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سومین  گفت:  هدایت  بنیاد  مقام  قائم      ◄
هدف  با  هدایت  بنیاد  امناء  هیات  نشست 
خواهد  برگزار  قم  در  مسجد  ملی  سند  بررسی 

. شد
به  اشاره  با  غالمی  رضا  االسالم  حجت 
افزود:  هدایت  بنیاد  نشست  سومین  برگزاری 
در  جاری  هفته  دوشنبه  روز  در  نشست  این 
هدایت  بنیاد  ساختمان  و  قم  مقدس  شهر 

شود. می  برگزار 
امناء  هیات  اعضاء  که  نکته  این  بیان  با  وی 
همه از صاحب نظران در حوزه امامت هستند، 
اظهار کرد: سند ملی مسجد و مسائل پیرامون 
حلقه های و مباحثه درباره برنامه های اساسی 
گذاشته  بحث  یه  جلسه  این  در  هدایت  بنیاد 

شد. خواهد 
اعضای  معرفی  به  هدایت  بنیاد  مقام  قائم 
افزود:  و  پرداخت  هدایت  بنیاد  امناء  هیات 
و  میرباقری  مهدوی،  جزایری،  موسوی  آیات 

عابدینی،  رحیمیان،  والمسلمین  اسالم  حجج 
رفیعی،  عالی،  ماندگاری،  آقایی،  مشهدی 
اراکی،  حسینی  برادران،  پناهیان،  نظافت، 
مهدی  محمد  همچنین  و  میرمحمدیان  قمی، 
هدایت  بنیاد  امنای  هیأت  اعضای  دادمان 

. هستند
بنیادی  سواالت  به  پاسخگویی  بر  غالمی 
منظور  بدین  گفت:  و  کرد  تاکید  امامت  حوزه 
که  هدایت  بنیاد  سواالت  منظومه  کتاب 
امامت  ۱۱۰ سؤال مبنایی در حوزه  از  متشکل 
امناء  هیئت  اعضاء  اختیار  در  و  تدوین  را  است 
به  پاسخگویی  با  عزیزان  این  تا  ایم  داده  قرار 
امامت  گفتمان  ارتقاء  ساز  زمینه  سؤاالت  این 

. ند شو
از  گزارشی  ارائه  کرد:  خاطرنشان  وی 
چشم  و  گذشته  سال  در  هدایت  بنیاد  عملکرد 
از  دیگری  جاری بخش  در سال  مجموعه  انداز 

بود. خواهد  نشست  این 

هیات  نشست  دومین  و  اولین  است  گفتنی 
و  قم  های  شهرستان  در  هدایت  بنیاد  امناء 
دماوند در طی دوسال گذاشته برگزار شده بود 
میزبان  هدایت  بنیاد  ساختمان  و  قم  باردیگر  و 

► بود.   خواهد  امناء  هیات  اعضا 

سومین نشست هیات امناء بنیاد هدایت در قم برگزار می شود

ورود سران سه قوه به بازار اجاره؛
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مدیرکل غله قم:

همه نانوایی های قم تا پایان 
این هفته به کارتخوان هوشمند 

مجهز می شوند
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم با بیان اینکه از ۸۴۲ واحد نانوایی 
کرده  نصب  نان  خرید  جدید  پوز  دستگاه  واحد   ۶۴۰ حدود   ، استان 
اند، گفت: تاپایان هفته جاری تمامی واحدهای نانوایی استان به این 

شد. خواهند  مجهز  دستگاه 
به گزارش خبرنگار ایرنا، سعید محمدی عصر یکشنبه در جلسه شورای 
داشت:  اظهار  فرمانداری  )ع(  رضا  امام  تاالر  در  قم  شهرستان  اداری 
در  را  نان  خرید  جدید  پوز  دستگاه های  نصب  پیش  هفته   ۲ حدود  از 
واحدهای نانوایی استان شروع کرده  ایم و تا االن با همکاری و تعامل 
برای اجرای طرح متصل است، حدود  و زنجیره ای که  بین دستگاه ها 

۶۴۰ دستگاه در سطح استان نصب شده است.
در  مغایرت هایی  برخی  نیز  نانوایی  واحد   ۲۰۰ حدود  در  افزود:  وی 
مغایرت ها  هفته،  پایان  تا  فرماندار  دستور  با  که  دارد  وجود  اطالعات 
می  مجهز  نان  خرید  جدید  پوز  دستگاه های  به  نانوایی ها  همه  و  رفع 

شوند.
مدیرکل غله قم با یادآوری اینکه در این طرح سهمیه ای تعریف نشده 
داشت:  بیان  کند  خریداری  نان  می تواند  دلخواه  تعداد  به  کس  هر  و 
عالوه بر سهمیه  آردی که قبال برای واحدهای نانوایی در نظر گرفتیم، 
برای رفاه شهروندان حدود ۷۰۰ ُتن نیز سهمیه مازاد اختصاص دادیم.

واحد  طرح،۳۰  شروع  ابتدای  در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  محمدی 
سهمیه  و  کردند  پخت  وقت  تمام  صورت  به  قم  شهر  سطح  در  نانوایی 

شد. تامین  هم  آنها  مازاد 
وی اضافه کرد: ۲۰ واحد نانوایی نیز پروانه آنها به صورت قیمت تمام 
باالتری  قیمت  نیز  رساندند  می  فروش  به  که  نانی  طبیعتا  بود،  شده 
نان  و  آرد  گندم،  کارگروه  اعضای  و  فرماندار  که  تدبیری  با  اما  داشت، 
اتخاذ کردند، سهمیه یارانه  تعلق گرفت و باید نان را با نرخ یارانه ای به 

برسانند. فروش 
آرد  از نظر  را  اینکه شرایط خوبی  بر  تاکید  با  مدیرکل غله قم همچنین 
آرد  کمبود  خصوص  در  شایعه ها  کرد:  تصریح  داریم  استان  در  نان  و 
مازادی  داشتند، سهمیه  نانوایی ها  که  برغم سهمیه ای  و  ندارد  صحت 
تامین  حال  در  که  شده  گرفته  نظر  در  مردم،  خیال  آرامش  برای  هم 

است.
شهرک  در  نانوایی  واحدهای  کمبود  معضل  به  اشاره  با  مسئول  این 
در  شده،  تامین  هم  پردیسان  آرد  سهمیه  مازاد  کرد:  بیان  پردیسان 

ندارد. وجود  استان  آرد  تامین  در  مشکلی  مجموع 

خبـر

وقتی روحانی قمی مدافع 
مستأجرین کشور می شود

حرم  خطیب  قمی  حسینی  المسلمین  و  االسالم  حجت  اظهارات 
حضرت معصومه)س( و محقق دینی قم درباره ضرورت رسیدگی به وضع 
مستأجرین و اجاره بهاء در کشور یکی از پربیننده ترین ویدئوها در فضای 
مجازی ایران در طول هفته جاری بوده است و واکنش های زیادی را در 

پی داشت.
 3 شبکه  از  زنده  برنامه  در  خدا  سمت  محبوب  برنامه  کارشناس  این 
گفته بود رویم نمی شود با مردم حرف بزنم؛ مردم پول اجاره ندارند. در 
مورد دولت هم حرف بزنیم، برایم دردسر می شود اما از خودمان و مردم 
می خواهم که نسبت به یکدیگر رحم و انصاف داشته باشیم. او تأکید 
کرده بود در شرایط فعلی هیچ کار خیری بهتر از مروت و انصاف در امر 
اجاره مسکن نیست و از صاحبخانه ها خواسته بود اگر کارهای خیری 
دیگری دارند موقتا تعطیل کرده و آن را در همراهی با مستأجرین خود 

کنند. دنبال 
نماینده شایسته روحانیت شیعه که در دوران  و  این روحانی مردمی 
دولت قبل نیز انتقاداتی را با صراحت نسبت به برخی تدابیر اقتصادی 
مطرح میکرد در شرایط سخت گرانی های اخیر تالش کرد تا همت ها را 

در حمایت از مردم بسیج نماید.
شاید همین هشدارها و تلنگرها بود که مسئوالن دولتی را واداشت تا 
افسارگسیخته اجاره خانه  برای مهار اوضاع  را  برنامه هایی  بطور عاجل 
ها اعالم کنند. سران سه قوه در آخرین نشیست خود مصوب کرده اند 
بهار  در  مسکونی  واحدهای  اجاره  رشد  توجه  قابل  افزایش  به  توجه  با 
۱۴۰۱ و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن 
فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران 
استثنائات  اجاره بها،  سقف  تعیین  کشور،  اقتصادی  بحرانی  شرایط  در 
اساس  بر  است.  شده  پیشنهاد  ماده  چند  قالب  در  مربوطه  مشوقات  و 
ماده یک این مصوبه کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 
۱۴۰۱ پس از تاریخ ابالغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال 
تمدید می شود.  قرادادهای موجود  به  زیر نسبت  نرخ های  با  و حداکثر 
همچنین نرخ افزایش در شهر تهران و سایرکالنشهرها ۲۵ درصد، سایر 

نقاط شهری ۲۰ درصد تعیین شده است.
سران قوا مالک رسیدگی و بررسی حقوقی اختالفات اجاره بین موجر 
اند و  را شورای حل اختالف معرفی کرده  و مستاجر در مراجع قضایی 
این  در  اسکان  و  امالک  و  رهگیری  کد  سامانه  در  شده  ثبت  اطالعات 
)شورای  قضایی  مراجع  از  همچنین  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  زمینه 
حل اختالف( خواسته شده در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف 
مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختالف و صدور رای اقدام کنند.
این اقدام نویدبخش گرچه پیش از این نیز در قالب مصوبات هیئت 
دولت نیز ابالغ شده بود اما تأکید دوباره و محکم تری برای ساماندهی 
شهرسازی  و  راه  وزیر  اظهارات  گرچه  است.  مردم  از  حمایت  و  بازار  به 
در بخش خبری 14 تلویزیون نشان داد این تصمیم ها از نبود ضمانت 
اجرایی قوی و فراگیر و هوشمند رنج می برد و تا مستأجر شکایت نکند 
امکان حمایت تشخیص واحدها و بنگاه های متخلف وجود ندارد. از این 
رو در کنار زحمات مسئوالن کشور شاید بهترین راه برای بازگشت آرامش 
رعایت  در  قم  روحانیت مردمی  راه حل های  به  و عمل  توجه  به جامعه 

انصاف و رحم در حق یکدیگر باشد.

سرمقـالـه

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد             تلفن: 09184480402
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فرماندار قم: 
آموزش مدیریت پسماند 
دهیاری ها عملیاتی شود

بخش ها،  در  پسماند  مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  قم  فرماندار 
آموزش  برنامه  کردن  عملیاتی  گفت:  روستایی  مناطق  و  شهرستان ها 

است. ضروری  دهیاری ها  پسماند  مدیریت 
به گزارش ایرنا، عباس ذاکریان روز دوشنبه در نخستین کارگره پسماند 
باید  افزود:  همچنین  فرمانداری  )ع(  رضا  امام  تاالر  در  قم  شهرستان 
این  شود،  مشخص  تا  باشیم،  داشته  راه  نقشه  پسماند  مدیریت  برای 

نقطه مطلوب می رسد. به  افقی  در چه  زیست محیطی  مقوله مهم 
در  که  کوچک  شهرهای  شهرداران  و  دهیاران  برای  داشت:  بیان  وی 
امر مدیریت پسماند دخیل هستند، آموزش گذاشته شود، تا با چرخه 

شوند. آشنا  پسماند  مدیریت 
مبدا  از  تفکیک  موضوع  به  جدی  توجه  بر  تاکید  با  همچنین  ذاکریان 
کمترین  بدون  پسماند  مدیریت  درصد   ۶۰ کرد:  خاطرنشان  پسماند 
دلیل  به  ولی  است،  پذیر  امکان  مبدا  از  تفکیک  با  هزینه ای  و  مشکل 

می گیرد. صورت  مقصد  در  تفکیک  جامعه،  نداشتن  آگاهی 
پسماند  باید  کوچک  شهرداری های  و  دهیاری ها  افزود:  قم  فرماندار 
مشخصی  حجم  یک  از  که  کنند  مدیریت  گونه ای  به  را  شده  تولید 
آن  مدیریت  کند،  پیدا  تغییر  زباله  آنالیز  اگر  چون  نکند،  پیدا  افزایش 

است. دشواری  کار 
و  روستاها،  در  زندگی  سبک  شدن  عوض  به  اشاره  با  همچنین  وی 
باالرفتن مصرف کاالهای مختلف و در نتیجه تولید بیش از پیش زباله 
اصالح  همچنین  و  منطقی  و  درست  آموزش  یک  با  کرد:  خاطرنشان 
فرایندها و روش های مدیریت پسماند، می توانیم حجم قابل توجهی از 

دهیم. کاهش  را  تولیدی  زباله 
مسیر  به  نباید  کوچک  شهرداری ها  و  دهیاری ها  کرد:  بیان  ذاکریان 
گرفته  پیش  در  پسماند  مدیریت  برای  بزرگ  شهرهای  که  اشتباهی 
بودند، و جداسازی زباله از مبدا را مورد غفلت قرار دادند، ادامه دهند.
نخستین کارگروه پسماند شهرستان قم با حضور بخشداران و همچنین 
مسئوالن و کارشناسان حفاظت محیط زیست برگزار و طی آن گزارشی 
بخش  به ویژه  استان  بخش های  در  پسماند  دفع  وضعیت  آخرین  از 

ارائه شد. و شهر دستجرد  خلجستان 

معاون محیط زیست:
پنج درصد پسماند قم در 

بخش های استان تولید می شود
اینکه  بیان  با  قم  زیست  محیط  حفاظت  انسانی  زیست  محیط  معاون 
گفت:  بخش هاست  برای  استان  این  در  تولیدی  زباله  درصد  پنج 
پسماند تولیدی در بخش ها باید انبارش شود و پس از تفکیک و کاهش 
حجم به سایت زباله انتقال پیدا کند، چراکه این شیوه مدیریت پسماند 

دارد. همراه  به  زیادی  اقتصادی  منفعت 
پسماند  مدیریت  کارگروه  جلسه  در  دوشنبه  روز  شفیعی  احمد  سید 
سودمند  بر  تاکید  با  فرمانداری  )ع(  رضا  امام  تاالر  در  قم  شهرستان 
می بینند،  بی اهمیت  و  زباله  را  پسماند  برخی ها  افزود:  پسماند  بودن 
همه موادی که مصرف می کنیم در نهایت با یک فاصله زمانی تبدیل به 

نمی رود. بین  از  چیزی  و  می شود  پسماند 
 ۱۲۰ بر  بالغ  کشور  ساختمانی  مصالح  حوزه  در  تنها  شد:  یادآور  وی 

می شود. تبدیل  نخاله   به  زمانی  بازه  یک  با  و  تولید  زباله  ُتن  میلیون 
نیز  بیمارستانی  و  ویژه  صنعتی،  خانگی،  زباله های  افزود:  شفیعی 

باشند. داشته  را  خود  خاص  فرایند  می توانند 
رئیس  اخیر  سفر  در  اینکه  به  اشاره  با  استان  زیست  محیط  معاون 
جمهور در حوزه محیط زیست دو مصوبه داشتیم، که در خصوص گرد 
و غبار و پسماند بود بیان داشت: در برخی بخش ها، مانند سلفچگان، 

است. شده  تبدیل  اجتماعی  معضل  به  پسماند 
وی افزود: چهار یا پنج درصد کل پسماندی که در استان تولید می شود، 
متعلق به بخش ها و شهرستان ها است، طبیعتا این پسماندها می تواند 
انبارش شود، تفکیک شده و حجمش کاهش یابد، و پس از ِپرس شدن 
منافع  مصرف،  مدیریت  شیوه  این  که  کند  پیدا  انتقال  زباله  سایت  به 

اقتصادی بسیاری دارد.
با  این جلسه  در  نیز  قم  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
زباله در برخی مناطق استان گفت: طی دو  از جمع آوری  آماری  ارائه 
ماه سال جاری، شهرداری سلفچگان به صورت میانگین ۳۰ ُتن زباله 
و  ُتن   ۷۷ لنگرود  ُتن،   ۱۷ قمرود  در  حجم  این  و  کرده،  جمع آوری  را 

است. ُتن   ۸۳ مبارک آباد 
به  زباله  مبدا  از  تفکیک  آموزش  بر  تاکید  با  میرابراهیمی  عبدالله 
را مدیریت  َتر  دهیاری ها گفت: در صورتی که دهیاری ها پسماندهای 
می گیرد،  صورت  آسانی  به  نیز  خشک  زباله های  مدیریت  کار  کنند، 

ندارد. تفکیک  قابلیت  زباله ها  درصد  یک  فقط  چراکه 
تر  زباله های  از  کمپوست  کود  تهیه  برای  را  ورمی  کرم  ما  گفت:  وی 
دامی  کود  وجود  به  توجه  با  و  می دهیم،  قرار  دهیاری ها  اختیار  در 
مرغوبی  بسیار  کود  دامی،  کود  و  کمپوست  کود  مخلوط  روستاها،  در 
متوجه  را  توجهی  قابل  منافع  اقتصادی  نظر  از  که  می کند،  تولید  را 

می کند. روستائیان 
بخشدار مرکزی قم نیز با بیان اینکه این بخش دارای دو دهستان قنوات 
و قمرود است گفت: در قنوات زباله ها هفته ای سه بار و در قمرود نیز 

هفته ای دوبار جمع آوری و به سایت دفع زباله تحویل می شود.
محمد ملکیان ثابت افزود: پسماند تمام مجتمع های بین راهی موجود 
در جاده قم - تهران نیز به غیر از یک مورد توسط پیمانکار جمع آوری 

می شود.
کیلومتر   ۴۲۶ با  بخش  این  کرد:  خاطرنشان  نیز  خلجستان  بخشدار 
مربع وسعت، دارای ۲۴ روستاست که حدود ۲۰ روستا دارای دهیاری 

و شورا می باشد.
حسن بافرانی با بیان اینکه در هر روستا چاله ای برای جمع آوری زباله 
اینکه منطقه خلجستان کوهستانی  به  توجه  با  حفر شده است گفت: 
است، امکان حفر عمیق چاله نیست، از این رو اکثر پالستیک هایی که 
در حاشیه روستاهای این بخش ریخته شده، به خاطر این است که به 

دلیل عمیق نبودن چاله های زباله ، امکان امحا وجود ندارد.
وی حجم زباله  های جمع آوری شده در این بخش را ۱۰۰ ُتن ذکر کرد 
و گفت: زباله های شهر دستجرد توسط شهرداری جمع آوری و مدیریت 
مواجه  مشکل  با  روستایی  زباله های  مدیریت  برای  ولی  می شود، 
سایتی  بدهند  اجازه  داریم،  طبیعی  منابع  زمین  هکتار   ۵۰ هستیم، 

کنیم. پیش بینی  را 

اطالعیه مدیریت بحران 
استانداری قم در خصوص 

آلودگی هوا

خیزش  دنبال  به  اطالعیه ای  صدور  با  قم  استانداری  بحران  مدیریت 
گرد و خاک و افزایش آلودگی هوا بر لزوم پرهیز از فعالیت طوالنی در 
و  فعالیت های عمرانی  از ماسک، ممنوعیت  استفاده  منزل،  از  خارج 

کرد. تاکید  آلودگی  تشدید  بر  اثرگذار  واحدهای  تعطیلی 
به گزارش فارس، اطالعیه مدیریت بحران استانداری قم در خصوص 

آلودگی هوای امروز دوشنبه 30 خردادماه به شرح زیر است:
تندری،  سامانه  فعالیت  بر  مبنی  استان  هواشناسی  اعالم  به  توجه  با 
ناپایداری و وزش باد شدید در منطقه، خیزش گرد و خاک و افزایش 
توصیه  ذیل  موارد  رعایت  ماه،  دو شنبه۳۰ خرداد  روز  از  هوا  آلودگی 

گردد: می 
خارج  در  سنگین  یا  و  طوالنی  های  فعالیت  هرگونه  از  خودداری   -۱

منزل از 
خودمراقبتی  های  توصیه  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  ضرورت   -۲

هوا آلودگی  با  مواجهه  در  شهروندان  عموم  توسط 
معاینه  فاقد  و  دودزا  خودروهای  و  ها  کامیون  با  برخورد  ۳_تشدید 

راهور( )پلیس  فنی  
۴_  ممنوعیت زنگ ورزش  سنگین در فضای باز

آلودگی  کننده  تشدید  عمرانی  های  فعالیت  هرگونه  ممنوعیت    -۵
و( ها  شهرداری  هوا) 

از  اعم  ورزشی  مسابقات  برگزاری  و  فعالیت  هرگونه  ممنوعیت    -۶
بسته)ورزش  و  باز  فضای  شهر  سطح  در  غیره  و  همگانی  و  انفرادی 

جوانان( و 
۷-  تعطیلی فعالیت کلیه واحد های اثر گذار بر تشدید آلودگی هوای 
تولید بتن کارخانه آسفالت  شهر منجمله معادن شن ماسه واحدهای 

و غیره ) سازمان صنعت و معدن و محیط زیست(
۸- پرهیز کلیه افراد دچار مشکل تنفسی و قلبی و بیماران زمینه ای   

از ترددهای غیر ضرور 
اداره کل مدیریت بحران استانداری قم

عملیات اجرایی آسفالت محور 
قم جعفریه آغاز شد

آسفالت  اجرایی  عملیات  گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شد. آغاز  کیلومتر   5/10 طول  به  جعفریه  قم-  محور 

محمد صادقی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم طی سخنانی اظهار 
دسترسی  راه  در  قم-جعفریه  بزرگراهی  محور  اهمیت  به  توجه  با  کرد: 
به استان های همجوار و کریدور ارتباطی به استان های غربی و شمال 

از اهمیت اساسی برخوردار است. غربی، بهسازی مسیر 
وی افزود: همچنین با توجه به ارتقای شهر جعفریه به شهرستان و لزوم 
بر  این بخش  افزایش جمعیت در  و سیاست  قابل دسترس  و  ایمن  راه 
اساس اسناد باالدستی طی سال های آتی، موضوع تامین راه و جاده 

بزرگراهی از مهمترین برنامه های این اداره کل است.
آغاز  محور  این  در  کل  اداره  این  اقدام  آخرین  داد:  توضیح  صادقی 
کاروانسرای  مجاور  از  -جعفریه  قم  محور  آسفالت  اجرایی  عملیات 
به طول 5/10کیلومتر است که عملیات بهسازی  به سمت قم  سنگی 
می  اجرا  آسفالت  روکش  الیه  دو  اجرای  با  و  سیمان  با  تثبیت  روش  به 

شود.
وی مدت اجرای این پروژه را طبق قرارداد پنج ماه اعالم کرد و افزود: 

امیدواریم طی مدت سه ماه این عملیات اجرا و تکمیل شود.
یافته برای این اجرای این پروژه بیش  صادقی گفت: اعتبار تخصیص 

از 60 میلیارد تومان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان تصریح کرد: این اداره کل 
به  مسیر  کل  ارتقا  به  نسبت  سال  ده  مدت  به  کنون  تا   ۱۳۹۰ سال  از 
طول ۳۶ کیلومتر از حالت جاده دو طرفه به جاده چهار خطه بزرگراهی 
قبول  قابل  کیفیت  و  مسافت  کاهش  به  توجه  با  اما  است  کرده  اقدام 
شده  تریلی  و  سنگین  خودروهای  عبور  به  منجر  مرور،  و  عبور  سطح 
آسفالت  در سطح  موعد  از  پیش  باعث خرابی های  موضوع  همین  که 

است. گردیده 
گفتنی است به مدت ۶۰ ماه کیفیت اجرای این پروژه توسط پیمانکار 

تضمین شده است .

خبـرخبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

راه اندازی  برای  پله برقی   16 خرید       ◄
یزد  شهر  شورای  عضو  پیشنهاد  قم،  متروی 
تعریف  و  قم  با  خواهرخواندگی  امضای  برای 
ریل های  جمع آوری  جهت  بودجه  ردیف 
ششمین  و  چهل  مصوبات  مهم ترین  متروکه، 
قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 

. د بو
علنی  و  رسمی  جلسه  ششمین  و  چهل 
دکتر  حضور  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
ریاست  با  و  شهردار  نژاد  سقائیان  سیدمرتضی 
حضور  با  و  شورا  رئیس  اسالمی  حسین  دکتر 
اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار  معاونان 
باکری  شهر در سالن جلسات ساختمان شهید 

شد. برگزار 
ایجاد  مجوز  اخذ  جلسه  این  از  بخشی  در 
ریال  میلیارد  شصت  مبلغ  به  بودجه  ردیف 
نیروی  سروش  ساحتمان  احداث  به منظور 
در  و  گرفت  قرار  اعضا  موردبررسی  انتظامی 
تخصصی  کمیسیون  نظر  تا  شد  مقرر  نهایت 
در این زمینه مورد تأیید و تصویب شورای شهر 

بگیرد. قرار 
فاز  راه اندازی  برای  پله برقی   ۱۶ خرید 

قم متروی  یک  خط  نخست 
شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
خرید،  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی 
یک  خط  برای  پله برقی   ۱۶ نگهداری  و  نصب 
 ۹۰۰ و  میلیارد   ۴۲ داشت:  اظهار  قم،  متروی 
پله برقی   ۱۶ این  اجرای  برای  تومان  میلیون 

شد. خواهد  هزینه 
ردیف  ایجاد  مجوز  اخذ  صابری  حسین 
به منظور  ریال  میلیارد  شصت  مبلغ  به  بودجه 
را  انتظامی  نیروی  سروش  ساحتمان  احداث 
اعتبارات  محل  از  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه 
نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسالمی، 
جهت  ریال  میلیارد   ۶۰ میزان  به  بودجه ای 
بوستان  جنب  در  کالنتری  واحد  یک  احداث 

خضر نبی)ع( انجام خواهد شد که نحوه اقدام 
کمیسیون  نظر  طبق  خصوص  این  در  عمل  و 

بود. خواهد  تخصصی 
شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم با اشاره به تفریغ بودجه سال 
کرد:  ابراز  قم  شهری  مدیریت  مجموعه  قبل 
بودجه  تفریغ  الیحه  به زودی  باید  قم  شهرداری 
تا  کند  شهر  اسالمی  شورای  تقدیم  را  خود 
وجود  به  انطباق  کمیته  در  نظر  این  از  مشکلی 

. ید نیا
یک  به  مساعدت  اعمال  مجوز  اخذ  به  وی 
تجهیزات  و  تأمین  جهت  پالک  تعویض  مرکز 
طی  افزود:  و  کرد  اشاره  نظارتی  دوربین های 
این  انجام شده،  اقدامات  با  گذشته  سال های 
مرکز شاهد سرعت در وصول درآمدها و رضایت 

است. شده  شهروندان 
وی اخذ مجوز ردیف بودجه جهت جمع آوری 
و  خاک برداری  همراه  به  متروکه  ریل های 
یادآور  و  داد  قرار  موردتوجه  را  جدول گذاری 
این  در  جدول گذاری  و  خاک برداری  شد: 
پی  در  قم  برای شهرداری  باالیی  اراضی هزینه 
در  شهری  مدیریت  مجموعه  که  داشت  خواهد 
مرحله اول ۱۵ میلیارد ریال برای آن اختصاص 

است. داده 
در ادامه اخذ مجوز خرید، نصب و نگهداری 
از  پس  قم  متروی  یک  خط  برای  پله برقی   ۱۶
با  تخصصی  کمیسیون  رئیس  توضیحات  بیان 

شد. تصویب  اعضا  اکثریت  موافقت 
همچنین اخذ مجوز اعمال مساعدت به یک 
تجهیزات  و  تأمین  جهت  پالک  تعویض  مرکز 
ارائه توضیحات  از  دوربین های نظارتی نیز پس 

شد. مصوب  طرح  مدافعان  دفاعیات  و 
جمع آوری  قم  در  متروکه  ریل  کیلومتر   ۱۵

د می شو
اخذ  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
ریل های  جمع آوری  جهت  بودجه  ردیف  مجوز 

جدول گذاری  و  خاک برداری  همراه  به  متروکه 
در  داشت:  اظهار  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
متروکه  ریل های  از  کیلومتر   ۱۵ حدود  مجموع 
فاز  در  حداقل  که  شد  خواهد  جمع آوری  قم 
هزینه شود. تومان  میلیارد   ۳۰ باید  آن  نخست 
نظر  آخرین  داد: طبق  ادامه  عباس حلوایی 
در  امین  بلوار  پل  استان،  برنامه ریزی  شورای 
خواهد  تخریب  و  جمع آوری  طرح  این  قالب 

. شد
طرح  این  اجرای  با  داشت:  اظهار  وی 
امین  بلوار  ترافیک  تا  می شود  پیش بینی 
جهت  الزم  تدابیر  تا  است  الزم  که  شود  تشدید 
مدیریت بهتر ترافیک از هم اکنون انجام بگیرد.

در بخش دیگری از این جلسه نیز اخذ مجوز 
ردیف بودجه جهت جمع آوری ریل های متروکه 
به طول  و جدول گذاری  به همراه خاک برداری 
اعضای  تصویب  مورد  کیلومتر   ۱۵ تقریبی 

گرفت. قرار  قم  شهر  شورای 
و  رئیس  نائب  حیدری  ناصر  حجت االسالم 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
و  چهل  جلسه  ویژه  میهمان  یزد  شهر  اسالمی 
ضمن  آن  طی  که  بود  قم  شهر  شورای  ششم 
پیشنهاد  مشترک،  همکاری  زمینه های  بررسی 
قم  با  خواهرخواندگی  تفاهم نامه  امضای 
شد. ارائه  یزد،  شهر  شورای  عضو  این  توسط 

بلوار امین ضرورت تخریب پل 
رئیس  جلسه  این  از  دیگری  بخش  در 
شورای  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون 
ردیف  اخذ مجوز  به  اشاره  با  قم،  اسالمی شهر 
به  متروکه  ریل های  جمع آوری  جهت  بودجه 
اظهار  جدول گذاری،  و  خاک برداری  همراه 
بلوار امین کمک زیادی  داشت: جمع آوری پل 

کرد. خواهد  محدوده  آن  ترافیک  به 
روح الله امراللهی ادامه داد: جمع آوری این 
پل در بهبود و تسریع پروژه های پیرامونی تأثیر 

بسزایی خواهد داشت.     ►

◄     رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
طرح  نیاز  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
چهل  امامزادگان  متبرک  بقاع  ساماندهی 
 ۲۵۰ گفت:  دولتی  اعتبارات  به  قم  اختران 
این  برای  دولت  سوی  از  اعتبار  ریال  میلیارد 

است. اختصاص یافته  طرح 
اخیر  جلسه  به  اشاره  با  امرالهی  روح الله 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  اعضای 
با نماینده تام االختیار  شورای اسالمی شهر قم 
و  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
موسی  امامزادگان  حرم  هیئت امنای  اعضای 
داشت:  اظهار  )ع(  اختران  چهل  و  مبرقع 
سوی  از  خوبی  پیشنهادهای  جلسه  این  در 
انجام شد،  اوقاف  با  توافق هایی  و  ارائه  طرفین 
هیئت امنای  پیشنهادات  برخی  درحالی که 
توافق  مورد  موضوعات  از  بیشتر  امامزادگان 

بود.
اجرای  برای  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دارد  وجود  همکاری  طرف  سه  طرح  این 
مدیریت  با  پارکینگ  احداث  داد:  توضیح 
و  راه  کل  اداره  با  صحن  اجرای  شهری، 
شبستان ها  احداث  و  قم  استان  شهرسازی 
و  اختران  چهل  امامزادگان  هیئت امنای  با  نیز 

است. استان  اوقاف 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
برای  اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
بقاع  جوار  در  موجود  منازل  و  اراضی  تملک 
دولتی  اعتبارات  اختران،  چهل  امامزادگان 
آخرین  طبق  گفت:  است  گرفته شده  نظر  در 
اوقاف  شبستان ها  احداث  برای  تصمیم، 
توافق  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با  استان 
را  کرده که زمین الزم برای احداث شبستان ها 

بدهد. تحویل 

صحن  احداث  کرد:  خاطرنشان  وی 
امامزادگان از اعتبارات ملی و توسط اداره کل 
شد. خواهد  انجام  قم  استان  شهرسازی  و  راه 

تملک  برای  مالی  منبع  افزود:  امرالهی 
شبستان ها  و  صحن  حوزه  در  شخصی  منازل 
پارکینگ هم  حوزه  در  و  است  ملی  اعتبارات  با 
دهد  انجام  را  الزم  تملک  شده  قرار  شهرداری 
موظف  مسیر  در  دستگاهی  هر  حقیقت  در  و 

برساند. سرانجام  به  را  تملک  کار  خود  شده 
که  زمینه  این  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
ارزش گذاری  گفته اند  منطقه  اهالی  برخی 
تومان  هزار  سه  متری  ازای  به  آن ها  امالک 
تعریف  اساس  بر  گفت:  است  انجام شده 
سه  متری  منطقه  امالک  منطقه ای«  »قیمت 

مردم  اما  دارند  منطقه ای  قیمت  تومان  هزار 
از  سه نفره ای  هیئت  چراکه  نباشند  نگران 
را  امالک  شهر  شورای  و  دادگستری  دارایی، 
حدود  مورد  در  فعاًل  که  می کند  قیمت  تعیین 

کنیم. صحبت  نمی توانیم  آن  قیمت 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم اظهار داشت: آخرین 
پالک ها که در مورد صحن بوده با ردیف بودجه 

است. تملک  حال  در  دولتی 
خانه  گرفتن  قرار  مورد  در  هم چنین  وی 
گفت:  طرح  محدوده  در  توکلی  تاریخی 
مذاکره  حال  در  زمینه  این  در  شهری  مدیریت 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  با 

► است.    قم  استان  صنایع دستی 

آنچه در جلسه شورای شهر قم گذشت

از خرید 16 پله برقی برای راه اندازی مترو تا پیشنهاد 
خواهرخواندگی با شهر یزد

آخرین تصمیمات برای طرح ساماندهی چهل اختران قم؛

توافق شهرداری، اوقاف و راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای پروژه



◄     رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای 
و ضلع  اینکه وضعیت میدان مطهری  بیان  با  قم  شهر 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  شرقی 
زیبنده قم نیست، گفت: مجموعه مدیریت شهری قم 
به ساماندهی  اولویت دار نسبت  پروژه  باید بصورت دو 

کند. اقدام  طرح  دو  این 
جلسه  ششمین  و  چهل  در  دهناد"  "محمدحسین 
سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
جلسات ساختمان شهید باکری، با اشاره به مشکالت 
منظر  و  سیما  کرد:  بیان  شهر،  مرکزی  محالت  برخی 
بارز  از ویژگی های  نازیبای شهری، ترافیک و آشفتگی 
مطهر  حرم  شرقی  بست  و  مطهری  میدان  پیرامون 

است. معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
میدان  اطراف  آشفتگی  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  نگاه  ایجاد  و بست شرقی حرم مطهر سبب  مطهری 

تصور منفی در بین زائران و گردشگران ورودی به شهر 
می  سوال  زیر  را  گذشته  اقدامات  تمام  و  شود  می  قم 

برد.
جهت  قم  شهرداری  های  برنامه  به  اشاره  با  دهناد 
اضافه  شهر،  مرکزی  هسته  محله  دو  این  ساماندهی 
جزو  عمرانی  حیث  از  پروژه  دو  این  اکنون  هم  کرد: 
طرح های اولویت دار است و الزم است بصورت عملی 

شود. ساماندهی  ها  پروژه  این  وضعیت 
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر 
قم با بیان اینکه محصول این پروژه ها می تواند منبع 
مالی اجرای این طرح ها باشد، یادآور شد: مشکالت 
شهر  در  ها  پروژه  این  اجرای  مانع  ای  بودجه  و  مالی 
قم نیست و اجرای آنها برای سرمایه گذاران مقرون به 

است. صرفه 
دهناد خاطرنشان کرد: میدان مطهری در طراحی 

شهری  پیشرفته  میدان  یک  بعنوان  شده  انجام  های 
مطهر  حرم  شرقی  بست  در  است؛  شده  بینی  پیش 
و  پارکینگ  همراه  به  رانی  تاکسی  و  اتوبوس  پایانه  نیز 
شده  گرفته  نظر  در  شهری  اجتماعات  مطلوب  فضای 

است.
عضو شورای اسالمی شهر قم تصریح کرد: باید یک 
طرح تجاری واقع گرایانه در پیرامون ضلع شرقی حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( پیش بینی شود تا 

توقعات سرمایه گذاران برآورده شود.
اتصال  نیز  مطهری  میدان  در  داشت:  اظهار  وی 
از طریق  امام موسی صدر به خیابان امیرکبیر  خیابان 
مطهری  میدان  فضای  و  گرفت  خواهد  انجام  زیرگذر 
شد. خواهد  تبدیل  مدرن  و  محور  انسان  معبر  یک  به 

گذشته  سالهای  طی  کرد:  عنوان  پایان  در  دهناد 
طرح  دو  این  ساماندهی  خصوص  در  زیادی  مباحث 

موفقیت  عمل  مرحله  در  اما  گرفته  انجام  قم  شهری 
مدیریت  مجموعه  تا  است  الزم  و  نداشته  چندانی 
شهری قم بصورت عملی وارد فاز ساماندهی و طراحی 

► شود.    کنونی  معضل  دو  این 

◄     معاون استاندار قم  خواستار تهیه 
گفت:  و  شد  قم  روستاهای  مسائل  نظام 
استان  روستاهای  اولویت دار  مشکالت 
باید توسط بخشداران احصاء و ارائه شود.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
قرارگاه  جلسه  در  معتمدی  قم،  ابراهیم 
نظام  تهیه  استان  روستاهای  به  آبرسانی 
برنامه  نیاز  پیش  را  قم  روستاهای  مسائل 
ریزی برای حل آنها دانست و ابراز داشت: 
بایستی روستا به روستا، مشکالت اولویت 
دار بررسی و در راستای جذب اعتبارات و 

شوند. تدوین  بعدی  های  پیگیری 
و  برق  آب،  روستایی،  راه  معتمدی 

های  بخش  مهم  مسائل  جمله  از  را  گاز 
شرکت  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  استان 
شهرداری  همکاری  با  باید  خدماتی  های 
های  شبکه  ی  توسعه  ها،  بخشداری  و 
را  استان  روستایی  مناطق  در  انرژی 

کنند. تسریع 
پیگیری  بر  تاکید  با  قم  استاندار  معاون 
های  دستگاه  از  استان  عمرانی  مشکالت 
برنامه  سازمان  مدیران  ی  ویژه  نگاه  ملی، 
مورد  را  قم  به  نسبت  کشور  ی  بودجه  و 
عالی  مدیریت  افزود:  و  داد  قرار  توجه 
پیگیری  برای  مدیران  پشتیبان  نیز  استان 

باشد. می  مرکز  از  دار  اولویت  مسائل 

غیرعامل  پدافند  ریاست  حکم  اعطای 
قم استاندار  به 

سازمان  معاون  مراسمی  طی  همچنین 
»ریاست  حکم  کشور،  عامل  غیر  پدافند 
به  را  قم«  استان  غیرعامل  پدافند  شورای 
این  استاندار  شاهچراغی  محمدتقی  سید 

کرد. اعطا  استان 
پایان جلسه شورای پدافندغیرعامل  در 
رحیمی  رسول  حضور  با  که  قم  استان 
پدافند  سازمان  استان های  امور  معاون 
برگزار شد، حکم »ریاست  غیرعامل کشور 
با  قم«  استان  غیرعامل  پدافند  شورای 
باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر  امضای 

رییس  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
به  کشور  غیرعامل  پدافند  دایمی  کمیته 

قم  استاندار   شاهچراغی  محمدتقی  سید 
► شد.    اعطاء 

اجرای  از  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر       ◄
بحران  وقوع  از  پیشگیری  برای  عمرانی  پروژه   14
اعتباری  با  و   1401 سال  پایان  تا  معابر  آب گرفتگی 

داد. خبر  ریال  میلیارد   200 بالغ بر 
قم،  شهرداری  شش  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
احمد ترکمن با بیان اینکه یکی از مشکالت شهرهای 
است  معابر  آب گرفتگی  بارندگی،  فصول  در  بزرگ 
اظهار داشت: این موضوع سبب اختالل در رفت وآمد 
افتادن  راه  به  منجر  مواردی  در  و  شده  شهروندان 

می شود. شهر  در  فصلی  سیالب های 
توسعه  در  مطرح  مسائل  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
آب های  روان  موضوع  آن،  برای  برنامه ریزی  و  شهری 
سطحی ناشی نزوالت جوی است ابراز کرد: این آب ها 
به دلیل افزایش سطوح غیرقابل نفوذ و یا نفوذپذیری 
موجب  زیاد  حجم  و  سرعت باال  با  شهر،  سطح  در  کم 
بروز  و  سیالب  شدن  روان  معابر،  سطح  آب گرفتگی 

می شوند. شهروندان  برای  مشکالتی 

خاطرنشان  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
هدف  با  سطحی  آب های  دفع  زمینه  این  در  کرد: 
و  سیالب  وقوع  خطر  از  مسکونی  مناطق  ایمن سازی 
از مناطق شهری است. احتمالی  رفع خسارت  نهایتًا 

بلوار  انهار  بهسازی  راستا  این  در  وی،  گفته  به 
بعثت،  بلوار  بعثت،  خیابان  )س(،  معصومه  حضرت 
شهرک  و  معصوم)ع(  سید  امامزاده  محله های 
بلوار  انتهای  و  ابراهیم)ع(  امامزاده  خیابان  فاطمیه، 

است. کار  دستور  در  جنوبی  کشاورز 
به  توجه  با  عمرانی  پروژه   ۱۴ اجرای  از  ترکمن 
از  پیشگیری  جهت  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
با   ۱۴۰۱ پایان سال  تا  وقوع بحران آب گرفتگی معابر 

داد. خبر  ریال  میلیارد   ۲۰۰ بالغ بر  اعتباری 
وی یادآور شد: اجرای کانال لوله ای دفع و هدایت 
ابراهیم)ع(  امامزاده  خیابان  زیرگذر  سطحی  آب های 
با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال از دیگر پروژه های 

► عمرانی منطقه در سال جاری است.   

مصرف  مدیریت  دفتر  سرپرست       ◄
با  گفت:  قم  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
شدیم،  موفق  توانیر  طریق  از  پیگیری  
بخش های  برق  مصرف  محدودیت های 
صنایع و کشاورزی استان را کاهش بدهیم.
سلیمانیان  داود  ایرنا،  گزارش  به 
شورای  جلسه  نخستین  در  یکشنبه  عصر 
)ع(  رضا  امام  تاالر  در  قم  شهرستان  اداری 
فرمانداری اظهار داشت: محدودهای پیک 
اعالم  جاری  خردادماه   ۱۶ در  مصرف  بار 

. شد
روز  دو  صنایع  پیش  هفته  تا  افزود:  وی 
و کشاورزی  تا ۲۳  از ساعت ۱۱  و  در هفته 
برق  پنج ساعت قطعی  به مدت  روز  نیز هر 
با صحبت هایی که استانداری  داشتند، که 
نیرو  وزارت  با  استان  نمایندگان  مجمع  و 
داشتند، این مدت قطعی برق برای صنایع 

به یک روز و بخش کشاورزی نیز به هفته ای 
البته روزهایی که  سه روز کاهش پیدا کرد، 

نمی کنیم. قطع  را  برق  باشد،  خنک  هوا 
سلیمانیان بیان داشت: اندکی تشخیص 
شرکت  که  سقفی  از  مصرف  پیک  بدهیم 
برق  نمی رود،  باالتر  کرده،  تعیین  توانیر 
قطع  که  گذاشتیم  اولویت  در  را  کشاورزی 

نشود.
مصرف  محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
برق صنایع نیز بیان داشت: ما توانستیم با 
قطعی  توانیر،  شرکت  از  زیاد  های  پیگیری 
کاهش  روز  یک  هفته ای  به  را  صنایع  برق 
تا  یابد  ادامه  روند  این  امیدواریم  بدهیم، 
شود. کمتر  مشکل ها  و  نکنند  ضرر  صنایع 

شهر  بار  پیک  اینکه  بیان  با  سلیمانیان 
عنوان  به  یادآور شد:  است  متفاوت  روز  هر 
و  فرمانداری  مصرف  بار  پیک  امروز  نمونه 

محدوده شهرستان قم حدود ۷۸۰ مگاوات 
 ۸۴۰ نیز  قم  استان  محدود  و  استانداری  و 
مگاوات بوده است، اگر محدودیت ها اعمال 
نشود، تا ۹۶۰ مگاوات امکان افزایش بار را 

داریم.
قم  برق  مصرف  مدیریت  سرپرست 
خاطرنشان کرد: چون کشور در تولید برق با 
مشکل مواجه است، هر استانی باید برخی 
محدودیت هایی را اعمال کند تا بتواند بدون 
خانگی های  و  تجاری ها  خاموشی های 

کند. گذر  گرما  فصل  از  شهر  داخل 
با  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
و  استانداری  اداره ها،  همه  همکاری 
خوبی  مصرف  مدیریت  بتوانیم  بخشداری 
امیدواریم  حتی  کرد:  بیان  کنیم  اعمال  را 
محدودیت هایی که برای صنایع و کشاورزی 

► نباشد.    زیاد  نیز  می شود  اعمال 
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معاون سازمان قطار شهری:
وظیفه تأمین قطار مترو قم بر 

عهده دولت است

یک  خط  اینکه  بیان  با  قم  شهری  قطار  سازمان  بهره برداری  معاون 
حاضر  حال  در  گفت:  است؛  گرم  تست  آماده  هم اکنون  قم  متروی 
این موضوع  تأمین قطار است که  بزرگ ترین چالش متروی قم، بحث 

است. دولت  وظایف  حیطه  در 
اولین  راه اندازی  و  بهره برداری  زمان  پیرامون  خداشناس  سیدامید 
خط متروی قم اظهار داشت: در این خصوص نمی توان وعده قطعی 
داد، چراکه مردم توقع دارند هنگامی که برای افتتاح و بهره برداری از 
این وعده در موعد مقرر خود تحقق  تعیین می شود،  پروژه زمان  یک 

یابد.
وی احداث عملیات ساختمانی خط ها، ایستگاه ها و تأمین تجهیزات 
کرد  عنوان  قم  شهری  قطاری  سازمان  اصلی  وظایف  ازجمله  را  آن 
ریل گذاری  کامل  یک  خط  مسیر  کیلومتر  شش  گفت:  دراین باره  و 
شده، ریل سوم و کابل کشی ها نیز کشیده شده است و برق مترو نیز 

است. شدن  وصل  آماده 
یک  خط  اینکه  بیان  با  قم  شهری  قطار  سازمان  بهره برداری  معاون 
حال  در  کرد:  تصریح  است،  گرم  تست  آماده  هم اکنون  قم  متروی 
این  که  است  قطار  تأمین  بحث  قم،  متروی  چالش  بزرگ ترین  حاضر 
نبوده و دولت موظف است قطار شهری  موضوع در حیطه وظایف ما 

کند. تأمین  را 
وی با اشاره به مشکالت پیش روی بهره برداری از خط یک متروی قم 
و  گرفته  شدت  اخیر  سال های  در  که  تحریمی  شرایط  در  شد:  یادآور 
اتخاذشده  تدبیرهای  با  می افتد،  اتفاق  سال  یک  در  بارها  که  تورمی 

و نصب کنیم. تأمین  را  نیاز متروی قم  اقالم مورد  موفق شدیم 
پروژه  قطار  سریع تر  هرچه  نیز  دولت  امیدواریم  افزود:  خداشناس 
قم،  متروی  خط  راه اندازی  با  بتوانیم  ما  تا  کند  تأمین  را  قم  متروی 
پس  چراکه  شویم،  نزدیک  پروژه  کل  شدن  عملیاتی  به  دیگر  گام  یک 
تا  می کشد  طول  ماهه  چهار-پنج  زمانی  بازه  یک  حداقل  نیز  تست 

شود. برطرف  خطوط  نواقص 
تشریح  در  همچنین  قم  شهری  قطار  سازمان  بهره برداری  معاون 
تأمین قطار شهری توسط دولت گفت: دلیل اصلی عدم  عوامل عدم 
بودجه  بحث  و  قیمت  بعد  مرحله  در  و  تحریم ها  بحث  قطار،  تأمین 

است.
چین  از  کشور  متروی  قطارهایی  از  باالیی  حجم  اینکه  بیان  با  وی 
تأمین می شوند، اضافه کرد: قطارهای اروپایی برای ما گران تر خواهد 
کشورهای  از  مترو  قطار  خرید  مانع  نیز  تحریم ها  بحث  البته  و  بود 
تأمین  قطار  اروپایی  کشورهای  از  بخواهیم  اگر  چراکه  است،  اروپایی 
کنیم این امر به صورت مستقیم میسر نخواهد بود و باید از کشورهای 

بود. خواهد  گران تر  قطعًا  که  گیرد  صورت  واسطه 
متروی  گرم  تست  وضعیت  آخرین  خصوص  در  همچنین  خداشناس 
قم و وعده های داده شده دراین باره گفت: رایزنی ها برای تأمین قطار 
آماده  مترو  یک  خط  اگرچه  و  است  انجام  حال  در  تهران  متروی  از 
این  بر  مترو  کارشناسان  و  عوامل  تالش  بااین حال  ولی  است  تست 
به حداقل  را  این خط، مشکالت هنگام تست  بهتر  تکمیل  با  تا  است 

برسانند. ممکن 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی:
اطلس جامع سرمایه گذاری قم 

تدوین می شود
جامع  اطلس  تدوین  از  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
سرمایه گذاری با هدف رفع مشکالت سرمایه گذاری و مشخص کردن 

داد. خبر  استان  سرمایه گذاری  مستعد  پهنه های  و  ظرفیت ها 
به گزارش اداره کل اقتصادی و دارایی قم، مهدی فراهانی در حاشیه 
امور  کل  اداره  کرد:  اضافه  سرمایه گذاری،  اطلس  تدوین  جلسه 
به عنوان متولی جذب سرمایه گذاری خارجی در  و دارایی  اقتصادی 
پیگیری  و  جدیت  گذاری،  سرمایه  جامع  اطلس  تدوین  برای  استان، 

الزم را دارد.
مدیرکل اقتصادی و دارایی قم افزود: از آنجا که مبنای فنی و اصولی 
مسئوالن  همکاری  با  است،  سرمایه گذاری  اطلس  سرمایه گذاری، 
اطالعات  روزترین  به  شده است  سعی   ، اطلس  تدوین  اساتید  و  فنی 
از ظرفیت ها، محدویت ها و پهنه های مستعد مشخص شود تا در یک 

گیرد. قرار  گذاران  سرمایه  استفاده  مورد  افزاری،  نرم  بستر 
گفت:  سرمایه گذاری  اطلس  تدوین  مزیت های  بر  تاکید  با  وی 
و  موجود  طرح های  از  مکانی  داده  پایگاه  یک  سرمایه گذاری  اطلس 
طبیعی،  سیمای  نظام مند  ارائه  به  که  یافته است  تخصیص  پهنه های 
مناطق  حال،  عین  در  و  می پردازد  استان  زیربنایی  و  زیستی  محیط 
نیاز  اساس  بر  طرح ها  بندی  رتبه  با  همراه  را  سرمایه گذاری  مستعد 

می کند. معرفی  استان، 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  با  رایزنی هایی  و  مکاتبات  اینکه  بیان  با  وی 
تامین  قم  پژوهشی  بودجه  از  اطلس  اعتبار  تا  گرفته  صورت  استان 
اطلس  تدوین  برای  پژوهشی  بودجه  ردیف  خوشبختانه  گفت:  شود 
و جمع  یافته است  اختصاص  ریزی  برنامه  و  از سوی سازمان مدیریت 
شده  آغاز  استان  اجرایی  دستگاههای  از  نیاز  مورد  اطالعات  آوری 

است.
وی اظهار امیدواری کرد تا پایان امسال تدوین اطلس سرمایه گذاری، 
سرمایه  مشکالت  رفع  در  موثر  نقشی  بتواند  و  برسد  سرانجام  به 

باشد. داشته  استان  در  گذاری 

خبـر

چالش های  برخی  قم  شهردار       ◄
متروکه  ریل های  جمع آوری  در  رو  پیش 
از  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
به  نسبت  نهادها  از  برخی  حاال  همین 
متروکه  ریل های  پیرامون  اراضی  مالکیت 
نیوجرسی  نصب  درصدد  و  بوده  مدعی 
برابر  در  قدرت  با  شهرداری  که  هستند 

کرد. خواهد  ایستادگی  آن ها 
در  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  دکتر 
علنی  و  رسمی  جلسه  ششمین  و  چهل 
شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات 
اخذ  به  اشاره  با  باکری،  شهید  ساختمان 
جمع آوری  جهت  بودجه  ردیف  مجوز 
خاک برداری  همراه  به  متروکه  ریل های 
مجموعه  داشت:  اظهار  جدول گذاری،  و 
مصوبات  به  توجه  با  استان  مدیریت 
به  نسبت  قم،  به  رئیس جمهوری  سفر 
دارد. اصرار  متروکه  ریل های  جمع آوری 
در  رو  پیش  چالش های  برخی  وی 
موردتوجه  را  متروکه  ریل های  جمع آوری 

وضعیت  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 
متروکه  ریل های  پیرامون  مالکیت های 

نیست. مشخص  به درستی  هنوز 
همین  از  داد:  ادامه  قم  شهردار 
مالکیت  به  نسبت  نهادها  از  برخی  حاال 
مدعی  متروکه  ریل های  پیرامون  اراضی 

هستند  نیوجرسی  نصب  درصدد  و  بوده 
آن ها  برابر  در  قدرت  با  شهرداری  که 

کرد. خواهد  ایستادگی 
امین  بلوار  پل  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
تخریب  و  جمع آوری  کرد:  عنوان  نیز  قم 
کارشناسی  دقیق  به صورت  باید  پل  این 

در  کارشناسی  اقدام  هیچ  هنوز  و  شود 
بلوار  پل  نیاز  عدم  یا  ضرورت  خصوص 

است. نگرفته  انجام  امین 
کرد:  تأکید  نژاد  سقائیان  دکتر 
مطالعات  انجام  در خصوص  قم  شهرداری 
پل  این  تخریب  با  رابطه  در  کارشناسی 
نقاط  یا  مزایا  عواقب،  از  و  دارد  اصرار 
است. نکرده  حاصل  اطمینان  آن  ضعف 

جمع آوری ریل های متروکه از مطالبات 
اساسی مردم بود

در  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تخصیص  کاهش  به  اشاره  با  جلسه  این 
به  نسبت  قم  به  دز  رود  سرشاخه های  آب 
عدم  داشت:  اظهار  گذشته،  سال های 
عدم  و  آب  بی کیفیت  چاه های  جابه جایی 
از  قم  آب  سهمیه  کامل  جذب  در  توانایی 
انتقادات و سؤاالت  سرشاخه های رود دز، 
استان  آبفای  مسئوالن  از  قم  شهر  شورای 

است.
به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی  حسین 

جمع آوری  جهت  بودجه  ردیف  مجوز  اخذ 
و  خاک برداری  همراه  به  متروکه  ریل های 
ریل های  جدول گذاری، گفت: جمع آوری 
اساسی مردم قم  از مطالبات  یکی  متروکه 

است.
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
موسسه  به  زمین  قطعه  یک  واگذاری 
با  آموزشی  کاربری  با  القرآن  مکتب 
قرار  موردتوجه  را  قم  شهرداری  مالکیت 
با  باید  زمین  قطعه  این  کرد:  تأکید  و  داد 
واگذار  موسسه  به  الزم  تعهدات  و  شروط 
برآوردهای  تحقق  عدم  صورت  در  تا  شود 

شود. گرفته  پس  باز  زمین  اولیه، 
وی با اشاره به ۳۱ خردادماه و شهادت 
این  کرد:  ابراز  چمران،  مصطفی  دکتر 
کلمه  دقیق  معنای  به  شهید  استاد 
وجود  در  و  بود  انقالب  تراز  در  استادی 
ایمان،  و  علم  دروغین  تضادهای  خود 
را  ازاین دست  اموری  و  تجدد  و  سنت 

► بود.   کرده  بی معنا 

ادعای برخی نهادها نسبت به مالکیت اراضی پیرامون ریل های متروکه؛

● دکتر سقائیان نژاد: شهرداری با قدرت در برابر آن ها ایستادگی خواهد کرد   ●

آشفتگی میدان مطهری و ضلع شرقی حرم مطهر زیبنده قم نیست

●  لزوم ورود سرمایه گذاران برای اجرای این طرح ها    ●

معاون استاندار: 

●  نظام مسائل روستاهای قم تهیه شود    ●

●  ساماندهی و هدایت آب های سطحی منطقه 6 قم با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان    ●

●  محدودیت های مصارف صنعتی و کشاورزی برق در قم کاهش یافت    ●
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تالش 117 دانشجوی معلم برای 
کمک به دانش آموزان قمی 

دیدار  در  قم  استان  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  نمایندگان 
پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس  و  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  با 
حضور  از  گزارشی  ارائه  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی  کیفیت 

پرداختند. مدارس  در  معلم  دانشجوی  جهادی117 
بسیج  نمایندگان  قم،  استان  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا  با  نشستی  طی  قم  استان  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویی 
رئیس  زارعی  و محسن  استان  این  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  رحیمی 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی  کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز 

پرداختند. گفت وگو  به  و  کرده  دیدار  کل  اداره  این  معاونان 
تربیتی  جهاد  طرح  از  گزارشی  اعالم  با  دانشجویان  نشست،  این  در 
رسام، از ورود ۱۱۷ دانشجوی معلم در مدارس و برگزاری کالس های 
به دانش آموزان در سطح استان خبر دادند. رفع اشکال برای کمک 
نظام  نواقص  و  مشکالت  از  برخی  طرح  با  دانشجویان  همچنین 
دانشگاه  وضعیت  گزینش،  ساختار  جمله  از  استان  تربیت  و  تعلیم 
آموزش  بیشتر  همکاری  و  کارورزی ها  سازی  کارآمد  فرهنگیان، 
وضعیت  کیفی  و  کمی  بهبود  خواستار  دانشگاه،  این  با  پرورش  و 

شدند. قم  استان  فرهنگیان  دانشگاه 
جهاد  طرح  تایید  با  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  ادامه  در 
قوت  با  که  خواستاریم  دانشجویان  از  کرد:  عنوان  رسام،  تربیتی 

کنند. کمک  استان  تربیتی  برنامه های  در  تابستان  برای  بیشتر 
رحیمی با بیان اینکه سال های آینده  انقالب اسالمی به نوع عملکرد 
نه  کرد:  اظهار  دارد،  بستگی  فرهنگیان  دانشگاه  به  نسبت  ما  امروز 
امروز،  نظام  آشیل  پاشنه  بلکه  پروش  و  آموزش  آشیل  پاشنه  تنها 
دانشگاه تربیت معلم است و مسئوالن باید برای توسعه کمی و کیفی 

کنند. تالش  دانشگاه  این 
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
فرهنگیان  دانشگاه  ریاست  به عنوان  صحرایی  جدید  انتصاب  به  نیز 
بسیج  کمک  ایشان،  تالش های  با  امیدواریم  گفت:  و  کرد  اشاره 
جوان  فرهنگیان  مجموعه  و  کشور  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویی 

باشیم. دانشگاه  این  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  بتوانیم 

محصل 15 ساله قمی صفحه 
معلمان را در شبکه شاد هک 

کرد

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری هکر اکانت 
شاد معلمان و مدیران مدارس خبر داد و گفت: متهم به اسم پشتیبانی 
اطالع  کانال های  مدیریت  قربانیان،  پیامک های  به  دسترسی  با  شاد، 
رسانی مدارس را در دست گرفته و اقدام به تغییر نام و محتوای کانال به 

کانال های موزیک و فان کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، علی موالی اظهارداشت: به دنبال 
مراجعه تعدادی از معلمان و مدیران مدارس به پلیس فتا استان مبنی بر 
اینکه پیام هایی از شماره های ناشناس با عناوین "شاد مدیران مدارس" 
، "اینترنت دانش آموزی" و "اهدای 12 گیگ اینترنت رایگان" برای آنها 
از ترفندهای متقلبانه منجر به هک شدن  با استفاده  ادامه  ارسال و در 
حساب کاربری شبکه شاد آن ها شده است، بالفاصله موضوع در دستور 

کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
بر  از بررسی صورت گرفته مشخص شد بدافزار یکسان  افزود: پس  وی 
روی گوشی افراد نصب و متهم از این طریق به پیامک ها دسترسی پیدا 

کرده است.
اقدامات  با  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  رئیس 
آمد  دست  به  ساله   15 محصل  یک  مشخصات  کارشناسان  تخصصی 
قضائی  مقام  با  هماهنگی  و  پرورش  و  آموزش  حراست  با  تعامل  طی  و 
استان نامبرده همراه پدرش در به پلیس فتا استان قم حاضر و اظهارات 

شد. اخذ  وی 
وی ادامه داد: متهم به اسم پشتیبانی شاد، فایل بد افزار را با متن "این 
فراهم  زحمتکش  مدیران  برای  شاد  پشتیبان  فنی  تیم  طرف  از  فایل 
گردیده است لطفًا شاد را بروزرسانی کنید" را ارسال و سپس با دسترسی 
آنها و در  به اکانت شاد  گرفتن به پیامک های قربانیان اقدام به الگین 
ادامه مدیریت کانال های اطالع رسانی مدارس را در دست گرفته و اقدام 
در  که  کرده  فان  و  موزیک  های  کانال  به  کانال  محتوای  و  نام  تغییر  به 

نهایت کانال را در قبال شارژ همراه اول بفروش می رسانده است.
و  حاضر  پلیس  این  در  نیز  وی  سپس همدست 16 ساله  افزود:  موالی 
طی تحقیقات عنوان داشت خطوط مدیران مدارس را از طریق جستجو 
قرار  خود  دوست  اختیار  در  و  آورده  بدست  آموزشی  های  گروه  بین  در 

است. می داده 
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم از ارسال پرونده به مرجع 
هماهنگی  و  استان  فاوا  همکاری  با  گفت:  و  داد  خبر  استان  قضائی 
معاون دادستان شهرستان قم، از طریق پیامک به خطوط بدست آمده 
اطالع رسانی شد تا در صورت تمایل نسبت به طرح شکایت اقدام نمایند.

خبـر

به  اشاره  با  زایمان  و  زنان  متخصص   ◄
بیش تری  قابلیت  کم چرب  لبنیات  اینکه 
از  کرد  توصیه  دارد  کلسیم  جذب  برای 
کالری  داشتن  برای  کم چرب  لبنیات 
استفاده  بیش تر  کلسیم  جذب  و  کم تر 

. د شو
متخصص  مقدم   علوی  الهام السادات 
اشاره  با  فارس  زایمان در گفت و گو  و  زنان 
به اینکه شیوع پوکی استخوان در خانم ها  
بیماری  این  درباره  است  آقایان  برابر  سه 
بیماری  استخوان  پوکی  داد:  توضیح 
تراکم  زمان  مرور  به  است.  خاموش 
آغاز  از  پس  و  می رود  بین  از  استخوان 
استخوان ها  توده  تحلیل  از  ناشی  عالئم 
تراکم  بازگرداندن  برای  نمی توان  دیگر 

داد. انجام  کاری  استخوان ها 
به  سالگی   30 سن  تا  افزود:  وی 
بر  رسیم.  می  استخوانی  تراکم  حداکثر 
زنده  بافتی  استخوان  عوام،  تصور  خالف 
و در حال بازسازی است. از 30 سالگی به 
خواهند  تخریبی  سیر  استخوان  بافت  بعد 
داشت که اگر این سیر سریعتر باشد افراد 

شد. خواهند  استخوان  پوکی  مستعد 
کرد  توصیه  نوجوانان  به  مقدم  علوی   
و  باشند  داشته  ورزشی  های  فعالیت 
به  نیاز  سالم  غذایی  رژیم  بر  عالوه  گفت: 
به  کمتر  آینده  در  تا  است  بدنی  فعالیت 

شوند. مبتال  استخوان  پوکی 
عامل  ژنتیک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برخی  استخوان است گفت:  پوکی  اصلی 
پوکی استخوان  بیشتر مستعد  خانواده ها 
و  کم  وزن  که  زنانی  اینکه  ضمن  هستند 
بیشتری  استعداد  هم  دارند  کوچکی  جثه 

دارند. استخوان  پوکی  برای 
داروها  برخی  کرد: مصرف  تصریح  وی 
مثل کورتون در دراز مدت می تواند موجب 
پرکاری  و  کاری  کم  شود.  استخوان  پوکی 
پوکی  ایجادکننده  عوامل  دیگر  از  تیروئید 
در  نامنظم  قاعدگی  هستند.  استخوان 
و  شده  استروژن  کاهش  موجب  زنان 
می کند.  استخوان  پوکی  مستعد  را  آنها 
دالیل  دیگر  از  هم  مفصلی  روماتیسم 

است. استخوان  پوکی  ایجاد 
اشاره  با  زایمان  و  زنان  متخصص  این 

معرض  در  مردان  از  بیشتر  زنان  اینکه  به 
گفت:  هستند  استخوان  پوکی  به  ابتال 
ایرانی  خانم های  بین  دی  ویتامین  کمبود 
و  رژیم غذایی سالم   و  است.ورزش  شایع 
توصیه می شود.  نور خورشید  از  استفاده 
موجب  چای  و  کافئین  دخانیات،  مصرف 

و  شود  می  بدن  در  کلسیم  جذب  کاهش 
به  شوند  می  یائسه  که  زنانی  همچنین 
بیشتر  معرض  در  استروژن  کاهش  دلیل 
به پوکی استخوان هستند. به همین  ابتال 
به میزان  باید  ویتامین دی  و  دلیل کلسیم 

شود. استفاده  کافی 

می کنند  تصور  برخی  گفت:  علوی 
بیشتری  کلسیم  پرچرب  لبنیات  و  شیر 
موجب  چرب  کم  لبنیات  حالیکه  در  دارد 
همین  به  می شود  بیشتر  کلسیم  جذب 
چرب  کم  لبنیات  از  می شود  توصیه  دلیل 
کلسیم  و جذب  کمتر  کالری  داشتن  برای 

شود. استفاده  بیشتر 
عالئم  درباره  زایمان  و  زنان  متخصص 
کمردرد،  گفت:  شدید  استخوان  پوکی 
در  ویژه  به  مداوم  استخوانی  دردهای 
نشانه  از  ران  و  لگن  کمر،  های  استخوان 
که  حدی  به  است  استخوان  پوکی  های 
فعالیت های  انجام  در  بیماران  برخی 
برخی  در  شوند.  می  مشکل  دچار  روزانه 
پوکی  نشانه  قد  شدن  کوتاه  مواقع 
ضربه  بدون  افراد  این  و  است  استخوان 
شکستگی  و  ترک  معرض  در  استخوان  به 
شود  می  توصیه  هستند.  استخوان 
سنجش  تست  سالگی   65 تا   60 از  زنان 
مشکل  اگر  و  دهند  استخوان  تراکم 
پزشک  توصیه  به  دارند  استروژن  کمبود 

► دهند.    تست  زودتر  می توانند 

اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس   ◄
جنجالی  سخنان  به  واکنش  در  ایران 
بین المللی  ازدواج  درباره  مجلس  نماینده 
و  کارشناسان  از  من  »انتظار  گفت: 
جدی  موضع  که  است  این  متخصصان 
خطرناک  تفکر  این  ترویج  چراکه  بگیرند 
این  بابت  مردم  از  باید  ایشان  است. 

با  مردمی  ما  کند،  عذرخواهی  سخنان 
قرار  و  هستیم  اسالمی  و  ایرانی  هویت 
را  زنان  حیثیت  قیمتی  هر  به  نیست 

کنیم.« خدشه دار 
بانکی پور،  امیرحسین  نظر  اظهار 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
با  ایرانی  زنان  بین المللی«  »ازدواج 
این  شد.  مواجه  زیادی  واکنش های 
سال  خردادماه  اوایل  مجلس  نماینده 
»ایران  عنوان  با  همایشی  در  جاری 
و  بود  کرده  مطرح  را  ایده  این  جوان« 
توضیجات  خبری  نشست  یک  در  اخیرًا 
بیشتری درباره آن داد. بانکی پور با اشاره 
به جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری 

دو  سال   ۳۰ باالی  مجرد  زنان 
توضیح  در  جمعیت  عالی  شورای  عضو 
معنی  این  »به  گفت:  بین المللی  ازدواج 
به  توجه  با  مجرد  دختران  از  قشر  این  که 
با مسلمانان و  کمبود پسر مجرد در کشور 

کنند؛  ازدواج  ایران  به  عالقه مند  شیعیان 
فرهنگی  توسعه  تنها  نه  طریق  این  از 
بین المللی  ارتباطات  و  افتاده است  اتفاق 
هم  به  نسبیت  این  بلکه  می شود،  تقویت 

می شود.« طرف  بر  نیز  کشور  در  ریخته 
مجلس  نماینده  جمالت  همین 
و  کارشناسان  تا  بود  کافی  یازدهمین 
اعتراض  او  به  مجلس  نمایندگان  حتی 
موسوی  سیدحسن  درهمین باره  کنند. 
مددکاران  انجمن  رئیس  چلک، 
به  گفت وگویی  در  ایران  اجتماعی 
ازدواج  »موضوع  می گوید:  خبرآنالین 
ازدواج  است،  خصوصی  مسئله  یک 
زن  یک  نیست،  دستوری  موضوع  یک 
انتخاب  را  خود  همسر  دارد  حق  ایرانی 
مردان  با  خیلی ها  که  همان طور  کند، 
نبودن  یا  بودن  مسلمان  از  فارغ  خارجی 
نیست  درست  این  اما  می کنند،  ازدواج 
که  سیاست،  یک  عنوان  به  ایده  این  که 
سیاست خطرناکی هم است مطرح شود، 
روش ها  این  به  زنان  از  نداریم  حق  ما 
باشد  باید  کسی  کنیم.  ابزاری  استفاده 
از  من  انتظار  بگیرد،  را  فرد  این  جلوی  تا 
که  است  این  متخصصان  و  کارشناسان 
این  ترویج  چراکه  بگیرند  جدی  موضع 
مردم  از  باید  ایشان  است.  خطرناک  تفکر 
ما  کند،  عذرخواهی  سخنان  این  بابت 
و اسالمی هستیم  ایرانی  با هویت  مردمی 
زنان  حیثیت  قیمتی  هر  به  نیست  قرار  و 
مباحث  این  طرح  کنیم،  خدشه دار  را 
می کند  جریحه دار  را  عمومی  اذهان  که 
مراجع  توسط  تامل  قابل  می تواند 

باشد.« ذی ربط 
است  این  »واقعیت  می دهد:  ادامه  او 
توسط  هم  آن  مباحث  این گونه  طرح  که 
یک نماینده مجلس که عضو شورای عالی 
جمعیت  عالی  شورای  و  فرهنگی  انقالب 
است.  ایران  زنان  جامعه  به  توهین  است 

استداللی  چه  با  بانکی پور  دکتر  نمی دانم 
و  مطرح  را  پیشنهادی  چنین  توانستند 
ترویج  به خاطر  ما  این که  کنند،  رسانه ای 
مصداق  کنیم  کاری  چنین  بخواهیم  دین 
زنان  به  آزار  خصوص  در  است.  آزار  یک 
یعنی  است،  سیاسی  آزار  آن  بخش  یک 
خاص،  سیاسی  مقاصد  با  زنان  ازدواج 
نداریم،  کاری  چنین  حق  ما  درحالی که 
علنی  را  پیشنهادی  چنین  ایشان  این که 
نام  از مجموعه ای  و حتی  مطرح می کنند 
ایرانی  زنان  و  خانواده  به  توهین  می برند 

است.«
و  ازدواج  مشکالت  به  اشاره  با  موسوی 
»این که  می کند:  بیان  جمعیت  افزایش 
از  ازدواج  کاهش  کردن  حل  دنبال  آقایان 
جلو  به  رو  فرار  نوعی  هستند  روش ها  این 
اقتصادی  امنیت  کشور  در  اگر  ما  است، 
داشته  درستی  سیاست های  کنیم،  ایجاد 
کنیم،  اتخاذ  مناسبی  دیپلماسی  باشیم، 
مدیریتی  عرصه های  در  نخبگان  از  اگر 
می شود،  حل  مسائل  این  کنیم  استفاده 
دکتر  احتمااًل  بودند  نخبگان  اگر  که 
این  اگر  بنابراین  نبودند،  بانکی پور 
ازدواج  خود  به  خود  باشد  آمده  بسترها 

می شود.« انجام  هم 
اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
این  نگران  »من  می کند:  اشاره  ایران 
نماینده  طرف  از  غیرکارشناسی  تفکر 
مردم  به  توهین  نگران  مجلس هستم، من 
ایران هستیم، یک نفر باید جلوی این فرد 
غیرکارشناسی  تفکرات  چنین  که  بگیرد  را 
خودشان  می کند.  اعالم  صراحت  به  را 
آقای  که  قانونی  همین  می دانند  خوب 
به  و  بودند  پیگیر  مجلس  در  بانکی پور 
ازدواج  افزایش  زمینه  رسید  سرانجام 
جای  مشکل  چراکه  نمی کند،  فراهم  را 
که  است  آن جایی  مشکل  است،  دیگر 
سرمایه گذاری  امنیت  نمی توانند  آقایان 

که  است  جایی  در  مشکل  کنند،  ایجاد 
آمده  پایین  کشور  در  اجتماعی  سرمایه 
نهاد  که  است  آن جایی  مشکل  است، 
و  مختلف  شرایط  تاثیر  تحت  خانواده 
متزلزل  حال  در  مدیریتی  ناکارآمدی های 
که  است  آن جایی  مشکل  است،  شدن 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  آمار  اساس  بر 
حدود  خانوار،  میلیون   ۲۴ از  اجتماعی 
فقیر  خانواده  هزار   ۴۰۰ و  میلیون   ۹
که  است  موارد  این  از  مشکل  هستند، 
این  غیر  در  نمی گیرد  صورت  ازدواج 
نخواهد  که  است  جوانی  کدام  صورت 

کند؟« ازدواج 
بانکی پور  »آقای  می دهد:  ادامه  وی 
قانون  درباره  که  بذری  بدهند  اجازه 
جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
بیایند  بعد  بدهد  محصول  کاشته اند 
این که  ضمن  بدهند،  جدیدی  ایده 
بپذیریم،  را  زندگی  سبک  تغییر  باید 
است  این  بانکی پور  آقای  به  انتقادم  من 
اجازه  خودشان  به  چطوری  ایشان  که 

به  که  را  پیشنهادی  چنین  می دهند 
علنی  طور  به  رسید،  خودشان  مخیله 
و  کنند  مطرح  عمومی  افکار  میان  در 
خانواده  ایرانی،  دختران  و  زنان  همه  به 
کنند،  توهین  زمین  ایران  هویت  و  ایرانی 
تعجب  ایشان  حرف های  از  واقعا  من 
عالی  شورای  عضو  ایشان  تازه  کردم، 
افراد  چنین  بودن  هستند.  هم  جمعیت 
برای  عاملی  تنها  نه  نهادهایی  چنین  در 
نتیجه  اتفاقًا  بلکه  نیست  خانواده  تحکیم 

داشت.« خواهد  معکوس 
این  به  انتقادات  افزایش  گفتنی ست 

ملت  خانه  صحن  به  مجلس،  نماینده 
در  امروز  بانکی پور  طوری که  شد،  کشیده 
گفت:  خود  جنجالی  نظر  اظهار  توضیح 
است  که ممکن  بانوانی  از  نوبه خودم  »به 
رسانه ها  در  من  صحبت های  تقطیع  از 
رسانه ها  طرف  از  باشند،  شده  آزرده 
همه  این طور  تا  می کنم.«  عذرخواهی 
تقصیرها را به گردن رسانه  انداخته باشد. 

► /خبرانالین    

 لبنیات کم چرب بخوریم یا پرچرب؟

● شیوع پوکی استخوان در زنان سه برابر مردان   ●

واکنش موسوی چلک به بانکی پور: 

●  ازدواج یک مسئله خصوصی است،نه دستوری    ●

●  مصرف دخانیات چگونه قدرت باروری را کاهش می دهد؟    ●
درمان  مرکز  تخصصی  تیم  عضو       ◄
درباره  سینا  ابن  مکرر  سقط  و  ناباروری 
قدرت  کاهش  بر  دخانیات  مصرف  آثار 

داد. توضیح  مردان  و  زنان  در  باروری 
گفت وگو  در  شه بخش  افسانه  دکتر 
درصد   ۱۵ اینکه  به  اشاره  با  ایسنا،  با 
گفت:  دارند،  باروری  مشکل  جمعیت 
علل  ناباروری  در  موثر  علل  از  یکی 
محیطی  عوامل  از  که  است  محیطی 
زوجین  برای  مخربی  تاثیر  که  مهمی 
نیکوتین  است.  دخانیات  مصرف  دارد، 

رادیکال های  تولید  دلیل  به  سیگار 
اکسیداتیو  سطح   افزایش  سبب  سمی 
بر اسپرم  این ماده  استرس ها می شود که 

دارد. مضر  اثرات  تخمک  و 
نیکوتین  متابولیسم های  افزود:  وی 
و  است  اثرگذار  میتوکندری  و   DNA بر 
تخمک  و  اسپرم  ژنتیک  محتوای  می تواند 
می تواند  هم  نتیجه  در  دهد؛  تغییر  را 
حین  مشکالت  بروز  یا  باروری  از  مانع 

شود. سقط  جمله  از  بارداری 
که  مردانی  شده  دیده  کرد:  تاکید  او 

مصرف  سیگار  نخ   ۱۰ از  بیش  روزانه 
اسپرم شان  غلظت  است  ممکن  می کنند 
آنها  اسپرم  طبیعی  اشکال  یا  یابد  کاهش 
مصرف  خانم های  در  شود.  مشکل  دچار 
کاهش  تخمک  کیفیت  نیز  سیگار  کننده 
می یابد و احتمال کاهش ذخیره تخمدان 
دارد. وجود  هم  زودرس  یائسگی  بروز  یا 

اظهار  زایمان،    و  زنان  متخصص  این 
اکسیژن  کاهش  دلیل  به  دخانیات  کرد: 
النه گزینی  در  که  عروقی  انقباض  و  خون 
سبب  می تواند  دارند،  نقش  جنین 

باعث  حتی  و  زمینه  این  در  اختالل 
مصرف  دخانیات  که  افرادی  شود.  سقط 
بگیرند   IVF درمان  است  قرار  و  می کنند 
ناموفق  درمان  اینکه  احتمال  بدانند  باید 

است. زیاد  باشد، 
از  یکی  تنها  که  زوجینی  درباره  او 
بروز  داد:  توضیح  است،    سیگاری  آنها 
افراد  از  دسته  این  در  باروری  مشکالت 
هم دیده می شود و دود سیگار بر سالمت 
اثرگذار  هم  نیست  سیگاری  که  دوم  فرد 

. ست ا

از  یکی  اینکه  بیان  با  شه بخش 
رشد  کاهش  سیگار  مصرف  عوارض 
تصریح  است،  بارداری  دوره  در  جنین 
از  تولدی  نقایص  می تواند  سیگار  کرد: 
کند.  ایجاد  جنین  قلب  اختالالت  جمله 
خانم های  که  است  این  ما  توصیه  پس 
بارداری  از  قبل  ماه  سه  حداقل  سیگاری 
اگر  و  دهند  کاهش  را  سیگار  مصرف 
کنند  بارداری  به  اقدام  است  قرار  زوجی 
و  سیگار  مصرف  قبل  ماه  یک  از  حداقل 

► کنند.     قطع  را  قلیان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی به شماره ۱/۱۴۰۰ج/۷۴۹ ثبت گردیده 
و  بتول   ، سمیه   ، رحیم   ، زینب   ، حکیمه  خواندگان  احمدی  فاطمه  خواهان 
قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  و  احمدی  پور  ابراهیم  همگی  امنه 
باقیمانده  و   ۱۰۹۹۹ از  فرعی   ۱۵۳ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  ملی  بانک  و 
۱۰۹۹۹ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما 
به   ۱۴۰۰/۹/۱ مورخ   ۷۴۹ ۱۴۰۰/ج/  بایگانی  کالسه  پرونده  خصوص  در   :
پور  ابراهیم  حکیمه  خانم  و  خواهان  عنوان  به  احمدی  فاطمه  خانم  طرفیت 
موقعیت  از  طرفین  هماهنگی  با  فروش  دستور  خواسته  به  )خواندگان(  غیر  و 
یداله  مالکیت  به  اصلی   ۱۰۹۹۹ از  فرعی   ۱۵۳ ثبتی  پالک  ملک  ششدانگ 
به  معاینه  و  بازدید   ۱۰ پالک   ۱۶ کوچه  دانیال  خیابان  در  احمدی  پور  ابراهیم 
و  عرصه  رسد.  می  عرض  به  کارشناسی  نظریه  و  بازدید  نتیجه  لذا  اورده  عمل 
 ۱۳۷۶/۲/۱۷ تاریخ   ۷۹۲۴۶ مستند  شماره  با  فوق  ثبتی  پالک  ملک  اعیان 
موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۲۸۱۱۰۶ سری سال که در صفحه 
حدود  با  است  گردیده  ثبت   ۶۱۱۱۶ شماره  ذیل   ۳۸۱ جلد  امالک  دفتر   ۹۶
متری  هشت  شارع  به  دیواریست  و  درب  متر  ده  طول  به   : شماال  زیر:  اربعه 
شرقا: به طول بیست و چهار متر دیوار به دیوار خانه ۱۵۲ فرعی جنوبا: به طول 

پنج و نیم و چهار و نیم متر دیوار به دیوار خانه های ۲۰۵ و ۲۰۴ فرعی غربا: به 
به مساحت  ۱۵۳۴ فرعی در عرصه  به دیوار خانه  طول بیست وچهار متر دیوار 
۲۴۰ مترمربع دو طبقه ساختمان شامل زیرزمین و همکف و در هر طبقه ۱۴۰ 
اشپزخانه  و  هال  و  خواب  اتاق  یک  دارای  زیرزمین  گردیده  احداث  مترمربع 
و  حمام  و  اشپزخانه  و  هال  و  خواب  اتاق  دو  دارای  همکف  و  کامل  سرویس  و 
سرویس بهداشتی در راهرو است کف داخل و خارج ساختمان موزاییک فرش 
)در  سنگ  ساختمان  نمای  باشد.  می  کاری  سفید  داخل  در  ها  دیوار  بدنه  و 
ابراهیم  رحیم  اقای  اختیار  در  ساختمان  طبقه  دو  کل  ندارد(  نما  مقدار  کوچه 
 ۱۵۳ ثبتی  پالک  ملک  اعیان  و  عرصه  ارزیابی  الف:  است.  وراث  از  یکی  پور 
مترمربع  هر  قرار  از  عرصه  مترمربع   ۲۴۰ ارزش   -۱ اصلی   ۱۰۹۹۹ از  فرعی 
 ۱۴۰ ارزش   -۲ تومان   ۳/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  جمعا  ۱۳/۰۰۰/۰۰۰تومان 
مبلغ  جمعا  ۲/۰۰۰/۰۰۰تومان  مترمربع  هر  قرار  از  زیرزمین  اعیانی  مترمربع 
هر  قرار  از  همکف  اعیانی  مترمربع   ۱۴۰ ارزش   -۳ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان 
ارزش   -۴ ۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  جمعا  ۲/۲۰۰/۰۰۰تومان  مترمربع 
۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  جمعا  گاز  و  اب  انشعاب  یک  و  برق  انشعاب  سه 
جمع  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان  مبلغ  جمعا  نماسازی  و  سازی  حیاط  ارزش   -۵
تومان  میلیون  هشت  و  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد  سه  مبلغ  ردیف  پنج  ارزش 

فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  براورد  )۳/۷۵۸/۰۰۰/۰۰۰تومان( 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
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 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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معاون پارلمانی رئیسی:
بحث »اف ای تی اف« و خروج 

از »ان پی تی« در دولت مطرح 
نیست

مطرح  بحث های  جزو   NPT از  خروج  حاضر  حال  در  گفت:  حسینی 
در دولت نیست. البته از طرف برخی از اهالی سیاست، اندیشمندان 
مطرح  بحثی  چنین  دولت  در  اما  شده  پیشنهاداتی  مختلف  افراد  و 
این بحث ها در یک کمیته خاص صحبت می شود  راجع  نشده است. 
و دولت بیشتر به مسائل روز جامعه و مسائل اقتصادی متمرکز است.
به  پاسخ  در  جمهور،  رئیس  پارلمانی  معاون  حسینی،  محمد  سید 
بپذیرد، گفت:  را   FATF در  دارد که عضویت  را  این عزم  اینکه دولت 
این  است،  نشده  مطرح   FATF درباره  بحثی  دولت  جلسات  در 
آنجا  در  می شود،  مطرح  ملی  امنیت  عالی  در شورای  معمواًل  بحث ها 
می کند،  پیگیری  را  هسته ای  مسائل  که  شده  تدوین  خاصی  کمیته 
مجموع  در  می شود.  مطرح  مذکور  کمیته  در  نیز  مباحث  این  قاعدتًا 
FATF نشده است. در دولت به آن صورت تاکنون، صحبتی در مورد 
را   FATF دولت  که  فعلی الزم است  در شرایط  اینکه  به  واکنش  در  او 
کلید  همان  اساس  بر  دولت  خارجی  سیاست  اساس  افزود:  بپذیرد، 
لذا  فرمودند.  و مصلحت« است، که رهبری  واژه های »عزت، حکمت 
در  ما  کنند  فکر  اینکه  نه  باشد،  عزت  موضع  از  باید  خارجی  سیاست 
را  این صورت مشکل خودمان  به  و می خواهیم  موضع ضعف هستیم 
مصلحت  اساس  بر  باید  همیشه  که  است  این  دیگر  نکته  کنیم.  حل 
خود  شده،  مطرح  واژه  سه  این  میان  در  شود.  گرفته  تصمیم  کشور 
جا  هر  یعنی  باشد،  مصلحت  و  عزت  بین  پلی  می تواند  حکمت  این 
تصمیم  دارد،  وجود  که  حکمتی  و  درایت  تدبیر،  اساس  بر  است  الزم 

شود. گرفته 
دولت  نیست.   FATF دولت  روز  بحث  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  او 
با جدیت برنامه هایش را دنبال می کند و در عین حال بحث مذاکرات 
نتایجی  به  هم  کارشناسی  جهت  از  می کند،  تعقیب  هم  را  برجام 
بگیرند،  آمریکایی ها  باید  که  را  نهایی  تصمیمات  اما  رسیده اند 
متأسفانه خوب عمل نکردند. مشاهده کردیم در حین مذاکره شورای 
بیشترین  ما  که  حالی  در  کرد،  صادر  ایران  علیه  قطعنامه ای  حکام 
مستقر  ایران  در  دائمًا  آنها  ناظران  و  داشتیم  آژانس  با  را  همکاری 
بر  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  که  اندازه ای  به  حقیقت  در  بودند. 
حساسیت  اینقدر  کشوری  هیچ  به  نسبت  است،  متمرکز  ایران  روی 

ندارد.
حسینی با اشاره به دست های پشت پرده جهت تصویب قطعنامه ضد 
ایرانی در شورای حکام اظهار کرد: بعد از تصویب قطعنامه در شورای 
آنها یک حرکت سیاسی  ایران، معلوم شد که واقعاً  حرکت  حکام علیه 
باید  آژانس  مدیرکل  که  چرا  ندارد  حقوقی  و  فنی  جنبه  اصاًل  و  است 
هم  داشته،  صهیونیستی  رژیم  به  که  سفری  درباره  حکام  شورای  در 
و  دارند  هسته ای  کالهک  آشکارا  که  آنجا  می کرد،  صحبت  کلمه  یک 
این مسائل وجود دارد. هیچ نکته ای درباره دیگران نمی گویند اما به 
جای اینکه از ایران به دلیل این حجم از همکاری با آژانس بین المللی 
می کنند  محکوم  هم  را  اقداماتش  کنند،  تشکر  و  تقدیر  اتمی،  انرژی 
ایران  ملت  منافع  نمی خواهند  آنها  است  این  بیانگر  مسئله  این  که 
و  کنیم  دنبال  را  خودمان  طراحی  باید  هم  ما  لذا  بگیرند،  نظر  در  را 

نباشیم. مسائل  این  معطل 
خروج  قصد  ایران  اینکه  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
 NPT از  خروج  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  خیر،  یا  دارد  را   NPT از 
جزو بحث های مطرح در دولت نیست. البته از طرف برخی از اهالی 
سیاست، اندیشمندان و افراد مختلف پیشنهاداتی شده اما در دولت 
کمیته  یک  در  بحث ها  این  راجع  است.  نشده  مطرح  بحثی  چنین 
مسائل  و  جامعه  روز  مسائل  به  بیشتر  دولت  و  می شود  صحبت  خاص 

است. متمرکز  اقتصادی 
او در واکنش به اینکه بسیاری مجلس را به سازگاری با دولت محکوم 
مجلس  و  دولت  رابطه  به  اندازه  چه  تا  انتقادی  چنین  می کنند، 
خودش  وظیفه  مجلس  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  است؟  وارد 
دوره های  از  بیش  سؤال ها  و  تذکرها  تعداد  حتی  می دهد.  انجام  را 
باید تعداد سواالت کمتر باشد  قبل است. اگر این حرف درست بود، 
از  هم  ما  البته  است.  زیاد  بسیار  تذکرها  و  سؤال ها  تعداد  االن  ولی 
سواالت و تذکرات، استقبال می کنیم و دولت هم پاسخ می دهد. لذا 
دارد  و مجلس وجود  میان دولت  و همراهی  اینکه همگرایی  در حین 
اما مجلس وظیفه نظارتی اش را هم، انجام می دهد و ما در این زمینه 

نکردیم. مشاهده  کوتاهی  نمایندگان  ناحیه  از 
یادآور شد: گاهی اوقات بحث ما این است که این  پایان  حسینی در 
است  میسر  که  آنجا  تا  و  می گیرد  بسیار  را  دولت  وقت  سؤاالت  انبوه 
همان  در  سؤال ها  بلکه  نشود  کشیده  علنی  صحن  به  سؤال  طرح 
در  بگیرند.  را  خودشان  پاسخ  نمایندگان  و  شود  مطرح  کمیسیون ها 
اصاًل  دولت  با  مجلس  سازگاری  شائبه  این  بگویم  می خواهم  مجموع 
اما  دارند  همکاری  دولت  با  اینکه  عین  در  نمایندگان  ندارد.  وجود 
کاماًل  دارد  خودش  برای  قوه  هر  که  استقاللی  و  قوا  تفکیک  بحث 
به عنوان مثال هفته گذشته دولت الیحه دو فوریتی  رعایت می شود. 
می گوید  مجلس  نکردند.  تصویب  نمایندگان  اما  کرد  ارائه  مجلس  به 
جاهایی  یک  در  نپذیریم.  را  موارد  همه  که  است  این  ما  حمایت 
این قاعده  و در برخی موارد تذکر دهیم که دولت هم  مخالفت کنیم 

دارد. قبول  را 

خبـر

گفت:  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل        ◄
تاریخ مصرف این تفکر که در اقتصاد کسی می تواند 
چیز  همه  در  و  بکشد  خاردار  سیم  خود  کشور  دور 
منطقه  در  کشوری  هر  است؛  گذشته  باشد،  خودکفا 
و قاره ، مراودات چندجانبه دارد که باید تکلیف خود 

کند. روشن  را 
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بعد از یک دوره پر فراز و نشیب 
که  داد  رخ  مردم  انتخاب  واسطه  به  جدیدی  اتفاق 
راه نجات کشور از این تصمیم گشوده شد، در تاریخ 
رئیس جمهوری  هیچ  انقالب،  از  بعد  دولت های 
مشکالت،  میراث دار  رئیسی  آیت الله  به اندازه 
پیش  دولت  از  برجای مانده  کاستی های  و  ضعف ها 
آنقدر  دولت  تحویل  هنگام  شرایط  و  نبوده  خود  از 
اقتصاد  کالن  شاخص های  از  بسیاری  که  بود  سخت 
از  بسیاری  داشت.  قرار  بدی  وضعیت  در  ایران 
کاهش  بودجه،  کسری  مانند  اقتصادی  چالش های 
سال  هشت  ماحصل  باال  تورم  و  ملی  پول  ارزش 
شرایط  بود،  ناکارآمدی  و  نادرست  سیاست گذاری 
مطابق  که  بود  پیچیده  آنقدر  دولت  تحویل  زمان  در 
اظهارنظر خود آیت الله رئیسی از همان اولین جلسه 
پرداخت  بر سر  روحانی  وزرای  با  در دولت  حضورش 
یعنی  این  داشتند!  چالش  و  بحث  مردادماه  حقوق 
شروع کار جهادی در یک شرایط غیر عادی. در این 
آغاز  در  سیزدهم  دولت  چالش  مهمترین  اتمسفر، 
عین  در  اما  بود،  مردم  معیشت  تامین  و  اقتصاد  کار، 
تفکیک  کارگران،  برای  عادالنه  دستمزد  تعیین  حال 
وین،  مذاکرات  از  کشور  اقتصادی  پیشران های 
و  بدیع  دیپلماسی  ایجاد  و  ارزی  رانت  به  پایان دادن 
سیزدهم  دولت  دیپلماسی  تمرکز  کانون  به  گسترده 
برای  تالش  موارد  این  همه  از  مهم تر  شد.  تبدیل 
که  بود  عمومی  اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه  بازگشت 
حاال  برداشت؛  زمینه  این  در  مهمی  گام های  دولت  
 ۱۴۰۰ جمهوری  ریاست  انتخابات  سالگرد  اولین  در 
مرور  به  چهره ها  با  متعدد  تفصیلی  گفت وگوهای  در 

پرداخته ایم. اتفاقات  این 
اصولگرای  و  قدیمی  سیاستمدار  باهنر  محمدرضا 
شورای  مجلس  رئیس  نایب  سالها  او  است،  سنتی 
عضو  و  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل  اسالمی، 
است  بوده  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  حقیقی 
چهارم،  سوم،  دوم،  دوره های  در  نمایندگی  که 
خود  کارنامه  در  هم  را  نهم  و  هشتم  و  هفتم  پنجم، 
مجلس  انتخابات  دوره  دهمین  از  هرچند  دارد، 
و  بررسی  به  گفت وگو  این   در  او  نشد،  نامزد  دیگر 
توسط  گرفته  صورت  اقدامات  مهم ترین  تحلیل 
که  است  پرداخته  اخیر  چندماه  در  سیزدهم  دولت 

می آید: ادامه  در  آن  خالصه 
رئیسی  آیت الله  انتخاباتی  تبلیغات  زمان  در   -
طبیعی  و  شد  داده  متعددی  و  متنوع  وعده های 
کوتاه مدت  وعده ها  این  از  برخی  راه حل  که  است 
راهکار  است،  مدت  میان  نیز  برخی  راه حل  و 
و  جهت گیری ها  اصالح  هم  وعده ها  برخی  تحقق 
یا  یک  در  شاید  و  است  کشور  اقتصاد  سوزن بانی 
نشود  حل  مشکالت  این  جمهوری  ریاست  دوره  دو 
گرفته  به کار  که  قطب نمایی  و  جهت یابی  مسیر،  اما 

است. مهم  می شود 
تامین واکسن داده  - دولت آیت الله رئیسی وعده  
بود و به همین دلیل تالش فاخری برای خرید، تامین 
تولیدکنندگان  با  خارجی  مذاکرات  نیاز،  مورد  ارز 
برخی  با  رییس جمهوری  شخص  داد.  انجام  واکسن 
و بسیج عمومی در  از روسای کشورها تماس گرفتند 
از جمعیت کشور دو  باالیی  انجام شد و درصد  کشور 
احساس  امروز  کردند.  دریافت  را  کرونا  واکسن  دوز 
سقوط  سرازیری  در  ویروس  این  که  است  این  ما 
هم  هنوز  که  حالی  در  می شود،  تمام  و  دارد  قرار 

این  با  درگیری  کشورها  از  برخی  مسئله  مهم ترین 
سیزدهم  دولت  اقدامات  با  است،  منحوس  ویروس 
عبور  بیماری  این  از  که  بگوییم  می توانیم  تقریبا 

کرده ایم.
دولت های  از  کدام  هر  بخواهیم  اگر   -
داشتیم  انقالب  پیروزی  از  بعد  که  سیزده گانه ای 
آنها  همه  می شویم  متوجه  کنیم،  نقد  تنهایی  به  را 
و  دادند  انجام  ماندگاری  و  مثبت  کارهای  یکسری 
این  من  تعبیر  داشتند،  هم  ضعف هایی  و  اشکاالتی 
و  مجالس  مسئوالن،  دولت ها،  با  نباید  که  است 
باشیم.  داشته  صدی  و  صفر  برخورد  نظام  کارگزاران 
رئیس  یا  مسئول  فالن  بگوید  یکی  مثال  عنوان  به 
ممکن  البته  است.  بوده  خائن  یا  وابسته  جمهور 
داشته  متفاوتی  دیدگاه های  آنها  از  هرکدام  است 
معظم  رهبر  و  امام  حضرت  که  همانطور  باشند، 
مجموعه  به  اعتمادشان  باالترین  و  بیشترین  انقالب 
کدام  هر  درباره  امام)ره(  حضرت  است،  بوده  مردم 
و  روحانیت  کارمندان،  کارگران،  عشایر،  صنوف،  از 
اعتمادی  اما  کردند  اعالم  را  خاصی  نظرات  دیگران 
باالترین  داشتند،  مردم  مجموعه  به  ایشان  که 

بود. اعتماد 
دارد  ویژه  نکته  چند  رئیسی  آیت الله  -دولت 
است.  داشته  وجود  قبل  دولت های  در  کمتر  که 

اهتمام  مردم  با  ارتباط  برقراری  در  سیزدهم  دولت 
که  دارد  جذابی  تصویر  نظر  این  از  و  داشته  ویژه ای 
نمی کند،  برخورد  مردم  با  اشرف مآبانه  و  همایونی 
به  بی ریا  و  ساده  خیلی  رییس جمهور  رو  این  از 
به  شاید  که  است  درست  البته  می رود.  مردم  میان 
به  که  باشد  نداشته  ضرورتی  تدبیراندیشی  لحاظ 
او به میدان  طور مثال وقت معاون اول گرفته شود و 
ایجاد  اجتماعی  سرمایه  کار  این  اما  برود،  تره بار 
میان  در  مسئوالن  می کنند  احساس  مردم  و  می کند 

است. مهمی  بسیار  موضوع  این  و  هستند  آنها 
چند  رئیسی  آیت الله  که  طرح هایی  از  یکی   -
هم  من  قبول  مورد  و  کردند  تاکید  آن  روی  مرتبه 
سرمایه  تقویت  ما  پروژه  ابر  کردند  عنوان  هست، 
درست  البته  است؛  مردم  دل  در  امید  و  اجتماعی 
همه  لیگ برتر  مسابقات  در  مثال  عنوان  به  که  است 
اول  تیم  یک  نهایت  در  اما  می کنند  تالش  تیم   ۱۶
می شود اما با این وجود در روز اول هر ۱۶ تیم امید 
طرح  مهم ترین  دیگر  سوی  از  شوند.  اول  که  دارند 
به  من  و  کرده اند  اعالم  بارها  که  رئیسی  آیت الله 
دولت  به  و  دارم  فراوانی  امید  و  اعتماد  مسئله  این 
امید  دمیدن  می گویم،  دست مریزاد  دولتمردان  و 
موضوع  این  البته  است.  ایران  بزرگ  ملت  روحیه  به 
این  در  نیز  دولت  وعملکرد  نیست  درمانی  گفتار 

کشور  مشی  خط  تفکر،  با  باید  دولت  راستاست. 
ریل  به  اقتصاد  قطار  تا  کند  سوزن بانی  و  تعیین  را 

بازگردد. خود  اصلی 
از  کشور  در  یارانه ها  بودن  ناعادالنه  موضوع   -
قرار  اقتصاددانان  توجه  مورد  قبل  سال   ۴۰ حدود 
داشتند  تالش  هم  دولت ها  از  کدام  هر  و  داشت 
اقداماتی  البته  دهند،  انجام  را  اقتصادی  تعدیل 
مثال  عنوان  به  و  دادند  انجام  زمینه  این  در  هم 
کردن  عادالنه  بحث  یازدهم  و  دهم  دولت  در 
بود.  مطرح  یارانه ها  تعمیم  یا  نفتی  فرآورده های 
اقتصادی  تعدیل  مسئله  هاشمی  مرحوم  زمان  در 
کنیم  واقعی  تاحدودی  را  قیمت ها  ما  اینکه  و 
مصرف کننده  واقعی  قیمت های  چراکه  بود  مطرح 
طرح  پروژه  این  و  می دهد  جهت  را  تولیدکننده  و 
آثار  آن،  آثار  که  آنجایی  از  متاسفانه  است.  عظیمی 
در  و  مانده  ناتمام  ها  دولت  برخی  در  است  بزرگی 
مرحوم  است.  شده  زده  دوربرگردان  دولت ها  برخی 
ما  که  کرد  عنوان   ۷۴ سال  در  رفسنجانی  هاشمی 
کنیم  تمام  کشور  در  را  اقتصادی  تعدیل  می خواهیم 
یکبار«  شیون  یکبار  »مرگ  می گفتند  من  تعبیر  به  و 
تا مردم بفهمند که چه ثروتی و چه  این را تمام کنیم 
در  یا  کنند.  مصرف  را  آن  چگونه  و  دارند  امکاناتی 
مورد موضوع آزاد دسازی نرخ بنزین که گاهی سر و 

است. وضعیت  همین  می شود،  بلند  هم  صداهایی 
یک  قیمت  امروز  می شود  گفته  مثال  عنوان  به   -
زمانی  من  است.  ارزان تر  معدنی  آب  از  بنزین  لیتر 
هرکس  به  حاضرم  کردم  عنوان  سخنرانی هایم  در 
ماشین  بنزین  که  بدهم  مجانی  حواله  دارد  تمایل 
زیرا  بگیرد  پاالیشگاه  از  بنزین  پمپ  جای  به  را  خود 
پمپ  تا  پاالیشگاه  از  بنزین  لیتر  هر  حمل  قیمت 
معدل  به  اگر  و  است  تومان  هزار   2 از  بیش  بنزین 
که  بنزینی  پول  مقدار  این  کنیم،  نگاه  کشور  در  آن 
نه  است  آن  حمل  پول  فقط  می کنیم،  پرداخت  ما 

پاالیش. و  خام  نفت  قیمت 
بود  دالر   ۵۰ بشکه ای  نفت  قیمت  که  زمانی   -
دالر  میلیارد   ۱۵۰ سالی  دیدیدم  و  کردیم  محاسبه 
قیمت  که  اکنون  می کنیم  مصرف  انرژی  کشور  در 
میلیارد   ۳۰۰ سالی  است  دالر   ۱۰۰ از  بیش  نفت 
انرژی  این  کاش  ای  می کنیم  مصرف  انرژی  دالر 
آتش  را  انرژی  ما  اما  می شد  تولید  یا  رفاه  به  تبدیل 
انرژی  مصرف  کنترل  سیاست های  طبق  می زنیم، 
ابالغ  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  قبل  مدت ها  که 
مصرف  میزان  قیمتی،  و  مدیریتی  ابزار  با  باید  شد، 
انرژی  مقدار  هر  ما  شود.  کنترل  کشور  در  انرژی 
خوب  شود  رفاه  و  تولید  به  تبدیل  که  کنیم  مصرف 
زیست  محیط  که  کنیم  مصرف  انرژی  اگر  اما  است 

دهد  افزایش  را  تصادفات  و  کند  آلوده  را  شهرها  و 
را  آن  باید  و  است  چاه  در  ملی  ثروت  ریختن  مانند 

کرد. مدیریت  و  کنترل 
توفیق  برای  و  کمک  دولت  به  باید  بنابراین   -
سازی  عادالنه  اول  قدم  در  بتواند  که  کنیم  دعا  آنها 
بعدی  قدم  شده  اعالم  البته  شود.  موفق  یارانه ها 
آتی  قدم های  احتماال  و  است  نان  قیمت  افزایش 
این  باید  دولت  باشد.  سوخت  قیمت  افزایش 
شجاعت،  با  گام،  به  گام  را  اقتصادی  اصالحات 
تدبیر و خرد انجام دهد که عده ای در فشار ناشی از 

نشوند. ِله  اقتصادی  اصالحات 
باید  جهت  دو  از  رئیسی  آیت الله  دولت  معتقدم   -
اینکه  به  باتوجه  اواًل  باشد.  داشته  بلندی  همت 
کاهش  تحریم  مدت  این  ظرف  ما  گاز  و  نفت  تولید 
به شدت بی رویه  انرژی در کشور  پیدا کرده و مصرف 
دهند  کاهش  و  کنند  مدیریت  را  مصرف  باید  است، 
را  آن  مقابل  در  و  کرده  مدیریت  را  تولید  باید  دومًا  و 
با  گازی  و  نفتی  مشترک  حوزه   ۱۸ دهند.  افزایش 
قطر،  بحرین،  امارات،  جمله  از  همسایه  کشورهای 
که  برویم  سمتی  به  باید  داریم.  ترکمنستان  و  عراق 
بدهیم.اینکه  توسعه  را  حوزه ها  این  مشترک  شکل  به 
منطقی  بردارد  بخواهد  که  چقدر  هر  زور  با  کس  هر 
مشترک  توسعه  پروتکل های  دنیا  در  امروز  نیست 
تعریف  پروتکل  کشورها  میان  گازی  و  نفتی  منابع 
توسعه  سمت  به  زودتر  هرچه  باید  ما  است  شده 
با  دیگر  کشورهای  با  مشترک  نفتی   و  گازی  میادین 
دارد  وجود  دنیا  در  که  مشترکی  پروتکل های  همه 
از  هم  مشترک  و  کنیم  سرمایه گذاری  مشترک  برویم، 

. کنیم  استفاده  هم  منابع 
کنفرانس  از  رئیسی  آیت الله  خارجی  سفرهای   -
خوبی  سفرهای  عمان  و  قطر  به  سفر  تا  شانگهای 
عملیاتی  استفاده   آمدها  و  رفت  این  از  باید  که  است 
نباید  اما  است  مهم  ما  برای  مذاکره  مسئله  شود؛ 
بگذاریم؛  سبد  یک  در  را  خود  تخم مرغ های  همه 
با  ارتباط  عنوان  تحت  دوگانه  چالش  یک  اکنون 
یا ارتباط با شرق در کشور به وجود آمده است  غرب 
در  من  دارد.  وجود  تفریط  و  افراط  قضیه  این  در  و 
مرحوم  قدیمی  و  سنتی  تحلیل  همان  به  قضیه  این 
منفی  موازنه  این  از  باید  ما  که  هستم  معتقد  مدرس 
رضای  برای  شرق  نه  بکنیم.  را  استفاده  حداکثر 
به دنبال  هرکس  غرب،  نه  و  می کند  کمک  ما  به  خدا 
منافع  دنبال  به  هم  ما  است،  خودش  ملی  منافع 
این اختالفات  از  اما می توانیم  ملی خودمان هستیم 
موازنه  و  نظامی  و  اقتصادی  و درگیری های سیاسی، 
البته  باشیم،  داشته  را  استفاده  بهترین  منفی، 
و  نیاید  پیش  هیچ گاه  نظامی  اختالفات  انشالّله 
دور  که  خارجی ها  این  تعبیری  به  نکند.  پیدا  توسعه 
شوخی  و  مذاکره  یکدیگر  با  و  می نشینند  میز  یک 
بصیرت  چشم  اگر  می دهند  نشان  عالقه  و  می کنند 
میز  دور  که  هستند  گرگ هایی  مانند  باشیم،  داشته 
بر  تا  بگیرد  چرتش  یکی  هستند  منتظر  و  نشسته اند 
دیپلماسی  لذا  کنند؛  تکه تکه  را  او  و  بریزند  سرش 
منافع  یک  خودشان  برای  کشورها  همه  و  است  این 
ملی  منافع  وقت ها  بعضی  می کنند.  تعریف  ملی 
دیگر  کشور  چهار  ملی  منافع  با  می تواند  کشور 
تضاد  در  می تواند  هم  وقت ها  گاهی   و  شود  همسو 
حداکثر  منفی  موازنه  این  از  باید  ما  لذا  بگیرد  قرار 
منافع شان  و کشورهایی که  باشیم  را داشته  استفاده 
البته  با منافع ما همسو شود، همراه شویم.  می تواند 
همان  با  موارد  برخی  در  منافع مان  است  ممکن 
باید دقت داشته  بگیرد که  نیز در تضاد قرار  کشورها 
در  فرصت ها  از  استفاده  ما  برای  مهم  مسئله  باشیم 
را  استثنایی  موقعیت  یک  که  است  منفی  موازنه های 

► می آورد.   وجود  به 

باهنر: فقط رئیسی، جرات و همت عادالنه سازی یارانه ها را داشت

● احتماال، قدم های آتی افزایش قیمت سوخت باشد   ●

یک نماینده پیشین مجلس مطرح کرد:

●  تغییر کابینه امری معمول است نه نشانه ضعف    ●
را  کابینه  در  تغییر  مال  یوسفیان       ◄
تاکید  او  نفع دولت می داند.  به  و  ضروری 
دارد  وزرایی  به  نیاز  رئیسی  که  می کند 
تعطیلی  و  کرده  حرکت  او  پای  به  پا  که 

. سند نشنا
فشاری  و  موجود  اقتصادی  مشکالت 
عزم  و  سو  یک  از  است  مردم  دوش  بر  که 
برای  مجلس  و  دولت  در  مسئوالن  اراده  و 
از سوی دیگر  از وضعیت فعلی هم  خروج 
تغییر  ضرورت  از  برخی  که  شده  سبب 
ترمیم  و  تغییر  از  حرف  مشخصا  بگویند. 
به  توجه  با  انگار  حاال  که  است  کابینه 
است.  خورده  کلید  کار  وزیر  استفعای 
وزیر  یا  صمت  وزیر  که  معتقدند  برخی 
برای  بعدی  گزینه  دو  جهادکشاورزی 
این  در  اما هیچ خبر رسمی  تغییر هستند 

ندارد. وجود  باره 
قرار  توجه  مورد  مرحله  این  در  آنچه 
تغییرات  برخی  لزوم  و  اهمیت  گرفته 
اکثریت  خواسته  تغییرات  این  است. 
با دولت  سیاسیون حتی در جریان همسو 
فعال  یوسفیان مال  عزت الله  مثال  است. 
سیاسی اصولگرا اصرار دارد که بهتر است 
آنکه مجلس  از  قبل  رئیس جمهور  شخص 

او در  اقدام کند.  راستا  این  ورود کند، در 
گفت وگو با »فردا« گفت: » »بیش از همه 
در  است  کار  راس  در  که  کابینه  صاحب 
می داند.  را  ضعف ها  و  است  امور  جریان 
وزیری  که  داشت  انتظار  نمی توان  قطعا 
دور  از  هم  مجلس  شود،  رفتن  داوطلب 
جریان  در  دولت  خود  از  کمتر  و  می شنود 
آقای رییسی که  بهتر است  لذا  امور است 
در  از همه در جریان است، خودش  بیش 

بگیرد.« را  الزم  تصمیمات  زمینه  این 
یک  را  کابینه  در  تغییر  وی 
دولت ها  همه  در  معمول  پوست اندازی 
دولت های  همه  »در  می گوید:  و  می داند 
تغییراتی  باشیم،  کرده  رصد  اگر  هم  قبل 
نخست،  سال  یک  از  بعد  و  شده  ایجاد 
نشان  که  گرفته اند  نمره ای  وزرا  برخی 
باید  و  نداشته اند  را  الزم  کارایی  می داد 
البته  این  بدهند.  دیگران  به  را  خود  جای 
طبیعی  امر  یک  و  نیست  دولت  ضعف 
در  که  است  پوست اندازی  یک  این  است. 
در  البته  است.  بوده  هم  قبل  دولت های 
آقای هاشمی  دولت  مثل  دولت ها  برخی 
زیانی  و  ضرر  و  داده  رخ  تاخیر  با  امر  این 
برخی  در  اما  است  داشته  مردم  برای  هم 

رخ  سرعت  به  فعلی  دولت  مثل  دولت ها 
» . هد می د

ایجاد  ضرورت  بر  تاکید  با  یوسفیان مال 
و  »اکنون  کابینه سیزدهم گفت:  در  تغییر 
دولت  فعالیت  از  سال  یک  گذشت  از  بعد 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  همه  سیزدهم 
که  وقتی  شود،  ایجاد  تغییراتی  است  الزم 
کار  وزارت  را در  تغییر  اولین  رییسی  آقای 
کلید زد، یعنی خودش هم به این تصمیم 
و  برود  باید  کسی  چه  اینکه  است.  رسیده 
بهتر  رییس جمهور  نیز  را  بماند  کسی  چه 
از هر کسی می داند چون شبانه روز با این 

می کند.« کار  افراد 
زودتر  که  »امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
این  و  می دهند  انجام  را  اقدامات  این 
کابینه  بود.  خواهد  هم  خودشان  نفع  به 
تعطیلی  رییس جمهوری که  پای  به  پا  باید 
بررسی  و  سفر  در  مدام  و  نمی شناسد 
را  رویه  و  رویکرد  همین  و  بدود  است، 

باشد.« داشته 
پاسخ  در  مجلس  پیشین  نماینده  این 
کدام  در  تغییر  به  نیاز  بیشترین  اینکه  به 
احساس  رییسی  کابینه  بخش های 
اقتصادی  »بخش  می گوید:  می شود، 

این  دارد.  بیشتری  تغییر  به  نیاز  دولت 
بیشتری  حرکت  به  نیاز  واقعا  بخش 
بخش  این  در  دولت  اهداف  چراکه  دارد 
صد  که  بخش هایی  است.  نشده  محقق 

آنهایی  یا  می کنند  اقتصادی  کار  درصد 
است،  اقتصادی  آنها  کار  از  بخشی  که 
عدم  کنند.  عمل  خوبی  به  نتوانسته اند 

حوزه  این  در  رییسی  وعده های  تحقق 
همراهان  رییس جمهور  که  می دهد  نشان 
به  نمی تواند  که  او  چون  ندارد  مناسبی 
کند  تصدی  را  وزارتخانه ها  همه  تنهایی 

اقتصادی  آنچه که مسلم است، بخش  لذا 
تغییراتی  به  نیاز  و  است  ضعیف  دولت 

► دارد.«   
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◄     رفتارها در بازار اجاره بهت آور شده 
صاحب خانه ها  می رسد  نظر  به  است. 
 ۵۰ حتی  یا   ۲۰  ،۱۰ افزایش  به  دیگر 
و  نیستند  راضی  اجاره  رقم  درصدی 
 ۳۰۰  ،۲۰۰ افزایش های  از  صحبت 
اعالم  برای  توجیه شان  است.  درصدی 
اخیر  ماهه  یک  گرانی های  هم  اعداد  این 

است. اساسی  کاالهای 
حاضر  حال  در  آن قدری  فکری:  مریم 
مسکن  هزینه  و  درآمد  میان  تناسب  عدم 
از  اجاره نشینان  که  دارد  وجود  خانوار 
کابوس روزانه خود بابت پرداخت اجاره بها 
مستاجران  از  برخی  می کنند.  صحبت 
خود  ماهانه  حقوق  که  زمانی  می گویند 
هزینه های  وجود  با  می کنند،  دریافت  را 
اجاره  باالی  رقم های  باید  زندگی،  باالی 
فردی  کنند.  پرداخت  ماهه  هر  هم  را 
 ۱۰ درآمدم  حداکثر  ماهی  »من  می گوید 
صاحب خانه ام  اما  است،  تومان  میلیون 
میلیون   ۱۲ را  تومانی  میلیون   ۴ اجاره 
دیگری  اجاره نشین  است.«  کرده  تومان 
عنوان می کند که »صاحب خانه ام گفته یا 
بگذار  پیش  پول  روی  تومان  میلیون   ۱۰۰
بخوام  کن.  اضافه  کرایه  به  میلیون   ۳ یا 
که  قسط هایی  با  بده،  تومان  میلیون   ۳

می شود.« منفی  حقوقم  دارم، 
آمار رسمی: اجاره ۵۰ درصد گران شد

واقعیت  با  رسمی  آمارهای  اگرچه 
باز  اما  ندارد،  آن چنانی  تناسب  بازار 
گرانی های  دولتی،  گزارش های  هم 
می کند.  تایید  را  اجاره  شگفت انگیز 
اجاره  قیمت  از  گزارش  جدیدترین 
است  آن  از  حاکی  تهران  شهر  در  مسکن 
که در اردیبهشت ماه امسال میانگین نرخ 
به  اجاره بهای هر متر خانه در شهر تهران 
است.  رسیده  تومان   ۹۰۰ و  هزار   ۱۲۴
سال  در  رقم  این  که  است  حالی  در  این 
و  تومان   ۸۰۰ و  هزار   ۸۴ عادل   ۱۴۰۰
 ۹۰۰ و  هزار   ۶۲ با  برابر   ۱۳۹۹ سال  در 
مستاجران  یعنی  آمار  همین  بود.  تومان 
برای یک واحد نقلی ۵۰ متری باید ماهی 
پرداخت  تومان  هزار   ۲۴۵ و  میلیون   ۶
رقم  این  که  است  شرایطی  در  این  کنند. 
هزار   ۲۴۰ و  میلیون   ۴ گذشته  سال  در 

است. بوده  تومان 
از  مرکزی  بانک  گزارش  میان،  این  در 
مسکن  کرایه  شاخص  درصدی   ۴۶ رشد 

شهر  در   ۱۴۰۱ اردیبهشت ماه  در  اجاره 
گذشته  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  تهران 
مناطق  کل  برای  رقم  این  دارد؛  حکایت 
است.  شده  برآورد  درصد   ۵۰.۶ شهری 

اردیبهشت ماه  در  اجاره بها  ماهانه  رشد 
به  شهری  مناطق  کل  و  تهران  شهر  در 
اعالم شده  ۲ درصد  و   ۱.۹ معادل  ترتیب 

. ست ا
که  است  حالی  در  این  حال،  این  با 
مدیره  هیئت  عضو  اوتادی  عبدالله 
رشد  تهران،  امالک  مشاوران  اتحادیه 
سال  به  نسبت  امسال  بهار  در  اجاره بها 
است. کرده  عنوان  درصد   ۳۰۰ را  قبل 

درصدی   ۲۵ سقف  تعیین  روی 
شد پافشاری  اجاره بها 

در فضای گرانی ها در بازار اجاره، ستاد 
امسال  اردیبهشت  اواخر  در  بازار  تنظیم 
در  اجاره بها  افزایش  سقف  مصوبه ای  در 
به طوری  تعیین کرد؛  ۲۵ درصد  را  تهران 
اجاره  قراردادهای  امالک  مشاوران  که 
درصد   ۲۵ از  بیش  ارقامی  با  را  مسکن 
گذشته  سال  در  واحد  همان  اجاره بهای 
با  صورت،  این  غیر  در  و  دهند  افزایش 

می شوند. روبه رو  جریمه 
روند  ماه  یک  گذشت  از  پس  اما 

و  موجران  که  می دهد  نشان  بازار 
ندارند  مصوبه  این  به  توجهی  مالکان 
برابر  چند  تا  بعضا  افزایش هایی  با  و 
واحد  اخیر،  سال های  اجاره بهای 

این  در  کرده اند.  فایل  را  خود  مسکونی 
از  مسکن  اقتصاد  کارشناسان  شرایط، 
اجاره بها  افزایشی  روند  ادامه  احتمال 
بازار  تالش  دلیل  به  رو  پیش  ماه های  در 
زیاد  فاصله  به  رسیدن  برای  مسکن  اجاره 
سال های  در  که  ملک  ارزش  با  اجاره بها 
خبر  داشته،  گونه  جهش  رشد  اخیر 

. ند د ا می د
تعیین  مصوبه  هم  باز  حال،  این  با 
تا  سال  هر  در  اجاره بها  افزایش  حداکثر 
درصد   ۲۰ و  تهران  در  درصد   ۲۵ سقف 
تاکید  مورد  کشور،  سراسر  شهرهای  در 
اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی 
شنبه  جلسه  در  گرفت.  قرار  قوا  سران 
هماهنگی  شورای عالی  گذشته  شب 
گزارشی  شهرسازی  و  راه  وزیر  اقتصادی، 
بر  و  کرد  ارائه  مسکن  بازار  وضعیت  از 
همین اساس، سران سه قوه تاکید کردند 
مدیریت  برای  الزم  اقدامات  و  سیاست ها 
همزمان  و  اجرایی  سریع تر  مسکن  حوزه 
در  نیز  در مجلس  فوریتی مطرح  دو  طرح 

گیرد. قرار  تصویب  اولویت 
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه 
هر  در  اجاره بها  افزایش  حداکثر  تعیین 
 ۲۰ و  تهران  در  درصد   ۲۵ سقف  تا  سال 

مورد  کشور  سراسر  شهرهای  در  درصد 
اقتصادی  هماهنگی  شورای عالی  تایید 
برای  الزم  مقررات  و  گرفت  قرار  قوا  سران 
تصویب  به  مصوبه  این  اجرایی  ضمانت 

رسید. اعضا  دیگر  و  قوا  سران 
باال رفت ریسک اجاره 

 ۲۵ سقف  تعیین  مصوبه  حالی  در 
درصدی برای اجاره بها مورد تایید شورای 
قرار  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی 
این  دارند  اعتقاد  کارشناسان  که  گرفته 
در  مستاجران  و  اجاره  بازار  به  روش ها 

نمی کند. کمک  کوتاه مدت 
کارشناس  سلطان محمدی،  مهدی 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  مسکن  بازار 
تعیین  سیاست  خصوص  در  خبرآنالین 
بازار  کنترل  برای  اجاره بها  برای  سقف 
برای  سقف  تعیین  موضوع  می گوید: 
مطرح  دنیا  در  که  است  موضوعی  اجاره 
دارد.  ساله  ده  چند  سابقه  و  بوده 
مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این 

است. شده  انجام  سیاست ها 

و  تجربی  اندوخته  ما  می افزاید:  وی 
داریم.  قضیه  این  به  راجع  کافی  علمی 
که  می دهد  نشان  مطالعات  جمع بندی 
و  اجاره  بازار  به  روش ها  این  مجموع  در 
نمی کند.  مستاجران در کوتاه مدت کمک 
یک  در  فعال  که  مستاجرانی  برای  البته 
بود،  خواهد  کمکی  نشسته اند،  خانه 
انجام  جابه جایی ای  این که  محض  به  اما 
بخواهد  جدیدی  مستاجر  موجر،  یا  شود 
وجود  به  بیشتری  دشواری های  بگیرد، 

آمد. خواهد 
توضیح  مسکن  بازار  کارشناس  این 
می آورد،  دولت  که  فشاری  می دهد: 
از  دریافتی ها  از  بخشی  می شود  باعث 
شود.  انجام  ثبت نشده  و  غیررسمی  کانال 
است.  دولت  سیاست  منفی  اثر  یک  این 
واحدهای  عرضه  میزان  دیگر،  سوی  از 
زیرا  می شود،  کم  درازمدت  در  اجاری 
که  می شوند  مواجه  شرایطی  با  مالکان 
اقتصادی  تصمیمات  درباره  اختیاری 
حال،  عین  در  باشند.  داشته  خانه شان 
بازار  این  از  اجاره  بازار  سرمایه گذاران 

شد. خواهند  خارج 
می کند:  تصریح  سلطان محمدی 
سیاست،  این  اجرای  با  درازمدت  در 
خیلی  و  شد  خواهد  ایجاد  سیاه  بازار 
غیررسمی  کانال های  در  پرداخت ها  از 
شفاف  اجاره های  مالکان  می رود، 
برای  دیگری  پول های  و  نمی دهند 
بتوانند  تا  می خواهند  خود  کار  تضمین 
نگه  محفوظ  را  خود  تهدیدها،  وجود  با 

. رند ا د
نشان  تجربه  می شود:  متذکر  وی 
اجاره،  برای  سقف  تعیین  که  می دهد 
کاهش  را  اجاری  واحدهای  کیفیت 
مالک سعی می کند هزینه های  و  می دهد 

برساند. حداقل  به  را  خود 
یادآور  مسکن  بازار  کارشناس  این 
خیلی  ساله  ده  چند  این  در  می شود: 
رفتند،  سیاست  این  سمت  به  مدیران  از 
پیدا  گاهی  آ آن  تبعات  درباره  وقتی  اما 

نکردند. کاری  می کردند، 
ریسک  این که  بیان  با  سلطان محمدی 
تاکید  شد،  خواهد  بیشتر  دادن  اجاره 
سیاست  این  تبعات  مجموع  در  می کند: 
مستاجران  به  کمکی  و  بود  خواهد  منفی 

► کرد.    نخواهد 
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»پندهای حکیمانه )4(«             

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ْشَرُف اْلِغَنی 

َ
ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َعِلیٍّ )علیه السالم(  َقاَل: »... أ

َ
َعن أ

َتْرُک اْلُمَنی ...«.1
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 

.  »... است  آرزوها  ترک  بی نیازی  برترین   ...« فرمودند: 
به همه  بزرگی  درس  دیگری  پند  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
منیة« به معنای 

ُ
طالبان ِغنا و بی نیازی می دهند. »ُمنی« جمع »أ

آرزو است و منظور آن حضرت در این عبارت نورانی، آرزوهای دور 
این گونه  بدیهی است  و شرع است.  از منطق عقل  و دور  دراز  و 
آرزوها غنا و بی نیازی را از انسان سلب می کند؛ چراکه از یک  سو 
به همین  و  است  دست نیافتنی  انسان  خود  به وسیله  آن ها  همه 
در  باید  و  می کند  آن  و  این  به  شدن  متوسل  به  وادار  را  او  دلیل 
مقابل هر انسانی؛ خواه شریف باشد، خواه پست، باارزش باشد، 
یا بی ارزش، دست حاجت دراز کند و این با غنا و بی نیازی هرگز 
آرزوهایی  به چنین  رسیدن  برای  دیگر،  سوی  از  نیست.  سازگار 
باید در مصرف کردن ثروت خود، بخل ورزد و همه آن را ذخیره 
کند و عماًل زندگی فقیرانه ای داشته باشد. ودیگراین که، چنین 
آرزوها  به این  برای رسیدن  باید  را  فکر خود  و  روح  آرامش  کسی 

کند. هزینه 
پاک  انسان  فکر  صفحه  از  دراز،  و  دور  آرزوهای  هرگاه  پس 
شود، انسان به غنا و بی نیازی پرارزشی دست می یابد و به همین 
دلیل امام )علیه السالم( ترک این آرزوها را برترین و بهترین غنا 
نقل  السالم(  )علیه  علی  امام  از  دیگری  تعبیر  در  شمرده اند. 
گنجی  »هیچ  اْلَقَناَعة«؛2  ِمَن  ْغَنی 

َ
أ َکْنَز  »اَل  فرمودند:  که  شده 

بی نیاز کننده تر از قناعت نیست )همان قناعتی که نقطه مقابل 
آرزوهای طوالنی محسوب می شود(«. امام هادی )علیه السالم( 
طبق روایتی که  از مرحوم شهید اول از ایشان نقل کرده است، 
ُة  ِشرَّ اْلَفْقُر  َو  َیْکِفیَك  ِبَما  َضا  الرِّ َو  یَك  َتَمنِّ ُة  ِقلَّ »اْلِغَنی  فرمودند: 
ُة اْلُقُنوط«؛3 »غنا و توانگری آن است که دامنه آرزو  ْفِس َو ِشدَّ النَّ
را کم کنی و به آنچه خدا به تو داده است، خرسند باشی و فقر آن 
به همه  )از رسیدن  و شدیدا  ناپذیر  آدمی سیری  نفس  که  است 

باشد«. نومید  آرزوها( 
اکثر  به  چون  و  می کند  بند  در  را  آدم  طوالنی  آرزوهای  لذا 
آن ها نمی رسد، نیرو و توانش را می گیرد و برعکس، ترک آرزوها 
پاره  آزاد باشد، زنجیره های اسارت  سبب می شود فکر و اندیشه 
شده و شخص، قدرت پرواز و سیر به منازل باالی سلوک الی الله 
به نور  رسیدن  و  حجاب ها  گذاشتن  سر  پشت  البته  کند.  پیدا  را 
معرفت پروردگار و هدف آفرینش، بستگی به نوع آرزوهای ما نیز 
باشیم،  خویش  نفسانی  خواسته های  گرفتار  کمتر  چه  هر  دارد، 
احساس  ترقی  و  تعالی  برای  را  بیشتری  بی نیازی  و  توانگری 
زمین گیر  آرزوهایشان  به خاطر  بعضی  که  همان طور  می کنیم؛ 
جمله  از  دید.  نخواهند  به خود  را  سعادت  روی  و  بی حرکتند  و 
حقایقی که خداوند در زمانی که حضرت موسی )علیه السالم( 
به مناجات با او مشغول بود، با وی در میان نهاد، این بود که به 
َمَلَك َفَیْقُسَو 

َ
ْنَیا أ ْل  ِفي الدُّ آن حضرت فرمود: »... َیا ُموَسی اَل ُتَطوِّ

َبِعیٌد«؛4 »... ای موسی! آرزوهایت  ي  ِمنِّ اْلَقْلِب  اْلَقاِسي  َو  َقْلُبَك 
را در دنیا طوالنی مکن که قلبت قسی و سخت می گردد و انسان 

از من دور است و تقربی به من ندارذ«. سنگ  دل 
)علیه  صادق  امام  از  زیبایی  حدیث  به  گفتار  این  پایان  در 
اْلُمنی  ُبوا  »َتَجنَّ السالم( اشاره می کنیم که آن حضرت فرمودند: 
َتْسَتْصِغُروَن ِبها َمواِهَب اللِه َتعالی  َو  ْلُتْم  َبْهَجَة ما ُخِوّ ُتْذِهُب  ها  َفإنَّ
»از  أْنُفَسُکْم«؛5  ِبِه  ْمُتْم  هَّ َو  ِفیما  اْلَحَسراِت  ُتْعِقُبُکُم  َو  ِعْنَدُکْم 
را  و نشاط نعمت هایی  بپرهیزید که شادابی  و دراز  آرزوهای دور 
که به شما داده شده را از بین می برد و به سبب آن، مواهب الهی 
اوهام  به سبب  فراوانی  حسرت  و  می شود  کوچک  شما  نزد  در 

می دهد«. دست  به شما  داشته اید،  که  باطله ای 
********************
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ورود سران سه قوه به بازار اجاره؛  حدیث روز )299( 

● رفتارها در بازار اجاره بهت آور شد   ●

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۸۲۸ شماره  رأی  ۱ـ 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۷۵ آقای یداله عیدی فرزند خداداد در قسمتی از 
۱۰۰/۵۰ مترمربع  بنا شده بمساحت  آن احداث  ششدانگ قطعه زمین که در 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۹۰ از  فرعی  شماره  پالک  اعیانی  ثمنیه  باستثناء 
طی  عزتی  سعیدرضا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 
الف  قم.)م   ۳ دفترخانه   ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ مورخ   ۱۷۰۱۷۰ شماره  قطعی  سند 

)۱۳۸۲۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۱۳۶ شماره  رأی   -۲
در  محمدحسن  فرزند  ترابی  فاطمه  خانم   ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۳۶
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۳۰/۲۷ 
بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۱۷۹۰  -  ۱۷۸۹ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
مالکیت  ثبت قم  واقع در بخش دو  تبدیل شده  ۱۷۹۰ اصلی  به پالک  سازمان 

)۱۳۸۲۷ الف  ۳۴۸.)م  دفتر   ۴۵۹ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۰۷۷ شماره  رأی   -۳
در  نصراله  فرزند  پاکیزه  پناهی  علی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۵۹
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۰۰/۳۳ 
واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  ۲۱۸۰ اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی 
۲۸.)م  دفتر   ۴۰۶ صفحه  خطیب  نقی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

)۱۳۸۲۸ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۱۲۳ شماره  رأی   -۴
در  قربانعلی  فرزند  یگانه  محمدی  احمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۱۴
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۸۱/۷۰ 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵۹۵ از  فرعی   ۱ شماره  پالک  مترمربع 
 ۴۰۵ صفحه  عسگری  فتحعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

)۱۳۸۲۹ الف  ۱۶۰.)م  دفتر 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۱۳۲ شماره  رأی   -۵
در  بیرامعلی  فرزند  غفاری  مرادعلی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۰۶
 ۵۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع پالک شماره ۳ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حشمت و نزهت الملوک و فرزانه و شکوه 

)۱۳۸۳۰ الف  بیگدلی.)م  همگی  شهرت  پرتو  و  مینو  و  الزمان 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۳۲۵ شماره  رأی   -۶
در  حسینعلی  فرزند  برقراری  اله  صفی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۹۵
  ۱۴۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  ۱۹۷۸ اصلی  از  مترمربع پالک شماره فرعی 
طهوری  اسداله  و  پاکجو  وکیلی  عیسی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

)۱۳۸۳۱ الف  ۶.)م  دفتر   ۲۰۳ صفحه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۳۵۷ شماره  رأی   -۷
در  جعفر  فرزند  فراهانی  ونکی  جالل  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۵۴
 ۸۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
در  واقع  اصلی   ۱۷۴۱ از  فرعی  شماره  پالک  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  مترمربع 
یابنده  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش 

)۱۳۸۳۲ الف  یابنده.)م  محمد  ورثه  از  احدی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۸۵۴ شماره  رأی   -۸
قسمتی  در  محمد  فرزند  حرمتی  فاطمه  خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۸۵
مترمربع   ۱۲۶ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از ۱۷۶۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
۷۲.)م  دفتر   ۳۹۲ صفحه  برقعی  علی  محمد  سید  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

)۱۳۸۳۳ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۲۹۳ شماره  رأی   -۹
از  قسمتی  در  رجب  فرزند  اسدی  سمیه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۷۸
بنا شده بمساحت  احداث  آن  در  زمین که  از ششدانگ قطعه  سه دانگ مشاع 

دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۶۰۷ از  فرعی   ۳ شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۵/۷۵
 ۱۳۹۹/۵/۱۳  –  ۴۱۷۲۲ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت 

)۱۳۸۳۴ الف  قم.)م   ۴۶ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۲۹۲ شماره  رأی   -۱۰
در  غالمحسین  فرزند  حمیدی  حامد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۷۷
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی 
اصلی   ۲۶۰۷ از  فرعی   ۳ شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۵/۷۵ بمساحت  شده 
 –  ۴۱۷۲۲ واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 

)۱۳۸۳۵ الف  قم.)م   ۴۶ دفترخانه   ۱۳۹۹/۵/۱۳
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۴۱۶ شماره  رأی   -۱۱
شعبانلی  فرزند  آبادی  فریس  محمدرضا  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۹۲
 ۶۹ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
مترمربع پالک شماره  فرعی از ۱۸۶۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
.۲۶۱ دفتر   ۵۸ از خیراله محمدی صفحه  الواسطه  مع  و خریداری  عادی  نامه 

)۱۳۸۳۶ الف  )م 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

قدس( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ـ رئیس  آبادی  عباس پور حسنی حجت 
دو قم

آیت الله سعیدی:

●  آموزش های عمومی در زمینه استهالل برای آحاد جامعه ارائه شود    ●
معصومه  حضرت  آستان  تولیت       ◄
در  عمومی  آموزش  انجام  خواستار  )س( 
جامعه  آحاد  برای  استهالل  مسائل  زمینه 

. شد
سیدمحمد  الله  آیت  مهر،  گزارش   به 
دیدار  در  یکشنبه  روز  سعیدی 
دفتر  استهالل  ستادهای  سرگروه های 
اظهار  قم  استان  در  رهبری  معظم  مقام 
هالل  رؤیت  در  تفاوت  اثر  بر  داشت: 
ایجاد  سوال  و  شبهه  مردم  از  برخی  برای 
در  عمومی  آموزش  رو  این  از  می شود 
مردم  عموم  برای  باید  استهالل  زمینه 

شود. انجام 
)س( معصومه  حضرت  آستان  تولیت 
زمینه  در  عمومی  آموزش  راه های  از  یکی 
صدا  طریق  از  فراگیر  آموزش  را  استهالل 
رؤیت  موضوع  گفت:  و  کرد  ذکر  سیما  و 
وقوف  مانند  حج  دینی  اعمال  در  هالل 

مهم  ارکان  از  مشعرالحرام  و  عرفه  در 
دلیل  تا مردم  دارد  آموزش  به  نیاز  و  است 

بدانند. را  تفاوت ها 
طور  این  شاید  داشت:  اظهار  وی 

نجومی  مباحث  تعلیم  که  شود  متصور 
جذابیت  مردم  عموم  برای  است  ممکن 
این  پیشنهادی  راهکار  ولی  باشد  نداشته 
از اساتید خوش  با استفاده  باید  است که 

تا  شود  انجام  عمومی  آموزش  این  ذوق 
پاسخ  مردم  ذهن  در  شبهات  از  بسیاری 

شود. داده 
ظرفیت  به  اشاره  با  قم  جمعه  امام 
استان  در  رهبری  معظم  مقام  دفتر 
دفتر  این  در  رهبر  ویژه  نماینده  که  قم 
که  ارگان هایی  تمام  افزود:  است  مستقر 
استهالل  ستاد  به  نحوی  به  می توانند 
این  تا  بسیج شوند  کمک کنند می بایست 
امر به درستی و با دقت کافی انجام شود.
نیز مسئول ستاد  دیدار  این  ابتدای  در 
در  رهبری  معظم  مقام  دفتر  استهالل 
در  ستاد  این  داشت:  اظهار  قم  استان 
 ۱۲۰ و  شد  تشکیل  پیش  سال   ۲۰ حدود 
از آن ها در  گروه در کل کشور و سه گروه 

هستند. مستقر  قم 
محل  سهرابی  احمد  االسالم  حجت 
در  را  قم  استهالل  گروه های  استقرار 

جنب  پردیسان،  فناوری  و  علم  پارک 
علی)ع(  امام  رصدخانه  و  قدس  مصالی 
برای  مکان  بهترین  گفت:  و  کرد  عنوان 
در  قم  استان  جنوب  ارتفاعات  ماه  رصد 
شهرستان  در  وسف  از  بعد  کیلومتری   ۳۰

است. کهک 
استهالل  ستادهای  کرد:  عنوان  وی 
به  را  ماه  جغرافیایی  مختصات  ماه  هر 
وضعیت  به  توجه  با  و  می آورند  دست 
استهالل  را  ماه  موقعیت  بهترین  در  هوا 
رهبری  معظم  مقام  دفتر  به  را  نتیجه  و 

می کنند. اعالم 
از جمله کارهای  افزود:  امام جمعه قم 
دانش  و  طالب  آموزش  استهالل  ستاد 
آمادگی  و  ماه  استهالل  منظور  به  آموزان 
برای  مردم  عموم  سواالت  به  پاسخ  برای 
گروه های  برای  که  است  ماه  استهالل 
► مختلف در طول سال انجام می شود.   



را  بزرگ  دگرگونی  این  نشانه های       ◄
کرد  خالصه  بزرگ  رویداد  سه  در  می توان 
اوکراین  در  بزرگ  رویداد  نتیجه  که همگی 
که  اوکراین  و  روسیه  جنگ  یعنی  است؛ 
جنگ  یک  به  تدریج  به  نبردها  آن  در 
هم  و  روسیه  هم  برای  طوالنی  فرسایشی 

شود. می  تبدیل  یکسان  طور  به  غرب 
نه؛  یا  هستیم  خوش شانس  نمی دانم 
دگرگونی های  از  مرحله ای  آستانه  در  زیرا 
آن  بزرگ زندگی می کنیم که جهان شاهد 
متولد  جدیدی  دنیای  آن  بطن  از  و  است 

شد. خواهد 
را  بزرگ  دگرگونی  این  نشانه های 
کرد  خالصه  بزرگ  رویداد  سه  در  می توان 
اوکراین  در  بزرگ  رویداد  نتیجه  که همگی 
که  اوکراین  و  روسیه  جنگ  یعنی  است؛ 
جنگ  یک  به  تدریج  به  نبردها  آن  در 
هم  و  روسیه  هم  برای  طوالنی  فرسایشی 

شود. می  تبدیل  یکسان  طور  به  غرب 
موافقت  دگرگونی  این  نشانه  اولین 
اختصاص  با  آلمان  اصلی سیاسی  احزاب 
ارتش  نوسازی  برای  یورو  میلیارد  یکصد 
دفاعی ای  نیرویی  به  تا  است  کشور  این 
آلمان  از  حفاظت  به  قادر  که  شود  تبدیل 

باشد. اروپا  از  دفاع  و 
فومیو  که  است  این  نشانه  دومین 
افزایش  به  ژاپن  وزیر  نخست  کیشیدا، 
کشورش  ارتش  دفاعی  بودجه  توجه  قابل 
افزایش  از  را  خود  نگرانی  که  شد  متعهد 
تهدیدات  و  چین  نظامی  هزینه های 

نمی کند. پنهان  شمالی  کره  موشکی 
بلینکن،  آنتونی  زبان  از  نشانه  سومین 
آمریکا  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر 

گذشته  هفته  سخنرانی  در  او  شد.  بیان 
واشنگتن  جورج  دانشگاه  در  خود 
تبیین  را  چین  قبال  در  کشورش  سیاست 
نظم  که  کرد  متهم  را  چین  آن  طی  و  کرد 

می  چالش  به  را  موجود  المللی  بین 
است  قدرتی  تنها  کشور  این  زیرا  کشد؛ 
و  تغییر دهد  را  که قصد دارد نظم جهانی 
دیپلماتیک،  اقتصادی،  قدرت  همچنین 
کار  این  برای  الزم  تکنولوژیکی  و  نظامی 

دارد. را 
این  نشانه  سه  این  در  مشترک  نکته 

به  را  ما  می خواهند  همگی  که  است 
جنگ  پایان  از  پس  یعنی  قبل  سال   77
نظام  شکل گیری  آغاز  و  دوم  جهانی 
خطرناکی  برگردانند.  المللی  بین  کنونی 

قدرت های  تمایل  در  تنها  تحوالت  این 
برای  رشد  حال  در  نظامی  و  اقتصادی 
کنونی  جهانی  نظم  مجدد  ساماندهی 
آن  با  که  است  پیامدهایی  در  بلکه  نیست 

بود. خواهد  همراه 
پیامدها، دامن زدن  این  از  اولین مورد 
زمینه  در  ویژه  به  تسلیحاتی  مسابقه  به 

از  کشنده  و  پیشرفته  تسلیحات  تولید 
کشورها  بودجه  که  است  هسته ای  جمله 
ژاپن  مانند  ثروتمند  کشورهای  جمله  از 
بودجه  آنها  و  می کند  سنگین  را  آلمان  و 

به  این  می دهند.  افزایش  خود  دفاعی 
سوی  از  تسلیحات  فروش  افزایش  معنای 
غیر  کشورهای  استقبال  مورد  و  آنهاست 
گرفت.  خواهد  قرار  آن  از  تولیدکننده 
تحلیل  به  را  کشورها  این  بودجه  امر  این 
اجتماعی  و  معیشتی  بر وضعیت  و  می برد 
فراتر  و  می گذارد  منفی  تأثیر  آنها  مردم 

بی ثباتی کنونی  و  آشفتگی  آن که وضعیت 
دهد. می  افزایش  را  جهان  در 

این  تحوالت  این  منفی  نتیجه  دومین 
است که تأثیر بسزایی بر آینده دموکراسی 
کشورهایی  در  ویژه  به  داشت  خواهند 
دمکراتیک  نهادهای  نشده اند  موفق  که 
ائتالف های  که  چرا  کنند؛  ایجاد  قوی ای 
ارزش های  براساس  کشورها  میان  آینده 
بلکه  بود  نخواهد  آزادی  و  دمکراتیک 
ژئوپلیتیکی  و  اقتصادی  سیاسی،  منافع 

بود. خواهد  حاکم  آنها  بر 
و  هستیم  بزرگی  تحوالت  آستانه  در  ما 
دنیای  ویژگی های  کنونی  دهه  طول  در 
ممکن  که  شد  خواهد  ترسیم  جدیدی 
است به جهان پس از جنگ جهانی دوم و 
از پایان جنگ سرد پایان دهد  جهان پس 
جهانی  نظم  یک  تولد  به  منجر  احتماال  و 
مرج  و  »هرج  جایگزین  که  شود  جدید 
در  که  شد  خواهد  موجود  سازمان یافته« 

است. قوی  طرف  آن  از  غلبه  آن 
کنیم  فراموش  نباید  میان  این  در 
جهانی  نظام  در  است  ممکن  که  تحوالتی 
در  را  تغییراتی  مطمئنا  دهد،  رخ  کنونی 
اما  داشت  خواهد  همراه  به  عرب  جهان 
بود  نخواهند  مثبت  تغییرات  این  ضرورتا  
وضعیت  از  رفت  برون  برای  اینکه  مگر 
مرحله  تحوالت  با  همگام  فعلی  منفی 
تاثیر  بتوانیم  تا  کنیم  عجله  کنونی 
تعیین  و  خود  آینده  ساختن  بر  مثبتی 
آتی  تحوالت  میان  در  سرنوشت مان 

باشیم. داشته 
انوزال  علی  نویسنده:  الجدید/  العربی 

► ایرانی      / دیپلماسی 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

اعزام مستاجر به خارج از 
کشور!                              

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
 یادش به خیر چند سال قبل خبری منتشر شد با این مضمون 
که فردی در فرانسه در خانه استیجاری اش فوت می کند و مالک 
9 سال بعد متوجه شد! به جزئیات ماجرا و سیستم بانکی پیشرفته 
که سر ماه اجاره را از حساب متوفی کم می کرد و به حساب مالک 
مبلغ  به  این 9 سال  اینکه در طول  نداریم.  واریز می کرد، کاری 

اجاره بها چیزی اضافه نشده است، جالب است! 
با این مقدمه امروز تصمیم گرفتیم سری به آشفته بازار مسکن 
و اجاره بها و حواشی آن بزنیم. الکردار عین سوق الثالثا یا همان 
را خودش  نرخ  و  آمار  و هر کس  ماند  بازار شنقیط می  سه شنبه 
عمومی  تورم  از  حتی  اجاره    بها  تورم  که  جایی  تا  کند  می  اعالم 
یا  نشینی  به حاشیه  بزرگ  و ساکنان شهرهای  است  بیشتر شده 

اند!  آورده  روی  کوچکتر  شهرهای  به  مهاجرت 
در  اجاره    بها  رشد  سقف  که  کرده  بخشنامه  فقط  هم  دولت 
شهرها  سایر  برای  و  ۲۵ درصد  پایتخت  برای  امسال  قراردادهای 
۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین مقرر شد به منظور عملیاتی 
اجاره    بها،  افزایش  برای  شده  تعیین  دستوری  سقف    های  شدن 
مقررات الزم به عنوان ضمانت اجرایی این مصوبه پیش بینی شود.

از  دانند  می  مستاجران  هم  و  دولتمردان  هم  که  آنجا  از  اما   
امروز   و  ننشستیم  بیکار  ما  شود،  نمی  گرم  آبی  ها  بخشنامه  این 
قصد داریم با ارائه طریق در خصوص معضل مسکن، دعای خیر 
مستاجران را توشه راه مان کنیم. و اما راهکارهای هنرمونتیک در 

مسکن... خصوص 
ریزی  برنامه  یک  با  کشور:  از  خارج  به  مستاجران  اعزام  الف( 
صحیح و اصولی می توان به جای ساخت مسکن مزخرف مهر)!( 
، مسکن غیر مزخرف اجتماعی)!( و مسکن ملی، زمینه مهاجرت 
مستاجران را به کشورهای خارج فراهم کرد. با این شیوه هم حرف 
آن کارشناس رسانه ملی سبز می شود که فرموده بود هر کس نا 
نماینده  آن  حرف  هم  برود،  مملکت  از  و  کند  جمع  است  راضی 
محترم مجلس در خصوص ازدواج بین المللی جوانان! یک تیر و 

چند نشان است.  
حل  در  که  راهکارهایی  از  یکی  مالیات:  با  شوخی  پایان  ب( 
بسیاری از مشکالت مملکت راهگشا است، پایان شوخی با مالیات 
است. ما رفیقی داریم که بنده خدا کاسب است و از سرناچاری 
که  بماند  کند!  پرداخت می  نیز خودش  را  مغازه  مالیات صاحب 
در  کنند.  می  تقبل  ها  باشگاه  هم  را  فوتبالیست  عزیزان  مالیات 
که  است  به یک شوخی  شبیه  کشور  در  مالیات  دریافت  حقیقت 
این  اما در  فقط کارمندان آن را جدی جدی پرداخت می کنند. 
ویزیت  کارت  یک  گذاشتن  با  دولت  شود  می  پیشنهاد  خصوص 
الی درخانه ها و رصد آن بعد از چند روز، از خالی بودن خانه ها 
نصف  معادل  مالیات  یک  اطمینان  حصول  از  بعد  شود.  مطمئن 
قیمت خانه در سال برای صاحب خانه ببرد تا دیگر کسی هوس 

نکند! داری  خالی  خانه 
مقوله  نشدن  فراموش  منظور  به  خالی:  خانه  روزجهانی  پ( 
خانه خالی، در تقویم روی به خانه خالی اختصاص داده شود تا 
الاقل یک روز در سال هم شده، دولتمردان به فکر سر و سامان 
دادن به پدیده خانه های خالی و حل مشکالت مستاجران باشند!

ر ـُ َتَلنگ عصر دوران بعد از جنگ سرد پایان می یابد 

● جهان آشفته  در آستانه تحوالت جدید   ●

مکی در گفت وگو یی تشریح کرد:

●  سفر انفرادی بوریس جانسون به اوکراین مانور قدرت در بیخ گوش روسیه است    ●

●  سفر بایدن به عربستان معامله اصول حقوق بشر در قبال تثبیت قیمت نفت است    ●

◄     اهداف سفر رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا به 
انگلیس  نخست وزیر  انفرادی  حضور  دالیل  اوکراین/ 

در کی یف/ سناریوی اروپا برای جنگ اوکراین
کشورهای  اراده  گفت:  اروپا  مسائل  تحلیلگر 
شده  گذشته  از  قوی تر  روسیه  با  مقابله  برای  اروپایی 
جلوگیری  و  غربی  همگرایی  آرمان   حفظ  برای  و 
مسکو  علیه  اروپا،  جغرافیای  ژئوپلیتیک  تغییر  از 

کردند. صف آرایی 
به  اشاره  با  اروپا  مسائل  تحلیلگر  مکی«  »مرتضی 
اعالم  و  اوکراین  به  اروپایی  کشورهای  رهبران  سفر 
ایلنا  با  گفت وگو  در  کشور  این  از  همه جانبه  حمایت 
به  ایتالیا  و  آلمان،  فرانسه  رهبران  سفر  کرد:  اظهار 
هدف  با  زلنسکی،  ولودیمیر  با  آنها  دیدار  و  اوکراین 
بر  تاکید  باید  را  آن  نوعی  به  و  شد  انجام  متعددی 
حمایت دوباره از کی یف دانست. توجه داشته باشید 
که این سه کشور طی دهه های گذشته نفت و گاز خود 
این  شریک  نوعی  به  و  می کردند  دریافت  روسیه  از  را 
کشور به حساب می آمدند و حتی سرمایه گذاری های 
روسیه  در  ایتالیا  و  فرانسه  و  آلمان  سوی  از  زیادی 
صورت  به  سرمایه گذاری  همین  و  است  شده  انجام 
انجام  مذکور  کشور  سه  در  روسیه  سوی  از  متقابل 
علیه  تحریم ها  اعمال  دلیل  به  حاال  است.  شده 
همکاری  کشور  سه  هر  که  هستیم  آن  شاهد  روسیه 

جدید  جایگزین های  و  کرده  قطع  را  مسکو  با  خود 
کردند. پیدا  خود  گاز  و  نفت  برای 

جنگ  ابتدای  از  کشور  سه  هر  داد:  ادامه  وی 
آن  دنبال  به  شد  شروع  فوریه   ۲۴ از  که  اوکراین 
پرونده  این  در  مستقیم  ورود  و  درگیری  از  که  بودند 

این  از  هم  اوکراین  دیگر  سوی  از  و  کنند  جلوگیری 
را  اوکراین  انتقاد  علنی  نمونه  کرد؛  انتقاد  کشورها 
نظامی  تسلیحات  و  تجهیزات  ارسال  پرونده  در  باید 
اوکراین  رئیس جمهور  که  دانست  کشور  این  به  آلمان 
موازات  به  است.  کرده  علنی  را  مسائل  این  بارها 
جانسون،  بوریس  انفرادی  ورود  شاهد  سفر  این 

نوعی  به  که  بودیم  اوکراین  به  بریتانیا  وزیر  نخست 
دانست.  روسیه  گوش  بیخ  در  قدرت  مانور  آن را  باید 
انجام  بار  برای دومین  این سفر که  از  هدف جانسون 
به  لندن  بگوید  اروپا  اتحادیه  به  این است که  می شود 
صورت مجزا و جداگانه در کنار کی یف قرار دارد. این 
ابتدای جنگ  از  بریتانیا  در حالی است که تسلیحات 
وارد  روسیه  ارتش  به  زیادی  توانسته خسارات  تاکنون 

. کند
در  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
این سلسله  که  است  رفته  به سمتی  اوضاع  میان  این 
قلمداد  مسکو  به  تهدید  پیام  مخابره  حال  در  سفرها 
در  اروپا  اتحادیه  که  باشید  داشته  توجه  می شود. 
نامزدی  بر  مبنی  اوکراین  درخواست  حین  همین 
است  پذیرفته  را  اروپایی  نهاد  این  به  پیوستن  برای 
پر  اعضای  از  یکی  حاال  کشور  این  بگوییم  باید  که 
همچنان  اروپایی ها  می آید.  حساب  به  اروپا  دردسر 
اوکراین  روانه  را  خود  نظامی  و  سیاسی  کمک های 
نمی خواهند  همچنان  آنها  بین  این  در  اما  می کنند 
نظامی   - سیاسی  و  درگیری  وارد  مستقیم  صورت  به 
شوند. این در حالی است که اراده کشورهای اروپایی 
است  شده  گذشته  از  قوی تر  روسیه  با  مقابله  برای 
جلوگیری  و  غربی  همگرایی  آرمان   حفظ  برای  و 
مسکو  علیه  اروپا،  جغرافیای  ژئوپلیتیک  تغییر  از 

می کنند  اعالم  فرانسوی ها  اینکه  کردند.  صف آرایی 
که اوکراین در ازای تحویل برخی از مناطق به روسیه 
سوی  از  که  است  نظری  صرفًا  دهد  خاتمه  جنگ  به 

می شود. مطرح  مکرون  امانوئل 
اعضای  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
بخش  که  نمی خواهند  وجه  هیچ  به  اروپا  اتحادیه 
داده  تحویل  روسیه  به  اوکراین  جنوبی  و  شرقی 
اساس  این  بر  جنگ  اگر  معتقدند  آنها  چراکه  شود؛ 
روسیه  نزدیک  آینده  در  شک  بدون  کند  پیدا  پایان 
قرارخواهد  تهاجم  مورد  را  خود  اروپایی  همسایگان 
می گیرد.  بکار  آنها  علیه  مجددًا  را  روش  همین  و  داد 
در  بخواهد  کشوری  هر  معتقدم  اساس  همین  بر 
جوانب  همه  باید  کند  میانجی گری  اوکراین  پرونده 
هم  فرانسوی ها  دلیل  همین  به  و  بگیرد  نظر  در  را 
پیشنهادها  این  با  را  اوکراین  جنگ  آتش  نمی توانند 
به  که  است  آن  دنبال  به  هم  بریتانیا  کنند.  خاموش 
به  اروپا  اتحادیه  اعضای  از سایر  را متمایز  نوعی خود 
این کشور  بدون شک کمک های  اما  کند  معرفی  دنیا 
می خواهند  آنها  داشت.  خواهد  ادامه  اوکراین  به 
دید  باید  حاال  و  کنند  مدیریت  خود  نفع  به  را  اوضاع 
به تشدید جنگ خانمان سوز در  این حمایت ها  آیا  که 
دنبال  به  صرفًا  اروپا  اینکه  یا  می شود  منجر  اوکراین 

► است.     نبرد  این  کردن  فرسایشی 

◄     روزنامه فایننشال تایمز نوشت که سفر رئیس 
جمهور آمریکا به عربستان بسیار مهم و نوعی معامله 

اصول حقوق بشر در ازای تثبیت قیمت نفت است.
نوشت:  گزارشی  در  تایمز  فایننشال  روزنامه 
است  انداخته  راه  به  اوکراین  علیه  روسیه  که  "جنگی 
تا  شد  باعث  داشته  دنبال  به  که  را  بحران هایی  و 
که  امارات  و  عربستان  استراتژیک  اهمیت  به  آمریکا 
جو  کند.  اذعان  هستند  نفت  تولیدکنندگان  تنها 
گذاشتن  کنار  برای  آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن، 
ثبات  تحقق  و  آمریکا  جمهور  رئیس  پوتین،  والدیمیر 

می کند. تالش  انرژی  بازارهای  در 
یمن  جنگ  به  واضحی  اشاره  در  پیشتر  بایدن 

کرد. متهم  کودکان  قتل  به  را  عربستانی ها 
در  اخیرا  آمریکا  اصلی  دموکرات های  از  تن  پنج 
دلیل  به  عربستان  مجازات  خواهان  بایدن  به  نامه ای 
و  سعودی  منتقد  نگار  روزنامه  خاشقجی،  جمال  قتل 
شدند. یمن  در  عربی  ائتالف  از  حمایت  تعلیق  ادامه 
در  آن  مقر  که  "دوان"  حقوقی  سازمان  همچنین 
نقش  آن  تأسیس  در  خاشقجی  و  است  واشنگتن 
برای  گرفته  صورت  تالش های  که  داد  هشدار  داشته 
پایبندی  بدون  ریاض  با  واشنگتن  روابط  اصالح 
خیانت  تنها  بشر  حقوق  به  اولویت  دادن  به  واقعی 
احتماال  بلکه  نیست  بایدن  انتخاباتی  وعده های  به 
بیشتری  نقض های  ارتکاب  به  را  عربستان  ولیعهد 

کرد. خواهد  تشویق 
زمانی  کنونی  میالدی  سال  اول  ماه های  در 
علیه  را  موشکی  حمالت  یمن  در  مسلح  افراد  که 
آمریکا  از  ناامیدی  دادند  انجام  امارات  و  عربستان 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  داخل  در 

بود. افزایش  درحال 
شریک  را  واشنگتن  پادشاهی  نظام های  اینکه  با 
نگاهشان  در  اما  می دانند  خود  قدیمی  امنیتی 
با  کشورهایشان  که  تهدیدی  به  توجهی  هیچ  آمریکا 

ندارد. مواجهند  آن 
میلیاردها  با  سالح  ارسال  دستور  بایدن  که  زمانی 

با  مقابله  در  این کشور  به  برای کمک  اوکراین  به  دالر 
روسیه را داد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
احترامی  هیچ  واشنگتن  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

نیست. قائل  شرکایش  برای 
درباره  اماراتی ها  و  عربستانی ها  که  درحالی 
بایدن  دولت  می کردند  شکایت  امنیتی  مسائل 
ناکامی های خودش را داشت. وی از مقاومت رهبران 
نفت  تولید  برابر  در  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
با  مخالفتشان  و  نفت  قیمت  کردن  مهار  برای  بیشتر 

شد. خشمگین  پوتین  از  شدن  دور 
شورای  کشورهای  برای  اوکراین  در  جنگ 
عذاب.  هم  و  بود  نعمت  هم  فارس  خلیج  همکاری 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  امور  کارشناس  یک 
این کشورها  برای  بدترین خبر  در چتم هاوس گفت: 
دیگر  طرف  یک  خاطر  به  آمریکا  بشوند  که  است  این 
آن هاست. صورت  به  سیلی  یک  این  می کند.  تالش 

هم  و  آمریکا  شدن  جدا  و  دودستگی  جای  به 
خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  در  پیمانانش 
بپردازند.  روابط  اصالح  به  گرفته اند  تصمیم  فارس 
کاخ سفید سه شنبه اعالم کرد که بایدن ماه میالدی 
ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  با  و  سفر  عربستان  به  آتی 
بزرگترین منبع نفت در جهان دیدار  و رهبر  عربستان 

کرد. خواهد 
جمهوری  رئیس  برای  جالب  عطف  نقطه  یک  این 
یک  عنوان  به  عربستان  با  بود  داده  وعده  که  است 
توجه  با  کند.  برخورد  شده  رانده  حاشیه  به  کشور 
که  معتقدند  آمریکا  اطالعاتی  آژانس های  اینکه  به 
قتل  یا  بازداشت  عملیات  اجازه  سلمان  بن  محمد 
داخل  در  انتقاداتی  با  بایدن  است  داده  را  خاشقجی 
کشاندن  انزوا  به  برای  اصولش  گذاشتن  کنار  برای 

است. مواجه  روسیه 
تحلیلگران سفر عربستان  و  دیپلمات ها  از  بسیاری 
انرژی  توافق نامه  به  دائمی  گرایش  برای  نشانه ای  را 

می دانند. امنیت  مقابل  در 
واشنگتن به کمک برای کاهش تأثیر جنگ اوکراین 

بر قیمت نفت نیاز دارد درحالی که کشورهای شورای 
آمریکا  نظامی  کمک  به  بیشتر  فارس  خلیج  همکاری 

هستند. وابسته 
انرژی ثبات  معامله 

برگزاری  برای  را  راه  عربستان  می رسد  نظر  به 
طریق  از  آتی  میالدی  ماه  در  احتمالی  نشستی 

پیمانانش  هم  با  نفت  تولید  اندک  افزایش  با  موافقت 
مثبت  را  اقدام  این  بایدن  می کند.  هموار  اوپک  در 

. ند ا می د
برخی معاونان بایدن برای چند ماه بر بایدن فشار 
نزدیک  برای  و  گذاشته  کنار  را  خود  خشم  تا  آوردند 
مسئله  این  که  بهانه  این  با  بیاورد  فشار  روابط  کردن 
ازای  در  بن سلمان  با محمد  تعامل  معامله های  قبول 

می طلبد. را  انرژی  ثبات 
دستیابی  به  مایل  امارات  و  عربستان  احتماال 
اطمینان  و  ضمانت  صرفا  نه  و  چشمگیر  حمایت  به 

دستورکار  رأس  در  باشند.  آمریکا  تعهدات  درباره 
با  رسمی تر  امنیتی  شراکت های  خاطر  به  فشار  آن ها 
نظامی  و  اطالعاتی  همکاری  بهبود  جمله  از  آمریکا 

است. پهپادها  و  موشک ها  خطر  با  مقابله  برای 
خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  در  برخی  ترس 
برخی سامانه های  آمریکا  که  بیشتر شد  زمانی  فارس 

از عربستان خارج کرد. را  دفاع هوایی خود 
آمریکا  مرکزی  فرماندهی  رئیس  مک کنزی،  کنت 
از  گفت  نمایندگان  مجلس  در  کمیته ای  مقابل  در 
همکاری  شورای  کشورهای  در  پیمانان  هم  با  نزدیک 
از  دفاع  برای  قدرتشان  گسترش  برای  فارس  خلیج 
از  بیش  دارند. عربستان همچنان  خودشان همکاری 

دارد. پاتریوت  موشک   ۲۰
سامانه های  کردن  خارج  که  بود  معتقد  ریاض  اما 
عربستان  و  آمریکا  روابط  کردن  سیاسی  هوایی  دفاع 

► /ایسنا    است."  دموکرات ها  سوی  از  ویژه  به 

رئیس هیات کشتی:
آزادکاران قمی در مسابقات 
کشوری کشتی نایب قهرمان 

شدند 
باشگاه  تیم  قمی  آزادکاران  گفت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
پرویز  مرحوم  یادواره  کشوری  مسابقات  در  قم  الدین  زین  شهید 

شدند. قهرمان  نایب  پور  سیروس 
زین  باشگاه شهید  تیم  ابراز داشت:  ایرنا،  با  هادی علیایی در گفتگو 
هفت  کسب  با  یافت  خاتمه  دیشب  که  مسابقات  این  در  قم  الدین 

داد. پایان  خود  کار  به  مدال 
شد  برگزار  خردساالن  رده  در  مسابقات  این  که  این  به  اشاره  با  وی 
گفت: نمایندگان قم در این مسابقات موفق به کسب سه مدال طال، 

برنز شدند. مدال   ۲ و  نقره  مدال   ۲
وی گفت: علی اصغر جعفری در وزن ۴۲ کیلوگرم، علی اکبر زاده در 
این  در  کیلوگرم   ۲۷ وزن  در  عباسی  ساالر  محمد  و  کیلوگرم   ۴۵ وزن 

شدند. طالیی  مسابقات 
امیر  و  کیلوگرم   ۳۰ وزن  در  رضوانی  سبحان  داد:  ادامه  علیایی 
 ۳۵ وزن  در  و  نقره  مدال های  کیلوگرم   ۲۴ وزن  در  حسین محمدپور 
های  مدال  کلیوگرم   ۵۱ در  زاده  حسن  علی  و  بابا  بنیامین  گرم  کیلو 

کردند. کسب  را  مسابقات  برنز 
به  کشور  استان  هفت  نمایندگان  حضور  با  مسابقات  این  افزود:  وی 

شد. برگزار  تهران  کارگران  باشگاه  میزبانی  به  روز  یک  مدت 

خبـر
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احکام مدنی به شماره ۱/۱۴۰۰ج/۱۰۳۷ ثبت گردیده خواهان حسین ازادیان خوانده علی ازادیان مبنی 
ارزیابی کرده است. در  ۲ قم کارشناس به شرح ذیل  ۷ فرعی از ۲۴۵۱ اصلی بخش  بر فروش پالک ثبتی 
تاریخ سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ در معیت و با راهنمایی اقایان حسین و علی ازادیان ، از ملک به ادرس قم 
به پالک  باال  ثبتی: ملک  ۱- مشخصات  بازدید شد.  ، رستوران سینا   ۳ و   ۱ بین کوچه   ، ۴۵ متری کارگر   ،
دارای   ۳-۹-۲-۲-۱ نوسازی شهرداری  کد  و  قم  دو  منطقه  دو  ثبتی  بخش  اصلی   ۲۴۵۱ از  فرعی   ۷ ثبتی 
 ۱۶۹/۴۸ ازادیان است. مساحت عرصه  اقایان حسین و علی  نام  به  از ششدانگ  دو سند مشاع سه دانگ 
مترمربع است.حدود ملک مطابق سند ارائه شده عبارتند از شماال به طول ۷/۵۳ متر در و دیوار به شارع 
و  در  متر  طول۸/۴۲  به  جنوبا   ، فرعی   ۸ پالک  به  دیوار  به  دیوار  متر   ۲۴/۵۲ طول  به  شرقا   ، متری   ۱۰
دیوار به شارع ۴۵ متری ، غربا اول به طول ۱۱/۷۶ متر دیوار به دیوار پالک ۶ فرعی دوم به طول ۱/۸۱ 
۲- مشخصات ملک:  ۴ فرعی.  به دیوار پالک  ۶/۹۳ دیوار  به طول  ۵ فرعی سوم  به دیوار پالک  متر دیوار 
ملک دارای پروانه ساخت به شماره ۳/۱/۶۷۴ به تاریخ ۷۴/۸/۱۶ از شهرداری منطقه ۳ قم برای ساخت 
در همکف  تجاری  بنای  مترمربع   ۱۵۸ اول شامل  و  ، همکف  زیرزمین  در سه طبقه  بنا  مترمربع   ۵۲۰/۳۶
است که به صورت ۱۰۰ درصد ساخته شده است و عمر بنای ان باالی ۲۰ سال است. طبقه دوم با سقف 

اجر فشاری است  دیوار ها  ارائه نشد.  ان  برای  اضافه شده است  وگواهی عدم خالف  به ساختمان  سبک 
انبار و سردخانه  زیرزمین شامل  بلوک قدیمی است.  تیرچه  ، ستون های فلزی در وسط قرار دارد و سقف 
با  است که پوشش کف و دیوار سنگ و سرامیک و گچ است و پوشش سقف کامل نیست. همکف رستوران 
سقف بلند است و حدود ۴۰ مترمربع نیم طبقه دارد و پوشش کف و دیوار ان سرامیک و گچ است و سقف 
و  خوابه  دو  واحد  یک  شامل  دوم  طبقه  و  است  خوابه  یک  واحد  دو  اول  طبقه  است.  گچی  تزئینات  دارای 
تراس و یک واحد یک خوابه و تراس است. پوشش کف و دیوار ها موزاییک و پارکت گچی است. طبقه اول 
دو واحد یک خوابه است و طبقه دوم شامل یک واحد دو خوابه و تراس و یک واحد یک خوابه و تراس است. 
و  ، سرمایش  دیواری است  کاغذ  و  و گچ  و سرامیک  پارکت چسبی  و  موزاییک  دیوار ها  و  پوشش های کف 
الومینیومی و اهنی ،  mdf و فلزی ، در و پنجره ها  گرمایش کولر ابی و گازی و بخاری گازی ، کابینت ها 
پله ها سنگی و نما از اجر نما است. ملک ۱ امتیاز اب ، ۴ امتیاز برق و ۳ امتیاز گاز دارد. ملک مسکونی و 
تجاری در زمان بازدید در حال بهره برداری توسط مالکین بود. تصاویر ملک و کروکی محل ان به پیوست 
و  ، کمیت  ، مساحت  و موقعیت محل  به شرایط مورد اشاره  با توجه   : ۳- ارزش گذاری  باشد.  گزارش می 
 ۱۱/۹۵۹/۴۰۰/۰۰۰ باال در حال حاضر  کیفیت ساختمان و سایر عوامل موثر ، مجموعا ارزش کل ملک 
با  گذاری  قیمت  شود.  می  براورد  ریال  میلیون  چهار  و  نود  و  پانصد  و  میلیارد  نوزده  و  صد  معادل  تومان 

و موسسات دولتی  ادارات   ، بانک ها   ، به شهرداری  نیز عدم بدهی ملک  و  ارائه شده  فرض صحت مدارک 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  است.  شده  انجام  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  نیز  و  خصوصی  و 
۱۴۰۱/۴/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
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 
روزنامه های محلی  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه 

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

داور جهانی کاراته:
روند موفقیت آمیز کاراته قم 

نیازمند حمایت مسووالن است 
داور جهانی کاراته قم گفت: کاراته به عنوان رشته اول ورزشی استان قم 
طی سالهای گذشته روند روبه رشد را دنبال کرده اما ادامه این موفقیت ها 

بخاطر چالش های موجود نیازمند حمایت و توجه مسووالن است.
ابوالقاسم پایدار در گفتگو با ایرنا، با اشاره به وضعیت داوری و برگزاری 
بیان کرد: طی سال  استان قم،  در  کاراته  ورزشی در رشته  رقابت های 
آن  حاصل  که  شد  برگزار  قم  در  وان  کاراته  مسابقه  نوبت  چند  گذشته 

بود. ملی  تیم  اردوهای  به  مستعد  کای  کاراته  چندین  دعوت 
داور جهانی کاراته قم اضافه کرد: برای بازگشت به دوران طالیی کاراته 
تا حمایت های الزم  است  کرونا الزم  دوران  رکود  از  بعد  به خصوص  قم 
دستور  در  ورزشکاران  از  حمایت  و  استانی  های  لیگ  برگزاری  جهت 
کار مسووالن باشد و برنامه های منظم و حمایت های ویژه از قهرمانان، 
مربیان و باشگاه  داران انجام دهد تا از رهگذر این حمایت ها زمینه رشد 

این رشته ورزشی در قم مهیاتر شود.
وی ظرفیت و سابقه درخشان قم در رشته کاراته را مورد توجه قرار داد و 
افزود: باید با حمایت های الزم از ورزشکاران این رشته زمینه الزم جهت 
کسب سهمیه های ورود به اردوهای تیم  ملی اعزامی به مسابقات آسیایی 
شد  خواهد  برگزار  سالجاری  طی  که  اسالمی  کشورهای  های  بازی   و 

فراهم شود.
پایدار وضعیت داوری کاراته در قم را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال 
گذشته در چندین مرتبه داوران استان به رقابت های آسیایی و جهانی 

شدند. اعزام 
وی مشکالت اساسی داوری کاراته در قم را مورد توجه قرار داد و افزود: 
یا  و  شغلی  مشکالت  دلیل  به  قم  کاراته  داوران  از  برخی  گذشته  سال 
مشکالت باال بودن هزینه ها نتوانستند به کلینیک های داوری آسیایی 
و جهانی اعزام شوند که این موضوع ممکن است به عدم تمدید درجات 

داوران بین المللی قم منجز شود.
زمینه حضور داوران زن قمی در سطح آسیا فراهم شود

استان  کاراته  داوری  وضعیت  داشت:  اظهار  قم  کاراته  جهانی  داور 
به این شرایط راضی باشیم، الزم است  نباید  اما  وضعیت معقولی است 
که ما در بخش بانوان یک یا دو داور آسیایی داشته  باشیم، زنان با مهارت 
ارتقاء درجه داوری  برای  دارند الزم است  کاراته در قم وجود  در داوری 
به هر میزان که  نیز  تبع آن  به  و  آسیایی شان مورد حمایت قرار بگیرند 
داوری ما رشد بیشتری داشته باشند و داوران به روزتر می شوند که این 

موضوع در تجربیاتی که در داوری هست بسیار کمک می کند.
پایدار با تمجید از عملکرد هیات کاراته قم طی ۱۰ ماه گذشته در برگزاری 
کالس های ارتقای داوری، مربیگری و برگزاری مسابقات مختلف، یاداور 
داوران  و  ورزشکاران  مربیان،  و  قم است  استان  اول  ورزش  کاراته  شد:  
قمی در سالهای گذشته ثابت کردند که می توانند نام ایران و قم را در 

سطح جهان پرآوازه کنند.
تامین  به  قادر  تنهایی  به  کاراته  هیات  هزینه ها،  افزایش  با  وی،  باور  به 
الزم  و  بود  نخواهد  داوران  و  مربیان  ورزشکاران،  از  حمایت  هزینه های 
است تا حامیان مالی دعوت بشوند و شرکت هایی که بضاعت حمایتی 
در این  راستا را دارند، کمک کنند چرا که همدلی و تعامل و هم  گرایی 
جمعی می تواند کمک های باالیی در مسیر ارتقای این رشته ورزشی در 

باشد. داشته  قم 
سرمربی تیم  ملی کاراته پلیس جمهوری اسالمی ایران در بخش دیگری 
پلیس  کاراته  تیم  ملی  را در خدمت  اردو  از سخنان خود گفت: ۵ دوره 
بوده ام و با برگزاری ۴ اردوی دیگر، در پایان تیرماه به نوزدهمین دوره 
المپیک پلیس های آتش نشان جهان که مقرر است در روتردام هلند از 
۳۱ تیر ماه تا ۹ مرداد ماه در ۵۳ رشته ورزشی برگزار شود اعزام خواهیم 

شد.
اظهار  قم  استان  کاراته  هیات  سالیانه  مجمع  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
داشت: کلیه هیات  های ورزشی موظف  اند بر اساس اساسنامه و هر گونه 
دستورالعمل و آیین  نامه  هایی که ارسال  شده نسبت  به برگزاری مجمع 
سالیانه و تشریفات مربوطه اعم از معرفی نفرات مجمع، گرفتن تأییدیه 
کنند،  اقدام  قبیل  این  از  مواردی  و  جلسه  زمان  رسانی  اطالع   دعوت، 
برگزاری این مجمع بعد از ۱۰ ماه از آغاز کار هیات اقدام ارزشمندی بود.

خاطر  به   کشور  سطح  در  ورزشی  های  هیات  از  بسیاری  گفت:  پایدار، 
به  موفق  برگزاری  هزینه های  حتی  یا  و  مشغله  عملکرد،  بودن  پایین 
تقویت  امکان  مجامع  این  برگزاری  قالب  در  اند؛  نشده  مجمع  برگزاری 

شود. می  فراهم  ضعف  نقاظ  نمودن  برطرف  و  قوت  نقاط 
و رسانه و خبرگزاری  نهادها  از سازمان ها،  بهره گیری  پایان،  پایدار در 
های در حمایت،معرفی قهرمانان و مربیان و داوران و پیشکسوتان برتر 
استان،  برگزاری نشست های هم اندیشی با صاحبنظران و کارشناسان، 
راه اندازی مجدد لیگ کاراته استان ، دعوت از حامیان مالی جهت ایجاد 
زمینه های حمایتی و اشتغال برای قهرمانان کاراته استان و برنامه ریزی 
و حمایت از رشد و گسترش کاراته در مناطق محروم و شهرهای اقماری 
را از مهمترین پیش شرط های ارتقا و تعالی بیشتر کاراته در استان قم 

دانست.

خبـر

◄    گرچه تابستان های قم از دیرباز به 
گرمای شدید و طاقت فرسا شهرت داشته 
سال  طول  در  اقلیمی  تغییرات  اما  است 
های اخیر بر شدت و وخامت آب و هوای 

قم افزوده است.
اقلیمی  بندی  و هوای قم در طبقه  آب 
منطقه  به  بودن  نزدیک  دلیل  به  کشور 
هوای  و  آب  زمره  در  ایران،  مرکز  بیابانی 
نیمه بیابانی )جزو اقلیم کویری و خشک( 
تابستان  دارای  قم  می شود.  محسوب 
و  کم  های  زمستان  و  خشک  و  گرم  های 
ساالنه  دمای  اختالف  است.  سرد  بیش 
هوا  خشکی  اوقات  اغلب  در  و  زیاد  نسبتًا 

دارد. غلبه 
نیمه  و  خشک  هوای  و  آب  رغم  علی 
و  آب  خوش  مناطق  استان،  این  بیابانی 
که  دارد  وجود  قم  شهر  اطراف  در  هوایی 
کوهستانی  سرد  هوای  و  آب  از  برخوردار 
گذران  برای  مناسبی  محل  و  بوده 
باشد.                می  سال  گرم  ایام  و  تعطیالت 
فصل  در  استان  بر  حاکم  جوی  جریانات 
عمدتًا  که  بوده  غربی  امواج  سال،  سرد 
گاهی  و  ای  مدیترانه  فشار  کم  امواج 
منطقه  وارد  را  سودانی  امواج  به  موسوم 
امواج  فصل  این  در  عالوه  به  کند.  می 
شمال  سیبری،  منشأ  دارای  که  پرفشاری 
شمال  از  هستند،  قطبی  مناطق  و  اروپا 
تحت  را  منطقه  این  غرب،  شمال  و  شرق 
سال  گرم  فصل  در  دهند.  می  قرار  تأثیر 
باالتر  جریانات غربی به سوی عرض های 
جنب  ارتفاع  پر  امواج  و  کرده  پیدا  تمایل 
که  شود  می  حاکم  منطقه  بر  ای  حاره 
خشک  و  گرم  هوای  توده  ایجاد  آن  پیامد 
استان  جمله  از  و  کشور  مناطق  اکثر  در 
استیالی  علت  به  همچنین  باشد.  می  قم 
گرم  ایام  بیشتر  در  شرقی  خشک  بادهای 
لذا  یابد،  می  کاهش  رطوبت  مقدار  سال، 
این  مناطق  اکثر  اقلیم  که  است  طبیعی 
و  گرم  تابستانی  با  بیابانی  نیمه  استان 
باشد. بیش سرد  و  کم  زمستانی  و  خشک 
طی  قم  استان  وزنی  بارش  میانگین 
 1365 های  )سال  آماری  یک  دوره 
بوده  میلیمتر   161/0 ش(   1390 تا 
مناطق  در  بارش  میزان  بیشترین  که 
کمترین  و  دستجرد  و  کهک  کوهستانی 
استان  شرقی  مناطق  به  مربوط  بارش 

میانگین  باشد.  می  کویر(  دشت  )حاشیه 
آماری )سال  ایستگاه قم طی دوره  دمای 
درجه   18/1 ش(   1390 تا   1365 های 
ایستگاه  دمای  میانگین  و  سانتیگراد 

دوره  طی  دستجرد  و  سلفچگان  های 
آماری )سال های 1382 تا 1390 ش( به 
سانتیگراد  درجه   16/6 و    16/8 ترتیب 
شاخص  سه  گرفتن  نظر  در  با  است.  بوده 
گرما  رطوبت،  یعنی  هوایی؛  و  آب  عمده 
نظر  از  را  استان  گستره  می  توان  سرما  و 
اقلیمی؛  پهنه   3 به  اقلیمی  تقسیمات 
ای  کوهپایه  مرطوب،  نیمه  کوهستانی 
نیمه خشک و بیابانی خشک تقسیم کرد:
با  مرطوب،  نیمه  کوهستانی  پهنه   .1
در  سرد  بسیار  زمستان  و  معتدل  تابستان 
خلجستان   )بخش  استان  جنوب  و  غرب 

کهک(. و 
با  خشک،  نیمه  ای  کوهپایه  پهنه   .2
مناطق  در  سرد  زمستان  و  گرم  تابستان 
غربی  و  مرکزی  )قسمت  استان  مرکزی 

آباد(. جعفر  بخش  و  مرکزی  بخش 
تابستان  با  خشک،  بیابانی  پهنه   .3
های  قسمت  در  سرد  زمستان  و  گرم 
دریاچه  حاشیه  استان،  شمالی  و  شرقی 

سلطان(. حوض  دریاچه  و  نمک 
 90 دهه  در  که  است  حالی  در  این 
از  هوا  و  آب  کیفیت  و  شرایط  شمسی 
های  سال  در  شده  اعالم  های  شاخص 

پیدا  تنزل  چشمگیری  بطور  آن  از  قبل 
است. کرده 

زیست  محیط  سازمان  نمونه  عنوان  به 
اعالم  خود  اطالعیه  آخرین  در  قم  استان 
تا   1401 سال  ابتدای  از  است:  کرده 
قبول،  قابل  روز   54 پاک،  روز   7 امروز 
حساس،  گروه های  برای  ناسالم  روز   16
بسیار  روز   2 و  عموم  برای  ناسالم  روز   12
خشکسالی های  و  است  بوده  ناسالم 
سال  در  حداقلی  بارش های  و  مستمر 
گرد  داخلی  کانون های  امسال،  و  گذشته 
و غبار در استان قم را به شدت فعال کرده 

. ست ا
در همین حال بررسی تغییرات اقلیمی 
و تأثیر این تغییرات بر پدیده های طبیعی 
اخیر  های  سال  در  آب  منابع  جمله  از 
از  بسیاری  توجه  مورد  گذشته  از  بیش 
بوده  زیست  محیط  حوزه  پژوهشگران 

. ست ا
این  پیشبینی  و  مدلسازی  شناخت، 

مطالعات  این  اساسی  گامهای  تغییرات، 
این  بیشتر  امروزه  میدهد.  تشکیل  را 
سنجش ها بویژه در حوزه مطالعات منابع 
انجام  ماهوارهای  ابزارهای  با  آب سطحی 

به  مشابه  مطالعات  جمله  از  میپذیرد. 
جهت  ارومیه  دریاچه  برای  گسترده  طور 
روند  که  گرفت  انجام  آن  تغییرات  بررسی 
و  حجم  کاهش  های  دلیل  و  خشکسالی 

گذاشت. نمایش  به  را  دریاچه  سطح 

مهمترین  از  یکی  همزمان 
ایران  در  زیست محیطی  چالش های 
قم  استان  بخصوص  و  جهان  و 
بیابان زایی  یا  ها  بیابان  گسترش 
دارد.  نگران کننده  سرعت  که  است 
 27 در  که  بیابان زدایی  جهانی  روز 
شود  می  داشته  گرامی  خردادماه 
محیط  به  اینکه  برای  بهانه ایست 
و  بداریم  پاس  را  آن  بیندیشیم،  زیست 
درباره عواقب  این مسیر  در  به همگان 
موهبت  این  به  توجه  عدم  خطرناک 

دهیم. هشدار  الهی 

مسئولیت  ایفای  برای  و  مسیر  این  در 

هوا  و  آب  و  محیط  قبال  در  خود  سنگین 
را  علمی  های  سنجش  و  مطالعات  باید 
بکار  قم  سطح  در  استانداردها  آخرین  با 
را  المللی  بین  و  جهانی  تجارب  و  گرفت 

کرد. اقلیمی  تهدیدهای  با  مقابله  وارد 
شدت  با  و  قم  داغ  تابستان  آستانه  در 
های  طوفان  یا  غبار  و  گرد  ورود  گرفتن 
قم  براحتی  که  مرزها  از  خارج  از  ریزگرد 
نیازمند  نوردد،  می  در  را  پایتخت  حتی  و 
چرا  هستیم  زمینه  این  در  تدابیری  اتخاذ 
در  هوا  آالیندگی  و  آلودگی  وضعیت  که 
ورود  با  مجاور  کویر  دلیل  به  قم  استان 
کند. می  پیدا  بیشتری  وخامت  ریزگردها 
قم  هوایی  و  آب  شرایط  شاید  گرچه 
ای  پدیده  استان  صبور  مردمان  برای 
از تهدیدهای  نباید  اما  آید  به شمار  عادی 
حالی  در  ماند.  غافل  حوزه  این  روزافزون 
گذشته  سال  دوم  سال  نیم  در  قم  که 
بود  ای  کننده  دلگرم  های  بارش  شاهد 
رو  پیش  تابستان  اوضاع  است  ممکن  و 
از  موارد  این  همه  اما  برسد  نظر  به  موقت 
تجربه  و  اقدامات علمی  فوریت  و  ضرورت 
زیست  محیط  و  اقلیم  بهبود  برای  شده 

► کاهد.    نمی 

»گویه« بررسی کرد: 

● آب و هوای قم نیازمند تدابیر علمی برای بهبود اقلیم   ●

نوآوری  و  خالق  خانه  عامل  مدیر       ◄
های  فناوری  که  این  بیان  با  قم  اشراق 
هستند،  سخت  های  فناوری  پیشران  نرم 
گفت: قم ظرفیت میدان دار مغز متفکر در 
دارد  را  در کشور  را  نرم  فناوری های  حوزه 
بزرگی در  با توسعه خانه های خالق گام  و 

شود. می  برداشته  نوآوری  و  پیشرفت 
روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
محمد  االسالم  حجت   ،) گویه)قراچورلو 
قطبی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران 
و  خالق  های  خانه  توسعه  موضوع  به 
نوآوری و شرکت های خالق و دانش بنیان 
سال  شعار  و  رهبری  تاکید  به  توجه  با 
نسل  چهار  ما  داشت:  اظهار  و  پرداخت 
نسل  که  ایم  گذاشته  سر  پشت  را  فناوری 
برای  کرد.  می  کفایت  بازو  قدرت  آن  اول 
بذر می  و  بیل می زد  را  انسان زمین  مثال 
کاشت و پس از رسیدن محصول، برداشت 

کرد. می 
فناوری  دوم  نسل  داشت:  بیان  وی 
و  برق  الکترونیک،  که  گرفت  شکل  زمانی 
بخار اضافه شد و چیزی به نام توسعه خط 

را  بشر  زندگی  و  گرفت   شکل  صنایع  تولید 
کرد. دگرگون 

مدیر عامل خانه خالق و نوآوری اشراق 
عنوان کرد: در نسل سوم فناوری، اینترنت 
و دگرگونی  افزوده شد  دیجیتال  بر صنعت 
زندگی  از  جایی  داد.  رخ  جامعه  در  وسیع 
نداشته  نقش  اینترنت  که  ندیدیم  را  بشر 

باشد. 
چهارم  نسل  در  داشت:  ابراز  وی 
و  یافت  تحول  آن  بر  بنیان  دانش  فناوری، 
قرار  بشر  اختیار  در  پیشرفته  فوق  فناوری 
به  نرم  های  فناوری  درواقع  و  گیرد  می 
یک  اینترنت  سوم  نسل  در  آمدند.  میدان 
اینترنت  چهارم  نسل  در  اما  است  ابزار 
در  جامعه  مدیریت  هوشمند  و  عاقله  قوه 
زندگانی بشر را برعهده دارد یعنی اینترنت 
سازی  تصمیم  نشیند،  می  انسان  جای  به 
می کند و اقدام می کند . تکیه آن بر هوش 
را  قبلی  وضعیت  و  است  و...  مصنوعی 

کند .  می  دگرگون 
در  کرد:  تصریح  قطبی  االسالم  حجت 
این زمان دانش بنیان معنا می یابد. امروزه 

به  که  را  دانشی  موارد گفته شده  بر  عالوه 
تبدیل  سیستم  به  باید  آوریم  می  دست 
دکترا  و  خواندن  مهندسی  صرف  کنیم. 
مصنوعی  هوش  بر  توانیم  نمی  داشتن 
فائق آییم. دانش ها باید به الگو و الگوریتم 
بنیان  اینجا است که دانش  و  تبدیل شوند 

یابد. می  معنا 
تعریف  را  بنیان  دانش  وقتی  افزود:  وی 
قانون  جدید،  عنوان  کنارش  کنیم  می 
می  مطرح  خالق  های  شرکت  بوم  زیست 
و  خالق  صنایع  بین  نسبت  که  این  و  شود 
بنیان  دانش  عرف،  چیست؟  بنیان  دانش 
کرده  تعریف  سخت  های  فناوری  تولید  را 
جایی  بیشترین  که  است  دلیل  این  به  و 
فناوری  حوزه  کرده  رشد  بنیان  دانش  که 
بنیان  بوده درحالی که دانش  های سخت 
نیز شامل می شود. را  فناوری های خالق 

وی بیان کرد: فناوری های نرم پیشران 
اگر بخواهیم  و  فناوری سخت است  اصلی 
شهرسازی،  مختلف  های  حوزه  در 
بنیان  دانش  و...  کشاورزی  لوکوموتیو، 
فناوری  به  الجرم  یابیم  درستی  جایگاه 

داریم. نیاز  نرم  های 
مدیر عامل خانه خالق و نوآوری اشراق 
بگوئیم  خواهیم  می  کل  در  کرد:  عنوان 
ادبیات سازی صنایع خالق و فناوری های 
نرم پا به پای صنایع سخت باید دیده شود. 
حوره  در  بنیان  دانش  شرکت  هزار  هفت 
فناوری های سخت فعالیت می کنند و این 
 ۱۷۰۰ نرم  های  فناوری  حوزه  در  میزان 

باشد. می  شرکت 
قم  داشت:  بیان  قطبی  االسالم  حجت 
ظرفیت میدان دار مغز متفکر فناوری های 
همچون  دالیلی  به  دارد  کشور  در  را  نرم 
بین  شبکه  ترین  بزرگ  علمیه،  حوزه  وجود 

. و...  المصطفی  المللی 
و  آموزشی  معاون  نشست  ادامه  در 
توسعه فناوری خانه های خالق اشراق قم 
های  فناوری  که  این  بیان  با  سخنانی  در 
اظهار  نکرده  پیشرفت  اندازه  به  فرهنگی 
مجوز  نواوری  و  خالق  های  خانه  کرد: 
فعالیت خود را از ستاد توسعه فناوری های 
نرم گرفته و حدود یک سال و نیم می باشد 

اند. کرده  آغاز  را  خود  کار  که 

محمد  محمدجواد  االسالم  حجت 
چهار  ها  خانه  این  کرد:  بیان  صادق 
ادبیات  آن  اولین  که  دارد  فعالیت  رکن 
دینی  طالب  میان  پردازی  ایده  سازی 
باشد.  می  انسانی  علوم  دانشجویان  و 
فرهنگی  محصوالت  حوزه  در  تاکنون 
و  است  داشته  رویداد   ۱۱ قرآنی  همچون 

کردند.  شرکت  نفر  هزار  از  بیش 
در  که  ایده   ۳۰۰ میان  از  افزود:  وی 
تشکیل  تیم   ۷۵ شد  داوری  و  ثبت  خانه 
شد. در گام بعدی این تیم ها را از تیم ایده 

کنیم. می  تبدیل  خالق  شرکت  به 
خانه  فناوری  توسعه  و  آموزشی  معاون 
تاکنون  داشت:  ابراز  اشراق  خالق  های 
به  اعتبار سنجی  برای  را  ۱۶ شرکت خالق 
ایوان  و  ایم  معرفی کرده  ریاست جمهوری 
فناوری و تقاطع فناوری را در دست انجام 

داریم.
از  یکی  امروز  خالق  خانه  افزود:  وی 
موفق ترین خانه شناخته شده و امید است 
با حمایت های صورت گرفته تیم ایده هی 
► کنیم.   ها  وارد شرکت  و  بیشتری گرفته 

●  خانه های خالق در قم توسعه می یابند    ●


