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انتقاد رئیس شورای شهر از اختیارات 
محدود مدیران شهری؛

حجم صادرات از گمرکات استان در فروردین و 
اردیبهشت ماه به ۵۰ میلیون دالر رسید؛

آیت اهلل اعرافی در گزارشی از سفر خود 
به واتیکان مطرح کرد؛

برخی مناطق داخل شهر 
قم هنوز به محدوده شهر 

الحاق نشدند

بیان ۱۰ 
چالش مهم جهان در 

دیدار با پاپ

افزایش
 ۱۱۰ درصدی رشـد 

صادرات از قـم
صفحه 2 صفحه 2 صفحه 8

صفحه 3

در »کمیسیون حمل ونقل شورای شهر« مطرح شد؛در »کمیسیون حمل ونقل شورای شهر« مطرح شد؛

صفحه صفحه 55انتقاد سعادتمند؛ عضو شورای شهر از جانمایی غلط مترو و منوریل در قمانتقاد سعادتمند؛ عضو شورای شهر از جانمایی غلط مترو و منوریل در قم

مزایده عمومی   
) نوبت اول (

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان، فروش 
سرقفلی دو واحد مغازه در بازار شمسه  را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید:

از  بازدید و اطالع از شرایط دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده  لذا متقاضیان می توانند جهت 
تاریخ نشر آگهی به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 1401/4/5 به نشانی قم، بلوار غدیر، 
جنب تاالر آرین،واحد امور پیمانها سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن 32425436  تماس 

فرمایند. حاصل 
توضیحات :

سپرده  میزان  باید  شرکت¬کنندگان  که  باشد  می  فوق  جدول  طبق  مزایده:  در  شرکت  سپرده  میزان 
ترافیک  و  و نقل  نام سازمان حمل  به  و  با اعتبار سه ماه  بانکی  را بصورت ضمانتنامه  شرکت در مزایده 
شهرداری قم یا فیش  واریز نقدی به حساب سپرده با شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه 

نمایند. ارائه  قم  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  نام سازمان حمل  به  ساالریه 
برنده مزایده مکلف به پرداخت و تأمین وجه نقدی ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ می باشد.

هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه های  نقل و انتقال وکارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
مزایده  کمیسیون  در  سازمان،  محل  در   1401/4/6 مورخه  صبح   10:00 ساعت  رسیده  پیشنهادات 

برنده مزایده اعالم خواهد شد. از بررسی و کنترل اسناد،  مطرح و پس 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

مساحت تقربی شماره واحدردیف
/به مترمربع

میزان سپرده شرکت در آدرس
مزایده)ریال(

قم،بلوار شهید قاسم سلیمانی ،بازار شمسه )طبقه منفی یک( ،  42/54 مترسرقفلی واحد B 1198 بازار شمسه1
B 1198 واحد

800.000.000

قم،بلوار شهید قاسم سلیمانی ،بازار شمسه )طبقه منفی یک( ،  21/42 مترسرقفلی واحد A 1047 بازار شمسه2
A 1047 واحد

500.000.000

560.000.000قم ،ساالریه ، خیابان گلستان ،مجتمع اریکه ملل ،  واحد 24/68A 1047 مترسرقفلی واحد 133 مجتمع اریکه ملل3

 اجرای »طرح هوشمندسازی یارانه نان« به زودی در قم؛ اجرای »طرح هوشمندسازی یارانه نان« به زودی در قم؛

فرماندار قم: قیمت نان تغییر نمی کند فرماندار قم: قیمت نان تغییر نمی کند 
در بازدید فرماندار و جمعی از مدیران استان از سدکوچری عنوان شد؛ 

شوری آب شهر با کاهش مصرف کم 
می شود                     

صفحه 2

مدیر منطقه هفت شهرداری تاکید کرد:

لزوم ورود دستگاه های استان به 
ایمن سازی پاساژها                    

صفحه 2

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق پاسخ داد:

قیمت ارز بـاز هـم باالتر 
می رود؟                                       
صفحه 7

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

مالیات پزشکان و قرص هـای 
لحظه آخری!                                       
صفحه 4

فردوس قم در بالتکلیفی مطلق

قم میزبان هفته اول لیگ برتر
 فوتسال                                      
صفحه 4

گزیـده خبـرها

آگهی مناقصه عمومی    
یک مرحله ای ) نوبت دوم (

مناقصه  طریق  از  زیر  کلي  شرایط  و  مشخصات  با  را  ذیل  پروژه  دارد   نظر  در  قم  شهرداري  میادین  سازمان 
نماید. واگذار  شرایط  واجد  شرکتهاي  به  اي  مرحله  یک  عمومي 

-موضوع ، مبلغ برآورد اولیه ، مدت زمان اجراء ، مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و مبلغ خرید اسناد مطابق 
جدول زیر می باشد:

تذکر: مبلغ برآورد بر اساس فهرست تجهیزات مورد نیاز طرح شرکت توزیع برق استان قم می باشد .
شرایط: 

به  نقد  وجه  واریز  یا  3ماه(  اعتبار  حداقل  )با  سازمان  وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به   : مناقصه  در  شرکت  تضمین  -نوع 
به  آن  رسید  و  ارائه  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  بنام   0115427089004 شماره  به  بار  تره  میدان  شعبه  ملی  بانک  حساب 

شود. تسلیم  پیشنهاد  ضمیمه  
قم  شهرداري  میادین  سازمان  نام  به  ملی  بانک   0113127588001 حساب  شماره  به  بایست  مي  مناقصه  اسناد  خرید  مبلغ   -

باشد(  می  استرداد  غیرقابل  مناقصه  اسناد  خرید  )هزینه   . گردد  واریز 
- هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند که اسناد را به نام خود خریداری 

باشند.  کرده 
رجایی  شهید  بلوار   -  ) س  معصومه)  بهشت  روبروی  تهران-  قم  قدیم  جاده  قم-   : پیشنهادها  تسلیم  و  اسناد  دریافت  محل 
میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی- ساختمان اداری سازمان میادین- امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند / 

 . شود  مراجعه  سازمان  حراست  دفتر  فوق  آدرس  به  پیشنهادها  تسلیم  جهت  همچنین 
- طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، پروژه فوق داراي پیش پرداخت می باشد و تعدیل به آن تعلق نمی گیرد.

تذکر: شرکت کنندگان می بایست حداقل رتبه 5 نیرو رسانی از سازمان مدیریت برنامه ریزی و همچنین ارائه گواهینامه صالحیت 
ایمنی از سازمان  برنامه و بودجه کشور داشته باشند. عدم ارائه مدارک فوق باعث حذف شرکت کننده ار فرایند مناقصه می شود.

تذکر: برنده مناقصه می بایست قبل از انعقاد قرارداد تاییدیه اداره کل توزیع برق استان قم را اخذ نماید .
- فروش اسناد از مورخ 1401/03/24 لغایت 1401/04/04 می باشد.

- پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط ، امضا کرده و به پیشنهاد خود 
ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه مي گردد. 

گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. - هزینه درج آ
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36644313  )025( تماس حاصل فرمایید.

مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری 1401/04/06 می باشد .
- سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود می باشد.

گهی: 1332688 - شناسه آ

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

مبلغ سپرده شرکت در مدت اجرابرآورداولیه )ریال (عنوان و آدرس پروژه
مناقصه )ریال (

هزینه خریداسناد 

برق خیابانهای شجاعی  تامین  احداث شبکه جهت 
2 و 4 سایت درب و پنجره سازان شهرک صنوف 

2/000/000 ریال4555/000/000 ماه11/059/114/766

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              ۰9۱27625987
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: ۰918448۰4۰2

استاندار قم:
بهبود عملکرد دستگاه ها با 

اصالح برخی فرآیندها امکان 
پذیر است

گاهی  و  هستند  مشخص  اداری  کار  ایرادهای  گفت:  قم  استاندار 
می توان با اصالح یک فرآیند بدون آنکه اقدام خاص پژوهشی صورت 

باشیم. عملکردها  بهبود  شاهد  گیرد 
شاهچراغی  محمد  سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  مدیریت  توسعه  راهبردی  شورای  جلسه  در  یکشنبه  شامگاه 
که  است  فرآیندها  اداری  سیستم  مشکالت  از  داشت:  اظهار  قم 

گیرد. صورت  الزم  اصالح های  زمینه  این  در  می بایست 
گاهی  و  هستند  مشخص  اداری  کار  ایرادهای  گفت:  قم  استاندار 
می توان با اصالح یک فرآیند بدون آنکه اقدام خاص پژوهشی صورت 

باشیم. عملکردها  بهبود  شاهد  گیرد 
سیستم  در  پروری  جانشین  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  شاهچراغی 
راستای  در  باید  انسانی  نیروی  کمیته  داشت:  بیان  استان  اداری 
به  کند  ریزی  برنامه  دستگاه ها  و  ادارات  کارکنان  توانمندسازی 

شود. ای  ویژه  توجه  پروری  جانشین  موضوع 
خدمت  ارتقا  راستای  در  ظرفیت ها  تمامی  از  باید  کرد:  تاکید  وی 

کرد. استفاده  مردم  به  رسانی 
استاندار قم با اشاره به ایجاد شهرستان های جدید در استان قم بیان 
این  ادارات  کادرسازی  برای  اختیار،  در  ظرفیت های  از  باید  داشت: 

کرد. استفاده  شهرستان ها 

یادواره 565 شهید ارتش در قم 
برگزار می شود

معاون هماهنگ کننده نهاجا با اعالم خبر برگزاری یادواره 565 شهید 
و  گرامی داشت  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  گفت:  قم،  در  ارتش 
الگوسازی شهدا و تجلیل از خانواده های آن ها را تکلیف خود دانسته 

است.
خبری  نشست  در  طالب زاده  علی اکبر  سرتیپ  امیر  فارس،  به گزارش 
چند  گفت:  قم  استان  در  ارتش  شهید   565 گرامی داشت  آیین 
ایرانی  اسالمی  فرهنگ  نرم،  جنگ  ایجاد  با  دشمن  که  است  سالی 
ایثار،  فرهنگ  با جدیت  ما  که  و الزم است  قرارداده است  را هدف  ما 

کنیم. نهادینه  کشور  در  را  شهادت  و  فداکاری 
باید  از اهداف اصلی دشمنان هستند که  افزود: خانواده های ما  وی 
با استفاده از الگوهای اصیل خودمان که همین شهدا هستند، آن ها 

را حفظ کنیم.
در  قم  استان  شهید  هزار   6 کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  طالب زاده 
واجب  خود  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  افزود:  امسال  آبان ماه 
قم  استان  ارتش  شهدای  خانواده   565 از  مدت  این  در  تا  دانسته 

بیاورد. عمل  به  رسیدگی  و  تجلیل 
ارتش استان  565 شهید  یادواره  نهاجا گفت:  معاون هماهنگ کننده 
قم در ساعت18 روز پنج شنبه 26 خرداد در سالن همایش شهرداری 

قم برگزار می شود.
استان  شهدای  گرامی داشت  مراسم  برگزاری  راستای  در  افزود:  وی 
ارتش  شهدای  نشان  و  پروازی  تجهیزات  اعطای  نظیر  برنامه هایی  قم 
و  معصومه)س(   حضرت  مقدس  آستان  موزه  به  اسالمی  جمهوری 
افتخاری حرم  به عنوان خادم  ارتش  از پیشکسوتان  ملبس شدن یکی 
خرداد   25 چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت  در  معصومه)س(  حضرت 
روز  همان  عصر   18 ساعت  در  همچنین  است.  شده  برنامه ریزی 
مراسم غبارروبی از مزار شهدای استان قم را در گلزار شهدا خواهیم 

داشت.

خبـر

◄     رئیس شورای اسالمی استان قم 
شهر  در  زیادی  خالی  گفت:حفره های 
نشده  الحاق  قم  به  هنوز  داردکه  وجود 
باالیی  واین در حالی است که هزینه های 
تازه  درمناطق  وبرق  آب  تأمین  برای 

شود. پرداخت  باید  شده  الحاق 
شهرداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  رئیس  سعادتمند  ماشالله 
گفتگویی  در  قم  استان  اسالمی 
فعلی  قوانین  متأسفانه  داشت:  اظهار 
نیازهای  پاسخگو  شهرداری  در  موجود 
مدیریت  عرصه  در  و  نیست  شهروندان 
دیگر  برخی کشورهای  از  شهری می توان 

کرد. الگوبرداری 
برای  الزم  اختیارات  داشت:  بیان  وی 
واگذار  شهری  مدیران  به  شهر  مدیریت 
حوادث  وقوع  در  نگاه ها  اولین  و  نشده 
در  این  و  می شود  معطوف  شهرداری  به 
حالی است که بسیاری از اتفاقاتی که رخ 

ندارد. نقشی  آن  در  شهرداری  می دهد 

با  قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
گاهی  شهروندان  انتظارات  اینکه  بیان 
شهرداری ها  قانونی  اختیارات  از  فراتر 
یکپارچه  مدیریت  قانون  افزود:  است 
متأسفانه  که  است  مهمی  قانون  شهری 

است. نشده  اجرایی 

متر  یک  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
محدوده  به  نمی تواند  شهر  در  زمین 
نهادهای  به  امر  این  و  کند  الحاق  شهری 
است  ممکن  که  شده  واگذار  باالدستی 
شهر  بومی  شرایط  از  درستی  شناخت 

باشند. نداشته 

سعادتمند افزود: هم اکنون حفره های 
که  دارد  وجود  قم  شهر  در  زیادی  خالی 
در  این  و  است  نشده  الحاق  قم  به  هنوز 
برای  باالیی  هزینه های  که  است  شرایطی 
الحاق  تازه  مناطق  در  برق  و  آب  تأمین 
پرداخت  باید  سازها  و  ساخت  برای  شده 

شود.
فرسوده  بافت  هکتار   1۵۰۰ وجود 

قم شهر  در 
بافت  هکتار   1500 داشت:  بیان  وی 
هزینه های  که  داریم  قم  شهر  در  فرسوده 
این  در  مسکن  برای  گذاری  سرمایه 
جدید  مناطق  از  کمتر  بسیار  بخش ها 

. ست ا
با  قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
یکپارچه  مدیریت  اگر  امروز  اینکه  بیان 
مشکالت  از  بسیاری  گیرد  شکل  شهری 
به  زمین  الحاق  افزود:  می شود  حل 
شوراها  و  شهرداری  به  می بایست  شهرها 
 70 تا  صورت  این  در  که  شود  واگذار 

می شود  برطرف  شهری  مشکالت  درصد 
نیست. کار  این  برای  همتی  متأسفانه  که 
وی در ادامه با اشاره به جایگاه شورای 
عالی استان ها بیان داشت: شورای عالی 
و  مجلس  به  می تواند  مستقیم  استان ها 
جایگاه  از  نشان  این  که  دهد  طرح  دولت 

است. این شورا  مهم 
شورای  امروز  داد:  ادامه  سعادتمند 
شورای  عنوان  به  استان ها  عالی 
مجلس  و  دارد  خوبی  جایگاهی  فرادستی 
و  هستند  همراه  شورا  این  با  دولت  و 
در  را  نقش  همین  استان ها  عالی  شورای 
این جایگاه شناخته  البته  که  دارد  استان 

است. نشده 
بیان  قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
نظارت های  عملکرد  بر  نظارت  داشت: 
کردن  هماهنگ  و  اعضا  آموزش  و  پایه 
مختلف  موضوعات  در  استان  مسئوالن 
وظایف  از  نیز  تبعیض  از  پیشگیری  و 

► است.     استان ها  عالی  شورای 

انتقاد رئیس شورای شهر از اختیارات محدود مدیران شهری؛

●  برخی مناطق داخل شهر قم هنوز به محدوده شهر الحاق نشدند    ●

◄     فرماندار قم به همراه مدیرعامل شرکت آب و 
از  بخش هایی  از  استان  مدیران  از  جمعی  و  فاضالب 
توجه  با  و  کردند  بازدید  قم  به  آب  انتقال  عظیم  پروژه 
مدیرت  و  صرفه جویی  لزوم  بر  آب،  منابع  کاهش  به 

کردند. تأکید  مصرف 
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان قم، دکتر عباس ذاکریان فرماندار قم، محسن 
سیدرضا  استانداری،  بحران  مدیریت  مدیرکل  اروجی 
و  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل  مشکینی  موسوی 
به  آب  انتقال  پروژه  از  استان  مدیران  از  دیگر  برخی 
کردند  بازدید  قم  آب  تصفیه خانه  و  کوچری  سد  قم، 
قرار  استان  آب  تأمین  نحوه  جریان  در  نزدیک  از  و 

. گرفتند
* کاهش 50 درصدی ورودی به سد کوچری

در  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بارندگی ها،  کاهش  اینکه  بیان  با  بازدید  این  حاشیه 
استان را در وضعیت تنش آبی قرار داده است، گفت: 
درصدی   50 سدکوچری  ورودی  اساس  همین  بر 
کرده  مواجه  آبی  محدودیت  با  را   ما  و  داشته  کاهش 

است.
و  سدکوچری  از  قم  سهم  کاهش  اینکه  بیان  با  وی 

تأمین  افزایش دمای هوا، سبب  به دلیل  رشد مصرف 
است،  شده  زیرزمینی  منابع  از  شهر  آب  از  بخشی 
اظهار داشت: همین امر باعث افزایش شوری آب در 

است. شده  شهر 
بختیاری درعین حال تصریح کرد: هر چه  مهندس 
همان  به  شود  بیشتر  آب  مصرف  در  صرفه جویی  قدر 
آن  تبع  به  و  می شود  کمتر  چاه ها  از  برداشت  میزان 

یافت. خواهد  افزایش  نیز  آب  کیفیت 
* آب قم کاماًل سالم و بهداشتی است

سخنانی  در  بازدید  این  حاشیه  در  نیز  قم  فرماندار 
زیادی  بسیار  زحمات  گذشته  سالیان  طول  در  گفت: 
تا آب از فاصله بیش از 300 کیلومتر به  کشیده شده 

برسد. قم  شهر 
و مراحل  آب  پیچیده تصفیه  فرایند  به  اشاره  با  وی 
اظهار  می کند،  طی  تصفیه خانه  در  آب  که  مختلفی 
داشته  را  خاطر  اطمینان  این  عزیز  مردم  داشت: 
باشند آبی که به شهر منتقل می شود و به دست آن ها 
استانداردهای  از  بهداشت  و  سالمتی  نظر  از  می رسد 

است. برخوردار  خوبی  بسیار 
دوره  در  بارندگی ها  کاهش  ذاکریان  عباس  دکتر 
بر همین  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  گذشته  آبی 

اساس آب انتقالی از سد کوچری کفاف نیاز آبی قم را 
نمی دهد بنابراین مابقی آب مورد نیاز شهر از سد 15 
خرداد و چاه های داخل شهر تأمین می شود که از نظر 

است. برخوردار  پایین تری  کیفیت  از  طعم 
وی درعین حال تأکید کرد: با وجود کاهش کیفیت 
وجود  شهر  آبرسانی  شبکه  در  که  آبی  طعم،  نظر  از 
حد  در  سالمتی  و  بهداشتی  مباحث  لحاظ  از  دارد 

دارد. قرار  قبولی  قابلی  بسیار 
از  مستندی  تولید  خواستار  ادامه  در  قم  فرماندار 
گفت:  و  شد  قم  به  آب  انتقال  و  تصفیه  تولید،  فرایند 
اگر مردم در جریان مرارت ها و سختی های تأمین آبی 
که از صدها کیلومتر دورتر به دستشان می رسد بشوند 

از آن دقت الزم را خواهند داشت. قطعًا در استفاده 
و  صرفه جویی  با  خواست  مردم  از  همچنین  وی 
باشند که در  یاری گر کسانی  از آب،  استفاده درست 
به صورت شبانه روزی تالش  توزیع آب  و  تأمین  عرصه 

. می کنند
* مصرف آب باید با دقت و احتیاط انجام شود

اشاره  با  نیز  استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
خشک  جغرافیایی  منطقه  در  قم  استان  قرارگیری  به 
کاربری  در  باید  آب  مصرف  کرد:  تأکید  نیمه خشک  و 

باشد. احتیاط  با  مختلف  های 
قم،  به  آب  انتقال  طوالنی  فاصله  به  اشاره  با  وی 
قم  استان  برای  آب  تأمین  اساس  همین  بر  گفت: 

می شود. تمام  گران  بسیار 
کرد:  خاطرنشان  مشکینی  موسوی  سیدرضا 
صرفه جویی های  و  مردم  همه  همکاری  با  امیدواریم 

الزم، بتوانیم فصل گرم سال را بدون مشکلی در زمینه 
► کنیم.      سپری  آب  تأمین 

صادرات  آمار  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل       ◄
فروردین  طی  استان  گمرکات  طریق  از  شده  انجام 
به  دالر  میلیون   50 از  فراتر  امسال  اردیبهشت ماه  و 
مدت  با  مقایسه  در  رقم  این  که  رسیده است  ثبت 
نشان  را  رشد  درصد   110 حدود  قبل  سال  مشابه 

. هد می د
طی  آمار  اساس  بر  گفت:  دریکوندی  اسفندیار 
قالب  در  کاال  ُتن   143 و  هزار   64 شده  یاد  مدت 

و  میلیون   50 ارزش  به  اظهارنامه   183 و  یک هزار 
قم  استان  گمرکات  طریق  از  دالر   824 و  هزار   531

شده است. صادر  نظر  مورد  کشور های  به 
همین  در  همچنین  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل   
و  اظهارنامه   446 قالب  در  کاال  ُتن  هزار  هفت  مدت 
به وزن 35 میلیون و 319 هزار و 678 دالر از طریق 
گمرکات استان قم وارد کشور شده است که بیشترین 
در  استفاده  مورد  تجهیزات  و  اولیه  مواد  را  آن  حجم 

می دهد. تشکیل  تولیدی  و  صنعتی  واحد های 
ترانزیت  زمینه  در  قم  گمرکات  گفت:  دریکوندی 
و  دارد  خوبی  فعالیت  نیز  کشور  گمرکات  سایر  با  کاال 
در همین ارتباط طی دوماه یاد شده تعداد 558 قلم 
کاال به وزن 14 هزار و 550 ُتن به گمرکات قم وارد و 
40 قلم کاال به وزن 535 ُتن از آن خارج شده است.

این  ویژه  جایگاه  به  اشاره  با  قم  گمرکات  مدیرکل 
دستگاه در توسعه اقتصادی استان می گوید: درآمد 

520 میلیارد ریال  کل گمرکات قم در مدت یاد شده 
قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  بوده است 

می دهد. نشان  را  درآمدی  رشد  درصد   82 از  بیش 
گمرکات  فعالیت های  بیان  با  همچنین  دریکوندی 
همین  در  گفت:  کاال،  قاچاق  با  مقابله  بخش  در  قم 
تعداد  امسال  اردیبهشت ماه  و  فروردین  طی  رابطه 
میلیارد   43 ارزش  به  قاچاق  به  مظنون  پرونده   81
► شده است.     تشکیل  استان  گمرکات  در  ریال 

اشاره  با  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر       ◄
یک  عهده  بر  صرفًا  مراکز  این  ایمن سازی  اینکه  به 
مالکین  و  ارگان ها  باید  و  نیست  خاص  شهرداری 
آید،  وجود  به  ایمنی  تا  بزنند  رقم  را  شرایطی 
شهرداری  پالسکو،  تلخ  حادثه  از  پس  کرد:  عنوان 
مجتمع های  ایمنی  موضوع  وارد  به طورجدی  قم 
حال  در  و  شد  مسافرها  خانه  و  اقامتی  تجاری، 
و  تجاری  مجوز  صدور  برای  الزامات  از  یکی  حاضر 
آتش نشانی  تائیدیه  اخذ  مسافرخانه ها،  و  اقامتی ها 

برسانیم. حداقل  به  را  تلخ  حوادث  تا  بوده 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  رمضانی  محمد 
به واسطه  شهر  مرکزی  هسته  در  هفت  منطقه  جایگاه 

اظهار  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  وجود 
بافت  و  فرسوده  بافت  در  کامل  منطقه  این  داشت: 

دارد. قرار  تاریخی 
وسعت  لحاظ  از  منطقه  این  وی،  گفته  به 
مهم ترین  اهمیت  ازنظر  و  منطقه  کوچک ترین 
تاریخی،  بافت های  و  مطهر  حرم  به واسطه  منطقه 

می رود. شمار  به  بازار  و  علما  مراجع  بیوت 
مهم ترین  قم،  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
فرسوده  بافت های  را موضوع  منطقه  این  در  دغدغه 
به  توجه  با  کرد:  ابراز  و  دانست  ناایمن  اماکن  و 
این  آبادان،  در  متروپل  و  پالسکو  چون  حوادثی 
ناایمن  بناهای  وضعیت  به  تا  است  تلنگری  حوادث 

کنیم. رسیدگی 
پالسکو  حادثه  از  پس  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مدیریت  و  استان  سطح  در  مختلفی  جلسات 
برگزار  عمومی  و  تجاری  مراکز  ایمنی  برای  شهری 
در  به خصوص  خوبی  اقدامات  کرد:  تصریح  شد، 
توسط  ایمنی  و بحث های  برق  کنتورهای  ساماندهی 
ایمن سازی  با  بتوان  تا  گرفت  شکل  آتش نشانی 
این  مشکالت  رفع  در  مهمی  گام  قدیمی،  پاساژهای 

برداشت. مراکز 
اماکن  این  مقاوم سازی  اینکه  بیان  با  رمضانی 
دارد،  شهروندان  جان  حفظ  در  باالیی  اهمیت 
نفر  هزار   40 منطقه  در  ساکن  جمعیت  افزود: 

نفر  هزار   65 می شود  وارد  که  جمعیتی  اما  است، 
حضور  و  خرید  بحث  چراکه  است،  کاری  ساعات  در 

داریم. خرید  مراکز  در  را  زائران 
صرفًا  مراکز  این  ایمن سازی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بر عهده یک شهرداری خاص نیست و باید ارگان ها و 
آید،  به وجود  ایمنی  تا  بزنند  رقم  را  مالکین شرایطی 
شهرداری  پالسکو،  تلخ  حادثه  از  پس  کرد:  عنوان 
مجتمع های  ایمنی  موضوع  وارد  به طورجدی  قم 
حال  در  و  شد  مسافرها  خانه  و  اقامتی  تجاری، 
و  تجاری  مجوز  صدور  برای  الزامات  از  یکی  حاضر 
آتش نشانی  تائیدیه  اخذ  مسافرخانه ها،  و  اقامتی ها 

► برسانیم.     حداقل  به  را  تلخ  حوادث  تا  بوده 

◄     مدیرکل دامپزشکی قم گفت: در 
و  دام  خوراک  کارخانه   27 حاضر  حال 
این  از  که  است  فعال  استان  این  در  طیور 
تعداد،  21 کارخانه دارای پروانه بهداشتی 
اخذ  نیز در حال طی مراحل  6 کارخانه  و 

هستند. بهداشتی  پروانه 
با  گفتگو  در  محمدی  رفیعی  مهدی 
ایرنا، افزود: خوراک نقش مهمی در تامین 
با  و  دارد  طیور  و  دام  سالمت  و  بهداشت 
و  گوشت  قالب  در  خوراک  نقش  به  توجه 
سالمت  در  غیرمستقیم  به طور  شیر، 

دارد. نقش  نیز  انسان 
بهداشت  اگر  کرد:  اضافه  وی 
نظر  از  نشود،  تامین  طیور  و  دام  خوراک 
می تواند  قارچی  و  میکروبی  آلودگی های 

در سالمت انسان اثر مخربی داشته باشد.
قانون  طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 

کارخانه های  همه  کشور،  دامپزشکی 
بهداشتی  پروانه  باید  طیور  و  دام  خوراک 

برای تک تک محصوالتی که  و  نمایند  اخذ 
بگیرند. ساخت  پروانه  می کنند  تولید 

بهداشتی  پروانه  در  داد:  ادامه  رفیعی 
در ساختمان  که  بهداشتی  استانداردهای 
ورودی،  جمله  از  می شود  لحاظ  کارخانه 
سالن تولید و بارگیری، تاسیسات، جایگاه 
و نظارت بهداشتی در نظر گرفته می شود.
کارخانه های  همچنین  وی،  گفته  به 
برای هر محصولی که  و طیور  خوراک دام 
تولید می کنند باید فرمول تولیدی را اعالم 
نمونه برداری،  بازدید،   از  پس  که  نمایند 
مختلف  فاکتورهای  کنترل  و  آزمایش 
توسط  ساخت  پروانه  بهداشتی، 
می شود. صادر  دامپزشکی  کارشناسان 

 21 حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 

پروانه  استان  در  دام  خوراک  کارخانه 
بهداشتی از دامپزشکی دارند که در زمینه 
کنسانتره  همچنین  و  طیور  و  دام  خوراک 
و  فنی  مسووالن  نظر  زیر  و  دارند  فعالیت 

هستند. بهداشتی 
 6 افزود:  قم  دامپزشکی  مدیرکل 
پروانه  اخذ  حال  در  دیگر  کارخانه 
کارخانه   8 تاسیس  و  هستند  بهداشتی 
دست  در  نیز  طیور  و  دام  خوراک  تولید 

است. اقدام 
حاضر  حال  در  این که  بیان  با  وی 
این  در  فنی  دستیار   6 و  دامپزشک   17
می کنند،  نظارت  و  فعالیت  کارخانه ها 
از  را  دام  خوراک  دامداران  کرد:  تاکید 
► نمایند.    خریداری  معتبر  واحدهای 

در بازدید فرماندار و جمعی از مدیران استان از سدکوچری عنوان شد؛

●  شوری آب شهر با کاهش مصرف کم می شود     ●

حجم صادرات از گمرکات استان در فروردین و اردیبهشت ماه به 5۰ میلیون دالر رسید؛

●  افزایش ۱۱۰ درصدی رشد صادرات از قم     ●

مدیر منطقه هفت شهرداری تاکید کرد:

●  لزوم ورود دستگاه های استان به ایمن سازی پاساژها     ●

مدیرکل دامپزشکی:

●  27 کارخانه خوراک دام و طیور در قم فعال است    ●



کاهش  در  دین  »نقش  همایش  نخستین       ◄
اعتیاد« با حضور جمعی از طالب و فضالی حوزه های 
علمیه و مسؤوالن در سالن همایش های مدرسه علمیه 

شد. برگزار  قم  معصومیه 
حوزه  فرهنگی  امور  و  تبلیغ  معاون  ایرنا،  گزارش  به 
واحد  تشکیل  به  اشاره  با  مراسم  این  در  علمیه  های 
کرد:  خاطرنشان  معاونت،  این  در  تخصصی  تبلیغ 
و  اعتیاد  مسأله  ویژه  به  اجتماعی  های  آسیب  مسأله 
خانمان  بالی  این  از  پیشگیری  و  کاهش  راهکارهای 

کنیم. می  پیگیری  جدی  بسیار  را  سوز 
حجت االسالم و المسلمین حسین مالنوری با بیان 
بیش  در  امین  طرح  قالب  در  مبلغان  و  طالب  اینکه 
دارند،  حضور  پرورش  و  آموزش  مدرسه  هزار   10 از 
و  اجتماعی  های  آسیب  با  مقابله  کرد:  خاطرنشان 
های  اولویت  از  آموزان  دانش  اعتقادی  و  دینی  تقویت 

است. طرح  این  اجرای 
وی بر ضرورت برقراری تعامل و هماهنگی با تمامی 
تأکید  کشور  مشکالت  حل  برای  اجرایی  دستگاههای 
بسیار  پژوهشی  و  مطالعاتی  های  طرح  گفت:  و  کرد 
با  مقابله  زمینه  در  روحانیون  و  مبلغان  توسط  خوبی 
اعتیاد و مواد مخدر به انجام رسیده است که امیدواریم 

شود. استفاده  آنها  از  بهتر  هرچه 
مواد  با  مقابله  برای  را  ما  سخن  و  حرف  باید  مردم 

بپذیرند مخدر 
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی 
نگاه  همایش،  این  در  نیز  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
غربی به مسائل اجتماعی را باعث رسیدن به بن بست 
و پوچی دانست و گفت: قطعا آموزه های مکتب تشیع 
نجات  و  راه  چراغ  که  است  روایات  و  آیات  از  برگرفته 

بود. خواهد  ها  انسان  بخش 
با  مقابله  امروز در مسیر  اینکه  بیان  با  محمد جمالو 
ایم، تصریح  تئوری ها قرار گرفته  از  اعتیاد در جنگلی 
با اعتیاد  از آگاهی بخشی در رابطه  باید فراتر  کرد: ما 
کنیم  توجه  بیشتر  مردم  »باورمندی«  به  مخدر،  مواد  و 
جان  عمق  از  را  ما  سخن  و  حرف  مردم  آنکه  برای  و 

کنیم. تالش  بپذیرند، 
آثار و  به  وی بر ضرورت عدم اشاره مستقیم و توجه 
تأکید  مخدر  مواد  و  اعتیاد  با  مبارزه  مسأله  در  عوامل 
و  دینی  های  آموزه  تبیین  تردید  بدون  گفت:  و  کرد 
اعتقادی برای مردم و جوانان، یکی از بهترین راهها در 
حوزه پیشگیری و مقابله با اعتیاد است و این موضوع را 

کرد. خواهیم  پیگیری  جدیت  با 
های  آسیب  از  را  جوانان  اسالمی  زندگی  سبک 

کند می  دور  اجتماعی 
در  نیز  قم  استانداری  زائرین  امور  معاون هماهنگی 
از  یکی  را  غربی  زندگی  سبک  گسترش  همایش،  این 
افزود:  و  کرد  عنوان  جوانان  در  اعتیاد  افزایش  عوامل 
بدون تردید توجه به سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی می 
ما  و  از آسیب های اجتماعی دور کند  را  تواند جوانان 

ایم. بوده  بارها شاهد  را  این مسأله 
ابوالقاسم مقیمی با بیان اینکه خانواده ها باید بیش 
به تربیت دینی فرزندان خود اهتمام داشته  از گذشته 
نیز  سیاستگذاران  و  مسؤوالن  داشت:  اظهار  باشند، 
با  تعارض  در  نه  و  دینی  زندگی  سبک  با  متناسب  باید 
داشته  نگاه  جامعه  مختلف  های  عرصه  به  نسبت  آن، 

باشند.
کنندگان  سوءاستفاده  به  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
اجازه بهره برداری از خالءهای بوجود آمده در جامعه 

و  طالب  که  ای  مسأله  هر  در  کرد:  تصریح  بدهیم،  را 
روحانیون با تکیه بر آموزه های دینی و اعتقادی حضور 
داشته اند، آن مسأله با کمترین هزینه و حاشیه برطرف 
شده و موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم 

است. شده 
سبک زندگی دینی مردم را از دخانیات دور می کند

 معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم گفت: 
تجربه کسانی که زندگی دینی داشته اند نشان می دهد 
دستاوردهای  از  دخانیات  از  دوری  و  موفق  زندگی  که 

این مدل سبک زندگی است.
در  دین  تاثیر  همایش  در  نیز  مقیمی  ابوالقاسم 
تاکید  با  معصومیه،  علمیه  مدرسه  در  اعتیاد  کاهش 
مصرف  کاهش  در  دینی  زندگی  سبک  تاثیر  بر  مجدد 
دخانیات افزود: سبک زندگی غربی که باعث می شود 
انسان ها به مصرف افیون کشیده شوند، ما را از زندگی 
این  ما  و متاسفانه در فضای رسانه ای  سالم دور کرده 

است. شده  ترویج  بیشتر  مدل 
وی اضافه کرد: در بیماری کرونا پژوهشی انجام شد 
زندگی  سبک  با  کمتر  که  کسانی  که  بود  این  نتیجه  و 
این ویروس  به  جدید مانوس هستند، درگیری کمتری 

داشتند.
تاکید  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
کرد: بحث دیگر در عوامل موثر بر مصرف مواد مخدر، 
دور  است؛  والدین  اعتیاد  متعاقبا  و  دینی  غیر  زندگی 
از  اسالمی  زندگی  سبک  های  مدل  از  خانواده  بودن 

است. عوامل  دیگر 
از  خارج  و  داخل  در  امروز  داد:  ادامه  مقیمی 
است  ممکن  مثال  دارد؛  وجود  تعارضاتی  ها  خانواده 
ببینیم فرد در بیرون از خانواده چهره متدین دارد، اما 

بدین معنی است  این  او خالف دین عمل کند؛  فرزند 
که احتماال در درون خانواده والدین بر خالف آنچه در 

کنند. می  رفتار  شوند،  می  ظاهر  اجتماع 
وی تصریح کرد: نکته ای که به ما مسوولین بازمی 
الزم  های  ریزی  برنامه  و  سیاستگذاری  عدم  گردد، 
وقتی  است؛  اعتیاد  از  پیشگیری  برای  دینی  منظر  از 
جامعه  عرف  و  دینی  زندگی  سبک  با  ما  تصمیمات  که 
باشیم  داشته  توقع  توانیم  نمی  باشد،  داشته  تناقض 
و  خانوادگی  تعارضات  دچار  و  بوده  همراه  ما  با  مردم 

نشویم. فردی 
یادآور  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
های  گیری  تصمیم  در  ما  خالء  از  ناهنجار  افراد  شد: 
فرهنگی در بوستان ها و دیگر بخش ها استفاده کرده 
و به اهداف منحرفانه خود می رسند که این برمی گردد 
به سیاستگذاری های غلط مسووالن که به آلودگی فضا 

دامن می زند.  ►
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رئیس سازمان بسیج سازندگی خبر داد:
ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای 

تولید انرژی خورشیدی 

برای  برخوردار  کم  خانواده های  به  قم  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان 
می دهد. قیمت  ارزان  تسهیالت  خورشیدی،  انرژی  تولید 

از ارائه  رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب )ع( 
خانواده های  به  خورشیدی  انرژی  تولید  برای  قیمت  ارزان  تسهیالت 
کم برخوردار خبر داد و گفت: مبلغ این وام 120 میلیون تومان با بهره 
اندک است که به منظور اشتغال آفرینی خانواده های کم برخوردار اعطا 

می شود.
کم  محله های  در  که  متقاضیانی  گفت:  ایراندوست  علیرضا  سرهنگ 
برخوردار قم ساکن هستند و کنتور برق به نام خودشان است می توانند 

شوند. بهره مند  تسهیالت  این  از 
توزیع  وشرکت  سازندگی  بسیج  سازمان  نامه  تفاهم  طبق  است  گفتنی 
نیروی برق، انرژی خورشیدی بالفاصله وارد شبکه توزیع برق می شود و 

پول آن هم ماهانه به حساب فرد واریز می شود.
نگهداری صفحه های خورشیدی بسیار کم هزینه است و گرد و خاکی هم 

که روی آن می نشیند با آب، قابل شستشو است.

وزیر امور خارجه نیجریه در 
حرم حضرت معصومه)س( حضور 

یافت

بانوی  در حرم مطهر  و هیأت همراه  نیجریه  امور خارجه  وزیر  زبیرودادا 
کرامت حضور یافته و با شخصیت و جایگاه حضرت معصومه سالم الله 

شدند. آشنا  علیها 
وزیر  زبیرودادا  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  الملل  بین  امور  اداره  همت  به 
امور خارجه کشور نیجریه و هیأت همراه در این حرم مطهر حضور یافتند 

و از اماکن مختلف این بارگاه مقدس بازدید کردند.
گردش  این  در  که  شد  انجام  شناسی  حرم  گردش  قالب  در  بازدید  این 
نکاتی پیرامون شخصیت و جایگاه حضرت معصومه سالم الله علیها در 
میان اهل بیت و تاریخچه و معماری حرم مطهر بانوی کرامت ارائه شد.
همچنین زیارت ضریح مطهر حضرت معصومه سالم الله علیها، حضور 
در مقبره مستوفی الممالک و دفتر امور بین الملل حرم مطهر و اهدای 
متبرکات فاطمی به وی از دیگر برنامه های این گروه نیجریه ای در حرم 

مطهر بود.
آستان  موزه  از  همراه  هیأت  و  نیجریه  خارجه  امور  وزیر  است  گفتنی 
با  قم  تمدن  و  فرهنگ  تاریخچه  با  و  کردند  بازدید  نیز  فاطمی  مقدس 

شدند. آشنا  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  محوریت 

بازدید معاون برنامه ریزی شهرداری قم از سازمان 
مدیریت پسماند

تأکید بر ضرورت به کارگیری 
صحیح نیروی انسانی 

مدیریت  سازمان  از  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
پسماند بازدید و در جریان اقدامات و برنامه های این سازمان قرار گرفت.
سید  قم،  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
ابوالفضل اسماعیلی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی و مهدی مبینی 
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم ضمن بازدید از واحدهای مختلف 
سازمان مدیریت پسماند در جلسه ای به بررسی وضعیت پرسنلی سازمان 

. پرداختند 
در این بازدید که در ساختمان جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
قم صورت پذیرفت مشکالت جاری و رفاهی پرسنل این سازمان بررسی 
انسانی ضمن  و سرمایه  برنامه ریزی  بازدید معاون  این  شد که در جریان 
شرح  پرسنل،  با  گفت وگو  و  سازمان  اداری  بخش های  به تمامی  مراجعه 
از  هریک  در  شاغل  انسانی  نیروی  تعداد  و  کیفی  سطح  محوله،  وظایف 

قراردادند. موردبررسی  را  سازمان  بخش های 
به کارگیری  ضرورت  سازمان،  مسئوالن  با  مشترک  جلسه  در  اسماعیلی 
صحیح نیروی انسانی در شهرداری را مورد تأکید قرارداد و گفت: امروز 
با طیف  شهرداری و سازمان های وابسته آن در صف اول خدمات رسانی 
این  ایفای مناسب  و  قرار دارند  به مردم  از وظایف و خدمات  گسترده ای 
مسئولیت بزرگ، نیازمند بهره گیری مناسب از توان تمامی همکاران است.

در  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
طریق  از  شهرداری  در  انسانی  منابع  بهره وری  ضرورت  امروز،  شرایط 
به کارگیری ابزارهای انگیزشی در اختیار، بهره گیری از فناوری های به روز، 
بهره گیری از یک رویکرد جامع مبتنی بر آینده نگری به عنوان یک موضوع 

راهبردی باید مدنظر تمامی مدیران در تمامی سطوح قرار گیرد.
سید عبدالله میرابراهیمی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
قم نیز در این جلسه به فعالیت های سازمان در حوزه های فنی، اجرایی و 

آموزش و فرهنگ سازی اشاره کرد .

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک 2734/1 اصلی بخش 2 قم در دفتر 140020330002003297 صفحه 0 ذیل ثبت 0 به نام محمد 
 –  134432 شماره  وکالت  بموجب  جعفری  هاجر  وکیل  شده  تسلیم  و  صادر   332455 مالکیت  سند  و  ثبت  جعفری 
1399/3/3 دفتر 5 قم اعالم نموده که به علت جابه جایی سند مالکیت مذکور مفقود گردیده است، لذا به استناد تبصره 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به 
این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ) م الف 15353 (   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

به  مربوط  مالکیت  سند  که  داشته  اعالم  قم    35 خانه  دفتر  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  حمدی  یداله 
ششدانگ پالک باقیمانده 1956/325 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر 460 صفحه 62 به نام وی ثبت و سند 
اند. لذا مراتب به استناد تبصره 1 اصالحی ماده  صادره مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود  120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
این اداره اعالم  به  انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا  از  با مدارک خود پس  انجام معامله باشند مراتب را همراه  یا  و 
به صدور سند  انقضای مهلت مقرر نسبت  از  بدیهی است پس  قرار گیرد.  تا مورد رسیدگی  نمایند  و رسید اخذ  ارسال  و 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ) م الف 15355 (   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

اینکه  بر  تاکید  با  قم  فرماندار       ◄
قرار  نان  یارانه  هوشمندسازی  طرح  در 
گفت:  کند،  تغییر  نان  قیمت  نیست 
را  آرد  طرح،  این  آغاز  زمان  از  نانوایان 
می کنند،  خریداری  تمام شده  قیمت  به 
و  می خرند  قبلی  قیمت  به  را  نان  مردم 
به  دولت  توسط  نان،  نرخ  مابه التفاوت 
نانوایی ها واریز می شود. حساب صاحبان 
روز  ذاکریان  عباس  ایرنا،  گزارش  به 
واحد   10 از  تجلیل  آیین  در  دوشنبه 
نانوایی و یک کارخانه تولید آرد برتر در قم 
در سالن امام رضا)ع( فرمانداری، با بیان 
هوشمندسازی  »طرح  اجرای  با  اینکه 
واقعی  ها  نانوایی  سهمیه  نان«  یارانه 
شروع  از  پس  کرد:  خاطرنشان  شود،  می 
سهمیه  در  محدودیتی  طرح،  این  اجرای 

داشت. نخواهیم  ها  نانوایی 
عامل  بانک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان  است،  سپه  بانک  طرح  این  اجرای 
و  مذکور  طرح  اجرای  مقدمات  کرد: 
به  جدید  کارتخوان  دستگاه های  تحویل 

است. شده  آغاز  نانوایی ها 
در  را  آموزش  و  اطالع رسانی  ذاکریان، 
نان  یارانه  هوشمندسازی  طرح  اجرای 
است  بنابراین  گفت:  و  دانست  ضروری 
به  زنجیره  ابتدای  در  که  یارانه ای  که 
به  و  برداشته  می شود،  داده  گندم  خرید 

شود. داده  نانوایی  واحدهای 
واحد   10 از  تقدیر  به  اشاره  با  وی 
شدتی  همان  با  گفت:  قم  برتر  نانوایی 
داریم  نظارت  نانوایی  واحدهای  بر  که 
می  برخورد  قانون  برابر  متخلفان  با  و 
صادقانه  که  کسانی  تا  است  الزم  کنیم، 
خدمت  مشغول  صنف  این  در  خالصانه  و 

بگیرند. قرار  تقدیر  مورد  هستند، 
»طرح  آغازگر  اینکه  بیان  با  وی 
شهرهای  نان«  یارانه  هوشمندسازی 
داشت:  اظهار  بودند،  قزوین  و  زنجان 

مذکور،  طرح  بهتر  چه  هر  اجرای  برای 
شده  برده  نام  شهرهای  از  زمینه  این  در 

داشتیم.  بازدید 
فرماندار قم خاطرنشان کرد: در برخی 
با  قم  شهر  گرفته  شکل  تازه  مناطق  از 

هستیم. مواجه  نانوایی  کمبود 

با  نان  تولید  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
در  نان  ُحرمت  حفظ  در  گفت:  کیفیت 
شده  تاکید  بدان  نیز  ما  دینی  های  آموزه 
تا  کنیم  تالش  باید  همه  رو  این  از  است، 
شکل  بهترین  به  نان  تولید  فرایند  چرخه 
ریز«  »دور  و  اسراف  میزان  تا  کند  عمل 

یابد. کاهش  نان 
با بیان اینکه آمارها متفاوت است،  وی 
افزود: بین 15 تا 30 درصد بحث اسراف، 
»دور ریز« و غیره نان را داریم که علت آن 
به  مقرون  برخی  برای  که  است  این  هم 
مشقت  این  با  که  نانی  از  تا  است  صرفه 
دام  خوراک  عنوان  به  شود،  می  تهیه 

کنند. استفاده 
همچنین  داد:  ادامه  قم  فرماندار 
انگیزه  این  ما  کشور  اطراف  های  قیمت 
به  شود،  قاچاق  آرد  که  کند  می  ایجاد  را 
فروش  جدید  طرح  اجرای  علت  همین 

است. انجام  حال  در  نان 
نان  تولید  در  قم  استان  نانوایی   2۵

هستند فعال  کامل 
استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  جلسه،  این  در  نیز  قم 
سالم  نان  تولید  مقدم  خط  در  ها  نانوایی 

داشت:  اظهار  هستند،  مردم  سفره  برای 
از  تقدیر  جلسه  دومین  جلسه،  این 
برتر استان  آرد  تولید  و کارخانه  نانوایی ها 

است.   قم 
استان  در  اینکه  بیان  با  سعید محمدی 
هستند،  زیاد  خوب  های  نانوایی  قم 
واحد   10 از  امروز  کرد:  خاطرنشان 
 842 از  نمایندگی  به  استان  برتر  نانوایی 
قم  استان  زحمتکش  نانوایی های  واحد 

کنیم. می  تقدیر 
کل  اداره  این  های  هدف  از  یکی  وی 
گفت:  و  برشمرد  کامل«  »نان  تولید  را 
قرارگاهی با عنوان »نان کامل« در استان 
این  در  جلسه  سه  تاکنون  و  تشکیل  قم 
به  نیز  خوبی  نتایج  و  شده  برگزار  رابطه 

است. داشته  همراه 
در  »سبوس«  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه  دارد،  بسزایی  تاثیر  مردم  سالمت 

در  نانوایی  واحد   25 در حال حاضر  داد: 
فعال  استان  سطح  در  کامل«  »نان  تولید 
نانوایی های  همه  ان شاءالله  و  هستند 

بردارند. گام  عرصه  این  در  استان 
 B گروه  ویتامین های  عمده  بخش 
آهن،  همچون  گندم  معدنی  امالح  و 
َسبوس  در  منیزیم  و  روی  فسفر،  کلسیم، 
پژوهش های  به  توجه  با  است؛  موجود 
غنی ترین  سبوس  شده،  انجام  متعدد 
گیاهی  الیاف  و  فیبر  غذایی  منبع 
متعددی  فایده های  و  می شود  محسوب 
یک  عنوان  به  ماده  این  و  دارد  دنبال  به 
که  بیمارانی  برای  طبی  موثر  داروی 
اختالالت  یا  یبوست  مساله  از  همیشه 
شده  شناخته  برند،  می  رنج  بزرگ  روده 

. ست ا
نانوایان ضرورت آموزش مداوم 

با  قم،  استاندارد  مدیرکل  همچنین 
نان  اهمیت  و  غذایی  ارزش  به  اشاره 
سالم  و  خوب  نان  تولید  داشت:  اظهار 
آرد  تولید  جمله  از  چرخه  یک  دارای 

است. مناسب 
بیشتر  اینکه  بیان  با  آوری فرد  مجید 
اند،  توانسته  قم  استان  های  نانوایی 
آموزش  بر  کنند؛  فراهم  را  مردم  رضایت 
تولید  زمینه  در  نانوایان  دایمی  و  مستمر 

کرد. تاکید  نان 
جدید  کارتخوان  دستگاه   ۵۰۰

شد قم  نانوایی های  تحویل 
این  در  نیز  قم  اصناف  اتاق  رییس 
حدود  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  جلسه 
پوز(  )دستگاه  کارتخوان  دستگاه   500
شده  استان  نانوایی های  تحویل  جدید 

. ست ا
استفاده  اینکه  بیان  با  خرمی  حمید 
کارتخوان  جدید  های  دستگاه  این  از 
آسان  و  ساده  بسیار  ها  نانوایی  برای 
است، اعالم کرد: پس از توزیع کامل این 

آموزشی  کارگاه  کارتخوان،  های  دستگاه 
زمینه  این  در  استان  نانوایان  همه  برای 

شود. می  برگزار 
فروش  جدید  شیوه  در  اطالع رسانی 

نان ضروری است
این  در  نیز  نانوایی  صاحبان  از  یکی 
این  اجرای  برای  کرد:  درخواست  جلسه 
استان،  سطح  در  شکل  بهترین  به  طرح 
برای  اطالع رسانی الزم  که  ضروری است 
عموم مردم صورت بگیرد و نیز در رابطه با 
نانوایان و  به  این کارتخوان ها  از  استفاده 

شود. داده  آموزش  مردم 
فرماندار  حضور  با  جلسه  این  پایان  در 
کارخانه  یک  و  نانوایی  واحد   10 از  قم، 
و  تقدیر  قم  استان  در  برتر  آرد  تولید 

شد. تجلیل 
همچنین فرماندار قم پس از این جلسه 
در یک واحد نانوایی که جزو نانوایی های 
برتر قم است، حضور یافت و ضمن تجلیل 
با مردم  نزدیک  از  نانوایی؛  این  از صاحب 
رابطه  در  صنفی  واحد  این  در  نانوایان  و 
وسیله  به  آن  فروش  و  نان  پخت  نحوه  با 
و  کرد  وگو  گفت  جدید  کارتخوان  دستگاه 
نظرهای ایشان را در این رابطه جویا شد و 
نانوایی  واحد  این  نان  از کیفیت  نیز  مردم 

کردند. رضایت  ابراز 
842 واحد نانوایی و پنج کارخانه تولید 
آرد در استان قم فعال هستند و میزان آرد 
هر  در  استان  این  در  نانوایی ها  مصرفی 

ماه بیش از 10 هزار ُتن است.
یارانه  هوشمندسازی  »طرح  اساس  بر 
قیمت  به  را  آرد  نانوایی ها  به  دولت  نان«، 
نان  فروش  ازای  در  اما  می دهد،  آزاد 
در  می کند؛  پرداخت  یارانه  نانوایی  به 
تغییر  مردم  برای  نان  قیمت  طرح،  این 
نان  پول  پرداخت  هنگام  در  و  نمی کند 
از حساب دولت  پول  بقیه  توسط خریدار، 

► می شود.    واریز  نانوا  حساب  به 

اجرای »طرح هوشمندسازی یارانه نان« به زودی در قم؛ 

● فرماندار قم: قیمت نان تغییر نمی کند     ●

●  نخستین همایش »نقش دین در کاهش اعتیاد« در قم برگزار شد    ●



کارشناس  یک  از  نقل  به  نو  قرن       ◄
تحریم ها  که  زمانی  تا  نوشت:  اقتصادی 
بانک مرکزی نمی تواند کاری  برقرار است 
به  بانک مرکزی  نهایت  و در  انجام دهد  را 
به  ترغیب  را  صادرکنندگان  اینکه  از  غیر 
کمی  را  کارها  و  کسب  و  کند  ارز  فروش 
بر  دستش  از  دیگری  کار  کند  اذیت 

. ید نمی آ
حاشیه  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
از  صرافی ها  با  خود  گذشته  روز  جلسه 
مقررات  تسهیل  و  ارز  عرضه  افزایش 
مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس 

داد. خبر 
به  مرکزی  بانک  راستا  همین  در 
اسکناس  ارز  داد  اجازه  صرافی ها 
توافقی،  نرخ  با  را  صادرکنندگان 
بدون  ارز  متقاضیان  به  و  خریداری 

بفروشند. محدودیت 
اقتصادی،  کارشناس  رادپور،  میثم 
کدام  دید  باید  گفت:  خصوص  این  در 
اگر  کنند؛  زیاد  می خواهند  را  عرضه 
بازار  در  ارز  قیمت  با  صادرکنندگان 
را  دالر  فروش  قیمت  و  ندارند  مشکلی 
ارزهایشان  خودشان  می دانند  منصفانه 
را به فروش می گذارند و لزومی نیست که 
بانک مرکزی از آنها بخواهد ارزهایشان را 

کنند. عرضه  بازار  به 
اطالعیه  گفت:  ادامه  در  رادپور 
است  معنا  این  به  مرکزی  بانک  اخیر 
را  خود  ارزهای  صادرکنندگان  که 
صادرکنندگان  حال  و  نمی فروشند 
نمی کنند  انبار  را  خود  گردش  در  سرمایه 
آنها  فروش  عدم  برای  توجیه  تنها  و 
به  می خواهند  افراد  این  که  است  این 
برنگردند؛  دیگر  و  بروند  کشور  از  خارج 
فعالیت  به  بخواهند  صادرکنندگان  اگر 
ادامه  کشور  داخل  در  خود  تجاری 
حقوق  مالیات،  پرداخت  برای  دهند 
خود  ارز  باید  اولیه  مواد  تهیه  و  کارگران 
این  که  حال  اما  کنند  عرضه  بازار  در  را 
که  است  معنا  این  به  نمی افتد  اتفاق 
فعالیت  ادامه  به  تمایلی  صادرکنندگان 
قیمت  یا  و  ندارند  کشور  در  خود  تجاری 
ارز را در بازار منصفانه نمی دانند و نگران 
خود  ارزهای  اگر  که  هستند  موضوع  این 
کنند  ارزی  بازار  به  فعلی  قیمت ها  با  را 

دوباره  خرید  به  قادر  قیمت  این  با  دیگر 
بود. نخواهند 

در  ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
نیما  سامانه  تاسیس  چرایی  خصوص 
داشت  حساب هایی  مرکزی  بانک  گفت: 
طریق  آن  از  و  بود  آن  اختیار  در  که 
به  را  حساب ها  آن  ارزهای  می توانست 
مرکزی  بانک  که  زمانی  و  گذارد  فروش 
این قابلیت را به طور کلی از دست داد و 
نیما  سامانه  شدیم  مواجه  ارزی  بحران  با 
مرکزی  بانک  که  معنا  این  به  شد  تاسیس 
ندارد  ارز  بازار  روی  بر  کنترلی  می گوید 
می آورد  سامانه  این  به  را  صادرکننده  اما 
ارزهای  تهدید  یا  و  خواهش  اصرار،  با  تا 

بفروشند. را  خود 
اینکه  برای  گفت:  ادامه  در  رادپور 
خیر  یا  است  جوابگو  طرح  این  ببینیم 
قرار  صادرکننده  جای  به  را  خود  باید 
ارزی  این  دهیم؛ شما مطمئن هستید که 
این  با  نمی توانید  فردا  می فروشید  که  را 
دیگر  طرف  از  و  کنید  خریداری  قیمت 
می دانید که قیمت ارز پایین است و حال 
اگر  می شوید؟  خود  ارز  عرضه  به  حاضر 

صادرکننده  پاسخ  است  منفی  شما  پاسخ 
است. منفی  نیز 

بعدی  مرحله  گفت:  ادامه  در  وی 
فهرست  انتشار  مرکزی  بانک  اقدامات 
از  متشکل  که  فهرستی  است، 
صادرکنندگانی است که به بازار ارز عرضه 
افراد  این  از  خیلی  بین  این  در  و  نکردند 
نمی کنند  عرضه  بازار  به  را  خود  ارز  که 
را  کار  این  خود  روزانه  کاسبی  دلیل  به 
را  بانک مرکزی صادرکنندگان  و  نمی کنند 
نمی توانند  که  می دهد  قرار  وضعیتی  در 
حرکت  این  و  بگویند  لبیک  آن  دعوت  به 
شد. خواهد  آنها  ورشکستگی  به  منجر 

دالیلی  از  یکی  افزود:  ادامه  در  رادپور 

مرحله  این  به  را  کشور  اقتصاد  که 
کاسبی ها  به  دولت  رویکرد  است  کشانده 
مرحله  در  مرکزی  بانک  فعال  و  است  بوده 
برگزار  بعدی  جلسات  و  است  خواهش 
مراحل  به  مرکزی  بانک  و  شد  خواهد 

رسید. خواهد  تهدید  و  اصرار 
صالح  صحبت های  به  واکنش  در  وی 
گفت:  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  آبادی، 
می زدند  نیز  همتی  آقای  را  حرف ها  این 

بانک  روسای  که  است  این  واقعیت  اما 
کنترل  را  ارز  بازار  نمی توانند  مرکزی 
حیطه  از  فعالیت ها  قبیل  این  و  کنند 
است.  شده  خارج  بانک  این  اختیارات 
نفت  فروش  از  حاصل  دالرهای  که  زمانی 
به  می آمد  نفت  ملی  شرکت  حساب  به 
منتقل  مرکزی  بانک  حساب  به  سرعت 
های  دارایی  عنوان  به  ارزها  آن  و  می شد 
آن  در  و  می آمد  حساب  به  مرکزی  بانک 
خود  جیب  در  دست  مرکزی  بانک  زمان 
می کرد و اختیاراتی از خود داشت اما در 

کرده است. تغییر  شرایط  حاضر  حال 
به  واکنش  در  اقتصادی  کارشناس  این 
صحبت های صالح آبادی در خصوص بی 

گفت:  ارزی؛  اسکناس  حجم  بودن  نظیر 
که  بپردازیم  موضوع  این  به  باید  ابتدا  در 
بازار  آمد.  خواهد  ما  کار  چه  به  اسکناس 
این  و  است  نقدی  بازار  از  بزرگتر  حواله 
نیستند  قیاس  قابل  یکدیگر  با  بازار  دو 
عظیم  حجم  با  نمی تواند  مرکزی  بانک  و 
دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  بازاری  اسکناس 
کار  به  سرمایه  خروج  برای  اسکناس 
اهدافی  به  مردم  که  معنا  این  به  می آید 

روی  دالر  خرید  به  تجاری  اهداف  از  غیر 
که  می شود  گفته  که  زمانی  و  بیاورند 
اسکناس  ذخایر  باالترین  مرکزی  بانک 
بانک  که  است  معنا  این  به  دارد  را  ارزی 
نگران  ارز  بازار  به  مردم  هجوم  از  مرکزی 
مانع  تا  می کنند  را  صحبت ها  این  و  است 
ارز  برای خرید  ارز  بازار  به  مردم  از هجوم 
حال  در  مرکزی  بانک  عبارتی  به  شود. 

است. ارز  بازار  به  دادن  سیگنال 
از  را  خود  کارکرد  مرکزی  بانک  چرا 

است؟ داده  دست 
این  به  اشاره  با  ادامه  در  رادپور 
را  خود  کارکرد  مرکزی  بانک  که  موضوع 
است؛  داده  دست  از  اخیر  سال های  در 

انتخابات  زمان  در  همتی  آقای  گفت: 
این  تمام  گفت  و  زد  را  درست  حرف 
تا  و  است  تحریم  دلیل  به  داستان ها 
بانک  است  برقرار  تحریم ها  که  زمانی 
و  دهد  انجام  را  کاری  نمی تواند  مرکزی 
اینکه  از  غیر  به  مرکزی  بانک  نهایت  در 
صادرکنندگان را ترغیب به فروش ارز کند 
کار  کند  اذیت  کمی  را  کارها  و  کسب  و 

► نمی آید.     بر  دستش  از  دیگری 

افزایش  با  ایران  بازرگانی  اتاق  سابق  عضو       ◄
برای  انگیزه  داخلی،  بازارهای  در  دالر  قیمت 
عمان  جمله  از  همسایه  کشورهای  به  کاال  صادرات 

است. کرده  پیدا  افزایش 
آمارهای  اساس  بر  کرد:  اظهار  علیپور  مهدی 
میزان  تجارت،  توسعه  سازمان  سوی  از  شده  ارائه 
داشته  توجهی  قابل  افزایش  عمان  به  ایران  صادرات 
است. این آمار که در ماه های گذشته به ثبت رسیده 
با توجه  و  ارز  باال رفتن قیمت  با  از آن دارد که  نشان 
قدرتمندترین  از  یکی  عمان  داخلی  ارز  اینکه  به 
ارزهای جهان به شمار می رود، انگیزه برای صادرات 

است. کرده  پیدا  افزایش  کشور  این  به 
وی با بیان اینکه راهبرد صادراتی باید از تفاوت ها 
با  متاسفانه  کرد:  بیان  بگیرد،  فاصله  ارز  نرخ  در 
چه  و  مردم  معیشت  بر  چه  فشار  ارز،  قیمت  افزایش 
باال  جدید  محصوالت  تولید  برای  تولیدکنندگان  بر 
افزایش  برای  نیز  فضایی  حال  عین  در  اما  می رود 
نفع  به  آن  از  می توان  که  می آید  وجود  به  صادرات 

کرد. استفاده  کشور  اقتصاد 
درباره  عمان،  حوزه  در  اقتصادی  فعال  این 

دارد،  را  اقبال  بیشترین  کشور  این  در  که  کاالهایی 
محصوالت  برخی  قیر،  کشاورزی،  محصوالت  گفت: 

کاالهای  اصلی ترین  ساختمانی  مصالح  و  معدنی 
خریداری  و  شده  وارد  عمان  به  که  است  ایران 

. د می شو
صادرات  بیشتر  افزایش  امکان  درباره  علیپور 
کشور  عمان  گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  عمان  به  ایران 
نفر جمعیت دارد.  پنج میلیون  بزرگی نیست و حدود 
با  اما  دارد  جا  حدی  تا  کشور  این  بازار  رو  این  از 
توجه به روابط سیاسی خوبی که میان ایران و عمان 
ایرانی  کاالهای  مجدد  صادرات  امکان  دارد،  وجود 

داشت. خواهد  وجود  عمان  از 
با  کاالهایی  بتوانیم  ما  که  صورتی  در  افزود:  وی 
از  چه  و  کیفیت  نظر  از  چه  که  باالتر  افزوده  ارزش 
دارند  مطلوبی  وضعیت  برندسازی  و  بندی  بسته  نظر 
این  مجدد  صادرات  امکان  بفرستیم،  عمان  به  را 
کاالها از عمان به مقاصد دورتر وجود خواهد داشت 
دو  میان  مشترک  تجارت  میزان  هم  ترتیب  این  به  و 
این  از  ایرانی  کاالهای  هم  و  می یابد  افزایش  کشور 

► رسید.     خواهند  مقاصد  دیگر  به  طریق 
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فردوس قم در بالتکلیفی مطلق
قم میزبان هفته اول لیگ برتر 

فوتسال

نماینده فوتسال قم در حالی 24 تیر 1401 با تیم صعود کننده لیگ 
خود  قطعی  تصمیم  از  آن  مالک  که  می پردازد  رقابت  به  اول  دسته 
برای فروش امتیاز نماینده لیگ برتری فوتسال قم به خارج از استان 

است. داده  خبر 
 –  1401 ایران  فوتسال  برتر  لیگ  قرعه کشی  مراسم  برگزاری  از  پس 

شد. مشخص  مسابقات  این  نخست  هفته  برنامه   ،1402
دسته  لیگ  کننده  صعود  تیم  با   1401 تیر   24 حالی  در  قم  نماینده 
فوتسال  تیم  مالک  زاده،  قلی  رسول  که  می پردازد  رقابت  به  اول 
این  که  زیادی  مالی  مشکالت  و  اسپانسر  نبود  علت  به  قم،  فردوس 
تیم برای آماده سازی در فصل جدید با آن مواجه است در بیانیه ای از 
فوتسال  برتری  لیگ  نماینده  امتیاز  فروش  برای  خود  قطعی  تصمیم 

بود. داده  خبر  استان  از  خارج  به  قم 
این در حالی است که  روزگذشته در جلسه قرعه کشی فصل 1401 
در  گیرنده  تصمیم  مقام  عنوان  به  جابری  آرش  فوتسال،  برتر  لیگ 
تیمی  هیچ  کشی  قرعه  از  پس  که  کرد  اعالم  رسما  فوتسال  کمیته 
ترتیب  بدین  کندو  واگذار  استان  از  خارج  به  را  خود  امتیاز  نمی تواند 
عماًل  استان  از  خارج  به  قم  فوتسال  برتر  لیگ  نماینده  امتیاز  فروش 

است. منتفی 
از  تعدادی  برد  می  سر  به  تکلیفی  بال  در  که  حالی  در  قم  فردوس 
هنوز  و  داده  دست  از  را  ایثاری  الله  روح  مانند  خود  های  بازیکن 
طبق  و  ندارد  وجود  بازیکن  خرید  یا  و  تمدید  بر  مبنی  خبری  هم 
نقل وانتقاالت  نیز،  قرعه کشی  نشست  در  شده  مطرح  صحبت های 

می رسد. پایان  به  چهارم  هفته  در  فوتسال  برتر  لیگ 
حاال باید دید که مسئوالن استانی فکری به حال تنها نماینده استان 
فوتسال  مهد  تا  می کنند  صبر  یا  می کنند  فوتسال  برتر  لیگ  در  قم 

بدهد. دست  از  را  خود  نماینده  کشور 
تیم  نام  با   95 سال  در  قم  فردوس  فوتسال  تیم  است  ذکر  شایان 
فوتسال آتلیه طهران قم مجوز حضور در لیگ برتر فوتسال را به دست 
فردوس  و  سیما  محمد  سوهان  نام های  با  بعد  سال های  و  بود  آورده 
را  برتر  لیگ  جدول  دهم  جایگاه  نیز  گذشته  فصل  و  می کرد  فعالیت 

بود. کرده  کسب 

استخراج طال و نقره فرنگی 
کاران قم از سرزمین سزار

فرنگی کاران قمی در مسابقات جام ساساری ایتالیا، به دو مدال طال 
و یک نقره دست یافتند.

رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام ساساری ایتالیا 21 خرداد 
ماه، در شهر ساساری برگزار شد و تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان 
کشورمان در پایان با 7 مدال طال، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز بعنوان 

قهرمانی دست یافت.
در  که  ها  رقابت  این  در  فرنگی جوانان کشورمان  منتخب کشتی  تیم 
برگزار شد، سه کشتی گیر و یک مربی قمی در  بزرگساالن  رده سنی 

داشت. خود  ترکیب 
عبدی  امیر  و  کیلوگرم   55 وزن  در  جواهری  مهدی  ها  رقابت  این  در 
در وزن 72 کیلوگرم صاحب گردن آویز طال شدند و همچنین شاهرخ 

یافت. نقره دست  به مدال  130 کیلوگرم  در وزن  میکائیلی 

بوکسور نونهال قمی ملی پوش 
شد

استان  بوکسور های  از  علی  ابوالفضل  گفت:  قم  بوکس  هیات  رئیس 
دعوت  ایران  نونهاالن  بوکس  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به  قم 

شده است.
قم  استان  نونهال  بوکسور  علی  ابوالفضل  گفت:  زاده  عباس  مجید 
ایران  بوکس  نونهاالن  اردوی  به  امسال  که  است  بار  سومین  برای 

می شود. دعوت 
بوکس  ملی  تیم  سازی  آماده  گفت:اردوی  قم  بوکس  هیات  رئیس 
نونهاالن ایران از 28خرداد به میزبانی شهر ساری در استان مازندران 

دارد. ادامه  تیرماه  هفتم  روز  تا  و  شد  خواهد  برگزار 
مختلف  استان های  از  بوکسور   25 که  این  به  اشاره  با  زاده  عباس 
سنی  رده  این  پوشان  ملی  گفت:  شده اند  دعوت  اردو  این  به  کشور 
برگزار  امارات  میزبانی  به  که  آسیا  قهرمانی  مسابقات  برای  را  خود 

می کنند. آماده  می شود 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:              ۰9۱27625987

امام  دانشگاه  اقتصاد  استاد  ندری،  کامران       ◄
افزایش  تشریح  در  اقتصادی  تحلیلگر مسائل  و  صادق 
قابل توجهی  روزنامه»رسالت« گفت: بخش  به  ارز  نرخ 
سیاسی  مسائل  از  متأثر  کشور  اقتصادی  مسائل  از 
حوزه  شده  محاوره  اخبار  دلیل  به  بنابراین  است. 
سیاست بین الملل، افزایش نرخ ارز دور از تصور نبوده 
و نیست. طی ادوار گذشته نرخ ارزبر پایه اخبار مثبت 
و منفی متغیر بوده و نوسانات مختلفی را تجربه کرده 

است.
یا  یک  به  محدود  ارزی  نوسانات  افزود:  وی 
چندمسئله نیست و از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد. 
دلیل  به  حاضر  حال  زمانی  بازه  در  ارز  نرخ  افزایش 
بنابراین  است.  اجتناب ناپذیر  تحریم ها  ماندن  باقی 

ارز و  تا مداخله دولت در حوزه  می بایست منتظر ماند 
تدبیر بانک مرکزی از این روند صعودی جلوگیری کند.
ارز،  نرخ  افزایش  متأسفانه  کرد:  تصریح  ندری 
این  از  بخشی  می آورد.  پدید  نیز  را  تقاضا  افزایش 
و  دارایی  ارزش  حفظ  به منظور  ارزی  تقاضاهای 
تورم  با  مقابله  بر  مبتنی  تصور  این  است.  پس انداز 
با  اگر  می کنند  تصور  افراد  برخی  است.  ایجادشده 
تأثیر  از  کنند،  پس انداز  و  تهیه  را  آن  ارز  نرخ  افزایش 
البته  که  می کنند  جلوگیری   خود  زندگی  بر  تورمی 

است. نادرست  تصوری  چنین 
روند افزایشی ارز با شیب مالیم

همچنین  صادق  امام  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
از  دیگر  برخی  ارز  نرخ  افزایش  با  کرد:  خاطرنشان 

مردم به سمت خرید ارز و طال می روند. دلیل این امر 
تورم  با  متناسب  بازدهی  و  آسان تر  شوندگی  نقد  نیز 

. ست ا
نباید  ارز  صعودی  روند  درشرایط  کرد:  اضافه  او 
قیمت  چراکه  کرد  وارد  بازار  به  شوک های اقتصادی 
منفی  اخبار  است.  بازار  در  موجود  اخبار  از  متأثر  ارز 
جهش  و  دالر  نرخ  شدن  صعودی  موجب  می تواند 

شود. آن  قیمتی 
گفت وگو  این  پایان  در  اقتصادی  مسائل  تحلیلگر 
مسائل  و  ارز  کنونی  وضعیت  مطابق  کرد:  عنوان 
می گردد  پیش بینی  حاضر  حال  اقتصادی  و  سیاسی 
پی  در  ارز  نرخ  در  مالیم تری  شیب  با  افزایشی  روند 

► باشیم.    داشته 

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق پاسخ داد:

●  قیمت ارز باز هم باالتر می رود؟    ●

●  رمزگشایی از سیگنال بانک مرکزی به بازار ارز     ●

●  کدام کاالی ایرانی در عمان بیشترین طرفدار را دارد؟    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمرضا اصالنی با ارائه یک  برگ استشهاد شهودی اعالم داشته که ششدانگ پالک 291/1251 اصلی بخش 5 
قم که دردفتر 69 صفحه 179 ذیل ثبت 12879 طی سند انتقال قطعی شماره 96351-88/5/26 دفتر 2 قم ثبت و 
سندمالکیت به شماره 430425 به نام نامبرده صادر و تسلیم شده است سپس بموجب سند انتقال شماره 203236 – 
1399/9/26 دفتر 18 قم مقدار 3550 سهم از 20437 سهم 6 دانگ در سهم مالک فوق باقیمانده است که بعلت سهل 
انگاری سند مالکیت مزبور مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است. لذا به استناد تبصره 1 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به 
این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15350(  
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  

نظر به اینکه دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم باارائه دوبرگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته اند که سند مالکیت 
تمامی ششدانگ اعیانی پالک 1062/57 اصلی واقع در بخش ثبت یک قم که دردفتر 85 صفحه 274ذیل ثبت 8673 بنام 
احمد مهدوی ثبت و سند مالکیت به شماره 616523 صادر و تسلیم شده سپس از طرف وراث وی طی سند قطعی بشماره 
83401 مورخ 1378/5/14 دفتر اسناد رسمی شماره 15 قم از طرف به دفتر تبلیغات اسالمی منتقل گردیده، سپس ایشان 
اعالم گردیده سندمالکیت مزبوربه علت جابجائی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی دارند که در حال حاضر در این 
اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به 
تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک 
خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15351(  

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  جلسه       ◄
با محوریت موضوعات  شورای اسالمی شهر قم 
قم  شهر  ریلی  حمل ونقل  پروژه های  با  مرتبط 

شد. برگزار 
شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
و  عمران  کمیسیون  جلسه  قم،  شهرداری 
با محوریت  حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم 
با پروژه های حمل ونقل ریلی  موضوعات مرتبط 
شهر قم در محل کارگاه دپو مترو قم برگزار شد.
رئیس  دهناد  حضور  با  که  جلسه  این 
کمیسیون عمران و حمل ونقل، سعادتمند عضو 
کمیسیون  رئیس  ثابت  سبحانی  هیئت رئیسه، 
خدمات شهری، صابری رئیس کمیسیون برنامه 
شهر  اسالمی  شورای  عضو  اخوان  و  بودجه  و 
قم، مسعود طبیبی معاون حمل ونقل و ترافیک 
سازمان  معاونین  و  مدیرعامل  قم،  شهرداری 
چالش های  به  شد،  برگزار  قم  شهری  قطار 
قم  شهر  در  مونوریل  و  مترو  اجرای  و  تکمیل 
مورد  مشکالت  این  راهکارهای  و  شد  پرداخته 

گرفت. قرار  بررسی 
لزوم حمایت دولت از توسعه حمل ونقل ریلی

معاون  طبیبی  مسعود  جلسه  این  در 
اهمیت  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
عمومی  حمل ونقل  توسعه  در  دولت  حمایت 
داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردتوجه  را  شهر 
داشته  مالی سهم  منابع  تأمین  در  وزارت کشور 
شویم. بین شهری  رقابت های  درگیر  نباید  ما  و 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم نیز با اشاره به اهمیت 
پروژه های  راه اندازی  پیش  مرحله  به  توجه 
از  قبل  بزرگ  پروژه های  در  کرد:  ابراز  بزرگ 

دارد  وجود  راه اندازی  پیش  مرحله  راه اندازی، 
توجه  مرحله  این  انجام  الزمه  مترو  پروژه  در  که 

است. ناوگان  تأمین  به 
توسعه  گرفتن  نظر  در  با  امراللهی  روح الله 
سال   50 در  شهر  جمعیت  افزایش  و  شهر 
توجه  با  شهری،  برنامه ریزی  در  افزود:  آینده 
به افزایش جمعیت شهر قم در 50 سال آینده، 
توسعه  و  خیابان ها  شکلی  تغییرات  بجای  باید 
باشیم. عمومی  حمل ونقل  توسعه  فکر  به  آن ها 
عدم آغاز درست مکان اجرای مترو و منوریل
هیئت رئیسه  عضو  سعادتمند  ماشاالله 
شروع  شد:  یادآور  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای 
با  و  بوده  نامناسب  از مکان های  منوریل  و  مترو 
طوالنی شدن اجرای پروژه ها باعث از بین رفتن 

است. شده  آن ها  کاربری  و  ارزش 
اداره  رئیس  معینی  جلسه  ادامه  در  سپس 
در  شد:  یادآور  قم  شهر  قطار  سازمان  نظارت 
بازنگری اساسی در مورد قیمت ها  B مترو  خط 
آوردن  پایین  و  اقتصادی  موارد  رعایت  جهت 
به  ایستگاه ها  ابعاد  و  گرفته  صورت  هزینه ها 
حداقل رسیده است و همچنین مطالعات اولیه 

است. انجام شده  تفصیلی  و 
مشاور  شرکت  کارگاه  سرپرست  لوئی  انبار 
اضافه  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در  نیز  بهرو 
 A کرد: در مورد زمان بندی اجرای فاز یک خط
ایستگاه   4 و  گیر  مسافر  ایستگاه   2 تعداد  مترو 
نظر  در  ایمن  درصدی   85 پیشرفت  با  عبوری 
ایستگاه   2 تعداد  هرسال  در  که  گرفته شده 

می رسد. بهره برداری  به  کامل  به صورت 
اوراق  ریال  میلیارد  هزار   1۴ انتشار 

قم مترو  برای  مشارکت 

معاون  باف  انگشت  محمدرضا  سپس 
قطار  سازمان  مدیریت  توسعه  و  پشتیبانی 
مترو  با  رابطه  در  داشت:   اظهار  قم  شهری 
تاکنون  ابتدا  از  ریال  میلیارد   14000 حدود 

است. منتشرشده  اوراق 
امید  سید  جلسه،  از  دیگری  بخش  در 
قطار  سازمان  بهره برداری  معاون  خداشناس 
شهری قم خاطرنشان کرد: لزوم آشنایی بیشتر 
مسئولین  سطح  در  بهره برداری  ادبیات  با 
از  بهره برداری  از  بعد  زیرا  می شود،  احساس 
سازمان  و  شهرداری  عهده  بر  امور  کلیه  مترو 
قطار شهری قم بوده و باید با به کارگیری مشاور 
حوزه  این  به  مربوط  امور  برون سپاری  و  قوی 

شود. انجام  کارها 
وی تأمین حدود 5 درصد از هزینه های مترو 
تأکید  و  شد  یادآور  را  بلیت  فروش  طریق  از 
پایدار  درآمدهای  تثبیت  دنبال  به  باید  کرد: 
قوانین  مشکل  به  توجه  با  و  بوده  حوزه  این  در 
باالدستی و زمان بر بودن فرآیند جذب و آموزش 
نیروهای بهره بردار در حال پیگیری این امر نیز 

. هستیم
تجهیزات  سهم  کرد:  خاطرنشان  خداشناس 
پروژه  در  انجام شده  هزینه های  کل  از  ناوگان  و 

50 درصد است. مترو 
مهندسی  و  طراحی  اداره  رئیس  جعفری 
سازمان قطار شهری نیز اظهار داشت: با توجه 
تجهیزاتی  قراردادهای  از  بسیاری  اینکه  به 
شامل آموزش هم می شود، پیشنهاد جذب نیرو 
تحویلی  تجهیزاتی  بسته  شدن  بسته  از  قبل  تا 
در  را  مشکل  این  بتوانیم  امیدواریم  و  داده  را 

کنیم. حل  زمان  کمترین 
تصمیم  اولویت  ریلی  حمل ونقل  توسعه 

است نبوده  گیران 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
اهمیت  به  جلسه  این  در  نیز  قم  شهر  اسالمی 
اظهار  و  کرد  اشاره  عمومی  حمل ونقل  توسعه 
داشت: برای حل مشکالت ترافیکی شهر راهی 

نداریم. عمومی  و  حمل ونقل  توسعه  جز 
توسعه  مؤلفه  دهناد  محمدحسین  سید 
شهرهای  همه  در  عمومی  حمل ونقل 
توسعه یافته دنیا را توسعه سیستم ریلی دانست 
توسعه  گذشته  سالیان  در  متأسفانه  افزود:  و 
غفلت  مورد  ملی   سطح  در  عمومی  حمل ونقل 
که  نبوده  تصمیم گیرندگان  اولویت  و  قرارگرفته 

کند. تغییر  دیدگاه ها  باید 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
توسعه  از  حاصل  درآمدهای  قم،  شهر  اسالمی 
بار  ترانزیت  درآمد  محل  از  کشور  ریلی  خطوط 
توسعه  با  کرد:  تأکید  و  داد  قرار  موردتوجه  را 

را  نفت  صادرات  می توانیم  کشور  ریلی  خطوط 
سیستم  از  دولت ها  حمایت  اما  کنیم،  متوقف 

است. بوده  کم رنگ  ریلی 
ریلی  کالن شهرهای  امروز  داد:  ادامه  وی 
در  ریلی  سیستم  در  محدودیت هایی  دارای 
آن ها  نگهداری  و  بهره برداری  ساخت،  زمینه 
تأمین  به  قادر  به تنهایی  شهرداری ها  و  بوده 

نیستند. شهری  قطار  هزینه های 
در  شهری  ریلی  خطوط  توسعه  به  دهناد 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  توسعه یافته  شهرهای 
دنیا  ریلی  یافتی  توسعه  شهرهای  از  بسیاری 
مانند مسکو و پاریس، با توجه به قدمت سیستم 
شهر  ریلی  سیستم  درحال توسعه  هنوز  ریلی 
طی  با  مترو  ایستگاه  به  دسترسی  که  هستند 

باشد. امکان پذیر  فاصله  حداقل 
قم  شهر  ریلی  خطوط  طراحی  ادامه  در  وی 
ابراز  و  ندانست  شهر  روز  نیازهای  با  مناسب  را 
شهر  ریلی  خطوط  کلید  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
با  از دهه 80 زده شد، طراحی آن متناسب  قم 
مورد  در  حاضر  حال  در  و  نبوده  امروز  شرایط 
داریم  ناوگان  تأمین  قم محدودیت  مترو   A خط 
دستور  در  نیز    A خط   2 فاز  اجرایی  مراحل  و 

دارد. قرار  کار 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمسیون  رئیس 
قسمت هایی  در  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی 
رو  به صورت  را  مترو  باید  بوده  امکانش  که 
هزینه  اینکه  به  توجه  با  و  کنیم  اجرا  سطحی 
آن  به  باید  بود،  خواهد  پنجم  یک  آن  تمام شده 

شود. پرداخته  جدی  به صورت 
علت  به  منوریل  ناوگان  تأمین  مشکل  وی 
نیز  را  دنیا  در کل  آن  واگن  تولید  در  محدودیت 
موارد  از  دیگر  یکی  شد:  یادآور  و  کرد  مطرح 
تالقی  بحث  مترو،  موضوع  در  بررسی  مورد 
تهران  اصفهان-قم-  سریع السیر  قطار  با  آن 

. شد می با
دولت  حمایت های  لزوم  به  پایان  در  دهناد 
کرد  تأکید  ریلی  حمل ونقل  توسعه  و  اجرا  برای 
و  دارد  باالیی  هزینه  ریلی  حمل ونقل  گفت:  و 
درصورتی که یارانه بنزین پرداختی توسط دولت 
داده  اختصاص  ریلی  حمل ونقل  توسعه  به 

داشت. خواهد  بیشتری  بازدهی  شود، 
درباره  خود  تعهدات  به  قم  شهرداری 

است کرده  عمل  مترو 
شهرداری  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
مترو  پروژه  اجرای  مشکالت  جلسه  این  در  قم 
اظهار  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را   98 سال  از 
از  قبل  تا  که  محدودیت هایی  به  باید  داشت: 
قبیل مشکالت  از  بوده  مترو  پروژه  در   98 سال 
شروع  و  داشتیم  پیمانکار  با  که  قراردادی 

باشیم. داشته  توجه  کرونا  همه گیری 
درصدی   95 پیشرفت  از  درویشی  منصور 
و  داد  خبر  مطهری  شهید  ایستگاه  پیشرفت 
به  توجه  با  کشاورز   میدان  ایستگاه  افزود: 
پیشرفت  درصد   87 حدود  تملکی،  مشکالت 
با  مترو  گرم  تست  گذشته  سال  بود  قرار  دارد؛ 

دو  حاضر  حال  در  و  شود  انجام  ریلی  خط  یک 
است. آماده شده  مسیر  ریلی  خط 

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم 
A که 14/8 کیلومتر  تصریح کرد: فاز یک خط 
بوده حدود 2 کیلومتر تونل تکمیل نشده دارد و 
ایستگاه   2 که  داریم  ایستگاه   6 تعداد  اول  فاز 
و  پله برقی  بحث  امیدواریم  و  بوده  مسافرگیر 

شود. حل  زودتر  نیز  آسانسور 
سال  از  نیز    A خط   فاز2  کرد:  تأکید  وی 
گذشته بحث بازنگری طرح آن را شروع کردیم و 
تالش داریم مشکالت اجرایی و طراحی فاز یک 
از  یکی  بدانیم  باید  و  کرده  برطرف   2 فاز  در  را 
مشکالت کلی مترو در سطح کشور کپی برداری 

است. همدیگر  از  شهرها 
درویشی در ادامه هزینه ساخت هر ایستگاه 
اعالم  تومان  میلیارد   400 الی   350 را  مترو 
هزینه های  تأمین  برای  کرد:  خاطرنشان  و 
احداث  طرح  ایستگاه ها،  نگهداری  و  ساخت 
)مجتمع   TOD به صورت  را  ایستگاه ها 
در  سعی  و  داده  کار  دستور  در  ایستگاهی( 

داریم. قم  شهر  ظرفیت های  از  استفاده 
وی یادآور شد: با وجود حل نشدن مشکالت 
قراردادی، فاز یک با دو خط ریلی به عالوه ریل 
شدن  برطرف  صورت  در  برق رسان(  )ریل  سوم 
مورد  در  و  بوده  گرم  تست  آماده  ناوگان  مشکل 

مطالعات  درصد   50 از  بیش  نیز  مترو    B خط 
است. انجام شده 

شهرداری  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل 
قم ادامه داد: در مورد منوریل که 4/7 کیلومتر 
طول مسیر آن است، در سفر ریاست جمهوری 
تعیین  جهت  کشور  وزارت  به  ماه   6 قم  شهر  به 

حال  در  هم  ما  و  شد  داده  فرصت  آن  تکلیف 
هستیم. آن  ناوگان  تأمین  پیگیری 

شهرداری  اختیارات  حیطه  به  سپس  وی 
اشاره کرد و گفت: ما به عنوان شهرداری قم کار 
در  امور  بعضی  اما  داده ایم،  انجام  را  خودمان 
و  واگن  تأمین  مانند  نیست  ما  اختیارات  حیطه 
پوژن  شرکت  با  قرارداد  در  ایجادشده  مشکالت 
چین که سال هاست حل نشده و هنوز واگنی در 

است. نگرفته  قرار  قم  شهر  اختیار 
بودجه   1400 سال  در  است   ذکر  به  الزم 
خالص تخصیص داده شده به طرح قطار شهری 
قم از منابع عمومی )دولتی( مبلغ 720 میلیارد 
ریال بوده که 580 میلیارد ریال به صورت اسناد 
ریال  میلیارد   230 و  داده شده  تخصیص  خزانه 
ریاست  سفر  محل  از  نقدی  به صورت  نیز  آن 
قم  شهری  قطار  طرح  به  جمهوری  محترم 
 100 حدودًا   درمجموع  که  یافت  اختصاص 
اعتبار پیش بینی شده در  از  میلیارد ریال بیشتر 

بود. قم  شهری  قطار  طرح  سالیانه  بودجه 
 680 مبلغ  نیز   1401 سال  برای  همچنین 
میلیارد ریال از منابع عمومی )دولتی( به طرح 

است. داده شده  اختصاص  قم  شهری  قطار 
و  دپو  محل  از  جلسه  اعضاء  نیز  پایان  در 
و  کرده  بازدید  مترو  در  انجام شده  فعالیت های 
► گرفتند.    قرار  انجام شده  امور  جریان  در 

در »کمیسیون حمل ونقل شورای شهر« مطرح شد؛

●  انتقاد سعادتمند؛ عضو شورای شهر از جانمایی غلط مترو و منوریل در قم    ●

آگهی فراخوان مناقصه   
یک مرحله ای )نوبت اول(

فراخوان  به  نسبت  مناقصات  برگزاری  قانون  اساس  بر  دارد  نظر  در  قم  استان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد 
نماید.  اقدام  زیر  شرح  به  ای  مرحله  یک  مناقصه 

گرمایش،  آبرسانی،  باران،  ّاب  فاضالب،  کشی  لوله  تأسیسات  اجرای  و  مصالح  تهیه  مناقصه:  موضوع   -1
 B3و B2و B1 پروژه زیتون 14 و بلوک های B4و B3و B2و B1 حفرچاه و لوله های هواکش پکیج بلوک های

اقدام ملی 15 طرح مسکن  زیتون  پروژه   B4و
2- صالحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                 

1-2- گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری شخص حقوقي صادره از سازمان برنامه و بودجه حداقل رتبه 5 رشته 
تأسیسات و تجهیزات 

3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

تجارت  بانک   1536076200 شماره  حساب  به  که  باشد  مي  ریال   500/000 مبلغ  اسناد:  خرید  هزینه   -4
گردد. واریز  قم  استان  اسالمي  انقالب  مسکن  بنیاد  بنام  صفاشهر  شعبة 

5- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه 
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتي : 4/840/000/000 ریال 
)چهار میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال( است  که  باید به  یکي  از صورت هاي  مشروحه  زیر، همراه  با اسناد 

مناقصه  در پاکت  )) الف  (( به  دستگاه  مناقصه  گزار تسلیم  شود:
الف ( ضمانت  نامه  بانکي  به  نفع  کارفرما. 

ب( اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 1536076200 بانک تجارت شعبه صفاشهر بنام بنیاد مسکن 
انقالب اسالمي استان قم

مدت  اعتبار تضمین  فوق  یک ماه  بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ 1401/05/09  معتبر باشد و براي  
باشد. نیز قابل تمدید  یک ماه  دیگر 

7- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهاي بلوار امین، ابتداي بلوار غدیر، کوچه شماره 11 ، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي استان قم. شناسه آگهی: 1332815

تلفن هاي تماس : 02532856612-15    
بنیاد مسکن انقالب اسالمي قم -معاونت مسکن شهری

نحوه دریافت و ارسالتاریخ / مهلتموضوع

از تاریخ  1401/03/23 دریافت اسناد مناقصه 
تا تاریخ 1401/03/30

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان قم

اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا تاریخ 1401/04/09ارسال اسناد مناقصه 
مندرج در آگهی به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
گردیده  ثبت  2/99ج/975  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه  در  که  قم 
 ، زهرا   ، حسن   ، احمد   ، ابوالفضل  خواندگان  مبارکی  معصومه  خواهان 
زاده  کمال  فاطمه  و  مبارکی  همگی  است(  داده  نام  تغییر  نسیم  )به  صدیقه 
علی  محمد  سید   ، فاطمه  سیده   ، پیشوائی  حسین  سید   ، محمد  سید  و  قمی 
 ، ابوالفضل  سید   ، هادی  محمد  سید   ، اشرف  سید   ، حسن  محمد  سید   ،
سید   ، اکبر  علی  سید   ، ابوالفضل  سید   ، اصغر  علی  سید   ، اکبر  علی  سید 
پور  قلی  گوهر  و  پیشوائی  همگی  حمیده  سیده   ، حورا  سیده   ، اصغر  علی 
قم   2 بخش  اصلی   1646 از  فرعی   9 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  اباد  منصر 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما بازگشت به ابالغیه شماره 
و   9909982512600481 پرونده  شماره   140102100002442146
شماره بایگانی 9900975 مورخ 1401/3/10 پس از مطالعه پرونده و جهت 
امام  درخیابان  واقع  ملک  موقعیت  از  مجددا  صادره  کارشناسی  قرار  انجام 
خمینی ، بین کوچه 63 و 65 ، بازدید و معاینه محلی به عمل امد وبا توجه به 
توضیحات:  گردد.  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  اصالحی  گزارش   ، موجود  سوابق 
زیربنای  با  مبارکی(  )گاراژ  قدیمی  گاراژ  یک  صورت  به  بازدید  مورد  محل 
ستون  و  طرفین  در  باربر  دیوار  با  همکف  طبقه  یک  در  مترمربع   290 تقریبی 
های  پالک  روی  بر  که  است  ضربی  طاق  و  اهن  تیر  سقف  و  وسط  در  فلزی 
احداث   ، قم  ثبت  دو  بخش   ، اصلی   1646 از  فرعی   9 باقیمانده  و   63 و   48
17/87متر  تقریبی  بر  با  مترمربع   368 ملک  تقریبی  مساحت  است.  گردیده 
امام  خیابان  با  همجوار  که  ملک  شمالی  وجه  است.  خمینی  امام  خیابان  در 
2/5متر  بر  با  راهیسان  تلفنی  تاکسی   ، اول  مغازه  ترتیب:  به   ، است  خمینی 
مرحوم  ورثه  تصرف  در  و  بسته  حاضر  حال  در  مترمربع   7 تقریبی  مساحت  و 
حاج حسین مبارکی است. مغازه دوم ، اژانس اتومبیل ، دارای دو دهنه ، با بر 
تصرف  در  و  بسته  حاضر  حال  در  مترمربع   45/5 تقریبی  مساحت  و  6/3متر 
اقای نادری است. بعد از ان ورودی گاراژ با عرض 3/5 متر و سپس فروشگاه 
لوازم یدکی ، دارای دو دهنه با بر 5/57 متر و مساحت تقریبی 29/5 مترمربع 
و در تصرف ورثه مرحوم غالمرضا شفیعی است. در داخل گاراژ از سمت راست 
1 مترمربع و پشت  ابتدا یک سرویس بهداشتی به مساحت تقریبی  ، به ترتیب 
هم  در  و  بوده  اهنگری  مغازه  و  پله  سرویس  قبال  متر   2/5 بر  با  مغازه  یک  ان 
در  و  است  بسته  و  بوده  انباری  صورت  به  حاضر  حال  در  و  است  شده  ادغام 
گاراژ  داخل  های  مغازه  سایر  است.  مبارکی  حسین  حاج  مرحوم  وراث  تصرف 
باب   5 و  میانی  دیوار  بدون  انتها  در  مسقف  فضایی   ، راست  سمت  در  باب   5(
نامه  اجاره  به موجب  مغازه(  یا کرکره جلوی  فاقد درب  برخی   – در سمت چپ 
قم  یک  شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در   1347/3/11 مورخ   32679 شماره 
که  است  بوده  شفیعی  غالمرضا  مرحوم  اجاره  در  مذکور(  موارد  استثنای  )به 
می  سال(   45 حدودا  سابقه  )با  دلدار  حسن  اقای  اختیار  در  حاضر  حال  در 
قم  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   78/6/29 مورخ  جلسه  صورت   2 بند  باشد. 
، کالسه پرونده 1318/4/74 فرض را بر پرداخت نکردن حق سرقفلی توسط 
اقای غالمرضا شفیعی در اجاره نامه شماره 32679 مورخ 1347/3/11 قرار 
 ، شده  انجام  های  گیری  اندازه   ، موجود  وضع  اساس  بر  ارزیابی  است.  داده 
به  توجه  با  است.  شده  انجام  انها  فعلی  های  دسترسی  و  ظاهری  مشخصات 
دارای  ملک   ، قم   7 منطقه  شهرداری  برداری  نقشه  واحد  از  شفاهی  استعالم 
برخی  بودن  بسته  به  توجه  با  است.  نشینی  عقب  مترمربع   166/82 حدودا 
تقریبی  صورت  به  مقادیر  تمام   ، کامل  گیری  اندازه  امکان  عدم  و  ها  مغازه  از 

 ، کدام  هر  اعیان  و  دقیق عرصه  و مساحت  ابعاد  جهت مشخص شدن  و  است 
عرصه  ارزش  کارشناسی:  نظریه  است.   ضروری  برداری  نقشه  عملیات  انجام 
و اعیانی و انشعابات با توجه به وضع موجود ، موقعیت ، کمیت ، کیفیت و در 
صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و اظهار نظر های شفاهی و عدم منع 
در  بدون  و  معارض  نداشتن  و  نظر  مورد  پالک  رسمی  انتقال  و  نقل  در  قانونی 
مزایده  انجام  جهت   ، موثر  جهات  جمیع  لحاظ  و  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر 
و  سرقفلی  حق  کسر  با  ملک  کل  اعیان  و  عرصه  ارزش   -1 است:  ذیل  قرار  به 
2 الی 6( 58/500/000/000  حق کسب و پیشه )موضوعات مذکور در بند 
)پنجاه و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال( 2- ارزش سرقفلی و حق کسب 
حسین  حاج  مرحوم  ورثه  تصرف  در  که  راهیسان  تلفنی  تاکسی  مغازه  پیشه  و 
ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  پنج   5/100/000/000 مبلغ  به  است  مبارکی 
اقای  درتصرف  که  اتومبیل  اژانس  پیشه  و  کسب  حق  و  سرقفلی  ارزش   -3
ششصد  و  میلیارد  چهار  و  بیست   24/600/000/000 مبلغ  به  است  نادری 
که  یدکی  لوازم  فروشگاه  پیشه  و  و حق کسب  ارزش سرقفلی   -4 ریال  میلیون 
است  رضایی(  اقای  حاضر  حال  )در  شفیعی  غالمرضا  مرحوم  ورثه  تصرف  در 
حق  و  سرقفلی  ارزش   -5 ریال  میلیارد  18/000/000/000هیجده  مبلغ  به 
مغازه  و  پله  سرویس  )قبال  گاراژ  داخل  راست  سمت  اول  مغازه  پیشه  و  کسب 
حاج  مرحوم  وراث  تصرف  در  که  است(  شده  ادغام  هم  در  و  بوده  اهنگری 
حسین مبارکی است به مبلغ 1/900/000/000 یک میلیارد و نهصد میلیون 
که  گاراژ  داخل  مغازه های  پیشه سایر  و  و حق کسب  ارزش سرقفلی   -6 ریال 
 ، قم  یک  دفترخانه   1347/3/11 مورخ  شماره32679  نامه  اجاره  موجب  به 
در اجاره مرحوم غالمرضا شفیعی بوده است و در حال حاضر در اختیار اقای 
پانصد  و  میلیارد  پنج  و  سی   35/500/000/000 مبلغ  به  است  دلدار  حسن 
به  که  گاراژ  داخل  های  مغازه  سایر  پیشه  و  کسب  حق  ارزش   -7 ریال  میلیون 
موجب اجاره نامه شماره 32679 مورخ 1347/3/11 دفترخانه یک قم ، در 
اقای  اختیار  در  حاضر  حال  در  و  است  بوده  شفیعی  غالمرضا  مرحوم  اجاره 
حسن دلدار است )با فرض پرداخت نکردن حق سرقفلی توسط اقای غالمرضا 
ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  12/500/000/000دوازده  مبلغ  به  شفیعی( 
 8/45 الی   8/30 1401/4/8 ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد. 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
برنده  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  شروع 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
این  به وعده قرار دهد در  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  ضمنا دادورز اجرا می 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  مهلت  نماید. حداکثر  تسلیم  اجرا  قسمت 
و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از کسر هزینه مزایده 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی 

نمائید. مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



◄     مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده 
اجتماعی  فرهنگی  پیشگیری های  و 
"کودکان  مسئله  به  اشاره  با  قضائیه  قوه 
ذی ربط  دولتی  سازمان های  گفت:  کار" 
پدیده  این  با  رویارویی  توانایی  ایران  در 
امر  این  دلیل  عمده  ندارند؛  را  اجتماعی 
کشور  در  کار  قوانین  ناهمگون  ساختار  در 

. ست ا
کار  کودکان  مسئله  تسنیم؛  گزارش  به 
اجتماعی"  "آسیب های  مهم  ابعاد  از  یکی 
است که در پیدا و پنهان خود، بستر تولید 

دارد. را  مختلف  جرایم  توسعه  و 
است  تکلیفی  کار،  کودکان  مسئله  حل 
که قانون به دوش برخی از نهادهای دولتی 
بر  قوه قضائیه  و حاکمیتی گذاشته است؛ 
اساس تکالیف قانونی، مسئولیت رسیدگی 
و  اجتماعی  معاونت  و  دارد  را  جرم   به 
پیشگیری از وقوع جرم این قوه هم وظیفه 
مطالعه در خصوص پدیده های اجتماعی و 

را دارد. بروز جرم  راه های 
بحث  در  قضائیه  قوه  منظر،  این  از 
کودکان کار دارای تکالیف و مسئولیت هایی 
است که برای آشنا شدن با آنها و اقداماتی 
"محمد  با  می دهد  انجام  حوزه  این  در  که 
خانواده  و  زنان  امور  دفتر  مدیرکل  فتحی" 
قوه  اجتماعی  فرهنگی  پیشگیری های  و 
ابعاد  که  دادیم  انجام  گفت وگویی  قضائیه 
مختلف این مسئله را با این مقام مسؤل در 
دستگاه قضایی به بحث گذاردیم؛ مدیرکل 
و پیشگیری های  زنان و خانواده  امور  دفتر 
این  در  قضائیه  قوه  اجتماعی  فرهنگی 
انجام  برای  اجرایی  ضمانت  بر  گفت وگو 
نیز  و  ارگان ها  و  دستگاه ها  قانونی  تکالیف 
فعالیت پلیس اطفال تأکید دارد؛ متن این 

شماست: روی  پیِش  گفت وگو 
مسئولیتی  به  توجه  با  حضرتعالی  آیا 
مسئله  دارید،  قضایی  دستگاه  در  که 
"کودکان کار" را یک بحران برای جامعه 

می دانید؟ امروز 
جهان  در  خیابانی  کار  کودکان  مسئله 
واقعیت هایی  اسفناک ترین  از  یکی  ایران  و 
است که کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته 
است و متأسفانه تا زمانی که فقر، ناآگاهی 
مسئله  با  باشد،  داشته  وجود  نابرابری  و 
همچنان  کار  کودکان  و  خیابانی  کودکان 

بود. خواهیم  مواجه 

آمارهای  و  علمی  متون  به  مراجعه 
کشوری و جهانی نشان می دهد که مسئله 
روزافزون  گسترش  با  خیابانی  کار  کودکان 
خود توانسته است بسیاری از کودکان این 
کشور  آینده  سکان دار  باید  که  ـ  را  جامعه 
طبیعی  شکوفایی  و  رشد  روند  از  ـ  باشند 
سال های  در  دیگر  طرف  از  و  بازدارد 
و  اجتماعی  آسیب های  ایجادکننده  آینده 

باشد. دیگری  اجتماعی  ناامنی های 
به کودکان خیابان  تا زمانی که  بنابراین 
از  آسیب دیده  کودکان  و  کار  کودکان  و 
بار  به چشِم  اجتماعی  عوارض  و  آسیب ها 
برنامه  و  شود  نگاه  جامعه  به دوش  اضافی 
و  نشود  اجرا  آنها  از  حمایت  برای  جامعی 
زمینه های رشد یکپارچه آنها در حد امکان 
در کانون خانواده فراهم نشود، نمی توانیم 
با  پیشرفته  و  آباد  کشوری  داشتن  از 
استانداردهای باال در شاخص های انسانی 
سخن بگوییم، از این رو الزم است که برای 
کنترل و کاهش پدیده کودکان کار خیابانی 
زیرا  دهیم؛  انجام  اقدامی  کشور  سطح  در 
از  حال  زمان  در  کودک  یک  حتی  نجات 
مبتال شدن به آسیب های اجتماعی، منجر 
عوارض  از  آینده  در  نفر  ده ها  نجات  به 
وجود افراد کج رفتار خواهد بود، به هر حال 
برای  عظیم  بحرانی  هرچند  موضوع  این 
جامعه نیست، اما یک مسئله مشکل زاست 

کرد. اقدام  آن  رفع  به  نسبت  باید  که 
قطعًا پرداختن به مسئله کودکان کار 
و رفع آن با مشکالتی مواجه است؛ این 

مشکالت از نظر شما چیست؟
و  کار  کودکان  موضوع  به  بی توجهی 
سازمان های  طرف  از  خیابان  کودکان 
مسئول، مشخص نبودن متولی مشخص و 
پاسخگو، نبود آمارهای دقیق، موازی کاری 
مداخالت  نشدن  تبیین  و  تعریف  نهادها، 
و  ساماندهی  ستاد  نبودن  فعال  هدفمند، 
نشدن  تعریف  و  آن  جلسات  استمرار  عدم 
سازوکار مشخص در خصوص نحوه اجرای 
از  مردم نهاد،  سازمان های  مداخالت 

است. حوزه  این  در  مطرح  مشکالت 
ایجاد  ریشه های  و  علل  حضرتعالی، 
اسم کودکان  به  اجتماعی  آسیب   کانون 

می دانید؟ مواردی  چه  در  را  کار 
در چند دهه اخیر، پدیده کودکان کار یا 
کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ تشدید 

شده و به موجب تعریف علمی، به  مثابه یک 
این  علل  اینکه  اما  است  اجتماعی  مسئله 
پدیده چیست، باید به مطالعات رجوع کرد 
و طبق اعالم برخی پژوهش ها شهرنشینی، 
و  اجتماعی  مسائل  خانوادگی،  مشکالت 
عامل  چهار  شخصیتی،  و  فرهنگی  مسائل 
کار  کودکان  پدیده  افزایش  و  گسترش 

. هستند
از نگاهی دیگر، این مسائل میان عوامل 
دیگر، حاصل مهاجرت های اجباری، فقر و 
و  خانواده  نابسامانی  اقتصادی،  مشکالت 

سوء استفاده از کودکان است.
تعیین  کننده   مؤلفه  های  همچنین 
دو  در  خیابانی  کودکان  یا  کار  کودکان 
متفاوت  سوم  جهان  و  پیشرفته  جهان 
کودک  توسعه  یافته،  جهان  در  است؛ 
از خانه هم- فرار  مفهوم  با  بیشتر  خیابانی 

خشونت  کشورها  این  در  دارد؛  پوشانی 
سبب  کودکان  شخصی  وضعیت  و  خانگی 
است؛  خیابانی  کودکان  پیدایی  اصلی 
آمار  گسترش  سوم،  جهان  جوامع  در  اما 
فقر  از  منتج  بیشتر  خیابانی  کودکان 
کودکان  این  است؛  سرپناه  نداشتن  و 
به وضعیت خانوار،  ضمن مساعدت نسبی 
انواع  مورد  بهره کش  افراد  توسط  بیشتر 

می گیرند. قرار  سوءاستفاده ها 
غذا،  جست وجوی  در  کار،  کودکان 
مراقبت های  و  سرپناه  اشتغال،  امنیت، 
روبه رو  مختلفی  چالش های  با  پزشکی 
به  کودکان  این  از  زیادی  عده  هستند؛ 
مثل  غیرانسانی  گاه  و  غیررسمی  مشاغل 
قاچاق، تکدی گری، سرقت، فحشا و هرزه-

دارند. اشتغال   نگاری 
گروه هایی  شد  سبب  عواملی  چه 
کودکان  حلقه  ساماندهی شده  به طور 

دهند؟ تشکیل  را  کار 
افراد  از  برخی  که  کرد  اذعان  باید 
محصول  اجتماعی  آسیب های  در  درگیر 
هستند؛  اجتماعی  نابسامانی های 
است  نتوانسته  جامعه  که  معنی  بدین 
امثال  عاجز،معلول،یتیمو  افرادسالخورده، 
و  بخشد  مناسبی سازمان  مراکز  در  را  آنان 
برای آنان زندگی انسانی الزم را فراهم آورد.

در نتیجه آنان از فرط ناچاری برای بقای 
خیابان  در  کار  و  تکدی گری  به  خویش 
کودکان  و  وجودمتکدیان  و  می پردازند 

بزرگ  شهرهای  در  امروز  کارخیابانی 
وکوچک کشور غیرقابل انکار و به پدیده ای 
نه تنها  افراد  این  است.  شده  تبدیل  عادی 
پایمال  را  انسانی  حقوقی  و  طبیعی  بنیان 
آینده  برای  جدی  تهدیدی  بلکه  می کنند؛ 
اقتصادی  پیشرفت  و  رشد  و  اجتماعی 
هستند که کارشناسان به عنوان یک معضل 
پدیده،  این  می نگرند.  آن  به  اجتماعی 
معلولی از عوامل گوناگون و درهم پیچیده 
به نحو  اگر  که  است  اقتصادی  و  اجتماعی 
شایسته ای مورد بررسی و توجه قرار نگیرد، 

غیرقابل  و  زیان بخش  اثرات  می تواند 
سیاسی،  فرهنگی،  ابعاد  در  را  جبرانی 
و  خانوادگی  اجتماعی،  فردی،  اقتصادی، 

کند. تحمیل  جامعه  پیکره  بر  انسانی 
کنیم  اشاره  باید  هم  مهم  نکته  این  به 
معمواًل  نوجوانان  و  اطفال  برای  گدایی  که 
جیب بری،  سرقت،  مقدمه  و  پیش درآمد 
سیگار  مخدر،  مواد  فروش  یا  حمل 
عفت  منافی  اعمال  و  فحشا  کشیدن، 
استزیرا غالبًا این گونه افراد تازه کار درحین 
گدایی با افراد ناباب آشنا می شوند و برای 
اغفال  معاش  امرار  یا  و  وقت  گذراندن 
می شوند و به واسطه شرایط زیستی، روانی 
مناسبی  بستر  و  زمینه  خاص،  اجتماعی  و 
به آسیب  ابتال  و  ارتکاب جرم  برای تسهیل 

دارند. را  شدن  قربانی  یا  و 
اتفاقات  که  کودکانی  نیستند  کم 
سرپرست  وجود  عدم  به واسطه  را  دردناکی 
بر  زودرس  بلوغ  و  می کنند  تجربه  مناسب 
از  اخالقی  ناهنجاری های  با  مواجهه  اثر 

کودکان  و  کار  کودکان  پدیده  بارز  نتایج 
است. خیابانی 

جامعه  در  که  هستید  موافق  آیا 
از  سوءاستفاده  سازمان یافته  باندهای 

دارند؟ فعالیت  کار  کودکان 
خانواده  دارای  کار  کودکان  اغلب 
به تبع  و  اقتصادی  فقر  به دلیل  و  هستند 
اجبار  سر  از  اغلب  و  فرهنگی  فقر  گاه  آن 
و ناچاری برای کسب "قوت الیموت" راهی 
بزرگ تر  نفر  یک  گاه  می شوند.  خیابان ها 
مراقبت  و  نظارت  مسئولیت  فامیل  یک  در 

یک  در  که  را  فامیل  از  کودکانی  تمام  از 
می پذیرد. می کنند،  کار  چهارراه 

به جای  آن فرد مراقب است که کودکان 
رهگذر  افراد  بپردازند،  کار  به  بازیگوشی 
نکنند،  مزاحمت  ایجاد  کودکان  برای 
توسط  دستگیری  تهدید  از  کودکان 
سالم  جان  بهزیستی  و  شهرداری  مأمورین 
به در ببرند و در نهایت در صورت دستگیری 
کودکان، مراتب را به والدین اطالع دهند و 

کنند. پیگیری  را  کودک  وضعیت 
کودکان  درآمد  از  است  ممکن  فرد  این 
یا  بردارد  مراقبت  این  برای  را  درصدی 
حقوق ثابت داشته باشد یا کاماًل دلسوزانه 
کودکان  از  خود،  کودکان  کنار  رایگان  و 
همه  البته  کند!  مراقبت  هم  همسایه ها 
کودکان مراقب ندارند و برخی به تنهایی در 

می کنند. کار  خیابان 
که  کودکانی  مثاًل  دورتر  مسیرهای  در 
ورامین  مانند  شهرهایی  و  تهران  اطراف  از 

قدس  شهر  و 

عجیب  بسیار  مسئله  اول  نگاه  در       ◄
بدون  که  مادرانی  و  پدر  می رسد،  نظر  به 
به  را  خود  فرزندان  وجدانی  عذاب  هیچ 
وجدانی  عذاب  نه تنها  می رسانند،  قتل 
برای  بلکه  ندارند  فرزند  قتل رساندن  به   از 
کوتاهی  زمانی  نقشه شان  شدن  عملی 
نیاز دارند و بارها تأکید می کنند که جنس 
صددرصد  قتل  و  برسد  دستشان  به  اصل 
اینکه کسی شک کند؛  بیفتد، بدون  اتفاق 
خیالشان راحت است که محاکمه ای در کار 

. نیست
بتوانم  که  است  آن  از  سردتر  اینجا 
رنگ  حتی  که  سرد  آن قدر  کنم،  توصیفش 
تنم  به  گرمایی  نمی تواند  هم  بهار  بوی  و 
حتی  و  مادران  دیدن  از  چشمانم  ببخشد، 
قتل  برای  وسیله ای  آمده اند  که  پدرانی 

است. یخ زده  کنند،  تهیه  فرزندانشان 
صورت  می کنم؛  نگاهشان  یک به یک 
ظریف و موهای بلوند زن، به قدری طنازی 
نمی کنم  تصور  که  آورده  چهره اش  در 
زن  است،  قاتل  او  ببرد  گمان  هیچ کس 
دیگری که با مهربانی دست پسر کوچکش 
را در دست گرفته و با دستی دیگر چادرش 
را نگه داشته، حتی مردی که با لباس های 
که  ایستاده  جوان  پسری  کنار  در  شیک 
زیورآالت زیادی به خود آویزان کرده است، 
هرکدام  نیستند،  قاتل ها  شبیه  هیچ کدام 
موردنظر  وسیله  گرفتن  تحویل  از  بعد 

می شوند. دور  مقابلم  از  به سرعت 
به  عجیب  بسیار  مسئله  اول  نگاه  در 
بدون  که  مادرانی  و  پدر  می رسد،  نظر 
به  را  خود  فرزندان  وجدانی  عذاب  هیچ 
وجدانی  عذاب  نه تنها  می رسانند،  قتل 
برای  بلکه  ندارند  فرزند  به قتل رساندن  از 
کوتاهی  زمانی  نقشه شان  شدن  عملی 
نیاز دارند و بارها تأکید می کنند که جنس 
صددرصد  قتل  و  برسد  دستشان  به  اصل 
کند،  شک  کسی  اینکه  بدون  بیفتد  اتفاق 
خیالشان راحت است که محاکمه ای در کار 

. نیست
غرق در رفت وآمدها هستم که با صدای 
زن به خودم می آیم»خانم چی شد، باالخره 
بودنش  اصل  بابت  از  گرفتی؟  تصمیم 
مطمئن باش، همه این ها از آمریکا اومده، 
نگران نباش خودم تماس تصویری می گیرم 
انجام  کار  ایراد  بدون  که  می کنم  نظارت  و 
من  برو!  هم  داری  شک  هنوز  اگر  بشه، 
گفتم که ارسال دارم خودت اصرار داشتی 

بگیری«. تحویل  را  دارو  نزدیک  از 
میان سالی  زن  می کنم  ترک  را  آنجا 
شما  خانم  »ببخشید  می آید،  دنبالم  به 

خودتون  برای  را  قرص  وقتتونه؟  چند 
قرص  معرفی  در  که  شوقی  می خواهید؟« 
صدای  هم زمان  است؛  عجیب  برایم  دارد، 
دختر جوانی به گوشم می رسد »خانم، من 
باردارم، حدود یک ماه؛ دنبال راهی هستم 
هم  دکتر  حتی  که  بشه  سقط  طوری  که 

باشه«. طبیعی  یعنی  نفهمه،  را  دلیلش 
سقط  می خواهی  چرا  می پرسم  او  از 
به  تمایلی  که  36ساله  مرجان  کنی؟ 

به خاطر  می گوید:  ندارد،  صحبت کردن 
لطفًا  نمی خواهم،  بچه  مشکالت  برخی 
با  که  شنیده ام  نکنید،  نصیحت  دیگر  شما 
مصرف یک دارو مربوط به پوست، می توان 
قانونی  سقط  اجازه  و  کرد  ناقص  را  بچه 
گرفت، بیشتر به دنبال آن قرص هستم که 

برود. پیش  طبیعی  چیز  همه 
حرفی  نمی دهد  اجازه  میان سال  زن 
»ما  می گوید:  قاطعانه  و  بالفاصله  بزنم، 
میگه  وقتی  نیستیم،  خانم  این  جای  که 
شرایطش را نداره یعنی نمیتونه برای بچش 
تو  نیاد  بچه  اون  اینکه  یعنی  کنه،  مادری 
این دنیا خیلی بهتره، فکر میکنین این همه 
دزد و جانی و قاتل از اول این جوری بودن، 
کودکی  دوران  عقده های  به خاطر  خانم  نه 
نشو،  ناراحت  الکی  پس  شدن؛  این جوری 
منم 18 سالگی بچه ام را سقط کردم چون 
هستم  پسرم  عاشق  االن  اما  نمی خواستم 
با  خودم  آوردمش  دنیا  به  اون  از  بعد  که 
حامله  ناخواسته  که  کسی  خودم؛  میل 
بچه اش  برای  کنه  مادری  نمیتونه  و  میشه 
و شرایطش را نداره باید بچه رو بندازه چرا 
دنیا  به  بی پناه  و  بی گناه  موجود  یه  باید 
اگر  هم  تو  نمیخوادش،  کسی  وقتی  بیاد 
نمی خواهی تردید نکن این شماره واتساپ 

بده«. اطالع  خواستی  اگر  و  بگیر  را  من 
شماره واتساپش را در تلفن همراهم وارد 
نوشته  پروفایلش  توضیحات  در  می کنم، 

زایمان«  و  زنان  مشاور  خانواده،  »پزشک 
چیزی که هیچ سنخیتی با ظاهر و رفتارش 
می دهم،  پیام  او  به  بعد  دقایقی  ندارد؛ 
می گویم می خواهم قرص را تحویل بگیرم، 
بارداری،  ماه  »وزن،  سؤاالت  به  باید  ابتدا 
سابقه بارداری، سابقه زایمان و سن« پاسخ 
هزینه  است،  هزینه  واریز  بعدی  گام  دهم، 
هزار   500 و  میلیون   3 تا  هزار   800 بین 
تومان باتوجه به سن جنین تعیین می شود، 

تحویل کمتر از 24 ساعت در تهران و ظرف 
بعد  اطراف؛  شهرستان های  در  روز  یک 
ارائه  مصرف  چگونگی  مشاوره  هم  آن  از 

می شود.
ساعت  چند  ظرف  راحتی  همین  به 
جنین  ازبین بردن  برای  قرصی  می توانی 
پیدا کنی، قرصی که در داروخانه ها کمیاب 
دسترسی  آن  به  پزشکان  حتی  و  است 
مجازی  فضای  در  به راحتی  ندارند، 

است. قابل دسترس 
قرص آمریکایی اصل زیر قیمت بازار

نگاهی به ادامه متن پیام می اندازم، این 
و  نمی شود  نازایی  باعث  به هیچ وجه  قرص 
امکان حاملگی مجدد دارد، افزایش شانس 
درصد  در  صد  و  درد  کمترین  با  حاملگی، 
عکس  تعدادی  با  هم  آخر  در  موفقیت، 
اصل  قرص  این  که  می کند  خاطرجمعم 
است و با قرص های فیک دیگر تفاوت دارد 
برایم  شده  سقط  جنین های  از  تصاویری  و 
به  اگر  که  می شود  تأکید  می کند،  ارسال 
روش درست که توضیح داده شده استفاده 
هم  مرگ  حتی  و  رحم  پارگی  خطر  نکنم 

دارد. وجود 
قیمت  تا  می زنم  اینترنت  در  گشتی 
از  دور  بیاورم؛  دست  به  را  قرص  اصلی 
به  دقیقه  سه  از  کمتر  که  است  تصورم 
می کنم،  پیدا  دسترسی  تلفن  شماره   پنج 
اصل  قرص  که  دارند  تأکید  هم  هرکدام 

آمریکایی دارند با قیمت هایی از 700 هزار 
را  قرص  تومان،  هزار   500 و  میلیون   3 تا 
کمتر از یک روز در اختیارت قرار می دهند 

مجازی! راهنمایی  و  مشاوره  با 
می گیرم،  تماس  شماره ها  آن   از  یکی  با 
یک خانم پشت خط است؛ می گوید: یکی 
قرص ها  و  دارد  داروخانه  آشناهایشان  از 
مبادا  که  می کند  تأکید  می آورد،  آنجا  از  را 
که  چرا  بگیرم  دست فروش  از  را  قرص 
و  دارد  خاصی  نگهداری  شرایط  قرص ها 
مختلف  دماهای  با  منزل  شرایط  در  اگر 
بلکه  است  خطرناک  نه تنها  شود  نگهداری 
هم  شاید  و  نشوم  باردار  دیگر  است  ممکن 

! بمیرم
همه شان  که  جمله ای  بمیری«  »شاید 
اطمینان  با  چنان  اما  می گویند  لفافه  در 
که  می دهند  خبر  قرص ها  بودن  اصل  از 
شماره  نمی رسد،  گوشم  به  دیگر  جمله  آن 
بعدی را می گیرم، این بار هم خانمی تلفن 
را پاسخ می دهد و می گوید: بیش از هفت 
هستم  سقط  قرص  فروش  کار  در  سال 
قیمت  بودند،  راضی  مشتریانم  همه  و 
عمده  من  که  چرا  است  بازار  قیمت  زیر 
من  از  ماماها  و  دکترها  حتی  می فروشم، 
به  قیمت  برابر   10 و  می کنند  خریداری 
مراجعه  مطبشان  به  که  می دهند  افرادی 
برای  این قدر  باید  می کنم  فکر  می کنند، 
خودتان ارزش قائل باشید که این قرص را 

نکنید. تهیه  دست فروش  از 
برای  همه  قرص ها  می دهد:  ادامه  وی 
فایزر آمریکا است و مدارک مامایی هم دارم 
کنید،  شکایت  آمد  پیش  مشکلی  اگر  که 
لحظه به لحظه  ندارد  وجود  نگرانی  جای 
خطری  و  هستم  کنارتان  آنالین  به صورت 
امریکایی  مدل  نمی کند،  تهدید  را  شما 
خط  با  که  آلومینیومی  ده تایی  خشاب 
است  اصل  می دهد  نشان  و  نوشته  بنفش 
هزار   400 پاکستانی  تومان،  میلیون  یک 
با  ولی  تومان،  هزار   700 هندی  و  تومان 
بهتر  و  می شوی  اذیت  زیادی  پاکستانی 

کنید. خریداری  را  آمریکایی  است 
پیش  روز  چند  می گوید:  فروشنده 
بود  هفته   16 جنینش  که  داشتم  مشتری 
پاکستانی  مدل  کرد،  سقط  راحت  خیلی 
کاًل بدرد نمی خورد اما اگر نمی توانی هزینه 

کن. امتحانش  کنی 
مراجعه  ماما  به  سقط  برای  دیگر 

نمی کنند
نگران کننده  قرص  به  آسان  دسترسی 
است، به سراغ یکی از ماماهای جنوب شهر 
دستی  هم  او  شنیده ام  که  می روم  قزوین 

خودداری  مصاحبه  از  ابتدا  دارد،  آتش  بر 
می گوید:  دقایقی  از  بعد  اما  می کند 
داشتم  زیادی  مراجعین  گذشته  سال های 
سراغم  به  کمتر  فرزند  فرهنگ  دلیل  به  که 
را  خودشان  دالیل  هرکدام  می آمدند 
2 سال  روزها حداقل طی  این  اما  داشتند 
باشند  هم  اگر  و  ندارم  مراجعه ای  گذشته 

است. اعتیاد  و  فقر  دلیل  به  بیشتر 
در  که  شنیده ام  می دهد:  ادامه  وی 
فروش  به  قرص ها  به راحتی  مجازی  فضای 
تهیه  قرص  آنجا  از  دیگر  مردم  و  می رسد 
دارو  این  که  ندارند  توجهی  اما  می کنند 
در  و  دارد  متغیری  بسیار  استفاده  موارد 
غیرقابل  پاسخ های  مختلف  بدنی  شرایط 
باید  حتمًا  دارو  مصرف  می دهد،  انتظاری 
انجام  بیمارستان  در  و  پزشک  تحت نظر 

شود.
به  دسترسی  می کند:  بیان  ماما  این 
ضروری  پزشکی  اضطراری  مراقبت های 
سقط  برای  به تنهایی  نباید  زنان  است، 
دلیل  به  زنان  اغلب  کنند.  تالش  جنین 
جنین  سقط  به  اقدام  ناخواسته  بارداری 
عوارض  عمل  این  درحالی که  می کنند 
مختلفی از قبیل پارگی رحم، نازایی ثانویه، 

دارد. ناقص  سقط  و  طوالنی  خونریزی 
خانه  در  سقط  می کند:  خاطرنشان  وی 
بسیار خطرناک است، گاهی در حین سقط 
توسط ماما و متخصص زنان ما با مشکالت 
به  مادر  جان  که  می شویم  روبه رو  مختلفی 
و  شدید  خونریزی  گاهی  می افتد  خطر 
درهرصورت  اگر  می شود،  مادر  مرگ  باعث 
موفق به تخلیه کامل رحم نشویم و بقایایی 
باقی  رحم  در  حاملگی  محصوالت  از 
که  شود  تکرار  جراحی  عمل  باید  بماند 
بسیار  سالمتی  نظر  از  هم  و  هزینه بر  هم 
خانمی  کنید  تصور  حال  است،  خطرناک 
در خانه این کار را انجام دهد چه مشکالتی 

می شود؟ ایجاد  او  برای 
درحالی که  می کنم،  ترک  را  ماما  مطب 
توسط  که  جنین  سقط  نگران کننده  آمار 
را  کشور  جمعیت  راهبردی  مطالعات  مرکز 
بررسی می کنم با خود می گویم اگر آمار این 
سقط های غیرقانونی که به راحتی در منزل 
کنیم  اضافه  آمار  این  به  را  می افتد  اتفاق 
به راحتی  است  ممکن  چطور  می شود؛  چه 
فروش  که  کنیم  پیدا  دسترسی  دارویی  به 
به  پزشکان  و  است  ممنوع  داروخانه  در  آن 
داروها  این  به راستی  ندارند،  دسترسی  آن 
توسط چه کسانی و چگونه به این راحتی به 
دست مردم می رسد و چه هدفی در پی آن 

► است./ایسنا    
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: ۰918448۰4۰2

»اختالف مانع تصمیم گیری«            

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

َ
أ َعن 

َی«.1
ْ
أ الرَّ

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
می کند«. نابود  را  تدبیر  و  تصمیم گیری  »اختالف،  فرمودند: 

و  کوتاه  نورانی،  کالم  این  در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین 
پرمعنا به یکی از عواقب بِد اختالف، اشاره فرموده اند. اختالف 
بدبختی ها  همه  سرچشمه  تقریبًا  که  است  اموری  جمله  از 
است. بسیاری از اقوام و ملت ها به واسطه اخالف نابود شده  اند 
و همه جمعیت ها در سایه اتحاد و اتفاق پیروز و کامیاب شدند.

داشته  تفسیر  دو  می تواند  فوق  حکمت آمیز  سخن  البته 
سر  بر  و  می نشینند  عده ای  می شود  گاه  این که  نخست  باشد: 
موضوع مهمی تصمیم گیری می کنند، اما ناگهان فرد یا افرادی 
به هم می زنند  را  و تصمیم گرفته شده  نموده  ابراز  نظر مخالفی 
جنگ  داستان  در  مثال:  به عنوان  می ماند.  نیمه تمام  کار  و 
صفین، امیرالمؤمنین )علیه السالم( و جمعی از دوستان خبیر 
نهایی رسیده  مراحل  به  که جنگ  داشتند  اصرار  ایشان  گاه  آ و 
تا پیروزی نهایی ادامه دهند و غائله را ختم کنند،  را  باید آن  و 
گاه، جاهل و بی خبر، این تصمیم را بر  ولی مخالفت افرادی ناآ

شدند. روبه رو  آن  دردناک  بسیار  عواقب  با  مسلمانان  و  زد  هم 
که  می شود  سبب  اختالف  این که؛  کالم  این  دیگر  تفسیر 
رأی گیری هیچ گاه به جایی نرسد و تدبیرها ناکارآمد شود. البته 
اختالف  چراکه  شد؛  قائل  جمع  تفسیر  دو  این  میان  می توان 
و  تدبیر  اگر  هم  و  باشد  تدبیر  و  تصمیم  از  مانع  می تواند  هم 
است  روشن  بزند.  هم  بر  را  آن  شد،  منعقد  صحیحی  تصمیم 
و  تدبیر  و  اندیشه،  و  فکر  به  نیاز  مهمی،  کار  هر  انجام  برای  که 
ممکن  فضایی  در  تنها  کار،  این  و  است  صحیح  تصمیم گیری 
که  کسانی  تمام  این که  باالتر  و  نباشد  آن  در  اختالف  که  است 
به  رسیدن  هدفشان  باید  دارند،  شرکت  تصمیم گیری  آن  در 
نقطه واحد و حتی االمکان دور از هر گونه خطا و اشتباه باشد.

اظهار  مطالعه،  بدون  یا  که  مخالف  نغمه  یک  هم  گاهی 
تمام  می تواند  شده،  ناشی  مرضی  و  غرض  از  یا  و  می شود 
جمعیتی  رئیس  نیز  گاهی  بریزد.  به  هم  را  تدبیرها  و  تصمیم ها 
بر حسب تدبیر خود، تصمیمی می گیرد، اما مخالفت بعضی از 
پیروان، آن را عقیم می کند؛ چنان که در داستان »قلم و دوات« 
عمر  لحظات  آخرین  در  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم  پیامبر  که 
فرمانی  و  بیاورند  دواتی  و  قلم  کردند  درخواست  مبارکشان 
)علیهما  طالب  ابی  بن  علی  قطعًا  که  خود  جانشین  درباره 
السالم( بود، بنویسند و آن چه را قباًل گفته بودند، تأکید کنند، 
نیز  دیگری  گروه  که  شد  سبب  دوم(،  )خلیفه  نفر  یک  مخالفت 
نغمه خالف سر داده، جلوی این کار را گرفتند و حتی به ساحت 
قدسی پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( اهانت زشتی شد که 
شرح آن در جاهای متعددی از کتب حدیث و تاریخ اهل سنت 

است. آمده  شیعه،  بزرگان  از  زیادی  آثار  و 
پیامبر  افتاد؛  اتفاق  شوم  حادثه  همین  نیز  احد  جنگ  در 
داشتند  اصرار  یاران  از  جمعی  و  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اسالم 
مسلمانان در مدینه بمانند و در برابر دشمن از خود دفاع کنند؛ 
زیرا در آن جا بهتر می شد دشمن را زمین گیر کرد، ولی گروهی 
علیه  الله  )صلی  اکرم  پیامبر  کردند.  مخالفت  پرشور  جوانان  از 
آله( به احترام نظرات آن ها، لشکر اسالم را بیرون از مدینه و  و 
در کنار کوه احد، آورد و سرانجام به سبب این موضوع و پاره ای 

وارد شد. اسالم  لشکر  پیکر  بر  دیگر، ضربه سختی  اسباب 
شده  نقل  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  از  حدیثی  در 
أْهُل  َظَهَر  إاّل  ها  َنِبیِّ َبْعَد  ٌة  مَّ

ُ
أ اْخَتَلَفْت  ما   ...« فرمودند:  که 

پیامبر  از  بعد  امتی  هیچ   ...« ...«؛2  َها  َحِقّ أْهِل  َعلی  باِطِلها 
در  حق  اهل  بر  باطل  اهل  این که  مگر  نکردند،  اختالف  خود، 
دیگری  روشن گرانه  سخن  در   .»... شدند  پیروز  آن ها  میان 
نموده  اشاره  حقیقت  این  به  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  نیز 
رأی  و  فکر  »لجاجت  ْاَی«؛3  الرَّ َتُسلُّ  جاَجُة  »الِلّ می فرمایند:  و 

می کند«. نابود  را  انسان 
*******************
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●  والدینی که نسخه مرگ می پیچند     ●

●  مسئله کودکان کار در پیدا و پنهان بستر تولید و توسعه "آسیب های اجتماعی" و جرایم مختلف است      ●



گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس       ◄
شیطنت هایی  داعش  سرکوب  از  پس 
برای  عراق  سیاستمداران  سوی  از 
حشدالشعبی  دادن  قرار  تحت الشعاع 
صورت گرفت که در شرایط سیاسی فعلی 

است. متصور  روند  این  ادامه  هم 
مسائل  کارشناس  هانی زاده«  »حسن 
سالگرد  رسیدن  فرا  اشاره  با  منطقه 
با  گفت وگو  در  حشدالشعبی  تشکیل 
مردمی  جنبش  تشکیل  کرد:  اظهار  ایلنا 
بحران هایی  وجود  نتیجه  حشدالشعبی 
بود که سال 2013 در عراق به وجود آمده 
با  مقابله  برای  عراق  مرجعیت  فتوای  با  و 
که  گونه ای  به  پیوست.  وقوع  به  داعش 
شش ماه پس از اعالم موجودیت گروهک 
که  بودیم  آن  شاهد  داعش  تروریستی 
تکفیری  جریان  این  توسط  کشتارهایی 
سایر  و  صالح ا  لدین  االنبار،  موصل،  در 
شد  باعث  این  و  داد  رخ  عراق  استان های 
برای  مردمی  نیروی  یک  تشکیل  لزوم  تا 
از  بیش  تروریستی  جریان  این  با  مقابله 
با صدور  نهایت  پیش احساس شود که در 
تشکیل  حشدالشعبی  مرجعیت  فتوای 

شد. این اقدام به نوعی برای حفظ امنیت 
شد  انجام  منطقه ای  امنیت  و  عراق  ملی 
هم  را  سنی نشین  مناطق  امنیت  حتی  و 
جریان  این  دلیل  همین  به  و  کرد  تٔامین 
حاال امروز در میان تمام طیف های موجود 
سنتی  جریان  یک  عنوان  به  عراق  در 

است. نظر  مورد  مقبول 
حشدالشعبی  کارنامه  داد:  ادامه  وی 
در طول این سال ها به خوبی نشان دهنده 

حفظ  دنبال  به  جریان  این  که  است  آن 
این  در  اما  بوده  عراق  آرامش  و  امنیت 
پارلمانی  فراکسیون های  از  برخی  میان 
در  جریان  این  ادغام  راه  در  قدم  عراق 
که  است  این  واقعیت  گذاشتند.  ارتش 
بودیم  آن  شاهد  داعش  سرکوب  از  پس 
سیاستمداران  سوی  از  شیطنت هایی  که 
این  دادن  قرار  تحت الشعاع  برای  عراق 
در  مثال  عنوان  به  گرفت.  صورت  جریان 

برخی  العبادی  حیدر  نخست وزیری  زمان 
از سیاسیون عراق به وی فشار آورده بودند 
در  و  شود  سالح  خلع  باید  جریان  این  که 
ساختار  در  کامل  صورت  به  باید  نهایت 
اما در این میان طیف  ارتش ادغام شوند، 
اقدام شدند؛ چراکه  این  مقابل هم مانعی 
نظم  و  آرامش  تٔامین  و  ملی  امنیت  بحث 
حاال  دلیل  همین  به  بود.  مطرح  عمومی 
به  مردم  میان  در  حشدالشعبی  جایگاه 

است. شده  حفظ  کامل  صورت 
تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
حشدالشعبی  که  داشت  توجه  باید  کرد: 
در  ملی  امنیت  باالنس کننده  عنوان  به 
و  مستندات  می آید.  حساب  به  عراق 
که  می دهد  نشان  مطروحه  اطالعات 
خود  فعالیت  به  همچنان  مجموعه  این 
و  عراق  میان  مرزهای  امنیت  تامین  در 
سیاسی  وضعیت  اما  است  مشغول  سوریه 
نیست  مناسب  چندان  عراق  داخل  در 
به  را  فشارهایی  می تواند  وضعیت  این  و 
داشته  توجه  کند.  وارد  حشدالشعبی 
مابقی  و  سائرون  مانند  جریانی  باشید 
در  نتوانستند  که  عراق  سیاسی  طیف 

بغداد دولت تشکیل دهند، باعث به وجود 
این  در  سیاسی  و  امنیتی  خالء  یک  آمدن 
معتقدم  دلیل  همین  به  و  شده اند  کشور 
بغداد  در  ساختاری  صورت  به  اوضاع  که 
پارلمان  چراکه  نیست؛  مناسب  چندان 
روبه رو  زیادی  مشکالت  با  هم  کشور  این 
و  نصف  صورت  به  دولت  فعالیت  و  است 

می شود. انجام  نیمه 
وی در پایان خاطرنشان کرد: به همین 
دلیل احساس می کنم کشورهای منطقه و 
دنبال  به  غربی  دولت های  از  دیگر  برخی 
خوردهای  و  زد  اثنای  در  تا  هستند  آن 
برای  حزبی  امتیازگیری های  و  سیاسی 
تشکیل دولت، زهر خود را به حشدالشعبی 
بریزند و این جریان را به حاشیه ببرند؛ در 
اتحاد  نیازمند  هم اکنون  عراق  که  صورتی 
و وفاق ملی است. از سوی دیگر، مٔولفه ها 
داعش  خطر  همچنان  که  می دهد  نشان 
داشته  وجود  کشور  این  در  آن  فعالیت  و 
عملیات  به  دست  مجددًا  دارد  احتمال  و 
وجود  حشدالشعبی  جریان  اگر  و  بزنند 
نداشته باشد، ممکن است اوضاع از حیث 

► بریزد.     به هم  امنیتی 
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مالیات پزشکان و قرص های 
لحظه آخری!                          

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
خدا را کرور کرور شکر که سارقان صندوق امانات بانک ملی 
که  شبا  شدند  مطمئن  ملت  و  شدند  دستگیر  دانشگاه  حوالی 
حفاظت  ماموران  حراست،  نگاهبانان،  مسئولین،  همراه  به  ما 
... می  و  بانک ها  اپراتورهای دوربین های مداربسته  فیزیکی، 

بیداره!  واقعًا  پلیسه  آقا  خوابیم 
فرصت  سارقان  اینکه  از  قبل  بدهد  خیرشان  خدا  یعنی 
صدای  شنیدن  از  و  کنند  باز  را  طالجات  پوشش  و  لفاف  کنند 
روی  را  پلیس  دستبند  ببرند،  لذت  ها  سکه  جیرینگ  جیرینگ 

کردند.  احساس  شان  دست 
 4 بانک  مسئوالن  اینکه  سرقت  این  توجه  قابل  نکات  از  اما 
سرقت  مورد  بانک   امانات  صندوق  که  شدند  متوجه  بعد  روز 
 14 سرقت  برای  سارقان  اینکه  تر  جالب  و  است  شده  واقع 

داشتند!  حضور  بانک  در  ساعت 
راحت  اینکه  برای  بزرگواران  این  نکنید  شک  شما  یعنی 
پیژامه  و  زیرپوش  حتمًا  دست  خوش  دیلم  یک  بر  عالوه  باشند 
هم با خودشان برده بودند! مگر می شود ایرانی جماعت برای 
اتراق 14 ساعته زیر پوش و لباس راحتی تدارک نبیند؟! آن هم 

ندارد؟!    مزاحم  و  مداربسته  دوربین  که  جایی 
هم  پلیسی  های  فیلم  ترین  تخیلی   - شخمی  در  کنید  باور 
حضور  بانک  در  ساعت   14 بانک،  یک  سارقان  که  بینیم  نمی 
به خاطر  لحظه هاست...  بر سر  و همیشه جدال  باشند  داشته 
کنند  می  تنظیم  هم  با  را  شان  ساعت  عملیات  از  قبل  همین 
این  در  ولی  است.  ها  ثانیه  به  شان  حواس  هم  سرقت  حین  و 
سرقت سورئال دوستان ظاهرًا برای رو کم کنی و به جا گذاشتن 

اند! داشته  جدال  رکورد 
الحمد  که  اند  داشته  اذعان  بانک  ارشد  مدیران  حال  این  با 
یعنی  است!  داشته  ای  پیشرفته  ایمنی  سیستم  بانک  الله 
 167 صندوق   168 از  که  بود  پیشرفته  سیستم  آوردیم  شانس 
نگفت  بانک  رئیس  و  کردند  خالی  و  تخریب  دیلم  با  را  صندوق 
مشکلی  پیشرفته  سیستم  با  که  بوده  آشنا  بوده  کس  هر  دزد 

نداشت! 
این  نحوه  و  ابعاد  زمینه  در  فراوانی  سواالت  شاید  چند  هر 
جزئیات  از  که  باشند  مشتاق  مردم  و  باشد  مطرح  سرقت 
و  بنده  ذهن  کلیدی  سوال  یک  ولی  شوند  مطلع  سرقت  این 
کارشناسان تغذیه را درگیر کرده و اینکه آیا دوستان و بزرگواران 
نکردند؟!  گرسنگی  احساس  ساعت   14 این  طول  در  سارق 

نه شوخی نمی کنم!ه های اخالقی!
تا نظر اعضای هیات مدیره بانک چه باشد؟

ر ـُ َتَلنگ هانی زاده:  

●  در غیاب حشدالشعبی ، تهدید داعش دردسرآفرین است     ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مصطفی علمی با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته که سند مالکیت 
شماره  الکترونیک  دفتر  و  صفحه  در  که  قم  ثبت  یک  بخش  اصلی   10895/65 پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک 
1399/12/18 دفتر 27 قم بنام مریم اسفندیاری ثبت  140020330001001443 طی سند صلح شماره 30755 – 
آقای  اولیه  به مالک  و  1401/01/17 دفتر 86 قم فسخ گردیده   – و صادر شده سپس طی فسخ صلح شماره 25496 
مصطفی علمی اعاده گردیده است بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود  120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
این اداره اعالم  به  انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا  از  با مدارک خود پس  انجام معامله باشند مراتب را همراه  یا  و 
به صدور سند  انقضای مهلت مقرر نسبت  از  بدیهی است پس  قرار گیرد.  تا مورد رسیدگی  نمایند  و رسید اخذ  ارسال  و 

الف 15352(   اقدام خواهد شد. )م  برابر مقررات  المثنی  مالکیت 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  

آقای محمدکاظم ابراهیمی زند به وکالت ازآقای محسن ابراهیمی طی وکالتنامه شماره 80409 تنظیمی دفترخانه 21 قم 
اعالم داشته که ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 621 فرعی از 10996 اصلی مفروز و مجزی از 332 واقع در بخش ثبت 
یک قم ثبت و سند مالکیت به شماره 322400 سری ه سال 99 به نام آقای محسن ابراهیمی فرزند احمد علی در دفتر 
الکترونیکی 140020330001026036 صادر و تسلیم شده است و سپس سند مالکیت مزبور مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده است. لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه 
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م 

الف 15354(  
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
قم  مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
محکوم  علیه  محکوم  راد  کاظمی  محمد  علیه  زمردکیا  غالمحسین  له  گردیده  ثبت  9/99ج/208  شماره  به 
در  عشر  نیم  5/444/938/392ریال  و  له  محکوم  حق  در  108/900/367/841ریال  پرداخت  به  است 
فرعی   391 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  محمدی(  )محمد  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق 
در  احتراما  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  قم   4 اصلی بخش   1 از 
زمرد  غالمحسین  اقای  دعوی   980208 بایگانی  شماره  و   970998251900422 شماره  پرونده  خصوص 
 391 شماره  به  ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزیابی  بر  مبنی  کاظمی  محمد  اقای  طرفیت  به  کیا 
گردیده  محول  اینجانب  به  ان  کارشناسی  امر  که  قم   4 بخش  در  واقع  )1/391اصلی(  اصلی  یک  از  فرعی 
اشاره  مورد  پالک  اعیان  و  عرصه  از  مالک  نماینده  باتفاق   1401/2/7 مورخ  در  امده  عمل  به  هماهنگی  یا 
واقع در جمکران پشت پنج امامزاده جنب چاپ اقای حاج رضا ایرانی خواه بازدید معاینات به عمل امده و 
گردید.  برداشت   GPS دستی  یاب  موقعیت  دستگاه  با  مذکور  پالک  مختصات  اراضی  موقعیت  تعیین  جهت 
Y 490833 X 3827128 =Y 4907868 =X 3827126=y 490788=X= 3827086 باستحضار می 
رساند پالک مورد نظر دارای سند به شماره سریال 99/405184/ج و شماره پالک 391 فرعی از یک اصلی 
بخش 4 قم به مساحت 5600 مترمربع )پنج هزار و ششصد مترمربع( دارای انتقال قطعی شماره 135364 
مورخ 1399/5/14 توسط دفترخانه شماره پنج شهر قم از نوع انتقال اجرایی که به نام اقای محمد محمدی 
اله دارای شماره ملی 0382185579 ثبت و صادرگردیده و حدود ان به شرح ذیل می باشد.  فرزند قدرت 
شماال در سیزده قمست اول در امتداد نهر به طول 9/90 نه متر و نود سانتی متر به شماره 395394 فرعی 
دوم در امتداد نهر به طول 27/50 بیست و هفت متر و پنجاه سانتی متر به شماره 395394 فرعی سوم در 
طول 21/90ریال بیست و یک متر و نود سانتی متر به شماره 395394 فرعی پنجم در امتداد نهر به طول 
2/10 دو متر و ده سانتی متر به شماره 395394 فرعی ششم در امتداد نهر به طول 23/60 بیست و سه 
متر و شصت سانتی متر به شماره 395394 فرعی هفتم در امتداد نهر به طول 13/75سیزده متر و هفتاد 

پنج  و  و سی  متر  پانزده   15/35 به طول  نهر  امتداد  در  فرعی هشتم   394395 به شماره  متر  پنج سانتی  و 
متر و شصت سانتی  36/60 سی و شش  به طول  نهر  امتداد  در  نهم  395394 فرعی  به شماره  متر  سانتی 
متر به شماره 394395 فرعی دهم پی است به طول 26/65بیست و شش متر و شصت و پنج سانتی متر در 
امتداد نهر شماره 395394 فرعی یازدهم در امتداد نهر به طول 15/80 پانزده متر و هشتاد سانتی به شماره 
394395 فرعی دوازدهم در امتداد نهر به طول 8/95 هشت متر و نود وپنج سانتی متر به شماره 395394 
فرعی سیزدهم در امتداد نهر به طول 21/35 بیست و یک متر و سی و پنج سانتی متر به شماره 394395 
فرعی شرقا در دو قسمت اول مرزیست اشتراکی به طول 9/30 نه متر و چهل سانتی متر به شماره سیصد و 
نود و دو فرعی دوم مرزیست اشتراکی به طول 15/50 پانزده متر و پنجاه سانتی متر به شماره سیصد و نود 
و دو فرعی جنوبا در دوازده قسمت اول مرزیست اشتراکی به طول 33/40 سی و سه متر و چهل سانتی متر 
به شماره سیصد و نود فرعی دوم مرزیست اشتراکی به طول 19/80 نوزده متر و هشتاد سانتی متر به شماره 
نود  و  به شماره سیصد  متر  پنج سانتی  و  و چهل  متر  به طول 10/45 ده  نود فرعی سوم مرزیست  و  سیصد 
فرعی چهارم مرزیست اشتراکی به طول 30/95 سی متر و نود و پنج سانتی متر به شماره سیصد و نود فرعی 
هفتم  فرعی  نود  و  سیصد  شماره  به  متر  سانتی  نود  و  متر  شانزده   16/90 طول  به  اشتراکی  مرزیست  پنجم 
مرزیست اشتراکی به طول 18/90 هجده متر و نود سانتی متر به شماره سیصد و نود فرعی هشتم مرزیست 
اشتراکی به طول 9/85 نه متر و هشتاد و پنج سانتی متر به شماره سیصد و نود فرعی نهم مرزیست اشتراکی 
به طول 20/65 بیست متر و شصت و پنج سانتی متر به شماره سیصد و نود فرعی دهم مرزیست اشتراکی 
به طول 7/35 هفت متر و سی و پنج سانتی متر به شماره سیصد و نود فرعی یازدهم مرزیست اشتراکی به 
طول 32/10 سی و دو متر و ده سانتی متر به شماره سیصد و نود فرعی دوازدهم مرزیست اشتراکی به طول 
26/45 بیست و شش متر و چهل و پنج سانتی متر به شماره سیصد و نود فرعی غربا در چهار قسمت اول 
در امتداد نهر به طول 6/95 شش متر و نود و پنج سانتی متر به شماره سیصد و هشتاد و سه فرعی دوم در 
امتداد نهر به طول 12/25 دوازده متر و بیست و پنج سانتیم تر به شماره سیصد و هشتاد و سه فرعی سوم در 

امتداد نهر به طول 11/65 یازده متر و شصت و پنج سانتی متر به شماره سیصد و هشتاد و سه فرعی چهارم 
فرعی  سه  و  هشتاد  و  سیصد  شماره  به  متر  سانتی  هشتاد  و  متر  دوازده  متر   12/80 طول  به  نهر  امتداد  در 
مالحظات سند قبلی از نوع اصلی به شماره 13782 سری الف سال 89 به علت تغییر مالکیت ابطال گردید 
این سند از نوع اصلی به شماره 405184 سری ج سال 1399 صادر می شود. با عنایت به شرح فوق مستندا 
بازدید مورخ 1401/2/7 لحاظ نمودن موقعیت پالک امکانات موجود در محل ، دارای سند ششدانگ ، در 
نظر داشتن مساحت ملک 5600 به صورت زمین مزروعی و باغ ، خارج از محدوده خدمات شهری ، بدون 
توافق ، دارای حدود 300 اصله درخت انار با سن بیست سال ، دوری و نزدیکی به شوارع اصلی و فرعی تاثیر 
دیگر عوامل موثر در ارزیابی ارزش 5600 مترمربع عرصه و اعیان پالک 391 فرعی از یک اصلی بخش چهارم 
قم مبلغ 109/000/000/000ریال یکصد و نه میلیارد ریال تعیین و اعالم میگردد. مقرر گردید موارد فوق 
الذکر در تاریخ 1401/4/14 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه 
داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
روزنامه های محلی درج می گردد.  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: ۰918448۰4۰2

در  را  قدرت  طالبان  که  "زمانی       ◄
نظر  به  آشکارا  گرفت،  دست  به  افغانستان 
می رسید که آنها برای تغییر مدیریتشان از 
یک شورش خشونت آمیز به اداره کشوری 
40 میلیونی، به ویژه از بابت کمبود پول، با 
مشکل مواجه شوند. با این حال به نظر می 
رسد وضعیت مالی دولت جدید افغانستان 
بسیار بهتر از آن چیزی است که هر کسی 

داشت." را  انتظارش 
درباره  گزارشی  در  اکونومیست  نشریه 
افغانستان  وضعیت فعلی دولت طالبان در 
گروه  این  میالدی  گذشته  ماه  می نویسد: 
بینی  پیش  با  را  خود  ساالنه  بودجه  اولین 
دالر  میلیارد   2.1 ارزش  به  درآمدی  کسب 
درباره  جهانی  بانک  برآورد  کرد.  اعالم 
از این کمتر است،  افغانستان  درآمد دولت 
بانک  این  است:  چشمگیر  هم  باز  اما 
سال  در  دولت  این  که  می زند  تخمین 
دالر  میلیارد   1.7 ارزش  به  میالدی  جاری 
داخلی(  ناخالص  تولید  درصد   12 )حدود 
مانند  مواردی  از  داخلی،  درآمدهای 
جمع  خدمات  عوارض  و  گمرک  مالیات، 

کند. آوری 
 2.3 رقم  چهارم  سه  تقریبًا  میزان  این 
قبلی  دولت  که  است  دالری  میلیارد 
این  داخل  در   2020 سال  در  افغانستان 
تجارت  و  بازرگانی  اینکه  از  قبل  کشور  
از  بسیاری  و  بربخورد  به مشکل  این کشور 
ترک  را  کشور  دهنده  مالیات  های  افغان 
جمله  از  آن  بودجه  )کل  کرد.  کسب  کنند 
میلیارد   5.7 به  فاینانس خارجی  به همراه 
کمک  به  طالبان  اکنون  اما  شد،  بالغ  دالر 
های بالعوض و وام هایی که بقیه این مبلغ 
ندارند.( دسترسی  دهند،  می  تشکیل  را 
موانع  رغم  به  توانسته  طالبان  اینکه 

قابل  کند،  حفظ  را  خود  درآمد  موجود، 
توجه است. یکی از دالیل موفقیت آنها این 
آوری  جمع  در  زیادی  تجربه  آنها  که  است 
مالیات دارند. آنها در طول دو دهه فعالیت 
خود به عنوان یک ارتش شورشی، به جمع 
"عشر"،  گرفتن  بهانه  به  مبالغی  آوری 
و  "زکات"  و  کشاورزان،  محصول  از  سهمی 
"صدقات مذهبی" در مناطق تحت کنترل 
محققی  منسفیلد،  دیوید  پرداختند.  خود 
غیرقانونی  اقتصاد  سال   25 مدت  به  که 
تخمین  است،  کرده  مطالعه  را  افغانستان 
تا   27.5 بین  ساالنه  گروه  این  که  می زند 
مواد  تجارت  بر  مالیات  دالر  میلیون   35
دیگر  دالر  میلیون   245 تقریبًا  و  مخدر 
جاده های  در  بازرسی  ایست های  در 
از  طالبان  نظامیان  شبه  که  جایی  اصلی، 
غذایی  مواد  کننده  جابه جا  کامیون داران 
دست  به  می کردند،  اخاذی  سوخت  و 

آورده اند.
را  رسمی  درآمدهای  طالبان  اینکه  دوم 
انگشت  تعداد  داشته اند.  نگه  جریان  در 
سابق  دولت  منصبان  صاحب  از  شماری 
از نرم افزارهای پیچیده  مسئول  نگهداری 
توسط  شده  گرفته  کار  به  مالی  مدیریت 
به  آمریکا  حمایت  مورد  سابق  حکومت 
آوری  جمع  های  سیستم  اداره  جهت 
با  همچنین  گروه  این  شده اند.  درآمدش 
دولت  در  جدی  مشکل  یک  که  اختالس 
قبلی بود، برخورد کرده است. یک مطالعه 
اوت  ماه  از  داد،  نشان  جهانی  بانک  اخیر 
خصوصی  بخش  مشاغل  از  کمی  تعداد  از 
هنگام  که  شد  خواسته  افغانستان  در 
گمرک،  از  کاال  ترخیص  یا  مالیات  ثبت 
در  دهند،  انجام  غیررسمی  پرداخت های 
رایج  قباًل چنین درخواست هایی  حالی که 

بود.
دارایی  وزیر  آخرین  که  پاینده،  خالد 
اجرای  بود،  افغانستان  قبلی  حکومت 
های  پست  در  غافلگیرانه  های  بازرسی 
قندهار،  در  آورد.  می  یاد  به  را  گمرک 
بازرسان او متوجه شدند که مقامات واردات 
یک سری خودروی قراضه از خارج از کشور 
که نزدیکی اداره گمرک جمع شده بودند را 
سنگین  عوارض  گرفتن  از  و  گرفته  نادیده 

رفته اند.  طفره  وارداتی  خودروهای  این  از 
دی.سی  واشنگتن  در  اکنون  که  پاینده 
اگر  که  است  باور  این  بر  می کند،  زندگی 
از  را  اختالس  نوع  این  بتوانند  طالبان 
درآمدهای  می توانند  راحتی  به  ببرند،  بین 
 400 به   2020 سال  در  که  را  گمرکی 

کنند. برابر  دو  رسید،  دالر  میلیون 
جاری  سال  در  دارد  نظر  در  طالبان 
هزینه  بودجه  دالر  میلیارد   2.6 میالدی 
اینکه  مورد  در  جزئیاتی  آنها  اگرچه  کند، 
کمبود  چگونه  یا  رود  می  کجا  پول  این 
خود  های  هزینه  بین  دالری  میلیون   500
و درآمد پیش بینی شده خود را جبران می 

مربوط  مورد  یک  نکرده اند.  منتشر  کنند، 
منتهی  ماه  سه  که  است  موقتی  بودجه  به 
ماهی  دهد،  می  پوشش  را  مارس  ماه  به 
که در آن طالبان گفت حدود 40 درصد از 
امنیت  و  دفاع  حوزه  به  را  هزینه هایش  کل 
رود  می  انتظار  داد.  خواهند  اختصاص 
درصد   50 به  سهم  این  مالی  سال  این  در 
با  خیره کننده  مبلغی  این  یابد؛  افزایش 
تهدید  هیچ  با  دولت  این  اینکه  به  توجه 

نیمی  حداقل  و  نیست  مواجه  موجودیتی 
از  کمتر  درآمد  با  کشور  این  جمعیت  از 
1.90 دالر در روز زندگی می کنند محسوب 

می شود.
این  که  متحیرند  این  از  تحلیلگران 
قرار است صرف چه چیزی  دفاعی  بودجه 
داعش  محلی  شاخه  علیه  آن  از  آیا  شود. 
کشور  این  در شرق  را  خونینی  که حمالت 
ترتیب داده استفاده خواهد شد؟ یا صرف 
طالبان  ضد  مقاومت  جنبش  با  مقابله 
محتمل  شود؟  می  افغانستان  شمال  در 
عمده ای  بخش  که  است  این  پاسخ  ترین 
شبه  هزاران  دستمزد  پرداخت  برای  آن  از 

طالبان  برای  اوت  ماه  از  قبل  که  نظامی 
که  گروهی  شود؛  استفاده  کردند  می  کار 
که  است  جوانی  مردان  از  متشکل  عمدتا 
ناگهانی درآمدشان ممکن  در صورت قطع 

کنند. شورش  است 
پاسخ این سواالت هرچه که باشد، نتیجه 
شهروندان  تغذیه  برای  پول  شدن  کمتر 
پرداخت  به  رسد  چه  بود،  خواهد  گرسنه 
آموزش  سالمت،  های  مراقبت  های  هزینه 
بدان معناست که  این  اقتصاد.  بازسازی  یا 
اهداکنندگان خارجی که تا کنون در قبال 
مجبور  داده اند،  نشان  اکراه  افغانستان 
گرسنگی  از  جلوگیری  برای  شد  خواهند 
سال  اوایل  در  شوند.  عمل  وارد  ها  افغان 
متحد  ملل  سازمان  میالدی،  جاری 
به  کمک  برای  خود  درخواست  بزرگترین 
یک کشور مطرح ساخته را با امید به کسب 
مطرح  اضطراری  کمک  دالر  میلیارد   4.4
بیزاری  اهداکنندگان،  دلزدگی  اما  کرد. 
سمت  به  منابع  شدن  منحرف  و  طالبان  از 
حدود  تنها  که  است  معنی  این  به  اوکراین 

است. شده  تامین  کنون  تا  آن  سوم  یک 
بین  تالش های  به  کمکی  نیز  طالبان 
های  کمک  آوری  جمع  برای  المللی 
بر  مبنی  خود  وعده  آنها  کند.  نمی  مالی 
را  متوسطه  مدارس  به  دختران  بازگرداندن 
زیر پا گذاشته اند و زنان را از زندگی عمومی 
محروم کرده اند. حتی زمانی که آنها بودجه 
مقاماتشان  کردند،  اعالم  گذشته  ماه  در  را 
کردند.  منحل  را  بشر  حقوق  کمیسیون 
به  می توانند  اینکه  دادن  نشان  با  طالبان 
ادامه  دولت  اداره  برای  پول  آوری  جمع 
اما  کرده اند.  زده  شگفت  را  جهان  دهند، 
آن  می توانند  که  نداده اند  نشان  هنوز  آنها 

► کنند.«/ایسنا    خرج  عاقالنه  را 

 اکونومیست

●  طالبان ثابت کرد در کسب درآمد خوب عمل کرده است    ●
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان  اداره ثبت اسناد  هیأت حل اختالف مستقر در 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
1ـ رأی شماره 140160330002001903 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002412 آقای 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  قسمتی  در  فرزند محمدعلی  حافظ صادقی 
18 مترمربع پالک شماره 280 فرعی از 1953 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی صفحه 425 دفتر 528.) م الف 13695( 
2ـ رأی شماره 140060330002019676 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001692 آقای 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اوطاقعلی  فرزند  عباسی  کرم 
63/78مترمربع پالک شماره فرعی از 2207  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

 )13696 الف  م  12قم.)  1395/10/16 دفترخانه  176507 مورخ  قطعی شماره 
 1400114430002002355 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001528 شماره  رأی   -3  

شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  فرید  محمدی  رضا  آقای 
بمساحت 130/20 مترمربع پالک شماره فرعی از 1787و1788 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مرضیه رئیس عبداللهی احدی از وراث رضا قلی.) م الف 13697( 
 1400114430002002086 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001574 شماره  رأی   -4
آقای برقعلی عبادی  فرزند حیدر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1956 از  فرعی   165 شماره  پالک  مربع  متر   150
 6 دفترخانه   1351/12/10 مورخ   20533 شماره  قطعی  سند  طی  تراز  علی  از  الواسطه  مع  خریداری 

 )13698 الف  م  قم.) 
 1400114430002001573 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001420 شماره  رأی   -5
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  اسالمی   ایوب  آقای 
به  2380 اصلی که طبق بخشنامه سازمان  باقیمانده  از  130/20 مترمربع پال ک شماره فرعی  بمساحت 
الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  یافته  تغییر  اصلی   2380/13 پالک 

 .1398  -6935 الکترونیک  دفتر  ثبت  و   52 دفتر   163 صفحه  )بالسویه(  زندیه  علی  محمد  و  غالمعلی  از 
 )13699 الف  م   (

گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. )گویه و آسیا (
1401/03/09 انتشارنوبت اول:  تاریخ 

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/24
عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

می آیند،  تهران  خیابان های  به  کار  برای  و... 
ممکن است کلیه افراد ون یا وانتی کرایه کنند و 
هزینه را سرشکن کنند تا ایاب و ذهاب به محل 

باشد. سروسامان یافته تر  کار 
صورت  زیادی  تالش های  سال ها  این  طی 
باند  تا این فرض را که این کودکان  گرفته است 
هستند در جامعه فراگیر سازد؛ حتی سریال ها و 
از  و فاقد بهره گیری  از واقعیت  به دور  فیلم هایی 
مردم  به  باور  این  القای  بر  کارشناسانه  نظرهای 

زدند. دامن 
از کودکان،  بهره کشی  باند سازمان یافته  تنها 
پیمانکاران  به  متعلق  زباله  بازیافت  کارگاه های 
رابطه  این  در  مستقل  کارگاه های  یا  شهرداری 

هستند که ساعت های متمادی در شرایط کاماًل 
مضر و غیراستاندارد و با ثمن بخس، کودکان را 

وامی دارند. کار  به 
سؤالی مطرح می کنیم که مرتبط با مأموریت 
چه  کار  کودکان  قبال  در  جامعه  شماست، 

دارد؟ وظیفه ای 
که  جامعه ای  که  شود  ذکر  است  الزم 
تولید  ساختارهای  به لحاظ  سیاست هایش 
جهت  در  اجتماعی،  عدالت  و  ثروت  توزیع  و 
جهت دهی  کودک  کار  روزافزون  افزایش 
غلط  آدرس  دادن  و  فرافکنی  برای  می شود، 
روزافزون  افزایش  و  وجود  گناه  دارد  سعی 
عده ای  دوش  به  را  جامعه  در  کار  کودکان 

قبول  از  و  بیندازد  بهره کش  باندهای  رئیس 
مسئولیت های این پدیده نامبارک سر باز زند. ما 
شهروندان نیز سعی داریم با قبول این داستان، 
در  شهروندی  مسئولیت  قبول  از  را  خود  دوش 
و مظلوم جامعه  آسیب  در معرض  قبال کودکان 

کنیم. احساس  سبک تر 
سوءاستفاده کننده  باندهای  اگر 
سازمان یافته از کودکان وجود دارند و مسبب 
پس  هستند،  کودکان  کار  روزافزونی  و  ایجاد 
و  شناسایی  باندها  این  از  یکی  تاکنون  چرا 
نشده  مجازات  و  دستگیر  آنها  سردسته های 

؟ ست ا
در  آسیب پذیر  گروهی  به عنوان  کودکان 

و  قوانین  و  دارند  قرار  تهدیدها  انواع  معرض 
برابر  در  آنها  از  حمایت  برای  فعلی  مقررات 
چنین  وجود  با  نیست،  کافی  تهدیدها  این 
تحصیل  از  کودک  است  ممکن  کاستی هایی 
انواع  مورد  و  شود  استثمار  یا  شود  محروم 
این  از  گیرد،  قرار  سوء استفاده ها  و  غفلت ها 
در  عمومی  نهادهای  و  جامعه  سهم  افزایش  رو، 
به سوی  حرکت  و  کودکان  از  حمایت  خصوص 
سرپرستان  و  والدین  اختیارات  کردن  مقید 
شنیده  امکان  کردن  فراهم  و  کودکان  قانونی 
با  مرتبط  زمینه های  در  کودکان  نظرات  شدن 
است. ضروری  کنونی  وضع  اصالح  برای  آنها 

فقر  در  ریشه  چیز  هر  از  بیش  کودکان  کار 

در  خانوار  سرپرستان  ناتوانی  و  خانواده ها 
شرایطی  چنین  در  دارد.  خود  معاش  تأمین 
خانواده ها به ناچار کودکان را به کار وامی دارند، 
اجتماعی  تأمین  نظام  در  بازبینی  منظر  این  از 
شمول  برای  تالش  و  آن  حداکثری  گسترش  و 
نقش  بیکاری  بیمه  به ویژه  حمایت ها  بیشتر 
داشت.  خواهد  کودکان  کار  کاهش  در  بسزایی 
با رعایت  و  بستر  این  نیز در  اصالحات فرهنگی 

بود. خواهد  سودمند  پیش شرط  این 
کار"  "کودکان  و  کودکان"  "کار  خصوص  در 
توانایی  ایران  در  ذی ربط  دولتی  سازمان های 
ندارند!  را  اجتماعی  پدیده  این  با  رویارویی 
ناهمگون  ساختار  در  نیز  امر  این  دلیل  عمده 

قوانین کار در کشور نهفته است؛ نبود وجود یک 
ضمانت اجرایی برای برخورد با کارفرماهای این 
ضمانتی  هیچ  است،  مشکالت  از  یکی  کودکان 
را  کودکان  که  کسانی  جلوی  تا  ندارد  وجود 
شود. گرفته  می کنند،  خیابان  در  کار  به  مجبور 
منع  گروی  در  مدارس  در  کودکان  حضور 
به  دلیل  هر  به  که  کودکی  است؛  آنان  اشتغال 
محروم  آموزش  از  یا  عمومًا  شود  وارد  کار  بازار 
دید؛  نخواهد  کاملی  و  کافی  آموزش  یا  می ماند 
می توان گفت ارتباط دوسویه ای بین کار کودک 
از  را  کودکان  آموزش،  دارد؛  وجود  آموزش  و 
از  که  کودکانی  و  می کند  دور  کار  محیط های 
آموزش محروم اند غالبًا گرفتار کار هستند.    ►

ارائه  با  کشور  سراسر  علمیه  های  حوزه  مدیر       ◄
با آقای  گزارشی از سفر خود به واتیکان گفت: در دیدار 
مطرح  را  معاصر  انسان  و  جهان  مهم  چالش   10 پاپ 

کردم.
معاونین  شورای  جلسه  در  اعرافی  علیرضا  الله  آیت 
سفر  از  گزارشی  ارائه  با  علمیه،  حوزه های  مدیریت  مرکز 
خود به واتیکان، ضمن تبریک دهه کرامت، هوّیت حوزه 
اسالم  کرد:  بیان  و  دانست  المللی  بین  ذاتی  دارای  را 
و  بوده  عالم  واقعیات  بر  مبتنی  تابناک  حقیقت  یک 
اهل  و  اسالم  معارف  و  است  بشرّیت  همه  آن  مخاطب 
نیز  بیت )ع( گنجی برای همه بشریت می باشد که حوزه 

است. برخاسته  بنیادین  نظریه  و  اندیشه  همین  از 
بین  ذاتی  را  حوزه  ذات  علمیه،  حوزه های  مدیر 
هسته  کرد:  بیان  و  خواند  مکانی  و  زمانی  فرا  و  المللی 
که  چرا  است،  المللی  بین  باشد  که  کجا  هر  در  حوزه 
)ع(  بیت  اهل  و  اسالم  محتوای  آن  مضمون  و  محتوا 
است و اختصاص به گروه، زمان و مقطع خاصی ندارد و 
ذات حوزه این اقتضا را دارد که مخاطب جهانی را هدف 
رویکرد  و  نگاه  باید  حوزه  بخش های  همه  و  کند  گیری 

باشد. داشته  المللی  بین  و  جهانی 
از  اسالمی،  انقالب  پدیده  ما  عصر  در  کرد:  بیان  وی 
به  تاریخی حوزه رقم خورده است،  نهاد  و  اندیشه اسالم 
فراکشوری  پیام  و  بوده  جهانی  نهضت  یک  دلیل  همین 

دارد. جغرافیایی  و 
ادیان  با  تعامل  و  گفت وگو  حوزه،  رسالت های  از  یکی 

است مذاهب  و 
خاطرنشان  علمیه،  حوزه های  عالی  شورای  عضو 
تعامل  و  گفت وگو  الملل،  بین  عرصه  در  حضور  کرد: 
نقش  و  دنیا  علمی  مراکز  با  ارتباط  مذاهب،  و  ادیان  با 
در  ما  لکن  است،  حوزه  رسالت های  جزو  آنها  در  آفرینی 
آفرینی  نقش  در  موانعی  و  بوده  ضعف  دارای  حیطه  این 

دارد. وجود 
رسالت  و  اسالمی  انقالب  منظر  از  کرد:  تصریح  وی 
المللی  بین  و  جهانی  رویکرد  به  نسبت  حوزه،  تاریخی 
بایستی  ریزها  برنامه  و  تولیدات  و  هستیم  مند  وظیفه 
دست  معنای  به  این  و  باشد  جهانی  افق  یک  به  معطوف 

نیست. ایران  های  اولوّیت  گرفتن  کم 
همراه  به  خود  سفر  ابعاد  توضیح  در  اعرافی  الله  آیت 
در  هلند  و  آلمان  سوئیس،  ایتالیا،  واتیکان،  به  هیئتی 
شد. انجام  سفر  طول  در  برنامه   30 کرد:  بیان  روز،   10
پاپ  آقای  به  خطاب  را  نکاتی  رهبری  معظم  مقام 

کردند مکتوب 
بسیار  را مالقاتی  پاپ  آقای  با  وی مالقات یک ساعته 
بیان کرد:  صمیمی برشمرد و در توضیح تمهیدات سفر، 
اقدامات خوبی در انعکاس اخبار واقع شد و قبل از سفر 
ضمن دیدار با 4 مرجع و حدود 30 نفر از شخصیت های 
نقطه  آنها،  با  گفت وگو  و  مرتبط  نهادهای  و  حوزوی 
با مقام معظم  آوری شد و مهمتر هماهنگی  نظرات جمع 
را خطاب  نکاتی  تائید سفر،  ایشان ضمن  بود که  رهبری 

کردند. مکتوب  پاپ  آقای  به 
اول  محور  توضیح  در  نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
که  گفتم  ایشان  به  مقدمه  در  گفت:  پاپ،  آقای  با  دیدار 
به  قبل  پاپ های  برخی  و  بود  واتیکان  در  هراسی  اسالم 
حل  را  مسئله  این  شما،  دوره  در  لکن  می زدند  دامن  آن 

کردید و در اقدامات واتیکان این قابل تکریم است؛ شما 
مطلب  این  بر  هم  رهبری  و  هستید  التین  آمریکای  از 
پاپ  که  است  احترام  قابل  ما  برای  این  و  داشتند  تأکید 
و  می آید  شمار  به  سوم  جهان  جزو  که  است  منطقه ای  از 
شما  اقدامات  و  است  عالم  مستکبران  با  مبارزه  حال  در 
تحسین  قابل  مظلومین  از  دفاع  در  مسائل  از  برخی  در 

است.
 22 در  بنده  که  کردم  اشاره  ایشان  به  افزود:  وی 
سفرها  این  طول  در  و  داشتم  سفر  واتیکان  به  سالگی 
داشته  بازدید  کاتولیک ها،  و  واتیکان  دینی  مراکز  از 
عنوان  به  و  ام  داشته  آشنایی  مسیحیت  مسائل  با  و 
هست  ادیان  در  مشترکاتی  که  معتقدم  حوزه  )نماینده( 

بپردازیم. آنها  به  باید  که 
دیدار  در  معاصر  انسان  و  جهان  مهم  چالش   10 بیان 

پاپ با 
دیدار  در  داد:  ادامه  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
قرار  تاکید  مورد  ویژه  بصورت  را  مطلب   2 پاپ،  آقای  با 
نماینده  و  حوزه  نهاد  عنوان  به  گرچه  »ما  اول:  دادم، 
را  اسالم  امت  ولی  با شما صحبت می کنیم،  مهم  مذهب 
بسیار  اسالم  مذاهب  مشترکات  و  می دانیم  واحده  امت 
معنای  به  )ع(  بیت  اهل  معارف  از  ما  تبیین  و  است  زیاد 
و  گو  و  »گفت  دوم:  نیست«؛  اسالم  جهان  در  تفرق 
مالقات شما با آیت الله سیستانی را تحسین می کنیم«.
تاکید  ضمنی  بصورت  دیدار  این  در  شد:  یادآور  وی 
یک  گفت وگوی  اّولین  گرفته  صورت  »گفت وگوی  که  شد 
نهایت  در  و  است«  واتیکان  با  حوزه  نهاد  رسمی  مقام 

شد. ابالغ  مراجع  و  رهبری  سالم  مقدماتی،  بخش 
ویژگی های حوزه های شیعه در دیدار با پاپ فرانسیس
دیدار  دوم  محور  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  عضو 
توضیح  در  و  شمرد  بر  اساسی  محوری  را  پاپ  آقای  با 
معارف  و  )ع(  بیت  اهل  »مذهب  گفتیم:  کرد:  بیان  آن 
کالن  منظومه  در  اینکه  ضمن  شیعه  حوزه های  و  آنها 
اول:  برخوردارند:  ویژگی هایی  از  می گیرند،  قرار  اسالم 
حوزه  نظری  و  فلسفی  عقلی،  زیرساخت  و  بنیه  بر  تأکید 
فکری  مهم  مکاتب  سازنده  علمیه  حوزه های  است؛ 
دارد  نیاز  تفکر  این  به  امروز  دنیای  و  بودند  فلسفی  و 
پایه های  که  کرد  عرضه  را  تفکر  این  می توان  وقتی  و 
از  استحکام  این  و  باشد  داشته  استحکام  آن  عقلی 
از برجستگی ویژه  ممیزاتی است که در حوزه های شیعه 
برخوردار است؛ و حتی در حوزه کالم از یک کالم عقلی 
از  یکی  این  و  دارد  فلسفی  مایه های  بن  که  برخورداریم 

است.« یکدیگر  با  ادیان  و  انسان ها  اتصال  حلقه های 
اینکه  بود؛  فقه  حوزه  در  دوم:  ویژگی  داد:  ادامه  وی 
العاده  فوق  غنای  و  عمق  یک  از  دیرین  سابقه  با  ما  فقه 
ای برخوردار است و در دوره جدید تنوع و تکثر بیشتر و 
و به سمت قلمرو های تخصصی حرکت  پیدا کرده  افزون 
در  و  است  جامعی  و  عمیق  نگاه  فقه  در  ما  نگاه  کرده؛ 
میان  و  و حقوق  فقه  میان  تطبیق  فقه،  قلمروهای  توسعه 

است. بوده  نظر  مد  ادیان  و  مذاهب 
قلمرو  را  شیعه  حوزه  سوم  ویژگی  اعرافی،  الله  آیت 
چهارم  محور  کرد:  بیان  و  دانست  آن  عرفانی  و  اخالقی 
علوم  سمت  به  تخصصی  های  قلمرو  در  حوزه ها  بسط 
شد  گفته  دیدار  ادامه  در  و  است؛  انسانی  و  اجتماعی 
معارفی،  و  فقهی  و  فلسفی  دستمایه های  این  با  که 

اجتماعی،  مباحث  در  نظریاتی  سازنده  شیعه  حوزه های 
نظام  نظریه  آنها،  جمله  از  است،  سیاسی  و  اقتصادی 
اسالمی و انقالب اسالمی که بر آمده از این تفکر است.

پاپ  آقای  با  دیدار  در  خود  سخنان  سوم  محور  وی 
و  برشمرد  معاصر  انسان  و  جهان  مهم  چالش   10 را 

مهمی  مسائل  میان  از  که  گفتم  ایشان  به  شد:  یادآور 
مهم  را  مسئله   10 است  مواجه  آن  با  امروز  بشر  که 
ضعف  اول:  کنند:  توجه  آنها  به  باید  ادیان  و  دانم  می 
و  خدا  و  غیب  عالم  به  نسبت  معرفتی  و  فکری  پایه های 
خداناباوری موجود در جهان؛ دوم: افت معنوی که بشر 
کاهش  معنویت  و  دین  نقش  سوم:  است؛  مواجه  آن  با 

است. یافته 
مدیر حوزه های علمیه ادامه داد: چهارم: بحث فقر و 
گرسنگی و فاصله شمال و جنوب؛ پنجم: تخریب محیط 
بحث  ششم:  جهانی؛  قدرت های  توسط  بویژه  زیست 
اشاره  هفتم:  آن؛  ارزشهای  فروپاشی  و  زن  و  خانواده 
پیام  رهبری  اینکه  و  کردم  فلسطین  تاریخی  اشغال  به 
یمن  و  انتظار می رود در قصه فلسطین  از شما  دادند که 
و  تئوری  همان  هم  ما  نظریه  و  کنید  ایفا  تری  مؤثر  نقش 
فلسطینیان  میان  انتخابات  آن  و  است  رهبری  دکترین 
اقتصادی  فشارهای  و  تحریم ها  هشتم:  است؛  اصیل 
مذهبی  های  گرایی  افراطی  نهم:  است؛  غرب  سوی  از 
یازدهم:  جمعی؛  کشتار  سالح های  توسعه  دهم:  است؛ 

است. الهی  ادیان  مقدسات  به  تعرض 
وی محور چهارم در دیدار با آقای پاپ را پیشنهاداتی 
و  تشیع  بویژه  مسیحیت،  و  اسالم  میان  تعامل  برای 
و  خواند  واتیکان  دستگاه  و  علمیه  حوزه های  و  کاتولیک 
کردیم،  بیان  مورد  چند  در  را  خود  آمادگی  کرد:  تصریح 
به  که  است  موجود  مهمی  مطالعاتی  حوزه های  اول: 

که  داریم  را  آمادگی  این  و  دارد  نیاز  گسترش  و  تعمیق 
برنامه  مسیحیت  و  اسالم  میان  مختلف  قلمروهای  در 
باشیم؛  داشته  همراهی  و  داده  انجام  جامعتری  ریزی 
و  رسیده  مشترک  نقاط  به  بشر،  معضالت  حل  در  دوم: 
با توهین  باشیم؛ سوم: در مقابله  مواضع مشترک داشته 

و  رسید  مشترک  مواضع  به  می توان  ادیان،  مقدسات 
به  چهارم:  دارد؛  پاس  را  حریم ها  دنیا  که  کنیم  دنبال 

برسیم. مشترک  سند  یک 
ایران  برای  از پاپ فرانسیس:  به نقل  الله اعرافی  آیت 

قائلم احترام 
سخنان  توضیح  در  نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
کرد  بیان  اول  محور  در  پاپ  آقای  کرد:  بیان  پاپ،  آقای 
ابالغ  بزرگانتان  و  مراجع  و  رهبری  به  را  من  سالم  که 
قبول  را  شده  بیان  رهبری  سوی  از  که  نکاتی  و  بفرمائید 
جهت   3 از  ایران  »برای  کرد:  بیان  دوم  محور  در  دارم؛ 
پیشین  ادوار  گذشته  و  تاریخ  اینکه  اول  قائلم؛  احترام 
برای  و  دارم  باور  شما  غنی  پیشینه  به  و  خوانده  را  شما 
سختی های  و  مشکالت  با  گرچه  دوم:  قائلم؛  احترام  آن 
که  هستید  عالم  در  مکان  تنها  ولی  است،  مواجه  زیادی 

دارید. دینی  نظام 
التینی،  آمریکای  یک  عنوان  به  من  سوم:  افزود:  وی 
مختلف  مباحث  در  شما  نترسیدن  دلیری،  شجاعت، 
»به  داد  ادامه  پاپ  آقای  پسندم«؛  می  را  جهانی 
در  خاص  بطور  که  ایم  گفته  ایران  در  نمایندگانمان 
نامه ای  -در  نیستیم،  تنصیر  و  تبشیر  دنبال  به  ایران 
کسانی  و  اند-  نوشته  رهبری  به  خطاب  را  مطلب  این 
وابسته  جریان های  هستند،  تنصیر  و  تبشیر  دنبال  به  که 
انتظار  دلیل  همین  به  و  هستند  جهانی  قدرت های  به 
قرار  توجه  مورد  ایران  مسیحیان  خواسته های  داریم 

گفت وگو  این  باب  من  که  کرد  بیان  پایان  در  و  بگیرد.« 
به بخش های ذی  برای تداوم آن  و  باز میبینم  را  تعامل  و 

می کنم. توصیه  ربط 
در  داد:  ادامه  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  عضو 
شده  آوری  جمع  احادیث  از  دوره  یک  جلسه،  پایان 

ری  الله  آیت  تألیف  شیعه  منابع  در  )ع(  عیسی  حضرت 
جلد  چند  ایشان  و  دادیم  هدیه  ایشان  به  را  )ره(  شهری 

کرد. اهدا  را  کتاب هایش  از 
چند  به  خود  سفر  برنامه های  دیگر  توضیح  در  وی 
خارجه  وزیر  با  گفت وگویی  کرد:  تصریح  اروپایی  کشور 
شرقی  کلیساهای  شورای  در  ساندری  آقای  و  واتیکان 
مؤسسه  واتیکان،  مختلف  بخش های  از  گرفت؛  صورت 
ایمان،  دکترین  مؤسسه  عرب،  و  اسالم  مطالعاتی 
بازدید  واتیکان  موزه  و  کتابخانه  واتیکان،  علوم  کادمی  آ
کند؛  تالش  باید  تداوم  برای  واتیکان  در  ما  سفیر  و  شد 
تأکید  آن  بر  سبحانی  الله  آیت  که  پروژه هایی  از  یکی  و 
تألیف دایرة المعارف اسالم و مسیحیت بود که  داشتند، 

شد. طرح  جا  چند 
ایام  در  سفر  اینکه  به  اشاره  با  علمیه  حوزه های  مدیر 
کرد:  بیان  شد،  محقق  )ره(  امام  حضرت  رحلت  سالگرد 
رم،  کشور  چهار  سفارتخانه های  و  اسالمی  مراکز  در 
رحلت  سالگرد  مناسب  به  هلند  و  هامبورگ  سوئیس، 
با  جلسه ای  شد؛  برگزار  جلساتی  و  سخنرانی ها  امام 
در  المصطفی  جامعة  و  قم  التحصیالن  فارغ  از  نفر   60
با  ژنو  در  مهم  گفت وگویی  و  بازدید  شد؛  واقع  هامبورگ 
ارتودوکس  بیشتر  که  شد  واقع  کلیساها  جهانی  شورای 
و  آمده  قم  به  قباًل  شورا  آن  رئیس  و  هستند  پروتستان  و 
مالقاتی با بنده داشتند و پس از هامبورگ، هیأت همراه 

► داشتند.      برنامه  چند  هلند  در 

آیت الله اعرافی در گزارشی از سفر خود به واتیکان مطرح کرد؛ 

●  بیان ۱۰ چالش مهم جهان در دیدار با پاپ     ●
پاپ: شجاعت شما در مباحث مختلف جهانی را می پسندم 


