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ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس: مدیرکل پزشکی قانونی استان خبرداد: مدیرکل استاندارد:

دستگاه قضا با 
تولیدکنندگان کاالی 
غیراستاندارد برخورد کند

۲۸۳ باالبر در قم 
تاییدیــه  استانــدارد 

ندارند

تصادف و نزاع رتبه 
اول پرونده های 

پزشک قانونی در قم
صفحه 2 صفحه 3 صفحه 3

صفحه 3

گزارش خبری »گویه«؛گزارش خبری »گویه«؛

وضع تکان دهنده قم در مصرف آب وضع تکان دهنده قم در مصرف آب 
صفحه صفحه 55اصالح فرهنگ ضروری استاصالح فرهنگ ضروری است

 دفاع امیرآبادی از حذف ارز ترجیحی توسط دولت؛ دفاع امیرآبادی از حذف ارز ترجیحی توسط دولت؛

چشم انداز مطلوب در انتظار اقتصاد ایرانچشم انداز مطلوب در انتظار اقتصاد ایران

میان  ارتباط  برقراری  اینکه  بیان  با  شیعیان  تقلید  ◄     مرجع 
عالمان شیعه و اهل سنت  ضروری است، گفت: به برخی از وهابیان 
هر چه بگوییم فایده ندارد، چرا که آنها قصد و غرض خاصی دارند و 

باشد. همیشگی  شکاف  این  که  خواهند  می 

آیت الله مکارم شیرازی:

  وهابیان می خواهند شکاف 
بین "شیعه و سنی" همیشگی 

باشد

آیت الله مکارم  شیرازی: 

  وهابیـان می خواهنـد شکاف بیـن 
"شیعه و سنی" همیشگی باشد                    
صفحه 1

تاکید استاندار قم؛ 

مدیران استانی پیگیر جذب اعتبارات ملی 
باشند                    

صفحه 3

شهردار قم:

سامانه ۱۳۷ زبان گویای شهروندان 
قمی است                    

صفحه 6

معاون مالی شهرداری:

تاکنون پروژه ای در قم به علت تنگناهای 
مالی تعطیل نشده است                                            
صفحه 6

یکی از مدیران جهادکشاورزی قم تشریح کرد:

استفاده از روش های آبیاری نوین، راه 
حل بحران آب در کشاورزی استان قم                                            
صفحه 2

گزیـده خبـرها

آیت الله  حوزه ،  خبر  مرکز  گزارش  به 
آیت الله  دیدار  در  مکارم شیرازی  ناصر 
در  که  علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  له  معظم  بیت 
برقراری ارتباط میان عالمان شیعه و اهل 
با  ارتباط  اگر  و  است  ضروری  نیز  سنت 
علمای اهل سنت بیشتر شود، می توانیم 

کنیم. خنثی  را  ها  پاشی  سم 
وی با بیان اینکه باید بر مشترکات تکیه 
کنیم،  دوری  اختالفی  موارد  از  و  کرده 
ادیان،  میان  مشکالت  از  یکی  افزود: 
تفاوت اندیشه ها و اختالف فکرهاست که 
می  دیدارها،  و  آمدها  و  رفت  گونه  این  با 

ساخت. برطرف  و  کمرنگ  توان 
نتایج  به  اشاره  با  تقلید شیعیان  مرجع 
به  علمیه  های  حوزه  مدیر  سفر  پربار 
کرد:  بیان  اروپایی  کشورهای  و  واتیکان 
علت  ها  سمپاشی  مقابل  در  سکوت 
گسترش اختالفات است، ما سالیان سال 
و  کردیم  سکوت  آنان  گفته های  مقابل  در 
سبب  سفرها  این  اما  نکردیم  جانانه  دفاع 
ها،  سمپاشی  این  از  بخشی  که  شود  می 

شود. برچیده 
علمیه  حوزه  عالی  سطوح  استاد 
چه  هر  وهابیان  از  برخی  به  کرد:  عنوان 
قصد  آنها  که  چرا  ندارد،  فایده  بگوییم 

خواهند  می  و  دارند  خاصی  غرض  و 
اما  باشد،  همیشگی  شکاف  این  که 
سنت  اهل  و  تشیع  میان  شکاف  می توان 
از  را  مسیحیت  و  اسالم  میان  همچنین  و 
پر  را  ها  شکاف  این  باید  و  برداشت  میان 

. کرد
خاطرنشان  شیرازی  مکارم  الله  آیت 
های  اندیشه  با  دیگران  آشنایی  کرد: 
این سفر است، سفر  نتایج مهم  از  شیعی 
علمی  های  حوزه  از  نمایندگی  به  شما 
نسبت  بعضی  کردن  برطرف  برای  شیعی 
های خالف که به شیعیان داده می شد، 

► بود.     اثرگذار 
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معاون شرکت توزیع نیروی برق قم اعالم کرد:
افزایش ۶.۷ درصدی مصرف 

برق در استان

معاون شرکت توزیع نیروی برق قم از افزایش ۶.۷ درصدی میزان مصرف 
برق در سه ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
گفت: این افزایش مصرف از الگوی مصرف متناسب شرایط اقلیمی قم، 
تعرفه گرمسیری و همچنین شرایط حاکم بر این استان تاثیر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، حمید رمضان 
دهنوی در دیدار با آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه قم اظهار داشت: 

در حال حاضر ۶۰۳ هزار مشترک برق در استان قم هستند.
تشکیل  خانگی  مشترکان  را  مشترکان  درصد   ۸۰ اینکه  بیان  با  وی 
بخش  در  درصد   ۳۸ استان  در  برق  مصارف  کل  از  افزود:  می دهند، 
خانگی، ۹ درصد در بخش عمومی، ۱۲ درصد در بخش کشاورزی، ۲۸ 
درصد در بخش صنعتی و ۱۰ درصد در بخش تجاری مصرف می شود.
 معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق قم با اشاره به شرایط اقلیمی این 
استان، خاطرنشان کرد: سال گذشته پیک مصرف استان در هفته سوم 
تیرماه ۸۳۷ مگاوات بود که در سال جاری یک ماه زودتر ما از این عدد 

عبور کردیم.
دهنوی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی یادآور شد: انتظار ما از 
مشترکان این است که با رعایت الگوی مصرف، استفاده بهینه از انرژی، 

وزارت نیرو را در امر تولید و برق رسانی یاری کنند.
برق  تامین  برای مدیریت  برنامه ریزی های صورت گرفته  به  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: با توجه به مشکل هایی که ایجاد محدودیت برای مشترکان 
که  است  گرفته  صورت  به گونه ای  برنامه ریزی ها  می کند  ایجاد  خانگی 

باشد. بر روی مصارف خانگی  تأثیرگذاری  کمترین 
 معاون برق استان با بیان اینکه به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا 
بین ۱۵ تا ۲۰ مگاوات به پیک مصرف افزوده می شود، خاطرنشان کرد: 
باید شرایط به گونه ای مدیریت شود که از نظر پایداری شبکه، مشترکان 

خانگی کمترین تنش را داشته باشند.
و  از طریق مدیریت مصرف  برق  نیروگاه مجازی  ایجاد  تاکید کرد:   وی 
از  نیرو  وزارت  که مجموعه  است  انتظاری  از مصارف غیرضروری  پرهیز 

باشیم. برق در شبکه  پایداری  تا شاهد  دارد  برق  مشترکان 
با  دیدار  این  در  نیز  استان  برق  نیروی  توزیع  بهره برداری شرکت  معاون 
استان، گفت: سال  برق  تأمین  برای  به تالش های صورت گرفته  اشاره 
بدون  بعضًا  که  شدیم  خاموشی  دچار  اردیبهشت ماه  انتهای  از  گذشته 

می افتاد. اتفاق  برنامه 
این  از  جلوگیری  منظور  به  و  راستا  همین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۱۰۰ گذشته  سال  شهریورماه  از  نیرو  وزارت  جاری،  سال  در  مشکل ها 
برنامه عملیاتی در چهار حوزه تولید، تعمیرات و نگهداری از نیروگاه ها، 
تعریف  را  مصرف  مدیریت  سیاست های  و  توزیع  و  انتقال  شبکه  توسعه 

کرد.
تا ۱۳  توزیع ۱۰  و  تولید  ناترازی  پیش بینی  از  ارجمندزاده  سید محمد 
از  ناترازی  این  از  هزار مگاوات در سال جاری خبر داد و گفت: بخشی 
طریق تولید تامین می شود اما امیدواریم پنچ هزار و ۸۰۰ مگاوات را از 
طریق مدیریت مصرف توسط مشترکین محقق کنیم و بتوانیم از ناترازی 

کنیم. عبور 
صنعت،  حوزه های  در  برنامه هایی  راستا  همین  در  شد:  یادآور  وی 
 ۱۵ از  و  شد  طراحی  اداری  و  عمومی  خانگی،  تجاری،  کشاورزی، 
خردادماه اجرای آن به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی آغاز شده است.
معاون برق قم تصریح کرد: اداره ها نیز مکلف شدند در ساعت های اداری 

۳۰ درصد و بعد از ساعت اداری ۶۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند.
وی مشترکان خانگی را خط قرمز وزارت نیرو دانست و گفت: تمام تالش 
وزارت نیرو این است که با مدیریت تامین و توزیع، پیک بار را در تیرماه و 

مرداد بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
ارجمندزاده در عین حال تاکید کرد: در حوزه خانگی مشترکان پرمصرف 
را از طریق کنتورهای هوشمند مدیریت می کنیم و این قابلیت را داریم 
که برق مشترکینی که بیش از حد مجاز مصرف عبور کنند را قطع کنیم.

مدیر شرکت نفت اعالم کرد؛
۹۸ درصد جایگاه های گازمایع 

در قم استانداردسازی شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم از استانداردسازی 

۹۸ درصد جایگاه های عرضه گاز مایع در این استان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم، سید محمود طاهری مدیر همچنین افزود: با همکاری و هماهنگی 
اداره کل استاندارد استان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
 ۹۸ در حال حاضر  استان،  ان. جی  و مسئوالن جایگاه های سی.  قم 
ادواری  بازرسی  تاییدیه  دارای  استان  سی .ان .جی  جایگاه های  درصد 

می باشد. استاندارد 
انطباق  نظر  از  استان  سوخت  جایگاه های  وضعیت  داشت:  بیان  وی 
شرکت های  توسط  سالیانه  به صورت  کشور  جاری  استانداردهای  با 
 ۴۶ حاضر،  حال  در  و  می شود  بازرسی  استاندارد  اداره کل  تایید  مورد 
تجهیز از ۴۷ تجهیز موجود، دارای تاییدیه استاندارد می باشد و فرآیند 
امر  متولیان  و  است  اقدام  دست  در  نیز  باقیمانده  جایگاه  بازرسی 
به  ایمنی  سطح  باالترین  با  را  سوخت  این  که  می کنند  تالش  همواره 

دهند. ارائه  شهروندان 
طاهری در پایان خاطرنشان کرد: سهم سی. ان. جی از سبد سوخت 
پاک خودروهای سبک استان در سال گذشته ۲۵.۳۵ درصد بوده، که 

باعث صرفه جویی ۲۵ درصدی در مصرف بنزین شده است.

خبـر

شورای  مجلس  در  قم  نماینده       ◄
با  تا  خواست  قضاییه  قوه  از  اسالمی 
استاندارد  غیر  کاالهای  کنندگان  تولید 
دهد. انجام  را  قانونی  الزم  برخوردهای 
در  ذوالنوری  مجتبی  حجت االسالم 
در  که  استان  استاندارد  شورای  جلسه 
برگزار  قم  استانداری  )ع(  جواد  امام  تاالر 
که  است  مقوله ای  استاندارد  گفت:  شد، 
پایان  کنید،  حرکت  مسیر  این  در  چه  هر 
افزایش  حال  در  باید  کیفیت  زیرا  ندارد. 
یک  مطلوب،  وضعیت  هر  باالی  و  باشد 

داریم. مطلوب تر  وضعیت 
تخصصی  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
یک  در  گاهی  داشت:  ابراز  عرصه  هر  در 
که  می رسیم  خطر  دفع  مرحله  به  عرصه 
را  منفعتی  یا  مجموعه  خطری  می بینیم 
است.  خوبی  مرز  اینجا  نمی کند،  تهدید 
باال  را  کیفیت  و  بهره وری  نیز  گاهی 
و  است  پایان  ناپذیر  مرز  اینجا  می بریم، 
پرداخته  آن ها  به  برخی عرصه ها که کمتر 

است. مغفول  شده، 
از  انتقاد  با  مجلس  در  قم  نماینده 
بازار  در  استاندارد  غیر  کاالهای  برخی 
با  محصوالت  از  برخی  داشت:  اظهار 
را  تولید می شود که استحکام الزم  آلیاژی 
ندارد که این امر خسارت ها و هزینه هایی 

دارد. دنبال  به  مردم  برای  را 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
در  دستگاه ها  هماهنگی  بر  تاکید  با 
محصوالت  از  استفاده  بر  نظارت  راستای 

بخش  این  در  داشت:  بیان  استاندارد 
نظام  صمت،  همانند  دستگاه هایی 
جهاد  حکومتی،  تعزیرات  مهندسی، 
با  می توانند  نهادها  سایر  و  کشاورزی 
با یکدیگر در راستای  برقراری ارتباط الزم 
نظارت  استاندارد  محصوالت  از  استفاده 

باشند. داشته 
محصوالت  داشت:  عنوان  ذوالنوری 

کشاورزی ما نیز باید دارای استانداردهای 
بودیم  شاهد  اخیر  مدت  در  و  باشند  الزم 
از کاالهای  که برخی کشورها که بسیاری 
کشاورزی  محصوالت  نیز  استاندارد  آنان 

بودن  اندازه  از  بیش  دلیل  به  را  ایران 
مرجوع  کشور  به  آن  در  کشاورزی  سموم 

کردند.
محصوالت  زمینه  در  کرد:  تاکید  وی 
اعمال  نیازمند  غذایی  مواد  و  کشاورزی 
انتظار  و  داریم  الزم  استانداردهای 
با  برخورد  در  نیز  قضائی  دستگاه  می رود 
میدان شود. وارد  این عرصه  در  متخلفین 

اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
شورای  مجلس  زمینه  این  در  افزود: 
قانون  اصالح  با  می تواند  نیز  اسالمی 
تا  ببرد  باال  را  افراد  برای  تخلف  هزینه 

شود. رعایت  الزم  استانداردهای 
ذوالنوری با بیان این که در برخی دیگر 
استاندارد  کار  است  ممکن  عرصه ها  از 
قواعد  مجریان  اما  شود،  انجام  درست 
صنعت  بحث  در  افزود:  می زنند،  دور  را 
کشور  در  جدی  مشکل  دو  ما  ساختمان 
داریم. برای مثال در اسکلت سازی، جایی 
که سازه ما فلزی است مشکل جوش و در 
ترکیب  و  دانه بندی  مشکل  بتنی  اسکلت 

داریم. را 
برخی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  بسته  مواد  ترکیب  بتون  تولید  مراکز 
ساختمان  بودن  سنددار  یا  قولنامه ای 
تغییر می کند، تصریح کرد: اگر ساختمان 
وجود  بتن  آزمایش  چون  باشد  قولنامه ای 
اگر  و  می دهند  تغییر  را  ترکیب  ندارد 
منطقه، مهندس  به  توجه  با  باشد  سنددار 
ترکیب  مهندسین  با  شخص  ارتباط  ناظر، 
در شاخص،  یعنی  می دهند.  تغییر  را  بتن 
مالک و ابالغ ضابطه مشکل وجود ندارد، 
مشکل در بحث اجرا است که نظارت می 

خواهد.

اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
با اشاره اهمیت قانون چسبندگی مواد در 
داشت:  اظهار  ساختمان  بنای  عمر  طول 
برای  را  عمر  یک  مواد  چسبندگی  قانون 
کرده  مشخص  مصنوعی  و  طبیعی  مواد 
متفاوت  یکدیگر  با  طبیعی  مواد  عمر  که 
بشر  ساخت  مصنوعی  مواد  در  اما  است 
را  عمر  طول  کیفیت،  کنترل  با  می شود 

داد. افزایش 
در  افراد  برخی  دستکاری  اشاره  با  وی 
بازرسی  اوقات  گاهی  کرد:  اظهار  ترازوها 
شرایط  برخی  در  که  است  نیاز  سرزده 
خطا  دچار  غرض  و  قصد  بدون  شخص 
تا مشکل حل  کرد  ارشاد  باید  که  می شود 
باید  که  است  دزد  شخص  گاهی  اما  شود 

شود. قانونی  برخورد 
آیه   به  اشاره  با  پایان  در  ذوالنوری 
اْلُمْؤِمِنیَن«،  َتْنَفُع  ْکَری  الِذّ َفِإَنّ  ْر  »َوَذِکّ
نیاز  غذایی  مواد  بحث  در  ما  کرد:  بیان 
که  داریم  جدی  استانداردهای  اعمال  به 
جای  ولی  می شود  انجام  علی القاعده 
که  است  بسیار  آن  در  پیشرفت  و  تذکر 
دستگاه  جدی  ورود  و  حمایت  نیازمند 
قوانینی  اصالح  همچنین  و  قضایی 
و  ندارند  خاصی  جرم انگاری  که  هستیم 

► است.   کم  آن ها  از  تخلف  هزینه 

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به    ◄
کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر  کشاورزی، 
استان بیان کرد: در اراضی دارای آب شور استفاده از 
شود  می  توصیه  ایزوفلوم  های  لوله  و  فشار  کم  آبیاری 
تیپ  آبیاری  است  مناسب  آب  کیفیت  که  اراضی  در  و 
و  شود  می  استفاده  کلزا  و  ذرت  گیاه  در  خصوص  به 
در  پیوت  سنتر  دستگاه   ۱۸ حدود  هم  این  از  غیر  به 
اراضی آستان مقدس حضرت معصومه )س( در منطقه 
دستگاه  هر  که  گرفته  قرار  برداری  بهره  مورد  گازرون 
را پوشش می دهد. تا ۵۰ هکتار سطح زیر کشت   ۴۰
پور مدیر آب و خاک  مهندس محمد حسین احمد 
که  این  بیان  با  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  خاک  و  آب  مدیریت 
است،  آب  وری  بهره  راستای  در  قم  کشاورزی  جهاد 
دارد  که  تعریفی  بنابر  آب  وری  بهره  کرد:  عنوان 
آب،  مخرج  و  تولید  کسر  عملکرد،  افزایش  تفکیک، 
مخرج  قسمت  که  دارد  مدنظر  را  آب  در  جویی  صرفه 
آب و صرفه جویی به عهده مدیریت آب و خاک است 
های  سامانه  اجرای  راستا  این  در  فعالیت  اولین  و 
جاری  سال  اول  ماهه  سه  در  لذا  بوده،  آبیاری  نوین 
بالغ  اعتباری  با  تقریبا  اراضی  از  ۶۰۰ هکتار  از  بیش 
نوین  های  سامانه  به  مجهز  ریال  میلیارد   ۳۰۰ بر 

است. شده  آبیاری 
با  قنات  رشته   ۵۰ حدود  مرمت  و  بازسازی  وی 
باب  یک  ساخت  ریال،  میلیارد   ۷۰ از  بیش  اعتباری 
احداث  در خلجستان،   دولتی  بودجه های  با  استخر 
حدود ۸۰۰  متر کانال با هدف صرفه جویی در انتقال 
آب و همچنین تهیه و اجرای ۲۳ کیلومتر لوله انتقال 

و  تسطیح  آینده،  ماه  دو  طی  استان  مزارع  در  آب 
تا  اراضی  از  هکتار   ۱۰۰۰ حدود  سازی  یکپارچه 
شده  داده  تخصیص  آن  اعتبار  که  پاییزه  کشت  اول 
برنامه  از دیگر  را  کار است  اجرای  پیمانکار در حال  و 
عنوان  آبی  منابع  از  وری  بهره  افزایش  راستای  در  ها 

کرد.
لحاظ  به  ها  پروژه  تمام  که  این  بیان  با  پور  احمد 
بار  اولین  برای  کرد:  تصریح  شود،  می  ارزیابی  کیفی 
اثر  میزان  و  کیفی  لحاظ  به  ها  پروژه  تمام  استان  در 
گیرد. می  قرار  ارزیابی  مورد  مشاورین  توسط  بخشی 

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر 
استفاده  الگوی کشت  راستای  در  که  این  به  اشاره  با 
اظهار کرد:  توصیه می کنیم،  را  بر  آب  از گیاهان کم 
استان  در  خاکستری  آب  و  استخرها  آب  از  استفاده 

است. کارگیری  به  حال  در 
خانه  تصفیه  اولین  که  این  بیان  با  پور  احمد 
ابراز  شد،  احداث  قم  دانشگاه  در  محلی  فاضالب 
کرد: در حدود ۳۰ هکتار از اراضی دانشگاه قم تحت 
تا  همچنین  است  گرفته  قرار  خاکستری  آب  آبیاری 
پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ رشته قنات مرمت و احیا 
کنتر  به  مجهز  هم  چاه  حلقه  هزار  حدود  چیزی  و 

شد. خواهد  هوشمند 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر 
محیطی  تنش  های  با  قم  در  کشاورزی  کرد:  تأکید 
دلیل  همین  به  است،    همراه  آبی  منابع  کمبود  و 
استان  این  در  آبیاری  نوین  های  سامانه   از  استفاده 
یک ضرورت برای حفظ زمین  های کشاورزی به شمار 
باغ  و  روند تجهیز مزرعه  ها  راستا  و در همین  می  آید 

یابد. ادامه   باید  ها  سامانه   این  به   ها 
وی در خصوص شیوه های نوین آبیاری متناسب با 
اقلیم استان یادآور شد: کشاورز زمانی که درخواست 
را  نوین  های  سامانه  بالعوض  تسهیالت  از  استفاده 
مشاورین  و  شود  می  معرفی  مشاورین  به  دهد  می 
و  داده  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  را  اراضی  ذیصالح 
و سپس  انجام می دهند  را  و خاک  آب  آزمایش های 
به کشاورز توصیه می کنند که چه نوع روشی بهترین 

داشت. خواهد  را  نتیجه 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر 
از  استفاده  شور  آب  دارای  اراضی  در  کرد:  بیان 
ایزوفلوم توصیه می شود  آبیاری کم فشار و لوله های 
آبیاری تیپ  اراضی که کیفیت آب مناسب است  و در 
شود  می  استفاده  کلزا  و  ذرت  گیاه  در  خصوص  به 

پیوت  سنتر  دستگاه   ۱۸ حدود  هم  این  از  غیر  به  و 
در  )س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  اراضی  در 
هر  که  گرفته  قرار  برداری  بهره  مورد  گازرون  منطقه 
پوشش  را  کشت  زیر  سطح  هکتار   ۵۰ تا   ۴۰ دستگاه 

دهد. می 
 ۹۵۰ بیان این که استان قم  با  احمد پور در ادامه 
قنات  رشته   ۱۴۰۰ حدود  و  عمومی  قنات  رشته 
 ۹۵۰ این  از  کرد:   تأکید  دارد،  خصوصی  چشمه  و 
 ۱۵ تا   ۱۰ حدود  چیزی   ۱۳۹۹ سال  از  قبل  تا  قنات 
این   ۱۴۰۰ سال  در  و  شد  نوسازی  و  بازسازی  قنات 
عدد به ۳۶ رشته قنات رسید ولی در سه ماه اول سال 
تا  و  هستیم  اجرا  حال  در  را  حلقه   ۵۰ حدود  جاری 
هم  را  دیگر  قنات  رشته   ۵۰ امیدواریم  امسال  پایان 

کنیم. احیا  و  مرمت 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر 
به  جمهور  ریاست  سفر  با  که  این  به  اشاره  ضمن 
آب  زمینه  در  خوبی  اعتبارات  الحمدلله  قم  استان 
این  اول  مرحله  شد:  متذکر  شد،  مصوب  خاک  و 
شد  داده  تخصیص  گذشته  سال  اسفند  در  اعتبارات 
اجرا  حال  در  تخصیصی  اعتبارات  تمام  مجموع  در  و 
در  فشار  تحت  آبیاری  و  شده  اخذ  پیمانکار  و  است 
در  امسال  اعتبارات  و  شده  اجرا  هکتار   ۳۰۰ سطح 

باشد. می   ۱۴۰۰ سال  اعتبارات  برابر   ۵ حدود 
احمد پور در پایان گفت: با توجه به اقلیم خشکی 
از  داریم  تقاضا  کشاورزان  از  دارد  قم  استان  که 
وری  بهره  و  کنند  استفاده  آبیاری  نوین  های  سیستم 
از منابع آبی را در راستای افزایش تولید در حد توان 

► ببرند.     باال 

◄     مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در 
سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  با  دیدار 
مناطق  از  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  گفت: 

است. هویت  با  و  شفاف 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  موسوی  رضا  سید 
اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  با  دیدار  در  استان 
حوزه  در  متعدد  قوانین  وجود  به  اشاره  با  سلفچگان 
و  تحقق  در  را  کل  اداره  این  وظیفه  زیست  محیط 

کرد. ارزیابی  مهم  و  سنگین  قوانین  این  اجرای 
اقتصادی  شرایط  شدن  تر  سخت  با  گفت:  وی 
محیطی  زیست  مسائل  تولیدی  واحدهای  متاسفانه 
از  و  کنند  می  خارج  خود  اول  اولویت های  از  را 
از  بعضی  که  این درحالیست  کاهند،  آن می  اهمیت 
محیط  مقررات  گرفتن  نادیده  از  ناشی  خسارت های 

است. ناپذیر  جبران  زیست 
با اشاره   مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم 
ویژه  منطقه  نزدیک  و  خوب  همکاری  از  تقدیر  و 
را  این منطقه  اداره کل،  این  با   اقتصادی سلفچگان 
از مناطق شفاف و با هویت در اجرای قوانین محیط 

از  بیش  همکاری  ادامه  خواستار  و  دانست  زیست 
شد. کل  اداره  این  با  منطقه  پیش 

استان  مختلف  های  جذابیت  به  اشاره  با  ایشان 
مناطق  وجود  و  اقتصادی  و  زیارتی  نظر  از  قم 
در  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مانند  صنعتی 
برای  مجوز  صدور  از  جلوگیری  با  گفت:  استان  این 
که  فعلی  زمان  در  شود  می  بر،  آب  و  آالینده  صنایع 
دست  جهان  نقاط  سایر  مانند  آب   بحران  با  کشور 
و  حاضر  نسل  برای  را  موضوع  این  است  گریبان  به 
سیاست های  همچنین  کرد.  مدیریت  خوبی  به  آینده 
دارای  که  واحدهایی  که  برود  سمتی  به  باید  کلی 
منطبق  روز  قوانین  با  را  خود  نیز  هستند  آالیندگی 
زیست  مسائل  و  آالیندگی  نظر  از  آینده  در  تا  نمایند 

نشویم. مواجه  مشکل  با  محیطی 
محیط  ملی  صندوق  به  اشاره  با  ادامه  در  موسوی 
طرح های  در  صندوق  این  جدی  حمایت  از  زیست 

داد. خبر  محیطی  زیست 
ویژه  منطقه  مدیرعامل  دیدار  این  ابتدای  در 
کل  مدیر  حضور  از  تشکر  ضمن  سلفچگان  اقتصادی 

در  ایشان  معاونین  و  استان  زیست  محیط  حفاظت 
فعاالن  با  ویژه  منطقه  سویه  دو  رابطه  ویژه،  منطقه 
اولویت  و  زیست  محیط  حفظ  قالب   در  را  اقتصادی 
گفت:  و  کرد  اعالم  زیستی  محیط  قوانین  دادن  قرار 
این  در  گذار  سرمایه  جذب  در  مباحث  مهمترین 

دارد  قرار  ما  اول  اولویت های  در  آنچه  و  منطقه 
اعتقاد  آن  به  که  است  محیطی  زیست  نکات  رعایت 

کنیم. می  دنبال  و  داشته 
 50 در  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
هکتار   2000 مساحت  به  زمینی  در  قم  کیلومتری 
رسید.  وزیران  هیات  تصویب  به   1376 سال  در 
در  تجاری  و  تولیدی  واحد   170 حدود  هم اکنون 
گر  نمایان  رقم  این  که  می کند  فعالیت  منطقه  این 
پروانه  دارای  واحدهای  درصد   80 از  بیش  فعالیت 
به عنوان  منطقه  است.این  منطقه  بهره برداری 
به  اقتصادی  ویژه  منطقه  نزدیک ترین  و  مهم ترین 
مسیر  در  واقع  کشور،  اقتصادی  ـ  سیاسی  مرکز 
جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی 
جهت  و  بوده  ایران  غرب  ـ  شرق  و  جنوب  ـ  شمال 
میانه  آسیای  کشورهای  اروپا،  با  ارتباط  برقراری 
ترانزیت  و  صادرات  تولید،  به منظور  خلیج فارس  و 
نقش  است  قادر  و  داشته  ممتاز  موقعیتی  کاال، 
ایفا  کشور  و  منطقه  کالن  اقتصاد  در  تعیین کننده ای 

► نماید.    

ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس:

● دستگاه قضا با تولیدکنندگان کاالی غیراستاندارد برخورد کند  ●

یکی از مدیران جهادکشاورزی قم تشریح کرد:

●  استفاده از روش های آبیاری نوین، راه حل بحران آب در کشاورزی استان قم    ●

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

●  منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از مناطق شفاف و با هویت است    ●

»آگهی مزایده اموال غیر منقول«  نوبت اول 
پرونده:  )شماره    ۱۴۰۱۰۲۴۶۰۰۰۰۰۲۸۴۳۵ گهی:  آ شماره 

 )۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۸ ۲ ۵ ۳ ۵ ۵ ۰ ۰ ۸ ۱ ۹
به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با  شده  توقیف  ملک  فوق  کالسه  پرونده  در 
ارزیابی  دادگستری  کارشناس  توسط  ...که  و  عربشاهی  اله  سیف  مرحوم  ورثه 
۱۰ در دادگاه  الی   ۹ ۱۴۰۱/۴/۲۳ ساعت  روز پنجشنبه مورخ  شده است در 
بخش  عمومی  دادگاه  کهک  بخش  قم  استان  آدرس  به  کهک  بخش  عمومی 

رسد.  می  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  احکام  اجرای  دفتر  کهک 
دکتر  مرحوم  کوچه   – مالصدرا  خیابان   – کهک  شهر  ملک:  موقعیت   -۱

۱۹۶ پالک   – عربشاهی 
و   ۹۸ الف  سری   ۱۶۰۱۰۶ سریال  شماره  دارای  ملک  ثبتی:  مشخصات   -۲
عرصه  مساحت  با  ثبتی   ۵ بخش  اصلی   ۱۰۲ از  فرعی   ۲۴ ثبتی  پالک  دارای 

میباشد. مترمربع   ۱۳۳۰/۵۹
قسمت  چند  در  اعیانی  دارای  فوق  ملک  ملک:  اعیان  و  عرصه  مشخصات   -۳

قسمت  که  طبقه(  )دو  غربی  و  طبقه(  دو  )در  جنوبی  و  شمالی  سمت  میباشد 
قوسی  طاقی  های  سقف  و  بنایی  مصالح  با  ملک  ساخت  ندارد.  دیوار  غربی 
بخشی  جنوبی  قسمت  دوم  طبقه  در  و  گلی  و  خشت  دیوارهای  و  چوبی  و 
مربوط  آن  ساخت  و  بوده  قدمت  دارای  ملک  است.  ضربی  طاق  سقف  دارای 
حیاط  با  چهارفصل  های  ساختمان  و  بیرونی  و  اندرونی  شامل  قدیم  سده  به 
به  نیز  قسمتی  و  هشتی  رواق  و  ایوان  سازی،  محوطه  و  حوض  دارای  مرکزی 
ورودی  لکین  است  ورودی  دارای  که  شرق  سمت  در  زمینی  و  طویله  صورت 
قدیمی  چوبی  اغلب  ها  پنجره  و  درب  باشد.  می  ملک  جنوب  سمت  از  اصلی 
اغلب کف  و  موزاییک  از کف  و قسمتی  دار قدیمی  و کف محوطه آجری طرح 
اجر  قسمتی  ساختمان  نمای  پوشش  و  موزاییک  بعضا  و  سیمان  ها  اعیانی 
قزاقی و قسمتی کاه گلی و قسمت گچی و سیستم سرمایش ندارد و گرمایش 
بخاری گازی و یک پارکینگ قدیمی با درب کرکره ای قدیمی و دارای چاه اب 
با کاربری  و  از سکنه  معمولی و انشعابات اب و برق و گاز و اکنون ملک خالی 

از  ۵۵۰ مترمربع )برداشت  مسکونی است. نهایتا جمع اعیانی ملک در حدود 
باشد. می  هوایی(  عکس  طریق 

هرگونه  از  فارغ  و  شده  داده  شرح  به  عنایت  با  ملک:  کل  ارزش   -۴
مبلغ  به  منافع  با  ملک   ، شده  یاد  ثبتی  پالک  به  مربوط  احتمالی  دیون 
تومان(  میلیون  هجده  و  سیصد  و  میلیارد  )هفت  ریال   ۷۳/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

میگردد. ارزیابی  و  براورد 
روز  پنج  توانند  می  دارند  را  شده  توقیف  ملک  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  نظر  مورد  ملک  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
ده  ضمنا  گردد.  می  واگذار  دهد  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  شخصی  به  و 
می  دریافت  ماه  یک  ظرف  نیز  مابقی  و  اخذ  نقدًا  پیشنهادی  مبلغ  از  درصد 

گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  گردد. 
شهرستان کهک  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دادورز 
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تاکید استاندار قم؛ 
مدیران استانی پیگیر جذب 

اعتبارات ملی باشند

جذب  در  استان  مدیران  جدی  پیگیری  خواستار  قم،  استاندار 
شد. مرتبط  وزارتخانه های  طریق  از  ملی  اعتبارات 

در  شاهچراغی  محمدتقی  سید  قم،  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن کرامت استانداری 

کنند. استفاده  نیز  ملی  اعتبارات  از  استان  مدیران  کرد:  تصریح 
دولتی  ادارات  کرد:  خاطرنشان  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
مشخص  گاز  و  برق  آب،  شرکت های  به  را  خود  بدهی  تکلیف  استان، 

. کنند
بودجه  تخصیص  با  رابطه  در  جعفرآباد  فرماندار  عبداللهی  ذبیح الله 
استان  تازه تاسیس  شهرستان های  به  ویژه  توجه  خواستار  استانی، 
شد و گفت: الزم است، به این شهرستان ها در چند سال نخست نگاه 

شود. ویژه 
و  فراهانی  امیرآبادی  احمد  جلسه،  این  در  همچنین 
در  قم  مردم  نمایندگان  ذوالنوری  مجتبی  حجت االسالم والمسلمین 
مجلس شورای اسالمی و تعدادی از مدیران و کارشناسان، در رابطه با 
موضوع های مطرح شده دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.  
داشت:  اظهار  نیز  قم  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
که  بود  تومان  میلیارد   ۳۹۱ امسال  ابالغی  اعتبارات  هزینه  بخش  در 
میلیارد   ۱۱۱ و  کارکنان  دستمزد  و  حقوق  برای  تومان  میلیارد   ۲۸۰

بود. هزینه ها  سایر  بابت  آن  تومان 
حسن نادری در رابطه با اعتبارات تملک دارایی اظهار داشت: امسال 
 ۳۹ به سال گذشته  نسبت  که  بود  ابالغی  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۳۶
با  اعتبارات  این  درصد   ۱۰ باید  البته  که  می دهد  نشان  رشد  درصد 

بشود. تعریف  دانش بنیان  طرح های  رویکرد 
نیز  گذشته  سال  در  دارایی  تملک  اعتبارات  کرد:  خاطرنشان  وی 

بود. طرح   ۳۸۰ حدود  برای  تومان  میلیارد   ۲۵۶

قم معین استان ایالم برای 
خدمت رسانی به زائران اربعین 

به  قم  استان  گفت:  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
استان   ۸ همراه  به  حسینی  اربعین  زائران  به  رسانی  خدمت  منظور 

است. شده  تعیین  ایالم  استان  معین  دیگر 
 ۲۴۶ از  بیش  میزبان   ۱۳۹۸ سال  در  گفت:  مقیمی  ابوالقاسم 
بر  افزون  تعداد  این  که  بودیم  )ع(  سیدالشهدا  زائران  از  نفر  هزار 

داشتیم. اقامتی  مجموعه های  که  بود  اسکان هایی 
ساماندهی  گوید:  می  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
آنان  از  پشتیبانی  و  اعزام  به  مربوط  امور  پیگیری  و  قمی  موکب های 
مهمترین  جمله  از  حسینی  زائران  به  عراق  در  رسانی  خدمات  برای 

است. بوده  مأموریت ها  این 
اربعین  زائران  به  رسانی  خدمت  منظور  به  قم  استان  گفت:  او 
راستا  این  در  که  است  شده  تعیین  ایالم  استان  معین  حسینی 
زائران  به  مطلوب تر  چه  هر  خدمات  ارائه  برای  نیز  دیگر  استان   ۸

بود. خواهند  ایالم  استان  کنار  در  )ع(  سیدالشهدا 
را  یک  هدف  زمینه،  این  در  کشور  وزارت  گوید:  می  مقیمی 
خراسان  قم،  و  اعالم  خوزستان  و  کرمانشاه  ایالم،  استان های 
دو  هدف  استان های  عنوان  به  بلوچستان  و  سیستان  و  رضوی 

است. کرده  معرفی 
می شود  تالش  گفت:  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
شود  استفاده  حسینی  اربعین  در  مردمی  ظرفیت های  تمامی  از  تا 
قم  مقدس  شهر  ورودی  در  زائران  به  تا  می شود  ریزی  برنامه  و 
و  گیرد  صورت  احسن  نحو  به  آنان  راهنمایی  و  شود  گفته  خیرمقدم 
حسینی  زائران  به  کمک  برای  عربی  و  اردو  زبان های  به  محتوا هایی 

شود. نصب  شهر  سطح  در  تابلو  و  بنر  صورت  به  و  تهیه 

خبـر

هیئت  عضو  فراهانی،  امیرآبادی       ◄
با   ، گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه 
بیشتر می شد هرچند  تورم  اسکناس  چاپ 
با اصالح ساختار اقتصادی و تغییر سیستم 
افزایش  با  ترجیحی  ارز  حذف  دنبال  به 
می توان  ولی  هستیم  روبرو  قیمت ها 
اقتصاد  برای  این زمینه  افق های خوبی در 

کرد. پیش بینی 
امیرآبادی  احمد  قم،  بازار  گزارش  به 
و  رئیس  با  دیدار  در  شنبه  عصر  فراهانی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  کارکنان 
ساختار  اصالح  کرد:  بیان  قم  استان 
اقتصادی پیشنهاد دولت بود و مجلس هم 
است  ملی  کار  یک  باالخرِه  کرد؛  تصویب 
هم دولت و هم مجلس اعتقاد داشتند این 

می شد. انجام  زودتر  باید  اتفاق 
تورم  اسکناس  چاپ  با  وی،  گفته  به 
ساختار  اصالح  با  هرچند  می شد  بیشتر 
حذف  دنبال  به  سیستم  تغییر  و  اقتصادی 
روبرو  قیمت ها  افزایش  با  ترجیحی  ارز 
در  خوبی  افق های  می توان  ولی  هستیم 
این زمینه برای اقتصاد پیش بینی کرد، یک 
از  بردن  بهره  حال  در  سودجو  افراد  سری 
دلیل  همین  به  لذا  بودند  سیستمی  چنین 
در فضای مجازی و غیره در حال ضربه زدن 

هستند. اصالحات  این  به 
نماینده مردم قم در خانه ملت با اشاره به 
تولیدی  واحدهای  که  اقتصادی  فشارهای 

دستمزد  و  قیمت ها  افزایش  از  ناشی 
ارز  دنبال حذف  به  فزود:  تحمل می کنند، 
هستیم  قیمت ها  افزایش  شاهد  ترجیحی 
لذا سازمان  یافته  افزایش  و دستمزدها هم 
دهد؛  افزایش  را  بازرسی ها  باید  صمت 
هم چنین فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد 
شده است باید همه بانک های خصوصی و 

کنند. کمک  تولیدی  واحدهای  به  عامل 
سری  یک  هم  مجلس  در  گفت:  وی 
ولی  کرده ایم  مشخص  خود  برای  تکالیفی 
زمانی می توان  را عماًل در جامعه  آن  نتایج 
و  اولیه  مواد  شود؛  پیگیری  که  کنیم  حس 
مناسبی  کار  بورس  در  آن  فروش  و  خرید 

که  دارد  وجود  هم  دست هایی  اما  است 
مشکالت  باید  شده اند.  مشکالتی  باعث 
در  تا  برسانید  ما  به  را  تولیدی  واحدهای 
واحد  هیچ  نباید  کنیم  پیگیری  مجلس 
کارگران  بیکاری  باعث  و  تعطیل  تولیدی 

شود.
رو  پیش  را  سختی  سال  گفت:  وی 

که  کنونی  فضای  با  می رسد  نظر  به  داریم 
مطلوبی  انداز  چشم  کرده  ترسیم  دولت 
سیستم  باید  کرد؛  بینی  پیش  می توان  را 
که  فساد  زمینه  و  نمونه  که  می شد  اصالح 

می شد. حذف  بود  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
وجود ۱۶ بازرس برای مدیریت ۵۰ هزار 

صنف در قم
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
ارائه  ضمن  جلسه  این  در  نیز  قم  استان 
ظرفیت های  و  مشکالت  از  گزارشی 
به  قم  استان  معدنی  و  صنعتی  واحدهای 
کرد  اشاره  واحدها  این  مشکالت  و  فشارها 
تولیدی  واحدهای  و  صنعتگران  گفت:  و 
و  گاز  و  برق  و  آب  تعرفه های  افزایش  با 
با  گمرکی  معافیت های  حذف  هم چنین 

هستند. روبرو  زیادی  فشارهای 
امسال  اوایل  از  گفت:  ابدالی  اکبر 
حذف  صنعتگران  برای  گمرکی  معافیت 
شده است از سویی این واحدها با افزایش 
گاز  و  برق  و  آب  تعرفه های  برابری  چند 
روبرو و به آنها فشارهای سنگینی وارد شده 

. ست ا
حمایت  ملی  تولید  از  ما  افزود:  وی 
تبصره ای  میان  این  در  باید  ولی  می کنیم 
آن  تولید  توان  که  آالتی  ماشین  که  باشد 
صنعتگر  و  ندارد  وجود  کشور  داخل  در 
می خواهد از خارج خریداری کند معافیت 
گمرکی آنها حذف نشود چرا که فشارهایی 
می شود  تحمیل  تولیدی  واحدهای  بر 
تعرفه های آب و برق و گاز هم افزایش یافته 
واحدهای  شدن  تعطیل  از  قبل  تا  باید  که 
تولیدی حمایت هایی از این واحدها صورت 

گیرد.
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  گفته  به 

وضع  قوانینی  دولت  قم،  استان  تجارت  و 
تولیدی  واحدهای  از  هرکدام  که  کرده 
برخی  هرچند  ندارند  قیمت  افزایش  حق 
اما  داده اند  افزایش  ناعادالنه  را  قیمت ها 
محدودهای  دارد  وجود  که  دیگری  مشکل 
سازمان زمین شناسی است که هنوز برخی 
پیگیری نشده است  و  محدوده ها مشخص 
زمین شناسی  محدوده  تعدادی  هرچند 
هم  اکتشافی  پروانه   ۱۱ و  شده  شناسایی 
داریم  طال  معدن  که  بدانیم  باید  ما  داریم؛ 

خیر؟ یا 
معدن  مشکالت  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
می تواند  شود  حل  و  پیگیری  زواریون 
قم  استان  برای  اقتصادی  مطلوب  ظرفیت 
کنیم  تکلیف  تعیین  باید  کرد:  بیان  باشد، 
حل  مزایده  طریق  از  معدن  این  مشکل  و 

شود.
ابدالی در ادامه گفت: در بخش بازرسی 
است  این  شود  پیگیری  باید  که  نکته ای 
را  بازار  بازرسی  توان  ما  بازرسی  بخش  که 
و هم حقوق  نداریم  کافی  نیروی  ندارد هم 
اندک است در حالی  آنها بسیار  و دستمزد 
تأثیرگذار  هم  کاال  قاچاق  با  مبارزه  در  که 
که  دارد  قانونی وجود  راهکار  هستند؛ یک 
باید پیگیری شود. ۱۶ بازرس داریم که باید 
۵۰ هزار صنف را مدیریت کنند با این حجم 
را  بازار  به  رسیدگی  توان  ما  قم  در  مسافر 

نداریم.    ►

◄     مدیرکل استاندارد قم با بیان اینکه 
در حوزه دولتی، نظامی، انتظامی، نظارتی 
در  آسانسور  و  باالبر   ۲۸۳ دانشگاه ها  و 
تاییدیه  هرگونه  فاقد  که  دارد  وجود  استان 
استاندارد است گفت: این تعداد ۳۰ درصد 

هستند. عمومی  باالبرهای  از 
در  فرد  آوری  مجید  ایرنا،  گزارش  به 
در  قم  استاندارد  شورای  جلسه  نخستین 
اظهار  استانداری  )ع(  جواد  امام  تاالر 
گواهی   ۴۵۵ و  یکهزار  استان  در  داشت: 
باالبر صادر شده که ۸۶۹ مورد گواهی اولیه 

است. ادواری  نیز  مورد   ۵۷۶ و 
وی با اشاره به وجود ۴۴ شرکت طراحی 
سازمان  مجموعه  زیر  که  باالبر  مونتاژ  و 
شرکت  پنج  گفت:  است  استان  صمت 
سازنده  شرکت های  که  داریم  نیز  بازرسی 
کار طراحی را انجام، بازرسان هم تایید و در 

می شود. صادر  پروانه  نهایت 
ادامه  در  قم  استاندارد  مدیرکل 
نخست  سه ماهه  پایان  تا  کرد:  خاطرنشان 
استان،  عمومی  اماکن  در  جاری،  سال 
۴۰۳ باالبر دارای تاییدهای اولیه و ادواری 

بوده اند.

تاییدیه  باالبر،   ۲۰۵ کرد:  اضافه  وی 
نگرفتند. را  ادواری  اما  دارند،  اولیه 

در  اینکه  یادآوری  با  مسئول  این 
انتظامی،  نظامی،  دولتی،  حوزه های 
مختلف  مراکز  سایر  و  دانشگاه ها  نظارتی، 
که  دارد  وجود  استان  در  باالبر   ۲۸۳ دیگر 
فاقد هر گونه تاییدیه است گفت: این تعداد 
 ۵۴ است،  عمومی  باالبرهای  از  درصد   ۳۰
باالبر نیز هیدرولیک هستند که عدم شمول 

دارند.
در  باالبر   ۹۴۵ مجموع  در  گفت:  وی 

است. شده  شناسایی  عمومی  حوزه 
آنالیز  به  اشاره  با  همچنین  فرد  آوری 
این تعداد باالبر افزود: ۱۹۸ باالبر در حوزه 
در  مورد   ۱۳۰ اقامتی،  مورد   ۱۹۶ اداری، 
خصوصی،  و  دولتی  مراکز  و  بیمارستان ها 
و  تجاری  مجتمع های  در  نیز  مورد   ۲۱۸
دانشگاه ها،  در  هم  باالبر   ۱۹۱ تفریحی، 
در  هم  مورد   ۱۲ و  علمی  مراکز  و  مدارس 
معصومه  حضرت  حرم  و  جمکران  مسجد 

می باشد.
دولتی،  حوزه های  در  گفت:  وی 
و  انتظامی  مراکز  و  بانک ها  شهرداری، 

قضایی ۷۰ درصد استانداردسازی را انجام 
. هیم د

در  کرد:  تصریح  قم  استاندارد  مدیرکل 
ترتیب ۷۴  به  بیمارستان ها  و  اقامتی  حوزه 
استانداردسازی  کار  درصد   ۶۲ و  درصد 
تقریبا  نیز  دولتی  بیمارستان های  و  انجام، 

ندارند. مشکلی 
در  بیشتر  مشکل  کرد:  تاکید  وی 
و  انتظامی  مراکز  بانک ها،  شهرداری، 
و  انجام  کار  درصد   ۵۰ که  است  قضایی 
فقط تاییدیه صادر نشده است، جلسه های 
مکرری با دستگاه ها گذاشتیم، با شرکت ها 
در  آوردیم،  عمل  به  بازرسی  و  و  تفاهم 
مجموع ۶۴ درصد استانداردسازی را پیش 

برده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ تعداد 
۱۴۵ گواهی باالبر معتبر در قم داشتیم، در 
بانک اطالعاتی باالبر این استان فقط ۷۱۰ 

باالبر بود که به ۹۴۵ باالبر رسیده است.
غیر  کپسول های  به  سوخت  جایگاه 

ندهند خدمات  استاندارد 
این  در  نیز  قم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سی.ان . عرضه  جایگاه های  گفت:  جلسه 

که  خودروهایی  به  مایع  گاز  یا  جی 
نباید  دارند  غیراستاندارد  کپسول های 

بدهند. خدمات 
داخل  که  گازی  افزود:  نصیری  علیرضا 

گاز  دارد،  وجود  سی .ان.جی  جایگاه های 
است. شده  فشرده  طبیعی 

خانه ها  در  که  طبیعی  گاز  افزود:  وی 
پوند  چهارم  یک  حد  در  می شود  استفاده 

است، اما گازی که داخل کپسول می رود و 
در خودرو پشت سر راننده قرار می گیرد سه 

می کند. پیدا  ظرفیت  پوند  هزار 
خودروها  چون  کرد:  بیان  نصیری 

استفاده  غیراستاندارد  کپسول های  از 
ناگوار  حوادث  وقوع  احتمال  می کنند، 
بحث  به  جدی  توجه  با  باید  که  دارد  وجود 
استاندارد، از این وقایع جلوگیری کنیم.   ►

در  این که  بیان  با  قم  قانونی  پزشکی  مدیرکل       ◄
خانم ها  تصادفات  مصدومان  درصد    ۵۹  ،۱۴۰۰ سال 
بودند، ادامه داد: رتبه قم در سال ۱۴۰۰ در مصدومان 

بود. اول  تصادفات  از  ناشی 
به  خبرنگاران  با  گفتگو  در  آخا  صدیقی  حمید 
مناسبت هفته قوه قضاییه، افزود: یک سوم پرونده های 
قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود، زیرا ابهاماتی 
رفع  باید  پزشکی  علم  که  دارد  وجود  پرونده ها  این  در 

. کند
قانونی  پزشکی  اصلی  وظیفه  این که  بیان  با  وی 
کرد:  اضافه  است،  قضایی  استعالمات  به  پاسخ 
کارشناسی  قانونی  پزشکی  در  که  پرونده هایی  اکثر 
نزاع،  جمله  از  بالینی  پرونده های  به  مربوط  می شود، 
تصادف،نقص عضو، تحمل کیفر محکومان و رابطه پدر 
و فرزندی است و سه درصد پرونده ها مربوط به اجساد 

است.
پرونده   ۲۷۳ و  هزار   ۳۳ کارشناسی  به  اشاره  با  وی 
معاینات بالینی در سال گذشته، گفت: بیشترین حجم 

و تصادفات است. نزاع  به  بالینی مربوط  معاینات 
 ۵۷۶ و  هزار  یک  حدود  این که  بیان  با  آخا  صدیقی 
مورد از پرونده های بالینی مربوط به معاینات روانپزشکی 
بود، افزود: ۱۰ هزار و ۱۳۴ مورد معاینه در حوزه نزاع 
بود که نسبت به سال ۹۹ که ۱۰ هزار و ۴۹ مورد بود، 
شانزدهمین  قم  می دهد؛  نشان  افزایش  درصد  یک 

است. منازعات  از  ناشی  مصدومان  تعداد  در  استان 
وی اضافه کرد: مصدومان تصادفات در سال ۹۹، ۷ 
هزار و ۱۷۴ نفر بود که پارسال با افزایش ۲۹ درصدی به 

۹ هزار و ۱۹۰ نفر افزایش یافت.
درصد    ۵۹  ،۱۴۰۰ سال  در  این که  بیان  با  وی 
مصدومان تصادفات خانم ها بودند، ادامه داد: رتبه قم 
در سال ۱۴۰۰ در مصدومان ناشی از تصادفات اول بود.
مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: در ۲ ماه امسال نیز 
تعداد پرونده های معاینات بالینی هفت درصد نسبت به 
مدت مشابه پارسال افزایش و مصدومان تصادفات ۳۳ 

درصد افزایش و نزاع پنج درصد کاهش داشته است.
مورد   ۲۵۰ و  هزار  یک   ۱۴۰۰ سال  در  افزود:  وی 
این  که  شد  تشکیل  مشکوک  مرگ  به  مربوط  پرونده 

تعداد در سال ۹۹، یک هزار و ۱۶۷ مورد بود که هشت 
می دهد. نشان  رشد  درصد 

وی با اشاره به این که هر مرگی که بار حقوقی داشته 
مرگ  اگر  داد:  ادامه  می شود،  محسوب  مشکوک  باشد 
فرد به دلیل یکی از ۱۹ موردی که تعیین شده از جمله 
افتاده  اتفاق  سوختگی  و  غرق شدگی  برق گرفتگی، 
باید  و  کند  فوت صادر  گواهی  نمی تواند  پزشک  باشد، 

شود. رسیدگی  ذیصالح  مرجع  توسط 
به گفته صدیقی آخا، در سال ۹۹، ۳۳۳ مورد فوتی 
شد  داده  تشخیص  مشکوک  رانندگی  حوادث  دلیل  به 
با کاهش ۱۴ درصدی،  تعداد در سال ۱۴۰۰،  این  که 

بود. مورد   ۲۸۹
وی گفت: در سال ۱۴۰۰، فوت ناشی از حوادث کار 
۴۸ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ با ۴۵ مورد، ۷ درصد 

افزایش نشان می دهد.
از منواکسید  ناشی  به گفته وی، در سال ۹۹، فوت 
 ۵۰ افزایش  با   ۱۴۰۰ سال  در  که  بود  مورد   ۸ کربن 

رسید. مورد   ۱۲ به  درصدی 
صدیقی آخا خاطرنشان کرد: استان قم در فوتی های 
غیرطبیعی رتبه ۲۷ و در مرگ ناشی از حوادث کار نیز 

رتبه پنجم را دارد.
وی به تصادفات منجر به فوت اشاره و بیان کرد: سال 
۱۴۰۰، فوت درون شهری ۹۶ مورد و در سال ۹۹، ۱۲۰ 

مورد بود که ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: فوتی های برون شهری ناشی از تصادفات 
 ۲ کاهش  با  که  بود   ۱۷۱  ،۹۹ سال  در  نیز  رانندگی 
است. رسیده   ۱۴۰۰ سال  در  درصد   ۱۶۸ به  درصدی 

مدیرکل پزشکی قانونی قم ادامه داد: در سال ۹۹، 
سال  در  که  بودند  خانم  تصادفات  از  ناشی  فوتی   ۴۷
۱۴۰۰، این تعداد به ۵۸ مورد افزایش یافت و رشد ۲۲ 

می دهد. نشان  درصدی 
از  ناشی  فوتی های  در  قم  رتبه  کرد:  اضافه  وی 
است. بوده   ۲۵ گذشته  سال  در  رانندگی  حوادث 

دنبال  به  پیاده  عابر   ۶۲ گذشته  سال  گفت:  وی 
تصادفات فوت کردند که نسبت به سال ۹۹ که ۷۳ مورد 

است. یافته  کاهش  درصد   ۱۵ بود، 
صدیقی آخا افزود: فوتی های موتورسوارها ناشی از 

حوادث ترافیکی در سال گذشته ۷۴ مورد بود که نسبت 
یافته  کاهش  درصد   ۱۴ بود،  مورد   ۸۶ که   ۹۹ سال  به 

است.
وی اضافه کرد: در ۲ ماه امسال فوتی موتورسوار ۱۳ 

مورد بود و نسبت به پارسال که ۱۱ مورد بود، ۱۹ درصد 
رشد داشت.

وی با بیان این که در کارشناسی های پزشکی قانونی، 
ویژه  کمیسیون های  در  سقط جنین  موارد  کارشناسی 
بررسی می شود، ادامه داد: در موارد خاص مثل نقص 
ادامه  اگر  یا  و  شود  حرج  دچار  مادر  که  جنین  شدید 
جنین  که  صورتی  در  شود،  مادر  مرگ  سبب  بارداری 
سقط جنین  مجوز  باشد،   نداشته  سن  ماه   ۴ از  بیشتر 

می شود. صادر 
صدیقی آخا خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۰۲ 
پرونده برای درخواست سقط جنین تشکیل شد که این 
تعداد در سال ۹۹، ۲۱۹ مورد بود که ۸ درصد کاهش 

می دهد. نشان 
وی افزود: در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰ مجوز سقط درمانی 
به دلیل نقص جنین صادر شد که نسبت به سال ۹۹ که 

۱۵۲ مورد بود، ۸ درصد کاهش یافت.
به گفته وی، پارسال ۶ مورد مجوز سقط جنین نیز به 

دلیل خطر مرگ مادر صادر شده است.
توجه  با  کرد:  تصریح  قم  قانونی  پزشکی  مدیرکل 

دیده  باالتر  هفته های  در  نقص ها  از  بسیاری  این که  به 
می شود، به مادران توصیه می کنیم در هفته ۱۸ بررسی 
شود. مشخص  داشت،  نقص  جنین  اگر  تا  شود  انجام 

پرونده  مورد   ۱۵۷  ،۱۴۰۰ سال  در  کرد:  بیان  وی 
شد  تشکیل  مورد   ۱۷۰  ،۹۹ سال  در  و  پزشکی  قصور 
که در حدود ۴۵ درصد این پرونده ها قصور احراز شده 

است .
مورد   ۳۲۱ و  هزار   ۹  ،۱۴۰۰ سال  در  افزود:  وی 
شد؛  انجام  قانونی  پزشکی  آزمایشگاه  در  آزمایش 
و  مهم  بخش های  از  قانونی  پزشکی  آزمایشگاه های 
پرهزینه است که در زمینه مصرف الکل، مواد مخدر و 

می باشد تاثیرگذار  جرم  کشف  در  دارو 
یکم تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نام گذاری شده 
است؛ هفتم تیرماه مصادف با سالروز شهادت آیت الله 

بهشتی و ۷۲ تن از یارانش می باشد.  ►

دفاع امیرآبادی از حذف ارز ترجیحی توسط دولت؛

● چشم انداز مطلوب در انتظار اقتصاد ایران   ●

مدیرکل استاندارد:

●  ۲۸۳ باالبر در قم تاییدیه  استاندارد ندارند    ●

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبرداد:

●  تصادف و نزاع رتبه اول پرونده های پزشک قانونی در قم    ●
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مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:
سینما »نور« تا پایان تابستان 

بازگشایی می شود

خبر  نور  مجتمع  سینمای  بازسازی  از  قم  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
و  بازگشایی  شهریور  پایان  تا  سینما  این  خدا  لطف  به  گفت:  و  داد 

بود. خواهد  عالقه مندان  میزبان 
شهر  با  گفت وگو  در  شعبان زاده  مرتضی  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت:  قم،  نور  مجتمع  سینمای  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  بیست 
شده  تأمین  نیز  آن  بودجه  و  دارد  قرار  بازسازی  مرحله  در  سینما  این 

است.
نوسازی  به  نیاز  آن  قدمت  به  توجه  با  نور  مجتمع  اینکه  بیان  با  وی 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان  کمک  با  کرد:  تصریح  داشت، 
پیدا  امر اختصاص  این  برای  مالی  منابع  و مسئوالن دولتی،  اسالمی 
با  اما  نیست  مجتمع  کامل  بازسازی  حد  در  بودجه  این  اگرچه  کرد، 

دارد. قرار  اولویت  در  سینما  بازسازی  حال،  این 
سینمای  صندلی های  تأمین  از  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
مجتمع نور خبر داد و گفت: این سینما ظرفیت ۵۰۰ صندلی دارد و 

است. شده  خریداری  نیز  آن  صندلی های 
گفت:  نور،  مجتمع  سینمای  بازگشایی  زمان  خصوص  در  شعبان زاده 

بازگشایی می شود. پایان شهریور  تا  این سینما  به لطف خدا 
هنر  تاالر  و  آوینی  شهید  سالن  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
جوان  هزار  میزبان  روزانه  نیز  مجتمع  خود  و  است  فعال  نور  مجتمع 

است. نوجوان  و 

دبستان »کمیل والیجرد« در 
قنوات افتتاح شد 

اتباع است  دبستان ۱۲ کالسه »کمیل والیجرد« پنجمین مدرسه ویژه 
با  تومان  بر ۹ میلیارد  بالغ  بنای ۱۱۰۱ متر مربع و هزینه ای  زیر  با  که 
خیرین  پناهندگان،  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  همکاری 
به  قم  مدارس  نوسازی  کل  اداره  مشارکت  و  قنوات  شهر  شورای  و 

رسید. بهره برداری 
به گزارش  روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس قم، آیین افتتاحیه 
قم  استان  قنوات  شهر  در  واقع  والیجرد  کمیل  کالسه   ۱۲ دبستان 
تقی پور  و  نظارت  و  با حضور عبداللهی معاون فنی  اتباع خارجی  ویژه 
مدارس  نوسازی  سازمان  مردمی  مشارکت های  و  برنامه ریزی  معاون 
کشور، رحیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان، اجتهادی مدیر کل 
و تجهیز مدارس قم و همچنین عاشوری مدیر دفتر عملیاتی  نوسازی 

شد. برگزار  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  کمیساریای 
بابیان  استان  تجهیز  و  نوسازی  اداره  مدیرکل  اجتهادی  رضا  احمد 
اینکه حدود چهل هزار دانش اموز اتباع در استان وجود دارد که خود 
کشوری  استاندارد  با  متناسب  بیشتر  آموزشی  فضای  ساخت  مستلزم 
و بی وقفه همه خیرین  با وجود تالش های شبانه روزی  هستند، گفت: 
به  نسبت  که  داراست  را  کشوری   ۲۷ رتبه  قم  استان  هنوز  دولت،  و 
با توجه  انتظار است و  پایین تر از حد  متوسط سرانه آموزشی کشوری 
به رشد آمار ساالنه دانش آموزان که بخش قابل توجهی از آنان از اتباع 

دارد. وجود  آموزشی  بیشتر  فضاهای  اختصاص  به  نیاز  هستند، 
و  اخالقی  دینی  الزامات  و  تعهدات  به  اشاره  با  دیگری  بخش  در  وی 
پذیرش  بر  مبنی  ایزان  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اعتقادی 
تعهداتی  چنین  پذیرش  گفت:  آنان،  نیازهای  تأمین  و  پناهجویان 
باهمکاری  امیدواریم  که  است  خود  خاص  الزامات  و  مقدمات  مستلزم 
را به عنوان استان  اتفاقا استان قم  کمیساریای عالی سازمان ملل که 
هدف به جهت آمار ۴ برابری اتباع نسبت به میانگین کشوری انتخاب 

شود. میسر  کرده، 
گفت:  سخنانی  در  نیز  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  رحیمی  ادامه  در 
جمهوری اسالمی همواره بر تقوی و کرامت انسانی تأکید داشته و دارد 
از  آموزان  دانش  سایر  همانند  اتباع  آموزان  دانش  اساس  همین  بر  و 
حقوق مساوی برخوردار بوده و بنا بر توصیه مقام معظم رهبری ثبت نام 
قابل  تعداد  دارای  استان قم که  ویژه  به  آنان در مدارس سراسر کشور 

ایرانی است. آموزان  دانش  اتباع است، همانند  از  توجهی 
مدارس  نوسازی  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون  عبداللهی  همچنین 
کشور با مغتنم دانستن حضور همزمان دانش آموزان، اولیا و مسئولین 
چنین  داشت:  بیان  مراسمی،  چنین  در  بین المللی  نهادهای  و 
مداری  مشارکت  روحیه  واال،  همت  و  همدلی  اوج  از  نشان  حضوری 
مقدس  نظام  برکات  از  را  آن  می توان  که  است  مختلف  نهادهای  میان 

برشمرد. اسالمی  جمهوری 
ویژه  مدرسه  پنجمین  والیجرد  کمیل  کالسه   ۱۲ دبستان  است  گفتنی 
اتباع است که با زیر بنای ۱۱۰۱ متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۹ میلیارد 
پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمبساریای  همکاری  با  تومان 
تجهیز  و  نوسازی  کل  اداره  مشارکت  و  قنوات  و شورای شهر  خیرین  و 

بهره برداری رسید. به  استان  مدارس 

دوره های کارگاه حرفه ای تولید 
محتوا در قم برگزار می شود

مسئول فضای مجازی بسیج قم گفت: همزمان با آغاز فصل تابستان 
دوره های کارگاه حرفه ای تولید محتوا در قم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، سید محمدحسن یزدی نژاد 
و  تابستان  فصل  آغاز  به  اشاره  با  قم  بسیج  مجازی  فضای  مسئول 
های  برنامه  داشت:  اظهار  نوجوانان  و  دانش آموزان  فراغت  اوقات 
فراغت  اوقات  برای  قم  استان  بسیج  مجازی  فضای  سوی  از  متنوعی 

است. شده  گرفته  نظر  در  تابستان  فصل  در  دانش آموزان 
محتوا  تولید  حرفه ای  کارگاه  برنامه ها  این  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
موبایل  اپلیکیشن  طراحی  سرفصل های  دارای  که  است  تابستانه 

است.  … و  بازی سازی  مقدماتی،  انیمیشن  ساخت  مقدماتی، 
تولید  حرفه ای  کارگاه  داشت:  ابراز  قم  بسیج  مجازی  فضای  مسئول 
برگزار  تابستان  فصل  در  که  است  برنامه ای  دیگر  موبایل  با  محتوا 
خواهد شد که در این کارگاه نیز شامل عکاسی و فیلم برداری، تدوین 
مبتدی، طراحی پوستر، ساخت لوگو و کاور، عکس نوشته و … است.

یزدی نژاد با بیان اینکه زمان ثبت نام در این دوره ها تا تاریخ ۵ تیرماه 
اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقه مندان  کرد:  تصریح  است، 
تماس  شماره  به  را  خودشان  سؤاالت  و  پیام ها  ثبت نام  و  بیشتر 

کنند. ارسال  واتساپ  و  ایتا  پیام رسان های  در   ۰۹۰۵۹۷۱۸۹۱۵
وی تصریح کرد: هدف از این دوره آمادگی و استعدادیابی از تیم های 

شرکت کننده برای رویداد استانی و ملی تولید محتوی بسیج است.
مسئول فضای مجازی بسیج قم با بیان این که زمان پایان دوره ها نیز 
بسیج  مجازی  فضای  بسیجیان  کرد:  خاطرنشان  است،  تابستان  آخر 

می توانند با شرکت در دوره از تخفیف های این دوره ها بهره ببرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم:
سنجش سالمت نوآموزان ورود 

به دبستان و پیش دبستان در قم 
آغاز شد

درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
استان قم از آغاز طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان و 

پیش دبستان از امروز شنبه چهارم تیر خبر داد.
سنجش  طرح  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  محبی  سیامک 
سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان از امروز همزمان 

با سراسر کشور در استان قم آغاز شد.
سنجش  طرح  افزود:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
دو  مشارکت  با  دبستان  پیش  و  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  سالمت 
وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اجرا می شود و طبق این 
سنجش  پایگاه های  در  ابتدا  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  کلیه  طرح 

می گیرند. قرار  اولیه  ارزیابی های  مورد  پرورش  و  آموزش 
و  مراکز  در  سپس  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  داد:  ادامه  وی 
و  سالگی   ۶ واکسن  بهداشتی  معاونت  حوزه  سالمت  پایگاه های 

می کنند. دریافت  را  تکمیلی  مراقبت های 
در  کودکان  واکسیناسیون  سابقه  تکمیل  و  انجام  افزود:  محبی 
کلیه  انجام  و  دارد  ضرورت  بیماری ها  از  بسیاری  حذف  و  پیشگیری 
خدمات و معاینات پزشکی در این طرح در مراکز و پایگاه های سالمت 

است. رایگان  کاماًل 
بهداشت در  ۶۰ خانه  و  پایگاه سالمت   ۹۲ وی عنوان کرد: ۴۲ مرکز، 
انجام  از  پس  و  است  نوآموزان  به  رسانی  خدمت  آماده  روستا  و  شهر 
برای  سالمت  گواهی  الکترونیکی،  پرونده  تشکیل  و  پزشکی  معاینات 

شد. خواهد  صادر  نوآموزان 
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: تشکیل پرونده تشکیل پرونده 
سوابق  نگهداری  و  ثبت  در  زیادی  اهمیت  نیز  سالمت  الکترونیک 
از  رو  این  از  دارد  بزرگسالی  تا  کودکی  دوران  از  نوجوانان  مراقبت های 
پزشکی  معاینات  و  مراقبت ها  انجام  برای  می خواهیم  نوآموزان  والدین 
فرزندان خود به نزدیکترین مرکز یا پایگاه سالمت محل سکونت خود، 
یا پایگاهی که تاکنون خدمات بهداشتی را دریافت کرده و  یعنی مرکز 

کنند. مراجعه  دارند  سالمت  پرونده 

خبـرخبـر

●  مبتالیان به تنگی نفس چه ورزشهایی انجام دهند    ●
بیماری  از  که  افرادی       ◄
به  یا  می برند  رنج  تنگی نفس 
ریوی  انسداد  مزمن  بیماری 
ورزش  صورت  در  هستند  دچار 
توجه  مهمی  مسائل  به  باید  کردن 

باشند. داشته 
نفس  تنگی  ایسنا،    گزارش  به 
مزمن  بیماری  اصلی  نشانه 
همین  به  و  است  ریوی  انسداد 
بیماری  این  به  مبتال  افراد  دلیل 
شدت  با  را  ورزشی  فعالیت  باید 

کنند. شروع  پایین  بسیار 
روز   ۵ تا   ۳ محدود  فعالیت 
کم  بسیار  شدت  با  که  هفته  در 
به  و  شروع  می شود   ۴ شدت  )با 
می رسد(  بورگ  مقیاس   ۶ شدت 
تدریج  به  و  می شود  شروع 

به  مبتال  افراد  و  می یابد  افزایش 
باید  ریوی  انسداد  مزمن  بیماری 
است  ممکن  باشند  داشته  توجه 
بیشتر  دقیقه  چند  اول  جلسه  در 

کنند.   فعالیت  نتوانند 
روی  ریوی  بیماری های 
دارند  منفی  تاثیر  عضالت 
تمرین  می شود  تاکید  بنابراین، 
طور  به  و  دهند  انجام  مقاومتی 
را  شانه ای  کمربند  عضالت  ویژه 

کنند. تقویت 
هوازی  تمرین  نوع  همچنین 
و  پیاده روی  می تواند  نیز 
تمرین  و  باشد  دوچرخه سواری 
افراد  انعطاف پذیری  و  مقاومتی 
شبیه  بیماری،  این  به  مبتال 
► است.     سالم  بزرگساالن 

 10 از  بیش  که  قمی  کارآفرین  بانوی      ◄
نفر را به مرحله مهارت آموزی کامل و استقالل 
همکارانم  وقتی  می گوید:  رسانده  شغلی 
مستقل  که  می رسند  مهارت  از  مرحله ای  به 
می کنند،  کار  خودشان  برای  و  می شوند 
را  خودم  ِدین  از  بخشی  می کنم  احساس 
داده ام  انجام  شهدا  مسیر  و  جامعه  به  نسبت 

نمی شوم. خسته  هیچ گاه  و 
برای  اراده  میرشریفی:   هادی  سیدمحمد 
و  مرد  باشد،  که  پشتکار  و  بلند  همت  کار، 
میدان  در  می توانند  همه  نمی کند،  فرقی  زن 
چه  بمانند.  قدم  ثابت  کشور  اعتالی  و  تولید 
و  کوچکترین  از  که  جهادی  بانوان  بسیار 
آوردن  در  حرکت  به  برای  ظرفیت ها  کمترین 
نامناسب  و  می کنند  استفاده  تولید  چرخ 
هم  فروش  بازار  و  اقتصادی  شرایط  بودن 
اما  باشد.  آن ها  توقف  برای  مانعی  نمی تواند 
آن ها  رفع  حدامکان  در  و  موانع  این  شناختن 
گاهی  و  باشد  غیرممکن  که  نیست  چیزی 
مسئولین  بین  که  اعتمادی  و  هماهنگی  با 
فراهم  کار  پاِی  نیروهای  این  و  دغدغه مند 
برداشته  سادگی  به  موانع  این  می شود، 
بانوان  این  از  یکی  حقی زاده  خانم  می شوند. 
و  خالی  دست  با  که  است  جهادی  و  کارآفرین 
وارده  تولید  عرصه  به  خودش  عالی  همت  با 
را  ناموفق  و  سخت  دوره  یک  تجربه  شده، 
محصول  در  تغییر  با  حاال  و   سرگذاشته  پشت 
دست  به  را  کارآفرینی  پرچم  دیگر  بار  تولیدی 

است. گرفته 
با سالم و تشکر از اینکه فرصت مصاحبه 
معرفی  را  خودتان  لطفا  دادید،  ما  به  را 
تولیدی  فعالیت  سابقه  درباره  و  کنید 

دهید. توضیح  خودتان 
سمیه  دارم،  تشکر  و  سالم  عرض  هم  من 
نزدیک  هستم.   1365 سال  متولد  حقی زاده 
کارگاهی  در  صندل  و  کفش  حیطه  در  سال   ۶
که خودم آن را اداره می کردم، در قم فعالیت 
 کردم و نیروهای زیادی را مشغول به کار کرده 
افزیش  حدی  به  کار  سطح  زمان  آن  در  بودم. 
معروف  برند  چند  پیمانکار  که  بود  کره  پیدا 
دیگر  برند  چند  و  پاپا  شهپر،  جمله  از  کفش 
مستقل  حیطه  آن  در  داشتم  نظر  در  بودم. 
یک  از  بعد  اما   دهم  گسترش  را  کار  و  بشوم 
وجود  به  بازار  در  که  شرایطی  به خاطر  مدت 
بخش  در  که  بود  مسائلی  آن  عمده  و  آمد  
ممکن  کار  ادامه  داشت،  وجود  کشور  تولید 
رشته  در  و  دادم  مسیر  تغییر  ناچار  به  و  شند 

کردم. فعالیت  به  شروع  پوشاک 
فعلی  فعالیت  و  تولیدی  شاخه  درباره 

بفرمایید. هم  خودتان 
کار  پوشاک  تولید  حیطه  در  اکنون  هم 
سری دوزی خیاطی پوشاک فعالیت می کنیم و 
عالوه بر سه نفر که در این کارگاه کار می کنند 
8 نفر هم هستند که کارهای تولید  7 یا  حدود 
تولید می کنند  و در منزل  آنها می سپاریم  به  را 
برای  حدودا  یعنی  می دهند،  تحویل  ما  به  و 
همین  در  است.  شده  ایجاد  اشتغال  نفر   10
به  بتوانم  تولید هم خیلی عالقه دارم که  رشته 

سطوح باالتر برسم و ان شاءالله با کمک بسیج 
دهیم. بسط  را  کار  این  بتوانیم  سازندگی 

کار  گسترش  و  بسط  از  منظورتان 
چیست؟ تعداد نیروها را افزایش می دهید؟
دارم  نظر  در  اما  است.  کار  بخش  یک  این 
اصطالح  به  و  تولیدی  محصوالت  نمایشگاه 
و  باشیم  داشته  را  خودمان  اختصاصی  مزون 

بشویم. معتبر  برند  یک  به  تبدیل 
نهاد  این  بردید.  اسم  سازندگی  بسیج  از 

است؟ کرده  شما  به  کمکی  چه 
رهروان  قرض الحسنه  صندوق  عضو  من 
به خاطر  پارسال  هستم.  قم  همت  شهید 
به  و  آمد  وجود  به  که  اقتصادی  مشکالت 
تولیدی  کارگاه  محل  جابجایی  به  نیاز  دلیل 
بود؛  شده  سنگین  برایمان  رهن  هزینه  چون 
مبلغی  و  کرد  حمایت  ما  از  سازندگی  بسیج 
بنده  اختیار  در  قرض الحسنه  وام  به صورت  را 
جابه جا  توانستم  شکر  را  خدا  که  گذاشت 
جا  همین  شود.  حل  حدی  تا  مشکلم  و  بشوم 
االن  تا  که  می کنم  تشکر  سازندگی  بسیج  از 
اما  داشته اند.  ما  از  را  خودشان  حمایت های 
داریم  بیشتری  کمک های  انتظار  ادامه  در 
و  شویم  مستقل  کوتاهی  مدت  در  بتوانیم  تا 
دهیم. گسترش  و  بسط  را  خودمان  فعالیت 

توانند  می  دیگری  حمایت های  چه 
باشند؟ داشته 

بتواند  اگر  مورد  سه  در  سازندگی  بسیج 
ظاهر  تر  موفق  می توانیم  ما  کند  کمک  ما  به 
تا  من  کنید  دقت  اگر  این که  اول  شویم.  
اما  کردم  مهیا  را  کار  وسایل  توانستم  جایی که 
کافی  تعداد  مالی  های  محدودیت  دلیل  به 
بسیج  اگر  و  نداریم  را  نیاز  مورد  چرخ  هر  از 
کنیم  به روز  را  تجهیزات  تا  کند  کمک  بتواند 
بخش  برسانیم،  نیاز  مورد  تعداد  حداقل  به  و 

می شود. حل  مشکالت  از  مهمی 
دوم اینکه من یک خانم هستم و در وضعیت 
وضعیت  این که  دغدغه  امروز،  اقتصادی 
و  بگیرم  باید  کار  کجا  از  و  می شود  چه  تولید 
را  حقوق  می کنم  کار  که  کسی  برای  اینکه  یا 
جواب گوی  بتوانم  که  برساند  من  به  به موقع 
است  نیاز  است.  مشکل  بسیار  باشم  نیروهایم 
اقتصادی  و  اجتماعی  پشتوانه  که  نهادی 
تولیدکننده  به  را  ما  و  حمایت  ما  از  دارد، 
واقع  در  کند.  معرفی  خوش حساب  و  خوب 
مزیت های  بتوانند  باید  ُخرد  تولیدکننده های 
تضمین  پشتوانه  این  با  را  خودشان  رقابتی 

. کنند
فعالیت  حیطه  این  در  که  بنده  اینکه  سوم 
برای  مناسب  محل  مشکل  همیشه  می کنم 
کارگاه دارم و در زمان تمدید اجاره هر سال تا 
وسایلم را در محلی مستقر و شروع به کار کنم 
در  همچنین  و  می دهم  دست  از  را  ماه   4 تا   ۳
محله و در محدوده کارگاهی نیروهای جدیدی 
داشته  فعالیت  کارگاهم  در  تا  می دهم  آموزش 
اتمام  و  جابجایی  هر  از   پس  اما  باشند. 
دست  از  نیز  را  آن ها  کارگاه  محل  قرارداد 
متأسفانه  می شود.  اضافه  مشکالت  و  داده 
تمدید  امکان  دارد  وجود  که  وضعیتی  این  با 

زیاد  خیلی  رهن  یا  چون  نیست،  کارگاه  مکان 
من  که  می رود  باال  خیلی  اجاره ها  یا  می شود 

کنم. جابجا  دوباره  را  وسایلم  تمام  مجبورم 
با  را  ثابتی  محل  بتواند  سازندگی  بسیج  اگر 
که  بگذارد  ما  اختیار  در  مناسب  رهن  و  اجاره 
آنجا فعالیت  بتوانیم در  ۴ سال  تا   ۳ ما حداقل 
بتوانیم  ما  تا  داده اند  ما  به  را  این فرصت  کنیم 
تهیه  را  جایی  که  برسانیم  مرحله ای  به  را  خود 

باشیم. نداشته  را  جابجایی  مشکل  و  کنیم 
و  داده اید  آموزش  که  نیروهایی  تعداد 
است؟ بوده  چقدر  شده اند،  کار  به  مشغول 

بودم  کار  به  مشغول  که  صندل  حیطه  در 
70  نیرو را آموزش دادم و هنوز  تا   ۶۰ نزدیک 
هم امکان فعالیت در آن عرصه را دارم. در کار 
حتی  ابتدا  در  که  نیروهایی  بعضا  هم  خیاطی 
آموزش  کنند،  نخ  را  سوزن  نمی توانستند 

دادم. خیاطی  حرفه ای 
 االن در این رشته، از حدود 20 نفر نیرویی 
در  گذشته  در  تعدادی  دارم  اختیار  تحت  که 
توانستند  بعد  که  می کردند  کار  کارگاه  داخل 
کارگاه  در  نفر   3 با  اکنون  و  شوند  مستقل 
این  از  نفر   7 همچنین   . هستیم  به کار  مشغول 
اینجا  به  شخصی  محدودیت های  به دلیل  افراد 
ما  می کنند.  کار  منزل  داخل  در  و  نمی آیند 
برای  اقساطی  چرخ  تهیه  با  موارد  بعضی  در 
از  تولیدی  محصول  دریافت  و  کار  ارائه  و  آنها 
را  چرخ  اقساط  بتوانند  تا  کردیم  کمک  آن ها 
حال  کمک  معیشتی  لحاظ  به  و  کنند  پرداخت 

باشند. زندگی شان 
گفتید،  که  موانعی  و  سختی ها  این  با 
انگیزه شما  اراده و  چه چیزی باعث تقویت 

می شود؟ کار  ادامه  برای 
اقتصادی  وضعیت  این  در  این که  واقع  در 
کنیم،  کمک  خانواده ها  معیشت  به  بتوانیم 
در  اصلی من  انگیزه  که  است  بزرگترین هدفی 

است. دشوار  مسیر  این 
مهارت  از  مرحله ای  به  خانم ها  وقتی 
می رسند که مستقل می شوند و برای خودشان 
ِدین  از  بخشی  می کنم  احساس  می کنند،  کار 
انجام  شهدا  مسیر  و  جامعه  به  نسبت  را  خودم 

داده ام 
شروع  خالی  دست  با  خودم  چون  من 
از  مرحله ای  به  خانم ها  وقتی  کرده ام، 
برای  و  می شوند  مستقل  که  می رسند  مهارت 
می کنم  احساس  می کنند،  کار  خودشان 
و  جامعه  به  نسبت  را  خودم  ِدین  از  بخشی 
خسته  وهیچ گاه  داده ام  انجام  شهدا  مسیر 
هدف  این  برای  کار  معتقدم  من  نمی شوم. 
ندارد  شکست  و  خستگی  کشور  اعتالی  یعنی 

است. جهاد  نوع  یک  و 
بفرمایید  سوال  آخرین  عنوان  به   
چه  دارند  همکاری  شما  با  االن  که  افرادی 

دارند؟ درآمد  میزان 
است  وقتی  و  خودشان  تالش  به  بسته  این 
معمول  طور  به  اما  می گذارند  کار  برای  که 

باالست. به  تومان  میلیون  سه  از  ماهانه 
ما  اختیار  در  را  مصاحبه  اینکه فرصت  از 

► قم    سپاسگزاریم./فارس  گذاشتید، 

یک بانوی کارآفرین قمی در گفتگویی مطرح کرد:

● کار برای اعتالی کشور خستگی و شکست ندارد   ●
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●  کدام کشورها بیشترین تورم را دارند؟    ●

●  چرا ورزشکاران باید ویتامین C مصرف کنند؟    ●

گزارش  جدیدترین  در  تهران  بازرگانی  اتاق       ◄
از  تعدادی  در  تورم  شاخص  وضعیت  بررسی  به  خود 
امسال  اردیبهشت  و  فروردین  در  منتخب  کشورهای 

است. پرداخته 
و  روسیه  جنگ  دنبال  به  ایسنا،  گزارش  به 
جمله  از  کاالها  برخی  شده  تمام  بهای  اوکراین، 
شده  افزایشی  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  غذایی  مواد 
تورمی  جدید  رکوردهای  ثبت  باعث  موضوع  همین  و 

است. بوده  اخیر  هفته های  در 
دو  تورم  با  کشورها  از  بسیاری  هنوز  آنکه  وجود  با 
هفته های  در  که  نرخ هایی  اما  دارند  فاصله  رقمی 
جدید  موج  یک  آغاز  از  نشان  رسیده  ثبت  به  گذشته 

دارد. کشورها  از  بسیاری  در  تورمی 
جدیدترین  در  تهران  بازرگانی  اتاق  میان  این  در 
از  تعدادی  تورم  وضعیت  بررسی  به  خود  گزارش 
پرداخته  گذشته  هفته های  در  منتخب  کشورهای 

. ست ا
را  عجیبی  تورمی  موج  که  ترکیه  اساس  این  بر 
فهرست  صدر  به  می کند،  تجربه  قبل  ماه  چند  از 
این اساس  بر  تورم رسیده است.  باالترین  با  کشورها 

فاصله ای  که  بوده  درصد   ۷۰ حدودا  ترکیه  تورم  نرخ 
درصد   ۹.۲ که    oecd میانگین  عدد  با  توجه  قابل 
نیز همچنان  آرژانتین  ترکیه  از  اعالم شده دارد. پس 
کشور  این  در  تورم  نرخ  و  است  مواجه  باال  تورمی  با 

است. رسیده  درصد   ۵۸ به 
۳۵ درصد  با نرخ حدود  پس از این کشورها ایران 
خرداد  تورم  از  پیش  آمار  این  البته  که  گرفته  قرار 
ماه اعالم شده است. روسیه با ۱۷، پاکستان با ۱۳، 
رده های  در  درصد   ۱۰ با  شیلی  و   ۱۲ با  لهستان 

دارند. قرار  جدول  این  بعدی 
تورم  نرخ  که  می دهد  نشان  آمارها  همچنین 
درصد   ۷.۴ به  یورو  منطقه  تورم  و   ۸.۳ به  آمریکا 

است. رسیده 
در این مدت عراق تورمی ۵.۳ درصدی، عربستان 
درصدی  یک   ۲.۱ چین  و  درصدی   ۲.۳ سعودی 

داشته اند.
 ۱۶ این مدت حدودا  در  ایران  تورم  ترتیب  این  به 
برابر   ۲.۷ و  عراق  برابر   ۶.۷ سعودی،  عربستان  برابر 
پاکستان بوده است. همچنین تورم ترکیه نیز در این 
مدت حدودا دو برابر ایران اعالم شده است.     ►

بدن  در   C ویتامین  اینکه  به  توجه  با       ◄
از  ورزشکاران  برای  آن  مصرف  شود،  نمی  ساخته 

است. برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت 
آب  در  محلول  ضروری  ویتامین  یک   C ویتامین 
بدن  در  که  است  قوی  اکسیدانی  آنتی  قدرت  با 
در  وفور  به  طبیعی  طور  به  و  شود  نمی  ساخته 
ها،  فلفل  بروکلی،  مانند  تازه  سبزیجات  و  میوه 

دارد. وجود  کیوی  و  فرنگی  توت  گندم،  جوانه 
تسهیل  و  آسیب  ترمیم  و  رشد  به   c ویتامین 
این  دیگر  های  نام  و  کند  می  کمک  کالژن 

و  اسکوربات  کلسیم  اسکوربیک،  اسید  ویتامین، 
است. اسکوربات  سدیم 

محبوبه  سوی  از  که  مطلب  این  اساس  بر 
از  و  شده  تهیه  ورزشی  تغذیه  متخصص  عسکری، 
ایسنا  اختیار  در  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  سوی 
بسیاری  ویتامین  این  است:  آمده  گرفته،  قرار 
شامل  که  کند  می  تقویت  را  بدن  های  بخش  از 
بهبود  سرعت   و  است  خونی  های  رگ  و  عضالت 
می  باال  را  ها  بادی  آنتی  غلظت  همچنین  و  زخم 
کند. می  کمک  ایمنی  عملکرد  تقویت  به  و  برد 

آسیب  اکسیدان  آنتی  یک  عنوان  به   c ویتامین 
به  است  ممکن  و  دهد  می  کاهش  را  پروتئین  به 
ورزش  در  مدت  کوتاه  و  بلندمدت  بازیافت  افزایش 

کند. کمک  شدید  های 
عملکرد  به  ویتامین  این  حاوی  های  مکمل 
کنند  می  کمک  ویتامین  این  کمبود  زمان  در  بدن 
مدت  طوالنی  بدنی  فشار  معرض  در  حال  این  با  و 
دیده  استقامتی  های  برنامه  در  اغلب  که  بودن 
 C ویتامین  ذخایر  سرعت  به  تواند  می  شود،  می 
آن  دریافت  افزایش  و  کند  تخلیه  ورزشکار  در  را 

الزم  کمبود  جبران  برای  مکمل  یا  غذا  صورت  به 
. ست ا

شود،  می  آهن  بهتر  جذب  باعث   C ویتامین 
و  است  سودمند  ایمنی  عملکرد  از  حفاظت  برای 
بازیافت  به  شدید،  مدت  طوالنی  فعالیت  از  بعد 
سالمت  برای  حال  عین  در  و  کرد  خواهد  کمک 
غدد  این  که  چرا  است  الزم  کلیوی  فوق  غدد 
و  بدنی  فعالیت  از  ناشی  خستگی  احساس  از 
 / کند.  می  پیشگیری  ورزشکاران   در  استرس 

► ایسنا      

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل      ◄
کرده  اعالم  دهنده  تکان  خبری  در  قم 
استان  در  برق  و  آب  است: سرانه مصرف 

است! جهانی  استانداردهای  از  باالتر 
قم  منطقه  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
با وجود واقع شدن در حاشیه دشت های 
به  خود  پرامتداد  تاریخ  طول  در  کویری، 
پایداری  از  اقلیم  با  سازگاری  ایجاد  دلیل 
توانسته  و  بوده  برخوردار  آوری  تاب  و 
قلب  در  را  درخشان  تمدنی  کانون  یک 
جمعیتی  جهش  گرچه  آورد.  بوجود  ایران 
موازنه  قم  با  ها  مهاجرت  مستمر  موج  و 
اما  است  زده  برهم  را  استان  در  طبیعی 
سرانه  هشدارآمیز،  تحوالت   این  وجود  با 
از  باالتر  قم  استان  برق  و  آب  در  مصرف 

شود. می  اعالم  جهانی  استانداردهای 
در  قم  آب  مصرف  آمارها  مطابق 
نیز  شمسی   90 دهه  نخست  نیمه 
از  باال تر  و  روز  در  لیتر   ۱۶۰ حدود 
مقطع  این  در  است.  بوده  استاندارد ها 
از  کمتر  استان  تجدیدپذیر  منابع  سرانه 
اکثر  در  و  بود  سال  در  مترمکعب   ۵۰۰
آب  سطح  افت  زیرزمینی،  آب  سفره های 
پدیده دائمی  به یک  و کاهش کیفیت آب 
که  گونه ای  به  گردید،  تبدیل  مستمر  و 
استان  در  ایستایی  سطح  افت  میانگین 

متر   ۲ به  نقاط  بعضی  در  و  متر   ۱ حدود 
در سال های نیمه نخست دهه 90 رسید.

در طول سال های گذشته بارها عنوان 
مصارف  کل  درصد  حدود۳۰  گردیده 
به مصارف حمام است  مربوط  قم  خانگی 
و از این رو سردوش های معمولی رایج در 
تحویل  واقعی  نیاز  از  بیشتر  آبی  ها،  خانه 
سردوش های  از  استفاده  با  که  می دهند 
کم مصرف به میزان زیادی در مصرف آب 

می شود. انجام  جویی  صرفه 
 90 دهه  انتهای  یعنی   99 سال  در 
نزدیک  قم  در  آب  مصرف  سرانه  شمسی، 
بود  شبانه روز  در  نفر  هر  برای  لیتر   ۱۶۰
اما  رسید  می  لیتر   ۱۰۰ زیر  به  باید  که 
یافت. ادامه  افزایشی  روند  با  همچنان 

حسن  مهندس  حال  همین  در 
قم  استان  فاضالب  و  آب  مدیر  بختیاری 
نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در 
در  قم  مصلی  در  گذشته  هفته  جمعه 
هوا  دمای  افزایش  به  اشاره  با  سخنانی 
است:  گفته  برق  و  آب  مصرف  افزایش  و 
این  از  مردم  همه  همکاری  با  امیدوارم 
مصرف  افزایش  به  منجر  که  گرم  تابستان 
و  موفقیت  با  را  شده  برق  و  آب  حوزه  در 

کنیم. عبور  سربلندی 
به واسطه  که  مشکالتی  به  اشاره  با  وی 

می شود،  ایجاد  برق  و  آب  احتمالی  قطع 
و  ماشینی  زندگی  امروز  داشت:  اظهار 
برق  و  آب  به  وابسته  به شدت  صنعتی 
مدیریت  به  توجه  لحاظ  این  از  و  است 
و  بحران  از  عبور  و  موضوع  دو  این  در 
و  شرعی  تکالیف  و  وظایف  جزو  کمبودها 

است. دینی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
در  انجام گرفته  اقدامات  به  اشاره  با  قم 
گذشته  دهه  دو  در  قم  استان  آب  تأمین 
صورت  تالش های  کرد:  خاطرنشان 
تأمین  در  پایدار  نقطه  یک  به  را  ما  گرفته 
خشکسالی  البته  رسانده  آب  توزیع  و 
و  محدود  را  شرایط  اخیر  سال های  های 
کرده  تنش  دچار  را  استان  آب  مدیریت 

. ست ا
استان  قرارگیری  به  اشاره  با  بختیاری 
یادآور  در منطقه جغرافیایی گرم و خشک 
با محدودیت  به همین دلیل همواره  شد: 
بنابراین  هستیم  مواجه  آبی  منابع 
تبدیل  مقطعی  نگاه  از  باید  صرفه جویی 
همه  در  اجتماعی  و  بومی  فرهنگ  یک  به 

شود. ما  زندگی  ابعاد 
تصریح  رابطه  این  در  قم  آب  مدیر 
از  بسیاری  مصرف  میزان  است:  کرده 
و  آب  تأمین  مشکل  که  دنیا  کشورهای 

است  ما  کشور  از  کمتر  ندارند  را  برق 
و  برنامه ریزی  باید  همه  زمینه  این  در  که 

باشیم. داشته  را  کافی  و  الزم  توجه 

دو  افزایش  از  خبرها  حال  همین  در 
ماه  سه  در  آب  مصرف  درصدی  نیم  و 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست 
سال گذشته در استان قم حکایت می 
در  قم  که  بوده  شرایطی  در  این  کند؛ 
دمای  در  چندانی  افزایش  بهار  فصل 
نگران  افزایش  شاهد  اما  نداشته  هوا 
آنکه  جالب  است.  بوده  مصرف  کننده 
سرانه  نیز،   1400 تابستان  ابتدای  در 
مصرف آب استان از ابتدای آن تا پایان 
نشان  درصدی   12 افزایش  خردادماه 

داد.

خود  اظهارات  در  قم  آب  مدیر  اکنون 
درباره وضعیت آب و مصرف آن در استان 
و  دور  فاصله  از  قم  شهر  آب  اینکه  بیان  با 
افزایش  به  می شود،  تأمین  زیاد  هزینه  با 
در  گذشته  ماه  سه  دو  در  آب  شوری 
با  داشت:  اذعان  و  کرد  اشاره  قم  شهر 
قم  سهم  کاهش  و  بارندگی ها  کاهش 
با  بسیار  آب  دارای  که  سدکوچری  از 
کیفیتی است ما مجبور به تأمین آب شهر 

به  آب  شوری  باعث  که  شدیم  چاه ها  از 
ویژه در برخی از مناطق شهر شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بحران  به  نزدیک  شرایط  حل  راه  یک  قم 
میزان  درصد   10 تنها  کاهش  را  کنونی 
بدون  تا  است  کرده  اعالم  آب  مصرف 

کنیم. عبور  تابستان  از  مشکل  و  تنش 

شرایطی  در  باال  هشداری  و  آمارها 
فرهنگی  استان  از  که  گردد  می  مطرح 
مصرف  زمینه  در  رود  می  انتظار  قم 
ای  ویژه  اهتمام  و  دقت  آب  نعمت 
چشمگیر  های  کاستی  و  باشد  داشته 
و  بررسی  نیازمند  حوزه  این  در 
است.  امر  متولیان  ناحیه  از  رسیدگی 
در  تبلیغی  فرهنگی  خوب  امکانات 
آب  سازمان  برای  مناسبی  همیار  قم 
در  اساسی  حرکتی  تا  است  فاضالب  و 
مصرف  سازی  بهینه  و  کاهش  زمینه 
موجب  و  شود  آغاز  استان  سطح  در 
شود. آینده  به  نسبت  خاطر  اطمینان 

نیاکان  که  آنچنان  کرد  فراموش  نباید 
پایدار  ما  زمان  تا  را  قم  اقلیم  و گذشتگان 
به  امانت  این  تحویل  ما  وظیفه  ساختند؛ 

► است.    آینده  نسل های 

گزارش خبری »گویه«؛

● وضع تکان دهنده قم در مصرف آب   ●
اصالح فرهنگ ضروری است

برگزاری جلسه کمیته توزیع 
عادالنه خدمات و امکانات با 

رویکرد محله محوری در 
منطقه ۶ قم

با  محوری  محله  رویکرد  با  امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته 
از  برخی  و  برگزار  حضور مدیران شهری در منطقه شش شهرداری قم 

گرفت. قرار  رسیدگی  و  موردبررسی  شهروندان  مطالبات  مهم ترین 
با  امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته  جلسات  سلسله  ادامه  در 
رویکرد محله محوری، جلسه این کمیته با تعدادی از مدیران شهری و 
الزمان)عج( محله  اعضای شورای اسالمی شهر قم در مسجد صاحب 
امامزاده ابراهیم)ع( در منطقه ۶ شهرداری برگزار و بخشی از مطالبات 

قرار گرفت. موردبررسی  و مشکالت شهروندان 
عادالنه  توزیع  کمیته  رئیس  آمره  معصومه  حضور  با  که  جلسه  این  در 
و  پارک ها  زیباسازی،  سازمان های  نمایندگان  و  امکانات  و  خدمات 
مدیر  همراه  به  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  و  سبز  فضای 
منطقه شش شهرداری برگزار شد، نسبت به رسیدگی به درخواست های 

شد. گرفته  تصمیماتی  شهری  مختلف  مباحث  پیرامون  شهروندان 
آزادسازی و تعریض خیابان شهید هوشنگی، نام گذاری شوارع و معابر 
و  فرهنگی  و کمبود سرانه های  دیوارنگاره ها  اسامی شهدا، طراحی  به 

تفریحی مهم ترین مطالبات مطرح شده شهروندان در این جلسه بود.
در قالب این جلسه مقرر شد تا سازمان زیباسازی شهرداری قم نسبت 
به طراحی و اجرای دیوارنگاره در سطح منطقه اقدام کرده و نام گذاری 

اسامی شهدا نیز به زودی در سطح منطقه عملیاتی شود.
همچنین در خصوص سایر مطالبات مطرح شده مانند تعریض خیابان 
شهید هوشنگی و افزایش سرانه های فرهنگی و تفریحی نیز مقرر شد 
تا بررسی و رایزنی نسبت به تأمین اعتبارات الزم، تصمیماتی در سطح 

مجموعه مدیریت شهری قم انجام بگیرد.

مسیر رودخانه قم در بلوار شهید 
سلیمانی بهسازی شد

برای  سلیمانی  شهید  سپهبد  بلوار  در  قم  رودخانه  در  آب  عبور  مسیر 
5 میلیارد ریال بهسازی شد. بر  افزون  با اعتباری  مدیریت بهتر بستر 
طرح  قالب  در  قم،  شهرداری  هفت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
حاج  شهید  سردار  بلوار  در  قم  رودخانه  از  آب  عبور  مسیر  بهسازی 
مترمکعب   ۱۰۰ همراه  به  بتن ریزی  مترمکعب   ۴۵۰ سلیمانی  قاسم 

است. رفته  کار  به  شهرداری  هفت  منطقه  توسط  چینی  بلوک 
بهسازی مسیر عبور آب در رودخانه قم در بلوار شهید سلیمانی برای 
مدیریت بهتر بستر با اعتباری افزون بر ۵ میلیارد ریال عملیاتی شده 

است.

اولین مجمع عمومی 
عادی نوبت دوم کانون 

بازنشستگان تامین اجتماعی 
استان قم برگزارشد

تامین  بازنشستگان  کانون  دوم  نوبت  عادی  عمومی  مجمع  اولین 
مدیره  هیئت  و  بازرسان  کانون  اعضای  حضور  با  قم  استان  اجتماعی 

گردید. برگزار 
آغازشد  کریم  قرآن  از  آیاتی  تالوت  با  جلسه  این  گویه  گزارش  به 
تامین  بازنشستگان  کانون  مدیره  هیئت  رئیس  نصیری  تقی  وسپس 
اجتماعی استان قم به تشریح عملکرد یکساله هیئت مدیره پرداخت. 
مالی  گزارش  و  گردیدند  انتخاب  مجمع  رئیسه  هیئت  اعضای  سپس 
مجمع  تایید  مورد  که  گردید  ارائه  کانون  مدیره  هیئت  رئیس  توسط 
ارائه  مدیره  هیئت  عملکرد  خصوص  در  بازرسان  آنگاه  و  گرفت.  قرار 
گرفت.  قرار  مجمع  رئیسه  هیئت  رضایت  مورد  که  نمودند  گزارش 
به  بند   22 بر  مبتنی   1401 سال  پیشنهادی  بودجه  جلسه  پایان  در 
رئیسه مجمع  و هیئت  تایید شده  موارد  تمامی  ارائه گردید که  مجمع 

نمودند.  قدردانی  و  رضایت  ابراز  مدیره  هیئت  عملکرد  از 

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ۷۲/۵ سهم از ۲۰۰ سهم از ۸۰۰ سهم که معادل یک سهم از ۲۴۰ سهم ششدانگ پالک ۲۵۶۳ اصلی بخش ۲ 
قم در دفتر ۳۳۶ صفحه ۱۶۲ ذیل ثبت ۵۸۶۸۳ به نام عظیم زارعی فراهانی ثبت و سند مالکیت ۴۶۰۵۱۵ صادر و تسلیم شده 
از طرف حجت اله زارعی فرانی بموجب وکالت شماره ۵۱۰۸ – ۱۳۸۶/۲/۲۹ دفتر ۴۲ قم از طرف ورثه به موجب حصر وراثت 
شماره ۱۰۸۷ – ۱۳۸۴/۷/۷ دادگاه عمومی قم بموجب وارده ۳۱۱۰ – ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و اقرارنامه ۴۸۱۰۷ – ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ 
دفتر ۴۲ قم و وکالت شماره ۴۸۱۰۸ – ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ دفتر ۴۲ قم اعالم شده که به علت جابجایی سند مالکیت مذکور مفقود 
گردیده است. لذا به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی 
ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۳۸۷(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  

ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  سهم  یک  با  است  برابر  سهم   ۸۰۰ که  سهم   ۸۰۰ از  سهم   ۷۲ /۵ مالکیت  سند 
اسمعیلی  عباسعلی  نام  به   ۵۸۶۸۳ ثبت  ذیل   ۱۶۵ صفحه   ۳۳۶ دفتر  در  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۵۶۳ ک  پال
 ۱۴۰۱ /۰۲ /۱۰  –  ۳۱۱۰ وارده  بموجب  ایشان  طرف  از  شده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  اسکندری 
 ۱ تبصره  استناد  به  لذا  است.  گردیده  مفقود  مذکور  مالکیت  سند  جابجایی  علت  به  که  شده  اعالم 
کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی 
انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی 
گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 

   )۱۵۳۸۷ الف  )م  شد. 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی  



◄     رئیس سازمان سرمایه گذاری 
قم  شهرداری  مردمی  مشارکت  و 
رفع  دنبال  به  اینکه  بر  تاکید  با 
مسائل حقوقی و اقتصادی مجتمع 
به  گفت:  هستیم،  سامان سازان 
شده  رها  سال ها  پروژه  این  زودی 

می شود. تکلیف  تعیین 
با  گفت وگو  در  رمضانی  علی 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار 
مدیریت  مجموعه  تالش های 
دستگاه ها  همکاری  با  شهری 
پروژه های  تکلیف  تعیین  برای 
نیمه تمام سرمایه گذاری در سطح 
تعدادی  داشت:  اظهار  قم  شهر 
از  گذاری  سرمایه  پروژه های  از 
است  بالتکلیف  گذشته  سال های 
بررسی  روند   ۱۴۰۰ سال  از  که 
آنها  تکلیف  تعیین  و  مشکالت 

است. شده  شروع 

را  پروژه ها  این  از  یکی  وی 
تقاطع  در  سازان  سامان  مجتمع 
عماریاسر و خیابان انقالب برشمرد 
سال  چندین  پروژه  این  افزود:  و 
شرکت  و  رها  حالت  همین  به 
تعیین  که  بود  شده  ورشکسته 
تکلیف این پروژه در دستور کار قرار 

است. گرفته 
سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
قم  شهرداری  مردمی  مشارکت  و 
زمینه  این  در  جلساتی  داد:  ادامه 
با سرمایه گذار و اداره تسویه برگزار 
و در حال برگزاری است تا به جمع 

برسیم. بندی 
وی با تاکید بر اینکه به دنبال رفع 
مسائل حقوقی و اقتصادی مجتمع 
سامان سازان هستیم، تصریح کرد: 
به زودی این پروژه سال ها رها شده 

تعیین تکلیف می شود.    ►

◄     شهردار قم با تاکید بر اینکه سامانه 
در  می تواند  که  است  بخش هایی  از   137
شناسایی و رفع مشکالت شهرداری کمک 
شایانی به مدیران مجموعه مدیریت شهری 
داشته باشد، گفت: در صورتی که برنامه ها 
انجام  شفاف  کاماًل  به صورت  پیگیری ها  و 
و  برطرف  مشکالت  از  بسیاری  بگیرد 
شهری  مدیریت  مجموعه  به  مردم  اعتماد 

شد. خواهد  افزوده 
دکترسیدمرتضی سقائیان نژاد در گفتگو 
از  شهروندان  اینکه  بیان  با  شهرنیوز،  با 
می توانند  ارتباطی  مختلف  پل های  طریق 
افزود:  باشند،  ارتباط  در  قم  شهرداری  با 
نفوذی  خاطر  به  هم اکنون   ۱۳۷ سامانه 
خود  توانسته  کرده  پیدا  مردم  بین  در  که 
و  مباحث  انتقال  در  شهروندان  زبان  به  را 

نماید. تبدیل  مطالبات 

اعتماد  کارکردی  اثر  سقائیان نژاد  دکتر 
عمومی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری 
در  کرد:  اضافه  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را 
پررنگتر  اجتماعی  سرمایه  اعتماد  این  پرتو 
تأمین  مردم  از  شهرداری  بودجه  می شود؛ 
می شود و نقش دولت در برخی امور مانند 
از  و  است  محدود  بسیار  زیربنایی  مباحث 
خود  شهری  مدیریت  مجموعه  منظر  این 
و  قبال شهروندان  در  پاسخگو  و  را مسئول 

می داند. شهری  توسعه 
چالش ها  اگر  داشت:  اظهار  وی 
و  مدون  به صورت  شهری  مشکالت  و 
سبب  شود  بیان  و  منعکس  شده  مشخص 
پیگری و حل معضالت و در نهایت افزایش 
شهروندان  عمومی  اعتماد  و  رضایتمندی 

. د می شو
انعکاس  کرد:  تصریح  قم  شهردار 

همچنین  چالش ها  و  مشکالت  مدون 
مشکالت  راحت تر  مردم  تا   می شود  سبب 
می تواند  مساله  این  که  کنند  بیان  را  خود 
و  چالش ها  از  بسیاری  از  جلوگیری  در 
اقتصادی  شرایط  بهبود  و  بزرگ  معضالت 
و کسب و کار به مجموعه شهرداری کمک 

. کند
سامانه  اینکه  بیان  با  سقائیان نژاد  دکتر 
جهت  جامع  محلی  به  می تواند   ۱۳۷
نظام  در  مردمی  آراء  ثبت  و  جمع آوری 
گفت:  شود،  تبدیل  پیشنهادات  ارائه 
شهری  مشکالت  بیان  خالل  در  مردم 
خود پیشنهادات بسیار مفید و کارآمدی را 
گسترش  منظور  همین  به  و  می کنند  بیان 
و  شهروندان  ارتباطی  راه های  توسعه  و 
می تواند   ۱۳۷ سامانه  مانند  شهرداری 

► باشد.     ارزشمند  بسیار 
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اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َة  َتِقیَّ َه  اللَّ ُقوا  »اتَّ َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

َش ِفی َمَهل َو َباَدَر َعْن َوَجل َو  َر َتْجِریدًا َو َجدَّ َتْشِمیرًا َو َکمَّ َمْن َشمَّ
ِة اْلَمْرِجِع«.1 ِة اْلَمْوِئِل َو َعاِقَبِة اْلَمْصَدِر َو َمَغبَّ َنَظَر ِفی َکرَّ

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
فرمودند: »تقوای الهی پیشه کنید؛ تقوای کسی که برای اطاعت 
خدا دامن به کمر زده در حالی که خود را از )عالئق مادی( جدا 
راه خدا  با بصیرت در  و  راه( می کوشد  این  )در  ساخته و سخت 
از ترس  و  با چابکی  و سریع گام برمی دارد  آرامش  ضمن حفظ 
اعماِل خود، به سرعت )به سوی مغفرت الهی( پیش می رود و در 
عاقبت  و  زندگی  به سرانجام  )آخرت(،  اصلی  به پناه گاه  بازگشت 

می اندیشد«. کار 
ضمن  حکمت آمیز  سخن  این  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
دستور به رعایت تقوای الهی، تقوا را با پنج ویژگی بیان می دارند 

می شود. آن  نتایج  و  تقوا  انگیزه های  شامل  که 
در قرآن کریم آیات متعددی پیرامون تقوا و پرهیزگاری سخن 
گفته و آن را بهترین زاد و توشه سفر آخرت معرفی فرموده است؛ 
راه  برای  )تقوا  و توشه  به عنوان مثال در جایی می فرماید: »... 
یا   ،2»... است  تقوا  راه،  این  توشه  بهترین  که  برگیرید  آخرت( 
در  او  قرب  و  انسان  شخصیت  نشانه  واالترین  دیگر  آیه ای  در 
درگاه خدا را، داشتن تقوا اعالم داشته و می فرماید: »... همانا 
شما  تقواترین  با  خداوند،  نزد  شما  افتخارترین  با  و  بزرگوارترین 
هستند ...«.3 هم چنین جواز عبور از دروازه های بهشت را نیز، 
ما  که  بهشتی است  »این همان  تقوا معرفی می فرماید:  داشتن 
بندگان پاک و باتقوای خود را بالخصوص وارث آن می گردانیم«.4

آن  به انگیزه های  زیادی  بستگی  که  دارد  مراحلی  تقوا  البته 
این  در  السالم(  )علیه  امام علی  و  دارد  آن  آثار  در  نشانه هایی  و 
بیان، باالترین مرحله تقوا را پیشنهاد می فرمایند که چند صفت 
در آن موجود است. آن حضرت نخست به شخص باایمانی اشاره 
از عالیق مادی  را  و خود  به کمر زده  می فرمایند که دامن همت 
دامن  به معنای  »تشمیر«؛  ماده  از  »شّمر«  است.  ساخته  جدا 
آمادگی  از  بعد  که  است  این  صفت  دومین  است.  زدن  به کمر 
سومین  برمی دارد.  گام  مسیر  این  در  تمام  جدیت  با  کامل، 
صفت این  که در عین جدیت، با بصیرت و دقت حرکت می کند و 
از ماده  َش« در اصل  اندیشه می  آمیزد. »َکمَّ و  با فکر  را  چاالکی 
عطش(  وزن  )بر  »َکَمش«  ماده  از  یا  و  نقش(  وزن  )بر  »َکْمش« 
چهارمین  است.  چاالکی  و  چابکی  به معنای  و  شده  گرفته 
گناهان  به  عّلت  الهی  مجازات  از  ترس  او  انگیزه  این که  توصیف 
از اندوختن زاد و توشه برای  از پایان یافتن عمر پیش  یا ترس  و 
سفر آخرت است. پنجمین صفت این که او دائمًا درباره سعادت 
جاویدن و جایگاهش در آخرت و سرانجاِم این حرکت و منزل گاه 
که  کسی  به یقین  می اندیشد.  می شود،  منتهی  به آن  که  اصلی 
و تالش  آمادگی کامل  با  و  مؤثر  و  بسیار قوی  انگیزه های  این  با 
تقوا  درجه  عالی ترین  به  بردارد،  گام  راه  این  در  بصیرت  با  توأم 
تقوا  السالم(  )علیه  علی  امام  این که  کوتاه سخن  است.  رسیده 
تفسیر  دارد،  گسترده ای  عملی  بازتاب  که  جامعی  به صورت  را 
ملجأ  به معنای  »َمْوِئل«؛  و  بازگشت  به معنای  »َکّرة«؛  فرموده اند. 
ة«؛  »َمَغبَّ و  شده  گرفته  َوْعد(  وزن  )بر  »َوْئل«  ماده  از  پناه گاه  و 
 102 شریفه  آیه  تفسیر  در  است.  کار  پایاِن  و  فرجام  به معنای 
ایمان  کسانی که  »ای  می  فرماید:  که  آل عمران  مبارکه  سوره 
)مخالفِت  از  است،  پرهیزکاری  و  تقوا  حق  که  آن گونه  آورده اید! 
از  نروید«،  دنیا  از  اسالم  آیین  بر  جز  و  بپرهیزید؛  خدا  فرماِن( 
به جا  از  منظور  که  شده  نقل  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول 
ْن 

َ
أ َو  ُیْعصی  َفال  ُیطاَع  ْن 

َ
»أ که:  است  این گونه  تقوا؛  حق  آوردن 

نافرمانی نشود و  و  ُیْنسی«؛5 »)خداوند( اطاعت شود  ُیْذَکَر َفال 
نگردد«.  فراموش  هیچ گاه  و  شود  یاد  پیوسته 

****************
1. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ، تحف العقول ، محقق / 
مدرسین ،  جامعه  ناشر:   ،211 ص  اکبر،  علی  غفاری،  مصحح: 

چاپ دوم، قم، 1404 ق / 1363 ش.
2. بقره، آیه 197.

3. حجرات، آیه 13.
4. مریم، آیه 63.

5. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی ، مجموعة وّرام ، ج 2، 
ص 224، ناشر: مکتبه فقیه، چاپ اول، قم، 1410 ق. 

شهردار قم:حدیث روز )۳0۳( 

● سامانه 1۳۷ زبان گویای شهروندان قمی است   ●

●  پروژه مجتمع سامان سازان به زودی تعیین تکلیف می شود    ●

◄      معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم گفت: تاکنون پروژه ای در 
مالی  تنگناهای  و  نقدینگی  کمبود  یا  و  پول  نبود  علت  به  که  نبوده  شهر 
به  بخشی  اطمینان  برای  راهی  شده  تالش  همواره  و  باشد  تعطیل شده 

آن ها صورت گیرد. برای اجرای  تا تسهیل گری  پیدا شود  پروژه ها 
اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نژاد  حسام  مرتضی  سید 
شهری  مدیریت  مختلف  حوزه های  برای  مالی  انضباط  ایجاد  اهمیت  به 
خدماتی،  عمرانی،  مختلف  بخش های  در  شهر  توسعه  داشت:  اظهار 
و  هزینه  و  درآمد  هماهنگی  به  نیاز   … و  شهرسازی  فرهنگی،  ترافیکی، 

دارد. مالی  مسائل 
مالی  حوزه های  دیگر  و  اقتصادی  و  مالی  معاونت  اینکه  بیان  با  وی 
به  باید  ما  دارند، تصریح کرد:  را  پشتیبانی  و  مالی  انضباط  ایجاد  وظیفه 

کارها  به  قدرت  با  که  بدهیم  را  اطمینان  این  شهری  مدیریت  مسئوالن 
شهر  توسعه  بسترساز  مالی  مسائل  چراکه  کنند  تعریف  پروژه  و  رسیده 

است.
زنده  موجود  شهر  داد:  ادامه  قم  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
عمرانی  طرح های  که  است  زیاد  بخش های  در  مختلف  هزینه های  با  و 
اولویت  در  شهری  گره گشای  و  بلندمدت  اقدامات  عنوان  به  به نوعی 

دارند. قرار  مالی  تزریق 
نبود  به علت  نبوده که  پروژه ای در شهر  تاکنون  وی خاطرنشان کرد: 
همواره  و  باشد  تعطیل شده  مالی  تنگناهای  و  نقدینگی  کمبود  یا  و  پول 
تسهیل  تا  شود  پیدا  پروژه ها  به  بخشی  اطمینان  برای  راهی  شده  تالش 

► گری برای اجرای آن ها صورت گیرد.    

◄      مدیر مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری قم گفت: یکی 
انجام  گذشته،  سال های  در  قم  شهرداری  تالش های  و  مهم  اقدامات  از 

مطالعات برای دو تهدید بزرگ شهر شامل زلزله و سیل بوده است.
و  انجام مطالعات  به  اشاره  با  با شهرنیوز،  گفتگو  در  علی اکبر رحیمی 
پروژه تحقیقاتی سیل و زلزله در قم اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم 
دو  برای  انجام مطالعات  و تالش های شهرداری قم در سال های گذشته 

تهدید بزرگ شهر شامل زلزله و سیل بوده است.
حادثه خیز  نقاط  دقیقًا  مطالعات  این  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
 ۶ درجه  با  زلزله ای  اگر  نمونه  به عنوان  کرد:  ابراز  است،  مشخص شده 
را  آسیب ها  بیشترین  و  مکان ها  دقیقًا  می توانیم  دهد  رخ  قم  در  ریشتر 

کنیم. احصا 
به  داد:  ادامه  قم  شهرداری  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  مرکز  مدیر 
به راحتی  زلزله  و  سیل  حوادث  وقوع  هنگام  در  مطالعات،  این  کمک 

کنیم. مشخص  را  امدادرسانی ها  اولویت بندی  می توانیم 
مهم  اقدامات  از  یکی  قطعًا  مطالعات  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  کشور  شهرهای  در  زلزله  و  سیل  حوزه  در  تحقیقاتی 
به  قم  در  که  انجام نشده  مطالعات  جامعیت  این  کشور  کجای  هیچ  در 

► است.     تدوین شده  ممکن  شکل  بهترین 

اینکه  با بیان  ◄      مدیر منطقه یک شهرداری قم 
ماده  به کمیسیون  پرونده   285 تعداد  در سال جاری 
این  از  گفت:  است،  شده  ارجاع  یک  منطقه   100
تکلیف  تعیین  و  رسیده  نتیجه  به  پرونده   209 تعداد 

است. شده 
قم،  شهرداری  یک  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
رسیدگی  اهمیت  به  اشاره  با  محمدرضاخانی  مجید 
به موضوع به پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار 
داشت: از ابتدای سال جاری با توجه به نیاز پیگیری 
 ۱۰۰ ماده  کمیسیون  پرونده های  رسیدن  نتیجه  به  و 
در  تمام  جدیت  با  شهروندان  پرونده  به  رسیدگی   ،

است. گرفته  قرار  کار  دستور 
وی با بیان اینکه در سال جاری تعداد ۲۸۵ پرونده 
شده  ارجاع  یک  منطقه   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  به 
است، ابراز کرد: این پرونده ها پس از بررسی، بازدید 
جهت  ذیصالح  مراجع  به  نیاز،  مورد  مدارک  تکمیل  و 

است. ارسال شده  تصمیم گیری 
اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
شده  تکلیف  تعیین  و  رسیده  نتیجه  به  پرونده   ۲۰۹
پیگیری  حال  در  پرونده   ۷۶ تعداد  کرد:  ابراز  است، 
قم  شهرداری   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  در  رسیدگی  و 

است.

که  پرونده   ۲۰۹ تعداد  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۸۶ تعداد  است،  تکمیل شده  آن ها  اداری  روند 
حساب  مفاصا  و  تسویه حساب  کامل  به صورت  پرونده 
با  شرایطی  به صورت  مابقی  و  است  صادرشده 

است. شده  تعامل  شهروندان 
از  تشکر  ضمن  خاتمه  در  محمدرضاخانی 
پرداخت  به موقع  را  خود  عوارض  که  شهروندانی 
پرونده های  از  فقره   ۷۶ تعداد  گفت:  می نمایند 
طرف  از  رسیدگی  بدون   ۱۰۰ ماده  کمیسیون 
تا  پیگیری  حال  در  که  است  باقی مانده  شهروندان 

► هستیم.    نهایی  نتیجه  به  رسیدن 

معاون مالی شهرداری:

●  تاکنون پروژه ای در قم به علت تنگناهای مالی تعطیل نشده است    ●

وجود مطالعات کامل وقوع حوادث سیل و زلزله در قم؛

●  مکان های پرخطر و اولویت های امدادرسانی احصا شده است    ●

ارجاع ۲۸5 پرونده به کمیسیون ماده 100 در منطقه یک قم؛

●  ۲0۹ پرونده رسیدگی و تعیین تکلیف شد    ●



دوشنبـه 6 تیر ۱40۱/ شماره ۱968 www.gooyeh-qom.com بین الملل7

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام 
تعاونی  شرکت  خواندگان  فر  حسینی  عبدالرحیم  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۱۱۰۲  شماره  به  مدنی 
 ۱/۶۴۴ برابر  که  ۳۷۳۱ سهم  از  ۳۰۸/۰۲ سهم  بر فروش  مبنی  ، سید مجید موسوی  قم  مسکن شهرداری 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۱۱۱۵۷ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
خصوص پرونده شماره ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۴۷۶۶۶۸ با شماره بایگانی ۰۰۰۱۱۰۲ که برای اینجانب عباس 
ادرس  به  ملک  از  راهنمایی خواهان  با  و  معیت  در  است  کارشناسی صادر شده  قرار  ابادی  شکوری محمود 
قم – ۳۰ متری کلهری – انتهای خیابان ال یاسین – ۳۰ متری طالب – انتهای ۱۶ متری پالک ۱۱۱۵۷ قطعه 
استحضار  جهت  کارشناسی  گزارش  و  بازدید  قم   ۵ منطقه  شهرداری  مسکن  تعاونی  های  زمین  از   ۸ شماره 
و  علی  صفر  فرزند  فر  حسین  عبدالرحیم  درخواست  به  عنایت  با  کارشناسی:  قرار  الف(  گردد:  می  تقدیم 
ضرورت جلب نظر کارشناسی در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی تخصصی بودن موضوع مورد 
را  کارشناسی  قرار  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۷۴ ماده  مقررات  از  حاصله  اجازه  با  دادسرا  دادگاه  اختالف 
تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخد توضیح از طرفین دعوی  صادر و اعالم نماید 
این  به  به کارشناس  ابالغ  تاریخ  از  روز   ۷ راه و ساختمان ظرف  راه در مورد  و نظریه کتبی و مستدل خویش 
ملک  خواهان:  توسط  شده  ارائه  اسناد  طبق  مالکیت  اسناد  ب(مشخصات  نماید.  تسلیم  دادسرا  دادگاه 
مورخ   ۱۷۷۸۴ شماره  تحت  قم   ۷۵ رسمی  اسناد  دفترخانه  در  شده  ثبت  منقول  غیر  قطعی  سند  دارای 
اقای عبدالرحیم حسینی فر  نام خریداران  به  به شماره سند ۱۳۹۷۱۱۱۵۶۴۱۳۰۰۰۳۴۲   ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
 ۱۵۴/۰۱ میزان  به  دزفول  از  صادره   ۱۲۰ شناسنامه  شماره  به  علی  صفر  فرزند   ۲۰۰۲۵۱۱۸۵۳ شماره  به 
سهم مشاع )معادل ۱۵۴/۰۱مترمربع( از ۳۷۳۱ سهم که این مقدار مطابق است با ۱/۶۴۴ دانگ مشاع از 
ششدانگ و اقای سید مجید موسوی به شماره ملی ۲۰۰۲۷۸۳۱۱۱ فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 

۲۷ صادره از دزفول به میزان ۱۵۴/۰۱ سهم مشاع )معادل ۱۵۴/۰۱ مترمربع( از ۳۷۳۱ سهم که این مقدار 
مطابق است با ۱/۶۴۴ دانگ مشاع از ششدانگ کل سهم مورد معامله تمامی ۳۰۸/۰۲ سهم مشاع )معادل 
۳۰۸/۰۲مترمربع( از ۳۷۳۱ سهم که این مقدار مطابق است با ۱/۶۴۴ دانگ مشاع از ششدانگ پالک اصلی 
از ۳۷۳۱ سهم که  ۱۱۱۵۷ کل سهم مورد معامله تمامی ۳۰۸/۰۲ سهم مشاع )معادل ۳۰۸/۰۲مترمربع(  
این مقدرا که این مقدار مطابق است با ۱/۶۴۴ دانگ مشاع از ششدانگ پالک اصلی ۱۱۱۵۷ قطعه ۸ حوزه 
توسط  شده  ارائه  مالکیت  اسناد  طبق  ملک  مشخصات  ج(  است.  یک  منطقه  یک  بخش  قم  یک  اداره  ثبتی 
این  که  سهم   ۳۷۳۱ از  ۳۰۸/۰۲مترمربع(  )معادل  مشاع  سهم   ۳۰۸/۰۲ تمامی  معامله  سهم  کل  خواهان: 
مقدار مطابق است با ۱/۶۴۴ دانگ مشاع از ششدانگ پالک اصلی ۱۱۱۵۷ قطعه ۸ حوزه ثبتی اداره یک قم 
بخش یک منطقه یک است. د( مشخصات فنی و ظاهری ملک مورد بازدید: ملک به صورت زمین با مختصات 
حدودی ۳۸۳۰۹۶۳۰۹۸y *۴۹۰۶۶۷X/۹ می باشد. ه( مفاد ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی : ۱- نام 
و نام خانوادگی صاحب ملک. اقای عبدالرحیم حسینی فر به شماره ملی ۲۰۰۲۵۱۱۸۵۳ فرزند صفر علی 
به شماره شناسنامه ۱۲۰ صادره از دزفول به میزان ۱۵۴/۰۱ سهم مشاع )معادل ۱۵۴/۰۱مترمربع( ۳۷۳۱ 
ملی  اقای سید مجید موسوی شماره  از ششدانگ  دانگ مشاع   ۱/۶۴۴ با  است  مقدار مطابق  این  که  سهم 
از دزفول به میزان ۱۵۴/۰۱ سهم مشاع  ۲۰۰۲۷۸۳۱۱۱ فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۲۷ صادره 
)معادل ۱۵۴/۰۱مترمربع( ۳۷۳۱ سهم که این مقدار مطابق است با ۱/۶۴۴ دانگ مشاع از ششدانگ. ۲- 
محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ان و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و 
غیره است. محل وقوع ملک به ادرس قم – ۳۰ متری کلهری – خیابان ال یاسین – ۲۰ متری طالب با مختصاب 
حدودی ۴۹۰۶۶۷X/۹و ۳۸۳۰۹۶۳y/۹۸ می باشد. ملک به صورت زمین با کاربری مسکونی می باشد. ۳- 
تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. ملک با مشخصات ارائه شده در بند ب و ج ثبت شده است. ۴- تعیین 

اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره ملک در اجاره نمی باشد. ۵- تصریح 
می  مالک  چند  )دارای  است  مشاع  ملک  شود.  می  فروخته  ان  از  مقدار  چه  مفروزو  یا  است  مشاع  اینکه  به 
با بند  باشد( ۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر عنوان دارند. حقوق مالکین مطابق 
ب گزارش است. ۷- قیمتی که مزایده از ان شروع می شود. به نظر اینجانب به موقعیت قرار گیری ملک و 
در نظر گرفتن سایر جهات قیمت پایه مزایده ۳۰۸/۰۲ سهم مشاع معادل ۱/۶۴۴ دانگ عرصه و اعیان ملک 
مذکور بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی که ممکن است وجود داشته به میزان پنجاه دو میلیارد و سیصد و 
شصت و سه میلیون و چهارصد  هزار ریال معادل پنج میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و سیصد و چهل 
هزار تومان ارزیابی می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ ساعت ۷/۴۵ الی ۸ صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای  نماید. حداکثر مهلت مزبور 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 

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

ائتالف  رهبران  که  همچنان        ◄
ساالنه  نشست  در  شرکت  برای  ناتو 
هستند،  آماده  مادرید  در  ائتالف  این 
بزرگترین  این  که  می گویند  ناظران 
موضع  احتمااًل  جهان  نظامی  ائتالف 
در  چین  قبال  در  را  سرسختانه تری 
جنگ  قبال  در  پکن  موضع  به  واکنش 
کرد. خواهد  اتخاذ  اوکراین  در  روسیه 
برای  ناتو  سران  می رود  انتظار 
را در سند مربوط  نام چین  بار  نخستین 
ائتالف  این  جدید  استراتژیک  مفهوم  به 
مسیر  که  کلیدی  سندی  کنند،  وارد 
امنیتی آینده و توسعه نظامی این بلوک 
جریان  در  و  کرده  ترسیم  را  عضوی   ۳۰

می شود. تصویب  اجالس  این 
ناتو  با  مرتبط  مطالعه  یک  اخیرا 
ائتالف  این  عضو  کشورهای  همه  در 
درصد   ۵۲ نظر  از  چین  که  داد  نشان 
تهدید  یک  عنوان  به  پاسخ دهندگان  از 
به  نسبت  که  می شود  تلقی  امنیتی 
 ۲۰۲۱ سال  در  شده  انجام  مطالعه  یک 
می دهد. نشان  را  درصدی   ۱۱ افزایش 
ارشد  مقام  استولتنبرگ،  ینس 
هفته  این  که  رویدادی  در  ناتو،  ائتالف 
در  پولیتیکو  رسانه ای  شرکت  توسط 
متفاوت  لحنی  با  شد،  برگزار  بروکسل 
چین  گفت:  قبلش  سال  یک  لحن  از 
نظم  کشیدن  چالش  به  حال  در  آشکارا 

است. قوانین  بر  مبتنی  بین المللی 
که  کرد  عنوان  ناتو  دبیرکل 
زمینه  در  چین  سرمایه گذاری های 

و  جدید  مدرن  نظامی  تجهیزات 
زیرساخت های  بر  کنترل  برای  تمایلش 
یک  اتخاذ  شده  باعث  اروپا  در  حیاتی 
چه  هر  ناتو  سوی  از  قوی تر  موضع 

بشود. مهم تر 
ناتو  دبیرکل  تند  لفاظی های  این 
در  استولتنبرگ  اظهارات  با  تضاد  در 
نشست ناتو در بروکسل در سال گذشته 
آن  در  او  که  جایی  است،  میالدی 
چالش های  وجود  با  بود  کرده  عنوان 
افزایش  و  نظامی  تقویت  برنامه های 
برای  چین  زورمندانه  رفتارهای  و  نفوذ 
برای  فرصت هایی  ائتالف،  این  امنیت 
قبال "مسائلی  ویژه در  به  پکن  با  تعامل 
کنترل  و  هوایی  و  آب  تغییرات  نظیر 

دارد. وجود  تسلیحات" 
سایر اعضای ناتو نیز در سال گذشته 
قبال  در  معتدل تری  رویکرد  میالدی 
تمرکز  به  نیاز  و  بودند  کرده  اتخاذ  پکن 

دانستند. مردود  را  چین  بر 
جمهوری  رئیس  ماکرون،  امانوئل 
ناتو  سران  نشست  این  از  پس  فرانسه 
گفت: ناتو سازمانی است که به اقیانوس 
چین  می شود،  مربوط  شمالی  اطلس 
اطلس  اقیانوس  با  چندانی  ارتباط 
مهم  بسیار  بنابراین،  ندارد.  شمالی 
نکنیم  را دچار تشتت  است که خودمان 
مغرض  چین  با  روابطمان  به  نسبت  و 

. شیم نبا
این دیدگاه ها در سال جاری میالدی 
پرتغال  و  لیتوانی  دیپلمات های  از سوی 

نگران  چین  بر  تمرکز  از  هنوز  که  هم 
آنها  و  است  شده  منعکس  هستند، 
روسیه  برخالف  ناتو  که  می کنند  اشاره 
ندارد. این کشور  با  هیچ مرز مستقیمی 
اروپای  امور  مسئول  لوتونگ،  وانگ 
ناتو  سران  نشست  از  پیش  چین،  دولت 
و  نیست  ناتو  دشمن  چین  کرد:  تاکید 

شود. گرفته  نظر  در  اینگونه  نباید 
نوشت:  توییتی  در  جمعه  روز  وانگ 
و  نمی کند  ایجاد  چالشی  هیچ  چین 
جهان  برای  را  اقتصادی  فرصت های 
آورده  ارمغان  به  ناتو  اعضای  جمله  از 

. ست ا
روابط  استاد  پاردو،  پاچکو  رامون 
و  شرق  منطقه ای  فرستاده  و  بین الملل 
جنوب شرق آسیا در کینگز کالج لندن، 
محکوم  از  چین  خودداری  که  گفت 
برای  اصلی"  "تهدید  روسیه  کردن 

ناتوست. کشورهای 
رئیس جمهوری  جینپینگ،  شی 
آنالین  نشست  در  پنج شنبه  روز  چین، 
بار  بریکس،  بلوک  نوظهور  بازارهای 
و  کرد  تاکید  روسیه  از  حمایت  بر  دیگر 
مورد  را  کرملین  علیه  غرب  تحریم های 

داد. قرار  انتقاد 
می کنم  فکر  کرد:  خاطرنشان  پاردو 
چین  که  دارد  وجود  نیز  تصور  این 
و  سایبری  حوزه  در  لزوم  صورت  در 
و  نقل  زمینه  در  روسیه  از  همچنین 
حمایت  روسیه  از  تسلیحات  انتقال 
ناتو  اعضای  بنابراین  کرد.  خواهد 

می کنند. خطر  احساس 
به  نیاز  و  چین  گسترش  به  رو  نفوذ 
ناشی  امنیتی  چالش های  به  رسیدگی 
بیانیه ای  ناتو در  بار توسط  اولین  از آن، 
در  لندن  در  ائتالف  این  نشست  از  پس 

شد. شناخته  رسمیت  به   ۲۰۱۹ سال 
اروپا  امور  معاون  تاونسند،  جیم 
در  آمریکا  سابق  دفاع  وزیر  ناتوی  و 

اوباما،  باراک  جمهوری  ریاست  دوره 
ناتو  اروپایی  اعضای  که  کرد  پیش بینی 
بینانه تری  واقع  رویکرد  چین  به  نسبت 

ایجاد  پیش  سال  دو  یا  یک  به  نسبت 
کرد. خواهند 

طوالنی،  مدتی  برای  گفت:  تاونسند 
و  چین  به  لزومًا  اروپایی  کشورهای 
آمریکا  همچون  هند-اقیانوسیه  حوزه 
اکنون،  حال،  این  با  نمی کردند.  نگاه 
با  ویژه  به  متفاوتی  بسیار  چرخش 
و  روسیه  فعلی  وضعیت  از  چین  حمایت 

هنگ کنگ  در  آن  فعالیت های  بابت  از 
است.  کار  در  آسیا  بخش های  سایر  و 
این امر باعث شده اروپا متوجه شود که 

قبال  در  اقیانوسیه  در حوزه هند-  آنچه 
تحت  نیز  را  آنها  می افتد،  اتفاق  چین 

می دهد. قرار  تأثیر 
اینکه  اما  کرد:  خاطرنشان  تاونسند 
خواهد  چه  ائتالف  یک  عنوان  به  ناتو 
در  به طور جداگانه  اینکه کشورها  و  کرد 
هند-اقیانوسیه  حوزه  و  چین  با  رابطه 
نیست  مشخص  هنوز  کرد،  خواهند  چه 

مورد  اجالس  این  در  است  ممکن  و 
بگیرد. قرار  بحث 

چین  امور  تحلیلگر  تیر،  جوریس 

الهه  استراتژیک  مطالعات  مرکز  در 
خاطرنشان  و  داشت  مشابهی  نظر  نیز 
آمریکا  ارتش  به  ناتو  وابستگی  که  کرد 
پکن  حمایت  از  ناشی  ناخرسندی  و 
که  می شود  باعث  همچنین  مسکو  از 
به  نسبت  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
مورد  در  آمریکا  سیاسی  پیشنهادات 
بازتر  هند-اقیانوسیه  حوزه  و  چین 

کنند. برخورد 
ناتو  عضو  کشور   ۳۰ از  کشور   ۲۱
کشوری   ۲۷ اتحادیه  عضو  همچنین 
چین،  موضوع  بر  عالوه  هستند.  اروپا 
در این اجالس بحث هایی درباره امنیت 
استرالیا،  حضور  با  آسیا-اقیانوسیه 
عنوان  به  جنوبی  کره  و  نیوزلند  ژاپن، 
کشورهای "شریک"  مطرح خواهد شد.
ملی  امنیت  مشاور  هان،  سونگ  کیم 
میالدی  جاری  ماه  اوایل  جنوبی  کره 
است  "مایل  ویژه  طور  به  سئول  گفت، 
گفت وگو  برای  نشست  این  فرصت  از 
شمالی  کره  هسته ای  برنامه  مورد  در 

کند." استفاده 
گفت:  کالج  کینگز  عضو  پاردو، 
زیرا  است،  مهم  جنوبی  کره  برای  این 
کشورهای  که  دهد  نشان  می تواند 
دیگری در اروپا و آمریکا هم وجود دارند 
می دانند.  تهدید  یک  را  شمالی  کره  که 
عملی،  همکاری  به  منجر  می تواند  این 
به  و  ]امنیت[ سایبری  زمینه  در  ویژه  به 
و  ناتو  بین  اطالعات،  اشتراک گذاری 

► شود.     آسیا-اقیانوسیه 

عجوالنه  تصمیم  پشت  در  چیزی  چه        ◄
روابط  سازی  عادی  برای  عربی  کشور  چهار 
با  خصومت  دهه  چندین  از  پس  اسرائیل  با 
امارات  مانند  کشورهایی  و  دارد  وجود  آن 
به  سودان  و  مراکش  بحرین،  عربی،  متحده 
رژیم  پذیرفتن  حال  در  دستاوردهایی  چه  امید 
صهیونیستی هستند؟ به راستی، اهداف کوتاه 
برقراری  برای  تالش  در  اسرائیل  مدت  بلند  و 
هر  به  چیست؟  کشورهایی  چنین  با  روابط 
مرز  هم  صهیونیستی  رژیم  با  نه  ها  آن  حال، 
پاسگاه  یک  که  رژیم  این  با  هرگز  نه  و  هستند 
نظامی  درگیری  رود  می  شمار  به  استعماری 

اند. داشته 
تاریخ اخیر حاوی برخی پاسخ هاست.

از  زمانی  و   ۱۹۷۷ سال  در  سادات  انور 
اتحادیه  قطعنامه  که  کرد  دیدار  اسرائیل 
اجالس  در  تصویب  از  پس  عرب  کشورهای 
معروف  نه«  »سه  حاوی   ۱۹۶۷ سال  خارطوم 

برسمیت  به  نه  اسرائیل،  با  صلح  به  نه  بود: 
اسرائیل.  با  مذاکره  به  نه  و  اسرائیل،  شناختن 

هدف انور سادات آزادسازی زمین های متعلق 
به مصر بود که اسرائیل آن ها را در جنگ سال 
آن  در  که  اسرائیل  بود.  کرده  اشغال   ۱۹۶۷
از طرف همه کشورهای عربی طرد شده  زمان 
عادی  روابط  برقراری  در  را  سختی  دوران  بود، 
جمله  از  کشورها،  از  بسیاری  با  دیپلماتیک 
آمریکای  و  آفریقایی  کشورهای  از  بسیاری  با 
در  اعراب  همبستگی  کرد.  می  تجربه  التین، 
افشای  و  ها،  صهیونیست  دیپلماتیک  انزوای 
اشغالگر  و  ستمگر  عنوان  به  ها  آن  ماهیت 
از آن  سرزمین های عربی در فلسطین و خارج 

بود. شده  همراه  موفقیت  با 
پس هدف اصلی اسرائیل شکستن این انزوا 
از  تر  بیش  تعداد  چه  هر  با  ارتباط  برقراری  و 
هم  آن  انجام  برای  راه  بهترین  و  بود  کشورها 
مصر  به  رسد  چه  بود،  عربی  کشور  هر  با  رابطه 
که بزرگ ترین و قوی ترین کشور عربی به شمار 
علیه  دیگر  کشور  چهار  با  همراه  که  رفت  می 

بود. جنگیده  صهیونیستی  رژیم 
احتمال  حذف  معنای  به  مصر  با  صلح 

بود. سیاست  این کشور  با  هرگونه جنگ جدید 
بقیه  که  دانستند  می  نیز  اسرائیلی  گذاران 
ایاالت  که  زمانی  تا  مصر،  منهای  عرب،  جهان 
برای  کند،  می  مالی  حمایت  ها  آن  از  متحده 
ضعیف  بسیار  درازمدت  تهدید  هرگونه  ایجاد 

بود. خواهند 
تل آویو  و  قاهره  بین  صلح  حال،  این  با 
حتی  و  مانده  باقی  سرد«  »صلح  همچنان 
این  دارد.  ادامه  منوال  همین  به  هم  امروزه 
و  باشد  داشته  پیشرفتی  نتوانسته  موضوع 
رسد  چه  شود،  مردمی  موضوعی  به  تبدیل 
طور  به  را  آن  بخواهند  ها  مصری  اینکه  به 
کوچکی  اقلیت  دهند.  قرار  بحث  مورد  آشکارا 
به  از  مصر  میلیونی   ۱۰۰ از  بیش  جمعیت  از 
کند.  می  استقبال  اسرائیل  شناختن  رسمیت 
مصریان  همبستگی  ها،  آن  حمایت  عدم  دلیل 
علیه  جنگ  چهار  و  خود  فلسطینی  برادران  با 
اسرائیل است که مایه افتخار هر یک از آن ها، 

آخرین  از  پس  که  است  جوانی  نسل  جمله  از 
است. آمده  دنیا  به   ۱۹۷۳ سال  جنگ 

مورد  اسرائیل،  علنی  رد  از  بارزی  نمونه 
محمد رمضان، بازیگر و خواننده رپ، و تمسخر 
انتشار تصاویر وی در  و محکومیت وی به دلیل 
شبکه های اجتماعی بود که وی را در کنار یک 
اتفاق  این  داد.  می  نشان  اسرائیلی  خواننده 
مربوط به سال ۲۰۲۰ می شود، یعنی ۴۱ سال 
پس از آنکه معاهده صلح کمپ دیوید بین مصر 
و  مصری  نخبگان  رسید.  امضا  به  اسرائیل  و 
آمده  به خشم  از محمد رمضان  مردم عادی که 
نشان  که   - شدند  وی  تحریم  خواستار  بودند 
اسرائیل  از  ها  مصری  عمیق  نارضایتی  دهنده 
است. در واقع، مصر امروز پیوندهای اقتصادی 
این  اما  دارد،  اسرائیل  با  تری  بیش  تجاری  و 
تاثیر کمی بر ذهن مردم  و  تجارت دولتی است 

دارد. مصر  عادی 
طی  در  ها  مصری  از  درصد  پنج  و  هشتاد 
-۲۰۲۰ های  سال  در  که  نظرسنجی  یک 
هرگونه  با  را  خود  مخالفت  شد  انجام   ۲۰۱۹
که  کردند  اعالم  اسرائیل  با  دیپلماتیک  روابط 
مردم  خشم  و  تمسخر  دلیل  گر  بیان  خوبی  به 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  برای  است.  رمضان  از 
اعراب در مصر و فراتر از آن، اسرائیل همچنان 
دشمن تهدیدگر به شمار می رود که باید توسط 

شود. تحریم  عربی  کشورهای 
مردم  رنج  با  مستقیما  عمومی  طرد  این 
مرتبط  آپارتاید  اسرائیل  دست  به  فلسطین 
به  همچنان  اسرائیل  دیگر،  سوی  از  است. 
علیه  تصوری  قابل  جنایت  نوع  هر  ارتکاب 
کاهش  باعث  که  دهد  می  ادامه  ها  فلسطینی 
از  خود  شدن  پذیرفته  احتمال  تر  بیش  هرچه 

شود. می  اعراب  عموم  سوی 
رژیم  تالش  اصلی  دالیل  از  یکی  هم  این 
دیگر  با  متفاوت  صلحی  برای   صهیونیستی 
کشورهای عربی مانند امارات، بحرین، سودان 

است. مراکش  و 
صلح  گزینه  حاضر،  حال  در  اسرائیل  هدف 
یا جنگ به مانند آن چه در زمان امضای پیمان 
این  رفتار  نیست.  افتاد،  اتفاق  مصر  با  صلح 
رژیم در دو دهه گذشته نشان می دهد که صلح 

خواهد. نمی  را  معنا  این  به 
که  است  این  دنبال  به  اسرائیل  عوض،  در 
از  را  فلسطین  با  درگیری  تاریخی  روایت  کل 

خود  روایت  با  را  آن  تدریج  به  و  کند  خالی  تو 
واقع  در  فلسطین  گوید  می  که  کند  جایگزین 
فلسطینیان  و  است  یهود  قوم  موعود  سرزمین 
هرگز به عنوان یک ملت وجود خارجی نداشته 
دیرینه  باور  بر  مبتنی  هم  روایت  این  اند. 
واقع  در  را  فلسطین  که  است  صهیونیستی 
)یهودیان  مردمی  برای  مردم  بدون  سرزمینی 
تحقق  برای  داند.  می  سرزمین  بدون  مهاجر( 
بخشیدن به آن هم باید یک دولت تمام یهودی 
وجود داشته باشد که پیوسته در حال گسترش 
عربی  سرزمین های  اشغال  با  لزوما  نه  است– 
بیش تر، بلکه از طریق دستکاری تاریخ برای به 
دست آوردن جای پایی در اذهان آن ها. اکنون 
به  سازی  عادی  معنای  به  اسرائیل  برای  صلح 
هر قیمتی است که به قیمت نابودی فلسطینی 

شود. می  انجام  ها 
اندیشه ای در میان  آنجا که عرضه چنین  از 
روایت  این  پس  است،  غیرممکن  تقریبا  اعراب 
در  که  کند  پیدا  را  مناسبی  مکان  باید  جدید 
و  تاریخی  مذهبی،  عاطفی،  پیوندهای  آن 
حالت  ترین  ضعیف  در  فلسطین  با  اجتماعی 
بحرین  و  امارات  مانند  کشورهایی  باشد.  خود 
هر  و  نشده اند  جنگ  وارد  اسرائیل  با  هرگز  که 
از فلسطین دور هستند تنها زمینه هایی  دو هم 
می  شمار  به  کار  این  در  عالی  شروع  یک  برای 

روند.
 ۱۹۶۰ دهه های  در  اسرائیل  جنگ های  اگر 
بود،  نظامی  برتری  به  دستیابی  برای   ۱۹۷۰ و 
دست  به  و  تاریخ  بازنویسی  برای  کنونی  جنگ 

است. مغلطه  طریق  از  عرب  افکار  آوردن 
ابتکارات  این کار هم  انجام  برای  راه  بهترین 
و طرح های بخش خصوصی است که به دنبال 
به  عرب،  جهان  با  اسرائیل  در  مشاغل  پیوند 
حدی  تا  این  باشد.  می  بحرین،  و  امارات  ویژه 
میلیونرهای  و  تاجران  سرعت  دلیل  تواند  می 
دولتشان  توسط  که  عربی  متحده  امارات 
اسرائیل  از  که  توضیح دهد  را  تشویق می شوند 
به  »زیارت«  تجارت  موعود  سرزمین  عنوان  به 
منفعت  و  سود  حال،  هر  به  آورند.  می  عمل 
که  است  چیزی  محدودیتی  و  شرط  هیچ  بدون 
از فعالین تجاری به دنبال آن هستند. بسیاری 
دارند:  نقش  اینجا  در  نیز  دیگر  عامل  دو 

اسرائیل،  نه  و  ایران  که  عقیده  این  یکی، 
به  را  اسرائیل  امر  این  است.  جدید  دشمن 
و  امارات  مانند  کشورهایی  طبیعی  متحد 
نزدیکی  به  توجه  با  که  کند  می  تبدیل  بحرین 
خود  از  محافظت  به  قادر  ایران  به  جغرافیایی 
عربستان  توسط  که  تفکری  دوم،  و  نیستند. 
ایاالت  طرف  از  و  شود  می  حمایت  سعودی 
تهدید  گوید  می  که  است  شده  ساخته  متحده 
با اکثریت شیعه، تهدید  ایران  از  شیعیان ناشی 
اساس  بر  باید  متحدان  و  است  تری  جدی 
آن  برابر  در  ایران،  یعنی  خود،  مشترک  دشمن 

کنند. آرایی  صف 
ای  منطقه  سیاست  از  بخشی  واقع  در  این 
هیچ  آن  تر  بیش  که  است  اسرائیل  و  آمریکا 
امارات  یا  وهابی  سعودی  عربستان  با  ارتباطی 
ایران  سیاست  اگرچه  ندارد.  سنی  بحرین  و 
در  امر  این  اما  است،  نبوده  دوستانه  همیشه 
و  است  عادی  موضوعی  بین الملل  سیاست 
این  با  نیست.  دین  بر  مبتنی  دیدگاهی  لزوما 
حال، تاریخ نشان داده است که ایران، برخالف 
همسایگان  برای  دائمی  تهدیدی  اسرائیل، 

است. نبوده  خود 
باورند  این  بر  اسرائیل  عرب  جدید  دوستان 
اشغالگر  اسرائیل  کشیدن  آغوش  به  با  که 
خواهند  قرار  لطف  مورد  واشنگتن  طرف  از 
سازی  عادی  دلیل  موضوع   همین  گرفت. 
خوبی  به  را  اسرائیل  با  مراکش  و  سودان  روابط 
ترامپ،  دونالد  واقع،  در  دهد.  می  توضیح 
نزدیکی  متحده،  ایاالت  سابق  جمهور  رئیس 
سازی  عادی  به  مشروط  را  خارطوم  واشنگتن- 

بود. کرده  اسرائیل  با  روابط 
عمومی،  گسترده  مخالفت  با  مواجهه  در 
به  هرگز  جدید  سازان«  »عادی  از  یک  هیچ 
پرسی  همه  طریق  از  خود  مردم  تاییدیه  دنبال 

نیستند. اسرائیل  با  روابط  موضوع  در 
که  کند  می  تایید  را  واقعیت  این  هم  همین 
هرگز  باشند  که  کشوری  هر  در  اعراب  اکثریت 
مگر  پذیرند،  نمی  را  آپارتاید  اسرائیل  با  صلح 
خود  حقوق  از  آنها  فلسطینی  برادران  اینکه 

شوند. برخوردار 
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► ترجمه: علی مفتح    

پایگاه ساوث چاینا مورنینگ پست

● آیا حمایت چین از روسیه، باعث می شود تا ناتو عرصه را بر پکن تنگ  تر  کند ؟    ●

بیگانگان داخلی

● چرا کسانی که دنبال عادی  سازی روابط با اسرائیلند نظر مردم خود را نمی پرسند؟    ●
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رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
۸0 درصد پرونده های نیروهای 

مسلح قم در کمتر از دو هفته 
تعیین تکلیف می شود

دقت  و  به سرعت  اشاره  با  قم  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رییس 
در رسیدگی به پرونده های قضایی نیروهای مسلح، گفت: ۸۰ درصد 
تعیین  هفته   ۲ از  کمتر  در  استان  این  مسلح  نیروهای  پرونده های 

می شود. مختومه  و  تکلیف 
حجت االسالم والمسلمین محسن کرمی به مناسبت هفته قوه قضاییه 
زمان  که  پرونده هایی  حاضر  حال  در  افزود:  خبرنگاران،  با  گفتگو  در 

رسیدگی آن ها بیش از ۶ ماه شده باشد، کمتر از ۳۰ مورد است.
سازمان  در  شده  رسیدگی  پرونده های  درصد   ۱۰۰ کرد:  اضافه  وی 
ندارد؛  ابهام  و  می شود  تکلیف  تعیین  قم  مسلح  نیروهای  قضایی 

نداریم. باشیم  نرسیده  نتیجه  به  که  پرونده ای 
به  نسبت  عمد،  جرائم  در  مسلح  نیروهای  مجازات  داد:  ادامه  وی 
سایر اقشار سنگین تر است؛ در جرائم خفیف که امکان اصالح باشد، 
در  حبس  به  حبس ها  از  بسیاری  و  می گیرد  قرار  جایگزین  مجازات 

می شود. منجر  مربوطه  یگان 
داد:  ادامه  نیست،  زیاد  مسلح  نیروهای  جرائم  این که  بیان  با  کرمی 
این  با  می یابد،  افزایش  مسلح  نیروهای  بر  نظارت  دامنه  سال  هر 
رویکرد که باید با جرائم بیشتر برخورد کرد ولی افزایش معناداری در 

نمی دهد. رخ  مسلح  نیروهای  جرائم 
وی با بیان اینکه برای هر ادعا و تخلف انتظامی در این ارگان تشکیل 
پرونده نمی شود، بیان کرد: مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح 
مسلح،  نیروهای  از  صیانت  برای  که  است  قضایی  تخصصی  مجموعه 
برای  آن ها  از  صیانت  و  نظامی  افراد  تخلفات  و  جرائم  به  رسیدگی 

می کند. وظیفه  انجام  نیروها  این  شأن  رعایت  و  برخورد  پیشگیری، 
وی خاطرنشان کرد: جرائمی که در نیروهای مسلح در کل دنیا رصد 
از آن ها اساسا حتی یک مصداقش هم در نیروهای  می شود بسیاری 
جرائمی  از  بسیاری  دیگر  سوی  از  نمی شود؛  مشاهده  کشور  مسلح 
نادر  ایران  مسلح  نیروهای  در  است  شایع  دنیا  مسلح  نیروهای  در  که 

است.
بیان کرد: سازمان قضایی  نیروهای مسلح قم  رییس سازمان قضایی 
نیروها،  مرتبه  به  احترام  و  جایگاه  حفظ  ضمن  مسلح  نیروهای 
ارتکاب  در  اشتباهی  و  انحراف  هرگونه  خصوص  در  را  خود  قاطعیت 
جرائم حفظ کرده و با استقالل کامل و رعایت موازین، تدابیر قانونی 

دارد. خود  کار  دستور  در  را 
جریان  پرونده  تشکیل  از  غیر  به  راستا  این  در  این که  به  اشاره  با  وی 
افزود:  می کنیم،  مدیریت  نیرو  گاه سازی  آ زمینه  در  را  پرحجمی 
شناسایی  را  مسلح  نیروهای  یگان های  تمامی  سازمان  کارشناسان 
می کنند و با خوداظهاری نیروها، برنامه جامع و مدونی در طول سال 
و  جایگاه  حفظ  برای  هوشیاری  و  دانش  گاهی،  آ افزایش  راستای  در 

می کنند. اجرا  یگان ها  برای  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
در  کرد:  تصریح  سنگر،  به  بازگشت  طرح  به  اشاره  با  همچنین  وی 
و  شده  فراهم  خدمت  کسری  جبران  برای  خوبی  شرایط  حاضر  حال 
گرفته  نظر  در  متاهل  به ویژه  و  مجرد  افراد  برای  هم  حداقلی  حقوق 

است. شده 
کرمی با تاکید بر این که مشموالن باید از فرصت فراهم شده استفاده 
پیش بینی  ارفاق  و  تسهیالت  خدمت  به  بازگشت  برای  افزود:  کنند، 
مشموالن  اگر  ولی  می رساند؛  حداقل  به  را  مجازات  و  است  شده 

دارد. قانونی  مجازات  شوند  دستگیر 
ناچیز است؛  نیروهای مسلح قم بسیار  آمار خودزنی در  به گفته وی، 

بیرونی است. از علل  ناشی  و دیگرزنی عمدتا  خودزنی 
ادامه  از سهو و خطاست،  این که دیگرزنی ها عمدتا ناشی  بیان  با  وی 
دلیل  به  معموال  که  است  ناچیز  عمد  موارد  دیگرزنی  موارد  در  داد: 

می دهد. رخ  مانور  یا  عملیات  در  یا  و  سالح  بودن  پر  از  غفلت 

خبـر

مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس      ◄
از  را  خرمشهرها  فتح  برای  گام  مهم ترین 
بین بردن یأس و ناامیدی دانست و گفت: 
کارهای  از  شروع  و  بزرگ  اهداف  داشتن 
دفاع  در  که  است  راهبردهایی  کوچک 
اسالم  رزمندگان  و  شده  تجربه  مقدس 
این  هم  باز  و  است  رسانده  پیروزی  به  را 
یأس  بردن  بین  از  محوریت  با  راهبردها 
مشکالت  رفع  برای  می تواند  ناامیدی  و 

باشد. داشته  کارآیی  کشور 
محمد  سرلشکر  فارس،  گزارش  به 
باقری در همایش ملی تربیت در نیروهای 
قم  محالتی  شهید  دانشکده  در  که  مسلح 
تزکیه  بدون  علم  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار 
انسان  رشد  برای  مانع  عنوان  با  تربیت  و 
در  تزکیه  کرد:  عنوان  است،  شده  مطرح 
آن  از  بعد  یا  و  آن  بر  مقدمه  و  تعلیم  کنار 
همواره  همراهی  این  و  است  شده  مطرح 
که  ساله ای   43 تجربه  و  می شود  دیده 
همه  در  که  می دهد  نشان  بودیم  شاهد 
شده  انجام  درست  مأموریتی  اگر  مقاطع 
تربیت  وجود  و  همراهی  نتیجه  است 
تالشگران  و  رزمندگان  در  اسالمی 

است. بوده  مأموریتی  حوزه های 
مشکلی  کشور  در  اگر  کرد:  اضافه  وی 
مسئله  به  که  آنچه  از  بیش  دارد  وجود 
به  برگردد  مدیریت  ضعف  و  ندانستن 
ساختن  و  تزکیه  تهذیب،  در  نقصان 
واال  می گردد،  بر  کار  درست  انسان های 
اگر انسان متعهدی وجود داشته باشد یاد 

نیست. سختی  کار  درست  کار  گرفتن 
با بیان  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
است  ممکن  دنیا  کشورهای  بیشتر  اینکه 
تهدیدی نداشته باشند یا با یک نوع تهدید 
مسلح  نیروهای  کرد:  عنوان  باشند،  روبرو 
هستند،  روبرو  مختلف  تهدیدهای  با  ما 
تالش  قرن ها  حاصل  که  ما  اسالمی  نظام 
مورد  مختلف  جهات  از  است  مجاهدت  و 

دارد. قرار  تهدید  و  توطئه  تهاجم، 
با  اینکه  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
های  قدرت  با  نظامی  سخت  تهدیدهای 
دارد،  را  خود  لوازم  که  هستیم  روبرو  بزرگ 

هستیم. مواجه  نیز  تهدیدها  سایر  با 
انسانی  نیروی  اینکه  بر  تاکید  با  باقری 
امکان  الزم  روحی  و  معنوی  قدرت  بدون 
باید  ما  و مقاومت ندارد، گفت:  ایستادگی 
و  معنویت  از  را  آمریکا  مقابل  خود  قدرت 
جست وجو  انسانی  نیروی  تربیت  مسیر 

. کنیم

در  ما  انسانی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
تهاجم های  با  دشمن،  سخت  تهدید  برابر 
اگر  کرد:  تصریح  است،  روبرو  مختلف 

برابر  آوری  تاب  قدرت  مسلح  نیروی 
چگونه  باشد  نداشته  را  صحنه  در  دشمن 
می خواهد به آرام سازی، کنترل و مدیریت 
برسد، مقابله با جنگ نرم دشمن و توسعه 
عهده  بر  اسالمی  و  انقالبی  فرهنگ 

است. مسلح  نیروهای 
بر  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
وضعیت  و  زمینه ای  محیطی،  بررسی  لزوم 
موجود تاکید کرد و گفت: باید نقاط ضعف 
تهدیدها  و  فرصت ها  همچنین  و  قوت  و 
و  آسیب شناسی  موجود  وضعیت  بررسی، 
گفت وگو  با  و  شود  استخراج  مسائل  نظام 

ایستاده ایم. کجا  در  بدانیم  شنود 
به  دستیابی  دوم  گام  اینکه  بیان  با  وی 
نیاز  آن  به  که  است  تربیت  اصول  و  مبانی 
راهکارها  و  راهبردها  کرد:  عنوان  داریم، 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  بر  مبتنی 
موارد  این  همه  از  متأثر  و  باشد؟،  باید  چه 
برنامه بلند مدت چه خواهد بود؟ و ما چه 

دهیم؟. انجام  باید  کاری 
باقری خاطرنشان کرد: ما نیازمند نظام 
جامع تربیتی هستیم که همه تنوع نیروی 
بزرگواری  جوانان  از  گیرد  دربر  را  انسانی 
عمر  سال های  مهم ترین  از  سال  دو  که 
خود را در نیروهای مسلح طی می کنند تا 
بسیجیان، پایوران و دیگر عناصر نیروهای 

می کنند. خدمت  نیرو  این  در  که  مسلح 
نیروهای  تربیتی  نظام  توجه   لزوم 

خانواده حوزه  به  مسلح 
تربیتی  نظام  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خانواده های  به  باید  مسلح  نیروهای 

نیروهای مسلح نیز توجه کند، اظهار کرد: 
نفری  میلیون  پنج  از  بیش  جمعیت  یک  با 
با  را  خود  افق های  باید  و  هستیم  روبرو 

نگاه به این جمعیت برنامه ریزی کنیم و بر 
تربیتی  ویژگی های  اقشار  این  از  کدام  هر 
این نظام  را پیش بینی کنیم، در  مورد نظر 
و  ابعاد  اولیه ترین  از  مربیان  تربیت  تربیتی 

شود. طی  باید  که  است  گام هایی 
باقری ادامه داد: کشف و درک مخاطب 
آن  نکات  که  مربی  است،  مهمی  مسئله 
آن  متربی  جان  بر  می خیزد  بر  جانش  از 
توان  ارتباطی،  مهارت های  می نشیند، 
دیگر  غیرمستقیم  القای  و  مخاطب  اقناع 
گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  است  نکاتی 
اثر  بررسی  به  نظام  چرخه  این  نهایت  تا 

شد. خواهد  منجر  بخشی 
الگو  باید  مربیان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عمل،  با  باید  مربیان  کرد:  عنوان  باشند، 
بر  را  تاثیر  بیشترین  خود  گفتار  و  رفتار 
انسان ها  بگذارند،  خود  مخاطبان  جان 
و  شوند  تربیت  تشکیالت  درون  در  باید 
شوند،  تربیت  فهیم  و  کارآمد  های  انسان 
تربیت زا  را  اگر موفق شویم نظام های خود 
و معنویت زا تشکیل دهیم به تربیت درست 
ورودی های  که  البته  و  می رسیم  انسان ها 

باشد. شده  پاالیش  باید  ما 
فرمانده  از  تربیت  داد:  ادامه  باقری 
رفتار  فرمانده  اگر  و  می گیرد  سرچشمه 
عمل  و  رفتار  و  باشد  نداشته  درستی 
نتیجه  به  باشد  نداشته  همخوانی  او 
نمی رسیم و البته که ما الگوهای متعددی 
را فراروی خود داریم شهید قاسم سلیمانی 
را داریم و دیده ایم که اگر کالمی می گفت 
قبل از آنکه شنونده بشنود به مرحله عمل 

بود. رسانده 
وی اضافه کرد: شهدای بزرگوار دیگری 
نیز هستند که با عمل و گفتار و رفتار خود 
در عرصه تربیت الگو و سرمشق می توانند 
به  باید  و  است  شدنی  تربیت  این  و  باشند 

عنوان یک چشمه جاری ادامه یابد.
از  یکی  آینده  به  جوانان  امید 
انقالب دوم  گام  های  مولفه  مهمترین 
باقری با تاکید بر اینکه گام دوم انقالب 
و  جوانان  از  را  بزرگی  انتظارات  اسالمی 
عنوان  می کند،  بیان  انقالب  از  پس  نسل 
معظم  رهبر  بیانیه  این  سرتاسر  در  کرد: 
کردند  بیان  را  انتظاراتی  اسالمی  انقالب 
رهبری  و  حضور  سال   40 تجربه  همه  که 
جانبازی  با  که  است  بزرگوار  عالم  این 
با  و  است  داده  نشان  را  بودن  صحنه  در 
میان  در  را  انقالب  فرماندهی خود کشتی 
امواج خروشان به پیش برده و به امید خدا 
خواهند  الزمان)عج(  صاحب  دست  به 

رساند.
وی از امید و نگاه خوش بینانه به آینده 
دوم  گام  بیانیه  مؤلفه های  دیگر  به عنوان 
البته  افزود:  و  برد  نام  اسالمی  انقالب 
سوء  و  کارشکنی ها  و  امروز  شرایط  در 
مشکالت  دشمن  تهاجم های  و  مدیریت ها 
که  دارد  انتظار  فرمانده  اما  دارد  وجود 
خوش  افراد  این  که  کنیم  تربیت  جوانانی 
در  اخالقی  وجدان  و  باشند  آینده  به  بین 
و  انقالبی  نگاه  و  باشد  کرده  رشد  ها  آن 
باشد  داشته  غلبه  آن ها  بر  جهادی  عمل 
بیانیه مطرح  این  ما می توانیم در  و روحیه 
داخل  به  اتکا  و  خود  به  اتکا  است،  شده 

است. گرفته  قرار  تاکید  مورد 
باقری با اشاره به دستاوردها و کارهای 
انجام شده در حوزه تربیت انقالبی عنوان 
ارتش  با  مقدس  دفاع  در  کشور  کرد: 
یأس  روحیه  و  شد  روبرو  بعثی  رژیم  بزرگ 
جبهه ها  در  دشمن  پیشرفت  با  ناامیدی  و 
نیز  مختلف  عملیات های  و  شد  ترویج 
و  بهمن  حوالی  از  اما  رسید  شکست  به 
متفاوت  اتفاق  یک  شاهد   59 اسفندماه 
بودیم که 6 ماه بعد عملیات شکست حصر 
و  سرگذراندیم  پشت  موفقیت  با  را  آبادان 
خرمشهر  فتح  بزرگ  عملیات  به  نهایت  در 

یم. رسید
یأس  روحیه  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
تن  آن  به  همه  و  می کرد  غلبه  ناامیدی  و 
منحوس  جمهور  رئیس  اهداف  می دادند، 
اتفاق  این  اما  می شد  محقق  دوره  آن 

راهبرد  باقری  شهید  سخنان  و  نیفتاد، 
های  عملیات  از  داد،  تغییر  را  جنگ 
آغاز  گروهان  یک  و  دسته  یک  کوچک 
کوچک  عملیات   25 ماه   6 طی  و  کردند 
جبهه  به  اعتماد  و  شده  انجام  متوسط  و 
برگردانده شده است و فرماندهانی تربیت 
خرمشهر  فتح  آن  نتیجه  که  یافتند  رشد  و 

است. شده 
خرمشهرها  فتح  گام  مهم ترین  باقری 
و  دانست  ناامیدی  و  یأس  بردن  بین  از  را 
و شروع  بزرگ  اهداف  عنوان کرد: داشتن 
که  است  راهبردهایی  کوچک  کارهای  از 
رزمندگان  و  شده  تجربه  مقدس  دفاع  در 
باز هم  و  به پیروزی رسانده است  را  اسالم 
این راهبردها با محوریت از بین بردن یأس 
مشکالت  رفع  برای  می تواند  ناامیدی  و 

باشد. داشته  کارآیی  کشور 
و  و رسیدن عراق  از تشکیل داعش  وی 
گفت:  و  کرد  یاد  سقوط  آستانه  به  سوریه 
همه دنیا پشت تروریست ها بودند و مقابل 
امکانات  و  پول  آن ها  ایستادند،  ایران 
مادی  تجهیزات  اما  داشتند  بسیاری 
خون  برکت  به  امروز  و  نبرد  پیش  را  کار 
در  پایداری  امنیت  سلیمانی ها  شهید 
ما  این  و  است  شده  برقرار  سوریه  و  عراق 
و  توانستیم  ما  و  نیست  شعار  می توانیم ها 

می توانیم. هم  باز 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید 
کفایت  تنهایی  به  دانش  و  علم  اینکه  بر 
نیست،  کافی  اما  است  الزم  نمی کند، 
موضوعی  تربیت  مسئله  کرد:  عنوان 
همایش  این  از  من  و  است  اساسی 
کار  و  پژوهش  و  تحقیق  با  که  دارم  انتظار 
شود  مشخص  راهکارها  گسترده  علمی 
باید  نظام ها  شود،  تدوین  جامع  نظام  و 
چگونگی  و  باشد  تربیت افزا  و  معنویت افزا 
شود. بررسی  باید  نظام ها  این  به  رسیدن 

شدن  اجرایی  و  راهکارها  ارائه  از  وی 
یاد  پیشکسوتان  توسط  آن ها  از  برخی 
روحانیت  قدرتمند  بازوی  گفت:  و  کرد 
دارند  حضور  مسلح  نیروهای  تمامی  در 
خود  رفتار  و  گفتار  با  و  هستند  محبوب  و 
این  از  نیز  فرماندهان  و  می کنند  هدایت 

می کنند. استقبال  امر 
امر  مسئول  ما  اینکه  بیان  با  باقری 
نیروهای مسلح هستیم، تصریح  تربیت در 
کرد: امیدواریم با پرداختن به حوزه تربیت 
را  اسالمی  نظام  نیاز  مورد  نیروی  بتوانیم 

► کنیم.   تربیت 

سرلشکر باقری در دانشگاه شهید محالتی قم: 

● مهم ترین گام فتح خرمشهرها از بین بردن یأس و ناامیدی است   ●

 آیت الله اعرافی: 

●  شاهد جنگ ترکیبی بسیار پیچیده علیه انقالب اسالمی هستیم    ●
شاهد  امروز  گفت:  علمیه  های  حوزه  مدیر       ◄
اسالمی  انقالب  علیه  پیچیده  بسیار  ترکیبی  جنگ 
هستیم طبیعی است چراکه ریشه در نگرش به تاریخ، 

دارد. بشریت  و  جهان 
علیرضا  آیت الله  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش   به 
مسلح  نیروهای  در  تربیت  ملی  همایش  در  اعرافی 
بیان  با  شد،  برگزار  محالتی  شهید  دانشکده  در  که 
اینکه فلسفه، فقه و اخالق هر کدام به عنوان پایه های 
بررسی  قابل  دینی  منابع  اساس  بر  اسالم  دفاعی 
سه  این  در  باید  مسلح  نیروهای  کرد:  اظهار  است، 
را استخراج  با خود  و مباحث مرتبط  ورود کرده  حوزه 

. کنند
ارزشی  نظام  و  اخالق  حوزه  در  کرد:  اضافه  وی 
نیازمند  از منظر اسالم  تربیت در عرصه دفاع و جنگ 
مسلح  نیروهای  و  هستیم  گسترده تری  مطالعات 
انقالب اسالمی باید نسبت به این موضوع ورود کنند.
منابع  کرد:  خاطرنشان  علمیه  حوزه های  مدیر 
عمومی  اخالق  حوزه  در  اسالم  دینی  اولیه  متون  و 
آموزه های مشخصی را ارائه کرده است و بزرگان دینی 
پدید  را  مشخصی  کتاب های  و  آثار  حوزه  این  در  نیز 
مطرح  متفاوتی  اخالق  معاصر  روزگار  در  اما  آورده اند 
بپردازیم،  آن  به  می توانیم  اسالمی  منظر  از  که  شده 
یاد  حرفه ای  اخالق  عنوان  به  آن  از  که  اخالقی 

می شود.
تخصصی  برش  حرفه ای  اخالق  اینکه  بیان  با  وی 
بر اخالق عمومی است، عنوان کرد: اخالق حرفه ای 
و  رسالت ها  شغل ها،  محدوده  در  که  است  این 
و  بررسی  را  نیاز  مورد  اخالقی  ویژگی های  مأموریت ها 

کنیم. دنبال 
از  یکی  به عنوان  پزشکی  اخالق  از  اعرافی 
اخالق های حرفه ای یاد کرد و گفت: هر چند که این 

تاریخ اسالم وجود  اما مضمون آن در  نام جدید است 
دارد و در تاریخ اسالم آداب تعلیم و تعلم در حوزه های 

است. استخراج  قابل  مختلف 
وی اخالق را مرتبط با قواعد دیگرسازی و تربیت را 
معطوف به خودسازی دانست و تصریح کرد: در حوزه 
به  مستمر  صورت  به  باید  ما  حرفه ای  تربیت  و  اخالق 

ارتقا باشیم. دنبال تعالی و 
در  که  عناوینی  از  برخی  کرد:  عنوان  اعرافی 
مورد  حرفه ای  اخالق  در  دارد  وجود  عمومی  اخالق 
تضعیف می شود، شجاعت یک  یا  قرار می گیرد  تاکید 
موضوع عمومی است اما در اخالق حرفه ای نیروهای 

می شود. برخوردار  ویژه  جایگاه  یک  از  مسلح 
نظام  خواهند  می  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 
تدوین  و  استخراج  را  مسلح  نیروهای  اخالقی  تربیتی 
کنند باید بدانند که هم باید نظام عام اخالقی اسالم 
نظام های  به  باید  هم  و  دهند  قرار  پژوهش  مورد  را 

کنند. ورود  نیز  تخصصی تر 
اسالم،  دفاعی  نظام  در  گفت:  قم  جمعه  امام 
داریم،  به تشکیک  مقول  و  متدرج  اهداف  و  فسلفه ها 
یک نظامی اولیه است که اهداف مقدماتی را می بیند 
که  است  این  آن  اوج  که  داریم  واالتری  نظام های  و 
بر جامعه  الهی  ارزش های  یک نظام دفاعی حاکمیت 
یک  در  گاهی  اسالم  نظامی  نیروی  می داند،  جهان  و 
مال  و  جان  از  دفاع  که  می شود  تنظیم  نازل  سطح 
حاکمیت  به  عشق  با  نیرو  این  گاهی  اما  است  افراد 
ارزش های الهی در همه نظام های سیاسی اجتماعی 

می شود. تشکیل  جهان 
اجزا  همه  به  که  کلیدی  عنصر  اینکه  بیان  با  وی 
ویژگی  کرد:  عنوان  است،  فرماندهی  می دهد  جان 
نظر  از  که  است  این  اسالمی  نظام  مسلح  نیروهای 
و اخالق اسالمی تشکیل  فقه  فلسفه،  پایه  بر  تئوریک 

است. الهی  فرماندهی  آن  محور  و  است  شده 
تمدن  و  غرب  از  درست  شناخت  لزوم  بر  اعرافی 
گفت:  و  کرد  تاکید  مسلح  نیروهای  توسط  غربی 
بشر  مادی  زندگی  در  غربی  تمدن  در  دستاوردهایی 
در  که  هستیم  آن  به  معتقد  اما  است  داشته  وجود 
دارد  وجود  فکری  انحراف های  غرب  فکری  منظومه 

اینکه  و  نمی زند  رقم  را  متعالی  آینده  بشر  برای  که 
امروز شاهد جنگ ترکیبی بسیار پیچیده علیه انقالب 
نگرش  در  ریشه  اسالمی هستیم طبیعی است چراکه 

دارد. بشریت  و  جهان  تاریخ،  به 
و  یاد کرد  با پاپ فرانسیس  از دیدار اخیر خود  وی 
گفت: 10 چالش در دنیای معاصر را با این شخصیت 
امروز  موجود  آسیب های  منشأهای  به  و  کردم  مطرح 

در دنیای غرب اشاره کردم.
عمیق  ابعاد  از  شناخت  اینکه  بیان  با  اعرافی 
مسلح  نیروهای  برای  دیگری  اولویت  اسالمی  انقالب 
باید  نیروهای مسلح  است، گفت: در اخالق حرفه ای 
به دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه مراجعه کنیم 
مورد  آنجا  در  اسالم  دفاعی  تفکر  از  منظومه ای  که 

است. گرفته  قرار  اشاره 
وی با اشاره به اینکه منطق خداخواهی، اخالص و 
فراموشی دنیا در روحانیت و نیروهای مسلح باید مورد 
زین العابدین)ع(  امام  کرد:  اظهار  گیرد،  قرار  توجه 
مسلح  نیروهای  که  می خواهند  متعال  خداوند  از 
فراموش  را  دنیا  همه  که  برسند  معنویت  از  قله ای  به 

► کنند.    

اصالحیـــــه
خوانده  صالح  مریم  خواهان  ۱۳/۱۴۰۰ج/۲۵۸  پرونده  در 
شماره   ۱۴۰۱/۳/۲۵ مورخ  در  اگهی  در  حمامی  ابوالفضل 
 ۱۱۷۹/۱۱۱۳۵ ثبتی  پالک  بود  شده  اعالم   ۷ صفحه   ۱۹۶۰
ولیکن  رسد  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  قم   ۱ بخش  اصلی 
می  اعالم  لذا  رسیده  چاپ  به  اشتباه  صورت  به  مزایده  وقت 
تا   ۱۱/۳۰ از ساعت   ۱۴۰۱/۴/۲۱ مورخه  مزایده  وقت  گردد 

باشد.  می  صحیح   ۱۱/۴۵
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  مزایده  واحد  دادورز 

نیا ساعدی   – قم  شهرستان 


