مهمی  موضوع  غذایی  امنیت  کشور،  اقتصاد  فعلی 
داشته  حضور  میدان  در  روز  شبانه  می بایست  مسئوالن  همه  راستا 
باشند و برای رضای پروردگار و در جهت خدمت به مردم تالش کنند.
کشاورزی  جهاد  کارشناسان  داشت:  ابراز  ربانی  االسالم  حجت 
و  باشند  کشاورزان  و  مردم  کنار  در  خود  جهادی  روحیه  با  می بایست 

دهند. یاری  تولید  عرصه  در  را  آنها 
شاهد  کارت  دام  صدور  طرح  راستای  در  داشت:  عنوان  وی 
همه  و  هستیم  مختلف  مجموعه های  در  خوبی  هماهنگی های 
مسئوالن باید در راستای افزایش تولید، تالش جهادی داشته باشند.

خبـرخبـر

استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر   ◄
مخالفت  به  اشاره  با  خبری،  نشستی  در  قم 
این اداره کل با استقرار صنایع آالینده، گفت: 
قرمز  فرش  نباید  قم  استان  گذاران  سیاست 

کنند. پهن  صنعتی  هر  جلوی 
در  دوشنبه  روز  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
گفتگو با خبرنگاران افزود: ۲۸۸ مورد استعالم 
واحدهای  استقرار  منظور  به  بهره برداری 
با  که  شده  انجام  خدماتی  و  صنعتی  تولیدی، 

شد. مخالفت  مورد   ۳۱
واحدهای  تاسیس  برای  داد:  ادامه  وی 
محیط  از  استعالم  مورد   ۳۶۰ نیز  تولیدی 
آن  مورد   ۶۴ با  که  شده  انجام  استان  زیست 

کرده ایم. مخالفت 
صنایع  و  صنوف  در  اینکه  بیان  با  وی 
پایش داشتیم گفت:  ۹۱۰ مورد  مختلف حدود 
دنبال  به  را  اخطاریه   ۵۰۵ صدور  پایش ها  این 

است. داشته 
محیط  حقوقی  پرونده   ۲۰ شکل گیری  وی 
زیست انسانی و بحث هایی مانند آلودگی آب و 
هوا و خاک در محاکم قضایی را مورد توجه قرار 
و  طبیعی  زیست  محیط  در  داشت:  بیان  و  داد 
 ۳۸ نیز  و حیات وحش  مباحث شکار، صید  در 

شد. تشکیل  پرونده 
اینکه  یادآوری  با  مشکینی  موسوی 
پرندگان  پذیرای  ساالنه  استان  تاالب های 
مهاجر هستند و این موضوع باعث مطرح شدن 
خاطرنشان  می شود  حاد  فوق  آنفلوانزای  بحث 
رودخانه ها،  و  تاالب ها  پایش  در  کرد: 
از این بیماری را نداشتیم. خوشبختانه موردی 
و  پستانداران  و  پرندگان  کرد:  اضافه  وی 
گونه های حیات وحش که آسیب دیده هستند 
که  می شوند  داده  تحویل  زیست  محیط  به 
تیمار  که  ۱۰۰ مورد داشتیم  از  بیش  سال قبل 
در  رهاسازی  قابلیت  که  مورد   ۵۰ و  کردیم، 
به  بقیه  و  رهاسازی  نیز  را  داشتند،  طبیعت 

شدند. داده  انتقال  نگهداری  مراکز 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
در  زمستاته  و  تابستانه  سرشماری  گفت:  قم 
پستانداران  حوزه  دو  در  وحش  حیات  خصوص 
توسط  نیز  سامانه ای  یک  و  انجام،  پرندگان  و 
طراحی  کشور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
شده که تمام اطالعات محیط زیست انسانی و 

می شود. بارگذاری  آن  در  طبیعی 
اقدام های  دیگر  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
صورت گرفته در این اداره کل افزود: پاسگاهی 
حساس  منطقه  در  مترمربع   ۷۰ مساحت  به 
شده،  احداث  دره  پلنگ  شده  حفاظت  و 
حال  در  شبانه روزی  طور  به  بانان  محیط  که 

حفاظت  موتوری  یگان  هستند،  نگهبانی 
به  زنی  گشت  برای  نیز  استان  زیست  محیط 
شد. تجهیز  موتورسیکلت  توجهی  قابل  تعداد 

با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
و فرهنگی صورت  آموزشی  اقدام های  به  اشاره 

همچنین  و  عمومی  افکار  توجیه  برای  گرفته 
استان  در  محیطی  زیست  گاهی های  آ ارتقای 
آموزشی  وبینارهای  و  کارگاه ها  داشت:  بیان 
معروف  به  آمران  مانند  هدف  گروه های  برای 
ملی  طرح  و  برگزار  مدارس  بهداشت  رابطان  و 
ساعتی با محیط بانان نیز در مناطق حاشیه ای 

شد. اجرا  استان  شده  حفاظت  و 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
هفته  نام  تحت  خردادماه   ۲۲ تا   ۱۶ نامگذاری 
امسال  شعار  کرد:  خاطرنشان  زیست  محیط 
این هفته، محیط زیست مردم پایه، هوشمند و 
فن آورانه است که جزو اولویت ها و سیاست های 

می باشد. زیست  محیط 
برخی  به  اشاره  با  مشکینی  موسوی 
هفته،  این  برای  شده  دیده  تدارک  برنامه های 
موضوع های  در  عکس  نمایشگاه  برپایی 
برشمرد  آن  جمله  از  را  زیست  محیط  مختلف 
جاری  روز   ۱۷ ساعت  نمایشگاه  این  گفت:  و 
امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور  با  آیینی  طی 
شهید  خیابان  در  قم  استانداری  اجتماعی  و 

شد. خواهد  افتتاح  فاطمی 
وی رونمایی از مجموعه آموزشی های زیست 
دیگر  از  را  دبستانی  پیش  دوره  برای  محیطی 
سایت  گفت:  و  کرد  ذکر  هفته  این  برنامه های 
دو  از  بعد  نیز  استان  صنعتی  و  ویژه  پسماند 
بهره برداری  به  رسمی  صورت  به  پیگیری،  دهه 

رسید. خواهد 
قم،  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
با  همزمان  نمونه  بانان  محیط  از  تجلیل  آیین 
را  بان  روز محیط  و  امام رضا )ع(  سالروز میالد 
نیز از برنامه های این هفته برشمرد و گفت: در 

داریم. آموزشی  برنامه  نیز  قم  شهر  مسجد  پنج 
آلودگی  معضل  سخنان،  از  بخشی  در  وی 
داد  قرار  توجه  مورد  را  اخیر  هفته های  در  هوا 
خارجی  منشا  آلودگی ها  این  کرد:  تاکید  و 

است. داشته 
سه  در  اینکه  بیان  با  مشکینی  موسوی 
استان  در  پاک  روز   ۱۵ قبل  سال  نخست  ماهه 
رسیده  روز   ۶ به  کاهش  روز   ۹ با  که  داشتیم 
است ادامه داد: روزهای قابل اعتماد به لحاظ 
روز   ۴۸ به  که  بود  روز   ۵۵ هوا،  بودن  پاک 

کرد. پیدا  کاهش 
تعداد  قبل  سال  که  حالی  در  افزود:  وی 
هفت  حساس  گروه های  برای  ناسالم  روزهای 

یافت. افزایش  روز   ۱۳ به  امسال  بود،  روز 
وی تصریح کرد: امسال همچنین هشت روز 
سرگذاشتیم،  پشت  افراد  عموم  برای  را  ناسالم 
را  ناسالمی  روز  هیچ  قبل  سال  که  شرایطی  در 

نداشتیم. افراد  همه  برای 
روز   ۲ وجود  به  اشاره  با  مشکینی  موسوی 
که  حالی  در  جاری  سال  در  ناسالم  بسیار 
تجربه  را  ناسالمی  بسیار  روز  هیچ  گذشته  سال 
منشا  بودن  خارجی  برغم  کرد:  بیان  نکردیم 
انتظار  بهار،  فصل  در  استان  غبارهای  و  گرد 
استان  شرق  قسمت  در  تابستان  در  داریم 
غبار  و  گرد  داخلی  کانون های  فعالیت  شاهد 

► باشیم.  

از  یکی  گفت:  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مشاور    ◄
باور  عدم  ما،  جامعه  در  فرهنگی  نهادهای  و  مؤسسات  اصلی  مشکالت 
تا  شده  سبب  معضل  همین  و  است  شورایی  و  جمعی  کار  روحیه  به 

نیاورد. بار  به  را  الزم  خروجی  مذهبی  و  فرهنگی  فعالیت های 
و  فرهنگی  کمیسیون  جلسه  در  مسگری  علی  شهرنیوز،  گزارش  به 
ایثار  فرهنگ  ترویج  موضوع  با  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
شهید  سینمایی  فیلم  ساخت  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  شهادت  و 
حال  در  استانی  مسئوالن  پیگیری  با  میلیاردی  بودجه  با  زین الدین 

شود. اجرا  فاز  وارد  به زودی  می رود  امید  و  است  آماده سازی 
در  دولتی  دستگاه های  اقدامات  و  فعالیت  خصوص  در  وی،  گفته  به 
خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مدیران با دو مشکل عمده کمبود 
اختیارات قانونی و عدم داشتن مجوزهای الزم توسط مؤسسات فرهنگی 

ایثار و شهادت برای تخصیص اعتبارات اختصاص یافته است. با هویت 
از  یکی  داد:  ادامه  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مشاور 
تقویت  عدم  جامعه،  در  فرهنگی  نهادهای  و  مؤسسات  اصلی  مشکالت 
تا  شده  سبب  معضل  همین  و  است  شورایی  و  جمعی  کار  روحیه 

نیاورد. بار  به  را  الزم  خروجی  مذهبی  و  فرهنگی  فعالیت های 
و  فرهنگی  مؤسسات  بیشتر  هم افزایی  ضرورت  بر  تاکید  با  مسگری 
مذهبی، عنوان کرد: یکی از پیش شرط های مهم در این عرصه، تکمیل 
اعتبارات  از  مندی  بهره  برای  مؤسسات  این  قانونی  مجوزهای  و  مدارک 

است. ملی 
ترویج  برای  قم  مذهبی  هیئت های  ظرفیت  از  بهره گیری  ضرورت 

شهادت و  ایثار  فرهنگ 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اجتماعی سازمان  اداره  مدیر  همچنین 
اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  جلسه  در  قم  شهرداری 
اظهار  شد،  برگزار  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  موضوع  با  که  قم  شهر 
از  محالت  سطح  در  مردمی  رویکرد  با  شهدا  یادواره  برگزاری  داشت: 
تا  است  الزم  که  بوده  عرصه  این  در  فرهنگی  اقدامات  کارآمد  مصادیق 

بگیرد. صورت  الزم  همکاری های  آن  بهتر  برگزاری  به  نسبت 
از ظرفیت هیئات مذهبی  به ضرورت استفاده  اشاره  با  مجتبی بستان 
قم، خاطرنشان کرد: در سطح شهر قم هیئات شاخص با جمعیت جوان 
فرهنگ  ترویج  زمینه  در  است  شایسته  که  داشته  وجود  زیادی  متراکم  و 
ایثار و شهادت توجه بیشتری به محتوای ارائه شده در این محافل دینی 

و معنوی صورت گیرد.
ظرفیت های  دیگر  از  را  جانبازان  و  ایثارگران  شهدا،  خانواده  وی 
هم اکنون  افزود:  و  کرد  یاد  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  جهت  موجود 
بخشی از فعالیت این افراد به صورت متفرقه بوده و خروجی الزم را ندارد 
و  موردحمایت  بیشتر  تأثیرگذاری  برای  آن  فعالیت های  و  اقدامات  باید  و 

بگیرد. قرار  ساماندهی 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  پیرامون  کتاب خوانی  فرهنگ  توسعه  بستان 
فرهنگ  ترویج  جهت  آماده  راهکارهای  از  را  پرورش  و  آموزش  سطح  در 
ایثار و شهادت دانست و ابراز کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین 
این  شخصیت  شکل گیری  در  بلندمدتی  تأثیرات  می تواند  آموزان  دانش 

► افراد داشته باشد.    

طریق  از  مسافر  هزار   ۱۴ جابجایی  از  قم  آهن  راه  کل  مدیر     ◄
خبر  خرداد   ۱۵ و   ۱۳،۱۴ تاریخهای  در  تهران  قم  ای  حومه  قطارهای 

داد.
راستای  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  گفتگویی  طی  دباغ  غالمحسین 
در  کرامت  مبارک  دهه  و  بیت )س(  اهل  کریمه  زائرین  به  رسانی  خدمت 
ایستگاه  از  مسافر  نفر  هزار   ۱۴ به  نزدیک   ۱۵ و   ۱۴ و   ۱۳ های  تاریخ 
بالعکس  و  تهران   _ قم  بین  فوق العاده  و  ای  برنامه  قطار  با  قم   مرکزی 

شدند. جابجا 
تردد  مسیر  این  در  قطار  رام   ۴۲ ایام  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حال  رفاه  و  مسافرین  خوب  استقبال  به  توجه  داشت:با  اظهار  داشتند 
رام   ۸ مذکور  روزهای  تهران،در  قم  ای  حومه  قطارهای  از  عزیز  زائرین 

قطار به صورت رفت و برگشت عالوه بر قطارهای برنامه قم تهران اضافه 
. شد

حومه  های  قطار  از  مسافرین  استقبال  دلیل  قم  آهن  راه  کل  مدیر 
مزیت  از  گفت:یکی  و  دانست  آن  بودن  دسترس  قابل  و  صرفه  به  را  ای 
که  است  شهر  مرکز  در  آن  گیری  قرار  قم  آهن  راه  ایستگاه  بزرگ  های 
دسترسی آسان همچنین هزینه کم آن موجب شده است که مورد توجه 

باشد. زائرین  و  عزیز  های  استانی  هم 
از  مشهد  سمت  به  مسافری  قطار  رام   ۳ روزانه  اینکه  به  اشاره  با  دباغ 
ایستگاه راه آهن قم در حال تردد می باشند،عنوان کرد:در حال حاضر 
مختلف  مقاصد  به  قم  آهن  راه  مرکزی  ایستگاه  از  مسافر  هزار   ۷ روزانه 

► تردد می کنند.   

مدیرکل محیط زیست:

سیاست گذاران قم برای هر صنعتی فرش قرمز پهن نکنند

در جلسه »کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم« مطرح شد:

آماده سازی ساخت فیلم سینمایی شهید زین الدین 

جابجایی حدود 1۴ هزار مسافر از طریق قطارهای حومه ای قم 
در سه روزو گذشته
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و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست       ◄
در  فرهنگی شیراز  هفته  گفت:  قم  شهرداری  ورزشی 
ظرفیت های  از  بیشتر  استفاده  و  معرفی  هدف  با  قم 
شهری  اقتصاد  رونق  و  زیارتی  زائرخیزی،  فرهنگی، 

می شود. برگزار 
حجت االسالم والمسلمین  شهرنیوز،  گزارش  به 
رسانه ای  نشست  در  طباطبایی نژاد  سیداحمد 
فرهنگی،  سازمان  اقدامات  و  برنامه  تشریح 
دهه  مناسبت  به  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
اظهار  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته  برگزاری  و  کرامت 
عنوان یک جهان  به   ۱۴۱۴ افق  در  قم  داشت: شهر 
ایجاد  آن  الزامات  از  یکی  که  تعریف شده  دینی  شهر 
فرهنگی  شاخص  برنامه های  اجرای  و  زیرساخت ها 
بهبود  و  فرهنگی  آینده  درآمدهای  افزایش  هدف  با 
حوزه  در  خصوص  به  عمومی  فرهنگ  شاخص های 

است. شهروندی 
شیراز  و  قم  فرهنگی  رویداد  اینکه  بیان  با  وی 
جاری  سال  در  سازمان  این  مهم  اقدامات  از  یکی 
است، ادامه داد: سال ۹۹ در قالب جلسه مشترک با 
توافقنامه هایی  و مشهد،  قم، شیراز  مدیران شهرهای 
اقتصادی،  ظرفیت های  از  استفاده  خصوص  در 
استارتاپی،  اردوهای  همایش ها،  نمایشگاهی، 
که  شد  منعقد  غیره  و  فرهنگی  محصوالت  معرفی 
هم  در  می توان  را  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته  برنامه 

کرد. تعریف  تفاهم نامه 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
از ظرفیت هنرمندان شیرازی  استفاده  قم  شهرداری 
کرد:  تصریح  و  دانست  برنامه  این  ویژگی های  از  را 
هفته فرهنگی شیراز در قم روز سه شنبه ۱۷ خردادماه 

خواهد  آغاز  قم  شهرداری  جلسات  سالن  در  جاری 
شد و در ادامه شهرداران این دو کالن شهر، به همراه 
کمیسیون های  اعضای  و  شهری  مدیران  از  برخی 
شیراز  و  قم  اسالمی  شوراهای  اجتماعی  و  فرهنگی 
موزه  از  بازدید  مطهر،  حرم  خطبه خوانی  آیین  در 
میدان  در  صنایع دستی  نمایشگاه  افتتاح  و  آستانه 

یافت. خواهد  ادامه  آستانه 
نگهداری  مرکز  از  عیادت  کرد:  اضافه  وی 
محفل  سه  برگزار  بی سرپرست،  کودکان  و  سالمندان 
شعر،  و  نقد  و  ماه  و  مهر  گوهرشاد،  های  نام  به  شعر 
موسی  امامزاده  در  خوشنویسی  کارگاه  برپایی 
حضرت  زیارت نامه  نگارش  موضوع  با  مبرقع)ع( 
مبرقع)ع(  موسی  امامزاده  معصومه)س(،  فاطمه 
مانند  فرهنگی  برنامه های  سایر  و  شاه چراغ)ع(  و 
قالب  در  غیره  و  پرده خوانی  تئاتر،  سرود،  اجرای 
آمد. خواهد  در  اجرا  به  قم  در  شیراز  فرهنگی  هفته 
تاریخ فرهنگ  اینکه نشست  بیان  با  طباطبایی نژاد 
تاریخ و فرهنگ  با حضور اساتید برجسته  قم و شیراز 
یادآور  است،  فرهنگی  هفته  این  دیگر  برنامه های  از 
به تدریج  می تواند،  هفته هایی  چنین  برگزاری  شد: 
گمنامی  و  مغفولیت  حالت  از  را  قم  هفته  و  روز 
شکوفایی  زمینه  و  کرده  خارج  آن  بر  حاکم  کنونی 

نماید. فراهم  را  آن  پرشمار  ظرفیت های 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
شیراز  شهر  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  ورزشی 
فارس  خلیج  حوزه  مسافران  در  باالیی  ظرفیت 
با  قم  در  گردشگری  رونق  زمینه  می تواند  که  دارد 
یکی  نیز  قم  کند؛  ایجاد  را  متقابل  همکاری های 
گردشگران  جذب  در  کشور  شاخص  شهرهای  از 

است. زیارت  میلیونی 
وی در ادامه با اشاره به برخی برنامه های سازمان 
به  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
با  همزمان  داشت:  اظهار  کرامت،  دهه  مناسبت 
ویژه برنامه های  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  میالد 
سرود،  مانند  هنری  مختلف  قالب های  در  متنوعی 
مسافران  بدرقه  و  استقبال  برای  تئاتر  و  نمایش 

امام  میالد  سالروز  تا  که  آمده  در  اجرا  به  قم  راه آهن 
داشت. خواهد  تداوم  رئوف)ع( 

با  عکسی  نمایشگاه  طباطبایی نژاد،  گفته  به 
خصوص  در  هنرمندان  آثار  از  کرامت  دهه  موضوع 
و  شاه چراغ)ع(  رضا)ع(،  امام  شریفین  حرمین 

تا  و  برپا  اشراق  نگارستان  در  معصومه)س(  حضرت 
دارد. ادامه  کرامت  دهه  پایان 

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
نمایشنامه نویسی  کارگاه  افزود:  قم  شهرداری 
تئاتر،  تولید  محتوای  تولید  هدف  با  کرامت  بانوی 
ضعف  هم اکنون  که  عرصه ها  سایر  و  نمایش نویسی 
شد. خواهد  برپا  می شود،  احساس  آن ها  در  زیادی 

مناسبت دهه کرامت همچنین  به  اضافه کرد:  وی 
تورهای  صفاییه،  گذر  نگار  در  عکس  نمایشگاه 
قم گردی برای جامعه هدف کودکان ایتام، نورافشانی 
شهری  بوستان های  در  شادی  استیج های  برگزاری  و 

► انجام است.    در حال 

میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل      ◄
شهری  مشاغل  ساماندهی  و  تره بار  و 
غرفه   76 تملک  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
 98 سال  از  مطهری  میدان  تره بار  و  میوه 
میلیارد   320 هزینه  صرف  از  تاکنون، 

داد. خبر  آزادسازی  این  برای  ریالی 
میادین  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
اشاره  با  مظفری  علیرضا  قم،  شهرداری 

آزادسازی  برای  انجام شده  اقدامات  به 
میدان میوه و تره بار شهید مطهری اظهار 
سازمان  تاکنون،   ۱۳۹۸ سال  از  داشت: 
اعتباری  صرف  با  مجموع  در  میادین 
به  نسبت  ریال؛  میلیارد   ۳۲۰ بالغ بر 
شهید  تره  و  میوه  میدان  غرفه   ۷۶ تملک 

است. کرده  اقدام  مطهری 
سازمان  راسخ  عزم  و  جّدیت  از  وی 
میادین و ادامه اجرای این پروژه خبر داد 

انجام  را  تملکات  باقی  داریم  بنا  افزود:  و 
خواهشمندیم  فعال  صنوف  از  و  دهیم 
این  فروش  به  نسبت  سریع تر  هرچه 
تا این فضاها تبدیل  واحدها اقدام نمایند 
شود. مردم  موردنیاز  و  مطلوب  اماکن  به 

میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
شهری  مشاغل  ساماندهی  و  تره بار  و 
تره بار  و  شهرداری قم معضل میدان میوه 
عمومی  مشاغل  وجود  را  مطهری  شهید 

میدان  کرد:  ابراز  و  دانست  ُخرده فروش 
قم  شهر  ارتباطی  شاهراه  مطهری  شهید 
مجاور  و  زائر  نگاه  از  و  می شود  محسوب 
همراه  بالتکلیفی  مانند  مشکالت  با 
استقرار  و  راه اندازی  با  حال آنکه  است؛ 
در  ُخرده فروشی  و  میوه فروشی  مراکز 
فعالیت  به  الزامی  دیگر  شهر  سطح  تمام 
وجود  مجموعه  این  فعال  واحدهای 

► ندارد.   

فیلم  این  ساخت  از  نگهبان  فیلم  تهیه کننده      ◄
داد. خبر  قم  شهرداری  مشارکت  با 

هادی  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگی  تولیدات  اهمیت  به  در گفتگویی  پور  مهدی 
و  اشاره کرد  اجتماعی  تغییر ساختارهای  و  ارتقاء  در 
جنبه  با  تنها  فرهنگی  تولیدات  امروز  داشت:  اظهار 
و  زمینه  این  در  که  نبوده  فراغت  اوقات  کردن  پر 
شبکه  همکاری  با  نگهبان  فیلم  تغییر،  این  باهدف 
کار  دستور  در  جوان  تولیدات  خانه  و  سیما  سه 

است. قرارگرفته 
از  گری  مطالبه  را  نگهبان  فیلم  موضوع  وی 
کلی  موضوع  افزود:  و  کرد  عنوان  شهری  مدیران 
بوستان  یک  تحصیل کرده  نگهبان  گری  مطالبه  فیلم 
گام  بتوانیم  امیدواریم  و  بوده  شهردار  از  شهری 
در  اصالحات  و  گری  مطالبه  حس  ایجاد  در  مهمی 

کنیم. ایجاد  جامعه 
همکاری  از  تقدیر  با  نگهبان،  فیلم  تهیه کننده 
همکاری  گفت:  فیلم  این  ساخت  در  قم  شهرداری 

و  ساخت  برای  تسریع  در  قم  شهرداری  خوب  بسیار 
محوطه  غدیر،  بوستان  از  و  داشته  تأثیر  فیلم  کیفیت 
باغ پرندگان، بام شهر قم، مسجد شاه حمزه، منطقه 
فیلم  لوکیشن های  برای  آباد  زنبیل  و  قائم)عج(  شهر 

است. استفاده شده 
پایان  تا  را  فیلم برداری  اتمام  زمان  ادامه  در  وی 
با  که  فیلم  این  در  کرد:  ابراز  و  دانست  خردادماه 
است،  ساخت  حال  در  بیات  مجید  کارگردانی 
هادی  پرداز،  زمین  مهدی  ازجمله  بازیگرانی 

علی  اسدی،  حسن  آقا،  آال  مهری  دیباچی، 
تعداد  و  نساج  مهدیه  و  شریفی  حسین  فرحناک، 
دیگری از بازیگران قمی در آن ایفای نقش می کنند.

ادامه  از  امیدواری  ابراز  با  پایان  در  پور  مهدی 
کرد:  تصریح  قم  شهرداری  با  بیشتر  همکاری های 
تولیدات  در  آن ها  مشارکت  و  دستگاه ها  همکاری 
تولیدات  افزایش  در  زیادی  تأثیر  می تواند  فرهنگی 
در  فرهنگ  این  امیدواریم  و  داشته  کشور  در  فاخر 

► شود.    نهادینه  دستگاه ها  تمام 

اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس       ◄
جمله  از  اجتماعی  آسیب های  قم  در  شهر:  شورای 
طالق،  تن نماها،  اعتیاد،  گردانی،  سگ  پدیده های 
مذهبی،  غیر  گردشگری  فرهنگ  ترویج  بی حجابی، 
کلینک  غیرمجاز،  های  عمارت  مادر،  جایگاه  تنزل 
و  خیابانی  دورهای  دور  خانگی،  حیوانات  های 
اموری از این دست داریم که از مهم ترین آسیب های 

است. قم  کنونی  اجتماعی 
جلسه  در  مالیی  مصطفی  شهرنیوز،  گزارش  به 
اجتماعی شورای اسالمی شهر  و  کمیسیون فرهنگی 
قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار 
از  اجتماعی  آسیب های  قم  در  داشت:  اظهار  شد، 
تن نماها،  اعتیاد،  گردانی،  سگ  پدیده های  جمله 
غیر  گردشگری  فرهنگ  ترویج  بی حجابی،  طالق، 
غیرمجاز،  های  عمارت  مادر،  جایگاه  تنزل  مذهبی، 
دورهای  دور  خانگی،  حیوانات  های  کلینک 
از مهم ترین  این دست داریم که  از  اموری  و  خیابانی 

است. قم  کنونی  اجتماعی  آسیب های 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
آسیب های  از  بسیاری  کرد:  ابراز  قم  شهر  اسالمی 
اجتماعی موجود در قم محدود و در حد پدیده بوده 
برای  است  الزم  اما  است،  نشده  رویه  به  تبدیل  و 
برنامه ریزی  نیز  محدود  آسیب های  قبیل  این  کاهش 

بگیرد. صورت  الزم  اقدامات  و 
از  یکی  را  انقالبی-اسالمی  هویت  تقویت  وی 
اولویت های شورای اسالمی شهر قم دانست و گفت: 
انقالبی-اسالمی،  هویت  تقویت  ترویج  کنار  در 
اساسی  اصل  یک  بعنوان  نیز  خانواده  تحکیم  مساله 
باید توسط نهادهای فرهنگی و آموزشی جدی گرفته 

شود.
زائرپذیری  و  به ظرفیت گردشگری  اشاره  با  مالیی 
شریف  مردم  نقش  به  عنایت  با  کرد:  خاطرنشان  قم، 
به ویژه  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  دوران  در  قم 
)ع(،  ابیطالب  ابن  علی   ۱۷ سرافراز  همیشه  لشکر 
زیارت  ایثار و شهادت در کنار گردشگری  گردشگری 

شود. گرفته  جدی  باید  قم  در 
زین  شهیدان  موزه  خانه  از  مردم  استقبال  وی 
همین  به  کرد:  ابراز  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  الدین 
شهید  زاده،  فخری  دکتر  شهید  موزه  خانه  منظور 
نیز  مراجع  و  هیئات  موزه  خانه  شفیعی،  رضا  محمد 

است. گرفته  قرار  قم  شهرداری  کار  دستور  در 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
روایت  رشته  راه اندازی  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی 
که  قم  شهرداری  کاربردی  علمی  دانشگاه  در  گری 
برای مدیریت شهری قم است، اضافه  افتخاری  سند 
و  هنر  زبان  به  مقدس  دفاع  ارزش های  انتقال  کرد: 
بیشتری  بسیار  اثرگذاری  دارای  هنری  صنایع  سایر 

است. رایج  شیوه های  سایر  به  نسبت 
ترویج  در  قم  شهری  مدیریت  پررنگ  اقدامات 

شهادت و  جهاد  فرهنگ 
این  در  نیز  وارثون  ملی  شبکه  مدیر  همچنین 
در  مردم  نقش آفرینی  برای  داشت:  اظهار  جلسه 
سازوکارهای  باید  مذهبی  و  فرهنگی  فعالیت های 

شود. طراحی  و  شکل  الزم 
کرد:  خاطرنشان  شفیعیان  حجت االسالم 
در  مردمی  فعالیت های  مشکالت  از  یکی  هم اکنون 
شهادت،  و  ایثار  حوزه  خصوص  به  و  فرهنگ  حوزه 
توسط  عمل  و  اقدام  جهت  الزم  سازوکارهای  فقدان 

است. مردم 
وی با بیان اینکه شورای اسالمی شهر و شهرداری 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  مسیر  در  خود  توان  تمام  با 
در  قم  شهرداری  مأموریت  گفت:  برمی دارند،  گام 
و فرهنگ جهاد و شهادت در  اول حفظ هویت  درجه 

است. شهر  فیزیکی  کالبد 
و  شبکه سازی  اهمیت  بر  تاکید  با  شفیعیان 
و  ایثار  حوزه  به  مربوط  فعالیت های  در  همگرایی 
آمادگی  وارثون  ملی  شبکه  شد:  یادآور  شهادت، 
فعالیت های  در  شبکه سازی  جهت  الزم  بستر  ایجاد 

داراست. را  مؤسسات  و  نهادها  بین  در  مذهبی 
ویترین  برای  شهری  معابر  از  استفاده  لزوم 

شی ها و ب فر کتا
این  در  نیز  کاظمی  شهید  انتشارات  موسسه  مدیر 
از  مالی  حمایت  کمترین  امروز  اینکه  بیان  با  جلسه 
مقدس  دفاع  بخش  انتشارات  خصوص  به  و  ناشران 
سال  سی  تا  روند  این  با  داشت:  اظهار  می شود، 
والدین  نه  و  دفاع مقدس  رزمندگان  از  اثری  نه  آینده 
ثبت  به  نسبت  امروز  است  الزم  که  بود  خواهد  شهدا 

شود. اقدام  افراد  این  کتبی  و  شفاهی  خاطرات 
جریان های  کرد:  خاطرنشان  کاظمی  حمید 
عنوان   ۸۶۰ گذشته  سال  تا   ۲۰۱۰ سال  از  تکفیری 
کرده اند  منتشر  جلد  هزار   ۵۰ از  بیش  تیراژ  با  کتاب 
در  چاپ شده  کتاب های  با  مقایسه  قابل  اصاًل  که 
کتاب های  است؛  نبوده  اخیر  سالهای  طی  ایران 
ویژگی های  تمام  جریان ها  این  توسط  منتشرشده 

دارد. را  استاندارد  کتاب  یک 
عنوان  کاظمی  شهید  انتشارات  موسسه  مدیر 
بوده  این  مذهبی  انتشارات  مشکالت  از  یکی  کرد: 
زیرساختی  و  تجهیزات  هیچ  مؤسسات  این  که 

مستندسازی  و  خاطرات  ثبت  مصاحبه،  انجام  جهت 
ندارند. را  شهدا  والدین  و  شهدا  خاطرات 

مشکالت  از  دیگر  یکی  را  کاغذ  تأمین  وی 
کرد:  تصریح  و  دانست  مذهبی  انتشارات  اساسی 
تا  است  الزم  قم  کتاب خوانی  فرهنگ  توسعه  برای 
معرض  در  شهری  معابر  در  کتاب فروشی ها  ویترین 
هم اکنون  که  حالی  در  بگیرد،  قرار  شهروندان  دید 
به  دیگر  کاالهای  تبلیغات  را  شهری  معابر  ویترین 

است. داده  اختصاص  خود 
تاثیرگذاری  رکن  مهم ترین  شدن  مردمی 

است فرهنگی  فعالیت های 
جلسه  این  در  نیز  عشق  مطاف  موسسه  مسئول 
ایثار  حوزه  فعالیت های  کردن  مردمی  داشت:  اظهار 
فرهنگی  اقدامات  اثرگذاری  مفقوده  حلقه  شهادت  و 

است. جامعه  در 
اقدامات  کردن  مردمی  اینکه  بیان  با  کاظمی 
در  مردم نهاد  سازمان های  مجری گری  با  فرهنگی 
کرد:  تصریح  است،  متفاوت  فرهنگی  اقدامات 
کردن  بسیج  مسئول  باید  مردم نهاد  سازمان های 
باشند  فرهنگی  اقدامات  برای  مردم  دادن  سوق  و 
فرهنگی  فعالیت های  پیمانکار  به  مؤسسات  این  و 

نگردد. تبدیل 
بر  دوباره  تاکید  با  عشق  مطاف  موسسه  مسئول 
نوآوری  و  فرهنگی  فعالیت  کردن  مردمی  اهمیت 
فعالیت های  در  موفقیت  برای  کرد:  ابراز  اجتماعی، 
و  بود  علمی  راهکارهای  دنبال  به  باید  فرهنگی 
تدوین  اساس  همین  بر  را  دانشگاهی  پایان نامه های 
نوآوری  جهت  اولیه  تئوری های  و  زیرساخت  تا  کرد 

شود. فراهم  اجتماعی 
اجتماعی  نوآوری  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجتماع  و  مردم  نظر عموم  مورد  که مساله  همان گونه 
گفت:  باشد،  اجتماع  اصل  باید  نیز  کار  ابزار  است، 
فعالیت های  سازی  جریان  و  تاثیرگذاری  برای 
سازمان  و  ابزار  به  مؤسسات  تبدیل  از  فرهنگی 

► آید.    عمل  به  جلوگیری 

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پاسخ داد:

●  مهم ترین آسیب های اجتماعی کنونی قم کدام است؟    ●

برگزاری هفته فرهنگی شیراز در قم؛

●  از برپایی محافل ادبی و شعر تا کارگاه نمایشنامه نویسی و نمایشگاه صنایع دستی     ●

تملک 76 غرفه میدان شهید مطهری قم با اعتبار ۳2 میلیارد تومانی

● انتقاد از ادامه فعالیت غرفه ها با وجود مراکز خرده فروشی در سطح شهر     ●

مطالبه از مدیران شهری سوژه ساخت فیلم شد

● ساخت فیلم " نگهبان"با مشارکت شهرداری قم     ●

پیام جوادیان خبر داد:
اجرای 81 پروژه زیباسازی 
شهری قم در دو سال گذشته

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و سرپرست سازمان زیباسازی 
بالغ بر  اعتباری  با  پروژه   81 گذشته  سال  دو  در  گفت:  قم  شهرداری 

انجام شده است. زیباسازی در قم  پروژه  ریال  170 میلیارد 
و  فرهنگی  کمیسیون  جلسه  در  جوادیان  پیام  شهرنیوز،  گزارش  به 
ایثار  فرهنگ  ترویج  موضوع  با  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
با  پروژه   ۸۱ دو سال گذشته  در  اظهار داشت:  برگزار شد،  و شهادت 
اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال پروژه زیباسازی در قم انجام گرفته 

است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و سرپرست سازمان زیباسازی 
سال  دو  طی  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  گفت:  قم  شهرداری 
آثار  و  المان  پروژه دیوارنگاری،   ۱۶ پروژه نقش برجسته،   ۱۰ گذشته 
حجمی با ۱۵ پروژه، ۲۵ پروژه نورپردازی و ۱۵ پروژه زیباسازی را به 

اجرا درآورده است.
هزار   ۱۲۰ بالغ بر  زمینی  در  شهدا  یادمان  بوستان  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  است  احداث  حال  در  ایران  در  بار  نخستین  برای  مربع  متر 
کرد: در این بوستان به ازای هر شهید یک درخت قرآنی غرس شده 
این  می شود  تالش  که  بوده  انجام  حال  در  نیز  آن  محوطه سازی  و 

برسد. بهره برداری  به  سالجاری  پایان  تا  بوستان 
جوادیان ادامه داد: برگزاری کارگاه های هنری، طراحی سردیس سه 
تبلیغات  المهندس،  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  بعدی 
تابلوی  و  ایثار و شهادت  با موضوع  شهری، سفره هفت سین نوروزی 
بیت الشهدا از اقدامات برجسته این سازمان طی ماه های اخیر بوده 

است.

استاندار قم: 
خدمات بانک های قرض 

الحسنه به مردم معرفی شود
به  باید  الحسنه  قرض  های  بانک  خدمات  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
مردم معرفی شود گفت: قم با همراهی علما و فضالی برجسته حوزه 
تقویت  را  الحسنه  قرض  بانکداری  متعالی  فرهنگ  تواند  می  علمیه 

. کند
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمد تقی شاهچراغی 
در  وی  با  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  مدیرعامل  دیدار  در 
می  الحسنه  قرض  بانکداری  ارزنده  خدمات  افزود:  قم  استانداری 

دهد. تغییر  را  کشور  بانکی  نظام  به  مردم  نگاه  تواند 
از  الحسنه  قرض  بانکی  نظام  جدی  حمایت  لزوم  به  اشاره  با  وی 
خاص  شرایط  دلیل  به  قم  استان  گفت:  خانگی  و  خرد  های  اشتغال 
سرپرست  بد  یا  و  خانوار  سرپرست  زنان  تعدد  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
اشتغال  تقویت  و  تولید  در  الحسنه  قرض  وام  از  مندی  بهره  با  باید 

کند. عمل  تر  گسترده  و  تر  فعال  خانگی 
امداد  کمیته  پوشش  زیر  های  خانواده  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استاندار 
از  برخورداری  اولویت  در  باید  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام 
به نظر  اقتصادی  تورم  با وجود  افزود:  باشند،  الحسنه  وام خرد قرض 
میلیون   ۱۰۰ و   ۵۰ الحسنه  قرض  اعطایی  وام  با  توان  می  رسد  می 

کرد. اندازی  راه  آبرومند  خانگی  شغل  یک  تومانی 
کامال  الحسنه  قرض  بانکداری  رویکرد  از  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
حمایت خواهد کرد، گفت: الزم است خدمات گسترده قرض الحسنه 
و فعالیت های متنوع مسئولیت اجتماعی خود را برای علما و فضالی 

تبیین کنید. و  تقلید تشریح  و مراجع عظام  حوزه های علمیه 
و  کار  و  کسب  صاحبان  کمک  و  همراهی  لزوم  بر  قم  استاندار 
های  بانک  اجتماعی  مسئولیت  های  برنامه  با  گذار  سرمایه  خیران 
و  موثر  بخش  عنوان  به  قم  استان  گفت:  و  کرد  تاکید  الحسنه  قرض 
های  طرح  از  الحسنه  قرض  متعالی  فرهنگ  توسعه  در  کننده  تعیین 
خواهد  حمایت  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  اجتماعی  مسئولیت 

کرد.
مهر  الحسنه  بانک قرض  مدیرعامل  این نشست،  از  دیگری  در بخش 
سازمانی  و  مردمی  منابع  از  بانک  مالی  گردش  اینکه  بیان  با  ایران 
سقف  جدید  سال  در  گفت:  نداریم،  وابستگی  دولت  به  و  است 
برای  و  تومان  ۲۰۰ میلیون  تا  افراد حقیقی  برای  را  پرداخت وام خود 

ایم. داده  افزایش  تومان  میلیون   ۵۰۰ تا  حقوقی  اشخاص 
قرض  بانک  وام  کلیه  که  مطلب  این  طرح  با  نژاد  شمسی  سعید  سید 
منابع  داشت:  اظهار  است،  درصد  چهار  تا  صفر  کارمزد  با  الحسنه 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۹۲ از  بیش  به  جاری  سال  در  ما  بانکی 
مشتریان  به  وام  فقره  هزار   ۶۰۰ و  ۲میلیون   ،۱۴۰۰ سال  در  و  است 

ایم. داده  خود 
است،  شفاف  کامال  الحسنه  قرض  بانکداری  براینکه  تاکید  با  وی 
گفت: خوشبختانه میزان معوقات اقساط وام مشتریان بانک به کمتر 
به نظام قرض  آنها  این نشان می دهد که  و  ۶دهم درصد می رسد  از 

دارند. عالقه  و  اعتماد  الحسنه 
بانکی در سال  الحسنه  ۵۰ نوع طرح وام قرض  ایجاد و عرضه  از  وی 
های  دارایی  گیری  ضمانت  با  داریم  نظر  در  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
بدون  وام  خودرو  سند  و  عدالت  سهام  توثیق  جمله  از  مردم  شخصی 

بدهیم. ثالث  شخص  ضمانت  به  نیاز 
شهر  به  براینکه  تاکید  با  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  مدیرعامل 
اهداف  میان  معتقدیم  افزود:  داریم،  اعتقادی  کامال  نگاه  قم  مقدس 
فصل  قم  شهر  انقالبی  و  فرهنگی  های  جنبه  با  بانک  این  برنامه  و 

ببریم. وافر  و  الزم  بهره  آن  از  باید  که  دارد  وجود  فراوانی  مشترک 
اجتماعی  و  فرهنگی  ارزنده  خدمات  پاس  به  دیدار  این  پایان  در 
بانک  سوی  از  الحسنه«  قرض  »سفیر  بود  یاد  لوح  قم،  استانداری 
استاندار  شاهچراغی،  تقی  محمد  سید  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض 

شد. تقدیم  قم 

خبـر



به  ریه،  عفونی  بیماری های  متخصص  یک       ◄
که  پرداخت  دخانیات  استعمال  عوارض  بررسی 
آسیب  دچار  نیز  را  آن  خانواده  فرد،  خود  بر  عالوه 
و  فرد  برای  سرطان ها  انواع  به  ابتال  زمینه  و  می کند 

می شود. فراهم  وی  خانواده 
انسان ها  سر  بر  تاجی  و  نایاب  گنجی  سالمتی، 
درستی  درک  و  نمی بینند  را  آن  بیماران  جز  که  است 
این  درواقع  ندارند.  آن  ارزشمندی  و  اهمیت  از 
ندهد،  دست  از  را  چیزی  تا  که  است  آدمی  خصلت 
زمان  آن  و  نمی برد  او  و ضرورت وجود  اهمیت  به  پی 
را  آن  نداشتن  افسوس  شد  برده  یغما  به  او  از  که 

می خورد.
توان  که  است  الهی  موهبتی  اختیار  و  عقل  قوه 
مسیر  به  تا  می دهد  انسان  به  را  اندیشیدن  و  تفکر 
شود.  نایل  آن  به  و  برده  پی  خود  زندگی  درست 
باد  به  الهی  نعمت  دو  این  اوقات  گاهی  آنکه  حال 
و  افراد  تاثیر  تحت  فرد  و  می شود  سپرده  فراموشی 
به  را  خود  ناپسند،  و  کننده  تحریک  اقوال  و  احوال 
و  پشیمانی  جز  نتیجه ای  که  می کشاند  تباهی  سمت 

داشت. نخواهد  همراه  به  ندامت 
نعمت  این  حفظ  در  بی دقتی  با  انسان  گاهی 
بیماری،  هنگام  در  و  می شود  بیماری  دچار  بزرگ، 
می فهد.  بیشتر  را  تندرستی اش  و  سالمتی  قدر 
در  را  فرد  آنچنان  گاه  و  دارد  درمان  گاه  که  بیماری 
را  انحطاط و سقوط قطعی وی  خود غرق می کند که 

داشت. خواهد  همراه  به 
است  دخانیات  مصرف  بیماری ها،  این  از  یکی 
به  وقتی  و  می افتد  آن  دام  به  گاهانه  آ انسان  که 
خود می آید که کار از کار گذشته و به آن آلوده شده 
که  پکی  هر  که  است  ساعتی  بمب  یک  سیگار  است. 
شخصیت  و  نابود  را  فرد  آینده  می شود،  زده  آن  به 
آنچنان  می برد،  سوال  زیر  را  وی  اجتماعی  وجهه  و 
از  بسا  چه  و  داشت  نخواهد  جامعه  در  جایگاهی  که 
شود. طرد  خود  خانواده  و  نزدیکان  و  دوستان  سوی 
بر  عالوه  که  است  سوز  خانمان  بالیی  اعتیاد 
می تواند  خانواده،  نزدیک  اعضای  به  رساندن  آسیب 
لذا  گردد.  جامعه  در  ناهنجاری هایی  بروز  باعث 
مواد  هرگونه  از  دوری  به  توصیه  ضمن  متخصصین 
که  می دانند  درمان  قابل  را  آن  آور،  اعتیاد  مخدر 

می طلبد. را  فرد  دوچندان  انگیزه  و  همت 
زندگی  دامن  به  وقتی  که  است  آتشی  اعتیاد 
با  و  می سوزاند  هم  با  را  آن  خشک  و  تر  بیفتد، 
آتش  به  را  فرد  زندگی  قلب  قساوت  و  بی رحمی 
به  فرد  هستی  تبدیل  روش  آسان ترین  و  کشیده 
است  هدیه ای  بزرگترین  آزادی  است.  مرگ  و  نیستی 
از  آزادی  بدهد؛  خودش  به  می تواند  انسان  یک  که 
قضاوت های  از  آزادی  آینده،  مورد  بی  ترس های 
عقاید  از  آزادی  و  گذشته،  حسرت  از  آزادی  دیگران، 
محکم  و  قوی  اراده  یک  با  پس  نادرست،  اعمال  و 
می توان خود را از بند اعتیاد و از کام مرگ نجات داد 

زد. رقم  خود  برای  را  پرنشاط  حیاتی  و 
دخانیات،  بدون  جهانی  روز  مناسبت  به  ساله  هر 

شعار  با  ماه،  خرداد  دهم  با  مصادف  می؛  ماه   ۳۱
فعالیت های  و  اقدامات  دخانیات،  ترک  برای  تعهد 
ارگان های  همکاری  با  کشور  سطح  در  گسترده ای 
اجرای  برای  طلبی  حمایت  منظور  به  ذی ربط 
و  دخانیات  مصرف  کاهش  بر  موثر  سیاست های 
و  جوانان  ویژه  به  عمومی  گاهی  آ سطح  ارتقای 
انجام  به مضرات استعمال دخانیات  نوجوانان نسبت 
بر  تنباکو  تاثیر  به  توجه  جلب  آن  هدف  که  می پذیرد 

است. انسان  سالمت 
گفتگو  در  مظفری  ابوالفضل  دکتر  ادامه،  در 

فرد  زندگی  بر  اعتیاد  مخرب  آثار  بیان  به  ایسنا،  با 
باعث  که  شایع  بیماری  ده  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
شامل  می شود،  دنیا  سرتاسر  در  مردم  مرگ ومیر 
درصد   ۴۰ که  ریه  سرطان  قلبی،  بیماری های 
مرگ ومیر ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده، 
و  مغزی  تنفسی، سکته  عفونت های  مزمن،  برونشیت 
این  در  دخیل  فاکتور  مهم ترین  که  است  موارد  دیگر 
میزان  افزایش  بر  عالوه  لذا  است.  سیگار  بیماری ها 
ناشی شده  نیز  را  ناپذیری  مرگ ومیر، عوارض جبران 
می آورد. وجود  به  دولت ها  برای  گزافی  هزینه های  و 
افزود:  سیگار  مصرف  آسیب های  ادامه  در  وی 
گذار  تاثیر  نیز  افراد  عمر  طول  بر  دخانیات  استعمال 
می دهد  کاهش  را  انسان ها  عمر  از  سال   ۱۰ و  است 
دنبال  به  بایستی  نیز  را  خود  عمر  باقی مانده  فرد  که 
برود،  خود  روحی  و  جسمی  مشکالت  حل  و  درمان 
یافته  افزایش  بسیار  آن  خانوار  هزینه  دیگر  طرف  از 
لذا  می شود.  متحمل  نیز  را  زیادی  ریوی  عوارض  و 
چهار  اثر  در  و  افتاده  خطر  به  نیز  آن  دهان  سالمت 
تا  را  فرد  زندگی  سیگار،  از  حاصل  سمی  ماده  هزار 

می کند. مختل  زیادی  حد 
در  موثری  عامل  را  سیگار  از  ناشی  دود  مظفری، 
و  قلیون  سیگار،  دود  و  دانست  فرد  ریوی  آسیب های 
و  کرد  درجه بندی  آن ها  آسیب های  لحاظ  از  را  پیپ 
نظر  از  ولی  است  نخ سیگار   ۲۰ معادل  قلیون  گفت: 

پیپ  طرفی  از  دارد.  سیگار  مشابه  وضعیتی  عوارض 
دنبال  به  را  کم تری  مشکالت  بودن  قلیایی  لحاظ  به 
هزار  چهار  از  بیش  مورد  سه  هر  نهایت  در  اما  دارد، 

می کنند. بدن  وارد  سمی  ماده 
وی ادامه داد: مصرف دخانیات از اولین ارتباطی 
با بدن انسان برقرار می کند، آسیب زا می شود. به  که 
لب،  سرطان  دندان،  پوسیدگی  باعث  خاطر  همین 
ریه،  سرطان  حنجره،  سرطان  گردن،  و  سر  سرطان 
استخوان،  پوکی  معده،  زخم  گوارشی،  مشکالت 
سکته  قلبی،  بیماری های  وزن،  کاهش  افسردگی، 

نارسایی قلبی، سرطان پستان، مثانه، کلیه و  مغزی، 
فرد  که  معنا  بدین  می شود  مزمن  برونشیت  مشکالت 
می رود  راه  که  قدم  دو  و  می کند  تولید  خلط  مرتبط 
نفس کم می آورد و دچار افت عملکرد ریوی می شود. 
دخانیات  دود  استعمال  اثر  در  سرطان ها  اکثر  لذا 

می شوند. ایجاد 
ریه،  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
فرد  خود  به  تنها  را  دخانیات  استعمال  آسیب های 
معرض  در  را  افراد  این  خانواده  و  نکرد  محدود 
در  فرد  وقتی  کرد:  اظهار  و  برشمرد  جدی  خطرات 
منزل سیگار می کشد، راه ابتالی افراد خانواده خود 
هم  اگر  می کند،  سهل  آسم  و  تنفسی  مشکالت  به  را 
زن آن خانواده باردار باشد و خود یا همسرش سیگار 
بسیار  وزن  با  و  نارس  بچه  زیاد  احتمال  به  بکشند 
عالوه  هم  خانواده  فرزندان  می شود.  متولد  پایین 
و  می شوند  شاهد  را  مستقیمی  بدآموزی  اینکه  بر 
تنفس  اثر  در  لذا  می یابند،  تمایل  سیگار  مصرف  به 
پیش  از  بیش  را  ریوی  مشکالت  به  ابتال  امکان  دود 
فرزندان  سالگی   ۸ تا  که  نیز  ریه  رشد  می کنند.  پیدا 
تا  آن ها،  اطراف  هوای  در  دود  پخش  با  دارد  ادامه 
به  را  بیماری های ریوی  و  زیادی متوقف می شود  حد 

دارد. دنبال 
دولت ها  متوجه  را  افراد  دخانیات  مصرف  آثار  وی 
که  را  خود  بودجه  از  زیادی  بخش  که  دانست  نیز 

می کنند  فراهم  کشور  زیرساخت های  بهبود  برای 
کنند  هزینه  افراد  این  حال  بهبود  برای  بایستی  را 
توسعه یافتگی  عدم  و  فرهنگی  عقب ماندگی  و 

دارد. دنبال  به  نیز  را  اجتماعی 
ورزش  با  را  ریوی  عوارض  و  مشکالت  مظفری، 
بر  ورزش  تاثیر  کرد:  خاطرنشان  و  ندانست  مرتفع 
ریه قابل توجه است ولی جایگزین مشکالت  سالمت 
سیگار  به  اعتیاد  سن  بود.  نخواهد  دخانیات  مصرف 
با  هنوز  فرد  سن  این  در  که  است  سال   ۱۸ تا   ۱۳
عوارض جدی سیگار نیز حتی آشنا نیست و شخصی 
۲۰ درصد  فقط  به سیگار شد،  معتاد  این سن  در  که 
آخر عمر خود  تا  ۸۰ درصد  و  دارد  را  آن  ترک  شانس 
مشکالتی  اکثر  لذا  ماند.  خواهد  دخانیات  به  معتاد 
افراد  گاهی  آ عدم  دارد،  وجود  خصوص  این  در  که 
درستی  درک  به  هنوز  که  است  سیگار  عوارض  از 
مشکالت  تاثیر  تحت  و  نرسیده  اعتیاد  مشکالت  از 
از  الگوپذیری  و  بزرگ نمایی  خودنمایی،  روانی، 

می رود. دخانیات  مصرف  سمت  به  خود  والدین 
پایین  نیکوتین  با  تفاوتی میان مصرف سیگار  وی، 
و باال قائل نشد و هر دو نوع سیگار را دارای عوارض 
یکسانی دانست و تصریح کرد: ۸۰ درصد افرادی که 
دلیل  به  بکشند  سیگار  مصرف  از  دست  نمی توانند 
نیکوتین  شاید  لذا  است،  آن  در  موجود  نیکوتین 
چهار  شد  گفته  که  همانطور  و  نکند  ایجاد  عارضه ای 
یکی  نیکوتین  که  است  سیگار  در  سمی  ماده  هزار 
اعتیاد  عامل  نیکوتین  همین  اما  است،  آن ها  از 
پایین  نیکوتین  دارای  سیگار  خاطر  همین  به  است. 
کام  فرد  صورت  این  در  چراکه  دارد،  بیشتری  عارضه  
عمیق تری از آن می گیرد تا دود به داخل ریه آن وارد 

شود.
می کشند،  سیگار  که  افرادی  داد:  ادامه  مظفری 
می کشیم  تفریحی  ما  اینکه  همچون  توجیهاتی  از 
با  سیگار  می کنیم،  استفاده  باریک  سیگار  از  یا  و 
اعتیاد  پس  می کشیم  فیلتردار  و  پایین  نیکوتین 
که  داشت  توجه  باید  اما  می کنند.  استفاده  نداریم، 
چه  دارد  ضرر  هم  سیگار  از  کشیدن  پوک  یک  حتی 
آن  ویژگی  نوع  هر  با  کامل  سیگار  یک  آنکه  به  برسد 

شود. استفاده 
از  بیشتر  بسیار  رشد  سن  در  را  سیگار  عارضه  وی 
یادآور  نیز  را  قلیون  و آسیب های  برشمرد  سنین دیگر 
شد و گفت: سیگار یک قبحی دارد که افراد به ناچار 
وضعیت  اما  نمی روند،  آن  طرف  به  شده  که  هم 
که  است  افراد  بین  در  قلیون  استعمال  تاسف بارتر 
که  سیگار  و  است  سیگار  پاکت  یک  معادل  آن  ضرر 
 ۲۰ قلیون  درمقابل  می کند  تولید  دود  لیتر  یک 
عامه  تفکر  هنوز  متاسفانه  و  می کند  تولید  دود  لیتر 
آن  ضرر  جلوی  قلیون  در  موجود  آب  که  است  این 
با  آب  این  و  نیست  اینطور  که  درصورتی  می گیرد،  را 
وضعیت  و  شده  ریه  وارد  آن  از  حاصل  دودهای  همه 
و عفونت  به وجود می آورد  به سیگار  را نسبت  بدتری 
از طریق  را  و دهان  لب  و سرطان  انتقال سل  دهان، 

► می شود.    ناشی  آن  شلنگ 

امام  امداد  کمیته  مدیرکل      ◄
 176 اهدای  از  قم  استان  خمینی)ره( 
 888 جذب  نوعروسان،  به  جهیزیه  کمک 
تشرف  و  محسنین  و  ایتام  برای  حامی 
معصومه)س(  حضرت  حرم  به  سالمندان 
امداد  کمیته  مشترک  برنامه های  به عنوان 
کرامت  دهه  در  رضوی  خدمت  کانون  و 

. د ا خبرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان قم، محسن 
امداد  کمیته  مدیرکل  راد،  مسعودیان 
دهه  خجسته  ایام  تبریک  با  قم  استان 

اهل بیت  با سعادت کریمه  و والدت  کرامت 
ثامن  و  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  )ع( 
الحجج، حضرت امام علی بن موسی الرضا 
کانون  مشارکت  با  نهاد  این  گفت:  )ع( 
انجام  متعددی  های  برنامه  رضوی  خدمت 
انجام  حال  در  هم  آنها  از  بخشی  و  داده 

است.
قم  استان  امداد  کمیته  تعامل  از  وی 
 888 جذب  برای  رضوی  خدمت  کانون  با 
این  حمایت  تحت  محسنین  و  ایتام  حامی 
نهاد، در این دهه مبارک خبر داد و افزود: 
آینده  روزهای  در  که  هایی  برنامه  جمله  از 

کمک   176 اهدای  شد  خواهد  برگزار 
و  نوعروسان  به  ازدواج  هدیه  و  جهیزیه 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  دامادهای 
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  در  قم  استان 

است. معصومه)س( 
توجه  لزوم  به  اشاره  با  راد،  مسعودیان 
کرد:  تصریح  سالمندان،  به  پیش  از  بیش 
و  نهاد  این  امدادگران  مبارک،  دهه  این  در 
آستان  متبرک  پرچم  با  رضوی  خادمیاران 
قدس رضوی در منازل افراد سالمند حاضر 

کنند. می  دلجویی  آنها  از  و  شوند  می 
و  سالمند  افراد  تشرف  داد:  ادامه  وی 

حضرت  حرم  به  تازگی  به  که  زمین گیری 
از  نیز  نشده اند  مشرف  )س(  معصومه 
و  امداد  کمیته  مشترک  های  برنامه  جمله 
که  است  قم  استان  رضوی  خدمت  کانون 

است. انجام  حال  در  اکنون  هم 
مدیرکل کمیته امداد استان قم با معرفی 
محله  عنوان  به  سیدعلی  امامزاده  محله 
کرد:  بیان  کرامت  دهه  های  رضایی  امام 
غرفه  محله،  این  در  کرامت  دهه  ایام  در 
و  اشتغال  خانواده،  و  ازدواج  مشاوره  های 
و  مستقر  تحصیلی  و  حقوقی  کارآفرینی، 
► هستند.    مردم  به  خدمات  ارائه  آماده 

گفت:  قم  دامپزشکی  مدیرکل      ◄
مترمربع  یک میلیون  حدود  سم پاشی 
جایگاه دامی علیه انگل های خارجی دام 

شد. اجرایی  استان  این  در 
در  افزود:  محمدی  رفیعی  مهدی 
علیه  سم پاشی  طرح  اجرای  راستای 
انگل های خارجی دام ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر 
دامپزشکی  اعتبارات  محل  از  رایگان  سم 

شده است. تهیه 
برای  طرح  اجرای  کرد:  اضافه  وی 
شده  پیش بینی  روستایی  دامداری های 
در  روستایی  مناطق  دامداری های  و 
بخش های  و  کهک  و  قم  شهرستان   ۲
تحت  خلجستان  و  سلفچگان  مرکزی، 

می گیرد. قرار  پوشش 
کل  در  سم پاشی  این که  بیان  با  وی 
انجام  رایگان  کامال  به صورت  روستاها 
قم  شهرستان  در  داد:  ادامه  می شود، 
دهیاران  و  بسیج  همکاری  با  طرح  این 

می گیرد. صورت  روستایی 
در  سم پاشی  کرد:  خاطرنشان  رفیعی 
و  فرمانداری  مشارکت  با  کهک  شهرستان 
سم پاشی  هزینه  و  است  خصوصی  بخش 
سم  ولی  می شود،  دریافت  دامداران  از 

است. رایگان  کامال 
سم پاشی  این که  بر  تاکید  با  وی 
در  مهمی  نقش  دام  جایگاه های 
به ویژه  خارجی  انگل های  از  پیشگیری 

کنه خواهد داشت، گفت: برای سم پاشی 
سموم  انواع  صنعتی  دامداری های 
تامین  داروخانه  در  خارجی  انگل های 
و  دارد  وجود  سم  کافی  میزان  به  و  شده 
به  سم  تهیه  برای  می توانند  دامداران 
کنند. مراجعه  دامپزشکی  داروخانه های 
از  سم پاشی  این که  به  اشاره  با  وی 
پایان  تا  و  شده  آغاز  اردیبهشت ماه  اواخر 
افزود:  دارد،  ادامه  جاری  خردادماه 
دهستان  در  دام  جایگاه های  سم پاشی 
قمرود و قنوات بخش مرکزی تکمیل شده 
دهیاری  مشارکت  با  نیز  مناطق  بقیه  و 
آخر  تا  امیدواریم  و  است  انجام  حال  در 

► برسد.    اتمام  به  خردادماه 
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مدیر حوزه های علمیه عنوان کرد:
سابقه درخشان حوزه های علمیه 
شیعه در تولید مکاتب مهم عقلی

آیت الله علیرضا  از حوزه،  نقل  به  از قم  به گزارش خبرگزاری شبستان 
به  اشاره  با  هامبورگ  علمیه  حوزه  اساتید  و  طالب  جمع  در  اعرافی 
سنت های  گفت:  علمیه  حوزه های  در  نفس  تهذیب  و  اخالق  جایگاه 
نانوشته اخالقی در حوزه بسیار بیشتر از سنت های نوشته شده است.

وی افزود: به تعبیر مرحوم آیت الله اراکی به نقل از آیت الله حاج شیخ 
عبدالکریم حائری باید دربان و نگهبان قلب خود باشیم.

مدیر حوزه های علمیه گفت: هیچ کاری به تراز و جایگاه معرفت آموزی 
در حوزه نمی رسد. حوزه همیشه در فراز و فرود و سختی ها بوده است، 

اما گوهری در حوزه وجود دارد که در هیچ جای عالم نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر نعمت حضور در حوزه را دانست افزود: 
پیشرفت  برای  همت  داشتن  و  شیطان  با  مبارزه  کار  این  اول  شرط 

است. معنوی 
آیت الله اعرافی با بیان اینکه حوزه از امتیازات فراوانی برخوردار است 
می توان  هم  ضعف ها  بررسی  و  نقد  منظر  از  البته  کرد:  خاطرنشان 
از هزار سال  بیش  تاریخ  در  امتیازات  از  ولی مجموعه ای  سخن گفت، 

می کند. تعظیم  حتما  آن  برابر  در  انسانی  هر  که  دارد  وجود  حوزه 
است  ناگسسته  و  متصل  تاریخی،  زنده،  پدیده  یک  حوزه  افزود:  وی 
مکان های  در  تاریخ  طول  در  حوزه  نداریم.  آن  تاریخ  در  انقطاعی  و 
مختلفی بوده، قرن ها در نجف بوده است و امروز عمده آن در قم است. 

یا حله. زمانی ری  و یک  بوده  بسیار قوی  بغداد  زمانی  یک 
داد:  ادامه  علمیه  حوزه  ویژگی های  دیگر  به  اشاره  با  اعرافی  الله  آیت 
و  فکر  تولید  علم،  محل  بسط ها(  و  قبض  همه  )علیرغم  همیشه  حوزه 
ما سرپرست  و مدارس دینی  تاریخ، حوزه  از  ادواری  اندیشه است. در 
همه علوم و دانش ها بوده اند. ابن سینا ها هم در حوزه تعریف می شوند.
احترام  غرب  علمی  پیشرفت های  برای  گفت:  علمیه  حوزه های  مدیر 
همه  با  می تواند  جواهرالکالم  کتاب  درون مایه  اما  هستیم،  قائل 
نظام های حقوقی هماوردی کند. مکاسب شیخ انصاری هم همینطور 

است.
وی با اشاره به قوت علمی اصول فقه شیعه گفت: اصول ما با هرمنوتیک 
و مباحثی که واقعا غرب روی آن کار کرده است برابری می کند. دو سه 
جلد کتاب اصول حاشیه کفایه مرحوم اصفهانی میتواند در فلسفه های 

تحلیلی خودنمایی کند.
تولید  را  یونان  فلسفه  گذشته  در  که  غربی  در  افزود:  اعرافی  الله  آیت 
امثال  باید  است  پرورانده  را  دکارت ها  و  کانت ها  حاضر  حال  در  و  کرد 
و  باشد  غرب  خود  بومی  که  باشیم  داشته  را  جوادی آملی ها  آیت الله 
فعال  متاسفانه  اما  کند،  نمایندگی  اینجا  در  را  اسالمی  عقلی  اندیشه 

نداریم.
و مدیر  المسلمین مفتح رئیس حوزه علمیه  و  ادامه حجت االسالم  در 
مرکز اسالمی هامبورگ هم گفت: این حوزه علمیه که فعالیتش بر پایه 
تقوی و معنویت به پیش می رود، ان شاءالله درخت پرثمری خواهد بود 
خواهد  منتشر  اروپا  منطقه  سراسر  در  را  معنویت  و  علم  میوه های  که 

کرد.

پارکینگ های عمومی درجه بندی شدند
تغییر نرخ پارکینگ های شهر قم

نرخ  تغییر  از  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
پارکینگ های عمومی شهر و درجه بندی آن ها با هدف برقراری عدالت 

داد. خبر  استفاده کنندگان  برای  خدمات  هزینه  پرداخت  در 
به  اشاره  با  شعبان زاده  حسین  شهرداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مصوبه  مبنای  بر  شهر  عمومی  پارکینگ های  از  استفاده  نرخ  تغییر 
اظهار  قم  فرمانداری  انطباق  هیئت  تأیید  و  قم  شهر  اسالمی  شورای 
داشت: بر اساس این مصوبه پارکینگ های عمومی مرکز شهر بر مبنای 

شده اند. تقسیم بندی  مختلف  درجه  سه  در  مطهر  حرم  به  نزدیکی 
وی با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، پارکینگ های مسقف در شعاع 
یک کیلومتری حرم مطهر جزء پارکینگ های درجه یک)پارکینگ زائر(، 
عمار  و  علیخانی  حر،  شرقی  ضلع  بهار،  کاظمی،  شهید  پارکینگ های 
یاسر جزء پارکینگ های درجه دو و پارکینگ جمهوری اسالمی واقع در 
بلوار  بستر  پارکینگ  فاطمی،  شهید  خیابان  پارکینگ  دی،   ۹ پل  زیر 
جزء  نیز  راحل  امام  تاریخی  بیت  محدوده  پارکینگ  و  سلیمانی  شهید 

شده اند. تقسیم بندی  سه  درجه  پارکینگ های 
خاطرنشان  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
در  خودروها  توقف  قم،  اسالمی  شورای  جدید  مصوبه  اساس  بر  کرد: 
پارکینگ های عمومی در سه حالت مختلف تقسیم بندی شده است که 
تا یک ساعت و  پارکینگ های عمومی شهر  به  تمام خودروهای ورودی 
نیم ساعت دوم یک نرخ مشخص و از نیم ساعت سوم و چهارم و بیشتر 

می شوند. دیگری  نرخ های  شامل 
یک  تا  یک  درجه  پارکینگ  به  خودرو  ورود  نرخ  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از  و  تومان   ۱۵۰۰ سوم  ساعت  نیم  از  و  تومان  هزار   ۲ اول  ساعت 
افزوده  پارک  نرخ  به  تومان  هزار   ۱۰۰۰ نیز  بعد  به  چهارم  ساعت  نیم 
در  ساعت   ۴ مدت  به  خودرو  یک  اگر  دیگر  عبارت  به  گفت:  می شود، 
پارکینگ های درجه یک توقف کند، باید ۴۵۰۰ تومان هزینه پرداخت 

نماید.
ضلع  بهار،  کاظمی،  شهید  پارکینگ های  در  کرد:  اضافه  شعبان زاده 
 ۱۵۰۰ اول  ساعت  یک  تا  توقف  و  ورود  نیز  یاسر  عمار  و  حرم  شرقی 
نیز  بعد  به  چهارم  ساعت  نیم  و  تومان   ۱۲۰۰ سوم  ساعت  نیم  تومان، 
اگر  مثال  به عنوان  می شود؛  افزوده  اولیه  نرخ  به  تومان  هزار   ۱۰۰۰
مجموع  در  باشد  داشته  توقف  پارکینگ ها  این  در  ساعت   ۵ خودرویی 

بدهد. پارک  هزینه  تومان   ۳۲۰۰ باید 
دی،   ۹ پل  زیر  در  واقع  اسالمی  جمهوری  پارکینگ  در  وی،  گفته  به 
سلیمانی  شهید  بلوار  بستر  پارکینگ  فاطمی،  شهید  خیابان  پارکینگ 
و پارکینگ محدوده بیت تاریخی امام راحل)ره( که جزء پارکینگ های 
 ۱۵۰۰ اول  ساعت  یک  تا  توقف  و  ورود  می شوند،  محسوب  سه  درجه 
نیز  بعد  به  چهارم  ساعت  نیم  و  تومان   ۱۰۰۰ سوم  ساعت  نیم  تومان، 

شد. خواهد  اضافه  تومان   ۱۰۰۰
داد:  ادامه  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
از  هرکدام  در  خودروها  ساعته   ۲۴ توقف  ازای  به  مصوبه،  اساس  بر 
 ۱۲ توقف  زمان  مدت  و  تومان  هزار   ۴۰ شهر  عمومی  پارکینگ های 

شد. خواهد  دریافت  تومان  هزار   ۲۰ ساعته 
پرداخت  در  عدالت  برقراری  را  مصوبه  این  از  اصلی  هدف گذاری  وی 
اطالعات  شد:  یادآور  و  دانست  استفاده کنندگان  بین  پارکینگ  هزینه 
مربوط به درجه بندی پارکینگ ها در اختیار سامانه ۱۳۷ قرار داده شده 

نیز اطالع رسانی شده است. و هم زمان در سطح شهر 

خبـر

با  قم  دادستان  عامه  حقوق  قضایی  معاون     ◄
تاکید بر ضرورت آموزش و اقناع آحاد جامعه در زمینه 
دخانی  مواد  عرضه  نحوه  بر  ناظر  مقررات  و  قوانین 
محصول های  تبلیغات  هرگونه  گفت:  آن  مصرف  و 
نحو  هر  به  مجازی  فضای  و  شهر  سطح  در  دخانی 

می شود. تلقی  جرم  و  ممنوع 
قم، علی  دادگستری کل  روابط عمومی  به گزارش 
صنوف  ساماندهی  کارگروه  جلسه  در  سلطانی  اصغر 
دادسرای  در  که  دخانی  محصول های  کننده  عرضه 
شد  برگزار  مسئول  نهادهای  نمایندگان  حضور  با  قم 

افزود: این تصمیم بر اساس مواد ۴ و ۱۰ قانون جامع 
آیین   ۶ تا   ۲ مواد  و  دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل 

می گیرد. صورت  قانون  همین  اجرایی  نامه 
بر فعال شدن دبیرخانه و دستگاه های مسئول  وی 
در این حوزه تاکید کرد و گفت: دسترسی آحاد جامعه 

به مواد دخانی در سطح شهر باید محدود شود.
فرهنگی  جایگاه  بر  تاکید  با  قم  دادستان  معاون 
اهل  حرم  عنوان  به  قم  شهر  معنوی  فضای  و  استان 
باید  دخانی  مواد  فروش  مجاز  مراکز  گفت:  )ع(  بیت 
آموزشی  مراکز  و  فرهنگی  نهادهای  مطهر،  حرم  از 

همکاری  با  صمت  سازمان  و  باشند  داشته  فاصله 
این  در  نظارت  و  بازرسی  مسئول  تابع،  دستگاه های 

است. حوزه 
حق  تابلوسازی  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  سلطانی 
تصریح  ندارد  را  دخانی  مواد  تبلیغات  تابلوی  ساختن 
برای  دخانیات،  تبلیغات  بودن  جرم  بر  عنایت  با  کرد: 
مجازی  صفحه های  و  تبلیغاتی  تابلوهای  جمع آوری 
صورت  در  و  است  شده  ابالغ  و  تعیین  مهلت  تبلیغی 
این  در  قضایی  برخورد  و  پیگیری  تخلف ها،  مشاهده 

► شد.     خواهد  انجام  خصوص 

معاون دادستان قم: 

●  تبلیغات عرضه و استعمال دخانیات ممنوع است    ●

●  مصرف دخانیات، چهار هزار ماده سمی وارد بدن می کند    ●

● حمایت 888 خیر از ایتام و محسنین قم     ●

مدیرکل دامپزشکی:

● سم پاشی یک میلیون مترمربع جایگاه دامی در قم اجرایی شد     ●



اتاق  نمایندگان  هیات  عضو      ◄
رایزن   ۲۵ وجود  گفت:  ایران  بازرگانی 
امروز  به  تا  گذشته  دهه های  در  اقتصادی 
تامین  را  خصوصی  بخش  انتظارهای 
نبوده  چشم گیر  آنان  عملکرد  و  نکرده 

. ست ا
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشاورزی قم، ابوالفضل 
اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  در  خاکی 
سال  در  داشت:  اظهار  ایران  بازرگانی 
صورت  هماهنگی های  اساس  بر  جاری 
دولت  اقتصادی  تیم  بیان های  و  گرفته 
در  رایزن   ۱۰ حداقل  که  داریم  انتظار 
روسیه،  جمله  از  صادراتی  مهم  بازار   ۱۰
هند،  چین،  عمان،  قزاقستان،  ترکیه، 
مثبت  فعالیت  ارمنستان  و  افغانستان 
کشور  منافع  جهت  در  قدرت  با  را  خود 

کنند. آغاز 
می توانند  بازرگانی  رایزنان  گفت:  وی 
و  بازارها  به  ایران  محصول های  معرفی  با 
هماهنگی  با  موارد  برخی  در  همچنین 
با  را  هدف  بازار  نیازهای  تامین  برای  الزم 

باشند. داشته  کشور  در  مربوطه  استان 
بخشی  کرونا  شیوع  داد:  ادامه  خاکی 
کشور  در  استفاده  بدون  پتانسیل های  از 

برخی  بیشتر  توجه  لزوم  اما  کرد  احیا  را 
به  کشور  در  گذار  تاثیر  سازمان های  از 
تولید می تواند سرنوشت برخی واحدهای 
می تواند  قطعا  و  کند  عوض  را  صنعتی 
کشورهای  در  را  صادراتی  بازارهای  سهم 

افزایش و صعود نمودار  همسایه در جهت 
دهد. تغییر 

برخی   متاسفانه  کرد:  اضافه  وی 

کشور  در  آیین نامه ها  و  مقررات  قوانین، 
بخش  فعالیت  بهبود  باعث  تنها  نه 
اعمال  با  بلکه  نمی شود  خصوصی 
قائل  و  خصوصی  و  دولتی  بخش  تبعیض 
دولتی،  بخش  برای  امتیازهایی  شدن 

خصوصی  صنایع  برای  را  مشکل هایی 
است. کرده  ایجاد  کشور 

خاطرنشان  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
به  استناد  با  مالیات  دریافت  برای  کرد: 
اثبات  باید  ابتدا  بانکی،  تراکنش های 
شود که درآمدی محقق شده در حالی که 
پرونده ها احراز نشده،  بیشتر  این مهم در 
امور  سازمان  عهده  به  آن  احراز  سویی  از 

است. مالیاتی 
در  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
همین  درباره  که  اعتراض هایی  به  ادامه 
و  مطرح  اداری  عدالت  دیوان  در  موضوع 
بررسی شده است نیز اشاره و خاطرنشان 
موضوع  مالیاتی  مودیان  از  تعدادی  کرد: 
سال های  بانکی  تراکنش های  به  رسیدگی 
قبل از ۹۵ خود را در دیوان عدالت اداری 
با  اداری  عدالت  دیوان  شعب  و  مطرح 
به  رای  صدور  به  اقدام  متعدد  دالیل 
و  بدوی  شعب  در  مالیاتی  مودی  نفع 

کرده اند. تجدیدنظر 
ارتباطات  گذشته  در  کرد:  تصریح  وی 
خوبی به لحاظ اعتباری از طریق کشورها 

تامین  و  می گرفت  انجام  مرکزی  بانک  با 
را  هدف  کشورهای  سوی  از  نیز  مالی 
بانک  با  ارتباطات  این  ولی  داشتیم 
نیز  مرکزی قطع و بیمه های معتبر جهانی 
و همه دفاتر در  باطل شد  قراردادهایشان 

شدند. تعطیل  ایران 
سیستم ها  این  اگر  داد:  ادامه  وی 
و  واردات  بتوانیم  و  شود  فعال  دوباره 
انجام  سود  درصد  چهار  با  را  صادرات 
می  را  خود  واقعی  شکل  اقتصاد  دهیم، 
چنین  دنبال  به  باید  رو  این  از  گیرد، 
خود  اقتدار  بتوانیم  و  باشیم  راهکارهایی 
و  مسائل  اقتدار  حفظ  با  و  کرده  حفظ  را 
و  حل  زمینه  این  در  را  کشور  مشکل های 

کنیم. فصل 
فرش  صادرات  و  تولید  جلسه  این  در 
دستباف مورد تاکید قرار گرفت، همچنین 
 ۲۵۰ کفش،  واحد   ۵۰۰ از  بیش  وجود 
پلیمری  صنایع  واحد   ۱۵۰ سنگ،  واحد 
فرش  حوزه  در  صادراتی  شرکت   ۱۱۰ و 
توسعه  شاخص های  مهمترین  عنوان  به 

► شد.    برده  نام  استان 

با  ◄    جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
اسالمی  ضد  موهن  فیلم  بیانیه ای  صدور 
کرد. محکوم  شدت  به  را  مقدس  عنکبوت 

جامعه  عمومی  روابط  گزارش  به 
جامعه¬  بیانیه  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین 
محکومیت  در  قم  علمیه  حوزه¬  مدرسین 
فیلم موهن ضد اسالمی عنکبوت مقدس، 

است: شرح  بدین 
بسم الّله الرحمن الرحیم

در شجره نامه فرهنگی و نسب نامه¬ی 
های  ارزش  و  دین  ایران،  ملت  تاریخی 
باالیی  و  واال  بسیار  جایگاه  از  اخالقی 
اصلی  عنصر  حقیقت  در  است.  برخوردار 
به  تعّبد  و  دین¬داری  ما  ایرانی  هویت 
معارف اسالمی  است و این هویت، قدرت 
با تهدیدات سخت و نرم  نرم ما در مواجهه 

است. بوده  دشمن 
و  اسالمی  انقالب  معارض  جبهه 
دشمنان قسم خورده ما در اردوگاه ابتذال 
و جهالت فکری غرب، سالهاست در تالش 
با یک جنگ نرم پیچیده، استحکامات  اند 
قرار  هجمه  مورد  را  ایران  ملت  ایمانی 
مدعیان  برخی  میان  این  در  دهند. 

درگرداب   شده  غرق  عناصر  و  هنرمندی 
پیاده  متأسفانه  نیز  غرب  شیطانی  اندیشه 
اند.  شده  وار  موریانه  حرکت  این  نظام 
فعالین  برخی  چرا  که  دارد  سوال  جای 
عرصه هنر به تکریم آثار ضداسالمی و ضد 
انسانی پرداخته و در تأیید و تمجید از آنان 

می¬جویند!! سبقت  یکدیگر  از 
به  دورهمی  یک  در  اخیرا  آن¬چه 
جاهلیت  واقع  به  اما  فرهنگی،  اصطالح 
منحط  کشورهای  از  یکی  در  مدرن 
از  ای  گوشه  پیوست؛  وقوع  به  غربی  
هراسانه  اسالم  های  رفتار  گسترده  موج 
در  شده  غرق  غرب  ستیزانه¬ی  ایران  و 
مرداب های ضد انسانی و ضد ارزش های 

کرد. آشکار  دیگر  بار  را  اخالقی 
اهانت به باورهای دینی یک ملت و ستیز 
ناجوانمردانه با هویت فرهنگ دوست ترین 
و اخالق مدار ترین مردم دنیا ، شنیع ترین 

و سخیف ترین نوع مبارزه است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  ضمن 
خود  عناصر  برخی  اقدام  کردن  محکوم 
فروخته و غیر متعهد، در تولید فیلم موهن 
به مقدسات شیعه، اعالم می دارد : هنِر در 

فحشاء،  و  فساد  اغواگری،   ، دروغ  خدمت 
هرزآبی متعفن و شوره زاری لم یزرع است.
و  الهی  ارزشهای  بتواند  باید  هنر 
انسانی را منتقل کند . هنر اگر در خدمت 
قرارگرفت،دیگر  ورزی  طمع  و  نفسانیت 
توجیه  برای  ابزاری  بلکه  نیست؛  هنر 
کردن  خاموش  و  ضدبشری  جنایت¬های 

است. مستضعفین  فریاد 
غرب  ظاهرفرهنگی  به  های  ساختار 
و  فرهنگ  رشد  طالب  معنویت،   فاقد¬ِ 
هیچ  بی  و  نبوده  ایران  متمدن  ملت  هنر 
در  پنهان¬کاری  ای  ذره  بدون  و  شائبه 
حرکت  فرهنگی  ناتوی  به  خدمت  مسیر 
حال  در  همیشه  نهادها  این  می¬کنند. 
در  که  آنان  حال  به  بدا  و  بوده  سربازگیری 
این جنگ گسترده، مزدوری دشمنان ملت 

دارند. برعهده  ایران 
قلوب ملت ما در عشق به امام رضا)علیه 
در  همیشه  ثقلین،  مترقی  السالم(ومکتب 
ما عاشقان خاص مکتب  تپش است. ملت 
اهل بیت )علیهم السالم( هستند و اهانت 
و  پذیرفت  نخواهند  هرگز  را  الله  آل  به 

بخشید. نخواهند 

ُه  ْفَواِهِهْم َواللَّ
َ
ِه ِبأ »ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َکِرَه اْلَکاِفُروَن« 
والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته

رئیس  بوشهری؛  حسینی  سیدهاشم 
شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم   ►
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ارتباط با مدیرمسئول  
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محفل شعر »ارادت رضوی« در 
قم برگزار شد 

حضور  با  و  کرامت  دهه  آغاز  مناسبت  به  رضوی«  »ارادت  شعر  محفل 
شد. برگزار  قم  شهر  آیینی  شناخته شده   شاعران 

»ارادت  شعر  محفل  قم،   هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش   به 
حضور  با  معصومه)س(  حضرت  والدت  سالروز  به مناسبت  رضوی« 
روزبهانی  علی  محمد  آیینی،  شعر  پدر  مجاهدی  محمدعلی  استاد 
طباطبایی نژاد  احمد  سید  حجت االسالم   قم،   هنری  حوزه  رئیس 
فرهنگی  معاون  بادینلو  هادی  قم،  شهرداری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
در  آیینی  شعر  به  عالقه مندان  و  شاعران  از  جمعی  و  قم  سپاه  هنری 

شد. برگزار  قم  آیه  سینما 
در این محفل که با استقبال شاعران آیینی شناخته شده مواجه شد، 
احمدعلوی،  محمدزمانی،  جواد  صرافان،  قاسم  علوی،  سیدسلمان 
خرسندی،  مجتبی  نقیب،  سیدعلی  آل کثیر،  حیدری  مرتضی 
تازه ترین  هاشمی  سادات  زهرا  و  حسینی  تکتم  سعادتمند،  اعظم 
امام  حضرت  و  معصومه)س(  حضرت  وصف  در  سروده هایشان 

خواندند. را  رضا)ع( 
همراه  شرافت  جواد  محمد  سید  اجرای  با  که  برنامه  این  میانه   در 
برای  قدسی  تجربه های  اهمیت  به  مجاهدی  محمدعلی  استاد  بود، 
شاعران آیینی اشاره کرد و آن را پشتوانه معنوی بسیار محکمی برای 

دانست. شاعران 
 ۱۳۸۴ سال  در  گنبد  اطراف  کتیبه  برای  که  را  ابیاتی  ادامه  در  وی 

کرد. قرائت  حاضران  جمع  در  بود،  سروده 
خاطرنشان می شود محفل شعر »ارادت رضوی« به همت حوزه هنری 
استان قم و واحد آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزار شد.

بانوان دونده قم با دست پر 
از رقابت های قهرمانی کشور 

بازگشتند

رئیس هیأت دو و میدانی استان قم گفت: بانوان استان قم در پایان 
رقابت های دوومیدانی قهرمانی کشور موفق به کسب ۲ مدال شدند.

بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  دوشنبه  روز  خدمتکاری  ابوالفضل 
مشهد  شهر  در  کشور  بانوان  میدانی  و  دو  قهرمانی  رقابت های  اینکه 
رقابت ها  این  در  قم  استان  بانوان  داشت:  اظهار  شد  برگزار  مقدس 

شدند. مدال   ۲ کسب  به  موفق 
این مسابقات  امام رضا )ع( مشهد میزبان  ابراز داشت: ورزشگاه  وی 
بود که در آن محدثه ابراهیم پور با ثبت رکورد ۵.۸۹ متر در پرش طول 

مقام دوم را کسب کرد.
نیز  قمی  دونده  بانوی  دیگر  زاده  جعفر  ثمین  داد:  ادامه  خدمتکاری 
دست  قهرمانی  نایب  مقام  به   ۵۶.۹۰ زمان  ثبت  با  آزاد  متر   ۴۰۰ در 

کرد. پیدا 
رئیس هیأت دو و میدانی استان قم همچنین بیان داشت: تیم استان 
قم در مسابقه ۴ در ۱۰۰ متر امدادی نیز با ثبت زمان ۴۹.۱۶ موفق 

به کسب مقام چهارم در این دوره از مسابقات شد.

خبـر

◄     تولیت حرم حضرت معصومه)س( گفت: هرچه 
دشمنی ها با آستان های مقدس افزایش می یابد برکات 
این آستان ها نیز بیشتر نمایان می شود و محبت مردم 
به حرم ها نیز روز به روز افزایش می یابد اما باید مقابل 
مناسب  و  کوبنده  پاسخ  و  ایستاد  آستان ها  به  اهانت 

داد.
در  سعیدی  سیدمحمد  آیت الله  فارس،  گزارش  به 
دیدار جمعی از خواهران خادمیار رضوی که در سالن 
اظهار  شد،  انجام  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  محراب 
کرد: کارهای مشارکتی با هر نهادی باید اول شناسایی 
و امکان سنجی شود و بعد دستور صادر شود نه اینکه 

شود. انجام  برعکس 
وی با اشاره به اهانت به ساحت مقدس آستان قدس 
رضوی، اظهار کرد: یکی از جهات معرفی اهل بیت)ع( 
ویژگی های خودشان و امداد خداوند بود و جهت دیگر 
بود که  هم خصومت های دشمنان علیه اهل بیت)ع( 
مثال  برای  شد؛  می  ائمه)ع(  برکات  بروز  و  رشد  سبب 
مأمون برای اینکه هیبت و حرمت امام هشتم را بشکند 
قوه  حول  به  ولی  داد  می  تشکیل  را  علمی  مناظرات 

الهی این مناظرات محبوبیت امام را بیشتر می کرد.

با  اینکه  بیان  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
از  بعد  ها،  حرم  تعطیلی  برای  برخی  تالش  وجود 
قابل  غیر  که  شد  زیاد  زائران  جمعیت  قدری  به  کرونا 
پیش بینی بود، گفت:  هرچه دشمنی ها با آستان های 
مقدس افزایش می یابد برکات این آستان ها نیز بیشتر 
به  روز  نیز  حرم ها  به  مردم  محبت  و  می شود  نمایان 
آستان ها  به  اهانت  مقابل  باید  اما  می یابد  افزایش  روز 

داد. مناسب  و  کوبنده  پاسخ  و  ایستاد 
ما  دینی  مظاهر  با  تاریخ  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
مبارزات زیادی شده است، گفت: کار دست خدا است 
و این اعتقاد به ما نیرو و قدرت می دهد و باید بدانیم 
که هر کاری که برای خدا باشد دست یاری خداوند را 
به همراه دارد و دست های مقابل یا نرم می شوند و یا 

می شوند. بریده 
سعیدی با بیان اینکه باید از اهل بیت)ع( دفاع کرد 
و مقابل افراد جسور ایستاد، گفت: باید بنیه اعتقادی 
با  انقالب  این  که  بدانیم  و  کنیم  قوی  را  خود  فرزندان 

عنایت خدا به پیروزی رسیده و ماندنی است.
به  خطاب  خبرگان  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
خدمت هایی  به  نسبت  باید  گفت:  رضوی  خادمیاران 

است  اهل بیت)ع(  به  منصوب  و  می دهید  انجام  که 
مراقبت ویژه داشته باشید زیرا همانطور که اجر کاری 
که برای اهل بیت انجام می شود مضاعف است اگر کار 

است. بیشتر  عقابش  دهید  انجام  هم  ناپسندی 
در ابتدای این دیدار حجت االسالم سیدمحمدباقر 
بیان  با  قم  رضوی  خدمت  کانون های  دبیر  تکیه ای 
به  مردم  به  خدمت  برای  رضوی  خادمیاران  اینکه 
گفت:  می کنند،  فعالیت  نیازمندان  و  محرومان  ویژه 
خواهران خادمیار این انگیزه را دارند که در قم حرکت 
کرامت  دهه  در  رو  این  از  باشند  داشته  مضاعفی 
داشتند  را  معصومه)س(  حضرت  حرم  گلباران  کاروان 
و در ادامه هم نذر امام رضا)ع( خون اهدا کردند و در 
سالروز قیام ۱۵ خرداد نیز در راهپیمایی مشارکت ویژه 

داشتند.
های  زوج  از  تعدادی  به  جهیزیه  اهدای  افزود:  وی 
حرم  در  ازدواجشان  جشن  مراسم  که  نیازمند  جوان 
مطهر حضرت معصومه)س( برگزار خواهد شد از دیگر 

است. کرامت  دهه  در  رضوی  خادمیاران  های  برنامه 
داد:  ادامه  قم  رضوی  خدمت  کانون های  دبیر 
از  ای  مجموعه  کرامت  دهه  از  روز  یک  در  همچنین 

خدمات شبکه خدمت رضوی در عرصه های سالمت، 
های  بسته  مشاوره،  بانوان،  و  خانواده  حقوقی، 
معیشتی، تعمیر منزل و غیره به افراد نیازمند در محله 

شد. خواهد  ارائه  قم  نوبهار 
خورشید«  سایه  »زیر  کاروان  حضور  گفت:  وی 
سال های  همانند  کرامت  دهه  در  قم  مقدس  شهر  در 
گذشته دنبال می شود که این افراد مراسمات مختلفی 
► را در هیأت ها و مساجد متقاضی خواهند داشت.  

آیت الله سعیدی: 

●  باید مقابل اهانت به اهل بیت)ع( ایستاد و پاسخ کوبنده داد   ●

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران:

● رایزنان اقتصادی انتظارات بخش خصوصی را تامین نمی کنند    ●

● جامعه مدرسین فیلم موهن عنکبوت مقدس را محکوم کرد    ●

آگهی مفقودی 
بک.  هاچ  سایپا  شخصی  سواری  خودرو  سبز  برگ 
سیلندر   ۴ مشکی  رنگ:سفید  مدل:۱۴۰۱  کویک. 
 VIN:شناسایی شماره   m۱۵۹۴۹۰۸۳۹ موتور:  شماره 
NAPX۲۱۲AAN۱۰۹۴۲۹۰   – به شماره پالک ۸۶ م ۵۴۱ 
ایران ۴۰ متعلق به: مهدی شهبازی نام پدر: محمدرضا به 
 ۷۷۷۴ شناسنامه:  شماره   ۰۳۸۵۹۷۳۸۶۱ ملی:  شماره 

است. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود 

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲۴ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  ۲/۹۵ج/۸۵۲  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم 
محکوم  خواه  مدد  حسین  علیه  اصفهانی  اسدی  ابوالفضل  له  گردیده 
محکوم  حق  در  ۷/۵۹۰/۳۶۴/۴۶۴ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  مبلغ  به  دولتی  عشر  نیم  و  له 
مبلغ  به   ۰۹۱۲۱۴۹۷۱۶۹ شماره  به  همراه  خط  علیه  محکوم  بدهی 
و  است  نموده  ارزیابی  کارشناس  و  نموده  توقیف  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
الی   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۴/۱۳ تاریخ  در  الذکر  مواردفوق  گردید  مقرر 

های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۸/۴۵
حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 

پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  خود شخص 
باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  بهای 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها 
در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد 
از روزنامه های محلی  نوبت در یکی  این اگهی یک  دولت ضبط خواهد شد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

و  ویزیت  طرح  مرحله  چهلمین      ◄
در  موقوفات،  عواید  محل  از  رایگان  داروی 
حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع)ع( برگزار 

می شود.
از روابط عمومی  به گزارش گویه به نقل 

استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
رایگان  ویزیت  طرح  مرحله  چهلمین  قم، 
حرم  افق  مرکز  توسط  متخصص  پزشکان 
مطهر حضرت موسی مبرقع )علیه السالم( 
و تخصیص داروی رایگان از محل موقوفات 

سازمان  همکاری  با  شیخان،  مقدس  مزار 
برگزار  قم  استان  پزشکی  جامعه  بسیج 

می شود.
پزشک  طرح  این  در  و  اساس  این  بر 
زایمان،  و  زنان  متخصصان  و  عمومی 

و  فیزیکی  طب  اورولوژی،  داخلی،  اطفال، 
توانبخشی، اعصاب و روان، چشم پزشکی و 

دارند. حضور  قلب 
خردادماه   17 سه شنبه  مذکور  طرح 
آغاز  مقدس  مکان  این  در   14 ساعت  از  و 

 13 ساعت  از  هم  نوبت دهی  و  می شود 
شد. خواهد  شروع 

در  ساکن  خارجی  اتباع  است  گفتنی 
کارت  یا  گذرنامه  ارائه  با  می توانند  نیز  قم 
اقامت، از خدمات طرح بهره مند شوند.   ►

از محل عواید موقوفات شیخان صورت می گیرد

● اجرای مرحله 40 طرح ویزیت و دارویی رایگان در قم     ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402



◄     با آنکه در ظاهر می گویند فراکسیون حمایت از 
اما هیچ گاه  افراد دارای معلولیت تشکیل شده  حقوق 
فعاالن  به  ای  نامه  حتی  یا  و  نشده  تشکیل  ای  جلسه 
این  تشکیل  جریان  در  تا  نشده  ارسال  معلوالن  حوزه 
فراکسیون  این  آیا  پرسید  باید  بگیرند.  قرار  فراکسیون 

است؟ شده  تشکیل 
خواسته  مجلس  در  معلوالن  فراکسیون  تشکیل 
رغم  علی  که  است  معلولیت  دارای  افراد  مهم  و  اصلی 
از  نامه نگاری ها و تأکید رسانه ها این خواسته همچنان 
همین  است.  مانده  پاسخ  بی  مجلس  نمایندگان  سوی 
پویشی  اندازی  راه  با  معلوالن  از  برخی  تا  شده  دلیلی 
سوی  از  معلوالن  از  حمایت  قانون  اجرای  خواستار 
االجرا  الزم  و  حق  به  کاماًل  ای  خواسته  شوند،  مجلس 
از  برخی  وعده های  رغم  به  اما  است.  مجلس  سوی  از 
در  فراکسیون  این  جلسات  جای  مجلس،  نمایندگان 

است. خالی  بسیار  مردمی  نمایندگان  ساختمان 
به دنبال ثبت این پویش، خبرگزاری فارس به منظور 
پیگیری مطالبات مردمی، در آن برهه از زمان با برگزاری 
فراکسیون  تشکیل  مسأله  دو  اینجا(  میزگرد)  یک 
معلوالن در مجلس و واکسیناسیون معلوالن در مواجهه 
با کرونا را پیگیری کرد و در زمینه واکسیناسیون موفق 
شد اما همچنان پس از گذشت ماه ها از راه اندازی این 
پویش مردمی، تشکیل فراکسیون حمایت از معلوالن را 

خواهدکرد. پیگیری  نتیجه  حصول  تا 
درخواست معلوالن از مجلس یازدهم همچنان بدون 

پاسخ 
پس از گذشت ۵ ماه از آخرین جلسه خبرنگار فارس 
موسسات  مدیران  و  معلوالن  انجمن های  نمایندگان  با 
جامعه  خواسته  مجلس  نمایندگان  هم  باز  نهاد،  مردم 
معلوالن برای تشکیل فراکسیون حمایت از افراد دارای 
فعاالن  برخی  این  بار  این  و  نکردند  اجابت  را  معلولیت 
حوزه معلوالن در نامه ای به محمد باقر قالیباف، رئیس 
خود  خواسته  این  به  توجه  خواستار  یازدهم  مجلس 

شدند.
حوزه  در  فعال  موسسه  عامل  مدیر  مبصر«،  »شهرام 
تاکنون  گفت:  نامه  این  انتشار  باره  این  در  معلوالن 
فقط درصد کمی از مفاد قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن اجرا شده است. این در حالی است که اجرای 
مؤثر  بسیار  معلوالن  مشکالت  رفع  برای  قانون  این 
نشده  اجرایی  قانون  این  درصد   ۹۰ از  بیش  اما  است 
رسیدگی  بر  عالوه  معلوالن  فراکسیون  تشکیل  و  است 
جامع  قانون  اجرای  به  می تواند  معلوالن  مشکالت  به 

بدهد. بیشتری  سرعت 
شده  نوشته  قالیباف  آقای  به  خطاب  نامه  این  در 
است: »احترامًا چنانچه استحضار دارید در ادوار مختلف 
افراد  به منظور پیگیری حقوق  مجلس شورای اسالمی 
دارای معلولیت فراکسیون معلوالن تشکیل شده است. 
اکنون با عنایت به اهتمام جنابعالی در رسیدگی به این 
حقوق  از  حمایت  جامعه  قانون  تصویب  به  نظر  و  امور 
مورخ   ۳۱/۵۷۲۶ شماره  به  معلولیت  دارای  افراد 
۱/۲/۹۷ مجلس شورای اسالمی و با توجه به پیوستن 
حمایت  المللی  بین  کنوانسیون  به  عزیزمان  کشور 
امضاء  اینجانبان  لذا  معلولیت،  دارای  افراد  حقوق  از 
و  بزرگ معلوالن  از خانواده  نمایندگی  به  کنندگان ذیل 
بزرگترین اقلیت جامعه، تقاضا داریم به منظور پیگیری 
و نظارت بر روند اجرای قانون مذکور نسبت به تشکیل 
افراد دارای معلولیت" در  از حقوق  "فراکسیون حمایت 
صادر  را  مقتضی  دستورات  اسالمی،  شورای  مجلس 
شورای  مجلس  نظارتی  ابزار  از  استفاده  با  تا  فرمایید 
اسالمی، در راستای احقاق حقوق شهروندی و برقراری 
ارگان ها و  از سازمان ها،  عدالت اجتماعی، دولت )اعم 
نهادهای مجری( را در رابطه با تحقق مفاد قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن را همراهی کنیم. پیشاپیش از 

سپاسگزاریم.« صمیمانه  شما  حمایت  و  توجه  بذل 
تشکیل فراکسیون صوری معلوالن!

اما محمدعلی محسنی بندپی در آذرماه سال گذشته 
فراکسیون  رئیسه  هیات  اعضای  انتخاب  و  تشکیل  از 
افراد دارای معلولیت در مجلس خبر  از حقوق  حمایت 
داد و گفت: سیدمهدی فرشادان نماینده مرم سنندج، 
نایب  اینجانب  رئیس،  عنوان  به  کامیاران  و  دیواندره 
رئیس، هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه به 
عنوان دبیر اول و جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد 
به عنوان دبیر دوم و همچنین شهریار حیدری  نماینده 
عنوان  به  گیالنغرب  ذهاب،  سرپل  قصرشیرین،  مردم 

انتخاب شدند. فراکسیون  این  رئیس 
در  تهران  مردم  نماینده  پور  قاسم  فاطمه  این باره  در 
مجلس در گفت وگویی با رسانه ها، با بیان اینکه مجلس 
شد:  مدعی  نداشت،  معلولین  ویژه  فراکسیون  امروز  تا 
معلولین  ویژه  فراکسیون  معلوالن  هفته  با  متناسب 
یک  پس  زین  که  است  امیدواری  جای  و  شد  تشکیل 
های  خواسته  و  نیازها  پیگیر  معلولین  ویژه  فراکسیون 
این قشر از جامعه همیشه در بین نمایندگان هستند تا 

شود. حل  شکل  بهترین  به  معلوالن  مسائل 
نبود  مشخص  رغم   به  مجلس  نمایندگان  برخی  اما 

برای  تالش  معلوالن،  از  حمایت  فراکسیون  کار  و  ساز 
احقاق حقوق معلوالن را همچنان در دستور کار دارند، 
نامه  در  مردم نهاد   سازمان های  فراکسیون  رئیس  اخیرًا 
بهینه سازی  نوشت:  تجارت  معدن،  وزیرصنعت،  به  ای 
اتوماتیک و سایر ادوات و تجهیزات  خودروهای موجود 
نوع  و  استانداردها  مطابق  خودروها  مناسب سازی 
مناسب  شده  تمام  بهای  لحاظ  با  افراد  معلولیت های 
افراد دارای معلولیت صورت بگیرد. وضعیت اقتصادی 
زهره الهیان،رئیس فراکسیون سازمان های مردم نهاد  
بر  تأکید  با  تجارت  معدن،  صنعت،  وزیر  به  ای  نامه  در 
»چنان  نوشت:  معلوالن،  مشکالت  به  توجه  ضرورت 
از  استفاده  در  معلولیت  دارای  افراد  مستحضرید  که 
و  جسمانیشان  شرایط  براساس  شخصی  نقلیه  وسایل 
از  بهره گیری  به  مجبور  کشوری  موضوعه  قوانین  طبق 
نوع  به  توجه  با  نیز  و  می باشند  اتوماتیک  خودروهای 
بهینه ای  مناسب سازی  باید  دارد  فرد  هر  که  معلولیتی 
این  در  متأسفانه  که  گیرد  انجام  خودروها  این  در 
افزایش  و مناسب سازی آن  سال ها هزینه خرید خودرو 

است.« یافته  بی رویه ای 
به  اذعان  »با  کرد:  تأکید  نامه  این  ادامه  در  الهیان 
از  حمایت  قانون  ماده)2(  اجرایی  آئین نامه   8 »ماده 
حقوق معلوالن« مصوب اسفند 1396: »وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات 
طریق  از  تا  آورد  عمل  به  را  الزم  تمهیدات  مربوط، 
شرکت های خودروساز داخلی یا شرکت های کاربری ساز 
)مناسب سازی خودرو( یا واردات، خودروهای مورد نیاز 
افراد دارای معلولیت، تأمین و خدمات پس از فروش آن 
نیز در سراسر کشور ارائه شود« و موارد پیش گفته الزم 
است به دو مقوله با اهمیت توجه شود و در اجرای این 

گردد:  تالش  موارد 
و  اتوماتیک  موجود  خودروهای  بهینه سازی   -1
و تجهیزات مناسب سازی خودروها مطابق  ادوات  سایر 
بهای  لحاظ  با  افراد  معلولیت های  نوع  و  استانداردها 
دارای  افراد  اقتصادی  وضعیت  مناسب  شده  تمام 

؛ لیت معلو
افراد  این  مناسب   اتوماتیک  خودروهای  فروش   -2
تحویل  نوبت  و  قرعه کشی  کنونی؛  تشریفات  بدون 
مناسب  مالی  تسهیالت  و  ایجاد شرایط  و  طوالنی مدت 

افراد.« این  برای  آسان  خرید  جهت 
فراکسیون حمایت از معلوالن فعال نیست!

تشکیل  بر  مبنی  مجلس  نمایندگان  اظهارات 
از معلوالن در حالی است که اخیرًا  فراکسیون حمایت 

ایران  معلوالن  جامعه  عامل  مدیر  عاروان،  کامران 
بر  تأکید  با  فارس  رفاه  حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
در  کرد:  عنوان  معلولیت،  دارای  افراد  از  حمایت  لزوم 
حقوق  از  دفاع  فراکسیون  مجلس،  پیشین  دوره های 
فراکسیون های  جزء  و  شد  تصویب  و  تشکیل  معلوالن 
فعال مجلس به شمار می آمد و به معلوالن کمک می کرد.

آخرین  به  اشاره  با  ایران  معلوالن  عامل جامعه  مدیر 

معلوالن،  از  حمایت  فراکسیون  فعالیت  جزییات 
حمایت  فراکسیون  از  خبری  عماًل  کرد:  خاطرنشان 
گذشته  سال  تنها  نیست،  دست  در  معلوالن  جامعه  از 
اما  دادند  تشکیل  را  فراکسیون  که  شد  منتشر  خبری 
آیا  نمی دانیم  و  نشد  اعالم  رسمی  صورت  به  گاه  هیچ 

نه! یا  شده  تشکیل 
این  از  از طرفی دیگر هیچ فعالیتی  وی اضافه کرد: 
فراکسیون ندیده ایم و احساس می کنیم چنین  اتفاقی 
حوزه  دلسوز  و  موجه  فردی  است  الزم  است،  نیفتاده 
را  معلوالن  مشکالت  بتوانیم  تا  شود  انتخاب  معلوالن 

کنیم. حل  و  بررسی 
افراد  و  مجلس  نمایندگان  اظهارات  بر  مروری  با 
فراکسیون  آیا  پرسید  باید  معلوالن،  جامعه  دغدغه مند 
واقعی  طور  به  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  از  حمایت 
نمایندگان  سوی  از  پاسخ  اگر  خیر؟  یا  شده  تشکیل 
از  ماه ها  گذشت  از  پس  چرا  بگوییم  باید  باشد  مثبت 
تشکیل این فراکسیون حتی یک جلسه با حضور فعاالن 
این حوزه تشکیل نشده و یا هیچ کدام از آنها از اقدامات 
جزئیات  باید  قطع  طور  به  ندارند،  اطالعی  فراکسیون 
فراکسیون  این  تشکیل  یا عدم  و  تشکیل  از  تری  دقیق 
به مردم و به ویژه جامعه معلوالن ارائه شود./  فارس    ►
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به  رسیدگی  و  انتظامی  معاونت         ◄
نظام  سازمان  حرفه ای  و  صنفی  تخلفات 
 ۱۴۰۰ سال  تا  اینکه  بیان  با  روان شناسی 
روانشناس  هزار   ۷ از  بیش  تخلفات  به 
گفت:  است،  شده  رسیدگی  مجوز  دارای 
درخصوص  هم  تخلف  شیوع  بیشترین 
روابط  غیرمجاز،  گواهی نامه های  صدور 
و  مراجعان  با  غیرحرفه ای  یا  چندگانه 
غیرمتناسب  درمان  روش های  بکارگیری 

است. بوده 
انتظامی  معاونت  حبی"  باقر  "محمد 
حرفه ای  و  صنفی  تخلفات  به  رسیدگی  و 
گفت وگو  در  روان شناسی  نظام  سازمان 
تخلفات  به  رسیدگی  درباره  ایلنا  با 
سال  تا  گفت:  مجوز  دارای  روانشناسان 
نفر  هزار   ۷ به  قریب  تخلفات  به   ۱۴۰۰
هستند،  مجوز  دارای  که  روانشناسانی  از 
قابل  درصدد  است.  شده  رسیدگی 
دریافت  کتبی  تذکر  افراد  این  از  توجهی 
فعالیت  تعلیق  ماه  شش  تا  سه  یا  کرده اند 
طور  به  نیز  افرادی  همچنین  داشته اند. 

است. شده  باطل  آن ها  پرونده  کل 
حرفه ای  تخلفات  به  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  هستند  مجوز  دارای  که  افرادی 
مردم  داد:  ادامه  می شود،  رسیدگی 
تحت  پروانه،  واجد  افراد  باشند  مطمئن 
آن ها  شکایت های  و  هستند  ما  نظارت 

و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  دقت  به 
صورت  که  تخلفاتی  مطابق  هم  احکام 
تمام صالحیت های  گرفته صادر می شود. 
به  می شود،  بررسی  ما  نظر  از  حرفه ای 
حرفه ای  مرزهای  که  افرادی  پرونده 

تخلفاتی  مرتکب  و  گذاشته  پا  زیر  را 
تعرفه،  رعایت  عدم  رازداری،  عدم  مانند 
غیراستاندارد،  فنون  و  روش ها  بکارگیری 
حیطه  در  غیرمجاز  افراد  بکارگیری 
در  می شود.  رسیدگی  شده اند،  کار 
که  حرفه ای  استانداردهای  تمام  واقع 
در  است  گانه   ۱۰ استانداردهای  شامل 
می شود. برسی  حرفه ای  صالحیت های 

به  رسیدگی  و  انتظامی  معاونت 

نظام  سازمان  حرفه ای  و  صنفی  تخلفات 
روان شناسی تصریح کرد: بیشترین شیوع 
نامه های  گواهی  صدور  درخصوص  هم 
غیرحرفه ای  یا  چندگانه  روابط  غیرمجاز، 
با مراجعان و بکارگیری روش های درمانی 
برای  مثال  طور  به  است،  غیرمتناسب 
استفاده  روشی  از  اختالل  یک  درمان 
حرفه ای  اخالق  براساس  که  می کنیم 
بیماری  آن  برای  روش  این  از  نباید 
و  می کنند  استفاده  اما  شود،  استفاده 
هر  می شود.  بیمار  به  بیشتر  آسیب  باعث 
مراجعه  آسیب  به  که  حرفه ای  رفتار  نوع 
ده گانه  گروه های  در  شود،  منجر  کننده 

شد. خواهد  بررسی  ما 
غیراخالقی  سوءاستفاده  درباره  حبی 
خود  مراجعان  از  روانشناسان  برخی 
صالحیت های  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان 
حرفه ای، موارد دیگر هم بررسی می شود. 
اینکه  بر  به طور مثال عدم رازداری عالوه 
می شود  محسوب  حرفه ای  تخلف  یک 
در  هم  قانون  می شود  محسوب  هم  جرم 
که  کسی  که  می کند  تصریح  مورد  این 
شده  مرتکب  جرم  می کند  راز  افشای 
است. اگر مواردی که در فضای مجازی از 
می شود  مطرح  روانشناسان  برخی  سوی 
آن  شود  فرد  هویت  شدن  فاش  به  منجر 
یک  در  و  شد  خواهد  محکوم  روانشناس 

مورد هم پروانه یک روانشناس سه تا شش 
شد. تعلیق  ماه 

با  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
از  برخی  در  که  نماهایی  روانشناس 
نیز  اعتیاد  ترک  خصوصی  کمپ های 
گفت:  می شود،  برخورد  می کنند  فعالیت 
افراد  و  مجاز  افراد  داریم  گروه  دو  ما 
پروانه هستند  افرادی که دارای  غیرمجاز. 
و به صورت مجاز فعالیت می کنند و دچار 
سیستم  در  می شوند  حرفه ای  تخلف 
تخلفات  به  و هیات های رسیدگی  سازمان 
رسیدگی می شود، اما افرادی که غیرمجاز 
تخصصی  حیطه های  به  ورودشان  هستند 
به مراجع قضایی  باید  و  اساسا جرم است 
برای  مجرمانه  عنوان  تحت  و  شده  ارجاع 
این افراد حکم صادر می شود، از ۶ ماه تا 
در  افراد حبس  این  برای  گاها  نیز  ۳ سال 

می شود. گرفته  نظر 
به  رسیدگی  و  انتظامی  معاونت 
نظام  سازمان  حرفه ای  و  صنفی  تخلفات 
پرونده هایی  ما  شد:  یادآور  روان شناسی 
مرتکب  جرم  که  افراد  این  خصوص  در 
به قوه قضاییه ارجاع  و  شده اند داشته ایم 
هم  سال   ۶ تا  افراد  این  بعضا  و  داده ایم 
نسبت  باید  دادگاه ها  اما  گرفته اند،  حکم 
روز  به  را  خود  روانشناسی  دانش  به 
ما  با  خوبی  همکاری  واقعا  البته  کنند، 

و  شکایت ها  تمام  که  بدانند  مردم  و  دارند 
می شود. رسیدگی  پرونده ها 

چه  تا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حبی 
از  شکایت  برای  می توانند  افراد  زمانی 
کنند،  مراجعه  سازمان  به  روانشناسان 
اگر دچار آسیب می شوند هر  افراد  گفت: 
می توانند  کردند  احساس  نیاز  که  زمانی 
براساس مستندات  باید  اما  مراجعه کنند، 
شکایت خود را ارائه دهند یکی از اهداف 
گاهی  است.  نیز  مشاوران  از  حمایت  ما 
است  ممکن  معدود  افراد  برخی  اوقات 
بخواهند از این فرصت سوءاستفاده کرده 
نسبت  روانشناس  به  را  غیرواقع  مسائل  و 
دهند، لذا ما وظیفه داریم از این افراد نیز 
به  باید  شکایت ها  بنابراین  کنیم  صیانت 

شود. بررسی  دقت 
ما  به  شکایتی  وقتی  داد:  ادامه  وی 
قانونی،  نظر  از  آن هم  ابعاد  می رسد همه 
بررسی  شرعی  و  حرفه ای  فرهنگی، 
وجود  شرعی  اصول  سری  یک  می شود 
از  ندارد  اجازه  روانشناس  یک  که  دارد 
نظر قوانین سازمان از آن ها استفاده کند 
ممکن  که  باشد  داشته  توصیه هایی  یا  و 
سکوت  آن  درباره  روانشناسی  در  است 
اعتقادات  و  باورها  به  باید  و  باشد  شده 
روانشناس  لذا  و  باشد  داشته  توجه  افراد 
حق ندارد به باورهای افراد ورود کند.    ►

در گفت وگو یی مطرح شد:

●  افشای راز افراد توسط روانشناس جرم است     ●
»داوری بر اساس گمان«         

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِمَن  »َلْیَس  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

1.» نِّ ِبالظَّ َقِة  الثِّ َعَلی  اْلَقَضاُء  اْلَعْدِل 
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
با  افراد )و دوستان( مورد اطمینان،  فرمودند: »داوری در حق 

نیست(. عدالت  رسم  گمان،  بر  تکیه 
یکی از دستورات قرآن و حضرات معصومان )علیهم السالم( 
باشیم؛  نداشته  ظن  سوء  مسلمانی  هیچ  حق  در  که  است  این 
این  به  حکیمانه،  کالم  این  در  السالم(  )علیه  علی  امام  لذا 
است،  افراد  اجتماعی  روابط  به  مربوط  که  مالحظه  قابل  نکته 
)مؤمنین(  »ای  می فرماید:  مجید  قرآن  می فرمایند.  اشاره 
کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها )سوء ظن ها( 
حضرت   2.»... است  گناه  گمان  ها  از  بعضی  چراکه  بپرهیزید؛ 
نیز  دیگری  حکمت  آمیز  سخن  در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین 
نَّ ِبَکِلَمة َخَرَجْت  بر این معنا تأکید نموده و می فرمایند: »اَل َتُظنَّ
ْنَت َتِجُد َلَها ِفی اْلَخْیِر ُمْحَتَماًل«؛3 »هر سخنی 

َ
َحد ُسوءًا َو أ

َ
ِمْن أ

تا هنگامی که می توانی احتمال  از دهان کسی خارج شد،  که 
صحت بر آن حمل کنی، حمل بر فساد مکن و گمان بد مبر )تا 

مباش(«. بدگمان  به آن  است  ممکن 
پایه های  ظن  سوء  زیرا  است؛  روشن  مطلب  این  دلیل  البته 
اعتماِد عمومی را که سرچشمه همکاری و هم دلی افراد است، 
ظن  سوء  او  به  انسان  که  شخصی  اگر  حال  می سازد.  متزلزل 
روشن  ما  بر  او  حسنه  سوابق  که  باشد  کسی  می کند،  پیدا 
مورد  و  »ثقه  السالم(،  )علیه  امام  تعبیر  به  و در یک کلمه  است 
اعتماد« محسوب شود، به یقین قضاوت درباره چنین شخصی 

نیست. عادالنه  دلیل،  بدون  گماِن  و  ظن  با 
نهج  شارحان  از  بعضی  که  دارد  اهمیت  آن  جا  تا  مطلب  این 
اصولی  مسئله ای  به صورت  را  حکیمانه  گفتار  این  البالغه 
به دلیل  مطلبی  هرگاه  که  است  این  آن  و  کرده اند  عنوان 
نیست.  جایز  معتبر  دلیل  با  جز  آن  از  عدول  شود،  ثابت  معتبر 
را  حکمت آمیز  کالم  این  در  قضاء  نیز،  شارحان  از  دیگر  برخی 
به معنای قضاوت؛ یعنی داوری برای حّل و فصل خصومت  ها و 
برابر  در  نمی تواند  قاضی  که  معنا  بدین  گرفته اند؛  درگیری ها 
شخص مورد اعتماد، با ظن و گمانش قضاوت کند. ولی به نظر 
می رسد که این حدیث شریف، معنای وسیع و گسترده ای دارد 
در  عدالت  که  است  اخالقی  گسترده  مفهوم  به  یک  آن  اشاره  و 
آن، مانع از داوری درباره اشخاص مورد اعتماد، به واسطه ظن 
و گمان می شود. البته افراد متهم؛ یعنی کسانی که سوء سابقه 
حکم  این  از  نیست،  اعتمادی  قابل  ظاهر  آن ها  ظاهر  یا  دارند 
را  آن ها  بی دلیل  انسان  که  معنا  به این  نه  البته  هستند؛  خارج 
نموده  احتیاط  آن ها  از  انسان  که  معنا  به این  بلکه  کند،  متهم 
دیگری  احادیث  حکیمانه،  گفتار  این  شبیه  باشد.  حذر  بر  و 
دنبال  را  موضوع  این  متفاوتی  تعبیرات  با  که  است  موجود  نیز 

می کند.
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  از  کالمی  در 
ْلِم«؛4  الظُّ أْقَبَح  َو  ااْلْثِم  َشرُّ  ِباْلُمْحِسِن  ِنّ  الظَّ »ُسوُء  فرمودند: 
زشت ترین  و  گناه  بدترین  نیکوکار،  شخص  به  ظن  »سوء 
شده  نقل  آن حضرت  از  نیز  دیگری  حدیث  در  است«.  ستم ها 
ْؤِم«؛5 »سوءظن  اللُّ ِمَن  َیُخوُن  ِبَمْن ال  ِنّ  که فرمودند: »ُسوُء الظَّ
در  است«.  لئامت  و  پستی  نشانه  نمی کند،  خیانت  که  به کسی 
حدیث زیبا و جالب دیگری از آن امام همام )علیه السالم( آمده 
َیِثُق  َوال  ِه  َظِنّ ِلُسوِء  ِبأَحد  َیِثُق  ال  َمْن  الّناِس  »َشرُّ  فرمودند:  که 
به سبب  که  است  کسی  مردم  »بدترین  ِفْعِلِه«؛6  ِلُسوِء  أَحٌد  ِبِه 
مقابل(  )در  و  نمی کند  اعتماد  به هیچ کس  دارد،  که  ظنی  سوء 
آخر  جمله  ندارد«.  اعتماد  او  به  فعلش  سوء  به سبب  هیچ کس 
این که از نظر آداب اخالقی، افزون بر مباحث قضاوت و احکام 
اصولی، هرگاه کسی به وثاقت شناخته شد، سوء ظن نسبت به 

است. ظالمانه  کاری  او 
****************
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 تشکیل فراکسیون صوری معلوالن! 

●  درخواست معلوالن از مجلس یازدهم همچنان بدون پاسخ    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۱۰۰۹  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم 
صدیقه   ، ابوالقاسم   ، احمد  خواندگان  پور  واحدی  اعظم  خواهان  گردیده 
و  جمکرانی  حسین  همگی  محمود  و  مجتبی  و  محمد  و  پور  واحدی  همگی 
بخش  اصلی   ۲۷۶۷/۱ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  قمی  گران  داود  معصومه 
کارشناسی:  موضوع   -۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱
صورت  اقدامات   -۲ مشاع  ملک  فروش  جهت   ۲۶۷۶/۱ ثبتی  پالک  ارزیابی 
تماس   ۲-۲ پرونده  محتویات  بررسی  و  شعبه  دفتر  در  حضور   ۱-۲ گرفته: 
هیات  کردند  اعالم  که  بازدید  هماهنگی  جهت  زند  اقای  محترم  وکیل  با 
پور  واحدی  خانم  سرکار  با  هماهنگی   ۳-۲ کند.  هماهنگ  راسا  کارشناسی 
به  معاینه محل معرفی شده  و  بازدید  انجام   ۲-۴ بازدید.  تاریخ  و  جهت ساعت 
تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۲-۵ استماع نظرات ۶-۲ بررسی مدارک قابل دسترسی 
پالک   ،  ۶ کوچه   ، یاسر  عمار  متری   ۴۵  ، قم  در  نظر  مورد  ملک  نشانی:   -۳
۲۷ – ۲۹ )روبروی مسجد( واقع و دارای کد پستی ۳۱ و ۳۷۱۳۷۷۴۱۱۹ می 
یک  ثبتی  پالک  واصله(  مدارک  رونوشت  )وفق  ثبتی:  مشخصات   -۴ باشد. 
به  مثبوت   ، قم  یک  بخش  اصلی  هفت  و  شصت  و  هفتصد  و  هزار  دو  از  فرعی 
مذکور  پالک  به  خانه  یک  شامل   ،  ۳۵۰ صفحه   ۱۱۷ دفتر   ۱۴۱۸۳ شماره 
مورد  ملک   ۱-۵ مشاهدات:   -۵ قزوینی.  طاهری  علی  محمد  اقای  از  انتقالی 
اسکلت  با  ساز  شمالی   ، برداری  بهره  حال  در  مسکونی  است  بنایی  بازدید 
ان  معبر  سمت  نمای   ، فلزی  وسط  ستون  و  ضربی  طاق  سقف  و  باربر  دیوار 
پنجره  است.  قدیمی  رنگی  الباقی سیمان  و  ۴۰ سانتی  پایین دست سنگ  در 
)باالی  ساز  قدیمی  بنا  این   ۲-۵ هستند.  جداره  تک  شیشه  با  قدیمی  فلزی 
است.  فوقانی  و  همکف   ، )کوچک(  زیرزمین   ، حیاط  دارای  و  بوده  سال(   ۳۵
 ۳-۵ است.  جدول  دارای  و  خودرو  مرور  و  عبور  امکان  با  شده  کفسازی  معبر 

فلزی  رو  ماشین  رو  نفر  درب  دارای   ، مترمربع   ۶۷ حدود  مساحتی  با  حیاط: 
میباشد. کف موزاییک و بدنه سیمان رنگی قدیمی است. در گوشه حیاط یک 
سقف  و  ایرانی  کاسه   ، قدیمی  کاشی  بدنه   ، سنگ  کف   ، فلزی  درب  با  توالت 
۲۳ مترمربع( در زیر  ابعاد کوچک )حدود  با  ۵-۴: زیرزمین :  گچ وجود دارد. 
باشد.  می  مقدور  حیاط  کف  طریق  از  ان  دسترسی  و  است  حیاط  از  بخشی 
 ۲ ۱۳۰ مترمربع ، دارای سالن ، اشپزخانه ،  با مساحتی حدود  ۵-۵ همکف: 
و  متر سرامیک   ۱/۱۰ بدنه حدود   ، موزاییک  با کف  و حمام است. سالن  اتاق 
زدگی  نم  اتاق  نزدیکی  ودو  سالن  سقف  است.  ساده  گچ  سقف  با  گچ  الباقی 
سینک   ، فلزی  زمینی  و  هوایی  کابینت  با  ارک(  )دارای  اوپن  اشپزخانه  دارد. 
دو قلو ، فاقد هود ، بدنه کاشی و سقف گچ است. اتاق جنب حیاط است. در 
سقفی  پنکه  دارای  و  سرامیک  بدنه  با   pvc وجود  انباری  یک  اشپزخانه  جنب 
سرکار  خانواده  اختیار  در  طبقه  این  دارد.  بدنه  با  اشپزخانه  جنب  اتاق  است. 
 ، مترمربع   ۸۵ حدود  مساحت  با  فوقانی:   ۵-۶ بود.  پور  واحدی  اعظم  خانم 
ازگوشه حیاط با پله فلزی به این طبقه دسترسی وجود دارد. دارای یک تراس 
 ، فلزی  )درب  توالت  سانتی(   ۱۰ چینی  سنگ  بدنه   ، موزاییک  )کف  بزرگ 
اشپزخانه   ، سالن  و  گچ(  سقف   ، قدیمی  کاشی  بدنه   ، قدیمی  سرامیک  کف 
و  گچ  الباقی  و  سنگی  سانتی   ۱۵ قرنیز  بدنه   ، موزاییک  کف  با  است.  اتاق  و 
با کابینت هوایی و زمینی فلزی ، بدنه کاشی  سقف گچ است. اشپزخانه اوپن 
 :۵.۷ هستند.  جداره  تک  شیشه  با  فلزی  پنجره  و  درب  است.  گچ  سقف  و 
رویت  و یک کنتور گاز شهری  ، یک کنتور اب شهری  فاز  برق تک  انشعاب  دو 
بخاری گازی  و گرمایش  پنکه سقفی  و  ابی  ۵-۸: سیستم سرمایش کولر  شد. 
که  باشد  می  نشینی  عقب  دارای  ملک  این  موجود  شواهد  طبق   ۹-۵ است. 
 ۱-۶ ۶- نظریه کارشناسی:  از حیاط فعلی شامل می شود.  قسمت عمده ای 
عنایت  با   ۲-۶ است.  کننده  ارائه  با  ابرازی  مدارک  سقم  و  صحت  مسئولیت 

نظر  در  بدون   ، ساخت  کیفیت  و  محل  معاینه  و  بررسی  و  شده  رویت  موارد  به 
وضعیت  به  توجه  با  ها  دستگاه  و  ها  نهاد  سایر  به  ملک  های  بدهی  گرفتن 
موجود مستحدثات و به شرط ابقای بنا موارد زیر اعالم می گردد: ارزش ملک 
و  دویست  و  میلیارد  ۳۰/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال سی  معادل  بازدید شده جمعا 
هشتاد میلیون ریال ارزیابی می شود. ۲- ملک دارای سه بخش زیرزمین )غیر 
سرکار  توسط  برداری  بهره  حال  )در  همکف  مسکونی  طبقه   ، سکونت(  قابل 
از  خانم اعظم واحدی پور( و طبقه مسکونی فوقانی )بدون بهره بردار و خالی 
 ۱۴۰۱/۴/۱۳ تاریخ  الذکر در  سکنه واثاث( می باشد. مقرر گردید موارد فوق 
ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
از  پایه  بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت  مزایده 
پیشنهاد دهند واگذار  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  مبلغ کارشناسی شروع 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می 
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 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

نمائید. مراجعه  واحد   به 
نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 
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بهترین سن گرفتن از 
اختالس!                      

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
دوستانی که از دور و نزدیک با حدود و ثغور افاضات و بیانات حقیر 
جان  و  آتیشه  دو  طرفداران  از  بنده  که  واقفند  نیک  دارند،  آشنایی 
و  اختالس  وزارت  تاسیس  پیشنهاد  حتی  و  هستم  اختالس  سخت 
اختصاص چند ردیف و تبصره مشتی و تپل در بودجه مملکت به منظور 
در  نیز  پاش  و  ریز  های  اختالس  از  پیشگیری  و  اختالس  ساماندهی 

است!   شده  ضبط  و  ثبت  بنده  راهبردی  کارنامه 
اختالس  برای  ای  بودجه  وقتی  است.  الشمس  من  اظهر  هم  علت 
را به قهقرا می  با دست خودمان فرهنگ اختالس  کنار نمی گذاریم و 
6 واحد مجوز می گیرد  برای  بابا  نتیجه اش می شود متروپل که  بریم 
ولی 4 طبقه 900 تنی هم عجالتًا روی سازه سوار می کند علی برکت 

الله....
یا ممکن است عده ای مجوز ساخت خودرو بگیرند ولی روی فرغون 
و گاری فرمون و بوق و چراغ بگذارند و لج خودروسازان خارجی را در 
بیاورند! بعد هم به اسم حمایت از تولیدات داخل سالی چند هزار نفر 
را راهی سینه قبرستان کنند و در پایان سال از ایشان به عنوان افتخار 
صنعت خودرو سازی تجلیل شود! واال اختالس شرف دارد به این مدل 

آدم کشی و نسل کشی! 
با این حال امسال دوستان بدون مشورت با ما جراحی اقتصادی را 
آغاز کرده اند و تا اثر بیهوشی داروهای چینی پا برجاست این بار علی 
رغم میل باطنی چند نکته در خصوص کم رنگ کردن اثرات اختالس 

افاضه می کنیم بقصد فتح األمور:
اختالس  داستان  امر  حقیقت  اختالس:  سن  گرفتن  بهترین  الف( 
مثل پوشک و پستونک و اطاق خواب بچه نیست که هر چه دیرتر اقدام 
دانشمندان  بین  در  اختالس  گرفتن  سن  شود.  تر  سخت  کار  کنیم، 
باورند  بر این  القول  محل اختالف است ولی در مجموع همگی متفق 
هر چه دیر تر این امر محقق شود به صواب نزدیک تر است؛ چون اگر 

از آن شوند خرابی بیشتر است! اوان اختالس، مانع  در 
طرف  یک  اختالس  از  افراد  گرفتن  اختالس:  جایگزین  ب( 
داستان است و پیدا کردن جایگزین طرف دیگر ... چون فردی که به 
برایش  میلیارد  صد  چند  و  کرده  عادت  بازی  حقه  و  بازی  پدرسوخته 
اموراتش  کمکی  های  یارانه  و  معیشتی  یارانه  با  قطعًا  است،  خرد  پول 
نمی گذرد و یک بالیی سر خلق الله می آورد. فلذا پیشنهاد می شود با 
توجه به جغرافیای منطقه حتی المقدور بعد از گرفتن فرد از اختالس، 
شرایط زمین خواری، بیابان خواری، دریاخواری، تاالب خواری جنگل 

فراهم شود!  ... و  خواری 
کارشناسان  اکثر  که  بزرگتر  خطر  اختالس:  پسا  افسردگی  پ( 
وقفه  برند،  می  نام  اختالس  پسا  افسردگی  عنوان  به  آن  از  اقتصادی 
بعدی  مراحل  در  اختالس  میزان  کاهش  یا  اختالس  دو  بین  افتادن 
را  و ممکن است فرد  ویران کننده است  و  به شدت خطرناک  است که 
به انتحار بکشد و تسمه تایم پاره کند! شاید راه اندازی صندوق توسعه 
اختالس یا تاسیس وزرات اختالس که قباًل افاضات شده و وقعی بدان 
از  باشد!  این سندروم موثر  تبعات منفی  بتواند در کاهش  نهاده نشد، 

بود... گفتن  ما 

ر ـُ َتَلنگ

و  روسیه  جنگ  که  حالی  در        ◄
قیمت  چشمگیر  افزایش  به  منجر  اوکراین 
جمله  از  اقالم  برخی  کمبود  و  غالت 
کشور  این  مقامات  شده،  جهان  در  گندم 
اتهامات غرب را درباره استفاده از غذا به 

کنند. می  رد  را  سالح  عنوان 
و  خشکسالی  اوکراین،  و  روسیه  جنگ 
بحران کرونا سبب شده تا عرضه غالت در 
که  طوری  به  شود  مواجه  تنش  با  جهان 
در ۳ ماه اخیر و به دنبال درگیری نظامی 
غالت  جهانی  قیمت  کشور،  دو  این  بین 
همانطور  و  داشته  چشمیگری  افزایش 
بینی  پیش  اقتصادی  کارشناسان  که 
سطح  باالترین  به  گندم  قیمت  می کردند 
نگرانی های  دلیل  به   ۲۰۰۸ سال  از  خود 
محصول  این  کمبود  از  فزاینده 
جنگ  است.  رسیده  جهانی  استراتژیک 
از  درصد   ۲۵ از  بیش  اوکراین  و  روسیه 
نیاز  مورد  و  اساسی  کاالی  این  صادرات 

است. داده  کاهش  را  جهانی  مصرف 
وقوع  درباره  ملل  سازمان  هشدار 

جهان در  قحطی 
دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  زمینه  این  در 
 ۳۶ تعداد  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
آسیب  و  فقیرترین  آنها  از  برخی  که  کشور 
برای  هستند  جهان  کشورهای  پذیرترین 
روی  وارداتی خود  گندم  از  نیمی  از  بیش 

می کنند. حساب  اوکراین  و  روسیه 
داده  هشدار  ملل  سازمان  دبیرکل 
با  است  ممکن  آینده  ماه های  طی  است 
شویم  مواجه  غذایی  مواد  جهانی  کمبود 
قیمت  بکشد.  طول  سال ها  می تواند  که 
که  افرادی  تعداد  اساسی  کاالهای  باالی 
کافی  غذای  به  باشند  مطمئن  نمی توانند 
میلیون   ۴۴۰ از  را  کنند  پیدا  دسترسی 
داده  افزایش  نفر  میلیارد   ۱.۶ به  نفر 
آستانه  در  نفر  میلیون   ۲۵۰ حدود  است. 
ادامه  اوکراین  جنگ  اگر  هستند.  قحطی 
روسیه  از  غذایی  مواد  عرضه  و  کند  پیدا 
نفر  میلیون  صدها  شود  محدود  اوکراین  و 
ناآرامی های  دیگر دچار فقر خواهند شد، 
و  کرد  خواهد  پیدا  گسترش  سیاسی 
مردم  و  می شوند  نقصان  دچار  کودکان 

کشند. می  گرسنگی 
همین  سوی  از  دیگر  گزارش  در 
جاری  ماه  فروردین   ۲۵ در  سازمان 
به  غذایی  مواد  قیمت  که  شد  اعالم 
به  اوکراین  و  روسیه  نظامی  درگیری  دلیل 
تاریخ رسیده است. در  رقم خود  باالترین 
روسیه  غربی،  کشورهای  میان  این  در 
عنوان  به  غالت  از  که  می کنند  متهم  را 
کار  این  با  و  می کند  استفاده  سالح 
انداخته  خطر  به  را  جهان  غذایی  امنیت 

. ست ا
انجمن  رئیس  زرگران،  کاوه 
در  راستا  این  در  غالت  تولیدکنندگان 
روسیه  گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
ولی  دارد  گندم  تولید  تن  میلیون   13۵
دالر   11۴ آن  تن  هر  صادرات  برای 
منجر  این  و  کرده  وضع  صادراتی  تعرفه 
ضمن  شده  کشور  این  ذخایر  افزایش  به 
نیز  را  اروپا  اتحادیه  طریق  این  از  اینکه 

است. داده  قرار  فشار  تحت 
گندم  جهانی  تولید  فائو،  آمار  براساس 
میلیون   ۷۵۰ معادل   ۲۰۲۰ سال  در 
یافته  توسعه  کشورهای  در  که  است  تن 
و  انسان  غذای  برای  تولید  درصِد   ۵۰
مورد  بذر  و  دام  تعلیف  برای  درصد   ۵۰
در  کشورهای  در  و  می گیرد  قرار  استفاده 
غذای  برای  تولید  درصد   ۸۵ توسعه  حال 
و بذر  برای غذای دام  ۱۵ درصد  انسان و 
در  روسیه  اینکه  ضمن  می شود.  استفاده 
گندم  صادرکننده  بزرگترین   ۲۰۲۱ سال 
ایاالت  کشور  این  از  پس  است.  بوده  دنیا 
و  دارند  قرار  استرالیا  و  کانادا  متحده، 
سال  در  است.  پنجم  رده  در  اوکراین 

چهار  اوکراین  و  درصد   ۱۰ روسیه  جاری 
کرده اند.  تولید  را  جهان  گندم  درصد 
برای  گندم  تولید  در  اروپا  اتحادیه  سهم 
بازارهای جهانی در سال های اخیر حدود 

است. بوده  درصد   ۲۰
از  حال  عین  در  روسیه  و  اوکراین 
آفتابگردان  روغن  بزرگ  صادرکنندگان 
اوکراین   ۲۰۲۱ سال  در  هستند.  نیز 
در  محصول  این  صادرکننده  کشور  اولین 
دوم  رتبه  در  روسیه  و  بود  جهان  سراسر 
صادرکننده  همچنین  روسیه  داشت.  قرار 
است.  جهان  سراسر  در  کود  مهم  بسیار 
هم  روی  روسیه  و  اوکراین  آمار  اساس  بر 
گندم  جهانی  تجارت  چهارم  یک  از  بیش 
فروش  پنجم  یک  درصد(،   30 )حدود 
جهانی  صادرات  از  درصد   80 و  ذرت 

دارند. عهدە  بر  را  آفتابگردان 

در  جهان  گندم  ذخایر  درصد   ۵۰
از  ممنوعیت  اعمال   / چین  اختیار 

قزاقستان و  هند  سوی 
وزارت  اعالم  براساس  طرفی،  از 
 ۵1 ذرت،  درصد   ۶9 آمریکا،  کشاورزی 
برنج  ذخایر  درصد   ۶0 و  گندم  درصد 
در   2022 زراعی  سال  اول  نیمه  در  دنیا 
اختیار چنین قرار دارد در واقع 20 درصد 
گندم  ذخایر  درصد   ۵1 جهان،  جمعیت 
همچنین  است.  گرفته  اختیار  در  را  دنیا 
کشاورزی  وزیر  امسال،  ماه  فروردین  در 
اعمال  برای  را  فرمانی  قزاقستان 
محدودیت صادرات گندم و آرد این کشور 
اواسط  تا  حداقل  که  است  کرده  امضا 
بود  خواهد  معتبر  جاری  سال  ماه  خرداد 
و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دولت هند در 
را متوقف  اقدام فوری صادرات گندم  یک 
نگرانی  را  تصمیم  این  دلیل  هند  کرد. 
کشور  داخل  در  غذایی  امنیت  تأمین  از 

کرد. عنوان 
بامداد  بلومبرگ  خبرگزاری 
از  نقل  به  اردیبهشت،   ۲۵ یک شنبه، 
نوشت  هند  غذا  اداره  مقام های  از  یکی 
کشور،  داخل  در  گندم  باالی  قیمت های 
دولتی  مقام های  است.  امر  این  دلیل 
از  پس  که  کرده اند  امیدواری  ابراز  هند 
در  قیمت ها  تصمیم،  این  فوری  اجرای 
اساس  براین  یابد.  کاهش  کشور  داخل 
گندم  اصلی  تولیدکنندگان  از  یکی  هند 
هند،  گندم  صادرات  و  است  جهان  در 
غذایی  امنیت  در  کننده ای  تعیین  نقش 

دارد. همسایه اش  کشورهای 
 ۱۰ را  گندم  صادرات  تعرفه  روسیه 

داد افزایش  دالر 

روز  روسیه  کشاورزی  وزارت  همچنین 
تاریخ  برای  را  صادراتی  عوارض  جمعه، 
بر  کرد:  اعالم  را  ژوئن  ماه  هفت  الی  یک 
با  گندم  صادراتی  عوارض  اساس،  این 
افزایش 10 دالری به 121.2 دالر و ذرت 
 73.9 به  قبل  هفته  به  نسبت  کاهش  با 
76.5 دالر در  دالر رسید، جو بدون تغییر 
محدودیت  اینکه،  ضمن  شد.  اعالم  تن 
از ماه  آفتابگردان که پیشتر  صادرات دانه 
شده  تعیین  گوست  آ ماه  پایان  تا  آوریل 

شد. نخواهد  لغو  بود، 
مناقصات،  بازار  در  گذشته،  هفته 
با  بازار  خریدار  فعال ترین  تقریبًا  پاکستان 
بود،  بازار  500 هزار تن گندم در  مناقصه 
بودند.  بازار  در  فیلیپین هم  و  کره جنوبی 
بر  مبنی  شده  مخابره  مصر  از  هم  خبری 
گندم  کیفی  شرایط  مصر  احتمااًل  اینکه 

مجاز  رطوبت  و  داده  تغییراتی  را  وارداتی 
بپذیرد. هم  را  درصد   13.5 تا  را 
است مقصر  پوتین  غربی ها: 

اقتصادی  نشریه  نیز  اخیرًا 
و  جهت دار  رویکردی  با  اکونومیست، 
والدیمیر  نوشت:  روسیه  کردن  متهم  با 
زندگی  اوکراین  به  حمله  با  پوتین 
نابود  را  جنگ  صحنه  از  دورتر  مردمانی 
خواهد کرد و به معنایی ممکن است حتی 
به  اوکراین  جنگ  شود.  متأسف  خودش 
است؛  زده  آسیب  جهان  غذایی  سیستم 
کرونا،  شیوع  اثر  بر  پیش تر  که  سیستمی 
قیمت های  شوک  و  آب وهوایی  تغییرات 
انرژی ضعیف شده است. صادرات غالت 
متوقف  عمدتًا  اوکراین  روغنی  دانه های  و 
مورد  نیز  روسیه  صادرات  و  است  شده 
کشور  دو  این  است.  گرفته  قرار  تهدید 
کالری  تجارت جهانی  ۱۲ درصد  مجموعًا 
را در اختیار دارند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ 
داشته  درصدی   ۵۳ رشد  گندم  قیمت 
 ۶ می  ماه  در  روز  یک  در  تنها  و  است 

است. شده  افزوده  رقم  این  به  درصد 
اساس  بی  غرب  اتهامات  روسیه: 

ست ا
سفیر  بلیایف،  ایگور  حال  عین  در 
غذایی  بحران  مورد  در  الجزایر  در  روسیه 
مبنی  غرب  اتهامات  که  گفت  جهان  در 
غذایی  مواد  بحران  در  روسیه  قصور  بر 
مبنایی  هیچ  و  است  اساس  بی  کاماًل 
ندارد. او تصریح کرد: بحران مواد غذایی 
آغاز  کرونا  ویروس  گیری  همه  زمان  از 
انجام  نادرست  اقدامات  نتیجه  در  و  شد 
در  دولت ها،  از  تعدادی  توسط  شده 
که  زمانی  غربی،  کشورهای  اول  درجه 

اینها  همه  شد،  قطع  لجستیکی  روابط 
بنابراین  شد  منجر  خاصی  مشکالت  به 
این بحران غذایی  با  ارتباطی  روسیه هیچ 

ندارد.
نقل  به  نیز  راشاتودی  زمینه  این  در 
غربی  کشورهای  نوشت:  کارشناسان  از 
گندم  تبادل  برای  را  روسیه  است  ممکن 
تحت  کشور  این  تحریم های  لغو  ازای  به 

دهند. قرار  فشار 
مسئول  روسیه  هم  اگر  راشاتودی: 
اقدام  این  باشد،  کنونی  بحران 

است نبوده  داوطلبانه 
گندم  قیمت های  افزود:  رسانه  این 
گذشته  ماه  دو  در  سابقه ای  بی  سطح  به 
اصلی  تولیدکنندگان  زیرا  است  رسیده 
قزاقستان  روسیه،  همچون  محصول  این 
خود  داخلی  بازارهای  حفظ  برای  هند  و 

امر  این  کرده اند.  لغو  را  گندم  صادرات 
و  غذایی  ناامنی  درباره  را  نگرانی هایی 
برانگیخته  جهان  سراسر  در  گرسنگی 

. ست ا
غربی  کشورهای  نوشت:  راشاتودی 
متهم  گندم«  »جنگ  آغاز  به  را  روسیه 
روسیه  می گویند  کارشناسان  اما  می کنند 
و  نیست  بحران  این  وخامت  مسئول  تنها 
نبوده  اقدام داوطلبانه  این  اگر هم هست 

است.
کارشناسان  از  نقل  به  ایزوستا  روزنامه 
تنها  اوکراین  و  روسیه  نوشت: 
جهان  در  گندم  کلیدی  صادرکنندگان 
نیز  کنندگان  تولید  دیگر  اما  هستند 
بحران  از  را  جهانی  بازارهای  می توانند 
کانادا  و  آمریکا  مثال  برای  دهند.  نجات 
یا  گندم  تن  میلیون   ۲۵ و   ۲۶ ترتیب  به 
گندم  جهانی  صادرات  درصد   ۲۵ حدود 
 ۱۹( با  فرانسه  می دهند.  تشکیل  را 
تن(  میلیون   ۹.۲( با  آلمان  و  تن(  میلیون 
به  اما  دارند.  نقش  جهان  گندم  تولید  در 
است  بعید  کشورها  این  تحلیلگران  گفته 
سهیم  نیازمند  کشورهای  با  را  خود  گندم 
شوند و امنیت غذایی در کشور خود را در 

می دهند. قرار  اولویت 
این  در  غالت  حوزه  کارشناس  یک 
گفته  اینکه  درباره  مهر  خبرنگار  به  زمینه 
سالح  عنوان  به  گندم  از  روسیه  می شود 
صحبت  این  گفت:  می کند؟،  استفاده 
روس ها  چون  نیست،  درست  جهاتی  از 
تا  را  گندم  نمی توانند  و  نمی خواهند  که 
آمریکا  و  اروپا  اینکه  ضمن  دارند  نگه  ابد 
و  ندارند  روسیه  گندم  به  نیازی  چندان 

ندارند. هم  وارداتی 
وی اضافه کرد: با این حال همواره در 
وجود  کارت ها،  از  یکی  سیاسی،  مسائل 
را  مقابل  بتواند طرف  که  اهرم هایی است 

دهد. قرار  فشار  تحت 
غرب  گردن  را  تقصیرات  پوتین 
انداخت و صادرات غالت را مشروط به 

کرد تحریم ها  لغو 
در  اخیرًا  نیز  روسیه  جمهور  رئیس 
و  فرانسه  کشورهای  رهبران  با  گفتگو 
گردن  را  غذا  تأمین  مشکالت  را  آلمان 
در  کرده  اعالم  و  انداخته  غربی ها 
لغو  کشورش  علیه  تحریم ها  که  صورتی 
بدون  غالت  صادرات  با  حاضرند  شود، 
غالت  صادرات  جمله  از  محدودیت 
موافقت  نیز  سیاه  دریای  بنادر  از  اوکراین 

. کنند
اوالف  با  تلفنی  تماس  طی  پوتین 
امانوئل  و  آلمان  صدراعظم  شولتز، 
درباره  فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون، 
تبادل نظر کرده  تحوالت اخیر در اوکراین 

. ست ا
اشاره  با  تلفنی  تماس های  این  در  وی 
به  غرب  توسط  سالح  ارسال  اینکه  به 
که  داشت  اظهار  است،  خطرناک  اوکراین 

بحران  و  بی ثبات تر  وضعیت  راستا  این  در 
شد. خواهد  تشدید  انسانی 

وضعیت  تلفنی  گفت وگوهای  این  در 
تفصیل  به  جهانی  غذایی  امنیت  تأمین 
پوتین  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
تأمین مواد غذایی  دالیل واقعی مشکالت 
اقتصادی  غلط  سیاست های  نتیجه  را 
همچنین  و  غربی  کشورهای  مالی  و 

است. کرده  عنوان  روسیه  با  مخالفت 
خود  نوبه  به  روسیه  که  گفته  پوتین 
برای  گزینه هایی  یافتن  به  کمک  آماده 
از  محدودیت،  بدون  غالت  صادرات 
بنادر  از  اوکراین  غالت  صادرات  جمله 
کود  عرضه  افزایش  است.  سیاه  دریای 
به  نیز  روسیه  کشاورزی  محصوالت  و 
غذایی  مواد  جهانی  بازار  از  زدایی  تنش 
رفع  به  نیاز  البته  که  کرد  خواهد  کمک 

دارد. مربوطه  تحریمی  محدودیت های 
نقشه  از  که  کشوری  چگونه 
بود،  شده  حذف  گندم  ژئوپلیتیکی 
اختیار  در  را  آن  صادرات  از  نیمی 

؟ فت گر
نشان  روسیه  جمهور  رئیس  اظهارات 
عنوان  به  غذا  از  کشور  این  که  می دهد 
سالح و عامل قدرت و چانه زنی استفاده 
در  غالت  تولید  روند  بررسی  و  می کند 
رهبران  که  می دهد  نشان  نیز  کشور  این 
را  این استراتژی  برنامه ای دقیق  با  روسیه 

می کنند. دنبال 
 ،۲۰۰۱ سال  در  روسیه  اساس  براین 
تقریبًا  و  کرد  تولید  گندم  تن  میلیون   ۳۶
سال  در  نشد.  صادر  تولید  این  از  چیزی 
کشور  این  گندم  تولید  میزان   ۲۰۰۶
میلیون   ۱۱ که  رسید  تن  میلیون   ۴۵ به 
تجارت  درصد   ۱۱( کرد  صادر  را  آن  تن 
جهانی( و در سال ۲۰۲۰ تولید گندم این 
 ۳۵ که  گذشت  تن  میلیون   ۸۰ از  کشور 
میلیون تن آن را صادر کرد و بنابراین ۲۱ 
داشت. اختیار  در  را  جهانی  سهم  درصد 

باشگاه  کل  مدیر  ابیس«،  »سباستین 
دیمتر عنوان می کند که این نتیجه تمایل 
بندی  رده  تغییر  برای  پوتین  والدیمیر 
است،  جهان  در  گندم(  حوزه  )در  روسیه 
حوزه های  در  که  اتفاقی  مانند  درست 
همچنین  وی  افتاد.  نظامی  و  انرژی 
شوروی،  دوران  در  که  درحالی  می گوید: 
حذف  گندم  ژئوپلیتیکی  نقشه  از  روسیه 
صادرات  از  مهمی  بخش  امروزه  اما  شد 
است. داده  اختصاص  خود  به  را  جهان 

پوتین،  والدیمیر  راستا  این  در 
گفته  اخیرًا  نیز  روسیه  رئیس جمهور 
اولیه،  برآوردهای  اساس  بر  است: 
جاری  سال  در  روسیه  در  غالت  برداشت 
می تواند به ۱۳۰ میلیون تن برسد که ۸۷ 

است. گندم  آن  تن  میلیون 
این  »اگر  است:  کرده  تصریح  وی 
این  کنیم،  تکیه  آن  بر  ما  و  بیفتد  اتفاق 
می تواند به یک رکورد در کل تاریخ روسیه 
روسیه  جمهوری  رئیس  شود.«  تبدیل 
به  تنها  نه  باال  بازدهی  که  است  معتقد 
می دهد،  امکان  داخلی  نیازهای  تأمین 
جهانی  بازار  به  عرضه  افزایش  باعث  بلکه 
مواد  جهانی  بازارهای  برای  که  می شود 

است. مهم  غذایی 
گندم  تولید  تدریجی  رشد  فوق،  روند 
زنی ها  گمانه  و  تشریح  را  روسیه  در 
عامل  عنوان  به  غذا  از  استفاده  درباره 
می کند.  تقویت  را  زنی  چانه  و  قدرت 
از  یکی  غذایی  امنیت  امروزه،  بهرحال 
همه  ملی  امنیت  مهم  پایه های  و  اصول 
قدرت  آن  به  دستیابی  که  کشورهاست 
توان  صورت  در  و  افزایش  نیز  را  دولت ها 
هم  زنی  چانه  توان  آنان  به  صادرات، 
می دهد که این مهم از دید سران کرملین 

► است.     نمانده  پنهان 

چگونه کرملین گندم را به اهرم قدرتمند چانه زنی تبدیل کرد؟ 

●  سالِح طالیِی پوتین     ●

زمینه ساخت زائرسرا در استان 
قم فراهم شد

حد  ابالغ  از  قم  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
تخت های  توسعه  هدف  با  زائرسرا  ایجاد  برای  نیاز  مورد  اراضی  نصاب 

داد. خبر  استان  در  ارزان قیمت 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
منعقد  تفاهم نامه  به  اشاره  با  ارجمندی  علیرضا  قم،  صنایع دستی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری  معاونت  میان  شده 
راستای  در  استان ها  به  آن  ابالغ  و  اراضی  امور  و سازمان  صنایع دستی 
سرمایه گذاری و توسعه زائرسراها اظهار کرد: بر اساس آیین نامه نصاب، 
اراضی ملی قابل واگذاری به طرح های گردشگری برای ساخت زائرسراها 

می گیرند. قرار  بهره برداری  مورد 
افزود: در قالب  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم 
ایجاد  برای  نیاز  مورد  اراضی  تامین  مشکل  شده  منعقد  تفاهم نامه 
زائرسراها با مشارکت سازمان امور اراضی در سه درجه مجزا با حداکثر 

شد. مرتفع  نیاز  مورد  زمین 
وی در ادامه یکی از اقدامات زیربنایی و ضروری در توسعه زائرسراها را 
و  دانست  زمینه  این  در  سرمایه گذاری  برای  الزم  مقدمات  آوردن  فراهم 
تصریح کرد: از این پس تمام متقاضیان بر مبنای تفاهم نامه منعقد شده 
برای ایجاد زائرسرا، امکان سرمایه گذاری برای ارائه خدمات به زائران در 

محورها و مقاصد گردشگری دینی و مذهبی را خواهند داشت.
ارجمندی با توجه به مشکالت ناشی از فقدان اماکن اقامتی ارزان قیمت 
۱۴هزار  استان  اقامتی  تخت های  ظرفیت  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان 
با توسعه زائرسرا به ظرفیت اقامتی استان  و ۷۰ تخت اقامتی است که 

افزوده خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم با اشاره به سفر 
ساالنه بیش از ۲۰ میلیون زائر به قم، از دالیل مهم ماندگاری کم مسافران 
را موضوعات اقتصادی و توان پرداخت اجاره اقامت در قم عنوان کرد و 
اجاره  و  زائرسرا  ساخت  خصوص  به  زیارت  زیرساخت های  ایجاد  گفت: 

تخت های ارزان قیمت اقامتی در استان قم ضروری است.

خبـر
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  یک  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان 

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۳۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۳۶۵ شماره  -رأی   ۱
مترمربع   ۱۳۴/۵۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  کریمقلی  فرزند  بیگدلو  محمد  آقای 
نامه  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  ۱۱۲۳۹اصلی   از  فرعی   ۳ پالک شماره 
۶۱.)م  صفحه   ۱۷۰ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  رضوی  ابوالحسن  سید  از  الواسطه  مع  عادی 

)۱۳۶۳۰ الف 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۰۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۴۷۹ شماره  رأی   -۲
پالک  مترمربع   ۲۸۸/۹۴ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  عباس  فرزند  اکبری  مهدی  آقای 
شماره ۱۰۲۶۰ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۱۳۶۲۸۲ 

 )۱۳۶۳۱ الف  قم.)م   ۵ دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ مورخ 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۳۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۱۰۵ شماره  رأی   -۳
مترمربع   ۴۴/۴۰ به مساحت  باب ساختمان  یک  در ششدانگ  حسین  فرزند  گرکانی  حسینی  احمد  آقای 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  قم بخش  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۶۷ پالک شماره 
۱۳۴۱/۱۰/۰۹ دفترخانه  ۹۳۴۵ مورخ  به موجب سند رسمی شماره  از رضا عسگری خریداری  الواسطه 

 )۱۳۶۳۲ ۷ قم.)م الف 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۴۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۲۹ شماره  رأی   -۴
مترمربع   ۴۱/۹۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  ذوالفقار  فرزند  لو  خدابنده  محمد  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  ۱۱۲۴۱اصلی   شماره  پالک 
الف  قم.)م   ۳ دفتر   ۸۸/۵/۳۱ مورخ   ۱۶۰۹۳۷ سند  از  عقیلی  الیاس  سید  از  الواسطه  مع  خریداری 

)۱۳۶۳۳
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۱۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۰۳ شماره  رأی   -۵
پالک  مترمربع   ۸۹/۹۷ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  رضائی  حسین  آقای 
شماره ۴۶۲ فرعی از ۱۰۹۳۳ و ۱۰۹۳۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

 )۱۳۶۳۴ الف  م  قم.)   ۲ خانه  دفتر   ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ مورخ   ۱۲۳۵۳۳ شماره  رسمی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۱۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۸۰۸ شماره  رأی   -۶
مترمربع   ۷۱/۴۶ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  بیدگلی   معزی  اکرم  خانم 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۳۰۷/۱/۴۷ شماره   پالک 
شماره  نامه  اقرار  و   ۹۴ صفحه   ۲۸۹ دفتر  در  صادره  مالکیت  سند  بیگدلی  بتول  از  الواسطه  مع  عادی 

 )۱۳۶۳۵ الف  قم.)م   ۱۴ دفترخانه   ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مورخ   ۸۶۰۱۹
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۹۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۵۹ شماره  رأی   -۷
آقای محمود ظهیر نیائی  فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۰ مترمربع پالک 
شماره۲۷۸ فرعی از ۱۱۲۸۵ اصلی  واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
 )۱۳۶۳۶ ۱۵۵.) م الف  ۳۱۸ صفحه  اله بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  از حبیب  الواسطه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۹۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۰۱۷ شماره  رأی   -۸

مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  قربانعلی  فرزند  امینی  اباذر  آقای 
اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  قم بخش  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۰۵ پالک شماره  مترمربع   ۶۱۷/۱۵ ششدانگ 
از ورثه عباس سزاوار قمی به موجب سند  ابوالفضل سزاوار احد  از  الواسطه  نامه عادی مع  یک قم مبایعه 

)۱۳۶۳۷ الف  م   (.۲۷۶ صفحه  دفتر۳۹۶  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۹۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۰۱۸ شماره  رأی   -۹  
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  قربانعلی  فرزند  امینی   علی  آقای 
اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  قم بخش  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۰۵ پالک شماره  مترمربع   ۶۱۷/۱۵ ششدانگ 
از ورثه عباس سزاوار قمی به موجب سند  ابوالفضل سزاوار احد  از  الواسطه  نامه عادی مع  یک قم مبایعه 

)۱۳۶۳۸ الف  م   (.۲۷۶ صفحه  دفتر۳۹۶  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۰۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۹۱ شماره  رأی   -۱۰
آقای علی اکبر رضائی صرمی فرزند حیدر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۱۹۵ و  شماره۱۰۵۳۰  پالک  مترمربع   ۱۸۰ ششدانگ 

 )۱۳۶۳۹ ۳۹ قم. ) م الف  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دفترخانه  ۲۵۸۲۵ مورخ  اداره یک قم سند رسمی شماره 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۰۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۹۴ شماره  رأی   -۱۱
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  در  مصطفی   فرزند  دوست  بختیاری  امیر  آقای 
حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۵۳۰ و   ۱۱۱۹۵ شماره  پالک  مترمربع   ۱۸۰ ششدانگ  مساحت 
الف  )م  قم.   ۳۹ دفترخانه   ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مورخ   ۲۵۸۲۵ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 

 )۱۳۶۴۰
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۱۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۹۵ شماره  رأی   -۱۲
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  حامد  فرزند  پور  علی  محمدرضا  آقای 
ثبت ملک  واقع در قم بخش یک حوزه  ۱۰۵۳۰ اصلی   و   ۱۱۱۹۵ مترمربع پالک شماره   ۱۸۰ ششدانگ 
شماره  رسمی  سند  و  قم   ۳۹ دفترخانه   ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مورخ   ۲۵۸۲۵ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره 

)۱۳۶۴۱ الف  )م  قم.   ۳۹ دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ مورخ   ۳۰۱۲۵ اصالحی  اقرارنامه  و   ۳۰۱۲۴
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۱۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰ شماره  رأی   -۱۳
مترمربع   ۶۸/۶۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  مطلق  قدیری  عباس  آقای 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۳۰۷ باقیمانده  شماره  پالک 
عادی مع الواسطه از عباس قدیری مطلق خریداری به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۶۶۹ 

 )۱۳۶۴۲ الف  .) م   ۴۸۳ صفحه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۶۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۳۰ شماره  رأی   -۱۴
مترمربع   ۴۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  قوچعلی  فرزند  راد  معروفی  عبدالحسین  آقای 
نامه  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۱۱۵۷۸ از  فرعی  پالک شماره۴ 
الف  م   (.۲۸۶ صفحه   ۱۸۶ دفتر  در  صادره  گرکانی  ادیبی  تقی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  عادی 

)۱۳۶۴۳
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۱۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۴۹ شماره  رأی   -۱۵
مترمربع   ۹/۸۷ مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  العابدین   زین  فرزند  فردوئی  طالبی  زهرا  خانم 
نامه  اداره یک قم مبایعه  ۱۰۵۳۳ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  از  ۹ فرعی  پالک شماره 

به  و   ۷۰ صفحه   ۱۸۳ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  رضانژاد  احمدعلی  از  الواسطه  مع  عادی 
 )۱۳۶۶۸ الف  م  قم.)   ۴ دفترخانه   ۱۳۵۹/۰۴/۲۳ مورخ   ۴۲۸۰۸ شماره  رسمی  سند  موجب 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۹۹۵ شماره  رأی   -۱۶
 ۱۷۸/۳۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  محمد  فرزند  فرد  رجائی  امیر  آقای 
۱۰۲۵۰ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک  ۱۸/۳۶ فرعی از  مترمربع پالک شماره 
الواسطه از سید محمد علی رضویان طبق سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  نامه عادی مع  قم مبایعه 
 ۱۳۸۶/۱۲/۰۴ مورخ   ۱۵۳۹۰ شماره  رسمی  سند  از  رونوشت  موجب  به  خریداری   ۴۳۰ صفحه   ۱۸۹

 )۱۳۶۶۹ الف  م  قم.)   ۳ دفترخانه 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۲۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۵۹۰ شماره  رأی   -۱۷
 ۷۹/۳۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  مسلم  سید  فرزند  حسینی  بیگم  معصومه  خانم 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۴۸۷ و   ۵۱۸۱/۲ شماره  پالک  مترمربع 
مورخ   ۱۱۵۵۷۳ شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   ۴۵ صفحه   ۶۶۶ دردفتر  صادره  مشاعی  مالکیت  سند 

 )۱۳۶۷۰ الف  قم.)م    ۵ دفترخانه   ۹۲/۱۰/۱۵
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۲۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۲۹۴ شماره  رأی   -۱۸
مترمربع   ۱۲۹/۶۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  مهدوی  عمران  آقای 
مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۹۷۹ شماره  پالک 

 )۱۳۶۷۱ الف  م   (  .۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۵۹۹۰ الکترونیکی  دفتر  در  صادره 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۱۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۸۳۸ شماره  رأی   -۱۹
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در  اکبر  فرزند  رحیمی  ابراهیم  آقای 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۸۸۰ از  فرعی   ۲ شماره  پالک  مترمربع   ۹۵/۷۵ ششدانگ  

 )۱۳۶۷۲ الف  م   (.۳۸۹ صفحه  دردفتر۷۱۴  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۱۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۸۳۹ شماره  رأی   -۲۰
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  ابراهیم  فرزند  رحیمی  سعید  آقای 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۸۸۰ از  فرعی   ۲ شماره  پالک  مترمربع   ۹۵/۷۵ ششدانگ  
به موجب سند رسمی شماره  و   ۳۹۲ مالکیت مشاعی صادره دردفتر۷۱۴ صفحه  اداره یک قم سند  ملک 

  )۱۳۶۷۳ الف  م  قم.)   ۳۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷دفترخانه  مورخ   ۱۸۴۵۱
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  که  آنجایی  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
یکماه  و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  قم  اسناد منطقه۱  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول  نوبت 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از  گواهی 

آسیا(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ انتشار اول:   تاریخ 

 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ انتشار دوم :  تاریخ 
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - حسینخانی  رضا 

صافی  والمسلمین  االسالم  حجت       ◄
مرحوم  که  کارهایی  از  یکی  گفت:  گلپایگانی 
بود  این  کردند  می  صافی  العظمی  الله  آیت 
می  ایشان  خدمت  که  جمهوری  رؤسای  به  که 
مردم  یاد  به  که  کردند  می  گوشزد  رسیدند 
در  و  کنید  رسیدگی  محرومان  به  و  باشید 
رهبری  با  و  باشید  مواظب  که  گفتند  می  آخر 
نکرده  خدای  که  نشود  طوری  و  بیایید  کنار 
باشید.  داشته  رهبری  معظم  مقام  با  اختالفی 
انجام  نظام  تضعیف  که  گفتند  می  ایشان 

. د نشو
حسن  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
العظمی  الله  آیت  فرزند  گلپایگانی،  صافی 
مراسم  در  گلپایگانی  صافی  الله  لطف 
 ۳۵ یادبود  و  مرجعیت  مقام  گرامیداشت 
حضور  با  کرونا  ایام  در  مرحوم  اساتید  از  تن 
استادان سطوح عالی و خارج حوزه در مسجد 
برگزار  قم  السالم  علیه  عسکری  حسن  امام 
قرآن  در  متعال  خداوند  داشت:  اظهار  شد، 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذیَن  اَلّ »ِإَنّ  فرماید:  می  کریم 
همانا  ا«  ُوًدّ ُن  ْحَمٰ الَرّ َلُهُم  َسَیْجَعُل  اِلَحاِت  الَصّ
نیکوکار شدند،  و  آوردند  ایمان  به خدا  آنان که 
حق(  و  خلق  نظر  )در  را  آنها  رحمان  خدای 

گرداند. می   محبوب 
حضرت  والدت  فرارسیدن  تبریک  ضمن  وی 
بسیار  حادثه  افزود:  )س(  معصومه  فاطمه 
تسلیت  باید  که  است  افتاده  اتفاق  ناگواری 
آستان  به  که  است  جسارتی  آن،  و  کنم  عرض 
الرضا  موسی  بن  علی  حضرت  پاسبان  ملک 
به  افرادی  متأسفانه  است.  شده  السالم  علیه 
امام مهربانی ها، به امامت، به والیت و به امام 
مبارک  محضر  به  که  کردند  جسارت  معصوم 
االعظم  الله  بقیة  حضرت  امکان،  دائره  قطب 

کنم. می  عرض  تسلیت  فداه  روحی 
از  برخی  بیان  به  ادامه  در  حوزه  استاد  این 
صافی  الله  آیت  حضرت  مرحوم  های  ویژگی 
شاید  اینکه  به  اشاره  با  و  پرداخت  گلپایگانی 
حوزه  و  اساتید  برای  ها  ویژگی  این  از  برخی 
خدای  گفت:  باشد،  داشته  تازگی  علمیه  های 
ایشان عمر زیادی عنایت کرده است  به  متعال 
تبلیغ  و  دین  تبلیغ  به  طوالنی،  عمر  این  در  و 
کردند؛  والیت  و  امامت  حریم  از  دفاع  و  تشیع 
گلپایگان  در  که  نوجوانی  دوران  آن  از  حتی 

بود. ایشان  وجود  در  خصیصه  این  بودند، 
ابراز  صافی  والمسلمین  االسالم  حجت 
که  زمانی  در  کردند  می  نقل  ایشان  داشت: 
نام  به  ای  مجله  تهران،  در  داشتند،  سال   ۱۶
مطالب  آن،  در  که  شده  می  منتشر  »قانون« 
همان  در  ایشان  کردند؛  می  ارائه  را  انحرافی 
مجله  در  مطالب  آن  پاسخ  به  سالگی   ۱۶ ایام 

کردند. می  اقدام  قانون 
وی افزود: یکی از اساتید حوزه در چند ماه 
کتابخانه  در  را  ایشان  جوابیه  گفتند  می  پیش 
از  زمان  آن  در  ایشان  که  کردیم  پیدا  ملی 

بودند. کرده  دفاع  والیت  و  امامت 
این استاد حوزه اظهار داشت: وقتی ایشان 
خودشان  تحصیالت  و  رفتند  اشرف  نجف  به 
نجف  در  که  مدتی  کردند،  شروع  آنجا  در  را 

همانند  بزرگ،  علمای  نزد  در  بودند،  اشرف 
گلپایگانی،  جمال  سید  الله  آیت  مرحوم 
مرحوم  و  شیرازی  کاظم  شیخ  الله  آیت  مرحوم 
و  فحول  از  که  کاظمینی  تقی  محمد  الله  آیت 
علمای برجسته آن زمان حوزه نجف بودند، به 
از  ایشان  هم  زمان  آن  در  پرداختند.  شاگردی 
اساتید  و  بودند  نجف  حوزه  برجسته  شاگردان 
صافی  الله  آیت  مرحوم  به  زمان  آن  در  حوزه 
گلپایگانی، هم به خاطر علمیت و هم به خاطر 
عالقه  ایشان  به  خیلی  ایشان  تقوای  و  ورع 
نجف  در  که  مدتی  بزرگوار  عالم  این  داشتند؛ 
ایشان  والده  که  رسید  خبر  ایشان  به  بودند 
بیمار هستند و گفته بودند اگر می خواهید که 
از  بعضی  برگردید،  باید  بماند  زنده  شما  والده 
بزرگان می گفتند که ممکن است یکی از علت 
خودشان  درس  و  زندگی  در  ایشان  که  هایی 
خاطر  به  شاید  کردند  پیدا  زیادی  موفقیت 
همین مطلب بود که از نجف به گلپایگان برای 
که  گفتند  می  آمدند.  شان  والده  به  خدمت 
آخر  روز  خواستم  می  نجف  در  بنده  که  وقتی 
ماشینی  کنار  اساتید  از  بعضی   ، بیایم  بیرون 
و  بودند  آمده  شوم  سوار  خواستم  می  من  که 
میکرد  التماس  و  کرد  می  گریه  اساتید  از  یکی 
به  شما  مثل  ما  چون  نرو  بیرون  نجف  از  که 

نداریم. شاگرد  دست،  انگشتان  اندازه 
ادامه  صافی  والمسلمین  االسالم  حجت 

نجف  در  زمانی  کردند  می  بیان  ایشان  داد: 
پولی از ایران نمی رسید و زندگی ایشان خیلی 
که  طبعی  مناعت  با  و  گذشت  می  سختی  به 
ایشان  گرفتند.  نمی  کمکی  کسی  از  داشتند 
و  رسیدند  السالم  علیه  عباس  حضرت  خدمت 
چیزی  و  هستم  درس  مشغول  من  که  گفتند 
ندارم و از نظر مالی مشکل دارم و بیان کردند: 
کسی  زیارت  از  بعد  گفتم  را  این  که  همین 

ها  مدت  تا  که  کرد  من  به  زیادی  کمک  و  آمد 
نداشتم. مالی  مشکل 

و  آمدند  قم  به  ایشان  وقتی  افزود:  وی 
گفتند  می  دیدند،  را  بروجردی  الله  آیت  درس 
نجف  به  نیست  الزم  دیگر  که  فهمیدم  من  که 
خوب  خیلی  بروجردی  الله  آیت  درس  و  بروم 
استفاده  ایشان  مبارک  محضر  از  باید  و  است 
به ایشان خیلی لطف  الله بروجردی  کنم؛ آیت 
داشتند و عالقه مند بودند و ایشان از مشاوران 
و نزدیکان آیت الله بروجردی بودند و در هیات 
بزرگوار  آن  و  کردند  می  شرکت  ایشان  استفتاء 

دادند. می  ایشان  به  را  مهم  استفتائات 
می  ایشان  داشت:  ابراز  حوزه  استاد  این 
الی   ۲۰ بروجردی  الله  آیت  زمانی  گفتند 
جواب  من  تا  دادند  من  به  استفتاء  پاکت   ۳۰
جواب  صبح  و  شدم  مشغول  شب  من  بدهم، 
سرعت  این  به  که  گفتند  ایشان  بردم،  را  ها 
استفتاء.  هیات  آن  از  است  بهتر  دادن  جواب 
بعضی از بزرگان بعد از وفات ایشان می گفتند 
دادند  می  استفتاء  جواب  سال   ۷۰ ایشان  که 
نظیر  بی  کاری  کبری  غیبت  زمان  در  که 
در  است؛  نیفتاده  اتفاق  کسی  برای  و  است 
الله  آیت  زمان  در  بروجردی،  الله  آیت  زمان 
نیز  خودشان  مرجعیت  زمان  در  گلپایگانی، 
دفتر  به  خارج  و  داخل  از  استفتائات  سیر 
از  خیلی  استفتائات  این  با  و  بود  روانه  ایشان 

مرجع  یک  اینکه  کردند.  می  حل  را  مشکالت 
دهد  جواب  را  استفتاء  هزاران  و  صدها  بتواند 
که  مشکالتی  از  خیلی  است؛  خوب  خیلی 
برای  خداوند  حکم  وقتی  داشتند  هم  با  مردم 
می  حل  مشکالت  این  میشد،  گفته  ایشان 

. شد
صافی  والمسلمین  االسالم  حجت 
وهابیت  علمای  از  یکی  ساخت:  خاطرنشان 
در  را  چیزهایی  و  آمد  ایران  به  انقالب  از  قبل 
یا  »اسمع  عنوان  با  کتابی  و  بود  دیده  ایران 
تشیع  به  و  ایران  مردم  به  و  بود  نوشته  ایران« 
کتاب  وهابی  عالم  این  جواب  کرد؛  توهین 
عده  سال  چند  بود.  تجی«  و  تسمع  »ایران، 
بودند  آمده  ایشان  خدمت  کرج  علمای  از  ای 
ها  وهابی  که  گفتند  و  آوردند  را  شبهه   ۱۷۰ و 
چه  و  اند  کرده  پخش  را  ها  شبهه  این  کرج  در 
دهد،  جواب  را  اینها  که  است  حاضر  کسی 
با  خودشان  و  شدند  ناراحت  خیلی  ایشان 
شبهات  به  داشتند،  سال   ۹۰ باالی  اینکه 
صراط  کتاب  شد  اش  نتیجه  که  دادند  جواب 
زیادی  اثر  و  شد  چاپ  مرتبه  چند  که  مستقیم 
الثانی  االمام  فی  األثر  منتخب  کتاب  داشت. 
را در  از معارف اسالم  پرتویی  ، کتاب  عشر)ع( 
حسینیه  در  شریعتی  نوشتند،  شریعتی  جواب 
انداخته بود  را در میان جوانان  ارشاد شبهاتی 
مطالب  پاسخ  صفحه   ۲۰۰۰ حدود  ایشان  و 
شریعتی را دادند که جدا دایره المعارفی است 

دادند. خوبی  خیلی  های  جواب  و 
برای  همیشه  ایشان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آماده  علیهم  الله  سالم  بیت  اهل  از  دفاع 
اهل  از  دفاع  برای  ایشان  داد:  ادامه  بودند، 
دارالزهراء  موسسه  و  بودند  آماده  همیشه  بیت 
به  پاسخگویی  مرکز  که  کردند  تاسیس  را 
از  زیادی  تعداد  بود؛  خواهد  و  بوده  شبهات 
شدند  التحصیل  فارغ  موسسه  این  از  طالب 
نقد  برای  همه  که  هستند  مبلغینی  اینها  و 
وهابیت  نقد  در  و  اند  آماده  مختلف  های  فرقه 
نقد  و  شبهات  پاسخگوی  مهدویت  مدعیان  و 

هستند. ضاله  های  فرقه 
از  یکی  داشت:  بیان  حوزه  استاد  این 
همیشه  که  بود  این  ایشان  های  خصیصه 
تبلیغ  روحانیت  که  مطالبی  کردند  می  بیان 
می  بارها  باشد؛  احادیث  و  قرآن  از  کنند،  می 
مردم  برای  را  ها  کرامت  و  ها  خواب  که  گفتند 
کرامت  کرامت،  که  گفتند  می  ایشان  نگویید، 
فقهی  کتاب  جلد   ۴۳ که  است  جواهر  صاحب 
نوشته است و مرحوم امام می فرماید که حوزه 
باید فقه جواهری داشته باشد، ایشان  های ما 
عالمه  کرامت  کرامت،  که  کردند  می  بیان 
ایشان  بحاراالنوار  کتاب  یک  که  است  مجلسی 

است. جلد   ۱۱۰
ادامه  در  صافی  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفت: ایشان نسبت به مسائل سیاسی هم قبل 
های  حساسیت  انقالب  از  بعد  هم  و  انقالب  از 
قانون اساسی که  خاصی داشتند؛ در خبرگان 
شوند،  خبرگان  وارد  خواستند  ایشان  از  امام 
پیش  شوند  خبرگان  وارد  اینکه  از  قبل  ایشان 
امام  به محضر  و  را نوشته  قانون اساسی  نویس 
اساسی  قانون  مفاد  از  بسیاری  که  بودند  برده 
اساسی  قانون  نویس  پیش  همان  از  امروز 

است.
در  موثری  عضو  ایشان  شد:  یادآور  وی 
شورای  در  بعد  و  اساسی  قانون  خبرگان 
هشت  در  من  کردند  می  بیان  و  بودند  نگهبان 
روز  یک  بودم  نگهبان  شورای  در  که  سالی 
ایشان  نرفتم؛  تهران  به  خدا  غیر  برای  هم 
برای  ایشان  بود،  خدا  برای  عمرشان  همه 
مرجعیتشان قسم می خوردند که یک قدم هم 
خواست  خدا  اما  خواستند  نمی  و  برنداشتند 
معظم  مقام  رسیدند.  مرجعیت  به  ایشان  و 
ایشان  رحلت  برای  که  ای  اطالعیه  در  رهبری 
های  راهنمایی  از  من  که  کردند  بیان  نوشتند 
بصیری  مرجع  ایشان  بردم،  می  بهره  ایشان 
ایشان علنی نمی  را  از مطالب  بودند، بسیاری 

. ند کرد
زمان  در  کرد:  بیان  حوزه  استاد  این 
از  قبل  روز  چند  بود،  طور  همین  هم  امام 
امام  به  توهینی  او  ایران،  به  قذافی  مسافرت 
نمی  که  کرد  السالم  علیه  امیرالمؤمنین 
از  ایشان  بیان کنم،  اینجا  را  توهین  آن  خواهم 
السالم خیلی  علیه  امام علی  به  قذافی  توهین 
الله علیه  امام رحمت  به پیش  و  ناراحت شدند 
که  کردند  بیان  و  گفتند  را  جریان  و  رفتند 
ایران  به  خواهد  می  کسی  چه  که  دانید  می 
به امیرالمومنین  بیاید؟؛ این شخصی است که 
خیلی  امام  و  است  کرده  توهین  السالم  علیه 
ایران  به  قذافی  ورود  از  و  شدند  ناراحت 

کردند. جلوگیری 
صافی  والمسلمین  االسالم  حجت 
می  قذافی  همین  ساخت:  خاطرنشان 
دانش  برای  ای  مدرسه  تهران  در  خواست 
باالتر  مقاطع  تا  ابتدایی  اول  کالس  از  آموزان 
بسازد؛ اما ایشان گفتند که حق ندارد این کار 
را بکند؛ مگر ما در آنجا مدرسه داریم که او در 
را  مشکالت  از  بسیاری  بسازد؟  مدرسه  ایران 
در زمان حیات امام به ایشان ارجاع می دادند 
حل  قانونی  نظر  از  را  مشکالت  از  بسیاری  و 

دادند. جواب  و  کردند 
وی بیان داشت: یکی از کارهایی که ایشان 
که  جمهوری  رؤسای  به  که  بود  این  کردند  می 

کردند  می  گوشزد  رسیدند  می  ایشان  خدمت 
رسیدگی  محرومان  به  و  باشید  مردم  یاد  به  که 
و  باشید  مواظب  که  گفتند  می  آخر  در  و  کنید 
بیایید و طوری نشود که خدای  با رهبری کنار 
داشته  رهبری  معظم  مقام  با  اختالفی  نکرده 
نظام  تضعیف  که  گفتند  می  ایشان  باشید. 

نشود. انجام 
آیت  مرحوم  شد:  یادآور  حوزه  استاد  این 
عام  خدمت  گلپایگانی  صافی  العظمی  الله 
امام  مسجد  همین  و  داشتند  زیادی  المنفعه 
بزرگ  یادگاران  از  السالم  علیه  عسکری  حسن 
العظمی  الله  آیت  مرحوم  و  نورانی  مرجع  آن 
دولت  از  ریال هم  یک  و حتی  است  گلپایگانی 
امروز  و  نکردند  قبول  مسجد  این  ساخت  برای 

است. شده  علمیه  های  حوزه  آبروی 
اظهار  صافی  والمسلمین  االسالم  حجت 
حضور  محروم  مناطق  تمام  در  ایشان  داشت: 
داشتند و چند ماه قبل از فوت ایشان که عده 
از دختران شیعه را در مدرسه سید الشهدا  ای 
به  ایشان  نماینده  کردند،  شهید  السالم  علیه 
خانه  به  ایشان  طرف  از  و  کرد  سفر  افغانستان 
و  گفتند  تسلیت  و  رفتند  شهیدان  تک  تک 
که  حوادثی  در  و  دادند  آنها  به  پول  مقداری 

دادند. می  اعالمیه  ایشان  آمد  می  پیش 
مرحوم حضرت  توصیه های  به  اشاره  با  وی 
حوزه،  مسئوالن  به  گلپایگانی  صافی  الله  آیت 
رحلت  از  قبل  ماه  یک  حدود  داشت:  ابراز 
و  آمدند  ایشان  خدمت  حوزه  مسئوالن  ایشان، 
از جمله  بیان شد؛  این جلسه  در  توصیه هایی 
صادق  امام  امانت  علمیه،  های  حوزه  اینکه 
)ع( و حضرت ولی عصر عجل الله فرجه هست 
معارف  گرفتن  قرار  محور  شود؛  حفظ  باید  و 
و  مهم  بسیار  علمیه  های  حوزه  در  بیت  اهل 
های  حوزه  استقالل  حفظ  و  است  ضروری 
مستقل  باید  حوزه  است؛  حیاتی  خیلی  علمیه 
تاکید  خیلی  ایشان  که  مواردی  دیگر  از  باشد؛ 
لزوم  و  طالب  معیشت  به  رسیدگی  داشتند 
گیری  ارتباط  ضرورت  و  حوزه  موقوفات  حفظ 
مانند  مهمی  مراکز  خصوص  به  اسالم  جهان  با 
و  احترام  لزوم حفظ  و  تونس  الزیتونیه  و  االزهر 

بود. حوزه  اساتید  استقالل 
ایشان  گفت:  پایان  در  حوزه  استاد  این 
و  داشتند  اساتید  به  نسبت  خاصی  احترام 
می  را  بروجردی  الله  آیت  حضرت  منزل  درب 
صافی  الله  آیت  حضرت  مرحوم  بوسیدند؛ 
درب  ولی  بود  سالشان  صد  حدود  گلپایگانی 
همه  این  بوسیدند،  می  را  استادشان  منزل 
حقیقت  در  داشتند،  خود  اساتید  به  احترام 
به  چیزی که باعث پیشرفت بزرگان شد احترام 

► بود.     اساتید 

آخرین توصیه مرحوم آیت الله صافی به مسئوالن چه بود؟

●  به محرومان رسیدگی کنید   ●


