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حجت االسالم آقا تهرانی:  استاندارقم تاکید کرد:  تاِر عشق - پوِد هنر

نمایندگان نباید در 
عزل و نصب ها دخالت 

کنند

مروری بر زندگی 
یک تولید کنندۀ فرش 

دستبافت ابریشم

ترک فعل مدیران 
قبلی استان قم بررسی 

شود
صفحه 4 صفحه 1 صفحه 6

آگهی مزایده  عمومی
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده 

عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

به  نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  شهرداری  گران  مناقصه  سامانه  به  مراجعه  طریق  از  می توانند  محترم  متقاضیان   -1
 . است(  استرداد  قابل  غیر  اسناد  خرید  نمایند.)هزینه  اقدام  ریال  هزار(  )پانصد   500/000 مبلغ  به  مزایده  اسناد  خرید 

2- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید شده 
به  شماره  بانک شهر  نزد  کار(  انجام  قم )سپرده حسن  به حساب شهرداری  نقد  واریز وجه  قبول است. جهت  مورد  نقد  3- وجه 

فرمایید. اقدام  ایران  بانکی  حساب 
.)IR 07  – 0610  – 0000  – 0010  – 0300  – 4300 3-شماره حساب بانکی ایران)شبا( شهرداری قم: )54 – 

4- مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز  دو شنبه  مورخ   1401/04/06 لغایت روز دو شنبه  مورخ  1401/04/13 تا ساعت 13:00

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  دو شنبه  مورخ 1401/04/06  لغایت  روز  پنج شنبه مورخ 04/16/ 1401تا ساعت 13:00
از  متقاضیان محترم مکلف اند پس  و  است  در شرایط عمومی درج گردیده  و مستغالت  امالک  از  یک  ویژگیهای هر  و  5-شرایط 
خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول 

تمامی شرایط است.
025 و سواالت عمومی با مدیریت امور  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 36104482 – 

قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 36104335- 025 تماس حاصل فرمایند.
اداره   ، بنیادي ، شهرداري مرکزي ، طبقه ششم  امام موسي صدر ، جنب بوستان شهید  بلوار   ، 7-محل تسلیم پیشنهادها: قم 

حراست. کل 
*الزم به ذکر است ساعت تحویل پاکت توسط حراست روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 13:00و روزهای پنج 

شنبه ساعت 13:00 است.

1338316 گهی:  شناسه آ
نوبت اول: چهار شنبه 1401/04/01

اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم نوبت دوم: یک شنبه 1401/04/05
WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریکد نوسازیپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ مبلغ پایه کل)ریال(
تضمین)ریال(

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد 16C2186/ز/1401
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی2

55/5411/108/000/000556/000/000

قم – میدان بزرگ امام خمینی)ره( – تجاری -سرقفلی واحد 17B1180/ز/1401
مجتمع تجاری شمسه – طبقه منفی1

38/4111/586/400/000580/000/000

قم – خ ساحلی – کوچه 31 – کوچه مسکونی 10-54-107-1پالک ثبتی 1911693/671/ز/1401
بهشتی – پ154

195/7537/192/500/0001/860/000/000

قطعه 1 از پالک ثبتی 22/ز/1401
2567/574/1217

قم – جاده کوه سفید)سمت چپ( صنعتی 3-311-79-22
– کوچه7

679/4421/062/640/0001/054/000/000

قطعه 4 از پالک ثبتی 23/ز/1401
2567/574/1284

قم – جاده کوه سفید)سمت چپ( صنعتی 3-311-121-44
– کوچه6

58817/640/000/000882/000/000

صفحه 3

) نوبت اول () نوبت اول (

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:

توزیع عادالنه آب از لحاظ کیفی در قم نیاز بهتوزیع عادالنه آب از لحاظ کیفی در قم نیاز به
صفحه صفحه 33  ۵۰۰۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد  میلیارد تومان اعتبار دارد 

 تاکید مجدد آیت اهلل نوری همدانی بر حل مشکل گرانی؛ تاکید مجدد آیت اهلل نوری همدانی بر حل مشکل گرانی؛

مسئـوالن بـا مــردم صــادق باشنــدمسئـوالن بـا مــردم صــادق باشنــد

◄     استاندار قم بر ضرورت رسیدگی به ترک 
فعل های مدیران سابق در استان تاکید کرد.

شنبه  سه  روز  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
خصوصی  بخش  وگوی  گفت  شورای  جلسه  در 
بازرسی  نظام  مشکالت  از  یکی  گفت:  دولت،  و 
فعل  ترک  موارد  به  که  است  این  قم  استان 
و  نکرده  پیدا  ورود  شهرسازی  و  راه  حوزه  در 
ترک  پاسخگوی  اینکه  بدون  سابق  مسووالن 

اند. رفته  کنار  باشند؛  خود  فعل های 
واحدهای  بالتکلیفی  مشکل  به  اشاره  با  وی 
کرد:   بیان  قم-تهران  قدیم  جاده  در  مستقر 
الزم  نظر  دقت  با  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
واحدها  این  اسناد  به حل مشکل صدور  نسبت 

کند. ورود 
در  دولت  اولویت  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  تجاری  مباحث 
مجموعه  گفت:  است،  همسایه  کشورهای 
تجارت  فضای  بهبود  برای  استان  مدیریت 
آمادگی  قم  اقتصادی  فعاالن  و  تجار  خارجی 

دارد.
معافیت  لغو  مصوبه  به  اشاره  با  قم  استاندار   
اظهار  صنعتی  آالت  ماشین  ورود  و  حقوق 
تسهیل  برای  استان  مدیریت  مجموعه  داشت: 
رایزنی  گونه  هر  آمادگی  محصوالت  این  واردات 
را  مربوطه  مدیران  و  ملی  مسووالن  با  مکاتبه  و 

دارد.
جدید  مشی  خط  به  اشاره  با  شاهچراغی 
نقدی  خرید  الزام  خصوص  در  صمت  وزارت 
شرکت  از  اعتباری  خرید  بجای  اولیه  مواد 
این  که  صورتی  در  گفت:  خارجی،  های 
استان  تولیدی  واحدهای  برای  مشکلی  مصوبه 
می  باشد  کرده  ایجاد  کفش  حوزه  در  بخصوص 
توان با رایزنی و مکاتبات با مسووالن ملی نسبت 

کرد. اقدام  آن  اعمال  نحوه  در  تغییراتی  به 
اعمال ضریب  به عدم  اشاره  با  وی همچنین 
تاکید  قم،  صنعتی  های  شرکت  به  محرومیت 
رایزنی  و  مکاتبات  باید  خصوص  این  در  کرد: 
بودجه کشور  و  برنامه  با سازمان  نیاز  های مورد 

بگیرد. انجام 
شهرک  وضعیت  به  اشاره  با  قم  استاندار 
صادر  مجوزهای  کرد:  ابراز  کفش،  تخصصی 
شده در این اراضی 96 هکتاری باید تا یک سال 
پیشرفت  از  مشخصی  و  دقیق  اطالعات  آینده 
دهند. ارائه  خود  عمرانی  های  طرح  فیزیکی 

آب  و  برق  مشکل  به  اشاره  با  شاهچراغی 
واگذار شده به شهرک های صنعتی گفت: الزم 
واگذاری  برخی  خصوص  در  بازنگری  تا  است 
های  ظرفیت  از  تا  بگیرد  انجام  گذشته  های 
بگیرد. صورت  ممکن  استفاده  بهترین  موجود 
مجوزهای  صدور  فرآیند  مساله  قم  استاندار 
مشکل  و  انرژی  کارشناسی  بررسی  و  صنعتی 
تامین برق و آب را مورد توجه قرار داد و گفت: 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک 
در  صد  اطمینان  اینکه  بدون  قم  صنعتی  های 
صدی از تامین زیرساخت های اولیه مانند برق 
مجوز  صدور  حق  باشد،  نکرده  راکسب  آب  و 
► ندارد.    را  زمین  واگذاری  و  صنعتی جدید 

استاندارقم تاکید کرد: 

ترک فعل مدیران قبلی استان قم بررسی شود

 

تاکسی و اتوبوس دیگر برای تردد مردم 
قم به صرفه نیست                     

صفحه 2

احتمال کمبود دارو در ماه های آینده به 300 تا 400 قلم

هشدار درباره کمبود دارو در تیرماه؛ افزایش 
هزینه های تولید دارو از جیب مردم؟                    
صفحه 4

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

اره دارایی و لبخند به تراکنش های 
بانکی!                                           
صفحه 7

در نشست زبان شناخت مطرح شد؛

بی اعتنایی به آموزش زبان فارسی 
موج می زند                                            
صفحه 8

سه هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی 
نوجوانان دختر ایران دعوت شدند                                      
صفحه 7

گزیـده خبـرها

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد             تلفن: 09184480402



مدیرکل  و  برنامه ریزی  معاون       ◄
سازمان  از  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه 
بازدید  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت 

. ند کرد
مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
قم،  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و 
همراه  به  اسماعیلی  ابوالفضل  سید 
انسانی  منابع  مدیرکل  مبینی  مهدی 
تاکسیرانی  سازمان  از  قم  شهرداری 

کردند. بازدید 

سرمایه  مدیرکل  و  برنامه ریزی  معاون 
نیک  همراه  به  قم  شهرداری  انسانی 
کلیه  از  تاکسیرانی  سازمان  سرپرست 
بازدید  سازمان  این  ادارات  و  قسمت ها 
آنان  فعالیت های  و  عملکرد  جریان  در  و 

گرفتند. قرار 
در  تاکسیرانی  سازمان  سرپرست 
اخیر  تحوالت  از  توضیحاتی  بازدید  این 
کلیه  برون سپاری  ازجمله  سازمان 
پیشخوان  دفاتر  به  تاکسیرانان  خدمات 

تعویض  و  تمدید  صدور،  ازجمله  دولت 
تاکسی،  نقل وانتقال  اشتغال،  پروانه 

کرد. ارائه   … و  مرخصی  صدور 
راه اندازی  به  اشاره  با  نیک  علی 
ارائه  راستای  در  رانندگان  رفاهی  باشگاه 
خانواده  و  تاکسیرانان  به  بهتر  خدمات 
و  انسانی  نیروی  کرد:  تصریح  آنان 
وضعیت  تغییر  زمینه  در  آنان  مشکالت 
و  تفریحی  و  رفاهی  مسائل  استخدامی، 
► گیرد.   قرار  موردتوجه  سازمان  در   …

قم  آسمان  چهره  ◄     چند سالی است 
و  گرد  نفوذ  با  سال  گرم  درایام  خصوص  به 
به  هوا  آلودگی  میزان  و  تیره می شود  خاک 
سطح خطرناک برای سالمت مردم می رسد، 
کارشناسان  و  مسئوالن  رابطه  همین  در 
و  حقابه  تخصیص  دارند،  اعتقاد  حوزه  این 
کاشت گیاه می تواند اقدام هایی موثر برای 
قم،  آسمان  به  خاک  و  گرد  نفوذ  کاهش 

باشد.
حفاظت  مدیرکل  موضوع  این  پیرامون 
عدم  گفت:  ایرنا  به  قم  زیست  محیط 
تخصیص حقابه ها از عوامل مهم در افزایش 
در  نمکی  ریزگرد  و  خاک  و  گرد  کانون های 
پدیده  این  شدن  بحرانی تر  و  استان  این 

است. محیطی  زیست 
افزود:  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
و  گذشته  آبی  سال  در  بارندگی  کاهش 
گذشته  سال   50 بی سابقه  خشکسالی 
وضعیت بحران گرد و غبار در قم را پیچیده تر 

کرده است.
با  نامه مبارزه  آیین  ابالغ  به  با اشاره  وی 
آثار  کاهش  برای  کرد:  تاکید  خاک،  و  گرد 
استان،  آسمان  در  خاک  و  گرد  نفوذ  منفی 
باید موارد خواسته شده در این آیین نامه با 
در نظر گرفتن سهم هر دستگاه در کاهش 

شود. عملیاتی  آالینده ها 

وی بیان داشت: کانون های تولید گرد و 
فصل  در  و  است  فعال  قم  اطراف  در  خاک 
تابستان جهت وزش بادهای غربی و شرقی 
روانه  قم  شهر  سمت  به  را  خاک  و  گرد  این 

می کند.
با  قم  در  بیابان   گسترش  از  جلوگیری 

می شود دنبال  مقاوم  گیاهان  کاشت 
قم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
این خصوص گفت: اجرای عملیات  نیز در 
در  بیابان ها  سطح  گسترش  از  جلوگیری 
مقاوم  گیاهان  کشت  از  استفاده  با  استان 
مناطق  در  کم آبی  و  محیطی  تنش های  به 
مستعد بیابان شدن، در حال پیگیری است.

محمد شعاعی اظهار داشت: قم به سمت 
انسانی  عوامل  و  می رود  پیش  شدن  بیابان 
موجب تشدید این روند شده ، بنابراین الزم 
این  با  مقابله  برای  سریع تر  هرچه  است 
همچون  نیاز  مورد  عملی  اقدام های  پدیده 
در  مقاوم  گیاهان  کشت  زیر  سطح  افزایش 

شود. انجام  شدن،   بیابان  مستعد  مناطق 
به این که 105 هزار هکتار  با اشاره  وی 
تولید  کانون  عنوان  به  قم  مساحت   از 
افزود:  شده است،  شناسایی  خاک  و  گرد 
تولید  شده  شناسایی  کانون  چهار  از  یکی 
نمک  کوه  منطقه  استان،  در  خاک  و  گرد 
و  نهال کاری  عملیات   76 سال  از  که  است 

برای  منطقه  این  در  گیاهی  پوشش  حفظ 
جلوگیری از نفوذ گرد و خاک در دستور کار 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اخیر  سال های  طی  روند  این  و  گرفته  قرار 
دستگاه  این  سوی  از  بیشتری  اهتمام  با 

می شود. پیگیری 
ضروری  نکته  این  ذکر  داد:  ادامه  وی 
تولید  کانون های  وضعیت  اصالح  که  است 
به  اکتفا  با  تنها  قم  استان  در  خاک  و  گرد 
دستگاه  یک  فعالیت  و  دولتی  بودجه های 
برای  و  نمی رسد  دلخواه  نتیجه  به  مشخص 
سرعت بخشیدن به این کار الزم است تا از 
اجرایی،  دستگاه های  سایر  ظرفیت  و  توان 
عالقه مند  خیران  و  نهاد  مردم  تشکل های 
استفاده  نیز  زیستی  محیط  فعالیت های  به 

شود.
بذرکاری  با  هرزآب  مدیریت  طرح های 
در کانون های تولید گرد و خاک قم اجرا 

می شود
طبیعی  منابع  کل  اداره  فنی  معاون 
گفت:  رابطه  این  در  نیز  قم  آبخیزداری  و 
طرح های مدیریت هرزآب با تشکیل هاللی 
در  بذرکاری  و  بیابان ها  در  آب  نگهداری 
دست  در  قم  خاک  و  گرد  تولید  کانون های 
قابل  سطح  آن  نتیجه  در  که  اجراست 
گرد  تولید  مستعد  بیابان های  از  توجهی 

مقاوم  گیاهان  کاشت  با  قم،  در  خاک  و 
شده است. پوشیده 

طی  همچنین  افزود:  داودی  مرتضی 
از  توجهی  قابل  سطح  گذشته  سال های 
مقاوم  گیاهان  با  استان  بیابانی  مناطق 
و  مراقبت  عملیات  که  شده است  پوشیده 
منابع  کل  اداره  توسط  آن ها  از  نگهداری 
می شود. دنبال  قم  آبخیزداری  و  طبیعی 
هرزآب ها،  مدیریت  با  داد:  ادامه  وی 
امکان جمع آوری آب و کشت گیاهان مقاوم 
ایجاد می شود  بیابانی مورد نظر  در مناطق 
درصد   90 از  بیش  اکنون  که  نحوی  به 
بیابانی  عرصه  از  بخشی  در  که  نهال هایی 

هستند. سبز  شده اند،  کشت  نمک  کوه 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  فنی  معاون 
عملیات  که  این  به  اشاره  با  قم  آبخیزداری 
از  هکتار  پنج هزار  از  بیش   در  کاری  نهال 
انجام  نمک  کوه  محدوده  بیابانی  مناطق 
شده است، گفت: گونه های گیاهی همچون 
اسفناج وحشی، قره داغ و تاغ برای مقابله 
و  گرد  تولید  مناطق مستعد  در  بیان زایی  با 

می شود. کشت  قم  استان  در  خاک 
حفظ  عملیات  که  این  بیان  با  داودی 
در  شده  کشت   نهال های  از  نگهداری  و 
و  زمان بر  کاری  استان  بیابانی  مناطق 
پرهزینه است، افزود: نحوه کشت گونه های 

گیاهی مقاوم در مناطق مورد نظر به نحوی 
است که رشد آن ها در طول سالیان طوالنی 
ادامه یابد و بتوانند به طور میانگین در طول 
چند دهه سبز بوده و مانع از خیزش گرد و 

شوند. خاک 
بیابان زدایی  طرح های  داد:  ادامه  وی 
در  ظرفیت های  همه  از  استفاده  با  قم  در 
اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
سطح  گسترش  از  تا  می شود  دنبال  استان 
مناطق بیابانی تا حد امکان جلوگیری شود،  
از  استفاده  نیازمند  هدف  این  تحقق  اما 

است. استان  بخش های  همه  امکانات 
تا   1401 سال  ابتدای  از  است  گفتنی 
بیست و نهم خردادماه شرایط هوای قم در 
وضعیت، هفت روز پاک، 54 روز قابل قبول، 
16 روز ناسالم برای گروه های حساس، 12 
روز ناسالم برای عموم و 2 روز بسیار ناسالم 

بوده است.
بارش  و  مستمر  های  خشکسالی 
امسال،  و  گذشته  سال  در  حداقلی  های 
کانون های داخلی گرد و غبار در استان قم 
تأمین حقابه های  بنابراین  را به شدت فعال 
رودخانه های  و  تاالب ها  محیطی  زیست 
استان، یک مسأله بسیار جدی است که در 
گسترده ای  آسیب های  توجهی  کم  صورت 

► دارد.   دنبال  به  کشور  مرکز  در 
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شهردار قم:
سرود "سالم فرمانده"به حرکت 
عظیم فرهنگی تبدیل شده است

شهردار قم با بیان اینکه در سرود سالم فرمانده قطعًا روح و نیت الهی 
سبب دیده شدن این اثر فاخر فرهنگی شده است، گفت: در کارها اگر 

نیت خدایی باشد کارها جهت دار و رشد پیدا می کند.
سالم  سرود  تولید  عوامل  با  دیدار  در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
فرمانده اظهار داشت: نیت الهی در کارها سبب تأثیرگذاری و جهت دار 

شدن کارها می شود.
با بیان اینکه در سرود سالم فرمانده قطعًا روح و نیت الهی سبب  وی 
ابراز کرد: در کارها اگر  اثر فاخر فرهنگی شده است،  این  دیده شدن 

پیدا می کند. و رشد  باشد کارها جهت دار  نیت خدایی 
شهردار قم با اشاره به این سرود سالم فرمانده این روزها در جای جای 
است،  قرارگرفته  مسلمان  کشورهای  موردتوجه  دنیا  حتی  و  کشور 
آفریقا  حتی  و  خاورمیانه  گوشه  گوشه  تا  مقاومت  خط  از  کرد:  تصریح 

باشد. تأثیرگذار  توانسته  و  کرده  پیدا  تسری  سرود  این 
و  مختلف  عرصه های  در  اهل بیتی  و  الهی  انوار  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
باید  شد:  یادآور  می رسد،  عمومی  ظهور  منصه  به  مختلفی  جهات  در 
جلوه های روحانی و نیت های خالص را در کارها سرلوحه قرارداد که در 

باشید. الهی  توفیق  این  برای  خداوند  شکرگزار  باید  زمینه  این 
ازجمله  فرهنگی  مختلف  مسائل  کرد:  خاطرنشان  سقائیان نژاد  دکتر 
سرودها زمانی که رنگ و بوی اهل بیت)ع( به خود می گیرند، جلوه گر 
ویژه  عنایات  به  توجه  با  فرمانده  سالم  سرود  که  می شوند  تأثیرگذار  و 
صاحب الزمان)عج( این روزها به حرکت عظیم فرهنگی و اهل بیتی)ع( 

است. تبدیل شده 

ابوذر روحی:
همراهی شهرداری در 

اجرای سرود "سالم فرمانده" 
در قم سبب دیده شدن این اثر 

فرهنگی شد

در  قم  شهرداری  مجموعه  ورود  گفت:  فرمانده  سالم  سرود  خواننده 
سبب  آستانه  میدان  و  علوی  بوستان  در  مردمی  بی شمار  همخوانی 

شد. فرهنگی  اثر  این  بیشتر  شدن  دیده  و  تسری 
به  اشاره  با  قم،  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر  با  دیدار  در  روحی  ابوذر 
اظهار  فرمانده  سالم  سرود  پیگیری های  و  انتشار  تولید،  سختی های 
داشت: توفیق تولید این اثر در مسجد مقدس جمکران و عهد بستن 
و  فرهنگی  کار  تا  شد  سبب  مقدس،  مکان  این  در  زمان)عج(  امام  با 

شود. دیده  بچه ها  همخوانی  نتیجه 
همراهی  بدون  شهرها  در  عظیمی  کار  هر  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی  سازمان  ورود  کرد:  ابراز  نیست،  امکان پذیر  شهرداری ها 
بوستان  در  مردمی  بی شمار  همخوانی  در  قم  شهرداری  مجموعه  و 
اثر  این  بیشتر  شدن  دیده  و  تسری  سبب  آستانه  میدان  و  علوی 

شد. فرهنگی 
خواننده سرود سالم فرمانده تصریح کرد: پویشی که در این زمینه از 
قم و با حمایت شهرداری صورت گرفت، در فروردین به عنوان سرود، 
شناخته شده  فرهنگی  جنگ  به عنوان  خرداد  و  رزمایش  اردیبهشت 

است.
قم  در  شهدا  ملی  کنگره  با  همزمان  سرود  این  استفاده  ظرفیت  وی 
را موردتوجه قرارداد و افزود: 313 بچه در این سرود در قم همکاری 
این  متعدد  سالم های  و  بچه ها  این  معنویت  و  حضور  که  داشته اند 
بازتاب  افزایش  و  شدن  دیده  سبب  کشور  سراسر  در  معصوم  فرزندان 

شد. سرود  این 
اعالم  همکاری  برای  مسلمان  کشورهای  اینکه  بر  تأکید  با  روحی 
این  باید  خانواده  در  ساالری  فرزند  کرد:  عنوان  کرده اند،  آمادگی 

گیرد. قرار  فرهنگی  کارهای  عطف  نقطه  روزها 
وی اضافه کرد: نخستین جایی که کمک کرد این اثر دیده شود شهر 

قم بود و حمایت های شهرداری سبب تسری آن به سایر شهرها شد.

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به  پالک - فرعی از42 اصلی واقع در بخش 4  ثبت قم اراضی 
بعلت  عدم  که  ثبت است  باشد،  در جریان  فرزند کریم می  والیجردی   بنام حسین رمضانی  که  والیجرد  روستای  قنوات 
حضور  نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/3194 
مورخ 1401/03/29 تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 1401/04/26  ساعت 8/30 الی 12 صبح در 
محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم 
می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت 
ماده  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  یک 
مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست 

بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15342( 
تاریخ انتشار: 1401/04/01 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک 67 فرعی از 10366 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی 
روحانی کوچه 31 – فرعی اول سمت راست – پالک 18  که بنام رضا رنجبر همت آبادی  فرزند محمد می باشد،  در جریان 
ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل 
نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/3166 مورخ 1401/03/29 تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
1401/04/26  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا 
به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. 
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15341( 

تاریخ انتشار: 1401/04/01 
مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
۰912762۵987   

و  رفاهی  امکانات  و  ها  جذابیت       ◄
شهر  در  بیشتر  اشتغال  امکان  و  تفریحی 
به  تمایل  و  جمعیت  ازدحام  به  منجر  ها 
نیاز  مسئله  همین  و  شده  شهرنشینی 
و  حمل  وسایل  از  استفاده  به  را  مردم 
یک  وجود  بنابراین  بخشیده  فزونی  نقل 
و  مناسب  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
مخرب  اثرات  حداقل  با  بصرفه  مقرون 

است. ضروری  زیستی  محیط 
و  رفاهی  امکانات  و  ها  جذابیت 
شهر  در  بیشتر  اشتغال  امکان  و  تفریحی 
به  تمایل  و  جمعیت  ازدحام  به  منجر  ها 
نیاز  مسئله  همین  و  شده  شهرنشینی 
و  حمل  وسایل  از  استفاده  به  را  مردم 
یک  وجود  بنابراین  بخشیده  فزونی  نقل 
و  مناسب  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
مخرب  اثرات  حداقل  با  بصرفه  مقرون 

است. ضروری  زیستی  محیط 
برای  اقدامات  مهمترین  از  یکی 
نقل  و  حمل  توسعه  هوا  آلودگی  کاهش 
نقل  و  حمل  بین  این  در  است،  عمومی 
به  سوخت  مصرف  کاهش  دلیل  به  ریلی 
راهکاری  و  گزینه  ترین  مناسب  عنوان 
شهری  پایدار  توسعه  راستای  در  عملی 
شهری  ترافیک  وضعیت  بهبود  منظور  به 
و  جایی  جابه  سرعت  افزایش  سبب  به 
از  استفاده  های  هزینه  در  جویی  صرفه 
آلودگی  کاهش  و  شخصی  نقلیه  وسایل 
حمل  چرخه  در  ای  ویژه  جایگاه  هوا 
برخی  در  البته  که  دارد  عمومی  نقل  و 
حمل  احداث  پتانسیل  و  ظرفیت  مناطق 
قم  استان  در  و  ندارد  وجود  ریلی  نقل  و 
شروع  از  سال   11 حدود  گذشت  پس  نیز 

همچنان  پروژه  این  مترو  احداث  عملیات 
برد. می  سر  به  گرم  تست  در  مرحله  در 

نوبت  بگذریم  که  ریلی  نقل  و  حمل  از 
رسد  می  شهری  رانی  اتوبوس  ناوگان  به 
بار  کاهش  در  بسزایی  نقش  تواند  می  که 
در  باشد  داشته  هوا  آلودگی  و  ترافیکی 
ویژه  به  اتوبوس  کمبود  و  ضعف  که  حالی 
ایستگاه  جمعیت،  پر  خطوط  برخی  در 

در  اعتماد  قابلیت  عدم  نامناسب،  های 
منجر  ها  اتوبوس   فاصله  سر  و  سفر  زمان 
از  استفاده  در  مردم  استقبال  کاهش  به 

است. شده  آن 
با وجود همه این مشکالت اما همچنان 
سفرهای  برای  که  هستند  زیادی  افراد 
همچون  خودشان  روزه  هر  شهری  درون 
و  مدرسه  و  دانشگاه  کار،  محل  به  رفتن 
اتوبوس استفاده می  از  برای خرید روزانه 
صرفه  به  اقتصادی  نظر  از  که  چرا  کنند 

کاسه  زمانی  چه  تا  که  این  اما  است  تر 
به  اتوبوس  از  استفاده  اجازه  ها  آن  صبر 
عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  یکی  عنوان 
مقرون  که  چرا  است  مسئله  خود  بدهد  را 
از  استقبال  عامل  تنها  بودن  صرفه  به 
بلکه  نیست  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
بعضا  های  ایستگاه  در  طوالنی  انتظار 
جمعیت  ازدحام  سایبان،  و  نیمکت  بدون 

مسیر  تغییر  مقصد،  تا  ایستادن  گاها  و 
به  را  که شهروندان  است  عواملی  ها همه 
سوق  شخصی  خودرو  از  استفاده  سمت 

دهد. می 
نمی  را  تاکسی  چه  اگر  بین  این  در 
حساب  به  عمومی  نقل  و  حمل  جز  توان 
ماشین  که  هایی  خانواده  برای  اما  آورد 
وظیفه  شهروندان  یا  و  ندارند  شخصی 
بار  کاهش  راستای  در  و  هستند  شناسی 
نشین  سر  تک  هوا،  آلودگی  و  ترافیکی 

ی  گزینه  کنند  نمی  استفاده  ماشین  از 
است. مناسبی 

استفاده  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
دارد  شروطی  هم  مناسب  گزینه  این  از 
و  سهل  دسترسی  موارد  این  از  یکی 
افزایش  چند  هر  است،  مناسب  قیمت 
قیمت  افزایش  به  توجه  با  ها  کرایه  نرخ 
بسیاری  و  ماشین  یدکی  لوازم  و  سوخت 
یک  اینکه  اما  شده  تعیین  دیگر  موارد  از 
از  دلیلی  هر  به  که  نفره  چهار  خانواده 
هستند  محروم  شخصی  خودرو  داشتن 
مسئله  خود  دارند  را  آن  از  استفاده  توان 

است. ای 
میلیونی   7 تا   6 بگیرید حقوق  نظر  در   
ماشین  بدون  نفره  پدر یک خانواده چهار 
از  استفاده  امکان  میزان  چه  تا  شخصی 
اش  خانواده  اعضای  و  خود  به  را  تاکسی 
درون  های  آمد  و  رفت  که  چرا  دهد  می 
نیست  کار  محل  به  محدود  فقط  شهری 
حرم  به  زیارت  برای  خانواده  این  اگر 
هزار   40 حدود  بروند  معصومه  حضرت 
پرداخت  آمد  و  رفت  هزینه  باید  تومان 
نیاز  کردن  برطرف  دید  باید  حال  کنند 
در  آمد  و  رفت  میزان  چه  تا  خانواده  های 

طلبد. می  را  شهر  سطح 
شهروندان  که  مسائلی  از  دیگر  یکی 
با  روزها  این  ها  تاکسی  از  استفاده  در 
برخی  در  که  است  این  هستند  مواجه  آن 
با  کنند  می  سوار  دربست  فقط  ها  مسیر 
فرد  و  ندارد  صرفه  ما  برای  که  بهانه  این 
عجله  هم  اگر  ندارد  پذیرش  جز  ای  چاره 
چون  کند  درنگ  نباید  که  باشد  داشته 
احتماال تاکسی دیگر هم همین را بگوید.

شهر  مرکز  در  شرایط  این  همه 
در  که  افرادی  اما  است  تر  تحمل  قابل 
را  اوضاع  کنند  می  زندگی  پردیسان 
یکی  گفته  به  بنا  کرد  خواهند  درک  بهتر 
منتظر  ایستگاه  در  که  شهروندانی  از 
به  تاکسی  با  بخواهیم  اگر  بود  اتوبوس 
مرکز شهر بیاییم که 100 هزار تومان باید 
که  چرا  کنیم  پرداخت  آمد  و  رفت  هزینه 
می  سوار  دربست  فقط  ها  تاکسی  بیشتر 
که  پردیسان هم  اتوبوس های خط  کنند، 
و  نیست  شهروندان  همه  نیاز  جوابگوی 
وحشت  که  است  حدی  به  شلوغی  بعضا 
نباید  اما  شویم  اتوبوس  سوار  می  کنیم، 
هم  چون  باشیم  بعدی  اتوبوس  منتظر 
نظر  از  هم  و  دادیم  دست  از  را  زمان 
حداقل  کند  نمی  فرقی  جمعیت  ازدحام 
ما  برای  شهری  مدیران  باید  که  کاری 
اتوبوس  تعداد  که  است  این  دهند  انجام 

دهند. افزایش  را  ها 
که  این  بر  عالوه  مسائل  این  همه 
در  شهری  مدیریت  اهداف  خالف 
مخرب  اثرات  و  ترافیکی  بار  کاهش 
عاملی  خود  خودی  به  است  زیستی 
از  استفاده  به  شهروندان  ترغیب  برای 
خودروی شخصی است به نحوی که گاها 
در  سعی  خانواده  افراد  همه  بینیم  می 
است  حالی  در  این  دارند  خودور  خرید 
این  با  قم  شهر  های  خیابان  ظرفیت  که 
ها  مهاجرت  حجم  و  جمعیت  تعداد 
تک  خودروهای  از  میزان  این  جوابگوی 
روز  هر  ترتیب  این  به  و  نیست  نشین  سر 
شلوغی  و  ترافیک  شاهد  گذشته  از  بیشتر 

► هستیم.    شهر  های  خیابان  در 

● تاکسی و اتوبوس دیگر برای تردد مردم قم به صرفه نیست   ●

●  بازدید معاون برنامه ریزی شهرداری قم از سازمان تاکسیرانی    ●

●  ضرورت تخصیص حقابه و کاشت گیاه برای کاهش گرد و خاک از آسمان قم    ●
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معاون برنامه ریزی شهرداری قم اظهار کرد:
لزوم در نظر گرفتن 

شرایط شهرداری ها در 
تصمیم گیری های ملی

انتظار  گفت:  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
زمینه  در  مختلف  تصمیمات  اتخاذ  زمان  در  ملی  مسئوالن  می رود 
و  شرایط  محلی،  ذی نفعان  مشارکت  جلب  ضمن  شهرداری ها، 

دهند. قرار  مدنظر  را  آنان  مقتضیات 
معاونین  نشست  یکمین  و  چهل  در  اسماعیلی  ابوالفضل  سید 
اظهار  کرمانشاه  در  کشور  کالن شهرها  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی 
شهری  رسان  خدمات  نهادهای  اصلی ترین  شهرداری های  داشت: 
می نمایند. ارائه  شهروندان  به  را  متنوعی  بسیار  خدمات  که  هستند 
یا  مرتبط  سیاست گذاری های  اساس  همین  بر  اینکه  بیان  با  وی 
و  فرهنگی  اجتماعی،  ابعاد  به  توجه  نیازمند  نهاد  این  بر  اثرگذار 
زمان  در  ملی  مسئوالن  می رود  انتظار  داد:  ادامه  است،  اقتصادی 
محلی،  ذی نفعان  مشارکت  جلب  ضمن  مختلف  تصمیمات  اتخاذ 

دهند. قرار  مدنظر  را  آنان  مقتضیات  و  شرایط 
حوزه  افزود:  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
تحقق  در  آن  کلیدی  کارکرد  و  نقش  به رغم  انسانی  منابع  مدیریت 
خود  مختلف  کارکردهای  در  شهری،  مدیریت  مأموریت های  تمامی 
با چالش ها و مشکالت زیادی مواجه بوده که ضروری است نهادهای 
در  محلی  متولیان  و  متخصصان  نظرات  از  بهره گیری  با  مرتبط  ملی 
این  رفع  به  نسبت  کالن شهرها  به ویژه  کشور  مختلف  شهرداری های 

کنند. اقدام  مسائل 
حوزه های  در  ضوابط  صدور  و  قانون گذاری  هرگونه  وی،  گفته  به 
لزوم  به  توجه  بدون  انسانی  منابع  مدیریت  ازجمله  مختلف 
محدودیت های  و  تمرکززدایی  حوزه  در  نظام  کالن  سیاست های 
برای  جدید  چالش های  پیدایش  به  منجر  می تواند  شهرداری ها، 

شود. شهرداری ها 
نحوه  خصوص  در  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
و   54 مواد  چارچوب  در  شهرداری  به  وابسته  سازمان های  مدیریت 
سازمان های  تشکیل  فلسفه  ابتدا  باید  گفت:  شهرداری ها  قانون   84
وابسته را کاماًل مورد تأمل قرار دهیم؛ سازمان های وابسته شهرداری 
توان عملیاتی شهرداری  افزایش  لزوم  و  افزایش چابکی  در چارچوب 
ایفای  برای  الزم  قانونی  زیرساخت های  نیازمند  و  شده اند  تأسیس 
در  که  سازمان هایی  می رسد  نظر  به  که  هستند  محوله  نقش  مؤثر 

هستند. شرایطی  چنین  فاقد  شده اند  تأسیس   54 ماده  چارچوب 

آغاز اجرای پروژه زیرسازی 
و آسفالت خیابان عرفان منطقه 

2 قم 

و مرور  ایمنی معبر، تسهیل در عبور  به منظور کنترل آب های سطحی، 
در  عرفان  فرعی های  و  خیابان  زیرسازی  عملیات  اجرای  شهروندان، 

شد. آغاز  قم  دو  منطقه 
به گزارش واحد خبر منطقه دو شهرداری قم، در راستای کنترل آب های 
سطحی، ایمنی معبر، تسهیل در عبور و مرور شهروندان، اجرای عملیات 

زیرسازی خیابان و فرعی های عرفان در منطقه دو قم انجام می شود.
پل  نصب  و  آسفالت  زیرسازی،  خاک برداری،  جدول گذاری،  عملیات 
فلزی در خیابان عرفان و فرعی ها به مساحت شش هزار مترمربع اجرایی 

شد. خواهد 
برای این پروژه 35 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که قرار است در 

مدت چهار ماه صورت پذیرد.

احداث بوستان بانوان 
منطقه یک قم با هزینه 8۵ 

میلیارد ریالی

منطقه  این  بانوان  بوستان  احداث  از  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
برای  ریالی  میلیارد   10 و  تملکات  بابت  ریالی  میلیارد   75 هزینه  با 

داد. خبر  سبز  فضای  و  ابنیه  احداث 
به گزارش واحد خبر منطقه یک شهرداری قم، مجید محمدرضاخانی 
اظهار  یک  منطقه  در  بانوان  بوستان  احداث  اهمیت  به  اشاره  با 
فضای  ایجاد  راستای  در  گذشته  سال های  در  شهرداری  داشت: 
مناسب بانوان، احداث بوستان هایی در سطح مناطق را صورت داده 

است.
فاز  پایانی  نیز در مراحل  بانوان منطقه یک  بوستان  اینکه  بیان  با  وی 
نخست خود قرار دارد، ابراز کرد: 75 میلیارد ریال هزینه تملکات این 

بوستان شده است.
هزار  را سه  بوستان  این  کل  متراژ  قم کل  منطقه یک شهرداری  مدیر 
336 مترمربع  این بوستان  برای  300 مترمربع است، تصریح کرد:  و 
 6 نشیمن،  سکوی   10 کف پوش،  مترمربع   118 کودکان،  زمین بازی 
پیش بینی شده  بوستان  این  در  ورزشی  و  تندرستی  وسیله  دستگاه 

است.
وی ادامه داد: همچنین 45 متر نرده سیمانی، 13 عدد نیمکت، 26 
پایه چراغ روشنایی، 7 عدد سطل زباله ثابت نیز برای این بوستان در 

نظر گرفته شده است.
محمدرضاخانی هزینه احداث ابنیه و فضای سبز را عددی حدود 10 
میلیارد ریال دانست و افزود: 552 مترمربع کاشت فضای سبز و گیاه 
گل های  کاشت  مترمربع   143 دائمی،  گیاهان  و  نسترن  رز،  مانند 
انجام  بوستان  این  در  نیز  چمن کاری  مترمربع   285 و  هزار  و  فصلی 

می شود.

تقدیر از کارگران امانت دار سازمان پایانه های 
شهرداری قم

بازگشت ۳۴۰ میلیون تومان 
نقد و مقداری طال به صاحبان

دو نفر از کارگران زحمتکش و امانت دار سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری قم تقدیر شدند.

پایانه های مسافربری شهرداری قم، در  به گزارش واحد خبر سازمان 
از  پایانه ها،  سازمان  مدیرعامل  حسینی  رضا  سید  حضور  با  مراسمی 

این سازمان تقدیر شد. امانت دار  علی و حسن مرادی دو کارگر 
یک  مرکزی  پایانه  محوطه  در  انجام وظیفه  طی  کارگر  دو  این  از  یکی 
پیدا  و مقداری طال  نقد  پول  تومان  میلیون   85 چمدان حاوی حدود 

شد. داده  تحویل  صاحبش  به  پیگیری ها  از  بعد  کیف  این  که  کرده 
 250 حدود  حاوی  کیفی  قبل تر  روز  چند  نیز  دوم  کارگر  همچنین 
پلیس  به  صورت جلسه  با  که  کرده  پیدا  را  نقد  وجه  تومان  میلیون 

بود. داده  تحویل  پایانه ها 
از  کیف  هردو  صاحبان  که  شد  مشخص  پیگیری ها  با  است  گفتنی 
این  مرکزی،  پایانه  انتظامی  پاسگاه  پیگیری  با  که  بوده  عراقی  زائران 

شد. بازگردانده  صاحبان  به  مبالغ  تمامی  با  کیف ها 

خبـرخبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک 12/66 فرعی از10366 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم 
اراضی بلوار روحانی کوچه 31 فرعی دوم – سمت راست پالک 19  که بنام رقیه براتیان  فرزند حسین می باشد،  در جریان 
ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل 
نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/3241 مورخ 1401/03/30 تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 
1401/04/28  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا 
به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. 
ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15344( 

تاریخ انتشار: 1401/04/01 
مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک 149 فرعی از11191 اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی 
خیابان کلهری کوچه 26 سمت چپ- کوچه 8 – انتهای کوچه پالک 20 که بنام جعفر بهی  فرزند اصغر می باشد،  در جریان 
ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل 
مورخ  یکشنبه  روز  در  تحدیدحدود پالک مذکور  مورخ 1401/03/30  نامبرده 1/3261  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
1401/04/26  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به 
مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و 
رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت 

میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15343( 
تاریخ انتشار: 1401/04/01 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

توزیع عادالنه آب از لحاظ کیفی در قم نیاز به
 ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد 

اینکه  بر  تاکید  با  شیعیان  تقلید  مرجع   ◄
باید  می گوئیم  شما  به  را  مردم  حرف  هم  ما 
شود  برطرف  گرانی  و  بیکاری  و  فقر  مشکل 
و  بازار  اصالح  جهت  در  مسئولین  گفت: 
گونه  هیچ  نباید  و  کنند  تالش  معیشت  سختی 
داشته  وجود  مردم  برای  نارضایتی  و  گرانی 

. شد با
نوری  حسین  الله  آیت  مهر،  گزارش  به 
مسعود  سید  دکتر  دیدار  در  همدانی، 
رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  میرکاظمی 
رسانی  خدمت  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
و  نموده  توصیف  الهی  توفیق  را  مردم  به 
متعال  خداوند  خاص  عنایت  از  یکی  گفتند: 
توفیق  نظام  دست اندرکاران  و  مسئولین  به 
مشکالت  رفع  برای  تالش  و  مردم  به  خدمت 
می باشد  آنان  کمبودهای  نمودن  طرف  بر  و 
عبادات  بهترین  اسالمی  فرهنگ  اساس  بر  و 

است. مردم  به  رسانی  خدمت 
)علیه  مؤمنان  امیر  سیره  ادامه  در  وی 
مسئولین  برای  الگو  بهترین  را  السالم( 
در  مؤمنان  امیر  کرد:  نشان  خاطر  و  دانسته 
که  می نویسد:  اشتر  مالک  به  خود  نامه  عهد 
برابر  در  سپر  و  دین  ستون  بدان  مالک!  ای 
رفع  این  بر  بنا  هستند.  مردم  همین  دشمن 
کار  سرلوحه  باید  مردم  کمبودهای  و  مشکالت 
کجا  هر  داشت  توجه  باید  باشد.  مسئولین 

برای  نیست  عدالت  باشد  ظلم  و  جهل  فقر، 
همه  باید  کشور  سرتاسر  در  عدالت  اجرای 
جامعه  آحاد  همه  شود  گرفته  کار  به  ابزارها 
سیستان  نقطه  دورترین  در  که  کسی  آن  حتی 
بر گردن شما حق  بلوچستان زندگی می کند  و 

دارند.
معروف  به  امر  همدانی،  نوری  الله  آیت 
ظرفیت  از  یکی  را  مسئوالن  منکر  از  نهی  و 
دانست  اسالمی  جامعه  تعالی  و  رشد  در  مهم 
دلسوزان  حرف  به  باید  کرد:  نشان  خاطر  و 
جایی  اگر  و  داد  گوش  متعهد  متخصصان  و 
مسئول  ما  همه  می دهد  رخ  اشتباهی  و  خطا 
بر  اشتباه  آن  باید  و  کنیم  بیان  را  آن  هستیم 

شود. طرف 
مسئولین  وظایف  از  یکی  تقلید،  مرجع  این 
نشان  خاطر  و  دانستند  بودن  مردم  کنار  در  را 
در  باید  مسئولین  و  اندرکاران  دست  کرد: 
دل  درد  و  مردم  حرف  به  و  باشند  مردم  میان 
برای  را  مشکالت شان  مردم  دهند،  گوش  آنها 
حرف  هم  ما  و  می گویند  ما  به  می نویسند  ما 
و  فقر  مشکل  باید  می گوئیم  شما  به  را  مردم 

شود. برطرف  گرانی  و  بیکاری 
وی، صداقت در گفتار و حسن نیت را یکی 
و  کرد  بیان  مشکالت  رفع  در  مهم  عوامل  از 
باید  مردم  زندگی  که  داشت  توجه  باید  گفت: 
با  مسئوالن  اگر  شود  اداره  آنان  شأن  مطابق 

نارسایی ها  و  کمبودها  نیت  حسن  و  صداقت 
که  ایران  شریف  مردم  کنند،  بیان  مردم  با  را 
در تمام صحنه یار و یاور نظام مقدس اسالمی 
بوده اند با جان و دل در کنار شما می ایستند.
ما  افزود:  ادامه  در  همدانی  نوری  الله  آیت 
باید این نظام را نگه داریم و راه نگهداشتن این 
مجاهدت های  و  شهیدان  خون  ثمره  که  نظام 
حفظ  مردم  به  خدمت  با  است  راحل  امام 
نسبت  مردم  کنیم  تالش  باید  همه  شد  خواهد 
به آینده امیدوار باشند و آینده این کشور انشا 
الله روز به روز روشن تر و محکم تر خواهد بود.
عالقه  باید  مسئولین  افزود:  ادامه  در  وی 
فقیرترین  تراز  در  و  باشند  مردم  دلسوز  و  مند 
و  معیشت  مشکالت  از  تا  کنند  زندگی  مردم 
اصالح  جهت  در  و  باشند  خبر  با  آنها  گرانی 
نباید  کنند.  تالش  معیشت  سختی  و  بازار 
برای مردم وجود  نارضایتی  و  هیچ گونه گرانی 

باشد. داشته 
برای  خیر  دعای  ضمن  پایان  در  وی 
نظام  دلسوزان  روزافزون  توفیق  و  مسئوالن 
مسئوالن  تالش  و  همت  با  امیدواریم  گفت: 
دلسوز نظام و توفیق پروردگار اقدامات مؤثری 
گرانی  نمودن  طرف  بر  و  کمبودها  رفع  در 
خدمت گزار  و  دلسوز  مسئوالن  و  گیرد  صورت 
و  عبادات  بهترین  مردم  به  خدمت  بدانند 

► است.    شما  مسئولیت  مهم ترین 

◄ مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قم 
کیفی  لحاظ  از  آب  عادالنه  توزیع  پیگیر  گفت: 
از  اعتبار  میلیارد  به 500  نیاز  که  قم هستیم  در 
دارد.  سلیمانی  شهید  قرارگاه  و  ملی  اعتبارات 

برسانیم. سرانجام  به  بتوانیم  داریم  امید 
 ،) گویه)قراچورلو  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران  با  خبری  نشست  در  بختیاری  حسن 
محل  در  جویی  صرفه  هفته  آغاز  مناسبت  به  که 
شد،  برگزار  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
اظهار داشت: یک میلیون و 400 هزار نفر در قم 
تامین آب می شوند و حتی به روستاهای بسیار 
دورافتاده نیز آبرسانی می شود. تامین آب قم از 
خود  این  که  گیرد  می  صورت  قم  شهر  از  خارج 

شد.  تغییراتی  دچار  امسال 
وی بیان داشت: سدکوچری، سد 15 خرداد، 
آباد و تعدادی حلقه چاه  13 حلقه چاه در علی 
به عالوه  تامین می کنند  را  قم  آب  در شهر قم، 
انتقال آب از سرشاخه های دز که نسبت به سال 
گذشته نصف شد و قم را با سختی هایی روبه رو 

کرد .
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
روستائیان  به  آبرسانی  اهتمام  به  اشاره  با  قم 
گذشته  سال  به  نسبت  سدکوچری  کرد:  عنوان 
سال  و  داشته  کاهش  اش  آبی  منبع  درصد   25
سهمیه  ها  بارندگی  کاهش  دلیل  به  گذشته 
باعث  این  و  یافت  کاهش  سدکوچری  از  استان 
شده ما به سمت پایداری های تامین آب به سایر 

رویم. پیش  منابع 
از  تامین آب قم  ابراز کرد: درحال حاضر  وی 
خرداد   15 سد  برثانیه،  لیتر   2200 سدکوچری 
1300 لیتر برثانیه برداشت می شود و همچنین 
از چاه های داخل شهر و 13 حلقه چاه علی آباد 
تامین می شود. در سال گذشته از سرشاخه های 
دز 82 درصد آب تامین می شد که امسال سهم 

قم 50 درصد کاهش یافت.
وی افزود: ای سی آب قم در مناطق پردیسان، 

بسیار  امین  بلوار  و  ساالریه  و  قدس  شهرک 
مسیر  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  این  و  است  باال 
لحاظ  از  اما  باشد.  می  دز  های  سرشاخه  آب 
باشد. می  یکسان   منطق  همه  آب  بهداشتی 

قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
بیان کرد: قاعدتا تاسیسات و مخازن باید طوری 
طراحی شوند که در جهت کیفی سازی عادالنه 
آب در کل مناطق صورت گیرد و این جزو برنامه 
های 1401 ما می باشد و نیاز به اعتبارات ملی 

دارد. 
وی ادامه داد: کیفی سازی عادالنه آب در کل 
به 100 هزار متر مکعب مخزن،  نیاز  مناطق قم 
تکمیل رینگ های شرقی و غربی، خط یا خطوط 
از چاه ها دارد. آب  انتقال آب و جمع آوری آب 
نیاز  و  شود  می  ها  شبکه  وارد  مستقیم  ها  چاه 
سازی  متعادل  مخزنی  در  چاه  های  آب  است 
یکسان  سازی  کیفی  به  که  شوند  تصفیه  سپس 

مناطق کمک می کند. در  آب 
بختیاری تصریح کرد: دوهفته گذشته کلنگ 
اجرایی مخزن 20 هزار متر مکعبی زده شد و در 
تالش هستیم اعتبار مخزن 50 هزار متر مکعبی 

را نیز از دولت بگیریم. 
لحاظ  از  آب  عادالنه  توزیع  کرد:  عنوان  وی 
آن  های  زیرساخت  کردن  فراهم  به  نیاز  کیفی 
و  ملی  اعتبارات  از  تومان  میلیارد   500 اعتبار  و 
قرارگاه شهید سلیمانی دارد امید که به سرانجام 

هستیم.  آن  پیگیر  ما  و  برسد 
قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بیان کرد: در تالش هستیم سهم قم از سرشانه 
در  به  توجه  با  و  کنیم  بیشتر  نیز  را  دز  های 
اختیار داشتن آب چاه ها، قطعی آب نخواهیم 

داشت. 
و  روستاها  در  آب  تامین  داد:  ادامه  وی 
صورت  آن  جمعیت  با  متناسب  تابعه  شهرهای 
آبیاری  همچون  نامتعارف  مصارف  اما  گیرد  می 
آب  مشکل  شود  می  باعث  که  دارند  و...  مزارع 

در روستاهای تابعه بیشتر خودش را نشان دهد. 
در  غیرمتعارف  مصارف  کرد:  ابراز  بختیاری 
که  شده  مشاهده  نیز  ادارات  برخی  و  قم  شهر 
برخورد خواهیم  فاز عملیاتی  وارد  ها  آن  با همه 

. شد
قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
عنوان کرد: ما درحال حاضر 5200 لیتر بر ثانیه 
آب تامین می کنیم درحالی که سال گذشته این 
میزان 5400 لیتر برثانیه بود. تامین و مصرف آب 
در خرداد ماه سربه سر بود و تیرماه باید 5380 
لیتر بر ثانیه آب تامین کنیم که در غیر این صورت 

ممکن است ناخواسته وارد قطعی آب شویم.
قم  در  آب  پلیس  آینده  هفته  از  افزود:  وی 
کند  می  آغاز  عمومی  اماکن  در  را  خود  فعالیت 
به  و  داشته  بازرسی  و  نظارت  و  گشت  وظیفه  و 
داد. خواهد  اخطار  نامتعارف  کنندگان  مصرف 

تعرفه  افزایش  امسال  کرد:  اظهار  بختیاری 
برخورد  پرمصرف  مشترکین  با  و  نداریم  بها  آب 

شد.  خواهد 
ابراز  به تصفیه خانه قم  با اشاره  ادامه  وی در 
کرد: کارکرد تصفیه خانه ها شوری زدایی و نمک 
حذف  و  سازی  ضدعفونی  بلکه  نیست  زدایی 
و 6  باشد. 6  بهداشتی می  و عوامل  مواد معلق 
دهم لیتر بر ثانیه ظرفیت تصفیه خانه آب قم می 

باشد.
قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
عنوان کرد: شبکه دوم سیستم آب شیرین را در 
دست کار داریم و سیاست شرکت براین است که 
ایجاد تاسیسات برای آب شیرین داشته باشیم و 

ایم. در فراخوان گذاشته 
خانگی  های  کن  شیرین  آب  داد:  ادامه  وی 
دارند   50 سی  ای  با  زیاد  بسیار  آب  مصرف 
 500 ما  های  کن  شیرین  آب  سی  ای  درحالی 
مصرف  کاهش  به  شیرین  آب  توزیع  باشد.  می 
های  کن  شیرین  آب  آوری  جمع  با  همزمان  آب 

► کند.    می  بسزایی  کمک  خانگی، 

تاکید مجدد آیت الله نوری همدانی بر حل مشکل گرانی؛

مسئوالن با مردم صادق باشند



◄   تیم باشگاه شهید زین الدین قم با کسب هفت مدال رنگارنگ در 
نایب  عنوان  به  تهران  در  پور  سیروس  مرحوم  یادواره  کشوری  مسابقات 

رسید. قهرمانی 
حضور  با  پور  سیروس  مرحوم  یادواره  آزاد  کشتی  کشوری  مسابقات 
مفاخر  حضور  در  و  تهران  کارگران  باشگاه  میزبانی  به  مختلف  استان   7
 ... و  فالح  اکبر  طالقانی،  محمد  برزگر،  منصور  همچون  کشور  کشتی 
این  نایب قهرمان  تهران  ازتیم  بعد  الدین قم  زین  تیم شهید  و  برگزار شد 

شد. مسابقات 
و  نقره  دو  طال،  سه  کسب  به  موفق  حالی  در  قم  خردسال  کاران  آزاد 
زاده  اکبر  علی  گرم،  کیلوم   42 در  جعفری  اصغر  علی  که  شدند  برنز  دو 
گردن  صاحب  گرم  کیلو   27 در  عباسی  ساالر  محمد  و  گرم  کیلو   45 در 

شدند. طال  آویز 
 24 در  محمدپور  حسین  امیر  کیلوگرم،   30 در  رضوانی  سبحان 
و  بودند  الدین  زین  شهید  کشتی  تیم  نقره ای  گیران  کشتی  کیلوگرم 
برنز  به  کلیوگرم   51 در  زاده  حسن  علی  و  بابا  بنیامین  گرم  کیلو   35 در 

. ند رسید

سیدحسین  قم  الدین  زین  شهید  آزاد  کشتی  تیم  مربی  و  سرمربی 
► است.    موسوی 
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
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توافق بعید است یا نزدیک؟
طرفین  سوی  از  موضعی  کمتر  دیگر  گذشته  ماههای  برخالف 
می شود  دیده  است  دسترس  در  توافق  اینکه  بر  مبنی  مذاکرات 
صدور  از  پس  شرایط  شدن  پیچیده تر  بیانگر  نظرها  ابراز  بیشتر  و 
آمریکاست. جدید  تحریم های  و  ایران  علیه  حکام  شورای  قطعنامه 
طرفین  سوی  از  موضعی  کمتر  دیگر  گذشته  ماههای  برخالف 
می شود  دیده  است  دسترس  در  توافق  اینکه  بر  مبنی  مذاکرات 
صدور  از  پس  شرایط  شدن  پیچیده تر  بیانگر  نظرها  ابراز  بیشتر  و 
آمریکاست. جدید  تحریم های  و  ایران  علیه  حکام  شورای  قطعنامه 
برجام  احیای  از  که  است  نظر  این  بر  امروز  روزنامه وطن  باره  این  در 
پیام های  مجموعه  و  است  نمانده  باقی  محو  سایه  یک  جز  چیزی 
و  روزها  در  آمریکایی  مقامات  که  عملی ای  اقدامات  و  سیاسی 
از  بیشتر  چه  هر  شدن  دور  معنای  به  کرده اند  صادر  اخیر  هفته های 

می رسید. نظر  به  دسترس  قابل  اول  نگاه  در  که  است  توافقی 
مجلس  به  مربوط  خبرهای  بر  آن  اصلی  تمرکز  که  هیل  وبگاه 
»قانون گذاران  نوشت:  گزارشی  در  سناست،  مجلس  و  نمایندگان 

است«. بعید  ایران،  هسته ای  جدید  توافق  می گویند  )کنگره( 
آمریکا هم  روابط خارجی سنای  »باب منندز« رئیس دموکرات کمیته 
گفته من خوشبین نیستم که چنین توافقی انجام شود. دولت معتقد 
میز  روی  را  پیشنهاد  این  که  است  منطقی  استراتژیک  نظر  از  است 
از نظر من این مسیر رو به جلو نیست. این دیدگاه من  اما  نگه داریم 

است.
علی رغم  هسته ای  مذاکرات  اینکه  به  اشاره  با  نیز  نو  صبح  روزنامه 
نرسیده،  نهایی  نتیجه  به  هم  هنوز  اخیر،  چندماه  فرازوفرودهای 
نوشته:  بین الملل  مسائل  کارشناس  ابوالفتح،  امیرعلی  از  نقل  به 
در  مذاکرات  به  بازگشت  می شود  منتشر  که  خبرهایی  علی رغم 
به  بازگشت  آماده  می گویند  طرف ها  همه  است.  انتظار  از  دور  وین 
از توقف مذاکرات می گذرد  اما می بینیم که سه ماه  مذاکرات هستند 

نمی افتد. مهمی  اتفاق  که  است  زیاد  آن قدر  اختالفات  و 
مسوول  بورل«،  »جوزپ  اگرچه  داده:  ادامه  همچنین  روزنامه  این 
هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای اخیر گفت 
روی  آن  کامل  اجرای  و  برجام  به  بازگشت  برای  اساسی  شرایط  که 
اما مرور سخنان وی  این مورد تصمیم گیری شود  باید در  و  میز است 
نشان می دهد که در بیان مواضع خود مذبذب است و چشم به طرف 
خارجی  سیاست  مسوول  که  است  حالی  در  این  دارد.   آمریکایی 
با ایران  اتحادیه اروپا پیش تر گفته بود که احتمال دستیابی به توافق 

است. روبه کاهش 
یا  برجام  احیای  از  ناامیدی  معنی  به  این  که  است  ذکر  به  الزم 
خطیب زاده  سعید  هم  دیروز  اینکه  کما  نیست.  مذاکرات  دفتر  بستن 
تاکید کرد  وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری خود  سخنگوی 
قرار  دیپلماسی  مسیر  در  همزمان  آمریکا  بدعهدی های  رغم  به  که 

است. نشده  خارج  ریل  از  قطار  این  و  داریم 

کارشناس مسائل بین الملل:
بایدن فرصت چندانی برای 

بازگشت به میز مذاکره ندارد
به  ایران  کارشناس مسائل بین الملل گفت: اقدامات آمریکایی ها علیه 
این معنی است که آن ها به دنبال گفت وگو و رسیدن به توافق برای حل 

نیستند. اختالفات 
ایران  پیشنهادات  درباره  ایرنا  با  گفتگو  در  خوش چشم  سیدمصطفی 
آمریکایی ها  گفت:  قطعنامه  تصویب  از  قبل  توافق  به  رسیدن  برای 
ماه  یک  حدود  هستند.  برجام  در  حداکثری  امتیازات  گرفتن  به دنبال 
پیش بعد از جلسه استماع کنگره رابرت مالی اعالم کرد که امتیاز سپاه 
از آن هم آقای بایدن در سخنرانی اعالم کردند که  را نمی دهند و بعد 
پنجره امتیازدهی بسته شده است لذا علیرغم پیشنهادات ایران، آن ها 

کردند. تصویب  را  ایران  علیه  قطعنامه 
به  حاضر  حال  در  آمریکا  افزود:  بین الملل  مسائل  کارشناس  این 
از  بخشی  خصوص  در  است.  ایران  از  حداکثری  امتیاز  گرفتن  دنبال 
تحریم های باقی مانده، تضامین و همچنین بیرون آوردن سپاه از لیست 
و  آورده  ایران  به  حداکثری  فشار  تا  هستند  این  به دنبال  تحریم ها، 

بگیرند. ایران  از  را  برجام  از  فراتر  امتیازاتی 
وقفه  موجب  حضور  حال  در  آمریکایی ها  کرد:  عنوان  خوش چشم 
حل  و  توافق  به دنبال  و  شده اند  ایران  با  ایران  با  توافق  به  رسیدن  در 
را  ایران  به قول خودشان  تا  این هستند  به دنبال  بلکه  اختالف نیست 
در منطقه مهار کنند. همچنین ایاالت متحده بیش از یک ماه است که 
رسانه ای  جنگ  و  پروپاگاندا  حوزه  در  جمله  از  گوناگون  حوزه های  در 
فشار  حال  در  قطعنامه  اجرای  و  خرابکاری  و  ترور  تحریم ها،  اعمال  با 

هستند. ایران  به  ترکیبی 
سوی  از  فشار  اعمال  این  داد:  ادامه  بین الملل  مسائل  کارشناس  این 
جمهوری  به  را  فشارها  از  مجموعه ای  که  است  دلیل  این  به  آمریکا 
درخواست  از  باقی مانده،  موارد  تمامی  در  ایران  تا  کنند  وارد  اسالمی 
امتیازات خود صرفنظر کند و آقای بایدن با یک توافق حداکثری بتواند 
اوضاع خود را در انتخابات آتی میان دوره ای مجلس آمریکا بهتر کند.

خوش چشم عنوان کرد: جمهوری اسالمی هم در مورد توقیف محموله 
نفتی و هم در هنگام تصویب قطعنامه و اقدام متقابل به درستی نشان 
داد که سیاست مماشات دولت قبلی تغییر کرده و جمهوری اسالمی با 

قدرت در مقابل اقدامات غربی ها مقابله به مثل می کند.
جنگ  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  روسیه  و  اوکراین  جنگ  به  وی 
و  پاییز  برای  نفت  خرید  پیش  که  آینده  ماه های  تا  و  اوکراین  و  روسیه 
انرژی  حامل های  قیمت  و  می شود  آغاز  جهانی  بازارهای  در  زمستان 
هرچه  است  بهتر  و  نیست  بایدن  آقای  نفع  به  زمان  می یابد،  افزایش 

برسد. نتیجه  به  ایران  با  توافق  به  رسیدن  برای  سریعتر 
آمریکا  جمهور  رییس  شد:  یادآور  بین الملل  مسائل  کارشناس  این 
این  و  است  باقی  هفته  چند  برای  فقط  فرصت  که  می داند  درستی  به  
ریسک  به  می خواهد  همچنان  که  کند  انتخاب  باید  که  است  آمریکا 
که  باشد  امتیازاتی  کسب  دنبال  به  فشار  ادامه  با  و  دهد  ادامه  قمار  و 
می خواهد  اینکه  یا  و  برسد  دستاوردی  چنین  به  که  است  بعید  بسیار 
به پای میز مذاکره برگردد و درباره موارد باقی مانده و برای رسیدن به 

کند. تالش  توافق 

حجت االسالم آقا تهرانی: 
نمایندگان نباید در عزل و 

نصب ها دخالت کنند

اصالح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
جدی  ها  نصب  و  عزل  در  نمایندگان  ورود  عدم  و  بودجه  ساختاری 
اقدامات  بر  نظارت  ما  وظیفه  بلکه  نیست  این  ما  وظیفه  شود،  گرفته 

است. دولت 
علنی  نشست  در  تهرانی  آقا  مرتضی  االسالم  حجت  ایرنا،   گزارش  به 
میان  نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس  31خردادماه(  شنبه  )سه 
دستور خود گفت: باید بدانیم رابطه مقام معظم رهبری با ما مجلسی 
مطالبات  تحقق  محل  مجلس  بنده  اعتقاد  به  است  ارتباطی  چه  ها 
که  ببینیم  باید  است  والیتی  حاکمیت  ما  حاکمیت  است،  والیت  مقام 
آن بزرگوار از ما چه می خواهند، پس باید به ابالغیه های حضرت آقا 
آن  درباره  آقا  حضرت  که  انقالبی  مجلس  منشور  به  باید  شود  توجه 

شود. بیشتری  توجه  بود  ما  مجلس  نیاز  و  کردند  صحبت 
ادامه داد: اصالح ساختاری بودجه و عدم ورود  نماینده مردم تهران 
نمایندگان در عزل و نصب ها جدی گرفته شود، وظیفه ما این نیست 
چه  ببینیم  اینکه  و  است  دولت  اقدامات  بر  نظارت  ما  وظیفه  بلکه 

باشیم. داشته  را  قانونی 
روسای  نشست  کرد:  بیان  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
مجلس  رئیس  اگر  بود.  مبارکی  بسیار  کار  مجلس  در  ها  کمیسیون 
است،  بهتر  نشوند  انقالبی  فراکسیون  رئیس  رئیسه،  هیات  اعضای  و 
بتوان  و  تبدیل شود  اتاق خلوت مجلس  به  این فراکسیون  اینکه  برای 

بیاید. مجلس  به  و  شود  تر  پخته  گفت وگوها  آنجا  در 
با  نباید  بنابراین  هستند  انقالبی  دولت  و  مجلس  داشت:  اظهار  وی 
یکدیگر  به  و  کرد  همیاری  بیشتر  باید  باشیم  داشته  نزاعی  یکدیگر 
چه  هر  دارد  الزم  که  را  لوایحی  دولت  پس  داشت  بیشتری  اعتماد 
برای  الزم  آمادگی  کمیسیون  در  کند،  ارسال  مجلس  به  تر  سریع 

داریم. رسیدگی 
و  عالم  قطب  را  خاورمیانه  اوباما  مثل  بیگانگانی  گفت:  آقاتهرانی 
ایران را قطب خارمیانه می داند، توجه داشته باشید گاهی از اوقات 
فقط نقاط ضعف را می بینیم و بنا را به سیاه نمایی می گذاریم االن 
دارند  مشکل  دنیا  همه  است  بهتر  دنیا  کل  به  نسبت  ما  ایران  وضع 
االن  منتهی  است  جایی  همه  اقتصادی  بحث  هستند،  ناراحت  و 
البته  دهد  جواب  جراحی  این  امیدواریم  و  هستیم  جراحی  حال  در 
جراحی درد دارد اما بعد از آن باید شادی و سالمت به جامعه برگردد 

شود. دیده  شادابی  زودی  به  امیدوارم  و 
طور  همین  باید  است  تحول  دولت  کند  می  ادعا  دولت  افزود:  وی 
و  قبل  اجرایی  کار  است  خوب  بسیار  دولت  استانی  سفرهای  باشد 
مرکز  مثال  شود  استراتژیک  کارها  باید  اما  است  خوب  سفر  از  بعد 
اصفهان  مثال  شود  فعال  جهت  این  در  بیشتر  باید  دولت  استراتژیک 
باید  شود  می  دنبال  آب  بحث  و  شود  می  آمد  و  رفت  که  خوزستان  و 
گفت این مسئله بحث منطقه ای نیست و جدی تر از این حرفا است 
و  قبل  باید  شود  نمی  حل  مسئله  جمهور  رئیس  سفر  یک  با  بنابراین 

جابیافتد. که  شود  کار  آن  روی  بیشتر  سفر  بعد 
بنده سیاست خوش همسایگی  اعتقاد  به  نماینده مردم تهران گفت: 
کاری  آن  برای  آمریکا  که  بود  آن  دنبال  گذشته  دولت  بود  خوبی  کار 
انجام دهد که نکردند شاید االن باور کرده باشند اما نمی دانم. توجه 
از  شکایتی  پرونده  قضاییه  قوه  به   90 اصل  کمیسیون  باشید  داشته 
کند؟  نمی  اقدامی  قضاییه  قوه  چرا  است  کرده  ارسال  گذشته  دولت 
شود.  تشکر  کردند  خدمت  اگر  و  کردند  عمل  درست  اگر  کنند  اقدام 
معلوم  مجلس  انتهای  باید  دارم  را  عقیده  همین  هم  مجلس  درباره 
شود مجلس ما از مجلس دهم بهتر بود یا بدتر. حسن و عیب عملکرد 
رئیس  که  بنده  آیا  نیست.  معلوم  ها  کمیسیون  حتی  و  مجلس  در 
باید بحث های  نه؟  یا  ام  کرده  بودم درست عمل  فرهنگی  کمیسیون 

کنیم. ارزیابی  درست  را  عملکرد  بتوان  تا  کرد  کمی  را  کیفی 
آقا تهرانی تاکید کرد: کار دیگری که در رفت و آمد همسایگان اتفاق 
افتاد افزایش میزان صادرات است و ما فرصت های زیادی را طی این 
چند وقت نسبت به عراق و سوریه و کشورهای همسایه از دست داده 
کشورها  از  ما  مطالبات  شد  باعث  قطر  و  شانگهای  های  نشست  ایم، 

وصول شود.
اقتصادی،  جراحی  طالق،  کاهش  ازدواج،  تسهیل  شد:  یادآور  وی 
این فرصت  در  بهداشت  امنیت  ارز،  نرخ  تثبیت  تعزیزات،  فعال شدن 
می  هم  این  از  بهتر  دولت  البته  است  خوبی  کارهای  که  آمد  پیش 
)ع(  علی  امام  کند،  توجه  نکته  چند  به  باید  دولت  کند.  عمل  تواند 
افراد  نگذاریم،  اول  را  فروع  پانگذاریم،  زیر  را  اصول  داشتند  تاکید 
انسان  زنند،  می  زمین  را  دولت  ها  همین  نگذاریم  کارها  در  را  بیکار 

نگذاریم. کنار  را  دار  صالحیت  های 
آقاتهرانی اظهار داشت: مردم ایران بسیار مردم خوبی هستند برخی 
نظام  شود  می  کشور  کنار  گوشه  که  اعتراضی  چهار  کنند  می  خیال 
اعتراض حق مردم است حقشان  این طور نیست  و رو می کند  زیر  را 
ما  که  هایی  از ُحسن  یکی  برسانند.  ما  به گوش  را  که حرفشان  است 
در  وزرا  معموال  که  است  این  داریم  مجریه  قوه  به  نسبت  نمایندگان 
با  مردم  و  رویم  به شهرمان می  ما  اما  گیرند  نمی  قرار  مردم  با  ارتباط 
ما درگیر می شوند، بنابراین توصیه می شود صادقانه به دولت انتقاد 
به  بیشتری  توجه  دوستان  و  دولت  رئیس  و  برسانید  را  حرفتان  کنید، 

باشند. داشته  مردم  گفته 

خبـرخبـر

می شود،  شنیده  دارو  کمبود  زمزمه های   ◄
خاص،  بیماران  داروی  درباره ی  فقط  نه  اما 
همین  در  دارو  قلم   400 تا  دارد  احتمال  بلکه 
با کمبود جدی  آینده  یا ماه های  تیرماه امسال 

شوند. مواجه 
آن  به  داروخانه  این  از  گودرزی:  مظاهر 
برای  کننده  خسته  جست وجویی  داروخانه، 
تهیه دارو، یک بار بیماران مبتال به دیابت درپی 
می شوند،  شهر  خیابان های  سرگردان  دارو 
هرچه  اما  تاالسمی،  به  مبتال  افراد  دیگر  باری 
دارو  کمبود  دارد،  ساده  معنای  یک  هست 
وضعیت  تغییر  بیماری  آن  به  بیماری  این  از 
شنیده ها  که  درحالی ست  این  می دهد. 
حکایت از این دارد که کمبود دارو ممکن است 
بگذارد،  خاص  بیماران  داروهای  از  فراتر  را  پا 
زمزمه های نگران کننده ای که نایب رئیس اول 
انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای 
»متاسفانه  می گوید:  آن  درباره ی  ایران، 
می شود  پیش بینی  آینده  برای  که  کمبودهایی 
دارو  صنعت  هم  یعنی  این  و  بود  خواهد  زیاد 
شرایط  این  از  مردم  هم  و  می شود  متضرر 

شد.« خواهند  متضرر 
و  تهیه  برای  مشکل  بزرگترین  تحریم؛ 

دارو تولید 
تازه ای  اتفاق  دارو  کمبود  درباره  هشدارها 
در  بیماری  که  نیست  بعید  روزها  این  نیست، 
مانند  کوتاهی  پاسخ  با  داروخانه  به  مراجعه 
»این دارو را نداریم.« یا »فقط نمونه داخلی آن 
مهمترین  از  یکی  شاید  شود،  مواجه  داریم«  را 
اگرچه  باشد،  تحریم ها  وضعیتی  چنین  دلیل 
کشورمان  تحریم های  جزو  دارو  می شود  گفته 
نیست اما دشواری های نقل و انتقال ارز، حتی 
مانع  به  تبدیل  دارو،  اولیه  مواد  واردات  برای 
دراین باره  است.  شده  دارو  تهیه  برای  بزرگی 
سندیکای  اول  رئیس  نایب  پیرصالحی،  مهدی 
بیان  ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
تهیه  برای  مشکل  بزرگترین  »قطعًا  می کند: 
نبود  تحریم ها  اگر  است،  تحریم  دارو  تولید  و 
نمی شد،  سخت گیرانه  مقدار  این  ارز  مشکالت 
االن هم در تامین ارز و هم در ارسال ارز مشکل 
داریم، در تحریم ها شاید مواد اولیه دارو شامل 
ارز  تامین  و  انتقال  و  نقل  در  اما  نشود  تحریم 
دارد  وجود  تحریم  زمانی که  تا  داریم،  مشکل 
را  خود  مشکالت  هم  دارو  تامین  متاسفانه 
و  دارویی  کمبود  سبب  موارد  این  همه  دارد، 

است.« شده  اولیه  مواد  تهیه  مشکالت 
او ادامه می دهد: »در کنار مشکالت تحریم 
و  کند  عمل  چابک تر  دولت  داریم  توقع  ما 
ایرادات داخلی را کمتر کند تا حداقل عوارض 

شود.« کمتر  دارو  تولید  برای  تحریم ها 

دارو  قلم   400 تا   300 احتمالی  کمبود 
آینده ماه های  در 

داخلی  ایرادات  این  تحریم ها  از  جدا  اما 
چیست؟ چه مسائل و مشکالتی وجود دارد که 
نامه ای  نوشتن  با  دارو  داخلی  کنندگان  تولید 
پیش بینی  از  رئیس جمهور  به  آمیز  هشدار 
آن  هم  دادند،  دارو خبر  تولید  تعطیلی خطوط 
آینده،  ماه های  در  حداکثر  یا  جاری  ماه  در 
باشد  درست  اگر  می رسد  به نظر  که  پیش بینی 
برابر  چندین  را  بیماران  مشکالت  می تواند 
خبرآنالین  با  گفتگو  ادامه  در  پیرصالحی  کند. 
خطوط  از  برخی  امروز  »همین  می گوید: 
فعال  نیمه  کننده  تولید  شرکت های  دارویی 
قابلیت  برسند  کامل  تعطیلی  به  اگر  و  هستند 
واردات  مانند  دیگر  روش های  از  دارو  جبران 
بد  خیلی  وضعیت  این  و  داشت  نخواهیم  هم 

است.«
و  آمارها  »براساس  می دهد:  توضیح  او 
دارو  و  غذا  سازمان  در  موجود  گزارش های 
اصالحات  برخی  اگر  می کنیم  پیش بینی  ما 
تیرماه  در  دارویی  کمبودهای  نگیرد  صورت 
خواهد  کننده  نگران  حد  به  آینده  ماه های  و 
متغیر است،  به شدت  دارو  البته کمبود  رسید. 
فردا  اما  باشد  کم  دارو  قلم   30 امروز  شاید 
وضعیت  با  شرایط  اگر  اما  کند،  پیدا  افزایش 
طبق  متاسفانه  کند،  پیدا  ادامه  موجود 
کمبودهای  به  آینده  ماه های  در  پیش بینی ها 
می رسد،  دارو  قلم   400 تا   300 یعنی  سابق 
این  از  سریع  تصمیم گیری  با  امیدواریم  ولی 

شود.« جلوگیری  کمبودها 
کدام  دنبال  دارو  کنندگان  تولید 

هستند؟ اصالحات 
صنایع  صاحبان  سندیکای  اول  رئیس  نایب 
این پرسش  به  ایران در پاسخ  انسانی  داروهای 
کندگان  تولید  نظر  مد  اصالحات  کدام  که 
اصالحات  »این  می کند:  بیان  است  دارو 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح  یعنی 
دارو  قیمت  اصالح  گمرگی،  هزینه های 

تورم.« براساس 
ادامه می دهد: »دارو مانند همه  پیرصالحی 
شامل  کشور  در  تولیدی  کاالهای  و  فرآورده ها 
معتقدیم  ما  که  هرچند  می شود،  گرانی  و  تورم 
متناسب  جامعه  تورم  با  کارگر  حقوق  هنوز 
تاثیر  حقوق ها  افزایش  همین  ولی  نیست 
می گذارد،  دارو  کنندگان  تولید  بر  را  خودش 
جامعه  در  عمومی  تورم  مسئله  این  کنار  در 
تولید  که  وسایلی  در  قیمت ها  افزایش  مانند 
از  می کنند  استفاده  آن ها  از  دارو  کنندگان 
علت  پی وی سی  و  فویل  شیشه،  مقوا،  قبیل 
دارو  کنندگان  تولید  مشکالت  بر  مضاعف 

دیگر  از  انرژی  مصرف  قیمت  افزایش  است، 
عوامل تاثیرگذار است، هزینه مصرف گاز برای 
صنعت دارو چیزی حدود 10 برابر شده است، 
ضمن این که قوانین مربوط به مالیات بر ارزش 

دارد.« وجود  هم  افزوده 
اسفند  »از  می گوید:  دارو  کننده  تولید  این 
دارو  برای  قیمتی  افزایش  هیچ  گذشته  سال 
دارو  صنعت  بنابراین  است،  نداشته  وجود 
مانند بقیه صنایع شامل گرانی ها شده اما پول 
می گیرد،  دولت  از  زیادی  تاخیر  با  را  خودش 
داروی  صنعت  مطالبات  وصول  دوره  طوری که 
چنین  در  است،  روز   400 حدود  چیزی 
وارد  صنعت  این  به  زیادی  فشارهای  وضعیتی 
نمی تواند  صنعت  این  طوری که  می شود، 
داشته  ادامه  تولید  تا  کند  تهیه  اولیه  ماده 
آینده  برای  که  کمبودهایی  متاسفانه  باشد، 
پیش بینی می شود زیاد خواهد بود و این یعنی 
هم صنعت دارو متضرر می شود و هم متاسفانه 

شد.« خواهند  متضرر  شرایط  این  از  مردم 
پرداخت افزایش هزینه های تولید دارو از 

جیب مردم؟
تولید  شرکت های  مطالبات  از  یکی  اگرچه 
با  متناسب  داروها  قیمت   افزایش  دارو  کننده 
اما  بچرخد،  همچنان  تولید  چرخ  تا  است  تورم 
است،  شده  بیشتری  نگرانی  سبب  مسئله  این 
هزینه ها  افزایش  باشد  قرار  اگر  طوری که 
شود  پرداخت  مردم  جیب  از  دارو  تولید  برای 
مضاعقی  فشار  اقتصادی  بد  شرایط  در  قطعًا 
عضو  وجود  این  با  بود.  خواهد  مردم  دوش  بر 
دارو  صنایع  صاحبان  سندیکای  مدیره  هیأت 
شرایط  این  در  هم  دارو  »صنعت  می گوید: 
ما  است،  مردم  پرداختی  افزایش  نگران 
نداریم  تمایل  و  مردم هستیم  خودمان هم جزو 
از  پرداختی  افزایش  سبب  قیمت ها  افزایش 
وظایف  جزو  مسئله  این  اما  شود،  مردم  جیب 
بودجه ای  مجلس  می کنم  فکر  است،  دولت 
باید  و  است  کرده  پیش بینی  مسئله  این  برای 
بیمه  شرکت های  به  شده  پیش بینی  بودجه 
پرداختی  بیمه ای  حمایت  با  تا  شود  پرداخت 
این  داده  قول  دولت  نکند.  پیدا  افزایش  مردم 
هرچه  چراکه  شود  انجام  هفته  همین  در  کار 

بود.« خواهد  بیشتر  آن  عوارض  شود  دیر 
خبرآنالین  به  پایان  در  پیرصالحی 
وزیر  با  مسائل  همین  »درباره  می گوید: 
جمهور  رئیس  معاون  مخبر،  آقای  و  بهداشت 
جلسات  این  امیدواریم  داشتیم،  دیدار 
اشاره  که  بحرانی  آن  به  تا  برسند  نتیجه  به 
این  تمام  این که  ضمن  نرسیم.  است  شده 
پرداختی  که  است  این  برای  هماهنگی ها 
► نکند.«    پید  افزایش  دارو  درباره  مردم 

احتمال کمبود دارو در ماه های آینده به ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم

هشدار درباره کمبود دارو در تیرماه؛ افزایش 
هزینه های تولید دارو از جیب مردم؟

نایب قهرمانی آزادکاران قم در مسابقات کشوری 
یادواره مرحوم سیروس پور



تیم  گفت:  حسینی  نقوی       ◄
عزت  سر  از  توافقی  می کوشد  دیپلماسی 
جمهوری  نظام  اصول  رعایت  با  و  ملی 
توافقی  هر  به  تن  و  آید  دست  به  اسالمی 

. هد نمی د
ابراهیم  سید  انتخاب  از  سال  یک 
از  هم  10ماه  حدود  و  می گذرد  رئیسی 
همین  به  سیزدهم.  دولت  کار  به  آغاز 
از  نسبی  قضاوتی  بشود  شاید  بهانه 
ارائه  دیپلماسی  حوزه  در  دولت  عملکرد 

. کرد
نماینده  حسینی،  نقوی  حسین  سید 
گفت:  موضوع  این  درباره  مجلس،  سابق 
به  انتخابات  جریان  در  رئیسی  »آقای 
دیپلماسی  حوزه  محورهای  مهم ترین 
شروع  سیزدهم  دولت  وقتی  و  کرد  اشاره 
که  شد  پیگیری  محورها  آن  کرد،  کار  به 
با  ارتباط  برقراری  از مهمترین هایش  یکی 
نقدهای  از  یکی  بود.  همسایه  کشورهای 
ظرفیت  این  از  غفلت  قبل  دولت  به  وارده 
با  ارتباط  گویا  که  معنی  این  به  بود؛ 
بود«. شده  فراموش  همسایه  کشورهای 
همین  در  که  »می بینیم  داد:  ادامه  او 

فعالیت  از  هم  سال  یک  هنوز  که  مدت 
متعدد  کشورهای  نگذتشه،  دولت 
سندهای  و  آمده اند  ایران  به  همسایه 
دولت  زیرا  است  شده  امضا  هم  همکاری 
ظرفیت  از  استفاده  ضرورت  به  کنونی 
برده  پی  درستی  به  همسایگان  با  ارتباط 
دربرابر  بتوانیم  رهگذر  این  از  تا  است 
در  و  بایستیم  سلطه  نظام  زورگویی های 
عمل تحریم ها را هم خنثی کرده باشیم«.
خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
دولت  دیگر  »محور  کرد:  بیان  همچنین 
با  ارتباط  تقویت  دیپلماسی  حوزه  در 
نگاهی  با  دولت  بود.  شرقی  کشورهای 
ظرفیت ها  همه  اینکه  بر  مبتنی  درست 
کار  به  شروع  نمی شود،  خالصه  غرب  در 
تفاهم نامه های  عینی اش  نتیجه  که  کرد 
روسیه  و  چین  با  بلندمدت  راهبردی 
در  ایران  عضویت  دیگر  سوی  از  است؛ 
و  بود  مهم  بسیار  هم  شانگهای  پیمان 
رقم  را  بزرگ  دستاورد  یک  توانست  دولت 

. » بزند
همچنین  مجلس  سابق  نماینده  این 
کوچک انگاشتن  سوم  »محور  کرد:  اظهار 

آن  سرنوشت  گره نزدن  و  برجام  موضوع 
که  داریم  یاد  به  بود.  داخلی  مسائل  به 
برجام  به  را  همه چیز  روحانی  آقای  دولت 
هم  را  مردم  آب خوردن  حتی  و  می زد  گره 
شیوه  این  که  می دانست  برجام  گرو  در 
گذاشته  کنار  سیزدهم  دولت  در  کلی  به 
را  برجام  رئیسی  آقای  دولت  البته  شد. 
با  الزم  همکاری های  و  نگذاشت  کنار 
و پای میز مذاکره  ادامه داد  را هم  آژانس 
مذاکرات  در عین حال  اما  هم حاضر شد 
کوچکی  بخش  برجام  سرنوشت  درباره 
دولت  دیپلماسی  حوزه  برنامه های  از 
مواضع  هم  مذاکرات  این  در  و  شد  فرض 
درستی  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
نشد  عدول  قرمز  خطوط  از  و  شد  بیان 
را  آمریکا  و  اروپایی ها  شرایط  همین  که 
که  است  داده  قرار  سخت  بن بستی  در 

بکنند«. کار  چه  باید  نمی دانند 
پایان درباره عملکرد  نقوی حسینی در 
ارزیابی  »در  گفت:  دولت  دیپلماسی  تیم 
و  نگاه  به  باید  دیپلماسی  تیم  عملکرد 
به  کنیم.  توجه  مذاکره کنندگان  اندیشه 
یاد دارم، در کمیسون ویژه برجام که آقای 

آقای جلیلی  بودند،  آمده  تیمش  و  ظریف 
هم حضور داشت و نکته خوبی را به آقای 
می خواستیم  ما  اگر  آنکه  گفت؛  ظریف 
بپذیریم، در مدتی  را  برجام  مانند  توافقی 
منعقد  را  توافقی  چنین  کوتاه تری  خیلی 
بود  آن  مهم  که  کرد  اشاره  او  می کردیم. 
رعایت  نظام  اصلی  خطوط  توافق  در  که 
به  توافقی  قیمتی  هر  به  آنکه  نه  می شد 

درست  جلیلی  آقای  شود.  آورده  دست 
پرداخت  با  که  ندارد  معنا  زیرا  می گفت 
بسته  توافق  یک  صرفا  هزینه ای  هر 
هم  دیپلماسی  تیم  و  کنونی  دولت  شود. 
می آید،  دست  به  توافقی  اگر  می کوشد 
توافقی از سر عزت ملی و با رعایت اصول 
هر  به  تن  و  باشد  اسالمی  جمهوری  نظام 

► نمی دهد«.    توافقی 
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مصباحی مقدم: 
رئیسی درباره چگونگی حل 
مشکالت با مردم صحبت کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسائل اقتصادی پیچیده 
مردم  با  رئیس جمهور  نیاز است  این وضعیت  در  و درهم تنیده است. 
صحبت کند، بگوید چه مشکالتی در مقابل دولت است و چگونه می 
خواهد این مشکالت را برطرف کند و مردم چه نوع همکاری هایی با 

توانند داشته باشند. دولت می 
نوسان قیمت ها از ابتدای دولت سیزدهم وجود داشت، دولتی ها این 
دولت  از  که  دانند  می  کشور  اقتصاد  نامناسب  وضعیت  از  برآمده  را 
اما کارشناسان و منتقدان نظر دیگری دارند. روحانی تحویل گرفتند 
درباره  فردا  با  گفتگو  در  مقدم  مصباحی  غالمرضا  االسالم  حجت 
گفت:  موجود  وضع  مسئول  معرفی  در  منتقدان  و  دولت  اختالف 
انباشتگی  هرچند  دارد.  ساختارها  در  ریشه  کنونی  مشکالت 
اما شاید  نیست  ریاست جمهوری  دوره  دو  یا  به یک  مربوط  مشکالت 
بدترین شرایط اقتصادی را ما در دهه 90 داشتیم. به عبارت دیگر از 

است. رفته  هدر  و  شده  تلف  دهه  یک   90 دهه  اقتصادی  نظر 
با  بسیار  باید  آمد  می  کار  روی  شرایط  این  در  دولتی  هر  افزود:  وی 
زیرساخت  و  زیربناها  اصالح  به  اساسی  اقدامات  با  و  حوصله  و  صبر 
های اقتصادی می پرداخت. مهمترین زیرساخت اقتصادی که کشور 
هم  سیاست گذاری  هر  است.  دولت  بزرگی  کرده،  روبرو  مشکل  با  را 
نمی  اتفاق  این  عمال  که  شود  می  انجام  دولت  سازی  کوچک  برای 
تصمیمات  آن  که  گیرند  می  تصمیماتی  دولت  و  مجلس  چون  افتد 

شود. می  دولت  شدن  تر  بزرگ  به  منجر 
بدنه  بزرگی  کرد:  اظهار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این 
برای  باید  را  هزینه  بیشترین  باید  دولت  که  است  آن  معنای  به  دولت 
فرصت  و  امکان  که  شد  خواهد  این  اش  نتیجه  و  دهد  انجام  خودش 

کند. نمی  پیدا  را  مردم  به  خدمت 
دولت سیزدهم  کار  آغاز  زمان  از  گذشته  یک سال  مسائل  افزود:  وی 
معلمان«  بندی  »رتبه  عنوان  تحت  موضوعی  یکدفعه  کنیم،  نگاه  را 
شوند  بندی  رتبه  که  دهم  می  حق  معلمان  به  البته  شود.  می  مطرح 
را  معلم  بلکه جایگاه  نیست  بیشتر  درآمد  برای  معیاری  بندی  رتبه  اما 
این موضوع  کارآمدی مشخص می کند. حاال  و  تجربه  نظر سابقه،  از 
معلمان  به  ما  است.  شده  مرتبط  معلمان  حقوق  افزایش  مسئله  به 
حق می دهیم چون اصل حقوقی که به آنها داده می شود کم است.
همسان  دیگر  موضوع  کرد:  اظهار  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
امروز می گوید  آیا کسی  و شاغالن است.  بازنشستگان  سازی حقوق 
»درآمد بازنشستگان کفاف هزینه آنها را می دهد؟«، خیر حقیقتا این 
خانواده  همراه  به  آنها  و  دارد  بازنشسته  چقدر  دولت  اما  نیست  طور 
در  را  بازنشستگان  حقوق  مجموعه  حاال  شوند؟  می  نفر  چند  شان 
از  ناشی  ارزی  درآمدهای  کمبود  و  کشور  اقتصادی  شرایط  بدترین 

کنیم. سازی  همسان  خواهیم  می  ها  تحریم 
این  که  هستیم  ساختاری  مشکالت  یکسری  دچار  ما  داد:  ادامه  وی 
اگر  است.  شده  دولت  اقدامات  و  تحرک  مانع  ساختاری  مشکالت 
کند،  حل  و  برطرف  را  مشکالت  این  بخواهد  کارآمد  و  دلسوز  دولتی 
تواند  نمی  راحتی  به  و  شود  می  رو  به  رو  بزرگی  های  چالش  با  حتما 
گونه  این  حل  عزم  رئیسی  آقای  دولت  البته  دهد.  انجام  را  کار  این 

داد. فرصت  دولت  به  باید  شرایطی  چنین  در  و  دارد  را  مسائل 
نفی  مردم  برای  را  مطالبه  حق  گرچه  کرد:  بیان  دانشگاه  استاد  این 
را  مردم  مختلف،  مشکالت  به  اشاره  با  دائم  ما  اینکه  اما  کنیم  نمی 
این  حل  امکان  آیا  بدمیم،  آنها  مطالبات  حجم  در  و  کنیم  گر  مطالبه 
مشکالت در کوتاه مدت وجود دارد؟ هر کارشناس منصفی می گوید 
و هزینه دولت  افزایش  باید  پذیر نیست. درآمد دولت  امکان  این  خیر 

کند اداره  را  کشور  بتواند  تا  کند  پیدا  کاهش  باید 
هزینه  افزایش  با  کند  می  دریافت  را  بودجه  وقتی  مجلس  افزود:  وی 
برنامه  سازمان  باشد  بنا  اگر  دهد.  می  تحویل  دولت  به  را  بودجه  ها 
مطابق مصوبه مجلس بودجه را اجرایی کند نتیجه اش کسری بودجه 
می شود که برای جبران آن دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی 
را بزرگ می کند که  پایه پولی  بانک مرکزی  از  خواهد شد. استقراض 
می  تر  ناراضی  شدت  به  مردم  و  دهد  می  افزایش  را  تورم  مسئله  این 

شوند.
درهم تنیده  و  پیچیده  اقتصادی  مسائل  کرد:  تأکید  مقدم  مصباحی 
با مردم صحبت کند،  رئیس جمهور  نیاز است  این وضعیت  است. در 
این  خواهد  می  چگونه  و  است  دولت  مقابل  در  مشکالتی  چه  بگوید 
با دولت می  نوع همکاری هایی  و مردم چه  برطرف کند  را  مشکالت 

باشند. داشته  توانند 

خبـر

رئیس  است  معتقد  اصولگرا  سیاسی  فعال        ◄
که  نظام  سیاست  اساس  بر  توانست  می  جمهور 
باید  برسد،  نتیجه  به  و  بگیرد  صورت  مذاکرات 
آقای  اگر  می رساند.  نتیجه  به  را  وین  مذاکرات 
می داد  صورت  بیشتری  تالش  زمینه  این  در  رئیسی 
برعهده  را  خود  تصمیمات  مسئولیت  قضیه  این  در  و 
برساند. نتیجه  به  را  مذاکرات  می توانست  می گرفت 

عنوان  به  رئیسی  ابراهیم  سید  انتخاب  از  یکسال 
مشکالت  دلیل  به  که  سالی  گذشت.  جمهور  رئیس 
دشوار  بسار  رئیسی  دولت  برای  کشور  فراوان 
از  بسیاری  اذعان  به  بنا  که  مشکالتی  گذشت. 
پیشین  دولت  مدیریتی  مسائل  از  ناشی  کارشناسان 
سلیمی  عباس  باره  درهمین  بود.  ها  تحریم  نیز  و 
با  کرد  سعی  رئیسی  آقای  که  است  معتقد  نمین 
را  کشور  مشکالت  خود  دولت  توان  همه  و  قوا  تمام 
در داخل و بیرون مرزها حل کند و حتی برای عملی 
خود  سعی  همه  نیز  خود  انتخاباتی  وعده های  کردن 
این  توان  حد  از  بیش  مشکالت  قطعا  اما  کرد،  را 
رئیسی  آقای  پژوهشگر می گوید که  این  دولت است. 
در ارزیابی توان دولت خود که می تواند بار همه این 
نبوده  دقیق  خیلی  بکشد،  دوش  به  یکجا  را  مسائل 
با مسائل دشواری  رئیسی  آقای  در عین حال  است. 
روبه رو است و تورم بیش از 50 درصدی چیزی است 

است. برده  ارث  به  قبل  دولت  از  رئیسی  آقای  که 
مدیر  نمین«  سلیمی  »عباس  با  گفتگو  خالصه 
حوزه  پژوهشگر  ایران،  تاریخ  تدوین  و  مطالعات  دفتر 

بخوانید. را  سیاسی  فعال  و  روزنامه نگار  تاریخ، 
این  انتخاباتی  رقابت های  از  ارزیابی  در  جامعه   -
بود که آقای رئیسی اخالق مدارتر از دیگران بود. در 
بیان  آنچه که در سخنرانی ها  و  تلویزیونی  رقابت های 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  که  آثاری  در  و  می شد 
نسبت  رئیسی  آقای  بودند،  کرده  ارائه  دوره   2 در 
اینگونه  جامعه  و  بوده اند  تر  اخالق مدار  سایرین  به 
به  نسبت  اعتمادی  بنابراین  است.  کرده  ارزیابی 
اساس  بر  قبل  سال   5 در  حتی  شد.  ایجاد  ایشان 
به  جامعه  در  ابهاماتی  و  شد  زده  ایشان  به  اتهاماتی 
تامل جامعه  با  از گذشت مدتی  بعد  البته  آمد.  وجود 
واکنش  نیز  شرایط  آن  در  شد.  مشخص  آن  خالف 
چهارچوب  از  و  نشد  دیده  ایشان  این  از  تندی 
در  که  مشروعی  حق  از  حتی  و  نرفتند  فراتر  اخالق 

نکردند. استفاده  گرفتند،  قرار  آن 
رئیس  عنوان  به  پیش  سال   5 همان  ایشان   -
روحانی  آقای  برادر  تخلفات  بر  کامال  قضا  دستگاه 
پرونده  از  چیزی  وجه  هیچ  به  اما  بودند،  مشرف 
روحانی  آقای  اینکه  رغم  علی  نکردند.  بیان  ایشان 
مطرح  ایشان  علیه  بر  را  اخالقی  خالف  اتهامات 
را  پیاده روها  بیایند  ایشان  اگر  مثال  برای  کرد. 
خواهد  پرده  مرد  و  زن  بین  و  کرد  خواهد  تفکیک 
علیه  تخریب کننده  اتهامات  دست  این  از  و  کشید 
رقابت  جامعه  من،  عقیده  به  بنابراین  کرد.  مطرح  او 
اینکه  اما  به اخالق مداری تمایل دارد.  های سیاسی 
استفاده  چگونه  سرمایه  این  از  رئیسی  آقای  امروز 

است. دیگری  بحث  آن  می کند 
اساس  بر  رئیسی  آقای  شد،  گفته  که  همانطور   -
اعتبار پایگاه اجتماعی دست به اصالحات در عرصه 

حد  از  بیش  ایشان  من  نظر  به  اما  زدند  اقتصادی 
باید  اقتصادی  اصالحات  کرد.  اعتماد  توان  این  به 
موازات  به  یعنی  می شد.  پیگیری  مرحله  به  مرحله 
بین  سطح  در  را  مسائل  برخی  داخل،  در  تغییراتی 
با  ارتباطات  بحث  مثال  رساند.  می  نتیجه  به  الملل 
ما  که  کشورهایی  با  ارتباط  و  همسایه  کشورهای 
را  بزنیم  دور  را  تحریم ها  آنها  طریق  از  می توانیم 
بر  توانست  می  ایشان  حتی  می کرد.  تقویت  باید 
بگیرد  صورت  مذاکرات  که  نظام  سیاست  اساس 
نتیجه  به  را  وین  مذاکرات  باید  برسد،  نتیجه  به  و 
تالش  زمینه  این  در  رئیسی  آقای  اگر  می رساند. 
مسئولیت  قضیه  این  در  و  می داد  صورت  بیشتری 
می توانست  می گرفت  برعهده  را  خود  تصمیمات 
در  نتیجه ای  هر  البته  برساند.  نتیجه  به  را  مذاکرات 
بگویند  که  هستند  عده ای  می شد  گرفته  مذاکرات 
داشتیم.  بهتری  عملکرد  بودیم  آنها  جای  ما  اگر 
امر  این  مسئولیت  باید  رئیسی  آقای  صورت  هر  در 
به  را  و مذاکرات  بر عهده می گرفتند  را شخصا  خطیر 

می رساندند. نتیجه 
انجام  داخل،  در  تولید  تقویت  کنار  در  باید   -
با  بین المللی  ارتباطات  برقراری  و  مبادالت 

چین،  مثل  هستند  تحریم  تحت  که  کشورهایی 
آمریکای  دیگردر  کشورهای  برخی  هند  و  روسیه 
التین، را بر اساس پول ملی و توافقات جدا از سلطه 
اصالحات  برخی  بعد  و  می کردند.  تقویت  باید  دالر 

می دادند. انجام  را  دیگر 
که  خود  دولت  توان  ارزیابی  در  رئیسی  آقای   -
می تواند بار همه این مسائل را یکجا به دوش بکشد، 
رئیسی  آقای  نبوده است. در عین حال  خیلی دقیق 
 50 از  بیش  تورم  و  است  روبه رو  دشواری  مسائل  با 
قبل  دولت  از  رئیسی  آقای  که  است  چیزی  درصدی 
در  ها  قیمت  افزایش  با  اکنون  است.  برده  ارث  به 
سطوح جهانی، و در برخی نهادها و برخی کاالهای 
اروپا  در  50درصدی  از  بیش  افزایش  و  اساسی، 
هم  از  مسائل  اگر  می آورد.  فشار  ما  اقتصاد  به  قطعا 

نمی شد. ایجاد  فشار  یکجا  می   شد  تفکیک 
- با توجه به همه این موارد حیف است که سالمت 

ایشان  ایثارگری  و  فوق العاده  تالش  و  رئیسی  آقای 
در  کرونایی  شرایط  در  رئیسی  آقای  رود.  سوال  زیر 
حل  خاطر  به  بود  حاضر  و  می شد  حاضر  مردم  جمع 
این  که  بخرد  جان  به  را  مخاطراتی  جامعه  مشکالت 
امر در مقایسه با دولت قبل بسیار ارزنده بود. رئیس 
حتی  نشود،  مخاطره  دچار  اینکه  برای  قبل  دولت 
اما  کند.  برقرار  ارتباط  خود  وزرای  با  نبود  حاضر 
این  و  پذیرفت  می  را  خطر  فداکاری  با  رئیسی  آقای 

شود. داده  بدخواهان  دست  بهانه ای  است  حیف 
رئیسی  آقای  دیگر  ارزنده  بسیار  اقدام   -
خود  جوان گرایی  البته  است.  بوده  جوان گرایی 
طبیعتا  و  است  همراه  به  جامعه  در  مشکالتی  با 
بالفاصله  باید  رئیسی  آقای  دارد.  ریسک هایی 
که  چرا  باشد،  داشته  ارزیابی  مسئله  این  درباره 
اینکه  برای  که  دادند  نشان  جوان  وزرای  برخی 
نیستند.  توانمند  شوند،  مسلط  خود  حوزه  بر  سریعا 
وزرای خود  ارزیابی  باید  این شرایط  رئیسی در  آقای 
جوان گرایی  تا  دهد  قرار  کار  دستور  در  سرعت  به  را 
باشد. چرا  نداشته  اذهان عمومی  در  معکوس  نتیجه 
از بن بست های  برای خروج  که جوان گرایی ضرورتی 
صورت  رئیسی  آقای  را  اقدام  این  است.  اجتماعی 

باید  بنابراین  رابه جان خریده است.  تبعاتش  و  داده 
کند. کم  را  آن  تبعات  سرعت  به  را  تبعاتش 

که  است  این  دارد،  اهمیت  من  برای  که  آنچه   -
دارد.  قرار  مسیر  این  در  توان  باتمام  رئیسی  آقای 
نیست.  رئیسی  آقای  دست  مشکالت  از  برخی 
شد. اشاره  برخی  که  است  دخیل  مختلف  عوامل 

برخی از مسائل بیرون از اراده ماست و طبیعتا ما 
داشته  توجه  آن  به  باید  که  می بینیم  را  مسائلی  یک 
زیاد  شدت  به  روانی  فشار  ویژه  به  فشار  باشیم. 
که  قدرتی  کانون های  و  مراکز  همه  اکنون  است. 
می کنند  تالش  هستند،  ایران  ملت  استقالل  مخالف 
امروز  گویا  که  کنند  ایجاد  را  سنگینی  روانی  فضای 

نمی شوند. همراه  دیگر،  ایران  ملت 
این فضای روانی خیلی کار را سخت می کند یعنی 
جامعه  در  نشاط  احساس  باید  امور  برد  پیش  برای 
در  که  این سرمایه گذاری کالنی  باشد.  داشته  وجود 

آمریکا  و  اروپا  در  می گیرد.  صورت  کشور  از  خارج 
بر  گذشته  در  که  صهیونیست ها  مانند  قوا  سایر  و 
از  را  نشاط  تا  هستند  تالش  در  بودند،  مسلط  ایران 
از  ما  باشد  نداشته  وجود  هم  نشاط  اگر  بگیرند.  ما 
که  حالی  در  می کنیم  عبور  دشواری  به  سختی ها، 
توجه  با  قطعا  کنیم.  عبور  بیشتری  سهولت  با  باید 
اگر  اما  کرد  خواهیم  عبور  ما  رئیسی  آقای  همت  به 
صورت  سخت تر  امور  این  نباشد  نشاط  با  جامعه 
که  جوان گرایی  تبعات  بحث  از  حتی  ما  می گیرد. 
از  خیلی  از  کرد،  خواهیم  عبور  هست  هم  طبیعی 
نتایج  طبعا  نشاط  با  اما  کرد  خواهیم  عبور  مسائل 

داشت. خواهد  بهتری 
مثل  عاجلی  اقدامات  با  ابتدا  در  رئیسی  آقای   -
در  تحولی  اندکی،  فاصله  در  واکسن  تزریق  و  تولید 
اعتماد  افزایش  باعث  که  کرد  ایجاد  عرصه ها  این 
از  ارزیابی  در  رئیسی  آقای  دولت  اگر  شد.  عمومی 
روند  سرعت  داشت،  دقیق تری  تحلیل  خود،  توان 
قطعا  می کرد.  پیدا  بیشتری  افزایش  عمومی  اعتماد 
و  می کند  ایجاد  مشکل  مسائل  پیش بردن  هم  با 
قرار می دهد  تاثیر جوسازی ها  را تحت  افکار عمومی 
حل  توان  رئیسی  آقای  که  می شود  متصور  اینگونه  و 
مشکالت  حجم  که  صورتی  در  ندارد.  را  مشکالت 
آنها  اگر  که  می دهد  قرار  خود  دوش  روی  را  زیادی 
همچنان  عمومی  اعتماد  روند  می کرد،  تقسیم  را 
به  را  مسائل  همه  دولت  تنها  نه  اما  بود.  صعودی 
همه  بلکه  و  نکرد  وتجزیه  تفکیک  جزئی تر  مسائل 
اجتماعی  تبعات  که  است  طبیعی  زد.  گره  هم  به  را 

می کند. ایجاد  مدتی  کوتاه 
که  داده  انجام  متعددی  اقدامات  رئیسی  آقای   -
فاصله  از  کاستن  نخست  است.  بوده  ارزنده  بسیار 
برداشته  به  اهتمام  یعنی  مردم  و  دولتمردان  بین 
شده  برافراشته  زمینه  این  در  که  دیوارهایی  شدن 

بود. ارزنده  اقدامی  فاصله ها  این  برداشتن  بود. 
از زمینه ها اقدامات بسیار شایسته ای  - در برخی 
که  کرونایی  واکسیناسیون  جمله  از  داد  انجام 
که  می کردند  خطر  احساس  وادی  این  در  بسیاری 
امروز  آییم.  فائق  مشکل  این  بر  نتوانیم  هرگز  ما 
است.  رسیده  صفر  به  فوتی  میزان  که  شاهدیم  ما 
اگر  ما  که  کند  درک  را  این  جامعه  نمی گذارند  اما 
باشیم  خود  توانمندی های  و  استعدادها  به  متکی 
دهند.  بازی  نمی توانند  بین الملل  سطح  در  را  ما 
زمینه  این  در  و  نمی رفتیم  دارو  تولید  دنبال  ما  اگر 
باور  را  قابلیت های خود  و  اتکا  خود  استعدادهای  به 
دویدیم  می  باید  زمینه  همین  در  اکنون  نمی کردیم. 
زمینه  این  در  تولید  پیشتاز  که  قدرتهایی  دنبال 
بر ما تحمیل  را  اراده خود  توانستند  آنها می  و  بودند 
می تواند  زمینه  این  در  رئیسی  آقای  اقدامات  کنند. 
پیدا  تعمیم  آن  حل  بر  عالوه  و  موضوعات  سایر  به 
یافت.  خواهد  تغییر  نیز  جامعه  روحیه  طبیعتا  کند. 
که  برسد  جمع بندی  به  جامعه  اینگونه  نمی گذارند 
خودش قادر است مشکالتش را حل کند و با جدیت 
نمی تواند  ایران  ملت  بگویند،  تا  می کنند  تالش 
و  نمی تواند  ایران  ملت  کند.  حل  را  مشکالتش 

► ندارد.    قابلیت 
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239 و 28 ایران 16 مربوط به پرونده کالسه 140004030011004140 
شماره  )با   140004030011004140 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
له:  متعهد    - موسویان  مهدی  محمد  سید  متعهد:    )140004367 بایگانی 
ملیکا جلیلیان ، سند ازدواج: شماره سند: 6193 تاریخ سند: 1399/09/30 
، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 24 و طالق شماره 15شهر قم 
استان قم  یک دستگاه خودروی سواری سایپا – SX131 – بشماره شهربانی 239 
موسویان  مهدی  محمد  سید  آقای  به  متعلق  ذیل  مشخصات  با   16 ایران   28 و 
واقع در پارکینگ امین قم بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:

مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
 28 و   239 شهربانی  بشماره    SX131  – سایپا   سواری  خودروی  دستگاه  یک 
 –  S3412291433149:شاسی شماره   – سفید  رنگ   –  1391 مدل   –  16 ایران 

 4580655 موتور:  شماره 
عقب  گلگیر  خراش  مرتب   – کیلومتر   124316 کارکرد  بدنه:  خصوصیات 

تاریخ  تا  ثالث  شخص  نامه  بیمه  دارای   – مرتب  فعلی  وضعیت   – راست  سمت 
1401/03/11 می باشد . درصد الستیک ها عقب و جلو 70 درصد می باشد.

به مبلغ  را  آقای حسین شیرزادی خودروی مذکور  کارشناس رسمی دادگستری 
میلیون  و هفت  نود  معادل  ریال  میلیون  و هفتاد  )نهصد  ریال   970/000/000

است. نموده  ارزیابی  تومان( 
مزایده خودروی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه 1401/04/18 
در  اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 
اداره اجرای اسناد  اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم -  – طبقه فوقانی   7

رسمی قم انجام می شود.
ریال   970/000/000 مبلغ  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
شروع  تومان(  میلیون  هفت  و  نود  معادل  ریال  میلیون  هفتاد  و  )نهصد 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 
واریز  شناسه  با   IR  980100004076013207895693 شبا   شماره 

خریدار  حضور  و  باشد  می   965108576100000002171323512006
است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب 
صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
های  بدهی  ضمن  در  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش 
اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم  خودرو 
در  بود.  مزایده خواهد  برنده  به عهده  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  رقم قطعی 
صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس 
توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول 

)15381 الف  )م  شد.  خواهد 
تاریخ انتشار آگهی: 1401/04/01

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم



◄     سهیل بیگدلی
رنگ – نخ – رج – ردیف – طرح – تار و پود 
و  می باشند  فرش  تشکیل دهنده  اجزاء   –
ظرافت  و  زیبایی  و  می نوازند  را  دل  چشم 
پدید آمده از عشق و هنر هر انسانی را به 

وامی دارد. تحسین 
آمیختگی اجزاء فرش به رغم رنگ های 
متفاوت، آنچنان است که به سان آمیختن 
و  شکوه  متفاوت،  نگاه های  با  انسان  دو 
با  آمیخته  صنعت  می زند.  فریاد  را  غرور 
گوهری  حقیقت  در  دستبافت  فرش  هنر 
از  برگرفته  که  می باشد  هنرها  میان  در 
اقوام  اجتماعی  و  فرهنگی  الیه های 
مختلف  اعصار  تارک  بر  ایران  مختلف 
تاریخی می درخشد و تجلی عشق، تالش 
می باشد.  ایرانی  واالی  فرهنگ  مبین  و 
می باید  را  فرش  در  نهفته  بصری  سرمایه 
معاصر  فضاهای  هویت بخش  عنصر 
بی هویت  و  مصنوعی  فضای  به  که  خواند 
در  و  می دهد  جان  و  می بخشد  روح 
دستبافت  فرش  اصیل  هنر  صحنه  پشت 
قرار  فهیم  هنرمندانی  و  سترگ  عاشقان 
جان  و  جسم  لحظه  به  لحظه  که  دارند 
خود را به پای نماد و پرچم فرهنگ و هنر 

ریخته اند. ایرانی 
پدیده  می توان  را  بیگدلی  سهیل 
دستبافت  فرش  هنر  عرصه  در  نوظهور 
آشنایی  عدم  رغم  به  که  خواند  ابریشم 
با  دستبافت،  فرش  با  خود  خانواده 
و  تالش  ذوق،  و  عشق  از  بهره گیری 
ممارست، رنگ و نقش را درمی آمیزد و در 
عرصه فرشبافی طرح نو درانداخته است.
این  ستودنی  و  بارز  خصایص  از  یکی 
فراوان  استعداد  خاّلق،  و  نوآور  هنرمند 
رنگ های  ترکیب  در  خدادادی  ذوق  و 
اصیل  طرح  خلق  جهت  در  معمول،  غیر 
سیر  و  ژرف نگری  و  رصد  با  که  می باشد 
پرافتخار،  ایران  چهارگوشۀ  در  سفر  و 
سان  به  شخصی  سلیقۀ  از  استفاده  و 
باهنر  صنعت،  تارگ  بر  منّور  ستاره ای 
دستبافت  فرش  آمیخته  فرهنگ  و 

. خشد ر بد
عاشق  که  فرش  برجسته  هنرمند  این 

اصفهان  هنرپرور  مکتب  سیاق  و  سبک 
عرصه  به  خود  ورود  بدو  در  می باشد، 
بازار  به  را  کوچک  قالیچه های  فرش، 
بر  مبتنی  آنها  نقش  که  نمود  عرضه 

آرامش، اصالت، طرح خلوت و بدیع است 
مدرنیته  و  سّنت  همزیستی  حقیقت  در  و 

می آورد. پدید  اذهان  در  را 
از  رویگردانی  با  بیگدلی  سهیل 
مخاطب  نیاز  به  توجه  و  کپی کاری 
پانزده  از  بیش  زمانی  در  است  توانسته 
برجستگان  زمرۀ  در  را  خود  نام  سال، 
و  دهد  قرار  ابریشم  دستبافت  فرش  هنر 
فرش  عرصه  مسئوالن  تمجید  و  تجلیل 
مهم  این  به  دستیابی  که  برانگیزد،  را 
شناخت  و  هنر  استعداد،  تالش،  مؤید 
جوایز  کسب  می باشد.  او  لحظه افزون 
کسب  همچنین  و  شقایق  ضریح،  فرش 
همایش  ششمین  برتر  پدیدآورندۀ  عنوان 
آذرماه  در  رشتی زاده  استاد  طالیی  گره 

می باشد. جمله  آن  از   1398
فرش  عرصه  پژوهشگر  و  طراح  این 

ذوق  از  استفاده  با  ابریشم،  دستبافت 
رنگ ها  تلفیق  از  استعداد  و  خدادادی 
مختلف  سالیق  که  می آفریند  بدیع  مناظر 
سهیل  وامی دارد.  تمجید  و  تحسین  به  را 

اصیل  خانوادۀ  از  برخاسته  که  بیگدلی 
خود  والدین  توصیۀ  می باشد،  فرهنگی  و 
همواره  راستی  و  صداقت  خصوص  در  را 
بهترین  کارگیری  به  با  و  داده  قرار  مدنظر 
فرموده  فرش،  تشکیل دهنده  اجزاء 
خود  برای  »هرآنچه  علی)ع(:  حضرت 
را  مپسند«  دیگران  برای  نمی پسندی، 

است. بخشیده  جان 
را  یکتا  آفریدگار  عنایت  به  باور  که  او 
قرار  خویش  کارهای  سرلوحه  همیشه 
داده است، حتی ارائه راهکارهای اشتباه 
حکمت  عنوان  به  را  افراد  بعضی  توسط 
تلقی می نماید و آن را ابزاری برای پرش و 

می خواند. پیشرفت 
فرش  عرصه  نوظهور  تولیدکنندۀ  این 
و  نیاموخته  کسی  نزد  را  هنر  این  که 
تیزبین  نگاه  با  است.  ننموده  شاگردی 

خود، این عرصه را درنوردیده است، نیک 
مشتری  و  مخاطب  سلیقۀ  که  می داند 
در  او  می باشد.  فرش  بافت  در  مهم  امری 
بافت فرش  اینکه  به  اعتقاد  با  این سال ها 

با استفاده  بر پشم می باشد،  ایران مبتنی 
ترکیب  و  دکوراتورها  و  طراحان  نظر  از 
و  بدیع  زیبا،  مناظری  پشم،  و  ابریشم 

است. زده  رقم  را  چشم نوازی 
تفکر  از  بهره گیری  با  تولیدکننده  این 
اثبات  پیش تولید  مرحله  در  اندیشه،  و 
کاری  می توان  مشورت  و  مطالعه  با  نمود 
تولیدکننده  این  نمود.  ارائه  خاّلقانه 
فدای  را  کیفیت  هیچگاه  فرش،  عرصه 
توأم  کم تر  تولید  او  زعم  به  و  ننمود  کمیت 
با کیفیت باال، یکی از علل جذب مخاطب 
از  یکی  می باشد.  خارجی  و  ایرانی 
بر  مبتنی  که  بیگدلی  سهیل  دغدغه های 
مناسب  تبلیغات  عدم  اوست،  عمیق  نگاه 
با  تولیدکنندگان  از  بعضی  آشنایی  عدم  و 

است. مشتری  سلیقه 
عرصه  بیگدلی،  سهیل  باور  بنابر 

بزرگان  کارزار  فرش  هنر  با  آمیخته  صنعت 
تجّلی  ایرانی،  دستبافت  فرش  زیرا  است، 
کشور  کم نظیر  تمدن  و  فرهنگ  تبلور  و 
ماست که در طرح، نقش، تار و پود و گره 
ظهور  و  بروز  ایرانی  مردان هنرمند  و  زنان 
کپی کاری  است،  معتقد  ایشان  می یابد. 
به سان  این  و  را مرّدد می نماید  خریداران 
از  خارج  و  ایران  بازار  در  مهلک  ضربه ای 
مهم،  امر  این  از  غفلت  و  می باشد  مرزها 
فرش  خریداران  اعتماد  سلب  باعث 
دستبافت و روی آوری آنان به سمت فرش 

می گردد. ماشینی 
شهامت  و  جسارت  بیگدلی  سهیل 
از  فارغ  و  تالش  اندیشه،  بر  مبتنی 
موفقیت  رموز  دیگر  از  را  سهل انگاری 
دیگر  از  می داند.  تولیدکنندگان 
ادب،  بیگدلی  سهیل  مثبت  ویژگی های 
و  مردم داری  صبر،  مهربانی،  تواضع، 
را  او  که  است  همنوعان  از  گره گشایی 

است. نموده  قلوب  محبوب 
تمایز  وجه  فرش،  نمونه  هنرمند  این 
آمیخته  صنایع،  دیگر  با  را  فرش  صنعت 
و  می داند  فرهنگ  و  هنر  با  آن  بودن 
رأس  در  مدیرانی  می بایستی  است  معتقد 
که  گیرند  قرار  فرش  صنعت  تصمیم گیری 
زیرا فرش  باشند؛  و هنر  از جنس فرهنگ 
و  اقتصادی  مباحث  از  فارغ  دستبافت 
سلیقه  و  هنر  فرهنگ،  عصاره  ارزآوری، 
هزاران ساله ایرانیان می باشد که در مراکز 
هنری و مذهبی سراسر دنیا مبّین غرور و 

است. عزیزمان  کشور  افتخار 
متعدد  جوایز  کسب  به  اشاره  با  او 
فرش  کنندگان  تولید  است،  معتقد 
دستبافت به عنوان سربازان و پیشقراوالن 
صیانت از مرزهای هنر و فرهنگ کشور در 
راسخ  اعتقاد  بنابر  دارند.  حضور  صحنه 
با  می بایستی  مسئوالن  بیگدلی  سهیل 
رهبری  معظم  مقام  منویات  از  پیروی 
هنر،  و  فرهنگ  از  حمایت  خصوص  در 
فرش  تولیدکنندگان  معین  و  پشتیبان 
یا در حقیقت رزمندگان عرصه  دستبافت، 

باشند. اقتصاد  و  هنر 
تهیه کننده شهراد شیخ االسالم     ►
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»پندهای حکیمانه )5(«             

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َعِلیٍّ )علیه السالم(  َقاَل: »... َکْم ِمْن َعْقٍل 

َ
َعن أ

ِمیٍر ...«.1
َ
ِسیٍر! َتْحَت هَوی أ

َ
أ

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
هوس   و  هوا  چنگاِل  در  که  عقل هایی  بسیار  چه   ...« فرمودند: 

هستند«. اسیر  آن ها  بر  حاکم  های 
امام علی )علیه السالم( در پندی دیگر، سراغ غلبه هواپرستی 
را می دهند.  آن ها هشدار الزم  به  و  رفته  انسان ها  از  بسیاری  بر 
است:  بخشیده  انسان  به  نیرو  نوع  دو  خداوند  که  دانست  باید 
و  راه  و  داده  تشخیص  را  بد  و  خوب  آن  با  که  عقل  نیروی  یکی 
نفسانی  مختلف  انگیزه های  دیگری  و  می شناسد  هم  از  را  چاه 
است که آن هم در حد اعتدال برای بقای انسان ضروری است؛ 
خواه عالئق جنسی باشد، یا عالقه به مال، ثروت، مقام و قدرت. 
و  هوا  به صورت  و  کنند  طغیان  انگیزه ها  این  که  هنگامی  اما 
هوس سرکش درآیند، عقل را در چنگال اسارت خود می گیرند؛ 
و  می ماند  باز  مسائل  واضح ترین  تشخیص  از  گاه  که  به گونه ای 
گاه دست به کارهایی می زند که یک عمر باید جریمه و کفاره آن 
را بپردازد. به همین دلیل در آیات قرآن و روایات اسالمی، هشدار 
قرآن مجید می فرماید:  داده شده است.  این موضوع  به  زیادی 
»)ای رسول ما( آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس 
شایسته  که  این  )بر  آگاهی  با  را  او  خداوند  و  داده  قرار  خویش 
بر  و  زده  ُمهر  قلبش  و  گوش  بر  و  ساخته  گمراه  نیست(  هدایت 
چشمش پرده ای قرار داده است؟! با این حال، غیر از خدا چه 
نمی شوید؟!«.2  متذّکر  آیا  کند؟!  هدایت  را  او  می تواند  کسی 
در حدیثی از امیرمؤمنان )علیه السالم( نقل شده که فرمودند: 
هم  نفس،  هوای  »غلبه  اْلَعْقَل«؛3  َو  یُن  الِدّ ُتْفِسُد  اْلَهوی  »َغَلَبُة 

او را«. دین انسان را فاسد می کند و هم عقل 
به اندازه ای  بعضی  هستند؛  متفاوت  هم  با  عقل ها  البته 
آن  بر  نمی تواند  نفس،  هوای  از  انگیزه ای  هیچ  که  نیرومندند 
طغیان  مختصر  با  که  هستند  ضعیف  چنان  برخی  و  شود  چیره 
درجات  نیز  نفس  هوای  که  همان گونه  می افتد؛  کار  از  شهوت، 
عجیب  داستان  این  در  را  آن  نمونه  که  دارد  مختلفی  مراتب  و 
جعفر  بن  عیسی  که  شده  نقل  می کنیم:  نقل  تکان دهنده  و 
که  داشت  زیبایی  بسیار  کنیز  دوانیقی(  منصور  فرزندان  )از 
آن  از عیسی خواست که  او شد. هارون  هارون الرشید دل باخته 
کنیز  به آن  عالقه مند  که  عیسی  بفروشد.  یا  ببخشد  به او  را  کنیز 
بود، نپذیرفت و گفت: من به همه همسران و آزادی تمام بردگان 
را  آن  که  کرده ام  یاد  سوگند  اموالم،  جمیع  دادن  صدقه  و  خود 
به کسی نفروشم یا نبخشم. هارون الرشید او را تهدید به قتل کرد، 
او تسلیم شد، ولی مشکل قسم بر فکر او سنگینی می کرد. هارون 
گفت: من مشکل را حل می کنم. پس به دنبال ابویوسف فرستاد 
و گفت: یک راه حل شرعی برای این مسئله پیچیده جهت من 
پیدا کن. ابویوسف به عیسی بن جعفر گفت: راه حلش این است 
که  بفروشی  به او  را  آن  نصف  و  ببخشی  به هارون  را  آن  نصف  که 
در این صورت مخالفتی با سوگندت نکرده ای؛ زیرا نه تمامش را 
این کار  را بخشیده ای. عیسی بن جعفر  تمامش  نه  و  فروخته ای 
هارون  به  دینار  هزار  صد  به  را  کنیز  آن  از  )نیمی  داد  انجام  را 
فروخت و نیم دیگر را به او بخشید( و کنیز را برای هارون الرشید 
به  بود. هارون  بردند؛ در حالی  که هنوز در مجلس خود نشسته 
ابویوسف  است.  مانده  باقی  دیگر  مشکل  یک  گفت:  ابویوسف 
آمیزش  صاحبش  با  قباًل  کنیز  این  گفت:  مشکل؟  کدام  گفت: 
او  عده  )تا  گردد  پاک  و  شود  ماهانه  عادت  یک بار  باید  و  داشته 
این  دیوانه  به خدا سوگند )چنان  آید(، سپس اضافه کرد:  به سر 
کنیزم که( اگر امشب را با او به سر نبرم، روح از تنم جدا می شود. 
ابو یوسف گفت: آن هم راه دارد. او را آزاد کن و سپس او را بعد از 
آزادی به عقد خود درآور؛ زیرا فرد آزاد، عّده ای ندارد. هارون او را 
آزاد کرد و او را به نکاح خود درآورد )و با نهایت تأسف( تمام این ها 
برخیزد  از جای خود  آن که هارون الرشید  از  قبل  در یک ساعت 
انجام شد. آری هم حاکمان هواپرست و هم مفتیان دنیاپرست، 

می کردند.  بازی  خدا  احکام  با  این گونه 
***********************
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گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس      ◄
عراق  برای  را  جهنمی  طرح  یک  آنکارا 
حمالت  به  اگر  و  است  کرده  پی ریزی 
که  است  بعید  نشود،  داده  پاسخ  ترکیه 
به  سالم  جان  مسٔاله  این  از  بتواند  عراق 

ببرد. در 
مسائل  کارشناس  افقهی«  »سیدهادی 
ترکیه  تحرکات  تشدید  تشریح  در  منطقه 
کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  عراق  در 
طرح ترکیه در شمال عراق ابعاد گوناگون 
دارد.  راهبردی  و  سیاسی  اقتصادی، 
ورود  مورد  در  ترکیه  که  اسنادی  از  یکی 
و  بحث  مورد  را  آن  عراق  به  نظامی اش 
است.  لوزان  معاهده  می دهد  قرار  اشاره 
به  معاهده  این  که  است  معتقد  آنکارا 
و  می شود  نزدیک  خود  انقضای  تاریخ 
کشور  این  که  داشت  توجه  باید  البته 
این  از  اخیر  سال های  طی  و  همچنان 
مسٔاله  است.  کرده  سوءاستفاده  معاهده 
ترکیه  توسط  سوریه  و  عراق  تضعیف  دوم 
در  است.  آشکار  کشور  دو  هر  شمال  به 
هم  را  اسراییل  با  آنکارا  ارتباط  میان  این 
شمال  در  چراکه  داد؛  قرار  نظر  مد  باید 
این  هم  عراق  کردستان  اقلیم  در  و  عراق 

دارند. مشترک  همکاری  یکدیگر  با  دو 
است  حالی  در  این  داد:  ادامه  وی 
بارها  مقاومت  محور  و  عراق  مردم  که 
حضور  و  آمریکا  حضور  که  کردند  اعالم 

به  باید  کشور  این  در  اسرائیل  غیرعلنی 
هم  این  که  کند  پیدا  پایان  کامل  صورت 
مورد  در  که  است  محورهایی  از  یکی 
باید مد نظر قرار  دخالت ترکیه علیه عراق 
اقلیم  نفت  سرقت  دیگر  موضوع  بگیرد. 
اسراییل  و  ترکیه  توسط  عراق  کردستان 

اقلیم  در  که  باشید  داشته  توجه  است. 
بلکه  اقتصادی،  مسائل  تنها  نه  کردستان 
جوالن عناصر موساد هم مطرح است و هر 
اسرائیل  توسط  منطقه سناریویی  در  وقت 

هماهنگی  در  ترکیه  می شود،  نوشته 
سوی  از  می دارد.  بر  قدم  آن  با  کامل 
کشورهای  حق آبه  گذاشتن  زیرپا  دیگر 
باعث  که  است  مطرح  هم  ترکیه  همجوار 
در  عمدی  و  مصنوعی  خشکسالی  ایجاد 
نه  ترکیه  اقدام  این  است.  شده  منطقه 

در  را  حیاتی  و  ژئوپلیتیکی  مسائل  تنها 
تغییر  دستخوش  همجوارش  کشورهای 
طوفان های  و  ریزگردها  حاال  بلکه  می کند 
کند. می  پیدا  معنا  میان  این  در  هم  شن 

تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
ترکیه  حضور  هم  سوریه  شمال  در  کرد: 
و  می شود  مشاهده  علنی  صورت  به 
امنیت  زننده  برهم  روند  یک  نهایت  در 
روند  این  تمامی  هستیم.  شاهد  را 
زمانی  بازه  یک  در  ترکیه  تا  شده  باعث 
محورهای  در  و  کشور  چند  در  مشخص 
ایجاد  منطقه  دولت های  برای  مختلف 
که  است  حالی  در  این  کند.  مشکل 
کنونی  شرایط  در  دنیا  کشورهای  اکثر 
ترکیه  اما  هستند  اوکراین  بحران  درگیر 
به  وضعیت  این  از  را  سوءاستفاده  کمال 
که  گونه ای  به  می دهد؛  انجام  خود  نفع 
به  سوریه  و  عراق  شمال  به  ترکیه  حمالت 
ادامه دارد  با پ.ک.ک هنوز  بهانه مبارزه 
صورتی  در  است،  شده  تشدید  حتی  و 
از  زیادی  تعداد  حمله ها  این  طی  که 
شده اند.  کشته  کشور  دو  غیرنظامیان 
ماجراجویی های  و  عملیات ها  به  پاسخ 
دولت  توسط  متاسفانه  عراق  در  ترکیه 

خیانت  یک  و  شد  انجام  دیر  خیلی  بغداد 
هستیم. شاهد  را  عراق  به  آشکار 

اینکه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
ترکیه هیچ  تجاوز  با  مقابله  در  دولت عراق 
نمی دهد  نشان  خود  از  درستی  واکنش 
که  می کند  ساطع  را  معنا  این  عماًل 
عراق  برای  را  جهنمی  طرح  یک  آنکارا 
حمالت  به  اگر  و  است  کرده  پی ریزی 
که  است  بعید  نشود  داده  پاسخ  ترکیه 
به  سالم  جان  مساله  این  از  بتواند  عراق 
که  شد  اعالم  اخیر  روزهای  طی  ببرد.  در 
موصل  در  ترکیه  پایگاه  به  موشک  چندین 
اقدامات  این  نظرم  به  که  شده  شلیک 
عراق  نظامی  قوای  و  مردم  طبیعی  حق 
حیدر  زمان  از  چراکه  می رود؛  شمار  به 
عراق(  پیشین  )نخست وزیر  العبادی 
است  شده  اعالم  ترکیه  به  بارها  تاکنون 
اما  شوند  خارج  عراق  شمال  از  باید  که 
آنکارا از خروج نظامی خود طرفه می رود. 
سخت  پاسخ  و  برخورد  است  ممکن  لذا 
به  و  شود  دامنه دار  عراق  سوی  از  ترکیه 
نظامی  مسائل  بر  عالوه  روند  این  نظرم 
هم  قضایی  و  دیپلماتیک  طریق  از  باید، 

► شود.     پیگیری 
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آگهی می پذیرد
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اره دارایی و 
لبخند به تراکنش های بانکی!                               

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
کنیم  می  آغاز  را  طنز  ستون  نوشتن  ما  وقت  هر  امر  حقیقت 
مان  سراغ  به  مختلف  های  حالت  و  احساسات  اقسام  و  انواع 
علی  اما  کارشان!  پی  روند  می  احوالپرسی  از  بعد  و  آیند  می 
االصول  علی  و  دارد  شوخی  و  طنز  رنگ  پی  ما  کار  اینکه  رغم 
داریم!  هراس  بیشتر  کنیم،  کار  لبخند  و  شادی  با  باید  بیشتر 
دیگر  روز  دو  نکند  که  است  دلیل  این  به  هم  مان  هراس  عمده 
و  الگوبرداری  سوفسطایی  و  فسا  فلک  های  طرح  از  مسئوالن 
برای  بیراهش  بد  و  فحش  و  کنند  ثبت  خودشان  نام  به  را  آنها 
استارت  ما  که  مالیات  گرفتن  نمونه اش همین طرح  بماند!  ما 
جدی  را  مالیات  اخذ  ها  دولت  که  دادیم  پیشنهاد  و  زدیم 
بگیرند؛ حاال هم دولت عزمش را جزم کرده است تا خرتناق از 
مردم مالیات دریافت کند. نقدًا هم مالک دستگاه کارت خوان 
است. آنهایی که زورشان می رسد دستگاه کارت خوان شان را 
خواست  در  ویزیت  برای  و  نکردند  نصب  اصاًل  یا  و  کردند  جمع 
نقد  پول  مقدار  همان  فقط  هم  الله  خلق  کنند!   می  نقد  پول 
کارت  دیگر  جاهای  و  گذارند  می  شان  جیب  در  مطب  برای 
تراکنش  کف  البال  این  هم  ها  بانک  اینکه  جالبتر  کشند.  می 
اگر  یعنی  بردند!  باال  تومان  میلیون   15 تا  را  تومانی  میلیون   2
شما فروشنده رب محلی یا سمنوی خانگی باشید و در ماه دو 
13 میلیون دیگر کارت  باید  باشید  تومان درآمد داشته  میلیون 
آوری  را در لیست سیاه جمع  پوز شما  بانک دستگاه  تا  بکشید 
قرار ندهد! آخر سال هم اداره دارایی به مجموع تراکنش های 
حساب بانکی شما لبخند می زند و به بلک لیست بانک و جمع 

ندارد! کاری   ... و  پوز  دستگاه  آوری 
با صادرات دام، قطعًا   اتحادیه دامداران که گفته  مثل رئیس 
نداریم،  داستان  این  به  کاری  ما  و  رود  می  باال  گوشت  قیمت 
ها  تراکنش  محتوی  و  ماهیت  به  کاری  دارایی  اداره  هم  اینجا 

است. عشق  را  نهایی  مبلغ  فقط  و  ندارد 
بینند  می  مردم  وقتی  و  است  داستان  طرف  یک  این  البته 
های  خانه  خالی،  های  خانه  از  مالیات  دریافت  برای  ای  اراده 
صد  چند  طالهای  و  سکه  و  آنچنانی  های  ماشین  الکچری، 
بار  زیر  از  کنند  می  سعی  الحیل  لطایف  به  نیست  میلیاردی 

کنند! خالی  شانه  مالیات 
حساب  شماره  یکی  کند!  می  جمع  را  پوزش  دستگاه  یکی 
همسر و فرزندش را می دهد! یکی فقط پول نقد می گیرد! یک 
عده هم این البال به دالر کاسبی می کنند و قس علی هذا ...

از مرگ  که می گفت: همه  بیامرز  قول مالنصرالدین خدا  به 
می  مالیات  از  همه  هم  اینجا  حاال   ... بهائم  حتی  گریزند  می 

... ها  درصدی   4 حتی  گریزند 
فقط در این مقوله سر کارکنان دولت بی کاله مانده است که 
می  کسر  مالیاتش  کنند،  دریافت  را  شان  حقوق  اینکه  از  قبل 
وجه  احسن  به  خصوص  این  در  کاماًل  ها  مالیات  قانون  و  شود 

ببخشائید... ما  بر  اجرا می شود!  

ر ـُ َتَلنگ فقهی در گفت وکو یی مطرح کرد: 

● نگاه نظامی ترکیه  به عراق معاهده لوزان وانقضای آن است    ●

المیادین :  ۵ سال ولیعهدی بن سلمان در عربستان 

●  تغییرات اجتماعی ، فرهنگی ودینی از مرزهای متعارف تا میزبانی جشنواره ها ی نامتعارف    ●
◄     شبکه المیادین در پنجمین سالروز روی کار آمدن محمد بن سلمان 
که  تحوالتی  و  تغییرات  درخصوص  گزارشی  عربستان،  ولیعهد  عنوان  به 
که  نوشت  و  کرد  منتشر  را  آمد  وجود  به  کشور  این  در  سال  پنج  این  طی 
تحلیلگران بر این باورند سیاست های جدید بن سلمان در سطح داخلی و 
خارجی باعث می شود که موعد پایان حکومت صد ساله خاندان سعودی 

شود. نزدیک تر 
محمد   2017 ژوئن   21 نوشت:  گزارشی  در  المیادین  لبنانی  شبکه 
آل سعود  نایف  بن  ولیعهد عربستان جانشین محمد  به عنوان  بن سلمان 
شود.  تبدیل  سعودی  گیرندگان  تصمیم  "برجسته ترین"  از  یکی  به  تا  شد 
کشور عربستان در این دوره شاهد تحوالت زیادی در زمینه های مختلف 
دینی و اقتصادی و همچنین روابط داخلی خاندان حاکم بود. بن سلمان 
و  تخت  و  تاج  به  رسیدن  برای  چینی  مقدمه  منظور  به  اخیر  سال های  در 
که  گرفت  کار  به  را  ابزارهایی  جامعه،  در  "گشایش"  سیاست  کارگیری  به 
پیش از این در خاندان آل سعود مرسوم نبود، او تغییرات زیادی در ماهیت 
حکومت در عربستان ایجاد کرد و دالیل زیادی در پشت پرده این تغییرات 

داشت. وجود 
نوعی  تغییرات  شاهد  اخیر  سال  پنج  طی  است:  آمده  گزارش  این  در 
در جامعه سعودی بودیم از جمله اینکه سینماها افتتاح شد و اجازه داده 
شد که کنسرت برگزار شود و این امر برای اولین بار  بود که خواننده هایی 
برگزار  کنسرت  کشور  این  خاک  در  و  بیایند  عربستان  به  دنیا  سرتاسر  از 
جوانان  کشور  داخل  در  سلمان  بن  که  بود  این  کار  این  از  هدف  کنند. 
سعودی  ولیعهد  باشد،  تغییرات  برای  ای  زمینه  و  بکشد  خود  سمت  به  را 
سعودی  جامعه  داخل  در  صالحیت هایی  و  امتیازات  زنان  به  همچنین 
عبور  منطقه  در  متعارف  مرزهای  از  سلمان  بن  اجتماعی  تغییرات  داد. 
و  نامتعارف  کنسرت های  و  جشنواره ها  میزبان  عربستان  که  جایی  تا  کرد 
همچنین بازیگران فیلم های مستهجن بود که این مساله و انگیزه های این 
تغییرات جنجال های زیادی در داخل و خارج عربستان به دنبال داشت.

تاریخی بر سه  از نظر  در ادامه این گزارش آمده است: دولت سعودی 
برخی  که  است  نفت  و  طایفه گرایی  وهابیت،  آن  و  شد  بنا  اساسی  پایه 
به  منجر  نهایت  در  سلمان  بن  سیاست های  که  باورند  این  بر  تحلیلگران 
ایجاد اختالل در این مثلث تاریخی حکومت سعودی شد. به حاشیه راندن 
جنبش دینی توسط بن سلمان از اقدامات متعددی که انجام داد نمایان 
شد؛ او نقش هیات امر به معروف و نهی از منکر که به مثابه پلیس دینی در 
کشور بود را محدود کرد و استقرار نیروهای آن محدود و حتی معدوم شد و 
محرومیت هایی علیه طبقه تندرو که حامی وضعیت دوره قبل از گشایش 
سرعت  به  مذهبی  جریان  نیروهای  و  کادرها  بنابراین  شد.  وضع  بودند، 
خود را با روند جدید دولت تطبیق دادند و برای صدور فتوا و دستورات الزم 
برای اجرای آن تالش زیادی کردند که بسیاری از مواضعشان در تضاد با 

بود. قبلی  مواضع 
آمده است: محمد بن سلمان در مصاحبه  این گزارش  در بخش دیگر 
داشت  اشاره  مساله  این  به  "آتالنتیک"  آمریکایی  مجله  با  جنجالی اش 
از  دهه ها  که  دینی  مشی  خط  و  سیاست  تدریجی  طور  به  کشورش  که 
او همچنین نقش شیخ محمد  را کنار خواهد گذاشت،  پیروی می کرد  آن 
توصیف  دینی"  مبلغ  یک"  تنها  را  او  و  راند  حاشیه  به  را  عبدالوهاب  بن 
و  سیاسی  افراد  کنار  در  که  است  مبّلغ هایی  جمله  از  او  که  گفت  و  کرد 
نظامی فعالیت می کرد این درحالی است که پیش از ولیعهدی محمد بن 
سعودی  دولت  برپایی  در  شریکی  را  عبدالوهاب  بن  محمد  شیخ  سلمان، 
می دانستند. محمد بن سلمان در این مصاحبه همچنین نقش هیات علما 
در اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز را به حاشیه راند و گفت دین و شریعت 
و  مفتی  نه  است  حاکم  اسالمی  موسسه  هرم  راس  که  کند  می  تاکید  ما 

وظیفه علما و مفتی ها مشورت دادن به پادشاه است و تصمیم نهایی در 
برمی گردد. پادشاه  به  زمینه ای  هر 

با  سلمان  بن  رویارویی  و  مقابله  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  برخی 
جریان دینی نه در راستای سوار شدن در قطار مدرنیته است و نه از ترس 
بلکه  کند  صادر  حاکم  خاندان  علیه  فتواهایی  جنبش  این  که  است  این 
رژیم  با  روابط  برای عادی سازی  ایجاد زمینه اجتماعی مناسب  به منظور 

است. آمریکا  رضایت  کسب  و  صهیونیستی 
خود  جدید  سیاست های  با  سلمان  بن  محمد  که  باورند  این  بر  ناظران 
در سطح داخلی و خارجی که در تضاد با سیاست حکام پیش از او است، 
پایان حکومت خاندن سعودی که عمری تقریبا 100 ساله دارد را نزدیک تر 
خواهد کرد زیرا بن سلمان هرگونه پیوند احتمالی در خانواده آل سعود را 
که عمدتًا از اختالفات داخلی رنج می برند را از بین برد و موج کودتاهای 

احتمالی را به وجود آورد.
بهانه  به  اخیر  سال های  در  سلمان  بن  محمد  که  بازداشت هایی  موج 
توطئه علیه او به راه انداخت و عمویش احمد بن عبدالعزیز و پسر عمویش 
پسرش  و  نایف  بن  سعود  جمله  از  دیگر  شاهزادگان  و  نایف  بن  محمد 
آینده  خصوص  در  مناقشه  و  بحث  که  شد  باعث  شد،  شامل  را  عبدالعزیز 
ثبات در این کشور و سرنوشت حکومت آل سعود فعال شود، از سوی دیگر 
بازداشت افراد ارشد خاندان سعودی نشان می دهد که محمد بن سلمان 
تسلطش بر حکومت در کشور عربستان را قوی تر کند و بر اساس گزارشی 
خاندان  کرد  منتشر  کرفت"  استیت  رسپانسیبل   " آمریکایی  سایت  که 

است. پایه های خود  در  اکنون شاهد شکاف جدی  سعودی 
از سوی دیگر، مضاوی الرشید، نویسنده معارض سعودی در مقاله ای 
که در سایت "میدل ایست آی" منتشر شد می نویسد که اختالفات موجود 
در داخل خاندان حاکم باعث می شود که محمد بن سلمان به تاج و تخت 

نرسد.
شورای  عضو  کشورهای  به  اختالفات  این  گسترده تر  چارچوب  در 
همکاری خلیج فارس نیز رسید و اختالفات با قطر متزلزل شد و در پنجم 
از  قطر  حمایت  اتهام  به  مصر  و  بحرین  امارات،  عربستان،   2017 ژوئن 
تروریسم روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع کردند و تمام راه های 
بدترین بحران  این بحران  و  آن بستند  به روی  را  و دریایی  زمینی، هوایی 
این سازمان در  تاسیس  از زمان  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
سال 1981 م تا به امروز به شمار می رود. محمد بن سلمان و حامیان آن 
در آن زمان با انتقادات شدیدی مواجه شدند و برخی رسانه های خارجی 
است،  قطری  نظام  براندازی  دنبال  به  سلمان  بن  محمد  که  کردند  اعالم 
این بحران برای چند سال ادامه داشت تا اینکه روابط دیپلماتیک در سال 

شد. سرگرفته  از   2021
سازی  عادی  که  زمانی  است:  آمده  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
شد  علنی   2019 سال  اوایل  در  صهیونیستی  رژیم  و  امارات  میان  روابط 
شروع  صهیونیستی  رسانه های  شد،  امضا  ابراهیم  توافقات  آن  از  پس  و 
برخی  آن  پی  و در  با رهبران سعودی کردند  تجار  روابط محکم  افشای  به 
رژیم صهیونیستی  پیشین  وزیر  نتانیاهو، نخست  بنیامین  از سفر  رسانه ها 
وزیر  پامپئو،  مایک  حضور  با  سلمان  بن  محمد  با  دیدار  و  عربستان  به 
عادی  از  حد  این  به  ها  سعودی  دادند.  خبر  آمریکا  پیشین  خارجه 
 2020 نوامبر  اواخر  در  و  نکردند  اکتفا  رژیم صهیونیستی  با  روابط  سازی 
رسانه های صهیونیستی اعالم کردند که عربستان موافقت کرده که اولین 
حریم  طریق  از  امارات  به  اشغالی  اراضی  از  تاریخ  طول  در  تجاری  سفر 

شود. انجام  عربستان  هوایی 
دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی در اظهاراتی گفته 
اسرائیل  با  روابط  سازی  عادی  در  مهمی  بسیار  نقش  سعودی ها  که  بود 

به روابط  اتخاذ کردند و کشورشان  راه  این  و گام های زیادی در  داشته اند 
ادامه خواهد داد. با اسرائیل  زیرمیزی خود 

محمد بن سلمان موضع و گفتمان شفاف تری در قبال فلسطین ایجاد 
بیانیه های رسمی عربستان در طول سال های حکومت  امر در  این  و  کرد 
مساله ای  شد؛  نمایان  قرن"  "معامله  به  موسوم  طرحش  و  ترامپ  دونالد 
در  حاکم  نظام  و  سو  یک  از  منطقه  ملت های  میان  فاصله  شد  باعث  که 
سازشگر  کشورهای  زمره  در  را  عربستان  کشور  و  شود  زیاد  عربستان 

داد. قرار  غیرعلنی 

در ادامه این گزارش آمده است: موج بازداشت های بن سلمان افزایش 
یافت و تعداد زیادی از نویسندگان، روزنامه نگاران، کارشناسان اقتصادی و 
علما و فعاالن حقوق بشر اعم از مرد و زن را شامل شد، عالوه بر این برخی 
قرار گرفتند  آزار جنسی جنسی  و  اجباری  ربایش  در معرض  بازداشتی ها 
زن  بازداشت شدگان  برخی  بن سلمان  القحطانی، مشاور محمد  و سعود 
را به تجاوز و قتل تهدید کرده بود، عالوه بر این شاخص های فساد و نابه 
سامانی های گسترده در حقوق بشر افزایش یافت. همچنین محاکمه های 
ناعادالنه، قتل های فراقانونی، کشتار غیرمستقیم از طریق بی توجهی به 
دسته  اعدام های  و  آنها  بر  شدید  های  شکنجه  اعمال  و  زندانیان  سالمت 

جمعی نیز در این دوره افزایش یافت.
یافت،  نیز اخذ مالیات وضع شد، حقوق ها کاهش  اقتصادی  در سطح 
از  هنگفتی  مبالغ  و  یافت  افزایش  عمومی  خدمات  مصرف  هزینه های 
خزانه دولت ناپدید شد که خشم و نارضایتی مردم را افزایش داد اما قدرت 

نشود. انجام  تحرکاتی  که  شد  باعث  امنیتی  نیروهای 
دردناکی  ضربه  ترکیه  در  خاشقجی  جمال  قتل  رسوایی  دیگر  سوی  از 
این  از  آمریکا  و  ترکیه  جمله  از  کشورها  از  برخی  و  بود  سلمان  بن  برای 
منطقه  در  عربستان  علیه  امنیتی  و  سیاسی  فشارهای  ایجاد  برای  پرونده 

کردند. استفاده 
بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرد محمد بن سلمان یک 
سرکوب  برای  مخفیانه  امنیتی  کمپین  یک  خاشقجی  قتل  از  قبل  سال 
مخالفان را ایجاد کرده بود و برخی مقامات آمریکایی اعالم کردند که این 
بوده  سعودی ها  شکنجه  و  دستگیری  ربایی،  آدم  نظارت،  شامل  کمپین 

است./ ایسنا     ►

سه هندبالیست قمی به اردوی 
تیم ملی نوجوانان دختر ایران 

دعوت شدند
های  هندبالیست  از  تن  سه  گفت:  قم  استان  هندبال  هیات  رئیس 
دختر  نوجوانان  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به  استان  این  نوجوان 

شدند. دعوت  ایران 
هندبال  ملی  تیم  افزود:  ایرنا  با  گفتگو  در  سه شنبه  روز  راسخ  رحیم 
قهرمانی  های  رقابت  در  حضور  برای  را  خود  ایران  دختر  نوجوانان 

می کند. آماده  شمالی  مقدونیه  میزبانی  به  جهان 
سه  افشاری  زهرا  و  فتوتی  زهرا  گودرزی،  نسترن  افزود:  وی 
دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  که  هستند  قمی  نوجوان  هندبالیست 

. ند شد
ایران  وی گفت: اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر 
برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان از 25 لغایت 30 خردادماه 

در تهران برگزار خواهد شد.
راسخ یادآور شد: رقابت های هندبال قهرمانی نوجوانان دختر جهان 
از هشتم لغایت 19 مردادماه امسال با حضور 32 تیم برگزار می شود.

خبـر

آگهی مزایده اتومبیل
 645 انتظامی  گهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس  بشماره  آ

ص 65 ایران 16 مربوط به پرونده کالسه 140104030011000364 
شماره  )با   1401040300110003143 کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
له:  متعهد    - سانیج  دهقان  منصور  متعهد:    )140100327 بایگانی 
سند:  تاریخ   4223 سند:  شماره  ازدواج:  سند   ، سانیج  دهقان  طاهره 
قم  شهر   8 شماره  ازدواج  دفترخانه  صادرکننده:  دفترخانه   ،  1378/11/08
 645 انتظامی  بشماره  پارس   پژو  سواری  خودروی  دستگاه  یک  قم   استان 
آقای  به  متعلق  بهران،  پارکینگ  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   16 ایران   65 ص 
منصور دهقان سانیج بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد:

دادگستری: رسمی  کارشناس  گزارش  اساس  بر  خودرو  فنی  مشخصات 
1394– شماره شاسی:  – رنگ مشکی - مدل   TU5 خودرو سواری پژو پارس  

 139B0109434 – شماره موتور:   NAAN11FE4FH344266
دادگستری:  رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  مورد  توضیحات 

فاقد  قبیل  از  ظاهری  عیوب  دارای  که  آمد  عمل  به  بازدید  نقلیه  وسیله  از 
راست  و  چپ  سمت  در  باالی  رکاب  معیوب  عقب  و  جلو  سپرهای  پنجره،  جلو 
جلو  گلگیرهای  موتور  درب  شامل  بدنه  های  قسمت  از  همچنین  شکسته 
باشد.  می  رنگ  و  صافکاری  به  نیاز  و  تصادفی  راست  و  چپ  سمت  عقب  و 
شاسی عقب سمت راست ضربه خورده و نیاز به شاسی کشی دارد درب عقب 

موتور  است.  درصد   50 آج  دارای  ها  الستیک  دارد.  خوردگی  جا  چپ  سمت 
داخل  از  بازدید  امکان  خودرو  سوئیچ  نبودن  علت  به  و  است  خاموش  خودرو 
به  نامه  بیمه  دارای  نقلیه  وسیله  ضمنا  نگردید.  میسور  اتاق  محفظه  و  موتور 
نزد   1401/10/30 تاریخ  به   1400-1166-1166-200-6020 شماره 
نقلیه  وسیله  رانندگی  جرایم  و  تخلفات  میزان  باشد.  می  سامان  بیمه  شرکت 
پارکینگ  در  بازدید  زمان  تا  راهور  اجراییات  سیستم  از  استعالم  برابر  مذکور 
22/876/000 ریال معادل دو میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار  مبلغ 

باشد.  می  تومان  صد  شش  و 
کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور را به مبلغ 1/800/000/000 

ارزیابی نموده است. تومان(  ریال )معادل یکصد و هشتاد میلیون 
چهارشنبه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در    1401/04/15
– طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک   7 )لواسانی( نبش کوچه 

شود. می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم 
1/800/000/000 ریال )معادل یکصد  مزایده خودروی مذکور از مبلغ پایه 
فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان(   میلیون  هشتاد  و 
خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  980100004076013207895693 

می   965108576100000002171323512006 واریز  شناسه  با   IR
دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم  بستانکار  ) حتی  باشد 
قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  نمائید(  پرداخت  را  درصد   10 بایست  می 
التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او 
صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ 
ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر، 
صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد 
الحراج  و مزایده تجدید می گردد. حق  اعتبار ساقط  از درجه  عملیات فروش 
مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده خواهد بود. در ضمن بدهی های خودرو 
رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم 
در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی 
بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت 
طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس 
مقررات وصول خواهد شد. الزم به ذکر است که فیش واریزی می بایست بنام 

)15384 الف  )م  باشد.  مزایده  در  کننده  شرکت 
1401/04/01 گهی:  آ انتشار  تاریخ 

اداره اجرای اسناد رسمی قم – رئیس   مهدی روزخوش 
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جانشین فرمانده انتظامی استان قم:
انبار احتکار بیش از 12۰۰۰ 

ماشین لباسشویی در قم 
شناسایی و پلمب شد

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: انبار احتکار 12 هزار و 214 
و  استان شناسایی  این  لباسشویی در شهرک شکوهیه  دستگاه ماشین 

پلمب شد.
سردار بهادر اسماعیلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
خبری به دست پلیس رسید که یک انبار احتکار ماشین های لباسشویی 
اقتصادی  امنیت  پلیس  مأموران  که  دارد  وجود  قم  شکوهیه  شهرک  در 

استان با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: بررسی میدانی در این کارگاه 
امنیت  پلیس  توسط  بوده  واقع  قم  شکوهیه  شهرک  در  که  سازی  سوله 
اقتصادی استان صورت گرفت و موضوع احتکار ماشین های لباسشویی 
با مدل های مختلف محرز و منجر به کشف شد که تعداد آنها نیز 12 هزار 

و 214 دستگاه بوده است.
و  پاسخگویی  منظور  به  نیز  شرکت  مدیرعامل  کرد:  عنوان  اسماعیلی 

شد. حاضر  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  در  تکمیلی  تحقیقات 
کرد  ذکر  ریال  میلیارد   600 از  بیش  را  شده  کشف  کاالهای  ارزش  وی 
تا  انبار مذکور  استان  اداره کل صمت  کارشناسان  با همکاری  و گفت: 

شد. سپاری  امانت  نیز  کاالها  و  پلمب  نهایی  تکلیف  تعیین 

دستگیری 5 حفار غیرمجاز و 
کشف ابزار رمالی توسط پلیس 

قم

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: با تالش مأموران انتظامی 
پاسگاه لنگرود، 5 حفارغیر مجاز شناسایی و دستگیر شدند و در خودروی 

آن ها 2 قبضه سالح سرد، 5 کتاب و تعدادی ابزارآالت رمالی کشف شد.
در  اسماعیلی"  "بهادر  سردار  پلیس،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
انجام  بر  مبنی  خبری  کسب  پی  در  داشت:  اظهار  خبری  گفت وگویی 
حفاری غیرمجاز توسط 5 نفرجهت پیدا کردن گنج در یکی از روستاهای 
حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی لنگرود، بالفاصله مأموران این پاسگاه 

جهت بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: در ادامه ضمن بررسی بعمل آمده و مشاهده حفاری صورت 
یگان  به  دستگیر،  حاضر  افراد  از  تن   5 مکانیکی،  بیل  حضور  و  گرفته 

منتقل و خودرو تیبا متعلق به آن ها توقیف شد.
خودروی  از  بازرسی  در  گفت:  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
توقیفی، 2 قبضه سالح سرد، 5 کتاب و تعدادی ابزارآالت رمالی کشف 
مراحل  انجام  برای  شده  تشکیل  پرونده  همراه  به  متهمان  نهایت  در  و 

شدند. استان  قضائی  مرجع  تحویل  قانونی 
وی ضمن قدردانی از شهروندان، میراث فرهنگی و تاریخی را شناسنامه 
و هویت کشور دانست و خاطرنشان کرد: پلیس همواره با عزمی راسخ 
را  سودجویان  به  سوء استفاده   فرصت  و  کرده  برخورد  تخلف  هرنوع  با 

داد. نخواهد 

خبـر

◄    مدیرکل گمرگ استان قم گفت: در 
پرونده های  تعداد  امسال  نخست  ماهه   3
میزان  نظر  از  قم  در  شده  کشف  قاچاق 
 69 ریالی  ارزش  از نظر  و  2 درصد  پرونده 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 

است. یافته  کاهش 
کل  مدیر  دریکوندی،  اسفندیار 
با  مبارزه  کمیسیون  در  استان  گمرکات 
 193 اخیر  ماهه   3 قاچاق کاال، گفت: در 
به ارزش 21 میلیارد  پرونده کاالی قاچاق 
استان قم کشف  در  تومان  میلیون   700 و 

است. شده  شده 
مدیر کل گمرگ استان قم، گفت: لوازم 
ماینر،  دخانیات،  البسه،  و  پارچه  خانگی، 
سیکلت  موتور  و  خودرو  آرایش،  لوازم 
مهمترین  از  سوختی  مواد  و  سوخت  و 
است. قم  استان  در  شده  کشف  کاال های 
ارزش  کاهش  دلیل  گفت:  دریکوندی 
کاال های قاچاق در استان قم به دلیل نبود 
کشفیات سوخت به دلیل افزایش صادرات 

این کاال است.
سیاسی  معاون  زاده،  حاجی  احمد 

امنیتی استانداری قم نیز با اشاره به اینکه 
اشتغال  کشورمان  به  قاچاق  کاالی  ورود 
است،  کرده  متاثر  را  داخلی  تولیدات  و 
گفت: در جنگ اقتصادی این پدیده شوم 
یکی از ابزار های دشمن محسوب می شود 
و کسانی که در داخل به هر دلیلی قاچاق 
چه  که  نمی دانند  می دهند  انجام  را 

می زنند. کشور  اقتصاد  به  ضربه ای 
قاچاق  آمار  گفت:رشد  زاده  حاجی 
باید   ، است  خطرناک  سال ها  این  در 
بر  تمرکز  با  کمیسیون  این  کارگروه های 
فضای  از  بیشتری  مراقبت  پیشگیری  امر 
قاچاق  از  جلوگیری  و  استان  اقتصادی 

دهند. انجام 
قم  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون   
ساخت های  زیر  دهی  گوید:سامان  می 
شهرک دامشهر قم را یکی از مسائل جدی 
کنترل  و  خروج  و  ورود  زمینه  در  استان 
خوبی  گزارش های  که  است  دام  وضعیت 
و  ندارد  وجود  شهرک  این  خصوص  در 
تمرکز  شهرک  این  بهینه  مدیریت  بر  باید 

گیرد. صورت  بیشتری 

با  نیز  قم  فرماندار  ذاکریان،  عباس 
شبکه  از  خارج  فروش  برخورد  بر  تاکید 
 2 زمینه  این  در  توسط دالالن، گفت:  آرد 

پلمب  اخیر  هفته  یک  در  متخلف  نانوایی 
برای  نظارت ها  تشدید  برای  و  اند  شده 
متخلفان  از  دسته  این  با  برخورد  و  کشف 

کشاورزی،  جهاد  سازمان  همکاری  با 
در  حکومتی  تعزیرات  و  صمت  سازمان 

► دارد.    قرار  کار  دستور 

مدیرکل گمرگ خبر داد:

● کاهش پرونده های قاچاق کاال در استان قم   ●

رییس اتاق بازرگانی قم:

●  نمایشگاه ویترینی قم در عراق برپا می شود    ●

در نشست زبان شناخت مطرح شد؛

●  بی اعتنایی به آموزش زبان فارسی موج می زند    ●

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس       ◄
بزودی  گفت:  قم  کشاورزی  و  معادن 
دهالویه  استان  در  قم  ویترینی  نمایشگاه 
و  تولیدی  ظرفیت های  معرفی  برای  عراق 
برپا  طرف  دو  تجاری  مبادالت  روند  بهبود 

شد. خواهد 
ابوالفضل خاکی روز سه شنبه در جلسه 
و  خصوصی  بخش  وگوی  گفت  شورای 
قم  استانداری  کرامت  سالن  در  دولت 
های  هیات  گذشته  ماه  یک  طی  افزود:  
تجاری از کشورهای نیجریه، نیجر و عراق 
و  تجاری  های  ظرفیت  با  قم  به  سفر  با 

شدند. آشنا  قم  تولیدی 
شده  انجام  تعامالت  با  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  در  قم  ویترینی  نمایشگاه  بزودی 
خواهد  برپا  عراق  کشور  شمالی  شهرهای 
تبادالت  افزایش  و  آشنایی  زمینه  تا  شد 

شود. فراهم  تجاری 
هیات  دو  بزودی  کرد:  اضافه  وی 
تجاری از کشورهای عمان و سوریه ضمن 

و  اقتصادی  های  ظرفیت  با  قم  به  سفر 
شد. خواهند  آشنا  استان  تولیدی 

و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس 

دایرکتوری  تهیه  کرد:  بیان  قم  کشاورزی 
استان  اقتصادی  واحدهای  اطالعات 

و  انگلیسی  و  عربی  فارسی،  زبان  سه  به 
ایجاد  هدف،  کشورهای  سطح  در  انتشار 
دهالویه،  استان  در  دائمی  نمایشگاه 

تورهای  تبادل  عراق،  بغداد  و  بصره 
حضور  ریزی  برنامه  طرفین،  بین  تجاری 

برابر   1401 سال  های  نمایشگاه  در 
کشورهای  به  ارسال  و  نمایشگاهی  تقویم 
تاجر خوشنام   20 معرفی حداقل  هدف،  
اتاقهای  بین  اعتمادسازی  راستای  در 
اتاق  داوری  مرکز  معرفی  و  تجاری 
اعمال  برای  ایران  اتاق  و  قم  بازرگانی 
طرفین  تجاری  قراردادهای  در  داوری 
مهمترین  از  اختالف  بروز  صورت  در 
عراق  کشور  تجاری  هیات  سفر  مصوبات 

بود. قم  به 
بزرگترین  عراق  اینکه  بیان  با  خاکی 
اظهار  است،  قم  صادراتی  هدف  کشور 
به  نسبت  بیشتری  توجه  باید  داشت: 
با  واردات  و  صادرات  تسهیل  و  رونق 
عراق  و  قم  بین  استانی  های  حمایت 

بگیرد. صورت 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
صنعتی  و  تولیدی  واحد   120 کرد:  بیان 
نظر  از  قم-تهران  قدیم  جاده  در  مستقر 
دارند  بالتکلیفی  وضعیت  سند  ثبت 

استقرار  زمان  از  سال   50 گذشت  با  و 
را  خود  رسمی  اسناد  اند  نتوانسته 

کنند. دریافت 
مطالبه  به  اشاره  با  همچنین  خاکی 
اظهار  ترخیصی،  کاالهای  دریافتی  کسر 
سوم  دهه  از  ترجیحی  ارز  حذف  داشت: 
گمرک  از  و  شده  اجرایی  ماه  اردیبهشت 
خواست  در  صمت  وزارت  مسووالن  و 
دریافتی  کسر  حذف  به  نسبت  شود  می 
مساعدت  آن  از  قبل  ترخیصی  کاالهای 

باشد. داشته 
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
تعرفه  مساله  به  اشاره  با  قم  کشاورزی  و 
اظهار  نیز  صنعتی  واحدهای  در  آب  های 
های  شهرک  اینکه  وجود  با  داشت: 
الغدیر  و  آباد  محمود  شکوهیه،  صنعتی 
واقع  قمرود  محروم  منطقه  محدوده  در 
مانند  محروم  مناطق  ضریب  اما  شده 
آن  در  غیره  و  بها  آب  مالیات،  مباحث 

► شود.   نمی  اعمال 

نشست  در  صالحی  مهدی       ◄
موج زدن  به  اشاره  با  »زبان شناخت« 
گفت:  فارسی  زبان  آموزش  به  بی اعتنایی 
آموزش  گسترده  جمعیتی  بستر  و  امکان 
می رود. دستمان  از  دارد  هند  در  فارسی 
از  نشست  ششمین  مهر،  گزارش  به 
با  »زبان شناخت«  سلسله نشست های 
فارسی  زبان  نفوذ  و  »فارسی مآبی  موضوع 
30خرداد  دوشنبه  کریمه«  شبه جزیره  در 
هنری  حوزه  صفارزاده  طاهره  سالن  در 

شد. برگزار 
مجری کارشناس  که  صالحی  مهدی 
گستردگی  به  ابتدا  در  بود،  نشست  این 
جهان  در  فارسی  زبان  دیرینه  نفوذ 
اولین  کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت 
بوده  فارسی  زبان  آن  از  زبان  امپراطوری 
دیگر  با  زبان  این  میان  تعاملی  مجموعه  و 
این  و  داشته  وجود  فرهنگ ها  و  زبان ها 
زبان هیچ وقت هدف تهاجمی هم نداشته 
زبان های  که  است  صورتی  در  این  است. 
همواره  استعمارگر  یا  مرکز  کشورهای 
فرهنگ ها  و  زبان ها  دیگر  حذف  پی  در 
در  زبانی  تهاجم  که  هرچند  بوده اند؛ 
پیدا  دیگری  جلوه های  جدید،  دوران 
کار  به  زمینه  این  در  شیوه هایی  و  کرده 
می گیرند که گاه از آن ها خبر هم نداریم.

دفتر  راهبردی  شورای  این عضو 
پاسداشت زبان فارسی در این باره افزود: 
فناوری های  و  شناختی  جنگ های  امروزه 
را  زبانی  تهاجم  معنای  و  شکل  جدید، 
که  باشیم  خوش بین  اگر  و  داده  تغییر 
می کنیم،  تعامل  دیگر  زبان های  با  داریم 
زبان  رفتن  بین  از  و  اضمحالل  احتمال 
چون  می شود  بیشتر  روزبه روز  فارسی 
پی  در  همواره  استعماری  فرایندهای 

بوده اند. ما  زبان  و  زبان ها  حذف 

خاطرنشان  دراین باره  صالحی 
زبان،  یک  حذف  برای  زمانی  اگر  کرد: 
اما  می بردند؛  بین  از  را  آن  گویشوران 
حذف  برای  دیگری  برنامه های  امروزه 

می گیرند. کار  به  زبان 
درست نویسی  و  ویرایش  انجمن  دبیر 
معنا  و  علم  تولید  به  اشاره  با  ادامه  در 
فلسفی  معناهای  و  فهم ها  بازتولید  و 
زبان  زبانی  تعامل  مسیر  در  عرفانی  و 
برخی  کرد:  اظهار  زبان ها  دیگر  با  فارسی 
می شد  اروپا  وارد  فهم ها  و  معناها  این  از 
توسط  شعرها  دست به دست شدن  و 
را  ابریشم  جاده  طول  در  کشیش ها 

نگریست. این زاویه  از  می توان 
جدی  به  اشاره  با  ادامه  در  صالحی 
گرفته نشدن مسائل مربوط به زبان فارسی 
همیشگی  تأکید  و  حمایت  توجه،  به رغم 
از  یکی  گفت:  رهبری  معظم  مقام 
فارسی  زبان  پاسداشت  دفتر  راهبردهای 
این خصوص، تدبیرسازی  حوزه هنری در 
در  فارسی  زبان  جایگاه  احیای  برای 
است. بین المللی  و  ملی  و  سیاسی  عرصه 

رسولی  رادمان  این نشست،  ادامه  در 
جهان  در  فارسی مآبی  بحث  به  مهربانی، 
زبان  ارتباطی  نقش  گفت:  و  پرداخت 
زبان  با  قیاس  قابل  گذشته،  در  فارسی 
روی  جدی  فرانسوی ها  اما  است؛  فرانسه 
فرهنگستان  و  کرده اند  کار  موضوع  این 

همین طور. هم  فرانسه 
جایگاه  فارسی  زبان  داد:  ادامه  وی 
قدرت  جاهایی  ولی  نداشته،  تهاجمی 
است. داشته  خود  سر  پشت  را  حکمرانی 

نقش  به  ادامه  در  مهربانی،  رسولی 
تجاری  مناسبات  و  روابط  در  فارسی  زبان 
کرد  اشاره  ابریشم  جاده  در  گرفته  صورت 
در  فارسی  زبان  از  هم  مارکوپولو  گفت:  و 

است. می کرده  استفاده  تجارت 
فارسی  زبان  پاسداشت  لزوم  بر  وی 
باید به زبان فارسی  تأکید کرد و گفت: ما 
میان وجود  این  در  آسیبی هم  اما  ببالیم؛ 
فارسی  زبان  که  است  این  آن،  و  دارد 
ایرانیان  به  منحصر  و  بوده  گسترده  بسیار 
و  ترک ها  زبان  بلکه  نیست،  شیعیان  و 
آثار  از  خیلی  است.  بوده  هم  هندی ها 
و  ترک ها  و  نوشته  ترک ها  را  فارسی  زبان 
و  کرده  آن  به  زیادی  خدمات  هم  مغول ها 
است. بوده  فارسی  مغول  دربار  زبان سوم 

از  در بخش دیگری  دانشگاه  این استاد 
این نشست به عوامل دیگری در خصوص 
کرد  اشاره  ممالک  در  فارسی  زبان  رواج 
مهاجرت  روم،  سلجوقیان  نقش  گفت:  و 
جمله  از  فارسی زبانان  مسلمانان، 

یهودیان  مهاجرت  همچنین  و  متصوفه 
ونیزی ها  و  ژنوایی ها  تجارت  فارسی زبان، 
این خصوص  در  مؤثر  عوامل  از  ایران  با 

است. بوده 
به  اشاره  با  ادامه  در  صالحی  مهدی 
زبان  آموزش  به  بی اعتنایی  موج زدن 
مرکز  به عنوان  بنارس  گفت:  فارسی، 
حوزه  و  دارد  شیعه  هزار   30 بودیسم، 
از  دارد  فضاهایی  چنین  دارد.  هم  علمیه 
هم  سنت  اهل  مدارس  می رود.  دستمان 
دولت  است.  رفته  بین  از  ظرفیت های  از 
به  باید  فارسی  زبان  کرده  اعالم  هند 
علمای  و  شود  تدریس  دوم  زبان  عنوان 
حتی  و  سخن  فارسی  به  هند  سنت  اهل 
این امکان  عمل،  در  ولی  می گویند؛  شعر 
و بستر جمعیتی گسترده دارد از دستمان 

افغانستان  در  هم  جریان  همین  می رود. 
پیش آمده و قرار بود که کتاب های درسی 
و  شود  فرستاده  افغانستان  به  ایران  از 
 10 آمریکا  اما  نگرفت؛  صورت  کار  این 
افغانستان کرد.  وارد  میلیون کتاب درسی 
با  و  نداریم  را  و فرهنگ  زبان  اقتصاد  عقل 
از  گاه  و  توهم  از سر  گاه  بی اعتنایی هایی 

مواجهیم. شکم سیری  سر 
احمد  درگذشت  به  پایان  در  صالحی 
گرامیداشت  با  و  اشاره  دامغانی  مهدوی 
شخصیت  این  به  دین  ادای  لزوم  و  او  یاد 
از  ایشان  کرد:  اظهار  فرهنگی  برجسته 
فارسی  ادبیات  و  زبان  واقعی  دوستداران 
و  بود  سعدی  بنیاد  جدی  حامیان  از  و 
کمک  بنیاد  این  به  دالر  هزار   60 ساالنه 

► می کرد.    مالی 

سازمان آگهی های روزنامه گویه
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