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◄    معاون فنی و راه های روستایی اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای قم، از عملیاتی 
 - وشنوه  روستایی  محور  بهسازی  طرح  شدن 
استان  این  کهک  شهرستان  توابع  از  دستگرد، 

داد. خبر 
و  راه  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود:  زیدآبادی  محمدرضا  قم،  شهرسازی 
در  آن،  توابع  و  کهک  شهرستان  که  آنجا  از 
بوده  استان  گردشگری  ییالقی  مناطق  زمره 
ترافیک  شاهد  آن  برون شهری  محورهای  و 
و  هفته  پایانی  ایام  در  به ویژه  چشمگیری 
سرویس  سطح  ارتقای  است،  تعطیل  روزهای 
اداره کل  اجرایی  اولویت های  در  آن،  راه های 

دارد. قرار  متبوع 
مطالعه های  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
محور  بهسازی  طرح  گرفته،  صورت  میدانی 
روستایی وشنوه - دستگرد  به دلیل فرسودگی 
کار  در دستور  تردد چشمگیر محور،  و  آسفالت 

گرفت. قرار 
اندازه مسیر  با  رابطه  در  قم  راهداری  معاون 
 ۳.۵ قریب  راه  طول  داشت:  بیان  نیز  طرح 
 ۵.۵ متوسط  طور  به  هم  آن  عرض  و  کیلومتر 

است. متر 
اشاره  طرح  فنی  مشخصه های  به  زیدآبادی 
 - وشنوه  محور  بهسازی  طرح  کرد:  تصریح  و 
لکه گیری هندسی،  دستگرد در قالب عملیات 
در  آسفالت  روکش  و  پلیمری  قیر  با  درزگیری 

می باشد. اجرا  حال 
معاون راهداری قم در مورد اعتبار این طرح 
بر  بالغ  آن  تخصیصی  اعتبار  میزان  گفت:  نیز 

است. ریال  میلیارد   ۲۵
تکمیل  و  اجرا  زمانی  بازه  به  زیدآبادی   
اشاره  دستگرد،   - وشنوه  محور  بهسازی  طرح 
چشمگیر  شد  و  آمد  دلیل  به  کرد:  تصریح  و 
طرح  این  اجرای  در  تسریع  ضرورت  که  محور 
فروردین  تاپایان  این طرح  را دوچندان می کند 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  ماه 
جوانب  رعایت  ضرورت  بر  تاکید  ضمن  وی 
کرد:  بیان  جاده ای  کاربران  توسط  ایمنی 
توسط  به ویژه  ترافیکی،  مقررات  به  پایبندی 
طرح های  اجرای  محل  از  که  رانندگانی 
عمرانی تردد می کنند، ضمن کاهش چشمگیر 
تکمیل  و  اجرا  روند  در  تسریع  موجب  حوادث، 

► می شود.    طرح ها 

معاون راهداری قم: 

طرح بهسازی محور وشنوه - دستگرد در استان عملیاتی شد 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

زیارت  ملی  کارگروه  استانی  نشست     ◄
استاندار،  سعیدی،  آیت الله  حضور  با 
قم  استان  کل  مدیران  از  جمعی  و  شهردار 
سالم الله  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  در 

شد. برگزار  علیها 
سیدمحمد  حوزه،  خبری  مرکز  گزارش  به 
کارگروه  استانی  نشست  در  شاهچراغی  تقی 
مطهر  حرم  محراب  سالن  در  زیارت  ملی 
کرد:  بیان  معصومه)س(،  فاطمه  حضرت 
کارگروه ملی زیارت در سال ۸۸ در حرم مطهر 
جلسات  کنون  تا  و  شد  تشکیل  رضا)ع(  امام 
کار  اما  شده  برگزار  آن  قالب  در  متعددی 

است. نگرفته  صورت  قم  برای  خاصی 
سال  سفر  از  بعد  داد:  ادامه  قم  استاندار 
مربوط  مباحث  قم  به  جمهوری  رییس  گذشته 
مسئوالن  و  شد  مطرح  مجدد  کارگروه  این  به 
بهره  هیچ  کارگروه  این  اینکه  به  نسبت  استان 
عمده  و  است  نداشته  قم  استان  برای  مندی 
است،  بوده  مقدس  مشهد  برای  آن  مصوبات 

کردند. تاکید 
رئیس  دستور  به  بنا  اینکه  بیان  با  وی 
به  نسبت  گذشته  های  کاستی  جمهوری 
افزود:  شود،  جبران  کارگروه  این  در  باید  قم 
بانوی  کارگروه در حرم مطهر  این  اولین جلسه 
کرامت برگزار کردیم زیرا این حرم محور زیارت 
در شهر مقدس قم است و باوجود حجم باالی 
برای  فراوانی  مشکالت  مسافران  و  زائران 

دارد. وجود  قم  در  زائران  به  رسانی  خدمت 
اسکان  از  غیر  به  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
ایام  در  نفر  هزار   ۵۵۰ از  بیش  ها  بوستان  در 
ایام  در  داد:  ادامه  شدند،  داده  اسکان  نوروز 
ها  دستگاه  همه  اینکه  وجود  با  شعبان  نیمه 
بدون  ها  دستگاه  برخی  و  آمدند  کار  پای 
در  هم  باز  ولی  کردند  کار  اعتبار  و  بودجه 
آب،  مانند  عمومی  خدمات  و  اسکان  راه ها، 

داریم. مشکل  گاز  و  برق 
قانون  در  که  هایی  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
شده  دیده  زیارتی  های  شهر  برای  بودجه  و 
دوره  در  که  فرصتهایی  باید  ما  گفت:  است، 
های گذشته از دست رفته را احیا کنیم و عالوه 
به  جمهور  رئیس  سفر  اعتبارات  و  مصوبات  بر 
هم  زیارت  ملی  کارگروه  ظرفیت  از  بتوانیم  قم 
و  کنیم  استفاده  استان  به  بودجه  جذب  بری 
داشته  دولت  مصوبه  به  نیاز  هم  موردی  اگر 
هیأت  در  همکاری  قول  جمهور  رئیس  باشد 

اند. داده  را  دولت 
ارزان اقامتی در قم احداث شود زائرسرای 

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ساالنه  سفر  به  اشاره  با  قم  دستی  صنایع 
ایجاد  گفت:  قم  به  زائر  میلیون   ۲۰ از  بیش 
احداث  خصوص  به  زیارت  زیرساخت های 
اقامتی  ارزان قیمت  اجاره تخت های  و  زائرسرا 

است. ضروری  استان  این  در 
هتل  قم  در  داد:  ادامه  ارجمندی  علیرضا 
استان  نیاز  ولی  دارد  وجود  ستاره   ۴ و   ۵ های 

است. قیمت  ارزان  اقامتگاه 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ضرورت  کنار  در  افزود:  قم  دستی  صنایع 
ورودی  مسافران  برای  ارزان  زائرسرای  احداث 
باید  هم  زائر  سوغات  حوزه  در  استان،  این  به 
اقتصاد  بحث  در  که  چرا  شود  اساسی  فکر 
در  و  بوده  مهم  بسیار  مساله  این  گردشگری 

دارد. بسزایی  اثر  زایی  اشتغال 

فقط  زائر  نیازهای  اینکه  بیان  با  ارجمندی 
منحصر در زیارت نمی شود گفت: در قم بحث 
و  است  مطرح  گردشگری  های  مکمل  ایجاد 
بگیرد  باید شکل  استان  در  اقتصاد گردشکری 
ارائه خدمات  و  ماندگاری  با  اقتصاد  نوع  این  و 

گیرد. می  شکل  زیارتی  های  قالب  در  متنوع 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
بازارچه های  اندازی  راه  به  با اشاره  استان قم 
نیازهایی دارد  زائر  صنایع دستی در قم گفت: 
او  برای  باید  زائر  نیازهای  رفع  بر  عالوه  که 
متبرکات  خرید  و  بگیرد  صورت  هم  نیازسازی 
که  است  ها  نیازسازی  این  جمله  از  سوغات  و 

کند. کمک  هم  قم  اقتصاد  به  تواند  می 
مهمی  موضوع  هم  قم  فرودگاه  افزود:  وی 
است که بخش خصوصی ورود پیدا کرده و می 
تواند در کارگروه ملی زیارت راهکارهایی برای 

راه اندازی آن ارائه شود.
زائران  ماندگاری  افزایش  زیرساخت های 

شود ایجاد  قم  در 
قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران نیز 
تامین زیرساخت های  به لزوم  با توجه  در ادامه 
قم  در  زائران  حضور  ماندگاری  برای  زیارت 
توان  همه  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر  گفت: 
خود را برای بهره مندی مردم از فضای قدسی 
و  جذب  باید  بنابراین  بگیرید؛  کار  به  ومعنوی 
زائران در زمره وظایف مسئوالن  ماندگار کردن 

بگیرد. قرار 
کاظم پورامینی با بیان اینکه باید نقطه آغاز 
پیرامون  و  شهر  مرکزی  هسته  از  ها  فعالیت 
تا شهر قم جلوه مطلوبی  آغاز شود  حرم مطهر 
در  معنوی  حریم  ایجاد  گفت:  باشد،  داشته 
مانند  زیارتی  های  هسته  و  مطهر  حرم  اطراف 

است. اولویت  در  جمکران  مقدس  مسجد 
جمکران  مقدس  مسجد  تولیت  مقام  قائم 
بایدها  تا  داریم  منشوری  به  نیاز  ما  داد:  ادامه 
کنیم  تعریف  آن  قالب  در  را  زیارتی  نبایدها  و 
و  کنیم  مشخص  را  مسیر  آن  بر  مبتنی  که 
امنیتی  جامع  طرح  اجرای  اقدام  مهمترین 
مانند  حوادثی  تا  است  مقدس  اماکن  برای 

نشود. تکرار  مشهد  حادثه 
زائرپذیری  و  گردشگری  زیرساخت های 

است ناقص  قم 
برنامه بودجه استان قم در  مدیرکل سازمان 
های  فرصت  به  توجه  با  نشست  این  از  بخشی 
از  است  قرار  اگر  گفت:   ۱۴۰۱ بودجه  قانون 
باید  شود  استفاده  بودجه  قالب  در  منابع  این 
۳۱ شهریور در قالب طرح ارائه شود  تا قبل از 
که نشان می دهد که فرصت کم است و باید از 

بیفتد. اتفاق  کار  شروع  امروز  همین 
همگرایی  لزوم  به  اشاره  با  نوربخش  محمود 
مؤسسات  و  اجرایی  دستگاههای  همه 
نرم  بخش  به  باید  گفت:  استان  فرهنگی 
مدونی  و  منظم  برنامه  و  توجه شود  افزاری هم 
داشته  قم  استان  زیارتی  مباحث  توسعه  برای 

. شیم با
معصومه  فاطمه  حضرت  فرهنگی  بنیاد 

شود تشکیل  )س( 
قم  استان  ارشاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ 
کارگروه  برگزاری  جلسه  این  از  بخشی  در  نیز 
بهره  بی  اصلی  علت  را  مشهد  در  زیارت  ملی 
گفت:  و  دانست  آن  مصوبات  از  قم  ماندن 
تهران  به  یا  زیارت  ملی  کارگروه  برگزاری  باید 
به صورت چرخشی در استان  با  و  منتقل شود 

شود. برگزار  شیراز  و  مشهد  قم،  های 
اینکه  بیان  با  کاشانی  حسینی  موسی  سید 
محوریت  با  باید  زیارت  فرهنگی  کارگروه 
پیشنهاد  دو  بنده  افزود:  باشد،  ارشاد  وزارت 
توجه  با  باید  ما  اینکه  اول  که  دارم  مشخص 
قم  در  مراجع  حضور  و  علمیه  های  حوزه  به 
قم  در  زیارت  فرهنگی  محتوای  تولید  کارگروه 
مستقر باشد تا از این طریق بودجه هایی را به 

بیاوریم. سمت  این 
ادامه  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
داد: پیشنهاد دوم بنده این است که همانطور 
رضا)ع(  امام  هنری  فرهنگی  بنیاد  مشهد  که 
مباحث  در  را  ثابتی  های  بودجه  که  دارد  را 
فرهنگی  بنیاد  باید  نیز  قم  در  دارد  فرهنگی 
اندازی شود. راه  هنری حضرت معصومه)س( 

تامین شود ارزان در قم  زیرساخت زیارت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  کل  مدیر 
شهر  یک  قم  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نیز  قم 
دنبال  به  ما  گفت:  توریستی،  نه  است  زیارتی 
و  باشیم  باید  زائران  برای  سالم  و  ارزان  زیارت 
هدف ما این است که خاطره ای ماندگار از قم 
در بعد معنوی و اقتصادی در ذهن زائر بماند.

فروشگاه  از  اینکه  به  اشاره  با  ابدالی  اکبر 
حیث  از  حرم  اطراف  اقامتی  اماکن  و  ها 
عدیده  تخلفات  سالم  اغذیه  ارائه  و  قیمت 
بازرسی  توان  گفت:  است،  شده  گزارش  ای 
ایام  در  و  است  پایین  قم  در  صمت  سازمان 
کردیم؛  استفاده  بسیج  و  سپاه  توان  از  نوروز 
نیروهای  استقرار  برای  مناسبی  مکان  باید 
معرض  در  که  شود  ایجاد  حرم  اطراف  بازرسی 

باشد. داشته  قرار  صنفی  واحدهای  دید 
محصوالت  برندسازی  لزوم  به  اشاره  با  وی 
برای  فاطمی  برند  از  استفده  مانند  قم  استان 
این محصوالت گفت:  المللی شدن  بین  و  ملی 
در  که  فرهنگی  و  بازرگانی  های  رایزن  با  باید 
تا  شود  گرفته  ارتباط  داریم  مختلف  کشورهای 

کنند. دعوت  قم  به  را  زوار 
با  ادامه  در  نیز  قم  دی   ۱۹ قرارگاه  مسئول 
در  زیارت  ملی  کارگروه  شدن  فعال  به  اشاره 
به توسعه  بلند مدت  و  به رعایت نگاه جامع  قم 
زیر ساخت های  تأکید کرد و گفت:  استان قم 
زیارتی باید برای ۳۰ تا ۴۰ سال آینده طراحی 
در  امسال  که  کمی  زمان  به  توجه  با  و  شود 
مشهد  تجربه  از  توانیم  می  داریم  اختیار 
مؤثر  مشهد  در  که  هایی  طرح  و  کرد  استفاده 

کرد. پیاده  نیز  قم  در  را  بوده 
کرد:  اضافه  پور  کبیری  مهدی  سرهنگ 
کمیته  زیارت،  ملی  کارگروه  رکن  مهمترین 
درگیر  صنوف  از  باید  که  است  شناسی  کار 
این  در  مردمی  جهادی  گروه های  و  مردم  با 
کمیته  اعضای  و  باشند  داشته  حضور  کمیته 

شوند. انتخاب  هوشمندی  با 
امور  هماهنگی  معاون  معتمدی  ابراهیم 
این  پایان  در  نیز  قم  استانداری  عمرانی 
مسافران  از  درصد   ۷۶ اینکه  بیان  با  نشست 
درصد   ۶ زیر  و  ساعت   ۱۲ تا   ۶ بین  امسال 
گفت:  داشتند،  اقامت  قم  در  روز  سه  زائران 
موضوع  چهار  در  که  است  این  من  پیشنهاد 
و  خدماتی  فرهنگی،  امور  ها،  زیرساخت 
و  ها  سنجی  نیاز  به  توجه  با  فراقت  اوقات 
اولویت  را  ها  طرح  مردمی  سنجی های  نظر 
اثرگذاری  از  های  طرح  اجرای  تا  کنیم  بندی 

► باشد.    برخوردار  بیشتری 

با حضور مسئوالن استانی انجام شد؛

تشکیل کارگروه زیارت در حرم حضرت معصومه)س(
استاندار: کاستی های گذشته استان در این کارگروه جبران می شود

انتقاد  استاد نجابتی از 
بی توجهی مسئوالن به 

هنرمندان قم

اینکه  از  انتقاد  با  قم  پیشکسوت  هنرمند  نجابتی  مسعود  استاد 
این  گفت:  ندارد،  وجود  قم  در  هنرمندان  پاتوق  عنوان  به  محلی 
اختیار  در  متأسفانه  اما  داریم  قم  در  بیکار  فرهنگی  ساختمان  همه 
هستیم. بی بهره  هم  حمایت  مقدار  همین  از  ما  و  نیست  هنرمندان 

چهره  از  تجلیل  نشست  در  نجابتی  مسعود  بیست،  شهر  گزارش  به 
با  برگزار شد،  قم  میزبانی حوزه هنری  به  که  قم  در  انقالب  سال هنر 
انقالب  و هفته هنر  قلم  اهل  و خاطره سید شهیدان  یاد  گرامیداشت 
منشأ  خود  حیات  دوران  در  هم  آوینی  شهید  کرد:  اظهار  اسالمی، 
بیشتر  او زمینه ساز توجه  بود و هم شهادت  انقالب  برای  برکت  و  خیر 

شد. انقالبی  هنرمندان  و  هنر  به 
این استاد برجسته گرافیک از شهید آوینی به عنوان یکی از منتقدان 
ممتاز و باسواد هنر تجسمی یاد کرد و گفت: یادداشت های ایشان در 
مجله سوره با اسم مستعار منتشر می شد و ما تا مدت ها نمی دانستیم 

این نقدهای جامع و کامل اثر آقای آوینی است.
نجابتی افزود: بنده تشنه نقد هنر بودم و یادداشت های شهید آوینی 
نقد  خأل  دچار  ایشان  شهادت  از  بعد  متأسفانه  می کردم،  دنبال  را 

شدیم. تجسمی  هنرهای  حوزه  در  نظریه پردازی  و  هنری 
برای طراحی  آرزوی خود  این نشست درباره  از  وی در بخش دیگری 
شروع  و  نرسید  کجا  هیچ  به  طرح  این  متأسفانه  گفت:  قرآنی،  فونت 

به یک عزم ملی دارد. نیاز  و  نشده 
از  عربستان  که حکومت  افزود: همان گونه  »هنر شیعی«  کانون  مدیر 
شده،  تبدیل  جهانی  قرآن  به  امروز  و  کرد  حمایت  طاها  عثمان  قرآن 
و  قرآنی  نهادهای  اما  داریم  را  قرآنی  فونت  طراحی  توانایی  هم  ما 

نمی کنند. ورود  مرتبط  مسئوالن 
اشاره  قم  در  تجسمی  هنرهای  ممتاز  جایگاه  به  همچنین  نجابتی 
توجه  و  باشند  اتفاق سهیم  این  بسترسازی  در  و گفت: مسئوالن  کرد 
را  آنان  سراغ  بار  چند  سالی  و  باشند  داشته  هنرمندان  به  بیشتری 

. بگیرند
وی با انتقاد از اینکه در قم هیچ محل ثابت و پاتوقی برای جمع شدن 
در  بیکار  فرهنگی  این همه ساختمان  ندارد، گفت:  هنرمندان وجود 

اما متأسفانه در اختیار هنرمندان نیست. قم داریم 
کردیم  پیشنهاد  سال هاست  کرد:  تصریح  قم  پیشکسوت  هنرمند  این 
یکی از خانه های تاریخی قم که دائمًا به رستوران تبدیل می شوند در 
اختیار هنرمندان استان قرار بگیرد و به خانه هنر انقالب تبدیل شود 

اما استقبال نشد و ما از همین مقدار حمایت هم بی بهره هستیم.
مشغول  قم  در  دینی  کتب  تصویرساز  خواهران  امروز  افزود:  نجابتی 
دارند  رسمی  و  اسم  و  شدند  توجهی  قابل  جمعیت  و  هستند  فعالیت 

ندارند. مناسب  کار  فضای  و  محیط  اما 
ساختمان های  این  از  یکی  دارد  اشکالی  چه  کرد:  تصریح  وی 
و  کند  پیدا  اختصاص  تجسمی  حوزه  هنرمند  بانوان  به  قم  فرهنگی 

کنند؟ اثر  تولید  هم  آنها 

معاونان جدید اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم 

معرفی شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم طی حکمی »معاون امور 
فرهنگی و رسانه ای« و »معاون توسعه مدیریت و منابع« این اداره کل 

را منصوب کرد.
قم،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش   به 
معاونان جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم از سوی مدیرکل 

شدند. معرفی  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
به  را  عموزاده  امیرعلی  حکمی  طی  کاشانی  حسینی  موسی  سید 
کرد. منصوب  اداره کل  این  رسانه ای«  و  فرهنگی  امور  »معاون  سمت 
عموزاده پیش از این، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل  فرهنگ 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکلی  او،  سوابق  در  و  بود  قم  اسالمی  ارشاد  و 

می شود. دیده  سمنان  استان  اسالمی 
حسینی کاشانی در حکم دیگری، محسن حیدری اتابک را به سمت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  منابع«  و  مدیریت  توسعه  »معاون 

کرد. منصوب  قم 
و  فرهنگ  مدیرکل  عالی  مشاور  و  حراست  مدیر  این  از  پیش  حیدری 

بود. قم  استان  اسالمی  ارشاد 

چهره سال هنر انقالب در قم 
معرفی شد

طلبه هنرمند  از  قم  استان  تجسمی  هنرهای  پیشکسوتان  حضور  با 
انقالب در قم  ۱۴۰۰ هنر  به عنوان چهره سال  قافله باشی  سید علی 

شد. تجلیل 
رئیس حوزه هنری  در حاشیه نشست خبری  بیست،  گزارش شهر  به 
استان قم با حضور استاد هادی گل محمدی و استاد مسعود نجابتی 
سال  چهره  عنوان  به  نقاش  هنرمند  قافله باشی  موسوی  علی  سید  از 

۱۴۰۰ هنر انقالب در قم تجلیل شد.
مفاخر  از  قافله باشی  آقای  گفت:  کوتاهی  سخنان  در  نجابتی  استاد 
تجسمی کشور محسوب می شود که فضای طلبگی را با هنر پیوند زد.

نقاشی است و  از هنرمندان ممتاز  او هم  افزود:  انقالبی  این هنرمند 
هنری  های  کارگاه  در  و  دارد  قابل توجهی  آثار  گرافیک  عرصه  در  هم 

شده اند. بهره مند  وی  حضور  از  کشور  در  متعددی 
برگزاری  از  قدردانی  با  نیز  قم  در  انقالب  سال  هنر  چهره  ادامه،  در 
که شایسته  زیادی هستند  قطعًا هنرمندان  عنوان کرد:  این نشست، 
بنده  از  هم  تأثیرگذارتری  کارهای  و  باشند  انقالب  هنرمند  عنوان 

کرده اند. تولید 
پایتخت  و  مرکز  به  می توان  قم  استان  افزود:  جوان  هنرمند  این 
هنرهای تجسمی آیینی در کشور تبدیل شود اما پیش نیاز این اتفاق، 

است. انقالبی  هنرمندان  از  مسئوالن  حمایت  و  توجه 
بار  چند  سال  در  مسئوالن  که  همین  کرد:  تصریح  قافله باشی 
راضی  ما  باشند،  آنها  حرف های  شنونده  و  کنند  صدا  را  هنرمندان 

. یم می شو
برگزاری  به  نباید  صرفًا  هنرمندان  به  مسئوالن  توجه  افزود:  وی 
کند،  پیدا  را  خود  جایگاه  هنرمند  اگر  شود،  منحصر  جشنواره  یک 
نباشد،  کار  متن  در  هنرمند  وقتی  اما  داد  خواهد  انجام  را  خود  کار 
شود. تولید  او  از  آثاری  که  داشت  نباید  توقعی  و  می شود  گوشه گیر 

آوینی  مرتضی  شهید  سردیس  از  نشست  این  حاشیه  در  همچنین 
ساختمان  در  قلم  اهل  شهیدان  سید  شهادت  سالگرد  با  همزمان 

شد. رونمایی  قم  هنری  حوزه 

طرح کریمه اهل بیت)س( در 
قم به کار خود پایان داد

کریمه  اجتماعی  فرهنگی  رزمایش  برنامه های  اختتامیه  مراسم 
و  عفاف  فرهنگ  ترویج  هدف  با  حیا  شکوه  طرح  آغاز  و  اهل بیت)س( 

شد. برگزار  قم  در  عفیفانه  زیست  و  حجاب 
برنامه های  اختتامیه  مراسم  قم،  استان  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
شکوه  طرح  آغاز  و  )س(  بیت  اهل  کریمه  اجتماعی  فرهنگی  رزمایش 
حیا با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و زیست عفیفانه با محوریت 
قرارگاه ۱۹ دی در سالن شهید اخالقی ستاد سپاه استان قم برگزار شد.
اهل  کریمه  اجتماعی  فرهنگی  رزمایش  برنامه های  جمع بندی  مراسم 
عفاف  فرهنگ  ترویج  هدف  با  حیا  شکوه  طرح  آغاز  آیین  و  )س(  بیت 
آیت  حضور  با  و  دی   ۱۹ قرارگاه  محوریت  با  عفیفانه  زیست  و  حجاب  و 
سردار  قم،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده،  سعیدی«  محمد  »سید  الله 
ابی طالب )ع(، »احمد  بن  امام علی  فرمانده سپاه  »محمدرضا موحد« 
میرفیضی  سردار  و  قم  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون  حاجی زاده« 

شد. برگزار  استان  انتظامی  فرمانده 
کل  مدیر  نیاسر«  لطفی  »محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت  همچنین 
والمسلمین مالنوری معاون  و سیمای استان قم و حجت االسالم  صدا 
آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه نیز در این مراسم حضور داشتند.

به گفته مهدی علی بابایی مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی، طرح شکوه 
دی   ۱۹ اجتماعی  فرهنگی  قرارگاه  و  علمیه  حوزه  مشترک  طرح  حیا، 
و  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  طرح  این  اصلی  هدف  که  است  آغاز 
زیست عفیفانه در سطح استان از طریق روش های تربیتی و کار ترویجی 
اماکن  وضعیت  اصالح  صنوف،  بر  نظارت  رویکرد  با  فرهنگ سازی،  و 
پرتردد، نظارت بر اصناف و اماکن آسیب دار و آسیب زا، اقدامات ایجابی 
و ترویجی در سطح مدارس و دانشگاه ها، سالم سازی فضای بوستان ها، 
اقدامات ایجابی و ترویجی در قالب کافه سیار و ثابت و در نهایت راستای 

سالم سازی فضای شهری و رسیدن به شهر تراز اسالمی می باشد.

خبـرخبـر

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



از  یکی  گفت:  قم  شهردار       ◄
مدیریت  مجموعه  مهم  اولویت های 
شهری در شرایط کنونی تالش در راستای 
این  به  ورودی  زائران  ماندگاری  افزایش 

است. شهر 
در  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  دکتر 
زیارت  ملی  کارگروه  استانی  نشست 
بیان  با  مطهر،  حرم  محراب  سالن  در 
و  ایرانی  زائران  اسکان  بحث  در  قم  اینکه 
دارد،  مشکل  خارجی  زائران  ساماندهی 
اظهار داشت: در ایام نیمه شعبان اطراف 
هکتار   ۱۶۰ جمکران  مقدس  مسجد 
شد،  ایجاد  موقت  و  روزه  چند  پارکینگ 
می تواند  اطراف  زمین های  درحالی که 
دائمی  عمومی  پارکینگ های  به  تبدیل 

. د شو

بر  افزون  ساالنه  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  وارد  مسافر  و  زائر  میلیون   ۲۰
ماندگاری  داد:  ادامه  می شوند،  قم 
در  ضعف  دلیل  به  قم  به  ورودی  زائران 
و  گردشگری  اقامتی،  زیرساخت های 

است. ساعت   ۷ تا   ۵ بین  خدماتی 
دستگاه های  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
ارائه  که  خدماتی  به رغم  اجرایی 
مسافر  باالی  حجم  از  سهمی  می دهند، 
کرد:  عنوان  ندارند،  قم  به  ورودی  زائر  و 
زائر  برای  نهادینه  به صورت  نتوانسته  قم 
مهم  عوامل  از  یکی  که  کند  برنامه ریزی 
آن عدم اختصاص بودجه های الزم در این 

است. بوده  خصوص 
عقب ماندگی های  بر  تأکید  با  وی 
اظهار  حمل ونقل  حوزه  در  قم  ادواری 

از اولویت های مهم مجموعه  داشت: یکی 
تالش  کنونی  شرایط  در  شهری  مدیریت 
زائران  ماندگاری  افزایش  راستای  در 

است. شهر  این  به  ورودی 
برای  کرد:  اضافه  سقائیان نژاد  دکتر 
افزایش ماندگاری زائران و مسافران در قم 
طی سال های گذشته ۱۷ پروژه تفریحی، 
فرهنگی و ورزشی به بهره برداری رسیده و 
عمرانی  مراحل  نیز  دیگر  جاری  پروژه   ۱۱

می کنند. سپری  را  خود 
شهردار قم با اشاره به برنامه شهرداری 
قم  در  مسافران  ماندگاری  افزایش  برای 
تأمین  با  کرد:  خاطرنشان  روز،  دو  به 
ماندگاری  افزایش  و  الزم  زیرساخت های 
از گذشته  پویاتر  اقتصاد شهری  مسافران، 

شد. خواهد 

دسترسی  کرد:  اظهار  نژاد  سقائیان 
مسجد  و  مطهر  حرم  به  زائران  آسان 

محوری  بحث های  از  جمکران  مقدس 
► است.     ۱۴۰۱ سال  در  قم  شهرداری 

استانداری قم  زائرین  امور  معاون هماهنگی       ◄
کارگروه  مصوبات  از  قم  انتفاع  عدم  از  انتقاد  با  نیز 
سال   ۱۲ طی  قم  استان  سهم  گفت:  زیارت،  ملی 
گذشته از مصوبات کارگروه ملی زیارت»صفر« بوده و 
کارگروه  این  از  استفاده ای  هیچ  نتوانسته  استان  این 
شده  تشکیل  قم  و  شیراز  مشهد،  شهر  سه  برای  که 

باشد. داشته 
ابوالقاسم مقیمی افزود: از ۹۵ مصوبه این کارگروه 
 ۴ شده،  عملیاتی  مصوبه   ۷۳ گذشته،  سال   ۱۲ طی 
 ۱۷ و  نشده  اقدام  مصوبه   ۴ اقدام،  دست  در  مصوبه 
مجموع  از  که  دارد  قرار  پایانی  مراحل  در  هم  مصوبه 
است. نداشته  انتفاعی  و  سهم  هیچ  قم  مصوبات  این 
زیارت  استانی  کارگروه  تشکیل  به  اشاره  با  مقیمی 
آخرین  مصوبه  زیارت  استانی  کارگروه  تشکیل  گفت: 
به قم  رئیس جمهور  توسط  و  بود  زیارت  ملی  کارگروه 

این کارگروه  رئیس جمهور تشکیل  و دفتر  ابالغ شده 
کند. پیگیری می  را 

نژاد  احمدی  دکتر  سفر  با  کارگروه  این  افزود:  وی 

حرم  در   ۸۸ سال  در  مشهد  به  وقت  جمهور  رییس 
امام رضا)ع(آغاز به کار کرد و قم چهار سال بعد وارد 
کارگروه  این  جلسه   ۱۰ امروز  تا  و  شده  کارگروه  این 
برگزار شده است و طی سه سال  استان قم  با حضور 

است. شده  تعطیل  کارگروه  این  جلسات  گذشته 
اینکه  بیان  با  قم  استان  زائران  هماهنگی  معاون 
شده  برنامه  وارد  توسعه  پنجم  قانون  در  کارگروه  این 
پایدار  های  ردیف  به  تبدیل  توسعه  ششم  برنامه  در  و 
گرفته  قرار  توسعه  ششم  قانون   ۹۷ ماده  ذیل  و  شده 
ملی  کارگروه  مصوبات  از  بخش  یک  گفت:  است، 
 ۳۰ تاکنون  زمینه  این  در  که  است  فرایندی  زیارت 

است. شده  تصویب  مصوبه 
کارگروه  این  مصوبات  دوم  بخش  کرد:  اضافه  وی 
برای  زمینه  این  در  که  دارد  اجرایی  و  قانونی  جنبه 
رضوی  خراسان  قم،  استان  سه  هر  توسعه  و  رشد 

مصوبه   ۲۹ که  شده  تصویب  مصوبه   ۱۱ فارس  و 
نیز  ۱۲ مصوبه  و  بوده  اختصاصی شهر مقدس مشهد 
از  که  است  و حرم های مطهر  زیارتی  نام شهرهای  با 
شده  منتفع  بیشتر  مقدس  مشهد  نیز  مصوبات  این 
بوده است  تنها یک مصوبه آن اختصاصی قم  و  است 
پیامبر  بلوار  در  گردشگری  شهرک  ایجاد  به  مربوط 

است. نرسیده  سرانجام  به  که  است  اعظم 
جلسه  مصوبات  مهمترین  اینکه  بیان  با  مقیمی 
هدف  استان  در  زیارت  کارگروه  جلسات  تشکیل  آخر 
بافت  نوسازی  برای  سازی  شهر  و  راه  وزارت  ورود  و 
افزود:  است،  مطهر  های  حرم  اطراف  فرسوده  های 
میلیارد   ۱۵۰  ،۱۴ تبصره  در   ۱۴۰۱ سال  بودجه  در 
اختصاص  مصوبات  این  از  گیری  بهره  برای  تومان 
یافته است و اعتباراتی برای توسعه اطراف حرم های 

► است.    شده  داده  قرار  مطهر 

به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو        ◄
بوده اند  نظام  و  مردم  پای کار  روحانیون همواره  اینکه 
آمار  بیشترین  مقدس  دفاع  آمار  استناد  به  گفت: 
بوده اند. و روحانیون  نیز طالب  اقشار  شهدا در میان 

و  سی  در  استقامت  مرتضی  حجت االسالم 
چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر قم که در سالن 
به  سوءقصد  پیرامون  شد،  برگزار  شورا  این  جلسات 
این  داشت:  اظهار  رضوی  مطهر  حرم  در  طلبه   ۳
بوده  مهاجرپذیر  که  مشهد  شهر  حاشیه  در  روحانیون 
و از اقشار آسیب پذیر شهر مشهد در آن نقطه سکونت 

داشتند. فعالیت  دارند 
جانباز  و  رزمنده  اصالنی  شهید  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگوار  شهید  این  افزود:  بود  شهدا  خانواده  از  و 
همواره دغدغه حل مشکالت مردم را داشته و در روز 

به  با مسئوالن آستان قدس  نیز برای جلسه ای  حادثه 
بودند. کرده  مراجعت  حرم 

داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
حل  برای  بزرگوار  شهید  دو  این  جدیت  و  پیگیری ها 
حدی  به  محروم  و  حاشیه ای  مناطق  مردم  مشکالت 
گزارش می دادند  در جلسات  که گاهی ساعت ها  بود 
و از تالش خود کوتاه نمی آمدند؛ شهید اصالنی تنها 
مردم  برای  امام  مقام  در  و  نبوده  محله  جماعت  امام 
محله بود و فرزند ایشان نیز در کسوت طلبگی همراه 

بود. وی 
حادثه  روز  در  شهدا  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
جلسه ای در آستان داشتند خاطرنشان کرد: به گفته 
پیش  دقایقی  تا  اصالنی  شهید  جلسه،  آن  مدعوین 
مساله  پیگیر  نیز  خود  تلفنی  مکالمات  در  حادثه  از 

معیشت و اشتغال جوانان محل بود و این تعهد نشان 
پیگیر  خود  عمر  آخر  لحظه  تا  ایشان  که  می دهد 

بود. مردم  مسائل 
همواره  روحانیون  اینکه  به  اشاره  با  استقامت 
آمار  استناد  به  گفت:  بوده اند  نظام  و  مردم  پای کار 
نیز  اقشار  میان  در  شهدا  آمار  بیشترین  مقدس  دفاع 

بوده اند. روحانیون  و  طالب 
به  کمک رسانی  در  روحانیون  و  طالب  حضور  وی 
مردم آسیب دیده در حوادث مختلف مثل سیل آق غال 
تعهد  درباره  بود که وی  مثال های دیگری  پل دختر  یا 
آن  به  مردم  از  حمایت  میدان  در  روحانیت  حضور  و 
نیز  علما  سلوک  و  سیره  در  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
خدمت به مردم همواره مورد تأکید است و این همان 

► می کند.    دنبال  روحانیت  که  است  رسالتی 

سه شنبـه ۲۳ فروردین 1401/ شماره 19۲0 خبـر3

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

»اولین زن مسلمان«      

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َبْدِء  َعْن   ْلُت  

َ
َسأ َقاَل:  السالم(  )علیهما  َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسی  َعْن 

ْسَلَمْت َخِدیَجُة 
َ
أ َو َکْیَف  ْسَلَم  َعِلٌي  )علیه السالم( 

َ
أ ْساَلِم  َکْیَف   اْلِ

ِه  اللَّ َرُسوُل  َدَعاُهَما  ا  َلمَّ ُهَما  ِإنَّ ِبي 
َ
أ ِلي  َفَقاَل  علیها(؟  الله  )سالم 

َجْبَرِئیَل  ِإنَّ  َخِدیَجُة  َیا  َو  َعِليُّ  َیا  َفَقاَل  آله(  و  علیه  الله  )صلی 
َتْهِدَیا  ِطیَعا 

َ
أ َو  َتْسَلَما  ْسِلَما 

َ
َفأ ْساَلِم  اْلِ َبْیَعِة  ِإَلی  َیْدُعوُکَما  ِعْنِدي 

1.»... َطْعَنا 
َ
أ َو  َفَعْلَنا  َفَقاال 

روایت  السالم(  )علیهما  جعفر  بن  موسی  امام  از  راوی 
می کند که از آن حضرت در باره ابتدای اسالم و کیفیت اسالم 
حضرت  و  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  آوردن 
فرمودند:  آن حضرت  کردم.  سؤال  علیها(  الله  )سالم  خدیجه 
الله  )صلی  خدا  رسول  هنگامی که  فرمودند:  به من  »پدرم 
این گونه  نموده،  دعوت  اسالم  به  را  بزرگوار  دو  آن  آله(  و  علیه 
فرمودند: ای علی و ای خدیجه هم اکنون جبرئیل در کنار من 
دعوت  اسالم  قبول(  و  )پذیرش  بیعت  به  را  یزرگوار  دو  و  است 
از من اطاعت کنید  می کند، پس اسالم بیاورید اسالم کامل و 
اطاعت  و  نموده  چنین  بزرگوار  دو  آن  پس  شوید.  هدایت  تا 

.»... کردند 
مسلمان  زمین  روی  در  نفر  سه  تنها  هنگام  آن  در  واقع  در 
در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  را  مطلب  این  که  بودند 
َواِحٌد  َبْیٌت   َیْجَمْع   َلْم   َو   ...« می فرمایند:  بیان  چنین  جمله ای 
َثاِلُثُهَما  َنا 

َ
أ َو  َخِدیَجَة  َو  ص  ِه   اللَّ َرُسوِل   َغْیَر  ْساَلِم   اْلِ ِفي   َیْوَمِئٍذ 

نبود،  اسالم  در  مسلمانی  خانواده  روزها،  آن  در   ...« ...«؛2 
خدیجه  و  آله(  َو  َعَلیِه  اللُه  ی  )َصلَّ پیامبر  از  که  خانواده ای  جز 
آن ها  نفر  سومین  من  و  بود  یافته  تشکیل  علیها(  الله  )سالم 

.»... بودم 
مّکه  به  جاهلیت  عصر  »در  گوید:  می  عفیف  به نام  شخصی 
خریداری  آن جا  عطر  و  لباس ها  از  خانواده ام  برای  تا  آمدم 
بود  تاجر  مردی  که  رفتم  عبدالمّطلب  بن  عّباس  پیش  نمایم. 
را  جوانی  ناگهان  می کردم.  نظاره  کعبه  به  و  نشسته  او  نزد  و 
دیدم که وارد مسجدالحرام شد و نظر خود را به آسمان افکند، 
آن گاه رو به کعبه ایستاد. مدتی نگذشت که نوجوانی وارد شد 
زنی  این که  تا  گذشت  اندکی  مدت  ایستاد.  او  راست  طرف  و 
وارد شد و پشت سر او ایستاد. آن جوان رکوع می کرد و با رکوع 
آن  کرد،  بلند  را  سر  می کردند.  رکوع  نیز  زن  آن  و  نوجوان  او، 
آنان نیز چنین کردند. او به سجده رفت،  دو نیز چنین کردند. 
امر  گفت:  نیز  عّباس  است،  عظیمی  امر  عّباس!  ای  گفتم: 
نه.  گفتم:  کیست؟  جوان  این  که  می دانی  آیا  است،  عظیمی 
َو آله( پسر برادر  َعَلیِه  اللُه  ی  گفت: این محّمد بن عبدالله )َصلَّ
بن  علی  این  کیست؟  نوجوان  این  که  می دانی  آیا  است.  من 
الم(، فرزند برادر من است. آیا می دانی  ابی طالب )علْیهما السَّ
خویلد  دختر  الم(  )علیَهاالسَّ خدیجه  این  کیست؟  زن  این  که 
که  داده  خبر  به من  برادرم  پسر  همانا  و  است  جوان  آن  همسر 
این  به  را  وی  است،  زمین  و  آسمان  پروردگار  که  او  پروردگار 
دینی که به آن عقیده دارد، امر کرده است. به خدا سوگند که 

نیست«.2 نفر  این سه  به جز  دین  این  بر  زمین کسی  روی  در 
علماء  اعترافات  و  روایات  احادیث،  از  که  آن چه  بنابر  پس 
به دست  تاریخی  شواهد  هم چنین  و  اسالمی  دانشمندان  و 
در  الم(  )علیَهاالسَّ خدیجه  حضرت  که  است  این  می آید، 
کریم  قرآن  به اصطالح  و  فرد  پیش گام ترین  اسالم،  پذیرفتن 
و  اسالم  )به  ایمان  در  »آنان که  ...«؛3  ُلوَن  َوّ

َ
اْل اِبُقوَن  الَسّ »َو 

صدر  در  که  هستند   ،»... گرفتند  سبقت  دیگران  از  پیامبر( 
است. بوده  برتری  و  فضیلت  برای  مهمی  مالک  اسالم 

خدا  رسول  به  الم(  )علیَهاالسَّ خدیجه  حضرت  ایمان  سبقت 
به  او  قلبی  ایمان  و  اعتقاد  بر  دلیل  آله(،  َو  َعَلیِه  اللُه  ی  )َصلَّ
بر  دلیلی  نتیجه  در  و  خود  گرامی  همسر  عظمت  و  صداقت 
ایثار و عشق او در راه وصول به اهداف عالیه آن حضرت است.
از  و  ایثار  اسوه  شهادت گونه  وفات  سال روز  پایان  در 
خدیجه  حضرت  دین؛  راه  در  مقاومت  و  صبر  و  خودگذشتگی 
واالقدرشان  فرزند  به  را  علیها(  الله  )سالم  مظلومه  کبرای 
تسلیت  و همه دوست دارانشان  السالم(  )علیه  االعظم  بقیةالله 

می کنیم.  عرض  تعزیت  و 
*****************
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حدیث روز )۲58( 

بیان  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت         ◄
باالتر  مستحبی  هر  از  مردم  نیاز  رفع  به  کمک  اینکه 
باید  زائران  اساسی  نیازهای  رفع  برای  گفت:  است، 
درست  گذاری  ریل  اگر  و  شود  انجام  گذاری  ریل 
همانطور  داد  تغییر  را  آن  شود  نمی  دیگر  شود  انجام 
تغییر  شود  نمی  هم  را  نادرست  های  گذاری  ریل  که 

کند. می  مشکل  را  کار  و  داد 
کارگروه  نشست  در  سعیدی  سیدمحمد  الله  آیت 
و  شهردار  استاندار،  حضور  با  که  زیارت  استانی 
از مدیران کل و مسئوالن استان قم در سالن  جمعی 
اظهار  شد،  برگزار  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  محراب 
کرد: در روایاتی که در رابطه با ماه رمضان وارد شده 
ماه  این  در  کالن  فکری  جنبه های  به  پرداختن  بر 

است. شده  تأکید 
اول  قدر  شب  روایات  برخی  در  کرد:  اضافه  وی 
امور مهم  از  به خیلی  باید نسبت  و  نامیده شده  سال 
گیری  تصمیم  مبارک  ماه  این  در  ساز  سرنوشت  و 

شود.
آیت الله سعیدی گفت: کارهای مهم و کالن لزوما 
بسته  بلکه  نیست  پرهزینه  و  بزرگ  کارهای  معنای  به 
تر و دم  نیاز و وظیفه ممکن است کارهای کوچک  به 
مهم  آن  به  پرداختن  و  باشد  استان  نیاز  مورد  دستی 

است.
شیطان  اینکه  بیان  با  کرامت  بانوی  حرم  تولیت 
انسان  محاسباتی  دستگاه  و  کند  می  اغوا  را  انسان 
اولویت ها  اساس  بر  کارها  تا  اندازد  می  خطا  به  را 
و  آمارها  باید  ما  افزود:  نگیرد،  صورت  ها  ضرورت  و 
واقعیت های موجود را مد نظر داشته باشیم و اگر ۷۶ 
در  دارند  حضور  قم  در  ساعت   ۱۲ تا   ۶ مردم  درصد 
کنیم. برطرف  را  افراد  از  دسته  این  نیاز  اول  مرحله 

شکلی  نظر  از  که  کارهایی  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
اثرگذاری مهم نیست ما  از نظر  اما  مهم و بزرگ است 
قم  به  هم  را  زائر  نگاه  باید  ما  گفت:  کند،  وسوسه  را 
فقه  های  ویژگی  از  یکی  زیرا  باشیم  داشته  نظر  مد 
بنابراین  است  مردم  و  متقابل حاکم  حکمرانی حقوق 

باشد. نظر  مد  مردم  نیازهای  باید 
نیاز  رفع  به  کمک  اینکه  بیان  با  سعیدی  الله  آیت 
رفع  برای  گفت:  است،  باالتر  مستحبی  هر  از  مردم 
نیازهای اساسی زائران باید ریل گذاری انجام شود و 

اگر ریل گذاری درست انجام شود دیگر نمی شود آن 
نادرست  های  گذاری  ریل  که  همانطور  داد  تغییر  را 

را مشکل می کند. کار  و  داد  تغییر  را هم نمی شود 
است  غلط  انحصاری  های  نگاه  اینکه  بیان  با  وی 
قم  در  ما  اگر  افزود:  بیفتیم،  دام  این  به  نباید  ما  و 
شهر  این  در  هم  جمکران  مقدس  مسجد  هستیم، 
حضرت  مطهر  حرم  به  تنها  نباید  و  و  است  رکن  یک 

بپردازیم. علیها  الله  سالم  معصومه 
تأکید  با  بیت)س(  اهل  کریمه  مطهر  حرم  تولیت 
باشد،  زیارتی  نگاه  باید  قم  شهر  به  ما  نگاه  اینکه  بر 
که  ببینیم  بیت  اهل  شهر  عنوان  به  باید  را  قم  گفت: 

دارد. را  خود  خاص  اقتضائات 
این  قم  زیارتی  شهر  برای  ما  اول  رکن  افزود:  وی 
حاکم  شیعیان  ابتدا  از  که  شهری  تنها  قم  که  است 
از حوزه های مهم  و  بوده  بیت)ع(  اهل  و حرم  بودند 
سبقه  بنابراین  بوده  شیعه  برای  علمی  و  فرهنگی 
► دهیم.   تغییر  و  بزنیم  بهم  نباید  را  قم  تاریخی 

آیت الله سعیدی: 

● سبقه تاریخی قم را نباید بهم بزنیم    ●

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 140004030011004663/1آگهی ابالغ ارزیابی )ماده 101( کالسه: 140004030011002774/1
شناسه   ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ ایجاد:  تاریخ   ۳۰۴۴ ثبت:  شماره  قم  شیر  سحر  دامپروری  تعاونی  شرکت  به  وسیله  بدین 
کالسه  پرونده  بدهکار  طاهریان(  مهرانگیز  و  قمی  طاهری  اصغر  علی  آقایان  نمایندگی  )با   ۱۰۸۶۰۹۷۸۶۱۰ ملی: 
۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۷۷۴/۱ به شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۲۹۱۸ که برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۲۹۱۸ له بانک کشاورزی شعبه آذر قم و علیه شرکت تعاونی دامپروری 
سحر شیر قم طبق گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲, ۱۴۰۱/۱/۱۱ کارشناسان رسمی دادگستری پالک ثبتی ۵۷ فرعی از 
۲ اصلی مفروز و مجزی شده از باقیمانده ۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش: ۴ قم، واقع در قم جاده جنت آباد شهرک 
لبن – چهار راه اول سمت چپ فرعی اول سمت چپ واحد C – ۱ با کد پستی ۳۷۴۷۱۷۴۹۶۸ مورد وثیقه سند رهنی شماره 
۵۸۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۵ شهر قم با در نظر گرفتن عرصه و اعیان و انشعابات 
و حق االمتیاز پروانه بهره برداری جمعا به مبلغ ۱۴/۷۶۴/۷۰۰/۹۹۷ ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش  از  پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
بانکی دستمزد هیئت سه نفره کارشناسی تجدید نظر به مبلغ ۱۰۸/۷۸۰/۰۰۰ ریال به حساب کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری قم به شماره ۰۱۰۱۷۸۷۰۰۴۰۰۶ نزد بانک ملی واریز و فیش واریزی را به این اداره تسلیم نمایید. ضمنًا به 
اعتراضی که خارج از ان موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا طبق 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد و در صورت عدم اعتراض شما بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. الزم به ذکر است که طبق ماده ۱۸ اصالحی آئین نامه اجرا ابالغ 
شونده می بایست سریعا نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و 

مسوولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ اوراق و اخطاریه ها بر عهده شما خواهد بود. )م الف ۱۵۰۵۱(
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

 ۰۳۸۳۷۴۵۰۱۲ ملی:  شماره   ۱۳۵۹/۰۴/۰۳ تولد:  تاریخ  اسفندیار  پدر:  نام  پور  نعمت  مهدی  به  وسیله  بدین 
 ۱۴۰۰۰۴۹۲۷ بایگانی  بشماره   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۴۶۶۳/۱ کالسه  پرونده  بدهکار   ۸۸۵ شناسنامه:  شماره 
شماره  بانکی:  قرارداد  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  پست  مامور  گزارش  برابر  که 
)اصل  ریال   ۲۷۶/۱۶۸/۱۸۵ مبلغ  شهر  بانک  و  شما  بین   ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ تاریخ   ۲۷۱/۷۰۰/۹۰۳۷۱۷۷/۱
 ۱۳۱/۲۵۷ روزانه:  تاخیر  خسارت  و  ریال   ۷۶/۵۴۸/۳۳۶ تادیه  تاخیر  خسارت  و  ریال   ۱۹۹/۶۱۹/۸۴۹ طلب: 
بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار   )  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ خسارت:  محاسبه  مبنای  تاریخ   ، ریال 
می  مطرح  اجراء  این  در  فوق  بکالسه  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست 
که  گهی  آ این  انتشار  تاریخ  از  گردد  می  ابالغ  بشما  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   ۱۸ ماده  طبق  لذا  باشد 
نسبت  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گردد  می  منتشر  و  چاپ  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ 
علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  گهی  آ انتشار  بدون  صورت  این  غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به 

)۱۵۱۴۴ الف  )م  شد.  خواهد  تعقیب  شما 
روزخوش مهدی   – قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رئیس 

دکتر سقائیان نژاد تاکیدکرد:

● تالش مدیریت شهری قم برای افزایش ماندگاری زائران و مسافران   ●

معاون استاندار: 

● سهم قم از مصوبات کارگروه ملی زیارت »صفر« است   ●

در جلسه شورای شهر قم مطرح شد: 

● تأکید علما و بزرگان دینی بر لزوم رفع مشکالت مردم   ●



هتک  به  اشاره  با  اسالمی  دکتر       ◄
سوءقصد  و  رضوی  قدس  حریم  به  حرمت 
رضوی  مطهر  در  حرم  طلبه  سه  جان  به 
از  تن  دو  شهادت  و  تروریستی  عملیات  در 
اظهار  عملیات،  این  در  جهادی  طلبه های 
ایران  ملت  دو  بین  اختالف افکنی  داشت: 
همچنان  که  است  موضوعی  افغانستان  و 
اقبال به آن از سوی شبکه های معاند وجود 

دارد.
و  سی  در  اسالمی  حسین  دکتر 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  چهارمین 
روز  فروردین ماه  بیستم  به  اشاره  با  شهر، 
ملی فناوری هسته ای، اظهار داشت: پس 
فناوری  به  ایران  دستیابی  خبر  اعالم  از 
غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره 
فروردین ماه  بیستم  در  غنی سازی  کامل 
در  رسمی  به طور  اسالمی  ایران   ،۱۳۸۵
زمره کشورهای هسته ای قرار گرفت و این 
اقتدار  و  پیشرفت  نمودهای  از  یکی  مهم 

است. انقالب  از  بعد  علمی 
هسته ای  توسعه  هرچند  وی،  گفته  به 
صورت  صلح آمیز  اهداف  راستای  در  ایران 
آن  از  متحدانش  و  آمریکا  اما  می گیرد، 
کردن  متهم  برای  دستاویزی  به مثابه 

کردن  دنبال  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اهداف نظامی هسته ای استفاده می کنند.

افزود:  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
در  مختلف  دولت های  در  راهبرد  این 
این  و  است  بوده  ثابت  نیز  ایاالت متحده 
بایدن  دولت  امنیتی  سند  در  اتهام ها 
امنیت  راهبرد  موقت  »راهنمای  به  موسوم 
بار  ملی« که در مارس ۲۰۲۱ منتشر شد، 
دیگر تکرار شده و ادعا شده که آمریکا با آن 

کرد. خواهد  مقابله 
سید  شهادت  سالروز  به  اشاره  با  وی 
هنر  روز  گرامیداشت  و  آوینی  مرتضی 
انقالب اسالمی، تصریح کرد: باید بپذیریم 
آوینی،  سیدمرتضی  شهید  چون  کسانی 
درباره  که  دقیقی  و  روشن  نظرگاه های  با 
زیست  و جغرافیای  آدمی  حقیقت وجودی 
معنوی و روح او دارند، با ادبیات و هنر خود 
برای معرفی انسان های متعالی و هم برای 

برداشته اند. گام  انسان ها  کردن  متعالی 
که  کسانی  از  یکی  داد:  ادامه  اسالمی 
در مکتب شهادت و تعالی انسانی شاخص 
شیرازی  صیاد  علی  سپهبد  شهید  بوده 
متانت  و  صبر  الگوی  شهید  این  است، 
کان  “َمن  را  خود  زندگی  مشی  خط  و  بود 

به  او  بود، وفای  قرار داده  َله”  اللُه  کاَن  ِلّله 
خمینی  امام  حضرت  از  اطاعتش  و  والیت 
زبانزد  رهبری،  معظم  مقام  و  رحمه الله 

بود. دشمن  و  دوست 
حریم  به  حرمت  هتک  به  اشاره  با  وی 
سه  جان  به  سوءقصد  و  رضوی  قدس 
عملیات  در  رضوی  مطهر  در  حرم  طلبه 
طلبه های  از  تن  دو  شهادت  و  تروریستی 

داشت:  اظهار  عملیات،  این  در  جهادی 
و  ایران  ملت  دو  بین  اختالف افکنی 
همچنان  که  است  موضوعی  افغانستان 
اقبال به آن از سوی شبکه های معاند وجود 

دارد.
بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
سیر  خط  کردند  تالش  شبکه ها  این  اینکه 
کنند،  دنبال  را  شیعه  و  سنی  بین  جدایی 

سوی  از  ارائه شده  تحلیل های  گفت: 
تعیین شده  سیاست های  با  رسانه ها  این 
مردم  گرفتن  فاصله  محوریت  با  که  آن ها 
در  همچنان  می شود  دنبال  روحانیت  از 
مردم  لحظه  به  برخورد  اما  است،  جریان 
در  پرشور  حضور  و  قدس  آستان  حریم  در 
حادثه،  این  شهدای  تدفین  تشییع  مراسم 
► نمود.     خنثی  را  دشمنان  نقشه های 

◄     معاون دادستان عمومی و انقالب 
عطاری ها  را  بزرگ  معضالت  از  یکی  قم 
دانست و گفت: برخی از این عطاری های 
که  می کنند  مخدر  مواد  فروش  به  اقدام 
این راستا هیچ شهری در پلمپ منازل  در 
عمل نکرده  قم  مثل  عطاری  مغازه های  یا 

است.
چهارمین  و  سی  در  حضور  با  ملیحی 
اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  جلسه 
انقالب  دادسرای  فعالیت های  اهم  به 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  همکاری  با 
سن  آمار  داشت:  اظهار   ۱۴۰۰ سال  در 
نسل  تهدید  این  و  آمده  پایین  اعتیاد 

است. جوان 
از  بیش  گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 

شکایت  یا  طرح  قالب  در  نفر  هزار  هشت 
مراجعه  انقالب  دادسرای  در  خانواده 
اعتیاد  به مراکز ترک  نفر   ۳۲۰۸ کردند که 

شدند. معرفی 
معاون دادستان عمومی و انقالب قم با 
گفت:  معتادان  دستگیری  نحوه  به  اشاره 
متجاهر  معتادان  جمع آوری  قالب  دو  در 
غربالگری  واحد  تحویل  و  می گیرد  صورت 
معتاد  فرد  از  خانواده ها  یا  که  می شوند 
به  فرد  با حکم جلب  یا  و  شکایت می کنند 

می شود. معرفی  درمانی  مراکز 
خانواده ها  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
نمی شود  حل  مشکل  این  نباشند  پای کار 
نفر   ۲۶۶۶ گذشته  سال  در  کرد:  تصریح 
 ۶ یا   ۳ فرد  که  داشتیم  خانواده  شکایت 

ماه در کمپ ها، ترک داده می شوند و بعد 
می گیریم  تعهد  خانواده  از  ترخیص  از 
هفته  هر  اعتیاد  ترک  تست  برای  فرد  که 

کنند. مراجعه 
را  قم  بزرگ  معضالت  از  یکی  ملیحی 
این  از  برخی  گفت:  و  دانست  عطاری ها 
مخدر  مواد  فروش  به  اقدام  عطاری های 
در  شهری  هیچ  راستا  این  در  که  می کنند 
پلمپ منازل یا مغازه های عطاری مثل قم 

است. عمل نکرده 
به  نفر   ۹۶۰ گذشته  سال  وی،  گفته  به 
که  شدند  معرفی  اعتیاد  ترک  کمپ های 
در گذشته ۴۵ روز فرد در کمپ نگهداری 
می شد اما این زمان را افزایش دادیم و به 

► ۳ ماه رساندیم.    

◄     مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
هیچ  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  شهری 
و  سدمعبر  مجوز  دستفروشی  و  بار  وانت 
معبر  سد  موضوع  گفت:  ندارد،  فعالیت 
به  باید  و  است  جانبه  چند  عزم  نیازمند 

شود. پیگیری  اصولی  صورت 
پرتردد  خیابان های  در  معابر  کم  عرض 
بارها  وانت  و  مغازه ها  معبر  سد  و  قم 
مشکالت  سالهاست  که  است  موضوعی 
همراه  به  شهروندان  برای  عدیده ای 
این  با  برخورد  طرفی  از  است؛  داشته 
همراه  به  نیز  نارضایتی هایی  تخلفات 

دارد.
از دیگر سو با توجه به افزایش خودروها 
نیز  خودرویی  خدمات  به  شهروندان  نیاز 
شهروندان  موضوع  این  و  است  شده  زیاد 
توسط  معبر  سد  مشکل  با  را  عابران  و 

است. کرده  مواجه  تعمیرگاه ها 
جریمه  اعمال  به  قادر  تنها  نیز  پلیس 

این خاطیان است که به گفته شهروندان، 
این اعمال قانون کافی نبوده و جریمه در 
و  است  تومان  هزار   ۳۰ شده  گرفته  نظر 
نمی تواند  مبلغ  این  که  بوده  طبیعی 

باشد. داشته  خاصی  بازدارندگی 
تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
معتقد  زمینه  این  در  قم  شهری شهرداری 
سدمعبر  وضعیت  گذشته  به  نسبت  است: 
در  موضوع  این  و  شده  بهتر  قم  در 
پیش  از  بیش  کالنشهرها  دیگر  با  مقایسه 

است. محسوس 
هیچ  اینکه  بیان  با  شفیعی  احمدرضا 
و  سدمعبر  مجوز  دستفروشی  و  بار  وانت 
موضوع  این  کرد:  تصریح  ندارد  فعالیت 
از شهروندان  برخی  دارد،  استثنا هم  یک 
براساس  ندارند  مناسبی  معیشت  که 
برای  آمده،  عمل  به  ریزی های  برنامه 
هم  تا  شده  جانمایی  افراد  این  فعالیت 
ساماندهی  هم  و  کنند  درآمد  کسب 

گیرد. صورت  مناسبی 
وی با تاکید بر اینکه برخی اتفاقات یک 

بعدی نیست و نمی توان تنها از شهرداری 
سد  موضوع  کرد:  تصریح  داشت  توقع 

باید  و  نیازمند عزم چند جانبه است  معبر 
بسیاری  شود؛  پیگیری  اصولی  صورت  به 
گذشته  سال های  طی  مشکالت  این  از 

است. شده  انباشته  و  ایجاد 
مرکز  در  متکدیان  ساماندهی 

ی لگر با غر
تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
خصوص  در  قم  شهرداری  شهری 
مطهر  حرم  اطراف  متکدیان  ساماندهی 
تیم   ۵۰ گفت:  جمکران  مقدس  مسجد  و 
و  روز در حال گشت زنی  به صورت شبانه 
این  مشاهده  صورت  در  و  هستند  نظارت 
افراد به مرکز غربالگری هدایت می شوند.

محلی  سازی  آماده  و  آوری  جمع  وی 
وظایف  از  را  متکدیان  اسکان  برای 
این مرکز طی  افزود:  و  برشمرد  شهرداری 
ساعته   ۲۴ و  شده  آماده  گذشته  سال   ۴
این  در  می شوند  آوری  جمع  که  افرادی 

► می شوند.     نگهداری  مرکز 

◄     سرپرست سازمان مدیریت و نظارت 
به  اشاره  با  قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر 
تاکسی،  کرایه  نرخ  درصدی   ۳۲ افزایش 
نرخ  برچسب  فروردین   ۷ از  امسال  گفت: 

است. نصب شده  تاکسی ها  روی  جدید 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، 
است  تاکسی موضوعی  کرایه  نرخ  افزایش 
اقتصادی  شرایط  با  متناسب  هرساله  که 
تجهیزات  و  هزینه ها  افزایش  نظر  در  با  و 
سازمان  ارائه  با  تاکسی ها،  مصرفی 
تاکسیرانی و تصویب شورای اسالمی شهر 

می شود. اجرایی 
و  هزار  پنج  که  است  شرایطی  در  این 
وجود  قم  شهر  سطح  در  دستگاه   ۱۲۸
اصلی  رانندگان  ویژه  تعداد  این  که  داشته 
کمکی  راننده  دستگاه   ۱۱۵ و  هزار   ۲ و 

دارد. وجود 
عالوه بر اینکه پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه 
کامیون  دستگاه   ۸۰۰ و  هزار  دو  وانت، 
دستگاه   ۵۰۰ و  هزار  دو  کامیونت،  و 
فعالیت  شهر  سطح  در  مدارس  سرویس 
یک  با  می توان  اوصاف  این  با  که  دارند 
بزرگ  خانواده  گفت  سرانگشتی  حساب 
را  نفر  هزار   ۱۸ حداقل  عدد  تاکسیرانی 
برون شهری  و  درون شهری  حمل ونقل  در 

جمعیت  پانزدهم  یک  که  می دهد  پوشش 
است. شهر 

حاال می توان از یک زاویه دیگر به مقوله 
ضرورت افزایش نرخ کرایه تاکسی ها توجه 
در شرایطی که  اما  این موضوع  که  داشت 
مواجه  اقتصادی  مشکالت  با  کشور  همه 
بیشتر  نباشد،  سؤال برانگیز  شاید  است 

انتقادات یا نارضایتی ها اما در مقوله نحوه 
است. کرایه ها  اخذ  و  اجرا 

و  مدیریت  سازمان  سرپرست  گفته  به 
در  قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت 
بی سیم،  تاکسی  نوع  سه  حاضر  حال 
مشغول  شهر  سطح  در  گردشی  و  خطی 
کرایه ها  نرخ  افزایش  که  هستند،  فعالیت 

نیاز  به  پاسخ  بر  عالوه  که  است  به گونه ای 
لحاظ  نیز  رانندگان  معیشت  شهروندان، 

. د شو
کرایه  نرخ  اینکه  بیان  با  نیک  علی 
دستمزد  از  تابعی  هرساله  تاکسی ها 
کرایه  نرخ  کرد:  تصریح  است  کارگران 
مهرماه  از  نرخ گذاری  کمیته  در  تاکسی 

انجام  برنامه ریزی هایی  اساس  بر  سال  هر 
از  را  استعالمات  راستا  این  در  که  می شود 
مراجع قانونی دریافت می کنیم و پس ازآن 
شهر  شورای  دست  به  پیشنهادی  نرخ 

. می رسد
وی ادامه داد: این نرخ های پیشنهادی 
و مصوب شده در شورا، در صورت موافقت 
قانونی  و  رسمی  به صورت  فرمانداری 
از ۷ فروردین  نیز  اجرایی می شود، امسال 
تاکسی ها  روی  جدید  نرخ  برچسب 

است. نصب شده 
نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
به  اشاره  با  قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر 
اینکه امسال ۳۲ درصد افزایش نرخ کرایه 
تاکسی لحاظ شده است خاطرنشان کرد: 
کد   QR تاکسی ها  درصد   ۸۰ از  بیش 
طریق  این  از  می توانند  مسافران  و  داشته 

کنند. پرداخت  را  خود  کرایه  به راحتی 
به موقع  پیگیری های  ادامه  در  وی 
را  شهروندان  نارضایتی های  و  شکایات 
مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: مأموران 
اداره بازرسی سازمان تاکسیرانی به صورت 
روزانه به تخلفات ۲۱ گانه تاکسی ها اعم از 
امتناع  مدارک،  کنترل  اضافه،  کرایه  اخذ 
از حمل مسافر و… رسیدگی می کنند.    ►
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

رئیس شورای شهر قم اظهار کرد:

● اختالف افکنی بین دو ملت ایران و افغانستان دستور کار شبکه های معاند   ●

معاون دادستان قم هشدار داد: 

● کاهش سن اعتیاد و تهدید نسل جوان   ●

سدمعبر معضلی چند جانبه؛

● ضرورت عزم استانی برای حل مشکالت سدمعبر در قم   ●

● افزایش ۳2 درصد نرخ کرایه تاکسی در قم   ●

خانواده ها پای کار نباشند مشکل حل نمی شود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:
کاهش آمار سرقت در قم با 
دستگیری معتادان متجاهر

اینکه  بر  تأکید  با  قم  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
شده  سرقت  آمارهای  کاهش  به  منجر  به  متجاهر  معتادان  دستگیری 
با معتاد متجاهر  است، گفت: میزان سرقت در استان رابطه مستقیم 

دارد. خرده فروشان  و 
سرهنگ هاشم نیا با حضور در سی و چهارمین جلسه شورای اسالمی 
شهر قم، با اشاره به اینکه وظیفه پلیس مقابله و کشفیات است اظهار 
داشت: بررسی آمارها نشان می دهد مقوله اعتیاد از سال ۹۷ جهش 

عجیبی پیدا کرده و این زنگ خطر است.
مواد  به  اعتیاد  را  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  اصلی  ریشه  وی 
اعتیاد  و گفت: طالق، سرقت، قتل و… همه ریشه در  مخدر دانست 
دستگیر  مختلف  جرم های  به  که  زندانیان  درصد   ۵۰ از  بیش  و  دارد 
باید  که  می دهد  نشان  موضوع  این  که  دارند  اعتیاد  ریشه  شده اند 

بگیریم. جدی  را  اعتیاد  مقوله 
تنها  پلیس  اینکه  بیان  با  قم  استان  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
وظیفه مقابله دارد تصریح کرد: تا تقاضا وجود داشته مواد مخدر هم 
تا تقاضا نسبت به مواد مخدر را  وجود دارد؛ باید راهکاری پیدا کنیم 

کاهش دهیم و این زنگ خطر را باید جدی بگیریم.
جوان  نسل  دادن  گاهی  آ و  آموزان  دانش  آموزش  لزوم  بر  نیا  هاشم 
 ۴ از  بیش  مخدر  مواد  کشفیات   ۱۴۰۱ سال  در  افزود:  و  کرد  تأکید 

است. شده  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  برابر 
کاهش  به  منجر  به  متجاهر  معتادان  دستگیری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
استان  در  سرقت  میزان  کرد:  عنوان  است،  شده  سرقت  آمارهای 
مدت  باید  که  دارد  خرده فروشان  و  متجاهر  معتاد  با  مستقیم  رابطه 

کند. پیدا  افزایش  اعتیاد  ترک  کمپ های  در  معتادان  نگهداری 

ایمن سازی و اصالح 
روشنایی بوستان های شهر در 

ایستگاه آخر

پایان  تا  و  آغازشده  شهر  بوستان های  ایمن سازی  پروژه  فاز  آخرین 
می شود. تکمیل  کامل  طول  به  پروژه  این  جاری  سال  نخست  نیمه 
قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
سال های  در  قم  شهرداری  مجموعه  اقدامات  و  پروژه ها  از  یکی 
از  کار  این  که  بوده  بوستان ها  روشنایی  اصالح  و  ایمن سازی  گذشته 

است. آغازشده  جدیت  با   ۱۳۹۴ سال 
در سال های اخیر در چهار فاز بیش از ۳۰۰ بوستان شهر ایمن سازی 
و اصالح روشنایی در آن ها صورت گرفت و این ایمن سازی این روزها 
شهر  باقیمانده  بوستان  هفت  که  است  رسیده  خود  آخر  ایستگاه  به 
پذیرفته  انجام  ساختاری  به صورت  ایمن سازی  و  روشنایی  اصالح  نیز 

است.
تعمیرات  واحد  و  گرفته  صورت  تالش های  با  اخیر  ماه های  طی 
سازمان پارک ها، اسناد و مدارک مربوط به پروژه فاز پنجم ایمن سازی 
بوستان ها تهیه شده است و مناقصه این پروژه نیز روند اداری را طی 

است. مشخص شده  پیمانکار  و 
هزینه  ریال  میلیارد   ۵۰ از  بیش  بوستان ها  ایمن سازی  فاز  این  برای 
و  یک  منطقه  در  دل آذر  شهید  چون  بوستان هایی  و  شد  خواهد 
ایمن  ماه  به مدت چهار  پروژه  این  ۶ در  و  از مناطق دو  بوستان هایی 

می  شود. اصالح  آن ها  روشنایی  و  شده 

خبـر



اوقات  بیشتر  در  و  کم توجهی       ◄
ورزش  به  قم  استان  مسووالن  بی توجهی 
عرصه های  مهمترین  از  یکی  عنوان  به 
و  کننده  نگران  موضوع  یک  به  اجتماعی 
جامعه  ویژه  به  قمی ها  برای  بزرگ  دغدغه 

است. شده  تبدیل  عرصه  این  مخاطب 
مقایسه  دنیا  با  را  قم  جعفری:  رضا 
سرزمین  همین  استان های  با  نمی کنیم 
قیاس می کنیم، شاید اگر مسووالن استان 
سرمایه های  از  حفاظت  فکر  به  کمی  قم 
تحوالت  بودند،  اجتماعی  مهم  عرصه  این 
و  می خورد  رقم  قم  ورزش  در  بزرگی 
ورزش  در  تاثیرگذارتری  و  مثبت  اتفاقات 
می داد. رخ  )س(  بیت  اهل  کریمه  شهر 

این نکته را از فرمایش ارزنده مقام معظم 
می فرمایند:  که  می گیریم  وام  رهبری 
عرض  کشور  ورزش  مسووالن  همه  به 
یک  عنوان  به  ورزش  برای  باید  می کنم، 
کار جّدی، اساسی و الزم رسیدگی مناسب 
این  بخواهید  اگر  و  بکنید  را  آن  شایسته  و 
کار آن چنان که شایسته است پیش برود، 
کنید.  معنوی  محیط  را  ورزش  محیط  باید 

15/6/1376
و  آمارها  از  مسووالن  بی خبری 

قم ورزش  مهم  اتفاقات 
جزو  ورزش  نباید  چرا  راستی  به 
ارشد  و  باال  رده  مسووالن  اولویت های 
مسوول  آقایان  راستی  باشد؟  قم  استان 
هیات   50 به  نزدیک  قم  که  دارند  خبر 
ورزشی  تیم   60 از  بیش  دارد،  ورزشی 
باشگاهی  لیگ های  مسابقات  در  قم 
ورزشکاران  ساله  هر  و  دارند  حضور  کشور 
به  قم  ورزشی  متنوع  رشته های  از  زیادی 
آسیایی،  بین المللی،  مختلف  رقابت های 
جهانی و جام جهانی اعزام می شوند! شما 
از این آمار و اتفاقات ورزش قم خبر دارید؟ 
عنوان  به   2022 آسیایی  بازی های 
قاره  جاری  سال  ورزشی  رویداد  مهمترین 
در  قم  استان  ورزشکاران  پیش روی  آسیا 
تمام رشته ها قرار دارد و در دیگر استان ها 
ورزش  دستگاه  حامی  شدت  به  مسووالن 
حضور  سهمیه  بیشترین  تا  هستند  خود 
در این رویداد را کسب کنند و مایه افتخار 

نیست  بعید  اما  شوند،  شهرشان  و  استان 
بی خبر  موضوع  این  از  قم  مسووالن  که 

. شند با
به  برسد  چه  نمی گویند  هم  تبریک 

بنر! نصب 
سر  که  دیگری  استان  و  شهر  هر  به 
در  ورزشکارشان  وقتی  حتی  می زنی، 
که  هم  آب  بین المللی  و  ملی  سطح 
نصب  شهر  سطح  در  را  او  بنر  می خورد 
افتخار کنند،  او  به وجود  تا مردم  می کنند 
می دهند!  انجام  را  کار  این  شهرداری ها 
ورزشکاری  وقتی  حتی  قم  در  اینجا  اما 
قهرمانی  تیمی  و  می شود  آسیا  قهرمان 
تیمش  یا  او  به  را کسب می کند،  برتر  لیگ 
نصب  به  برسد  چه  نمی گویند  هم  تبریک 

مردم!  به  عمومی  اطالع رسانی  یا  بنر 
به  را  »ورزش«  قم  مسووالن  وقتی 

کرده اند رها  خود  حال 
مسووالن  اخیر  سال های  عملکرد 
ورزش  که  داده  نشان  بارها  قم  استان 
چندان جایگاه مهمی نزد آنها ندارد، قطعا 
سوی  از  دیگری  رفتار  و  عمل  داشت  اگر 
افتخارآفرینی  برای  مثال  می دیدیم،  آنها 
کسب  از  پس  قم  هندبالیست  دختران 
آسیا   ۲۰۲۲ مسابقات  قهرمانی  مقام 
برای  یا  می دادند،  تبریک  پیام  حداقل 
قم  شیمیدر  بانوان  بسکتبال  تیم  قهرمانی 
و کسب سهمیه  برتر  لیگ   ۱۴۰۰ در فصل 
احساسات  ابراز  آسیا  غرب  باشگاه های 

 ! ند می کرد
این  قم  استان  مسووالن  از  مهم  سئوال 
که  است  زیادی  انتظار  واقعا  آیا  که  است 
حتی زبانی و کالمی حامی ورزش باشید؟ 
و معنوی ورزش قم  از نظر مادی  بماند که 
تمرکز  تمام  و  کرده اید  رها  خود  حال  به  را 
کسی  چه  که  گذاشته اید  را  خود  انرژی  و 
آیا  کنید!  پیدا  قم  ورزش  مدیریت  برای  را 
در  رفتارها  و  تفکر  طرز  کمی  نیست  بهتر 
خصوص این عرصه مهم اجتماعی را تغییر 

دهید؟
مسووالن گرگانی الگوی قمی ها 

می زنی،  سر  که  دیگری  استان  هر  به 
استاندار،  مجلس،  نماینده  می بینی 

تنها  نه   ... و  مدیر کل دستگاه ها  شهردار، 
زبانی و رفتاری، بلکه شخصا در مکان های 
حضور  با  و  یافته  حضور  مختلف  ورزشی 
یا  نماینده  دلگرم کننده  خود  فیزیکی 
رویدادهای  در  خود  ورزش  نمایندگان 
مختلف داخلی و حتی بین المللی هستند.
دوری  راه  موضوع  این  اثبات  برای 
فصل  رقابت های  همین  به  و  نمی رویم 
بسکتبال  برتر  لیگ   1400  –  1401

که  می کنیم  اشاره  کشور  باشگاه های 
تیم  یعنی  قم  استان  نماینده  روزها  این 
نیمه  مرحله  دیدارهای  درگیر  نیز  شیمیدر 
است،  گرگان  شهرداری  تیم  با  آن  نهایی 
از میدان مسابقه و  اما شیمیدری ها خارج 
خارج از مسائل فنی، به دلیل عدم حضور 
مقابل  در  قم  استان  مسووالن  دلگرمی  و 
تنهایی  و  غریبی  احساس  گرگانی  رقیب 
عنوان  به  شیمیدر  اینکه  نه  مگر  می کنند، 
در  فعال  خصوصی  بخش  تاثیرگذارترین 
ورزش قم همین امسال چهار تیم در سطح 
و  مادی  حمایت  مورد  را  ایران  ورزش  اول 

می دهد؟ قرار  معنوی 
مرحله  دیدارهای  که  شب ها  این 
برگزار  بسکتبال  برتر  لیگ  نیمه نهایی 
در  گرگان  مردم  نماینده  از  می شود، 
جوانان،  و  ورزش  کل  مدیر  تا  مجلس، 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار 
و  دارند  حضور  آزادی  سالن  در  گرگان 
سرمایه  و  نماینده  حامی  همه جانبه 
شهر  نماینده  مقابل  در  شهرشان  ورزش 

و  ورزش  کل  مدیر  جز  به  اما  هستند  قم 
کجا  قم  استان  مسووالن  دیگر  جوانان، 
تعصب  شهرتان  به  واقعا  آقایان  هستند؟ 
انتظار  شما  از  ورزشی ها  و  مردم  ندارید؟ 

دارند.  بیشتری 
رهبر  توصیه های  به  توجه  لزوم 

ورزش به  راجع  انقالب 
رهبری  معظم  مقام  اینکه  نه  مگر 
توصیه  ورزش  از  حمایت  به  همواره 
»ورزش  انقالب  رهبر  نگاه  در  و  می کنند 
همگانی  ورزش  حرکِت  موتور  قهرمانی« 
تعمیِق  و  گسترش  برای  مهمی  ظرفیت  و 

و  فرهنگی  مثبت  خصوصیات  و  معنویت 
ایشان  دیگری  جای  در  و  است  اخالقی 
بر  ایرانی  جوان  ایستادن  می فرمایند: 
پرچم  شدن  برافراشته  قهرمانی،  سکوی 
مایه  ملی  سرود  شدن  نواخته  و  کشور 
ورزشکاران  ماست،  ملت  مباهات  و  تفاخر 
ملت  به  واقع  در  قهرمانی،  مقام  کسب  با 
پیام های  و  می کنند  خدمت  خود  کشور  و 
عزم و اراده، ایستادگی و ایمان ملت ایران 

می رسانند. جهانیان  به  را 
انقالب  رهبر  بیانات  از  بخش دیگری 

ورزش: به  توجه  اهمیت  پیرامون 
ورزش،  باب  در   4/9/1371:  
است؛  الزم  است،  وسیله  قهرمان پروری 
بخواهیم  اگر  ما  یعنی  است،  وسیله  لکن 
داشته  قهرمان  باید  کنند،  ورزش  همه 

کنند. ورزش  همه  تا  باشیم 
در  قهرمانی  ورزش   :  21/12/1391
و  است  همگانی  ورزش  حرکت  موتور  واقع 
که  کرد  کاری  قهرمانی  ورزش  با  می توان 

► شود.    رایج  همگانی  ورزش 

فوتبال  ملی  تیم  بازیکنان       ◄
را  خود  روز ها  این  ایران  ناشنوایان 
مسابقات  در  حضور  برای  درحالی 
آماده  برزیل   2021 ناشنوایان  المپیک 
در  نماینده ای  نیز  قم  استان  که  می کنند 

دارد. تیم  این  اصلی  ترکیب 
برای   ایران  ناشنوایان  فوتبال  ملی  تیم 
روز ها  این   ۲۰۲۱ المپیک  در  شرکت 
تمرینات می باشد،  و  آماده سازی  مشغول 
جهان  ناشنوایان  تابستانی  المپیک 
شهر  در   ۱۴۰۱ ماه  اردیبهشت  در   ۲۰۲۱
برگزار  برزیل  کشور  سول  دو  کاشیاس 
آذرماه  در  قراربود  مسابقات  این  می گردد 
شرایط  علت  به  که  برگزارشود  سال۱۴۰۰ 
شد. موکول  امسال  اردیبهشت  به  کرونا 
ایران  ناشنوایان  فوتبال  ملی  تیم  در 
استان  فوتبالیست شایسته  وند  زینل  علی 
علی  دارد،  حضور  اصلی  ترکیب  در  قم 
جهانی،  مسابقه  چندین  در  زینل وند 
ناشنوایان  ملی  تیم  آسیایی  و  المپیک 
را  بسیاری  افتخارات  و  همراهی  را  ایران 

است. کرده  کسب 
پیگیری  حال  در  ملی  تیم  تمرینات 

ست ا
در  ناشنوایان  فوتبال  تیم  سرمربی 
نهمین  کرد:   اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو 
فوتبال  تیم  آماده سازی  اردوی  مرحله 
شده  آغاز  فروردین   ۱۹ روز  از  ناشنوایان 
به  و  دارد  ادامه  ماه  همین   ۲۶ تا  و  است 
تا  فوتبالیست ها  بیشتر  آمادگی  منظور 
تیم های  با  تدارکاتی  دیدار   ۱۷ کنون 
این  در  و  ادامه  در  و  برگزار کردیم  استانی 
در  دوستانه  دیدار   ۲ نیز  اردو  از  مرحله 

کرد. خواهیم  برگزار  تهران 

ناشنوایان  فوتبال  ملی  تیم  حریفان 
ایران

و چهارمین  بیست  فوتبال  در مسابقات 
ملی  تیم  ناشنوایان،   ۲۰۲۱ المپیک  دوره 
B این رقابت ها با تیم های  ایران در گروه 
همگروه  کامرون  و  ایتالیا  هلند،  برزیل، 

است. شده 
 ، فرانسه   ، مصر   ، آرژانتین   A گروه  در 

D سنگال  اوکراین و کره جنوبی ،در گروه 
، ازبکستان و لهستان و  ، یونان ، مکزیک 
در گروه C  مالی ، آمریکا ، عراق ، ترکیه و 

گرفتند. قرار  آلمان 

ایران ملی  تیم  اولین حریف  *ایتالیا؛ 
فوتبال  ملی  تیم  تیموری سرمربی  قادر 
مسابقات  می گوید:  ایران  ناشنوایان 
ناشنوایان  المپیک  بازی های  در  فوتبال 
قالب  در  و  تیم   ۲۰ حضور  با  برزیل  در 
و  می شود  برگزار  تیمی  پنج  گروه  چهار 
هلند  و  کامرون  ایتالیا،  برزیل،  با  ایران 
از  زیادی  تعداد  فیلم  است.  هم گروه 

سال  تا  المپیک  در  حاضر  تیم های 
تا  اکنون  از  اما  کردیم  آنالیز  را   ۲۰۱۹
ایتالیات  تیم  بازی  شیوه  مسابقات،  آغاز 
دیدار  نخستین  زیرا  کرد  خواهیم  آنالیز  را 

برزیل  در  ایران  ناشنوایان  فوتبال  نماینده 
است. ایتالیا  برابر 

کافی نیست تیم ملی  از  حمایت ها 
فوتبال  تیم  سرمربی  تیموری 
فدراسیون  اینکه  به  اشاره  با  ناشنوایان 
ورزش  وزارت  ِشبِه  یک  ناشنوایان  ورزش 
از  بیش  متولی  که  می شود  محسوب 
اگر  کرد:  عنوان  است  ورزشی  رشته   ۱۳

هر  یا  فوتبال  متولی  تنها  فدراسیون  این 
طور  به  بود،  ناشنوایان  از  دیگری  رشته 
یک  صرف  را  خود  اعتبار  و  تالش  قطع 
کمبود  دلیل  به  االن  اما  می کرد  رشته 

رفت  و  آمد  هزینه  حتی  نتوانسته  اعتبار 
بپردازد. را  شهرستانی  فوتبالیست های 

بیشتر  متاسفانه  داد:  ادامه  تیموری 
روزمزد  مشاغل  ناشنوا  ورزشکاران 
فعالیت  اسنپ  در  یا  کارگری  همچون 
از سویی سرپرست خانوار هستند  و  دارند 
و  افزایش  را  آنان  دغدغه  مسایل  همین  و 

می دهد. کاهش  را  آنان  تمرکز  سطح 
وزارت  بیشتر  حمایت  خواستار  وی 
ورزش و کمیته ملی المپیک از فدراسیون 
مسئوالن  گفت:   و  شد  ناشنوایان  ورزش 
تامین  برای  زیادی  تالش  فدراسیون 
ناشنوایان  ورزشی  رشته های  برای  اعتبار 
به  ورزشکاران  اعزام  برای  هنوز  اما  دارد، 
برزیل با مشکالتی دست به گریبان است.

فوتبال  تیم  گفت:   پایان  در  تیموری 
در  خوبی  جایگاه  ایران  ناشنوایان 
عنوان  همیشه  تقریبا  و  دارد  آسیا  فوتبال 
است  داشته  اختیار  در  را  قاره  قهرمانی 
و  ورزشکاران  این  مناسب  حمایت  با  و 
وآمدشان،  رفت  هزینه  و  پاداش  پرداخت 
آنان شانس ایستادن روی سکوی المپیک 

دارند. نیز  را 
در  ایران  ورزشی  کاروان  *شعار 

۲ ۰ ۲ ۱ لمپیک ا
کشورمان  ناشنوایان  ورزشی  کاروان 
دلها  سردار  یاد  با  و  ایران  "صدای  نام  با 
به  سلیمانی"  قاسم  حاج  شهید  سپهبد   ،
بیست و چهارمین دوره المپیک تابستانی 
نماید،  شرکت  برزیل  در  ناشنوایان   ۲۰۲۱
سکوت"  در  "موفقیت  شعار  همچنین 
ستاد  اعضای  تصویب  مورد  کاروان  برای 
المپیک  دوره  چهارمین  و  بیست  اجرایی 

► گرفت.    قرار  تابستانی  
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پلیس تراز انقالب اسالمی از 
نگاه رییس جامعه مدرسین

اقدامات  از  تقدیر  ضمن  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رییس 
و  مناسب  ریزی  برنامه  و  پیگیری  اراده،  قم،  استان  انتظامی  مجموعه 
به  دستیابی  در  مهم  عامل  سه  را  اولویت ها  و  نیازها  لحاظ  با  هدفمند 
از فرصت ها  انقالب عنوان کرد و بر شناسایی و بهره گیری  تراز  پلیس 

کرد تأکید 
آیت الله حسینی بوشهری در دیدار فرمانده انتظامی استان قم، ضمن 
خوبی  اقدامات  داشت:  ابراز  انتظامی،  مجموعه  اقدامات  از  تقدیر 
و  اراده  از  نشان  که  است  شده  انجام  استان  انتظامی  مجموعه  توسط 

دارد. مناسب  ریزی  برنامه 
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، افزود: عده ای اگر چه از امکانات 
و  شایسته  که  گونه  آن  خود  وظایف  انجام  از  همچنان  اما  برخوردارند 
ریزی  برنامه  و  اراده  اهمیت  از  نشان  این  و  باز می مانند  است،  بایسته 
دارد؛  امور  بندی  اولویت  و  سنجی  نیاز  اساس  بر  هدفمند  و  مناسب 
بیشتر  قم  استان  شأن  و  دارد  کار  جای  هنوز  انتظامی  مجموعه  البته 

ست. این ها  از 
از  تنها  را  رو  پیش  فرصت های  از  کامل  بهره مندی  لزوم  قم  امام جمعه 
طریق برنامه ریزی هدفمند میسر دانست و گفت: امیرالمؤمنین علیه 
یعنی  حاب.«  السَّ َمرَّ  َتُمرُّ  ها  َفِانَّ الُفَرص  »ِاغَتِنُموا  می فرمایند:  السالم 
بر  که  مسئولیتی  هستند.  گذر  در  ابرها  مانند  که  دریابید  را  فرصت ها 
باید قدر  از همین فرصت هاست که  عهده ما گذاشته شده است یکی 
با  باید  گذشته،  فرصت های  از  خوردن  افسوس  جای  به  بدانیم.  را  آن 

بدانیم. قدر  را  رو  پیش  فرصت های  مناسب،  ریزی  برنامه 
وی ادامه داد: سال جدید اقتضائات خاص خود را دارد فلذا باید ابتدا 
سال  نخستین  روزهای  در  را  باقیمانده  کارهای  و  گذشته  سال  پرونده 
جدید  سال  برنامه های  و  پروژه ها  سپس  و  برسانید  سرانجام  به  جدید 
خود را با قدرت آغاز کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: 
کسی که باب خیری بر او باز شد باید قدر آن را دانسته و از آن بهره ببرد 

چرا که معلوم نیست این باب خیر چه زمانی بر او بسته خواهد شد.
محمود  سید  دوم  سرتیپ  جلسه،  ابتدای  در  است:  ذکر  شایان 
اقدامات مجموعه  از  انتظامی استان قم، گزارشی  میرفیضی، فرمانده 
از کاهش ۵۰  و  ارائه کرد  نوروز و سال گذشته  ایام  انتظامی استان در 
درصدی فوتی ها در ایام عید علی رغم افزایش ۵۰ درصدی سفرها در 

داد. خبر  استان  سطح 
وی اولویت پلیس را پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری عنوان کرد و 
از پیاده سازی پلیس هوشمند در محورهای مختلف در سطح استان، 
با هدف افزایش رضایت مندی مردم خبر داد و ضمن اشاره به کاهش 
اقدامات  تمامی  رغم  علی  گفت:  استان  سطح  در  سرقت  درصدی   ۴
انجام شده، با پلیس تراز انقالب فاصله داریم و در تالشیم تا روز به روز 

امنیت و رضایت مندی مردم را در سطح استان بهبود ببخشیم.

زور شیمیدر به شهرداری گرگان نرسید
دومین شکست نماینده قم در 

نیمه نهایی

از  دیدار  دومین  در  پیش  ساعتی  قم  شیمیدر  مردان  بسکتبال  تیم 
مقابل  کشور  باشگاه های  بسکتبال  برتر  لیگ  نیمه نهایی  مرحله 

خورد. شکست   84 بر   85 نزدیک  نتیجه  با  گرگان  شهرداری 
مجموعه ورزشی  در  امشب   ۲۰ ساعت  از  قم  شیمیدر   بسکتبال  تیم 
مرحله  از  را  خود  مسابقه  دومین  گرگان  شهرداری  مقابل  آزادی تهران 
نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور انجام داد و در نهایت 

خورد. شکست  نماینده گرگان  از   ۸۴ بر   ۸۵ نتیجه  با 
رضایی فر،  نوید  واحدی،  سینا  ترکیب؛  با  دیدار  این  در  قم  نماینده 
شهرداری  تیم  مقابل  آذری  امیر حسین  و  آمینو  آالده  بایکس،  دوایت 
آمریکایی  بازیکن  بایکس  دوایت  دیدار  این  در  و  شد  حاضر  گرگان 
شیمیدر قم با به دست آوردن ۳۱ امتیاز به عنوان بهترین بازیکن زمین 

شد. انتخاب 
شاگردان مهران شاهین طبع ۳ دیدار دیگر را باید در مرحله نیمه نهایی 
به مرحله  تکلیف صعود  تا  انجام دهند  مهران حاتمی  مقابل شاگردان 

فینال مشخص شود، ادامه بازی ها به شرح زیر است:
شیمیدر قم - شهرداری گرگان ۲۳ فروردین ماه ساعت ۲۰
شیمیدر قم - شهرداری گرگان ۲۵ فروردین ماه ساعت ۲۰
شیمیدر قم - شهرداری گرگان ۲۷ فروردین ماه ساعت ۲۰

و  سیرجان  نظم آوران  قم،  شیمیدر  گرگان،  شهرداری  تیم   ۴ بین  از 
ذوب آهن اصفهان ۲ تیم به مرحله فینال صعود می کنند و ۲ تیم باقی 

کرد. خواهند  برگزار  را  رده بندی  دیدار  مانده 

خبـر وقتی مسووالن قم »ورزش« را به حال خود رها کرده اند 

● حفاظت از سرمایه های اجتماعی قم وظیفه کدام نهاد است؟   ●
بنر قهرمانی پیشکش، دریغ از پیام تبریک!

● حضور فوتبالیست قمی در مسابقات المپیک برزیل   ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
بایگانی  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به  منقول  غیر  اموال  جلسه  صورت   
پالک  مترمربع   ۱۵۰/۵۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   ۹۹۰۰۰۰۵
سند  که  کهک  ثبتی  حوزه  پنج  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۹ از  فرعی   ۲۲۳
با  امالک   ۴۸۷۲ ثبت  ذیل   ۲۵ جلد  دفتر   ۲۲ صفحه  در  ان  ششدانگ  مالکیت 
اسماعیلی  حاج  جواد  اقای  نام  به   ۸۹ سال  الف  سری   ۶۲۵۶۳۵ چاپی  شمار 
ان  مشخصات  و  حدود  و  است  شده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت  عباس  فرزند  کهکی 
شرقا:  شارع  به  متر   ۶/۹۱ طول  به  دیوار  و  درب  شماال:  است:  شرح  این  به 
 ۱۰۹ از  فرعی   ۷۲ باقیمانده  شماره  به  متر   ۲۱/۵۰ طول  به  دیوار  به  دیوار 
از  فرعی   ۷۲ باقیمانده  شماره  به  دیوار  به  دیوار  متر   ۷ طول  به  جنوبا:  اصلی 
باقیمانده  شماره  به  دیوار  به   دیوار  متر   ۲۱/۵۰ طول  به  غربا:  اصلی   ۱۰۹
مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  اصلی   ۱۰۹ از  فرعی   ۷۲
۱۰/۴۴۹/۳۰۰/۰۰۰ریال ده میلیارد و چهارصد و چهل و نه میلیون و سیصد 
۱/۵ طبقه  به صورت ساختمان مسکونی  و پالک فوق  ارزیابی شده  ریال  هزار 
پایان  گواهی  دارای  پارکینگ(  روی  طبق  نیم  )قسمت  ساز  جنوبی  صورت  به 
و  بلوک  تیرچه  سقف  و  باربر  دیوار  سازه  با  مترمربع   ۱۳۶/۸۰ بنای  زیر  با  کار 

ارتفاع  به  با کف موزاییک فرش و پنجره های پروفیل اهن و دیوار های داخلی 
دارای  و  است  شده  کاری  سفید  بقیه  و  گردیده  سازی  نما  سرامیک  با  متر  یک 
باشد سیستم  بهداشتی می  و سرویس  و حمام  اپن  اشپزخانه  و  اتاق خواب  دو 
کف  و  است  گازی  ابگرمکن  و  بخاری  گرمایش  سیستم  و  ابی  کولر  سرمایش 
خیابان  سمت  نمای  و  پالستر  سیمان  ها  دیوار  نمای  و  فرش  موزاییک  حیاط 
اجر دوغابی و دارای انشعابات اب و برق و گاز می باشد که برابر گزارش مامور 
 ۱۲ الی   ۹ از ساعت  باشد پالک فوق  بستانکار می  مزبور در تصرف  اجرا ملک 
واقع در  و امالک کهک  ثبت اسناد  اداره  ۱۴۰۱/۲/۷ در  روز چهارشنبه مورخ 
از  کهک  شهر  اسالمی  شورای  جنب  شورا  خیابان  انقالب  خیابان  کهک  شهر 
۱۰/۴۴۹/۳۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  از  مزایده  رسد.  می  فروش  به  مزایده  طریق 
در  شرکت  شود.  می  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوت  مزایده 
واریز  شناسه  با   IR شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت 
یا  خریدار  حضور  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده 

به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه 
صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب 
که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ 
این  در  و  واریز خواهد شد.  به حساب خزانه  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور 
حق  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت 
ضمن  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج 
مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم  ملک  های  بدهی 
مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم 
با  به مازاد  با بستانکار و نسبت  واریز غیرنقدی  بر  توافق  بود. در صورت  خواهد 
مزایده مصادف  روز  و چنانچه  اقدام خواهد شد.  توافق کتبی  براساس  بدهکار 
در همان  تعطیل  از  بعد  اداری  روز  مزایده   ، مترقبه گردد  غیر  تعطیل رسمی  با 
محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول 
انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و  خواهد شد. ضمنا تنظیم سند 

باشد.   می  دیگر  صالح  ذی  مراجع  عندالزوم  و  شهرداری 
واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک کهک



www.gooyeh-qom.comسه شنبـه ۲۳ فروردین 1401/ شماره 19۲0

زوجین  بعضا  اینکه  بیان  با  روانشناس  یک       ◄
ابتدایی  باید همانند شش ماه  تصور می کنند همواره 
دوران آشنایی و به همان میزان برای هم وقت بگذارند 
تصور  این  گفت:  باشند،  داشته  زیادی  عالقه  ابراز  و 
که زن و شوهر همانند شش ماه ابتدایی آشنایی و به 
کنند درست  و محبت  ابراز عالقه  به هم  میزان  همان 
و  ابراز عالقه  این کاهش  اگر  در عین حال  اما  نیست 
نظیر  نشانه هایی  با  همراه  یکدیگر  با  وقت  گذراندن 
بحث و مشاجره و درگیری های لفظی و کالمی متعدد 
از حالت طبیعی خارج  رابطه  روند  یعنی  نیز  رخ دهد 

است. شده 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  تکلو  ابراهیم  محمد  دکتر 
زندگی  سالها  از  پس  را  عشق  می توان  اینکه  بیان  با 
مشترک همانند دوران آشنایی حفظ کرد اما شکل آن 
متفاوت است، اظهار کرد: این امر مشابه فرآیند رشد 
با  کودک  سالگی  یک  رشد،  فرآیند  در  است.  انسانی 
طوری  به  است،  متفاوت  او  سالگی  سه  و  سالگی  دو 
ویژه  مراقبت های  به  نیاز  تولد  ابتدای  در  گرچه  که 
مسئولیت  می شود  بزرگتر  هرچه  اما  داشت  والدین 
رفع برخی نیازهایش را خود بر عهده می گیرد و رابطه 
ترتیب  همین   به  نیز  مشترک  زندگی  در  شوهر  و  زن 

است.
این روانشناس، کلیات رابطه عاشقانه اعم  به گفته 
از احساس تعلق، مسئولیت پذیری، دوست داشتن و 
همواره  آن  عمر  گذشت  با  و  مشترک  زندگی  در  تعهد 

و درصورت  رود  بین  از  نباید  باشد،  داشته  وجود  باید 
اصلی  علت  و  شده  یابی  ریشه  باید  نیز  شدن  کمرنگ 

شود. رفع 
دو  تا  یک  گذشت  از  پس  معموال  اینکه  بیان  با  وی 
و  می کند  فروکش  عشق  تب  مشترک  زندگی  از  سال 
از شدت آن قدری کاسته شود، در عین  ممکن است 
همسر  به  عالقه  ابراز  کاهش  این  که  کرد  تاکید  حال 

باید به میزان طبیعی باشد و اگر بیش از حد رخ دهد 
نشان از این دارد که رابطه از روند طبیعی خود خارج 
شده است چراکه قرار نیست این کاهش میل و عالقه 
ابرز عالقه کالمی  باید  و همیشه  برسد  به صفر مطلق 

باشد. داشته  وجود  زوجین  میان  واقعی 
زوجین  بعضا  که  گفت  هم  را  این  همچنین  تکلو 
کم  همسر  عالقه  میزان  کنند  می  تصور  اشتباه  به 

رابطه  در  می تواند  اشتباه  تصور  این  و  است  شده 
زن  که  مواقعی  در  رو  این  از  بگذارد،  منفی  اثرات 
با  را  آن  باید  هستند  ناراحت  مساله ای  از  شوهر  و 
اگر  و  بگذارند  میان  در  و  کرده  مطرح  خود  همسر 
از  می توانند  است  سخت  برایشان  مساله  طرح 
سوء  دچار  تا  بگیرند  کمک  متخصصین  مشاوره 

نشوند. تفاهم 
بپذیریم  باید  واقع  در  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
که در ابتدای آشنایی زن و مرد برای شناخت یکدیگر 
فرآیند  این  که  زمانی  و  می کنند  صرف  بیشتری  وقت 
می رسند  یکدیگر  به  و  می کنند  ازدواج  و  شده  سپری 
موضوعات  پس  این  از  و  می رسد  آرامش  به  آنها  ذهن 
و  شغلی  و  اجتماعی  جایگاه  ارتقاء  نظیر  دیگری 
زندگی  کیفیت  ارتقاء  برای  تالش  حتی  و  تحصیلی 

می کند. پیدا  بیشتری  اهمیت  مشترک 
ازدواج  از  پس  که  مسائلی  جمله  از  افزود:  وی 
نمی آورند  زبان  به  اما  می کند  درگیر  را  زوجین  ذهن 
نیست"  این است که "همسر من دیگر مثل قبل ترها 
این  اما  نمی کند"  توجه  من  به  گذشته  "همانند  و 
مساله  به  خود  دید  از  و  نمی کنند  بیان  را  تصورات 
دوست  را  من  دیگر  "همسرم  که  می کنند  نگاه 
است  طبیعی  امر  این  از  بخشی  حالیکه  در  ندارد"، 
زن  حال  عین  در  و  می افتد  اتفاق  روابط   تمام  در  و 
تفاهم ها  سوء  از  تصورات  این  بیان  با  باید  شوهر  و 

► کنند.     جلوگیری 

◄     معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه 
از  پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
شنوایی  اختالالت  با  نوزاد  هزار   ۳ حدود  شناسایی 
بیماری  شناسایی  برای  غربالگری  گفت:  و  داد  خبر 
آغاز  اردیبهشت ماه  از   ۱۴۰۱ سال  در  چشم  تنبلی 

می شود.
معاون  صفاری فرد«  »افروز  فارس،  گزارش  به 
پیشگیری  توسعه  مرکز  معلولیت های  از  پیشگیری 
درباره  کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و 
غربالگری شنوایی گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ 
در  شده  متولد  نوزادان  درصد   ۸۸ شامل  نوزاد  هزار 
طرح غربالگری شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند.
شناسایی  کودک  هزار  سه  حدود  داد:  ادامه  وی 
بودند  شنوایی  اختالالت  مشکالت  دچار  که  شده اند 
اقدامات  و  دقیق تر  تشخیص  برای  نوزادان  این  و 
شدند.  داده   ارجاع  درمانی  مراکز  به  مداخله ای 
مانند  نیز   ۱۴۰۱ سال  در  شنوایی  غربالگری  برنامه 
فروکش  با  امیدواریم  و  دارد  ادامه  گذشته  سنوات 
 ۸۸ از  را  پوشش مان  بتوانیم  کرونا  بیماری  کردن 

ببریم. باالتر  هم  درصد 
توسعه  مرکز  معلولیت های  از  پیشگیری  معاون 
کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
میزان  همین  با  نیز  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
هستیم.  عالی  عملکرد  با  کشورهای  جزو  درصد   ۸۸
کشورهایی  جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم  براساس 
درصد   ۸۵ از  بیش  شنوایی  غربالگری  زمینه  در  که 
باشند، جزو عملکرد عالی محسوب  غربالگری داشته 

. ند می شو
گفت:  چشم  تنبلی  غربالگری  درباره  فرد  صفاری 
بود  صورت  این  به  نیز  چشم  تنبلی  غربالگری  برنامه 
که از آبان ماه برنامه ما شروع می شد، اما از زمانی که 
به دلیل   ۹۹ پیدا کرد، در سال  کرونا در کشور شیوع 
تنبلی  غربالگری  داشت  وجود  که  محدودیت هایی 
چشم را از تیرماه آغاز کردیم و در سال ۱۴۰۰ نیز از 
شد،  آغاز  چشم  تنبلی  غربالگری  کار  اردیبهشت ماه 
برنامه  اردیبهشت ماه  ابتدای  از  نیز   ۱۴۰۱ سال  در 
بتوانیم  امیدواریم  و  کرد  خواهیم  آغاز  را  غربالگری 

ببریم. باالتر  زمینه  این  در  را  پوشش مان 
 ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹ سال های  در  داد:  ادامه  وی 
سال  در  ویژه  به  بودیم  کرونا  درگیر  اینکه  دلیل  به 
در  کرونا  بیماری  نظر  از  که  ماه هایی  تعداد   ۱۴۰۰
سال  ابتدای  ماهه   ۶ و  بود  زیاد  بود،  قرمز  وضعیت 
داشتند  قرار  قرمز  در وضعیت  استان های کشور  اکثر 
این زمینه  به برشی که در  تا  بنابراین ما تالش کردیم 

برسیم. بودیم،  کرده  اعالم 
توسعه  مرکز  معلولیت های  از  پیشگیری  معاون 
کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
از  شد  انجام  که  پیگیری هایی  با  کرد:  خاطرنشان 
برشی که برای این موضوع در نظر گرفته بودیم فراتر 
رفتیم و در سال ۱۴۰۰ برای حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ 
دادیم  انجام  را  چشم  تنبلی  غربالگری  کودک  هزار 
خصوص  این  در  که  برشی  و  شاخص  که  صورتی  در 

بود. نفر  هزار   ۴۰۰ و  میلیون   ۲ بودیم   کرده  تعیین 
صفاری فرد یادآور شد: در برنامه غربالگری تنبلی 
شناسایی  کودک   ۳۳۲ و  هزار   ۱۹ کودکان  در  چشم 
کودکان  این  بودند  بینایی  اختالل  دارای  که  شدند 
از  بعد  و  می شوند  داده  ارجاع  اپتومتریست ها  به 
درمان های  به  نیاز  که  صورتی  در  دقیق  تشخیص 
پزشک  چشم  به  باشند  داشته  جراحی  یا  و  بیشتر 
چشم  تنبلی  غربالگری  برنامه  در  می کنند.  مراجعه 
با  پزشک  چشم   ۳۵۰ و  اپتومتریست  هزار   ۲ حدود 
اختالل  دارای  که  مواردی  و  می کنند  همکاری  ما 
و  اپتومتریست  به  ابتدا  می شوند  شناسایی  و  هستند 

می شوند. داده  ارجاع  پزشک  چشم  به  آن  از  بعد 
غربالگری  برای  پایگاه   ۷۵۰۰ حدود  گفته وی،  به 
 ۶ حدود  که  دارد  وجود  کشور  کل  در  چشم  تنبلی 
هزار  یک  حدود  و  است  سیار  صورت  به  پایگاه  هزار 

ارائه  خدمات  دائمی  صورت  به  نیز  پایگاه   ۵۰۰ و 
. هند می د

توسعه  مرکز  معلولیت های  از  پیشگیری  معاون 
کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری 
موفق  برنامه های  از  یکی  بینایی  غربالگری  گفت: 
کشور  در  تاکنون   ۷۵ سال  از  که  است  سازمان 
از  بسیاری  طریق  این  از  توانستیم  و  می شود  اجرا 
معلولیت  به  منجر  می توانست  که  را  بینایی  اختالالت 
اقدام  آن  درمان  برای  و  شناسایی  موقع  به  شوند؛ 
از  حمایتی  خدمات  غربالگری  برنامه  در  البته  کنیم. 
از  جراحی  هزینه  کمک  عینک،  هزینه  کمک  جمله 
هزینه  کمک  همچنین  می شود.  ارائه  سازمان  سوی 
خانواده هایی  به  نیز  سمعک  تأمین  و  حلزون  کاشت 
در  و  بوده  شنوایی  مشکل  با  کودکانی  دارای  که 
► می شود.      ارائه  می شوند  شناسایی  غربالگری ها 

6 اجتماعی

و  ایمان  گفت:  روانشناس  یک      ◄
بین  روابط  انسان  صبر موجب می شود که 
بیشتری  فکر  و  کنترل  با  را  خود  فردی 
سعی  دار  روزه  که  زمانی  کند.  هدایت 
حق  یا  کند  کنترل  را  خود  خشم  می کند 
مناسبی  تمرین  نکند؛  ضایع  را  دیگران 
انجام  خود  فردی  بین  روابط  تقویت  برای 

. هد می د
گفت:  روانشناس  دارینی  مهرنوش   
موفقیت هایی که فرد در زندگی خود دارد 
می شود  منجر  او  نفس  به  اعتماد  رشد  به 
گرفتن  روزه  به  موفق  فرد  که  زمانی  و 
زمینه های  در  او  نفس  به  اعتماد  می شود. 

و  نیکو  او  خلق  می یابد،  ارتقا  مختلف 
می شود. دور  از  افسردگی 

به  وزه داری  گفت:  روانشناس  این 
می کند.  کمک  بسیار  بخش  این  ارتقای 
نزدیکی  بر  عالوه  می گیرد  روزه  که  کسی 
مهارکردن  بر  مبنی  تمرینی  خداوند  به 
می تواند  و  دارد  خود  درونی  تکانه های 
روی  بر  موضوع  این  و  کند  کنترل  را  خود 

است. تاثیرگذار  افراد  روان  سالمت 
او گفت: بر اثر گرسنه ماندن طوالنی آن 
دسته از سلول های عصبی که انرژی شان 
تحریک  می کنند،  تامین  قندی  مواد  از  را 
فعالیت  برای  الزم  کالری  چون  و  می شوند 

قرار  اختیارشان  در  ها  سلول  این  های 
بی  عصبی،  های  حالت  غالبا  نمی گیرد 
حوصلگی، پرخاشگری، سرگیجه و سردرد 

می خورد. چشم  به  گرسنه  فرد  در 
حین  در  عصبانیت  گفت:  مشاور  این 
فیزیولوژیک  کامال  ای  پدیده  داری  روزه 
است و افراد باید بتواند کنترل خشم خود 
با  شدن  درگیر  کمتر  یا  عمیق  نفس  با  را 
که  افرادی  و  کنند  کنترل  پیچیده  مسائل 
روزه  یا  هستند  خاص  داروی  درمان  تحت 
رفتارهای  و  شدید  خشم  به  منجر  داری 
خود  پزشک  با  باید  حتما  می شود  مخرب 

 ► کنند.     مشورت 

●  روزه داری، تمرینی برای کنترل خشم   ●

●  می توان »عشق« را همانند روز اول آشنایی حفظ کرد؟   ●

●  آغاز غربالگری تنبلی چشم از اردیبهشت  ماه   ●

توصیه های رئیس گروه تغذیه 
مرکز بهداشت قم به شهروندان 

در روز های آلوده
گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه  گروه  رئیس 
منابع  از  استفاده  با  آلوده  روز های  در  سالمتی  حفظ  برای  شهروندان 
کاروتنوییدها،   ،E، C ویتامین های  جمله  از  آنتی اکسیدانی  غذایی 

باشند. داشته  مناسب  تغذیه  فنول ها  پلی  و  سلنیوم 
علی اکبر حق ویسی گفت: در آلودگی هوا کودکان، سالمندان، مادران 
باردار و مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی بیشتر از افراد دیگر آسیب 

می بینند و باید امکانات الزم برای حفظ سالمت آن ها مهیا گردد.
بیان  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه  گروه  رئیس 
عوارض  بدن  سلول های  به  حمله  با  هوا  در  موجود  آالینده های  این که 
دفاعی  سیستم  عادی،  حالت  در  گفت:  می گذارد،  جا  به  را  نامطلوبی 
بدن، سلول ها را از کلیه آسیب های بیرونی محافظت می کند، اما عوامل 
مخرب محیطی مثل اشعه ماوراءبنفش، الکل و آلودگی های محیط باعث 
می شوند بدن نتواند مبارزه کند، در نتیجه ساختمان و عمل سلول های 

آزاد تخریب می شود. بدن توسط مخرب هایی نظیر رادیکال های 
جلوی  که  هستند  مولکول هایی  آنتی اکسیدان ها  مقابل  در  گفت:  او 
عمل رادیکال های آزاد را گرفته و مانع از تخریب سلول های حیاتی بدن 
می شوند؛ مصرف بیشتر آنتی اکسیدان ها زمینه ای را فراهم می کنند که 

بدن به راحتی رادیکال های آزاد مضر را از بین ببرد.
نقش   E ویتامین  عمده  عملکرد  این که  به  اشاره  با  ویسی  حق 
طبخ  شرایط  به  نسبت  ویتامین  این  است،گفت:  آن  آنتی اکسیدانی 
مقاومت بیشتری دارد؛ روغن ها غنی ترین منبع این ویتامین هستند که 

می شوند. تخریب  کردن  سرخ  با  ولی  نمی روند،  بین  از  پختن  با 
گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه  گروه  رئیس 
سایر  و  گندم  جوانه  آفتابگردان،  روغن  سویا،  روغن  ویتامین  این  منابع 
غذا ها  فرآوری  و  طبخ  در  شود  سعی  بنابراین  است؛  گیاهی  روغن های 

شود. استفاده  گیاهی  خوراکی  روغن های  انواع  از  حتما 
حق ویسی گفت: روغن ماهی، روغن زیتون و انواع مغز ها به عنوان منابع 
خوب این ویتامین هستند، ولی نباید بیش از نیاز مصرف شوند؛ زیرا در 
صورت مصرف بیش از حد نیاز با تولید انرژی می توانند منجر به اضافه 

وزن یا چاقی شوند.
C به دلیل  با بیان این که عملکرد ویتامین  کارشناس مرکز بهداشت قم 
وجود آنتی اکسیدان، افزایش مقاومت به عفونت ها و افزایش جذب آهن 
است؛  موجود  تازه  میوه های  و  سبزی ها  در  ویتامین  این  گفت:  است، 
با  مثال  است؛  حساس  بسیار  قلیایی  محیط  و  نور  حرارت،  به  نسبت 
افزودن جوش شیرین به غذا، ویتامین موجود در غذا غیرفعال می شود.
گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه  گروه  رئیس 
کلم  سبز،  فلفل  مرکبات،  از  است  عبارت   C ویتامین  منابع  مهم ترین 
سبز  برگی شکل  سبزی های  گوجه فرنگی،  کلم برگ،  گل کلم،  بروکلی، 
سیب زمینی؛  و  توت فرنگی  طالبی،  کیوی،  اسفناج،  )سبزی خوردن(، 
ازاین رو بهتر است میوه ها و سبزی ها برای حفظ ویتامین های موجود در 

تازه مصرف شوند. و  به صورت خام  امکان  تا حد  آن ها 
او گفت: باید در برنامه روزانه حتما از تمامی سبزی ها و میوه های فصل 
مصرف شود و برای کلیه افراد خانواده تاکید بر مصرف سبزی و میوه به 

شکل تازه در شرایط آلودگی می باشد.
تا   ۳ سبزی ها  گروه  از  روزانه  می شود  توصیه  این که  بیان  با  ویسی  حق 
۵ واحد و گروه میوه ها روزانه ۲تا ۴ واحد استفاده شود،گفت: هر واحد 
میوه برابر است با یک عدد میوه متوسط یا نصف لیوان آب میوه تازه یا 
یک چهارم میوه خشک و هر واحد سبزی برابر است با یک لیوان سبزی 
برگی )سبزی خوردن یا کاهو( یا نصف لیوان سبزی پخته یا خردشده، یا 

یک عدد گوجه فرنگی یا پیاز متوسط.
تقویت  در  موثر  مواد  از  روی  ریزمغذی  این که  به  اشاره  با  ویسی  حق 
سیستم ایمنی بدن است، گفت: انواع گوشت و غالت به خصوص غالت 
فراورده های  انواع  مصرف  و  هستند  روی  از  سرشار  منابع  سبوس دار 
دریایی، نخود سبز، عدس و جوانه گندم به دلیل این که از منابع خوب 

می شود. توصیه  هستند،  برخوردار  ریزمغذی 
گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه  گروه  رئیس 
مانند  سنگین  فلزات  جذب  کاهش  موجب  آلوده  هوای  در  نیز  منیزیم 
کادمیوم شده و دفع سرب را باال می برد و از این طریق زمان تماس این 
ترکیبات زیان بار را در بدن به حداقل می رساند و بنابراین مصرف انواع 
از این ماده مغذی غنی هستند، به همه  با رنگ سبز تیره که  سبزی ها 

می شود. توصیه  افراد 
ایمنی،  سیستم  تقویت  با  گفت:  قم  بهداشت  مرکز  تغذیه  گروه  رئیس 
مانند  فصلی  بیماری های  به ویژه  مختلف  بیماری های  مقابل  در  بدن 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا در زمستان، اسهال و استفراغ در فصل تابستان 

می شود. مقاوم  آلودگی ها  و  پاییز  فصل  حساسیت های  و 
به گفته رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، 
نوشیدن چای سبز باعث آرامش و رفع التهاب و حساسیت دستگاه تنفس 
به ویژه بافت های آسیب دیده می شود؛ تئوفیلین موجود در چای سبز در 
حکم دارویی است که باعث آرامش و رفع التهاب و حساسیت دستگاه 
تنفس می شود؛ البته باید توجه داشت نوشیدن چای سبز به طور متعادل 

مفید است، ولی خوردن بیش از حد آن می تواند ضرر داشته باشد.
عوارض  رفع  در  شیر  نوشیدن  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  ویسی  حق 
مقدار  به  لبنی  مواد  و  شیر  روزانه  مصرف  هوا،گفت:  آلودگی  از  ناشی 
از  به دالیلی  بر دستگاه گوارش  را  آلودگی هوا  از  ناشی  کافی، عوارض 
و خنثی کننده سموم کاهش  و کلسیم  منیزیوم  بودن فسفر،  دارا  جمله 

می دهد.
بیان  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه  گروه  رئیس 
این که شیر، دفع ادرار و مدفوع و مواد آالینده را تنظیم می کند، گفت: 
هر وقت میزان باکتری های مفید بر اثر ورود سرب و مواد آالینده به بدن 
کم شود، عمل دفع هم با مشکل مواجه می شود و این مواد در بدن باقی 
سطح  پروبیوتیک،  نام  به  باکتری هایی  با  غنی شده  شیر های  می ماند؛ 

باکتری های مفید را در روده انسان تعادل می بخشد.
کاهش  به  منجر  شیر،  در  موجود  کلسیم  این که  به  اشاره  با  ویسی  حق 
می گردد،  آلوده  هوای  در  موجود  سنگین  فلزات  همه  و  سرب  جذب 
گفت: در شرایط آلودگی هوا از شیر کم چرب استفاده شود، زیرا دریافت 
می تواند  پرچرب  لبنی  فرآورده های  در  موجود  اشباع  چرب  اسید های 
گسترش  موجب  و  کرده  دخالت  ایمنی  سیستم  کارایی  کاهش  در 

شود. آلوده  هوای  در  ریوی  بیماری های 
گفت:  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  تغذیه  گروه  رئیس 

شود. مصرف  شیر  لیوان   ۲ حداقل  روزانه 

خبـر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۲دادگاه  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۹۴۲  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در 
است  محکوم  علیه  محکوم  فراهانی  ابادی  داود  وحید  علیه  یوسفی  ابراهیم  له 
به پرداخت ۲/۸۵۰/۸۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم له ۱۴۲/۵۰۰/۰۰۰ریال 
نیم عشردر حق صندوق دولت ، شخص ثالث )حجت اله داود ابادی فراهانی( 
بخش  اصلی   ۱۸۹۱ از  فرعی   ۲۸۵ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در 
کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  معرفی  مال  عنوان  به  قم   ۲
مورخ   ۰۰۰۰۹۴۲ شعبه  بایگانی  شماره  نامه  به  بازگشت  احتراما  است. 
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ و شماره پرونده ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۱۱۸۳۸۸۷ که جهت ارزیابی 
ابادی  داود  اله  حجت  اقای  مالکیت  به   ۲۸۵ ۱۸۹۱فرعی  اصلی  ثبتی  پالک 
محله  ادرس  به  مترمربع عرصه   ۱۰۳/۵ مساحت  به  علی  محمد  فرزند  فراهانی 
به   ۵ پالک  مرادی(  )شاه   ۵ کوچه   ۲۶ فهیمی   ۱۶ کرمی  رئیس  ابراهیم  شاه 
گرفته  انجام  های  بررسی  و  محل  از  بازدید  از  پس  بود  شده  ارجاع  اینجانب 
ملک  ثبتی  مشخصات  دارم.  می  اعالم  ذیل  شرح  به  را  خود  کارشناسی  نظریه 
با  برگ  تک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سند  دارای  نظر  مورد  ملک  بازدید:  مورد 
فرعی   ۲۸۵ ثبتی  پالک  به  مترمربع   ۱۰۳/۵ مساحت  به  طلق  خاص  وضعیت 

اصلی ۱۸۹۱ مفروز و مجزی شده از ۱۱ فرعی از اصلی مذکور بخش ثبتی دو 
قم ناحیه دو قم و به پروانه ساختمانی شماره ۶/۱۰/۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ 
و کدنوسازی ۱۲-۶۸-۳-۶ شماره رمز تصدیق سند ۹۹۴۰۰۷۶۹/ج می باشد. 
مشخصات شهرسازی ملک مورد بازدید: ملک مورد نظر به صورت شمالی ساز 
اعیان  به مساحت  و همکف  زیرزمین  در دو طبقه  و  به شارع  بر  متر   ۵ با حدود 
متر سرامیک  ارتفاع یک  تا  زیرزمین  دیوار های  باشد  مترمربع می   ۱۹۰ حدود 
می   گازی  بخاری  گرمایش  و  ابی  کولر  دارای  و   MDf کابینت  دارای  اشپزخانه 
باشد و دارای یک انشعاب اب و دو انشعاب برق و دو انشعاب گاز می باشد یک 
به  توجه  با  گرفته:  انجام  ارزیابی  است.  تامین  قابل  حیاط  در  پارکینگ  واحد 
و مصالح مصرفی  نوع مساحت  و  بودن  و مساحت شمالی ساز  موقعیت  و  ابعاد 
حدود  و  عرصه  مترمربع   ۱۰۳/۵ برای  اینجانب  نظر  به  موثر:  عوامل  سایر  و 
شانزده  ۱۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  انشعابات  و  اعیان  متر   ۱۹۰
گرفته  انجام  ارزیابی  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد 
در  باشد.  می  مذکور  ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  احتمالی  دیون  احتساب  فاقد 
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ملک مذکور در هر دو طبقه در اختیار  تاریخ  بازدید در  هنگام 
اقای حجت اله داود ابادی فراهانی می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 

ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۲/۱۸ تاریخ 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد          /            تلفن: 09184480402
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ترکیه  گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس    ◄
سعودی  منتقد  روزنامه نگار  پرونده  انتقال  با 
وارد  عربستان  با  می خواهد  اصل  در  ریاض  به 
این  از  هم  اسرائیل  البته  که  شود  جدید  روابط 

کرد. خواهد  استفاده  خود  نفع  به  پیوند 
مسائل  کارشناس  مصدق پور«  »مصدق 
قتل  پرونده  انتقال  دالیل  تشریح  در  منطقه 
دولت   سوی  از  عربستان  به  خاشقجی  جمال 
مسٔاله  کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  ترکیه 
قاشقجی،  جمال  قتل  پرونده  انتقال  و  تحویل 
در  باید  را  ریاض  به  سعودی  منتقد  روزنامه نگار 
مورد  ترکیه  خارجی  سیاست  کلی  چارچوب 
موضوع  این  دیگر  سوی  از  و  داد  قرار  تحلیل 
به شرایط فعلی منطقه هم مربوط  ممکن است 
هستیم  آن  شاهد  کنونی  وضعیت  در  باشد. 

روابطش  بتواند  تا  است  آن  دنبال  به  ترکیه  که 
بیش  را  منطقه  عربی  کشورهای  و  اسراییل  با 

نظرم  به  کند.  عمیق  و  کرده  ترمیم  گذشته  از 
از  سعودی  عربستان  به  مذکور  پرونده  انتقال 
مورد  می تواند  راستا  همین  در  آنکارا  سوی 
آن  شاهد  پیش  چندی  بگیرد.  قرار  ارزیابی 
آنکارا  به  صهیونیستی  رژیم  رییس  که  بودیم 
یخ  دهه،  یک  حدود  گذشت  از  بعد  و  کرد  سفر 

شد. آب  آنکارا  و  تل آویو  میان  روابط 
می دهد  نشان  مسٔاله  همین  داد:  ادامه  وی 
دنبال  به  هم  اسراییل  بلکه  ترکیه،  تنها  نه  که 
کشورهای  سایر  با  بتواند  آنکار  تا  است  آن 
تا  گرداند  باز  قبل  حالت  به  روابطش  دیگر 
ریاض  با  بتواند  کشور  این  طریق  از  شاید 
آن  دنبال  به  تل آویو  کند.  عادی  را  خود  روابط 
در  و  خود  نفع  به  ترکیه  با  روابطش  از  تا  است 
عربستان  با  مناسباتش  عادی سازی  جهت 

شبکه  این  نهایت  در  و  کند  استفاده  سعودی 
بر  کند.  موضع گیری  تهران  علیه  است  قرار 
کردن  متحد  دنبال  به  اسرائیل  اساس  همین 
میان  این  در  و  است  یکدیگر  با  تهران  مخالفان 
پرونده  انتقال  مستقیم  غیر  دالیل  از  بخشی 
مسایل  همین  می تواند  عربستان  به  قاشقجی 
آن  به  باید  میان  این  در  که  موضوعی  باشد. 
اساسًا  مذکور  پرونده  که  است  این  شود  اشاره 
که  می آید  حساب  به  بشری  حقوق  بحث  یک 
راه  به  زیادی  سروصدای  امر  ابتدای  همان  در 

نداخت. ا
کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
جهت  در  خود  نفع  به  پرونده  این  از  هم  ترکیه 
دوحه  اختالف  از  استفاده  و  قطر  با  هم گرایی 
برای  هم  قطری ها  و  کرد  استفاده  عربستان  با 

ترکیه  در  دالر  میلیاردها  موضوع،  این  جبران 
که  می بینیم  حاال  اما  کردند.  سرمایه گذاری 
اهرم  یک  عنوان  به  پرونده  همین  از  آنکارا 
از  بسیاری  می کند.  استفاده  سیاسی  جدید 
بشری  حقوق  و  بین المللی  ناظران  و  منتقدان 
پرونده  قبال  در  ملل  سازمان  عملکرد  معتقدند 
و  نبوده  مفید  چندان  قاشقجی  جمال  قتل 
مثبتی  اتفاق  هیچ  مدت  این  در  چرا  می گویند 
کردن  محکوم  و  پرونده  این  پیگیری  برای 
همین  است.  نداده  رخ  عربستان  مقامات 
حاال  که  می کنند  اعالم  صراحتًا  منتقدان 
دولت ترکیه در حال سوء استفاده از این پرونده 
خود  سیاسی  منافع  تامین  برای  بشری  حقوق 
میان  اختالف  حل  بحث  نهایت  در  که  است 

می شود. مطرح  آنکارا  و  ریاض 

نکته  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
اینجاست که پرونده  مذکور زمانی به عربستان 
کشور  این  قضایی  دستگاه  که  می شود  منتقل 
و  بوده  آن  به  رسیدگی  و  دادرسی  حال  در 
و  قضایی  پیگیری  می تواند  موضوع  همین 
اعالن  آنها  برای  که  مجرمانی  کیفری  تعقیب 
قرمز صادر شده را بالتکلیف بگذارد. لذا بخش 
مسایل  پرونده  این  انتقال  دالیل  از  عمده ای 
بوده  عربستان  با  روابط  عادی سازی  و  سیاسی 
با ترکیه  و در بطن عادی سازی روابط عربستان 
اسرائیل  به  شک  بدون  که  نهفته  مسائلی  هم 
موضوعات  این  موازات  به  و  است  مربوط 
دلیل  به  ترکیه  چراکه  می شود؛  پیگیری 
گره های دینی با جهان اسالم می تواند سکوی 
► بیاید.     حساب  به  اسرائیل  برای  خوبی 

با تشدید اختالفات سیاسی در عراق و بی نتیجه       ◄
تشکیل  سر  بر  توافق  به  دستیابی  برای  تالش ها  بودن 
سناریوی  شدن  مطرح  از  مطلع  منابع  جدید،  دولت 
ابقای  احتمال  و  کنونی  سیاسی  بحران  برای  جدیدی 
وی  کابینه  در  تغییرات  انجام  با  عراق  فعلی  نخست وزیر 

می دهند. خبر 
تحوالت  آخرین  درباره  گزارشی  در  الجدید  العربی 
سیاسی در عراق و بن بست سیاسی این کشور نوشت: به 
رئیس  انتخاب  برای  بن بست رسیدن گفت وگوها  به  دنبال 
درباره  صحبت هایی  امروز  عراق،  دولت  تشکیل  و  جمهور 
مطرح  بحران  این  از  خروج  جهت  جدید  سناریوی  یک 

است. شده 
الکاظمی ابقای  سناریو 

نخست وزیر  الکاظمی،  مصطفی  ابقای  مذکور  سناریو   
در  همه جانبه  تغییرات  انجام  و  سمتش  در  عراق  فعلی 

است. وی  دولت  کابینه 
به  درخواستی  سناریو،  این  شدن  مطرح  بر  عالوه 
دولت  به  اختیارات  اعطای  بر  مبنی  فدرال  عالی  دادگاه 
بودجه سال جاری  ویژه در خصوص تصویب  به  الکاظمی 
آن  تصویب  در  تاخیر  چراکه  است؛  شده  ارائه  میالدی 
گذاری  سرمایه  و  عملیاتی  پروژه  ده ها  در  اختالل  باعث 
خارجی  قراردادهای  و  معامالت  در  اختالل  همچنین  و 
تصمیم  آنها  درباره  نمی تواند  فعلی  دولت  و  است  شده 

کند. گیری 
سناریوی جدید، اگرچه به طور رسمی در گفت وگوهای 
بررسی  و  بحث  مورد  عراق  مختلف  سیاسی  احزاب  میان 
از  جدیدی  جنبه  دهنده  نشان  اما  است،  نگرفته  قرار 
بر  توافق  به  دستیابی  دشواری  و  سیاسی  بحران  تشدید 

است. جدید  دولت  شکل  سر 
از  )متشکل  وطن"  "إنقاذ  ائتالف  در  سیاسی  منابع 
ائتالف  و  عراق  کردستان  دموکرات  حزب  صدر،  جریان 
کردند  تأیید  الجدید  العربی  با  گفت وگو  در  حاکمیت( 
پس  و  جدید  جمهور  رئیس  تعیین  برای  تالش ها  اگر  که 
دولت  تشکیل  به  ائتالف  این  نامزد  شدن  مکلف  آن  از 
نبرد،  جایی  به  راه  فطر  عید  از  پس  جمهور  رئیس  توسط 
الکاظمی  ریاست  به  فعلی  دولت  حفظ  برای  سناریویی 

است. مطرح 
سیاسی،  بحران  ادامه  صورت  در  گفتند:  منابع  این 
گسترده  تغییرات  با  الکاظمی  دولت  ابقای  گزینه  و  ایده 
در اعضای کابینه و اعطای اختیارات به وی برای تصویب 
و اجرایی کردن طرح ها و پرونده های مهمی مانند بودجه 
میز  روی  اکنون  فدرال،  دادگاه  یا  پارلمان  طریق  از  عراق 

است.
سناریو  این  که  کردند  تاکید  ادامه  در  مذکور  منابع 
صورت  به  ائتالفی  یا  و  حزب  هیچ  توسط  لحظه  بدین  تا 

است. نشده  پیشنهاد  و  مطرح  رسمی 
الکاظمی و موضع چارچوب هماهنگی ابقای 

از سوی دیگر، علی الفتالوی، یکی از اعضای برجسته 
العربی  به  عراق  شیعیان  هماهنگی  چارچوب  ائتالف 
تغییر  با  الکاظمی  دولت  ابقای  طرح  گفت:  الجدید 
سه جانبه  ائتالف  گزینه های  از  یکی  آن  وزرای  گسترده 
اجازه  ما  و  است  مردود  ما  نظر  از  که  است  وطن(  )انقاذ 

نمی دهیم. را  آن  تحقق 
تاکید کرد: چارچوب هماهنگی همچنان گزینه ها  وی 
برای  زیادی  قانونی  و  حقوقی  سیاسی،  اهرم های  و 
را  اقدامی  چنین  نمی توان  و  دارد  جدید  دولت  تشکیل 

دانست. مجاز 
و  الکاظمی  دولت  ابقای  است:  معتقد  الفتالوی 
اعطای برخی اختیارات به آن در راستای خدمت به همه 
تالش  مطمئنًا  الکاظمی  و  است  سه جانبه  ائتالف  احزاب 
فقط  را  کشور  اساسی  ارگان های  تمامی  تا  کرد  خواهد 
قابل  موضوع  این  و  کند  واگذار  سیاسی  حزب  سه  این  به 

نیست. قبول 
مستقل  نمایندگان  از  وتوت"،  "یاسر  حال،  همین  در 
دولت  ابقای  ایده  می گوید:  باره  این  در  عراق  پارلمان 
الکاظمی با انجام تغییرات در کابینه، در محافل پارلمانی 
عراق  بحران  تنها  نه  اتفاق  این  اما  است  و سیاسی مطرح 
و  عمیق تر  به  منجر  بلکه  کرد،  نخواهد  فصل  و  حل  را 

شد. خواهد  آن  شدن  تر  خطرناک 
احزاب  تایید  مورد  فعلی  دولت  حفظ  کرد:  تاکید  وی 
اختالف  نیست،  مستقل  نمایندگان  حتی  و  سیاسی 
موضوع  این  و  دارد  وجود  باره  این  در  زیادی  نظرهای 
محل مناقشه است، برخی این گزینه را رد کرده و برخی 
از  باید  تصمیماتی  چنین  اتخاذ  اما  هستند،  موافق  آن  با 
چند  نه  باشد  برخوردار  سیاسی  احزاب  اکثریت  حمایت 

حزب.
ابقای الکاظمی برای مدت طوالنی غیر ممکن است

در  عراقی  حقوقی  مسائل  کارشناس  التمیمی"،  "علی 
الکاظمی  دولت  ابقای  گفت:  الجدید  العربی  به  باره  این 
برای مدت طوالنی با تغییر همه جانبه کابینه امکان پذیر 
را  وی  دیگر  بار  فعلی  پارلمان  که  صورتی  در  اما  نیست، 

است. پذیر  امکان  اتفاق  این  کند،  انتخاب 
امور  پیشبرد  دولت  فعالیت  دوره  کرد:  تصریح  وی   
نقض  به  سیاسی  احزاب  اما  است  روز   ۳۰ )موقت( 

کرده اند.  عادت  اساسی  قانون  در  شده  تعیین  موعدهای 
جدید  دولت  انتخاب  زمان  تا  فعلی  دولت  دلیل  همین  به 

می دهد.  ادامه  کارش  به 
این  از  فدرال  عالی  دادگاه  داد:  ادامه  التمیمی 
دولت  به  را  اختیاراتی  که  نیست  برخوردار  صالحیت 
تصمیمی  هرگونه  اتخاذ  بنابراین  کند،  اعطا  امور  پیشبرد 
شود،  مواجه  شکایت  با  می تواند  الکاظمی  دولت  توسط 
کامل  اختیارات  از  که  است  دولتی  وی  دولت  چراکه 

نیست. برخوردار 
نتایج  اعالم  از  ماه  پنج  از  بیش  گذشت  علی رغم 
انتخابات پارلمانی در عراق، اما صحنه سیاسی این کشور 
نتوانسته اند  این دوره پیچیده تر شده است و احزاب  طی 
به  جدید  دولت  تشکیل  و  جمهور  رئیس  انتخاب  برسر 
ابتکارعمل های  این دوره  یابند و طی  توافقات الزم دست 
به  راه  همگی  که  شده  پیشنهاد  زیادی  داخلی  سیاسی 

► ایسنا    / نبرده اند.  جایی 

ایاالت  دیگر  بار  روسیه،  دولت       ◄
بی  دخالت  علت  به  را  آمریکا  متحده 
پاکستان  داخلی  امور  در  شرمانه 
را  اقدامات  این  از  هدف  و  محکوم 
اعالم  نافرمان،  خان  عمران  مجازات 

است.  کرده 
وزارت  سخنگوی  زاخارووا،  ماریا 
دقت  به  ما  گفت  روسیه  خارجه  امور 
وی  داریم.  نظر  زیر  را  پاکستان  تحوالت 
عمران  سفر  برنامه  اعالم  از  پس  گفت 
مسکو  به   پاکستان  وزیر  نخست  خان، 
و  آمریکا  آوریل،   24 و   23 روزهای  در 
درنگ  بی  کشور  این  غربی  متحدان 
زیر  را  پاکستان  وزیر  نخست  وقیحانه 
فشار قرار دادند و از او خواستند تا سفر 
سخنگوی  کند.  لغو  روسیه  به  را  خود 
پس  گفت،  روسیه  خارجه  امور  وزارت 

دولت  مسکو،  به  خان  عمران  ورود  از 
در  پاکستان  سفیر  فراخواندن  با  آمریکا 
عمران  به  تا  خواست  وی  از  واشنگتن 
خود  سفر  به  درنگ  بی  که  بگوید  خان 
درخواست  این  اما  دهد  پایان  مسکو  به 
شد.  گرفته  نادیده  نیز  آمریکا  دولت 
های  رسانه  گزارش  به  گفت  زاخارووا 
دونالد  مارس،  ماه  هفتم  روز  پاکستان، 
خارجه  امور  وزارت  ارشد  مقامات  از  لو، 
اسد  با  وگو  گفت  و  دیدار  در  آمریکا 
به  واشنگتن  در  پاکستان  سفیر  مجید، 
پاکستان  دولت  گیری  موضع  از  شدت 
کرد  انتقاد  اوکراین  رویدادهای  قبال  در 
اسالم   – واشگتن  های  همکاری  گفت  و 
که  یافت  خواهد  ادامه  شرطی  به  آباد 
افزود،  وی  شود.  برکنار  خان  عمران 
داد  نشان  پاکستان  در  بعدی  تحوالت 

عمران  تا  گرفته  تصمیم  آمریکا  که 
عمل  واشنگتن  دستورات  به  که  را  خان 
همین  به  و  کند  مجازات  است،  نکرده 
"تحریک  حاکم  حزب  نمایندگان  علت 
دادند  موضع  تغییر  ناگهان  به  انصاف"، 
در  مخالف  جناح  نمایندگان  با  همراه  و 
رای  خان  عمران  به  پاکستان  پارلمان 
وزارت  سخنگوی  دادند.  اعتماد  عدم 
خان  عمران  گفت  روسیه  خارجه  امور 
خارج  از  وی  علیه  توطئه  که  گفته  بارها 
شده  مالی  تامین  و  گرفته  سرچشمه 
رای  که  امیدواریم  گفت  زاخارووا  است. 
این  از  گاهی  آ با  پاکستانی  دهندگان 
روز   90 که  آتی  انتخابات  در  مسائل، 
کنند.  شرکت  شد،  خواهد  برگزار  دیگر 
یک  در  خان  عمران  گذشته  ماه 
تهدیدآمیز  سخنان  مردمی،  همایش 

خارجه  امور  وزیر  معاون  لو،  دونالد 
جنوب  و  میانه  آسیای  امور  در  آمریکا 
آسیا را افشا کرد. در پی این افشاگری، 
بیانه  در  پاکستان  ملی  امنیت  شورای 
آمریکا  آشکار  دخالت  اللحن،  شدید  ای 
در امور داخلی پاکستان را محکوم کرد. 
انتشار  با  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
اخلی  امورد  در  دخالت  ای  بیانه 
پاکستان را انکار کرده و دونالد لو نیز در 
کنفرانس خبری خود به پرسشی درباره 
پاکستان  رژیم  تغییر  برای  آمریکا  تالش 
ضمن  لو  دونالد  است.  نداده  پاسخ 
به  مستقیم  پاسخ  دادن  از  خودداری 
ما  گفت  زمینه  این  در  خبرنگار  پرسش 
حمایت  پاکستان  در  قانون  حاکمیت  از 
از  خبرنگار  شماریم.  می  محترم  را  آن  و 
این  در  پاکستان  سفیر  با  آیا  پرسید  وی 

دادن  از  وی  اید،  کرده  صحبت  مورد 
کرد  خودداری  نیز  پرسش  این  به  پاسخ 
باره  این  آنچه گفتم در  از  بیشتر  و گفت 

ندارم. نظری  اظهار 
سوری،  خان  قاسم  آوریل،  سوم  روز 
از  که  پاکستان  پارلمان  رئیس  نایب 
طرح  است،  خان  عمران  حامیان 
عمران  به  اعتماد  عدم  رای  و  استیضاح 
خان را توطئه ای خارجی توصیف کرد. 
روسیه  به  سفر  در  خان  عمران 
رئیس  پوتین،  والدیمیر  با  دیدار  در 
بین  جنگ  وقوع  از  روسیه،  جمهوری 
و  کرده  تاسف  ابراز  اوکراین  و  روسیه 
خواستار حل وفصل اختالفات از طریق 

بود. شده  دیپلماتیک 
دیپلماسی   / )پاکستان(  داون 

► ایرانی    

خبر  به  اشاره  با  کرملین  سخنگوی       ◄
پیوستن فنالند و سوئد به ناتو گفت که گسترش 

نمیکند. اروپا  امنیت  به  کمکی  ائتالف  این 
کرملین  سخنگوی  پسکوف«  »دیمیتری 
پیوستن  خبر  به  واکنش  در  )دوشنبه(  امروز 
که  کرد  تأکید  ناتو  ائتالف  به  سوئد  و  فنالند 
اروپا  امنیت  به  ائتالف  این  بیشتر  گسترش 

نمی کند. کمکی 
روزنامه انگلیسی »تایمز« در گزارشی به نقل 
شود،  فاش  نامشان  نخواستند  که  مقام هایی  از 
خبر داد، فنالند و سوئد در تدارک برای پیوستن 
)ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  به 
جاری  سال  تابستان  تا  موضوع  این  و  هستند 

می  شود. انجام 
»تاس«،  روسی  خبرگزاری  گزارش  بر  بنا 
سخنگوی کرملین در واکنش به این خبر گفت: 
که  است  ابزاری  ائتالف  این  خود،  خودی  »به 
که  نیست  ائتالفی  است.  شده  تیز  تقابل  برای 
بیشتر  گسترش  و  کند  تضمین  را  ثبات  و  صلح 
قاره  برای  بیشتری  امنیت  نیز قطعًا  ائتالف  این 

آورد«. نخواهد  همراه  به  اروپا 
طی  که  کردند  اعالم  آمریکایی  مقام های 
با  که  ناتو  خارجه  وزرای  گذشته  هفته  نشست 
برگزار شد،  و فنالند  حضور وزرای خارجه سوئد 
عضویت این دو کشور واقع در اروپای شمالی در 
ناتو »موضوع گفت و گو و محور چندین نشست« 

است. بوده 
بنا بر گزارش ها، واشنگتن از عضویت فنالند 
و ناتو در ناتو حمایت می کند و با توجه به »حمله 
با افزایش تعداد  روسیه به اوکراین« اعتقاد دارد 
این  کشور،   ۳۲ به  کشور   ۳۰ از  ناتو  اعضای 
ارتش  نظامی  توان  از  کاستن  سبب  موضوع 

شد. خواهد  روسیه 
خبری  کنفرانس  از  بخشی  در  همچنین  وی 
و  روسیه  جمهور  رؤسای  گفت وگوی  به  خود 
بالروس اشاره کرد و گفت که »والدیمیر پوتین« 
درباره  دارند  قصد  لوکاشنکو«  »الکساندر  و 
با  دوجانبه  روابط  و  اوکراین  تحوالت  جدیدترین 

کنند. گفت وگو  یکدیگر 
به سؤالی درباره  پاسخ  سخنگوی کرملین در 

رئیس جمهور  کلینتون«  »بیل  اخیر  اظهارات 
پیشین آمریکا مبنی بر اینکه ائتالف ناتو درها را 
برای ورود روسیه به این ائتالف پس از فروپاشی 
گفت  است،  گذاشته  باز  شوروی  جماهیر  اتحاد 
اعالم  روسیه  به  مکرر  طور  به  متحده  ایاالت  که 
ناتو  ائتالف  در  مسکو  عضویت  که  است  کرده 

است. غیرممکن  اساسًا 
اطالعاتی  چنین  »من  داد:  توضیح  پسکوف 
آمریکای  طرف  که  می دانم  مطمئنًا  اما  ندارم 
مکررًا گفته است که چنین عضویتی غیرممکن 
است. عماًل گفته شده است که درها بسته است 

است«. غیرممکن  چیزی  چنین  اساسًا  زیرا 
مجله  در  یادداشتی  در  کلینتون  پیشتر، 
آتالنتیک نوشت که آمادگی خود را برای پیوستن 
نشان  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  ائتالف  به  روسیه 
کرد  خاطرنشان  همچنین  وی  بودم.  داده 
و  روسیه  فدراسیون  مخالفت های  وجود  با  که 
همچنان  کارشناسان،  از  تعدادی  توصیه های 
تصمیم برای گسترش ناتو را یک تصمیم درست 

می داند.

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در ماه 
سخنرانی  یک  در  میالدی(  ماه  )دومین  فوریه 
کلینتون  از   2000 سال  در  که  گفت  تلویزیونی 
الحاق  به  متحده  ایاالت  واکنش  نحوه  درباره 
و  بود  پرسیده  سؤال  ناتو  به  روسیه  فدراسیون 
آمریکا  واکنش  بود،  گفته  پوتین  که  آنچه  طبق 
واقعی  واکنش  که  گفت  و  بود  محدود  بسیار 

اقدامات  از  روسیه  پیشنهاد  به  متحده  ایاالت 
بعدی که این کشور مرتکب شد، مشهود است.
نظامی  عملیات  فوریه   ۲۴ تاریخ  در  روسیه 
»والدیمیر  کرد.   آغاز  اوکراین  در  را  خود  ویژه 
پوتین« رئیس جمهور روسیه  هدف این عملیات 
سال  هشت  مدت  به  که  افرادی  از  »حمایت  را 
قرار  کی یف  رژیم  نسل کشی  و  قلدری  مورد 

کرد. عنوان  گرفته اند«، 
برنامه ریزی  منظور،  این  برای  وی،  گفته  به 
سازی  غیرنظامی  و  سالح  »خلع  که  شده 
جنایتکاران  همه  تا  شود،  انجام  اوکراین« 
علیه  خونین  »جنایت های  مسئول  که  جنگی 
به  هستند،  دونباس  منطقه  در  غیرنظامیان« 

► شوند.     سپرده  عدالت  دست 

در گفت وگو یی تشریح شد: 

●  از دالیل انتقال پرونده قاشقجی به عربستان   ●
سناریوی اسرائیل برای متحد کردن مخالفان تهران با یکدیگراست

 العربی الجدید

●    ابقای الکاظمی؛ سناریوی احتمالی برای خروج عراق از بن بست سیاسی   ●

 به دلیل سرپیچی از خواسته های واشنگتن

●  امریکا عمران خان را مجازات کرده است   ●

کرملین:

●   ناتو برای ایجاد تقابل به وجود آمده نه صلح و ثبات   ●
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●  روند کاهشی قیمت گوشت در هفته جاری ادامه خواهد داشت    ●
کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئیس      ◄
افزایش  به  اشاره  با  قم  پروتئینی  تولیدات 
قیمت گوشت در هفته گذشته عنوان کرد: 
در هفته جاری قیمت گوشت قرمز هر کیلو 
این  و  است  داشته  کاهش  تومان  هزار   20

داشت خواهد  ادامه  کاهشی  روند 
اتحادیه  رئیس  میرزایی  رئیس  حسن   
در  قم  پروتئینی  تولیدات  کنندگان  عرضه 
قیمت  افزایش  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو 
در  کرد:  عنوان  گذشته  هفته  در  گوشت 
کیلو  هر  قرمز  گوشت  قیمت  جاری  هفته 
این  و  است  داشته  کاهش  تومان  هزار   20

داشت. خواهد  ادامه  کاهشی  روند 
بره  گوشت  کرد:  بیان  میرزایی  رئیس 
کیلویی  تا   150 کیلویی  از  گذشته  هفته 
و  بوده  گوسفندی(  تومان)ران  هزار   220
تا   200 کیلویی  ها  قیمت  جاری  هفته  در 

است. تومان  هزار   190
رئیس میرزایی ادامه داد: قیمت گوشت 
هزار   100 کیلویی  حاضر  حال  در  میش 
هزار   150 شقه  هر  بره  گوشت  و  تومان 
ادامه  قیمت  کاهشی  روند  و  است  تومان 

داشت. خواهد 
تولیدات  اتحادیه عرضه کنندگان  رئیس 
اینکه در هفته جاری  به  با اشاره  پروتئینی 
تومان  هزار  ده  گوساله  گوشت  کیلو  هر 
شد:   یادآور  است،  داشته  قیمت  افزایش 
گوشت گوساله با استخوان در کشتارگاه از 
تومان است که  تا 115 هزار  کیلویی 110 
این قیمت تا عرضه گوشت به فروشگاه ها 

داشت. خواهد  هم  افزایش 
رئیس میرزایی در خصوص علت افزایش 
افزایش  علت  کرد:  بیان  گوشت  قیمت 
قیمت افزایش خروج بیش از اندازه دام از 

کشور است و حتی بره نر در بازار کم شده 
است و در همین خصوص از طرف اتحادیه 
نماینده  آبادی  امیر  آقای  برای  ای  نامه 
های  پیگیری  با  و  کردیم  ارسال  مجلس 
انجام شده ظرف چهار روز قیمت ها روند 

کرد. پیدا  کاهشی 
همچنین در ادامه مهندس حسین علی 
بیگی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
ایسنا  با  گفتگو  در  قم  استان  کشاورزی 
عنوان  گوشت  قیمت  افزایش  خصوص  در 
با  مستقیمی  رابطه  گوشت  قیمت  کرد: 
دام  قیمت  که  زمانی  دارد  زنده  دام  قیمت 
رود  می  باال  دام  عرضه  میادین  در  زنده 
باال می  به همان نسبت  قیمت گوشت هم 

رود.
قیمت  افزایش  به  اشاره  با  بیگی  علی 
زمانی  برهه  یک  در  داد:  ادامه  زنده،  دام 
توزیع  و  تأمین  دلیل  به  سال  ابتدای  در 
همچنین  و  قیمت  ارزان  دامی  های  نهاده 
فصل  در  مراتع  مساعد  شرایط  به  توجه  با 
هزینه  بودن  پایین  دلیل  به  دامداران  بهار 
بازار  در  دام  عرضه  از  دام  داری  نگه  های 
دام  عرضه  شدن  کم  با  لذا  کردند  ممانعت 
باال  زنده  دام  قیمت  تقاضا  افزایش  و  زنده 
افزایش  شاهد  نسبت  همان  به  و  رفت 

بودیم. گوشت  قیمت 
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
با  ولیکن  کرد:  اضافه  ادامه  در  کشاورزی 
و  دام  تامین  بحث  در  دولت  ورود  به  توجه 
شاهد  جاری  هفته  در  بازار  تنظیم  گوشت 
عرضه زیاد دام در میادین عرضه دام زنده 
قیمت  کاهش  باعث  امر  همین  و  هستیم 
قیمت  کاهش  این  باید  تبع  به  و  شده  دام 
مشاهده  هم  قصابی  های  فروشگاه  در  را 

هفته  طی  در  شده  بینی  پیش  و  کنیم 
جاری روند کاهشی قیمت گوشت را مجدد 

باشیم. شاهد 
مجموعه  کرد:  اظهار  بیگی  علی 
قیمت  بر  کشاورزی  جهاد  نظارت  بازرسین 
قصابی  و  فروشگاهی  مراکز  در  گوشت 
با  گوشت  قیمت  چه  اگر  دارند  نظارت  ها 
عنوان  به  دارد  که  مختلفی  انواع  به  توجه 
مثال گوشت بره نر، میش گوشت شیشک 
گوسفند  الشه  مختلف  های  بخش  حتی  و 
هر کدام قیمت های مجزایی دارد اما علی 
رغم این یک قیمت ثابت و فرمولی را برای 
اساس  این  بر  که  گرفتیم  نظر  در  بازرسین 

بدهند. قرار  نظارت  مورد  را  ها  قصابی 
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
جاری  هفته  طی  کرد:  بیان  کشاورزی 
قصابان  اتحادیه  مجموعه  با  ای  جلسه 
داریم که بتوانیم بحث تاثیر گذاری کاهش 
سرعت  به  ها  قصابی  در  را  زده  دام  قیمت 

کنیم.   مشاهده 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  بیگی  علی 
زمانی  است  این  دارد  وجود  که  مشکالتی 
قیمت  آید  می  پایین  زنده  دام  قیمت  که 
کاهشی  روند  کندی  به  قصابی  در  گوشت 
با  خصوص  همین  در  و  کند  می  پیدا 
روند  این  که  داریم  ای  جلسه  اتحادیه 

ببخشیم. تسریع  را  گوشت  قیمت  کاهش 
جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  معاون 
بحث  در  کرد:  تصریح  پایان  در  کشاورزی 
باشند  نداشته  نگرانی  مردم  گوشت  تأمین 
در  و  گرفته  قرار  کنترل  تحت  ها  قیمت  و 
به وضعیتی  نسبت  ها   قیمت  جاری  هفته 
آمد  خواهد  تر  پایین  هم  است  موجود  که 
اطمینان  برای  خواهیم  می  ما  ولیکن 
در  گرم  گوشت  تامین  کنار  در  مردم  خاطر 
طریق  از  منجمد  گوشت  توزیع  خصوص 
اقدام  بازار  تنظیم  و  پشتیبانی  شرکت 
خواهیم کرد تا گوشت با قیمت مناسب در 

► بگیرد.     قرار  مردم  اختیار 

مجلس  در  قم  مردم  نماینده       ◄
دانش  اهمیت  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
جهان  درمان  مساله  در  بنیادی  سلول های 
آزمایشگاه  راه اندازی  و  مردم  نیاز  معاصر، 
سلول های بنیادی در قم را مورد توجه قرار 

داد.
امیرآبادی،  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
هیات  اعضای  با  دیدار  حاشیه  در  اسالمی 
بخش  با  آشنایی  و  طهورا  کلینیک  مدیره 
راه  خصوص  در  مرکز،  این  مختلف  های 
بنیادی  های  سلول  آزمایشگاه  اندازی 
توسط این مرکز، بیان کرد: پیرو مذاکراتی 
های  سلول  آزمایشگاه  ایجاد  با  رابطه  در 
شد  مقرر  قم  در  مرکز  این  توسط  بنیادی 
رایزنی  نتیجه  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  تا 
آزمایشگاه  اندازی  راه  به  نسبت  خود  های 
سلول های بنیادی اعالم کند تا در صورت 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  با  رایزنی  و  نیاز 
به  بتواند  خصوصی  بخش  پزشکی  آموزش 
باید یک  زیرا قم حتما  وارد شود  این حوزه 
بنیادی  های  سلول  تخصصی  بیمارستان 

باشد. داشته 
های  سلول  کرد:  تاکید  امیرآبادی 
بشری  آینده  های  درمان  جزء  بنیادی 
این قضیه  برای  باید  امروز  از  و  بود  خواهد 
فکری شود و باید روی آن کار کنیم و کمک 

شود. عملی  قم  در  اتفاق  این  که  کنیم 
باید  خصوصی  بخش  درکل  گفت:  وی 
و  دولتی  بخش  و  شود  قضایا  این  وارد 
ناظر  باید  پزشکی  علوم  دانشگاه  بخصوص 
باشد و بر اموری که بخش خصوصی انجام 

باشند. داشته  نظارت  دهد  می 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اینکه کلینیک طهورا مرکز  بیان  با  اسالمی 
در  که  اقداماتی  و  است  قابلی  تخصصی 
مثبت  بسیار  دادند  انجام  فرزندآوری  بحث 
نظر می رسد که هم  به  بوده است، گفت: 
گسترده  طیف  برای  مرکز  این  های  هزینه 
و  امکانات  هم  و  است  قبول  قابل  جامعه 
پیشرفته  و  مناسب  بسیار  آن  های  دستگاه 

است.
های  دستگاه  و  امکانات  گفت:  وی 
خوب، به روز و پیشرفته ای در این مرکز در 
اورولوژی  و  زنان  ناباروری،  درمان  با  رابطه 
بتواند  مرکز  این  امیدوارم  و  کردم  مشاهده 
شود  تبدیل  کشور  خوب  مراکز  از  یکی  به 
و  دهند  گسترش  را  خود  اقدامات  باید  که 
توسعه این مرکز اقدام مهمی است که باید 

شود. انجام 
های  ظرفیت  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
بودن  جوان  حاضر  حال  در  کشور  خوب 
مساله  کرد:  تصریح  است،  کشور  جمعیت 
نه  آینده  در  زیرا  است  مهم  بسیار  جمعیت 

خواهد  پیر  ما  کشور  جمعیت  دور  چندان 
هستیم. جوان  جمعیت  نیازمند  و  شد 

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
هم  رهبری  معظم  مقام  گفت:  اسالمی 
داشته  تاکید  همواره  جمعیت  مساله  روی 
ظرفیت  و  امکانات  به  توجه  با  که  دارند  و 
 ۱۵۰ تا  تواند  می  ایران  جمعیت  کشور، 

یابد. افزایش  میلیون 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
چنین  از  حمایت  و  ایجاد  کرد:  تصریح 
تواند  می  ناباروری  درمان  برای  مراکزی 

باشد. کشور  جمعیت  افزایش  راهگشای 
توسعه مراکز درمان ناباوری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم 
هم در این دیدار اظهارداشت: طهورا مرکز 
منظمی  و  مرتب  و  خوب  خیلی  درمانی 
نظم  و  روال  طبق  آن  در  کارها  و  است 
این  از  بیش  امیدوارم  رود  می  پیش  خوبی 

کند. پیدا  توسعه  و  گسترش 
خصوص  در  آدریانی  رضایی  محسن 
ناباروری در بحث  تاثیرگذاری مراکز درمان 
نیز گفت: در  فرزندآوری و جوانی جمعیت 

از  یکی  عنوان  به  جمعیت  جوانی  قانون 
آمده  بهداشت  وزارت  برای  قانونی  تکالیف 
کشور  در  ناباروری  درمان  مراکز  باید  که 

کند. پیدا  افزایش 
بیمه  سال  ابتدای  از  داشت:  ابراز  وی 
های  هزینه  از  بخشی  و  آمدند  کار  پای  ها 
که  دهند  می  پوشش  را  ناباروری  درمان 

است. موثری  خیلی  اقدام 
 ۱۰ میانگین  طور  به  کرد:  بیان  وی 
که  هستند  نابارور  جهان  مردم  درصد 
بیشتر،  نابارور  تعداد  با  ایران  آمار،  طبق 
اکنون  هم  و  دارد  نابارور  درصد   ۱۵ حدود 
اضافه شدن  که حتی  در وضعیتی هستیم 
نیاز و ضروری  یک فرزند به جمعیت کشور 

شود. می  محسوب 
رضایی تاکید کرد: اقتدار و حفظ امنیت 
آن  جمعیت  میزان  به  بستگی  کشور  هر 
کشور دارد و ایران هم به این منظور نیازمند 
مراکز  قطعا  که  است  جمعیت  افزایش 
درمان ناباروری می توانند کمک شایانی به 

باشند. داشته  کشور  جمعیت  افزایش 
جمعیت  جوانی  قانون  در  گفت:  وی 
افراد  تا  اند  گرفته  نظر  در  را  هایی  مشوق 
زوج  اما  کنند  فرزندآوری  به  ترغیب  را 
فرزندآوری  دنبال  به  خودشان  نابارور  های 
برای  را  فرزندآوری  زمینه  باید  ما  و  هستند 
► آنان آماده کنیم تا بتوانند بارور شوند.   

◄     مدیرکل گمرکات قم گفت: شتاب 
از  کاال ها  صادرات  زمینه  در  شده  ایجاد 
سال  از  خصوص  به  که  قم  استان  گمرکات 
گذشته قابل مالحظه است، طی امسال با 
خواهد  دنبال  بیشتری  حجم  در  و  سرعت 

شد.
افزایش  گفت:  دریکوندی  اسفندیار 
عامل  خارجی  تجارت  توسعه  و  صادرات 
مهمی برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد 

استان به خصوص درحوزه تولید و اشتغال 
بردن  باال  دنبال  به  اساس  برهمین  و  است 
واحد های  در  شده  تولید  کاال های  سهم 
صنعتی قم در بازار های بین المللی هستیم.

درهمین  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل 
و  رابطه در اسفندماه سال گذشته ۳۲هزار 
و  میلیون   ۲۶ ارزش  به  کاال  انواع  ُتن   ۱۱۲
۷۴۴هزار و ۶۷۷ دالر از گمرکات استان قم 
به بازار های جهانی صادر شد که این حجم 

از صادرات نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، 
از ۱۰۵ درصد رشد داشت. بیش 

به   ۱۴۰۰ درسال  همچنین  گفت:  او 
طور کلی ارزش کاال های صادر شده از این 
 ۷۴۹ و  هزار   ۸۹۵ و  میلیون   ۲۸۳ استان 
در  صادرات  میزان  این  که  بوده است  دالر 
 ۹۲ حدود  رشد   ،۹۹ سال  آمار  با  مقایسه 
افزایش  بیانگر  و  می دهد  نشان  را  درصدی 
سهم صادرات در بخش تجارت خارجی قم 

است.
توسعه  به  کمک  برای  گفت:  دریکوندی 
حضور فعاالن اقتصادی استان دربازار های 
گمرکات  در  اداری  فرآیند های  بین المللی، 
انجام  خوبی  سرعت  با  و  شده  تسهیل  قم 
می شود تا صادرکنندگان بتوانند محصوالت 
زمان  کوتاه ترین  در  را  خود  نظر  مورد 
خود  بین المللی  مشتریان  دست  به  ممکن 

برسانند.

بخش  در  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل 
به  شده  وارد  کاال های  عمده  نیز  واردات 
مواد  و  اساسی  کاال های  را  استان  گمرکات 
واحد های  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و 
عامل  خود  که  می دهد  تشکیل  تولیدی 
اشتغالزایی  و  تولید  گسترش  برای  مهمی 
در  قم  گمرکات  بنابراین  می آید،  شمار  به 
هر دو بخش صادرات و واردات یاری دهنده 

► است.    استان  اقتصادی  فعاالن 

و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل       ◄
تاکنون  گفت:  قم  مدارس  تجهیز 
مدرسه ساز  خیران  توسط  مدرسه   ۲۸۷
احداث  استان  این  مختلف  نقاط  در 

. ست ه ا شد
کلنگ  حاشیه  در  اجتهادی  احمدرضا 

حبیب الله  حاج  خیرساز  مدرسه  زنی 
ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زیرک 
و  هزار  سه   قالب  در  مدارس  این  افزود: 

می باشد. درس  کالس   ۲۶۸
مدرسه  زنی  کلنگ  به  اشاره  با  وی 
در  مدرسه  این  کرد:  اضافه  خیرساز، 

 ۲۰ و  هزار  پنج  مساحت  به  زمینی 
هزار  سه  بر  بالغ  زیربنایی  با  مترمربع 
شهرک  در  طبقه   ۲ در  مترمربع   ۱۰۰ و 

شد. خواهد  احداث  پردیسان 
شامل  فوق  مدرسه  داد:  ادامه  وی 
آزمایشگاه،  کارگاه،  درس،  کالس   ۱۸

و  فضا   ۱۳ همچنین  و  کامپیوتر  سایت 
نمازخانه  یک  همچنین  و  جنبی  اتاق  
با  سرپوشیده  ورزشی  سالن  یک  و 
می باشد. مترمربع   ۷۰۰ حدود  مساحت 
نیاز  مورد  اعتبار  اجتهادی،  گفته  به 
میلیارد   ۳۸۰ فوق  مدرسه  ساخت  برای 

شده است. برآورد  ریال 
حبیب الله  حاج  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۹۷ سال  در  نیز  دیگر  مدرسه  یک  زیرک 
به احداث کرد که هم اکنون  در پردیسان 
 ۲ در  ابتدایی  مقطع  در  مدرسه   ۸۰۰
► هستند.   تحصیل  به  مشغول  شیفت 

در حاشیه دیدار امیرآبادی با اعضای هیات مدیره کلینیک طهورا؛

● تاکید نماینده مجلس بر راه اندازی آزمایشگاه سلول های بنیادی در قم   ●

مدیرکل نوسازی مدارس:

● تاکنون 287 مدرسه خیرساز در قم احداث شده است   ●

● شتاب صادرات قم در سال 1۴01 با سرعت بیشتری دنبال می شود   ●

کاهش جرائم اقتصادی طی سال 
1۴00 در قم

و  مالی  جرائم  وقوع  درصدی   ۵ کاهش  از  قم  استان  فتا  پلیس  رئیس 
داد. خبر   ۱۴۰۰ سال  در  اقتصادی 

صورت  اقدامات  مجموعه  و  همکاران  تالش  با  گفت:  موالی  علی   
در  مالی  جرائم  وقوع  کاهش  شاهد  قم  استان  فتا  پلیس  در  گرفته 

بودیم. گذشته  سال 
جرائم  وقوع  درصدی   ۵ کاهش  از  قم  استان  فتا  پلیس  رئیس 
شگرد  بیشترین  گفت:  داد،  خبر   ۱۴۰۰ سال  در  اقتصادی  و  مالی 
و  شاکی  اعتماد  از  استفاده  سوء  مالی  جرائم  حوزه  در  کالهبرداران 

است. بوده  فیشینگ  و  وجعلی  آلوده  لینک های  روی  بر  کلیک 
از  رئیس پلیس فتا استان قم به همشهریان عزیز در جهت پیشگیری 
لینک های  روی  بر  تحت هیچ شرایطی  مالی گفت:  کالهبرداری های 
لینک های  ارسال  با  کالهبرداران  که  چرا  نکنند  کلیک  وجعلی  آلوده 
کاربران  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  یا  پیامک  طریق  از  جعلی 

می کنند. گرفتار  خود  دام های  در  و  داده  فریب  را  مجازی 
نقض  بدافزار،  نصب  همچون  اهدافی  با  جعلی  لینک های  گفت:  او 
پرداخت  جعلی  درگاه های  به  هدایت  و  کاربران  خصوصی  حریم 

می شوند. ارسال  کاربران  برای  )فیشینگ( 
موالی گفت: بسیاری از کالهبرداران سایبری در قالب فروشگاه های 
از  لذا  می نمایند،  شهروندان  از  کالهبرداری  به  اقدام  جعلی 
صرفا  خود  اینترنتی  خرید های  برای  می شود  درخواست  همشهریان 
از وبسایت های رسمی دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده نمایند 
درب  را  پرداخت  و  کرده  خودداری  بیعانه  پرداخت  از  حتی االمکان  و 

دهند. انجام  کاال  گرفتن  تحویل  از  اطمینان  از  پس  و  منزل 
به  باشند  داشته  توجه  همشهریان  گفت:  قم  استان  فتا  پلیس  رئیس 
منظور پیشگیری از کالهبرداری از کارت اعتباری در قالب اسکیمر، 
افراد شخصا خودشان کارت بانکی را بر روی کارتخوان کشیده و رمز 

و مبلغ را وارد کنند.

کشف 200 دستگاه استخراج رمز 
ارز غیر مجاز توسط سپاه قم

دستگاه   ۲۰۰ کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  قم  سپاه  عمومی  روابط 
علی  امام  سپاه  اطالعات  سازمان  توسط  مجاز  غیر  ارز  رمز  استخراج 

است. شده  آوری  جمع  و  کشف  استان  این  )ع(  طالب  ابی  ابن 
سازمان   ۱۱۴ خبری  ستاد  با  مردمی  تماس  پیرو  »گویه«،  گزارش  به 
از  پس  قم،  استان  )ع(  ابیطالب  ابن  علی  امام  سپاه  اطالعات 
همکاری  با  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  اطالعاتی،  رصد های 
رمز  استخراج  غیرمجاز  واحد  یک  شناسایی  به  موفق  بسیج  ضابطین 

شدند. استان  در  ارز 
 از این واحد غیرمجاز که در پوشش واحد تولیدی در شهرک صنعتی 
ارز،  رمز  استخراج  دستگاه   ۲۰۰ حدود  می کرد،  فعالیت  شکوهیه 
کشف شد که با حکم مقام قضایی، پلمب و دستگاه ها تحویل شرکت 

شد. استان  برق  توزیع 

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قم خبر داد؛
پلمب 12 واحد متخلف در قم به 

علت فعالیت غیر مجاز در ماه 
رمضان

واحد   ۱۲ پلمب  از  قم  استان  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  رئیس 
داد. خبر  قم  در  رمضان  مبارک  ماه  در  متخلف 

و  کنترل  طرح  اجرای  در  اظهارداشت:  گودینی  حسین  سرهنگ 
بازدید  از  پس  رمضان،  مبارک  ماه  در  صنفی  واحدهای  بر  نظارت 
بین  مجتمع های  از  استان  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  مأموران 
واحد   ۲۸ کبابی ها،  و  ها  شاپ  کافی  پذیرایی،  رستوران های  راهی، 

کردند. دریافت  اخطار  صنفی 
واحد   ۱۲ گفت:  قم  استان  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  رئیس 
پلمب  رمضان  مبارک  ماه  در  مجاز  غیر  فعالیت  علت  به  نیز  متخلف 

. ند شد
اقدامات  تشدید  به  نسبت  پلیس  این  اهتمام  از  گودینی  سرهنگ 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  نظارتی  و  کنترلی 
به مرکز  را  تخلفات، موضوع  شهروندان می توانند در صورت مشاهده 

دهند. اطالع   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های 

خبـر


