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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان:مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان:

حجم آب سد حجم آب سد ۱۵۱۵ خرداد خرداد  
به به ۸۲۸۲ میلیون متر مکعب رسیده است میلیون متر مکعب رسیده است
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 روزنامـــه گویـــه منتشـــر کــرد 
 کتاب معارف خطبه شعبانیه مولف محمد جواد موحدی 

  با مقدمه مدیر مسئول روزنامه گویه 
  سید محمد حسین دریاباری  

 این کتاب بر اساس خطبه شعبانیه 
وصف ماه مبارک رمضان و بیان اوصاف روزه و روزه داران است تلفن تماس جهت تهیه به شرح زیر است

قـم  ----   ۳۷۸۴۲۵۵۶ - ۳۷۸۴۲۵۵۷ - ۰۹۱۸۴۴۸۰۴۰۲ - ۰۹۱۲۷۶۲۵۹۸۷
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مشکل معیشت باعث فاصله گرفتن افراد 
مستعد از مجموعه های علمی می شود                         
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فراز و نشیب های راه اندازی ورزش 
کریکت معلولین در ایران                        
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مدیر منطقه هفت شهرداری خبر داد:

اختصاص ۴۷۰ میلیارد ریال بودجه برای 
ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر                         
صفحه 3

داروسازان:  

  حقـوق ۱۹ میلیـون تومانـی 
کم است!                         

صفحه 5

گزیـده خبـرها

◄     معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
طرح های  اجرای  و  مطالعات  انجام  از  قم 
به عنوان  غدیر  بلوار  در  ترافیکی  مختلف 

داد. خبر  شهری  ایمن  بلوار  پایلوت 
شهرداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  ترافیک  جریان  آرام سازی  طبیبی  مسعود 
دانست  شهرداری  اولویت های  از  یکی  را  شهر 
و اظهار داشت: در حوزه حمل ونقل و ترافیک 
تا  اما  انجام شده،  زیادی  کارهای  شهری 
پیش  در  درازی  راه  مطلوب  شرایط  به  رسیدن 

داریم.
از  یکی  را  ترافیک  جریان  آرام سازی  وی 
امروز  افزود:  و  دانست  شهرداری  دغدغه های 
ثبت  و  ترافیکی  دوربین های  راه اندازی  با 
تصادفات  از  بسیاری  کاهش  شاهد  تخلف، 
هنوز  اما  هستیم،  شهر  در  فوت  به  منجر 
زیبنده  و  بوده  نگران کننده  تصادفات  آمارهای 

نیست. قم  شهر 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
فاصله  حفظ  و  سرعت  کاهش  کرد:  تصریح 
طرح هایی  رانندگی  هنگام  خودروها  طولی 

و  هستیم  آن  اجرای  حال  در  که  بوده 
دو  این  ثبت  برای  موردنظر  زیرساخت های 

اجراست. و  نصب  حال  در  نیز  تخلف 
اسالمی  شورای  و  شهرداری  همکاری  وی 
بسیار  ترافیک  ساماندهی  در  را  قم  شهر 
پیشنهاد  به  کرد:  ابراز  و  دانست  مطلوب 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
غدیر  بلوار  در  به زودی  قم،  شهر  اسالمی 
اجرا  کامل  به صورت  ایمنی  طرح های  تمام 

. د می شو
به عنوان  را  غدیر  بلوار  انتخاب  علت  طبیبی 
باالی  تصادفات  و  تخلفات  آمار  پایلوت،  بلوار 
اجرای  از  هدف  گفت:  و  کرد  عنوان  بلوار  این 
هم زمان  اجرای  لزوم  دادن  نشان  طرح  این 
به صورت  معابر  در  ایمنی  طرح های  تمام 
کاهش  به  منجر  شک  بدون  که  بوده  علمی 

شد. خواهد  تخلفات  و  تصادفات 
تنها  را  آموزش  کنار  در  قانون  اعمال  وی 
دانست  شهروندان  ترافیکی  رفتار  تغییر  راه 
مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  برای  کرد:  تأکید  و 
حوزه  در  علمی  و  مهندسی  جنبه های  باید 

و  آموزشی  جنبه های  و  قانون  اعمال  ترافیک، 
نمی توانیم  و  شود  انجام  هم زمان  رفتارسازی 

کنیم. حرکت  گام به گام  حوزه  این  در 
قم،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
آرام سازی  برای  ترافیکی  اقدامات  مجموعه 
مجموعه  گفت:  و  کرد  تشریح  را  غدیر  بلوار 
غدیر  بلوار  آرام سازی  برای  که  اقداماتی 
معبر،  عرض  کردن  کم  کرده ایم،  پیش بینی 
تقاطع ها  کردن  چراغ دار  و  سرعت کاه  ایجاد 
به  طرح  این  به زودی  امیدواریم  که  بوده 

► برسد.  اجرا  مرحله 

انتخاب بلوار غدیر قم 
به عنوان پایلوت در اجرای طرح های ایمن ترافیکی



جدی  توجه  لزوم  بر  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده    ◄
کرد. تاکید  تحولی  برنامه های  به  قم  ادارات  و  اجرایی  دستگاه های 

استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  شنبه  روز  گزارش  به 
مدیرکل،  دیدار  در  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم  قم، 
از  خرسندی  ابراز  با  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  مدیران  و  معاونان 

 ۶ مدت  در  کرد:  اظهار  شعبان زاده  والمسلمین  حجت االسالم  گزارش 
این  هستم،  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  شریف  مردم  نماینده  که  سال 
نخستین گزارش جامع، منسجم و امیدوارکننده است که در مورد فعالیت 

می شود. ارائه  قم  نهادهای  و  دستگاه ها 
اسالمی  انقالب  جریان  اختیار  در  دولت  که  سال هایی  در  افزود:  وی 
دیده  استان ها  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  از  جدی  ظهور  و  بروز  نبود، 
تبلیغات  سازمان  بود.  حاکم  سازمان  این  در  بی تحرکی  و  رکود  و  نمی شد 
انقالب اسالمی  نگاه دیگر محصول  از  و  نهاد دولتی  بعد،  از یک  اسالمی 

است. مهم  سازمان  این  وجودی  فلسفه  بنابراین  است، 
تبلیغات  سازمان  فعالیت  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
تحولی  نگاه  داریم  انتظار  داشت:  بیان  و  دانست  امیدوارکننده  را  اسالمی 
در ادارات و نهادها مورد توجه جدی قرار گیرد و جایگزین نگاه شغلی شود.

مسیر  در  تبلیغی  و  فرهنگی  فرصت های  از  استفاده  لزوم  بر  ذوالنوری 
اعتبارات  و  امکانات  با  اینکه  افزود:  و  کرد  تاکید  اسالمی  انقالب  تقویت 
به  را  کالن کار کنید هنر نیست، هنر این است که امکانات دیگر نهادها 

کنید. بسیج  اسالمی  انقالب  نفع 
مدیرکل  شعبان زاده  مرتضی  حجت االسالم  دیدار  این  ابتدای  در 
رو  پیش  فعالیت های  و  عملکرد  از  گزارشی  قم  استان  اسالمی  تبلیغات 

► کرد.    ارائه  کل  اداره  این 

انتظامی  فرماندهی  گاهی  آ پلیس  رئیس    ◄
مراقب  خواست  قمی  شهروندان  از  قم  استان 
با  گذاری  سرمایه  شرکت های  تبلیغات 
در فضای مجازی  تضمینی  و  نجومی  سودهای 

. شند با
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
هویتی  با  افرادی  گفت:  قهرمانپور  میکائیل 
عنوان  تحت  مستعار  اسامی  یا  و  نامعلوم 
تبلیغات گسترده  با  شرکت های سرمایه گذاری 
یا  و  اجتماعی  شبکه های  مجازی،  فضای  در 
قول سودهای  دادن  با  به چهره  تبلیغات چهره 
از  کالهبرداری  به  اقدام  تضمینی  و  نجومی 

می کنند. شهروندان 
قهرمانپور افزود: این شرکت ها مکان خاصی 
ندارند و آدرس های اعالمی برای تبلیغات خود 
از  و  است  واهی  کاماًل  اجتماعی  شبکه های  در 
سازمان های  سوی  از  مجوزی  هیچ گونه  طرفی 

دولتی برای آن ها صادر نمی شود.
فعالیت  هیچ گونه  شرکت ها،  این  گفت:  وی 
اقتصادی و تجاری ندارند و سودهای پرداختی 
دریافت  طریق  از  قدیمی  گذاران  سرمایه  به 
جذب  جدید  مغفول  گذاران  سرمایه  از  پول 

است. شده 
انتظامی  فرماندهی  گاهی  آ پلیس  رئیس 
گروه های  این  فعالیت  افزود:  قم  استان 
واقع  در  ولی  اقتصادی  فعال  اصطالح  به 
فریبنده،  تبلیغات   ۴ در  شیاد  و  کالهبردار 
در  ممکن  نحو  هر  به  فریبنده  تبلیغات  شامل 
فضای واقعی یا مجازی، کسب و جذب سرمایه 
سود  پرداخت  لوح،  ساده  گذار  سرمایه  افراد 
و  اعتماد  جلب  منظور  به  جدید  اعضا  پول  از 
جذب سرمایه گذار جدید و نهایتًا کالهبرداری 

است. فرار  و 
فعالیت  از  نشانه   ۴ همچنین  قهرمانپور 

پرداخت  شامل  را  کالهبرداری ها  گونه  این 
سودهای نجومی و تضمین شده، معلوم نبودن 
فعالیت ها،  نبون  شفاف  گردانندگان،  هویت 
محل  دفاتر  آدرس  یا  تماس  اطالعات  نبود 
و  پول  دریافت  عجیب  روش های  فعالیت، 

► برشمرد.    قانونی  مجوزهای  نداشتن 

به  مربوط  مباحث  و  مسائل  مهمترین       ◄
زنان  فراکسیون  رییس  حضور  با  بانوان  حوزه 
مورد  قم  در  اسالمی  شورای  مجلس  خانواده  و 

گرفت. قرار  بررسی 
ایرنا، در قالب نشستی سه جانبه  به گزارش 
فراکسیون  رییس  قاسمپور  فاطمه  حضور  با 
اسالمی،  شورای  مجلس  خانواده  و  زنان 
رییس  و  رییسه  هیات  عضو  نیازمند  نرجس 
شهر  اسالمی  شورای  خانواده  و  زنان  کمیته 
برخی  الزهرا،  جامعه  مدیر  برقعی  زهره  و  قم 
خانواده  و  زنان  پیرامون  مباحث  مهمترین  از 
بانوان  ظرفیت  از  استفاده  به  نسبت  و  بررسی 
ارتقای  در  دینی  علوم  و  حوزوی  آموخته  دانش 
تاکید  اسالمی  و  ایرانی  زندگی  سبک  فرهنگ 

. شد
بازدید از ورزشگاه جامعه الزهرا، مرکز علمی 
جامعه  مهدکودک  و  خوابگاه  مبنا،  پژوهشی 
فراکسیون  رییس  های  برنامه  دیگر  از  الزهرا 
زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی در سفر 

بود. قم  شهر  به  پنجشنبه  روز 
و  بانوان  کمیته  رییس  و  رییسه  هیات  عضو 
حاشیه  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  خانواده 
برخی  نشست  این  در  کرد:  بیان  نشست،  این 
زنان  حوزه  در  پژوهشی  اقدامات  و  مباحث 
اشتغال  اجتماعی،  های  آسیب  خانواده،  و 
سرپرست  زنان  توانمندسازی  و  کارآفرینی  و 

گرفت. قرار  بررسی  مورد  خانوار 
زمینه  بررسی  کرد:  اضافه  نیازمند  نرجس 
اسالمی  شورای  بین  مشترک  همکاری  های 
و  زنان  فراکسیون  و  الزهرا  جامعه  قم،  شهر 
مهمترین  از  اسالمی  شورای  مجلس  خانواده 

بود. نشست  این  محورهای 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رییسه  هیات  عضو 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رویکرد  به  اشاره  با 
خانواده،  و  زنان  به  مربوط  مسائل  به  توجه  در 
به  اجتماعی  های  آسیب  دادن  سوق  افزود: 
زنان  توانمندسازی  و  اشتغال  مطلوبیت،  سمت 
مجموعه  اهداف  از  اجتماعی  نشاط  افزایش  و 

است. سالجاری  در  قم  شهری  مدیریت 

نیازمند، ظرفیت باالی پژوهش های حوزوی 
را  خانواده  و  زنان  حوزه  در  قم  دانشگاهی  و 
تعریف  بدلیل عدم  و گفت:  داد  قرار  توجه  مورد 
زیرساخت های اجرایی در حوزه زنان و خانواده 
حوزه،  این  خاص  متولی  نبودن  مشخص  و 
زمینه  در  ها  گیری  تصمیم  و  مصوبات  پیگیری 

است. پیچیده  و  دشوار  بسیار  خانواده  و  زنان 
شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رییس 
تعریف  اهمیت  بر  تاکید  با  قم  شهر  اسالمی 
زنان  بخش  مشخص  متولی  و  ها  زیرساخت 
پیش  این  زمانیکه  تا  شد:  یادآور  خانواده،  و 
انجام  های  فعالیت  نشود  مشخص  شرط ها 
► آورد.   نخواهد  بدست  را  مدنظر  نتیجه  شده 
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

◄  یکی از مراجع تقلید گفت: مشکل معیشت 
باعث فاصله گرفتن افراد مستعد از مجموعه های 
علمی می شود. چقدر باید این حوزه تالش کند 
که  وقتی  اما  را جذب کند؟  استعدادی  بتواند  تا 
نتواند این استعداد را حفظ کند خسارت بزرگی 

است.
سید  آیت الله  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
زنجانی در دیدار اعضای شورای  موسی شبیری 
کرد:  بیان  سخنانی  در  علمیه  حوزه های  عالی 
از  جامعه  استفاده  مانع  که  موضوعاتی  از  یکی 
اقتصادی  مشکل  می شود  علمی  نخبگان  وجود 
امر  این  از  نیز  علمیه  حوزه  است.  معیشتی  و 
افراد  اقتصادی،  مشکالت  نیست.  مستثنی 

و  دارد  می  باز  تحصیل  و  پژوهش  از  را  مستعد 
می بیند. خسارت  جامعه 

باعث فاصله  وی اضافه کرد: مشکل معیشت 
علمی  مجموعه های  از  مستعد  افراد  گرفتن 
می شود. چقدر باید این حوزه تالش کند تا بتواند 
استعدادی را جذب کند؟ اما وقتی که نتواند این 

است. بزرگی  خسارت  کند  حفظ  را  استعداد 
موضوعات  از  یکی  گفت:  تقلید  مرجع  این 
قرار  توجه  مورد  باید  علمیه  حوزه  در  که  مهمی 
قدرت  صاحب  افراد  است.  اخالق  درس  گیرد 
موقعی  دارند.  بیشتری  نیاز  موعظه  به  منصب  و 
که مرجعیت میرزای شیرازی عظمت پیدا کرد و 
تقریبًا منحصر به فرد شد، در جلسه  ای که سالم و 

صلوات خیلی زیاد بود، بعد از رفتن افراد، آخوند 
و  کرامت  اهل  ]که  آبادی  سلطان  فتحعلی  مال 
موعظه می  کرد  را  میرزا  و  آمد  بود[ می   معنویت 
تا سّم دنیوی این سالم و صلوات ها گرفته شود. 
زیاد  انسان  اطراف  در  و صلوات  در هرکجا سالم 
می  قرار  بیشتری  خطر  معرض  در  انسان  شود، 

گیرد.
وی تصریح کرد: درس های اخالق حوزه باید 
السالم  علیهم  بیت  اهل  های  آموزه  بیان  محل 
انسانی  فطرت  با  مطابق  آموزه ها  این  باشد. 
است و لذا نسبت به آن پذیرش وجود دارد. اگر 
تاثیر  شود،  بیان  اساس  این  بر  اخالق  درسهای 

► داشت.    خواهد  را  خود 

آیت الله شبیری زنجانی: 

مشکل معیشت باعث فاصله گرفتن افراد مستعد از 
مجموعه های علمی می شود با حضور مشاور فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح:

خادمان قرارگاه جهادی شهید 
احمد کریمی در قم تقدیر شدند

شامگاه  کریمی  احمد  شهید  جهادی  قرارگاه  خادمان  از  تقدیر  آیین 
یادمان  در  مسلح  نیروهای  ستاد  کل  فرمانده  مشاور  حضور  با  جمعه 

شد. برگزار  قم  در  خضرنبی)ع(  کوه  گمنام  شهدای 
به  اشاره  با  آیین،  این  در  مسلح  نیروهای  ستاد  کل  فرمانده  مشاور 
حضرت  گردان  فرمانده  کریمی  احمد  شهید  اقدامات  و  مجاهدت 
دفاع  دوران  در  ابیطالب)ع(  بن  علی   ۱۷ لشکر  معصومه)س(  فاطمه 
نظامی  و  رفتاری  سیره  خصوص  در  دارد  جا  داشت:  اظهار  مقدس، 

شود. تهیه  هنری  های  قالب  در  زیادی  آثار  شهدا  قبیل  این 
سردار فتح الله جعفری با تاکید بر توجه رزمندگان دوران دفاع مقدس 
جنگ  دوران  در  داد:  ادامه  کشتار،  از  پرهیز  و  جنگ  انسانی  بعد  بر 
تحمیلی بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم و رزمندگان عراقی به نیروهای 
از  جلوگیری  برای  باقری  حسن  شهید  که  شدند،  پناهنده  ایرانی 

کرد. اعالم  اسیر  را  آنها  تمام  آنها  های  خانواده  به  بعث  رژیم  تعرض 
ویژگی  از  یکی  شد:  یادآور  مسلح  نیروهای  ستاد  کل  فرمانده  مشاور 
و تقویت بعد  تغییر معادالت جنگ کالسیک  های جنگ هشت ساله، 
مردمی آن بود که در آزادسازی خرمشهر این مساله کامال نقش مثبت 

خود را نشان داد.
فرماندهان  اتکای  داشت:  اظهار  باقری  حسن  شهید  موسسه  رییس 
آنها می دانستند  و  بود  نیروهای بسیجی  بر  هشت سال دفاع مقدس 
هر عملیاتی که طراحی شود، نیروهای بسیجی توانایی نقش آفرینی 

و اجرای آن را خواهند داشت.
سبب  که  چیزی  آن  عراقی  فرماندهان  اعتراف  به  کرد:  اضافه  وی 
روحیه  شود،  می  مختلف  های  عملیات  در  ایرانی  رزمندگان  پیروزی 
نیت  با  و  نداشت  معنایی  آنها  برای  نشینی  عقب  که  بود  بسیجیان 

کردند. می  جنگ  نفس  آخرین  تا  شهادت 
برخورد"  اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  فرمانده  مشاوره 
بیان  است،  شده  عریان  و  مشخص  کامال  کشور  با  دشمن  اندلسی" 
باید با خودسازی مراقب اندوخته های معنوی و  کرد: در این شرایط 

باشیم. جوان  نسل  و  ها  خانواده 
از  رفت  برون  راهکار  بسیجی  فرهنگ  اینکه  بر  تاکید  با  جعفری 
بر  است  پیشرفت  و  موفقیت  های  عرصه  به  شدن  وارد  و  مشکالت 

کرد. تاکید  جامعه  در  خودگذشتگی  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
ترویج شود تفکر بسیجی در جامعه 

ادامه  در  نیز  قم  ابیطالب)ع(  بن  علی  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون   
بیان کرد: بسیج و انقالب اسالمی دو پدیده ای است که امام راحل از 
انقالب است. یاد کرده و بسیج در حکم روح  آنها بعنوان شجره طیبه 
امامین  فکری  منظومه  در  داشت:  اظهار  پور  کبیری  مهدی  سرهنگ 
معرفت  جاری  و  زالل  چشمه  یک  و  اندیشه  تفکر،  یک  بسیج  انقالب 
در  بسیجی  تفکر  تقویت  و  توسعه  بر  همواره  انقالب  امامین  و  است 

اند. داشته  تاکید  مسووالن  و  مردم  بین 
فکری  منظومه  در  بسیجی  تفکر  مهم  های  ویژگی  به  اشاره  با  وی 
اخالص،  محرومین،  از  حمایت  داد:  ادامه  رهبری،  معظم  مقام 
تفکر  مهم  مصادیق  و  مولفه  از  ظالمین  با  مقابله  و  ازخودگذشتگی 

است. بسیجی 
وجود  جریانی  بسیجی،  تفکر  مقابل  در  گفت:  پایان  در  پور  کبیری 
ترویج  صدد  در  ای  رسانه  و  مادی  امکانات  از  برخوداری  با  که  دارد 

است. فرد  اصالت  و  شخصی  انتقاع  بر  مبتنی  زندگی  سبک 
های  فعالیت  قم  کریمی  احمد  شهید  جهادی  قرارگاه  است  گفتنی 
خود را از سال ۹۰ با محوریت محرومیت زدایی، کمک های مومنانه، 

است. شده  آغاز  دوستانه  نوع  های  فعالیت  و  نور  راهیان  خادمی 

مسئول آفرینش های هنری بسیج:
اختتامیه مرحله استانی 

جشنواره ملی سرود فجر در قم 
برگزار شد

اختتامیه جشنواره  آفرینش های هنری بسیج قم گفت:  مسئول مرکز 
استانی سرود فجر در تاالر مرکزی شهر برگزار و در آن از ۱۰ گروه برتر 

شرکت کننده تجلیل شد.
با بیان اینکه در این جشنواره ۳۰ گروه  عباس محمدی در گفتگویی 
ارسال کردند،  را  آثار خود   ۱۴۰۱ ماه  فرودین  تا  ماه  بهمن  ابتدای  از 
 ۱۶ کننده،  شرکت  گروه های  از  شده  انجام  ارزیابی  از  پس  افزود: 
مرحله  وارد  و  کردند  کسب  را  الزم  امتیاز  زنده  اجرای  زمینه  در  گروه 

شدند. اصلی 
وی اضافه کرد: پس از اجرای گروه های مختلف، ۱۰ گروه به مرحله 
برتر  تیم   ۳ سرود،  گروه های  این  رقابت  از  پس  و  یافتند  راه  نهایی 

شدند. معرفی 
کاپال گروه سرود انوارالهدی و در بخش  محمدی ادامه داد: در بخش آ
شمیم  سرود  گروه  و  داوران  نظر  با  کوثر  ساقی  سرود  گروه  بازخوانی 
رضوان با کسب ۲۴۳۸ رای از  آرای مردمی ۳ تیم برتر این مسابقات 
تیرماه سال جاری در  این مسابقات که  به مرحله کشوری  هستند که 

یافتند. راه  برگزار می شود،  تهران  آفرینش های بسیج استان  مرکز 
از خانواده شهید شهروز مظفری  مراسم  این  پایان  در  الزم ذکر است 

شد. تجلیل  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  حفاظت  تیم  اعضای  از  نیا 

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن:
یکهزار مسکن در قم تحویل 

اقشار محروم می شود
یکهزار  احداث  عملیات  گفت:  قم  مسکن  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده 
واحد مسکونی ویژه اقشار محروم طی سالهای اخیر در این استان آغاز 

است. شده  متقاضیان  تحویل  مسکن   ۷۰۰ تاکنون  که 
از خطبه های  حجت االسالم سیداحمد میرعمادی در سخنرانی پیش 
مانده  باقی  اضافه کرد:۳۰۰ مسکن  در مصالی قدس،  قم  نماز جمعه 
نیز از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار بوده و به زودی تحویل اقشار 

محروم  و نیازمند استان قم خواهد شد.
با اشاره به تاکیدات امام راحل نسبت به بنیاد مسکن، خاطرنشان  وی 
از اهداف  نیازمند جامعه  و  اقشار مستضعف  برای  کرد: ساخت مسکن 

نهاد مردمی است. این 
هزار   ۶۳ ساخت  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  کرد:  اضافه  میرعمادی 
واحد مسکونی به قم اختصاص یافته که ۳ هزار و ۶۰۰ واحد از این بین 

این استان ساخته می شود. انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  توسط 
های  پروژه  اجرای  و  مسکن  ساخت  در  مسکن  بنیاد  اینکه  بیان  با  وی 
عمرانی در این حوزه دارای تجربه سنگینی است، گفت: همچنین این 
نهاد مردمی پیشران حوادث و سوانح طبیعی در کشور می باشد و این 
نهاد همیشه در سختی ها و بروز حوادث غیرمنتظره در کنار مردم بوده 

است.
و  مسکن  ساخت  داشت:  اظهار  قم  مسکن  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده 
خانه دار شدن یکی از مولفه های مهم ایجاد امید در دل مردم و بخصوص 

مستمندان و اقشار محروم است.
میرعمادی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر اعتبارات قابل توجهی از 
حساب متمرکز صد امام راحل برای ساخت مسکن ویژه اقشار نیازمند به 

استان قم اختصاص یافته است.
مسکن   ۷۰ ساخت  برای  قم  مسکن  بنیاد  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
برای خانواده های بی سرپرست و دارای فرزندان معلول نیازمند مشارکت 
خیران است، افزود: افتتاح حساب ۱۰۰ امام و تاسیس بنیاد مسکن در 
نظام مقدس  توجه  از  انقالب، حکایت  بار نشستن  به  روزهای  نخستین 

جمهوری اسالمی به اقشار ضعیف جامعه و محرومان دارد.
پایان  در  قم  استان  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  در  فقیه  ولی  نماینده 
بیان کرد: باید تالش کنیم مسکن ارزان در اختیار مردم قرار داده شود.

معاون راهداری قم: 
طرح بهسازی محور قم- 

جعفریه عملیاتی شد

اکبر نوروز پور اظهار داشت: با اعتباری افزون بر 580 میلیارد ریال) 58 
میلیارد تومان( پروژه بهسازی محور قم- جعفریه) حدفاصل تقاطع قلعه 

سنگی- جعفریه( به طول 20 کیلومتر اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
درمحورهای  تردد  تسهیل  و  ایمنی  سطح  ارتقا  صیانت،  درراستای  قم، 

برونشهری استان، طرح بهسازی محور قم- جعفریه، عملیاتی شد.
قم  استان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
ضمن اعالم خبر فوق، افزود: با توجه به ترافیک ترکیبی و غالبا سنگین 
مهم  قطب های  از  که  آباد  جعفر  بخش  موقعیت  و  جعفریه   – قم  محور 
کشاورزی- دامداری استان است، طرح بهسازی و ارتقا ایمنی آن هماره 

است. بوده  متبوع  اداره کل  از دغدغه های 
از آنجا که محور قم- جعفریه، کوتاهترین راه  اکبر نوروز پور ادامه داد: 
انواع  چشمگیر  ترافیک  شاهد  باشد،  می  مرکزی  استان  به  دسترسی 
موجب  مهم  این  که  هستیم  آن  از  کاال،  حمل  سنگین  نیمه  ناوگان 

شود. می  آسفالت  زودرس  خستگی  اصطالحا،  و  راه  استهالک 
وی ضمن یادآوری آنکه طی سنوات گذشته نسبت به بهسازی محور قم- 
پی  به  توجه  با  کرد:  تصریح  نگرفته  صورت  چشمگیری  اقدام  جعفریه، 
گیری های مجدانه مسئولین امر و مطالبات مردمی، طرح بهسازی 20 
کیلومتر از محور قم- جعفریه )حدفاصل تقاطع قلعه سنگی- جعفریه( 

از فروردین ماه امسال عملیاتی شد.
نوروز پور درخصوص میزان و نوع اعتبار تخصیصی این پروژه عنوان کرد: 
افزون بر 580 میلیارد ریال) 58 میلیارد تومان( اعتبار اجرایی این طرح 

می باشد که به صورت مشارکتی ) ملی- استانی( تامین شده است.
قم  استان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
درادامه به مشخصات فنی پروژه پرداخت و مطرح کرد: جهت انجام طرح 
بهسازی محور قم- جعفریه که عرض آن 8 متر است، نسبت به اجرای 
ماسه آسفالت و یک الیه روکش توپکا، درطول مسیر اقدام خواهد شد.
اکبر نوروز پور درخصوص بازه زمانی اجرا و بهره برداری ازاین طرح اظهار 
داشت: با توجه به ترافیک محور وضرورت تسریع دراجرا و تکمیل پروژه 
بهسازی محور قم- جعفریه، ان شا ا... با عزم جهادی همکاران و مجری 

پروژه، شاهد تکمیل و بهره برداری از آن تاپایان سالجاری باشیم.
وی درادامه ضمن تاکید بر ضرورت رعایت جامع مقررات جاده ای توسط 
جاده  عمران،  های  طرح  اجرای  محل  از  که  کاربرانی  دیگر  و  رانندگان 
ای تردد می نمایند، خاطر نشان ساخت: بی تردید وقوع هر نوع حادثه 
ای درطول مسیر اجرایی پروژه ها، ضمن تحمیل خسارات جبران ناپذیر 
اجتماعی، موجبات کندی و عدم پیشرفت طرح ها را به دنبال خواهد 

داشت.
پروژه  اجرای  محل  از  که  گرامی  کاربران  ازتمامی  لذا  افزود:  نوروزپور 
بهسازی محور قم- جعفریه تردد می نمایند درخواست داریم نسبت به 
رعایت کامل جوانب ایمنی اهتمام داشته و همکاری و تعامل الزم را با 

باشند. داشته  برونشهری،   بزرگ  پروژه  این  مجریان 

خبـرخبـر

ذوالنوری: 

 نگاه تحولی در ادارات قم حاکم شود

رئیس پلیس آگاهی استان:

قمی ها مراقب تبلیغات سودهای نجومی و تضمینی باشند

مسائل مهم پیرامون زن و خانواده در قم بررسی شد؛

توانمندسازی و افزایش نشاط اجتماعی بانوان از اهداف مدیریت شهری 



شهرداری  هفت  منطقه  مدیر        ◄
میلیارد   470 اختصاص  اعالم  با  قم 
هفت  منطقه   1401 بودجه  در  ریال 
پارکینگ  ساخت  جهت  قم  شهرداری 
بتوانیم  امیدواریم  گفت:  منطقه  این  در 
ساخت  موردنظر  محدوده های  تملک  با 
تسریع  را  پارکینگ ها  این  راه اندازی  و 

. کنیم
شهرنیوز،  با  گفتگو  در  رمضانی  محمد 
منطقه  در  پارکینگ  کمبود  موضوع  به 
هفت شهر قم اشاره کرد و اظهار داشت: 
 ۴۷ منطقه  این   ۱۴۰۱ سال  بودجه  در 
پارکینگ  ساخت  به  تومان  میلیارد 
بتوانیم  امیدواریم  و  داده شده  اختصاص 
با تملک لکه های موردنظر هر چه سریع تر 
پاسخگوی  و  کرده  برطرف  را  مشکل  این 

باشیم. شهروندان  و  مردم  مطالبه 
برای  مشخص شده  لکه های  وی 
و  قرارداد  موردتوجه  را  پارکینگ  ساخت 
بیان کرد: یکی از نقاط مهم برای ساخت 

است  فقیهی  استاد  خیابان  در  پارکینگ 
در  دیگر  ملک  یک  و  تملک  ملک  یک  که 
 ۹ ماده  اعمال  و  قضایی  دستور  انتظار 
و  تخریب  عملیات  به زودی  و  دارد  قرار 

می شود. آغاز  پارکینگ  ساخت 
قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
را  دی   ۱۹ خیابان  در  پارکینگ  ساخت 

در  پارکینگ  ساخت  پروژه های  دیگر  از 
تملک  مرحله  در  که  دانست  منطقه  این 
در  عمده  مشکالت  از  افزود:  و  دارد  قرار 
مالکان  با  توافق  پارکینگ،  احداث  مسیر 

ملک  واگذاری  در  به نحوی که  است، 
توافقات  به راحتی  پارکینگ  ساخت  برای 
پیش  کندی  با  تملک  روند  و  انجام نشده 

مشکالت  این  علی رغم  اما  می رود، 
از  پس  و  رفته  پیش  باقدرت  شهرداری 
طریق  از  را  آن  اجرای  عملیات  تملک 

می کند. دنبال  سرمایه گذاری 
شرقی  بست  ساماندهی  و  تکمیل  وی 
از  یکی  به عنوان  نیز  را  مطهر  حرم 
کرد  منطقه هفت مطرح  اصلی  پروژه های 
مطهر  حرم  شرقی  پارکینگ  شد:  یادآور  و 
مهم ترین  از  یکی  )س(  معصومه  حضرت 
منظر  و  سیما  باید  و  بوده  شهر  پروژه های 
کند  پیدا  بهبود  منطقه  این  در  شهری 
با  رایزنی  و  طرح  مطالعات  مرحله  در  و 
در  سرمایه گذاری  برای  خصوصی  بخش 

ستیم. آن 
قم  شهردار  ویژه  پیگیری  از  رمضانی 
شرقی  پارکینگ  تکلیف  تعیین  برای 
برای  زیادی  جلسات  گفت:  و  داد  خبر 
مجموعه  در  شرقی  پارکینگ  احداث 
حاضر  حال  در  و  برگزارشده  شهرداری 
 ۴۵۰ و  هزار  دو  برای  برنامه ریزی هایی 

مترمربع از عرصه در اختیار شهرداری که 
ندارد  قانونی  مانع  و  انجام شده  آن  تملک 

است. انجام  حال  در 
میزان  این  از  کرد:  تصریح  وی 
است  شهرداری  اختیار  در  که  عرصه ای 
ایجاد  پارکینگ  از یک هزار  بیش  می توان 
کرد که در ساماندهی پیرامون حرم مطهر 

داشت. خواهد  زیادی  تأثیر 
قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
بخش  به  را  پارکینگ  ساخت  واگذاری 
مرکزی  ساخت  اجازه  مقابل  در  خصوصی 
روش  این  با  گفت:  و  نکرد  تأیید  تجاری 
برای  پارکینگ  تأمین  ازنظر  مشکلی 
با  بلکه  شد،  نخواهد  حل  شهروندان 
به  نیاز  و  ترافیک  تجاری  مراکز  ایجاد 

می کند. پیدا  افزایش  نیز  پارکینگ 
مشکالت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
سطح  زیر  پارکینگ های  احداث  متعدد، 
به دنبال  که  است  راهکارهایی  ازجمله 

► هستیم.   آن  اجرای 

عمران  کمیسیون  رئیس        ◄
شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و 
شبکه  کارآمدی  لزوم  بر  تأکید  با  قم 
بودجه  در  گفت:  عمومی  حمل ونقل 
میلیارد   100 مبلغ  قم  شهرداری   1401
نظر  در  اتوبوس  خرید  برای  اوراق  تومان 
باهدف  اتوبوس ها  تعداد  تا  گرفته شده 
عمومی  حمل ونقل  سیستم  ارتقاء 

یابد. افزایش 
با  گفتگو  در  دهناد  محمدحسین  سید 
شهرنیوز، از تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد 
۱۴۰۱ شهرداری  تومانی اوراق در بودجه 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  تقویت  برای 
حمل ونقل  در  داشت:  اظهار  و  داد  خبر 
موفق  شهرهای  تجربه  شهری  ترافیک  و 
نشان داده راه حلی جز توسعه حمل ونقل 
دسترسی  تنها  ازآنجاکه  و  نیست  عمومی 
قمی  شهروندان  برای  عمومی  حمل ونقل 
است  اتوبوس رانی  ناوگان  حاضر  حال  در 
این  تا  شد  خواهد  تالش  رو  همین  از 

شود. تقویت  ناوگان 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
عمومی  حمل ونقل  شبکه  کارآمدی  لزوم 
کارآمد  حدی  به  باید  ناوگان  این  افزود: 
شهروندان  همه  برای  دسترسی  که  باشد 
و  ترافیک  معضل  حل  برای  شود،  فراهم 
این  جز  راهکاری  آن  از  ناشی  مشکالت 

شد. متصور  نمی توان  موضوع 
در  تجربه  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

شبکه  داد:  ادامه  است  ثابت شده  دنیا 
یکپارچه  و  مناسب  عمومی  حمل ونقل 
در  یکپارچه  پوشش  که  است  شبکه ای 

باشد. داشته  شهر  سطح 
حجم  قم  شهر  در  اینکه  بابیان  دهناد 
به عنوان  بوده  اتوبوس رانی  فعالیت 
بسیار  عمومی  حمل ونقل  سیستم  تنها 
ناوگان  این  در  داد:  ادامه  است،  زیاد 
اقبال  عدم  باعث  که  داریم  مشکالتی 
است،  شده  آن  از  استفاده  در  شهروندان 
فاصله  یا  طوالنی  انتظار  یا  سفر  زمان 
شرایط  شده  باعث  ایستگاه ها  تا  زیاد 
حمل ونقل  برای  مطلوب  و  مناسب  کنونی 
این موضوع شهروندان  نباشد که  عمومی 
خودروهای  از  استفاده  سمت  به  را 

است. داده  سوق  شخصی 
اسالمی  شورای  عضو  این  گفته  به 
آمار  کالن شهرها  از  بسیاری  در  قم،  شهر 
است  افزایش  به  رو  شخصی  نقلیه  وسایل 
کاهش  عمومی  حمل ونقل  به  تمایل  و 
در  که  است  حالی  در  این  می یابد، 
سفرهای  برای  افراد  پیشرفته  کشورهای 
یا دانشگاه و …  کار  تا محل  روزانه  جاری 
می کند  استفاده  عمومی  حمل ونقل  از 
سختگیری ها  و  محدودیت ها  طرفی  از  و 
وجود  تک سرنشینی  از  استفاده  برای 

دارد.
تفکر  قم  شهر  در  اینکه  بابیان  وی 
همین  و  بوده  جاری  خودرومحوری 
خودروی  از  استفاده  شده  باعث  موضوع 

شهری  سیاست گذاری های  در  شخصی 
از  استفاده  سالیانه  گفت:  باشد،  اولویت 
حمل ونقل  شبکه  در  شخصی  خودروی 
باعث  موضوع  همین  و  شده  بیشتر  شهر 
ایجاد  معابر  در  ترافیکی  مشکالت  شده 
خودروی  رشد  به اندازه  چراکه  شود، 
این  نتیجه  و  نداشتیم  معابر  رشد  شخصی 
ترافیکی  گره های  با  امروز  که  است  شده 

هستم. مواجه  معابر  در 
مناسب  راه حل های  از  یکی  دهناد 

اتوبوس رانی  ناوگان  وجود  را  مشکل  این 
با  افزود:  و  دانست  قوی  و  یکپارچه 
در  ارائه خدمات  و  مناسب  ناوگان  فعالیت 
خواهند  اعتماد  آن  به  مردم  اتوبوس رانی 
حاصل  آن ها  برای  اطمینان  این  و  کرد 
به  مناسب می توانند  زمان  در  که  می شود 

برسند. مقصد 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای 
میلیارد   ۱۰۰ مبلغ   ۱۴۰۱ بودجه  در 

نظر  در  اتوبوس  خرید  برای  اوراق  تومان 
باهدف  اتوبوس ها  تعداد  تا  گرفته شده 
کارآمدتر  اتوبوس ها،  سرفاصله  کاهش 
بیشتر سیستم در حمل ونقل  و نظم  شدن 

باشیم. شاهد  را  عمومی 
ظرفیت های  از  استفاده  لزوم  بر  وی 
سازمان  یا  کشور  وزارت  در  موجود 
از  باید  افزود:  و  کرد  تأکید  شهرداری 
تقویت  درزمینه  دولت  حمایت های 
► کنیم.   استفاده  عمومی  حمل ونقل 
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»َکَرم چیست؟«    

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
اْلَکَرُم؟  َما  السالم(   )علیهما  اْلُمْجَتبَی  َعِليٍّ  ْبِن  ِلَحَسِن  ِقیَل 
ِفي  َعاِم   الطَّ ِإْطَعاُم   َو  َلِة 

َ
اْلَمْسأ َقْبَل   ِة  ِباْلَعِطیَّ »ااِلْبِتَداُء  َقاَل: 

اْلَحِقیر  َمْنُع  َو  اْلَیِسیِر  ِفي  َظُر  النَّ َقاَل  ِنیَئُة:  الدَّ َفَما  ِقیَل  اْلَمْحِل . 
1.  »...

از امام حسن مجتبی )علیه السالم( سؤال شد: کرم چیست؟ 
درخواست  از  پیش  بخشش،  به  نمودن  آغاز   ...« فرمودند: 
قحطی.  و  ضرورت  وقت  در  نمودن  اطعام  و  )سائل(  نمودن 
سؤال شد: دنائت و پستی چیست؟ فرمودند: راحت طلبی و از 

.»... است  کردن  دریغ  هم  کوچک  و  اندک 
الهی  صفات  از  برخورداری  با  انسان،  بودن  الهی  خلیفه 
شود،  آشکار  انسان  در  الهی  صفات  اگر  یعنی  است؛  مقدور 
السالم(  )علیه  معصوم  امام  می کند.  پیدا  بودن  خلیفه  جایگاه 
آشکار  او  در  الهی  جالل  و  جمال  صفات  تمام  که  است  کسی 
و  الهی  اولیاء  از  کدام  هر  البته  می کند.  پیدا  تجلی  و  شده 
نیاز  مانند  به دالیل خاصی؛  است  السالم( ممکن  )علیهم  ائمه 
زمان، مکان، مردم و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، یکی 
دهند.  نشان  خود  در  صفات  دیگر  از  بیش  را  الهی  صفات  از 
امام  یا  شده اند،  شناخته  »جواد«  به عنوان  نهم  امام  چنان که 
)صلی  محمد«  آل  »عالم  مانند  صفاتی؛  به  السالم(  )علیه  رضا 
الله علیه و آله( یا »انیس النفوس« و مانند آن شناخته می شوند 
و یا امام علی بن الحسین )علیهما السالم( را به »زین العابدین« 
زمانه  و  اوصاف  این  بین  می شناسیم.  »سیدالساجدین«  یا 
ایشان  برنامه های  و  اقدامات  کنش ها،  با  بزرگوران  آن  زیست 

دارد. وجود  جّدی  پیوند 
است؛  این چنین  نیز،  )علیه السالم(  مجتبی  امام  درباره 
و  نیازمندان  به  نسبت  ایشان  وافر  بخشش  و  بذل  کرامت،  لذا 
مثال:  به عنوان  می دهد.  نشان  را  بی بدیل  نمونه های  سائالن، 
را  آن  از  نیمی  بار  چند  و  خویش  دارایی  همه  بار  چند  ایشان 
نیست.  ساده ای  کار  عمل  این  قطعا  که  به فقرا  بخشیده اند 
راه  در  را  خود  عایدات  یک صدم  مثاًل  بخواهیم؛  ما  اگر  برفرض 
رسد  چه  می کنیم؛  محاسبه  بارها  و  بارها  کنیم،  مصرف  خیری 

کنیم! انفاق  را  خود  زندگی  از  نیمی  بخواهیم  به ان که 
اما آن چه که تمام حقیقت کرامت را بیان می کند، چند نکته 
که  نیست  معناکسی  به تمام  کریم  که  است  این  یکی  است: 
اعطا می کند یا فراوان اعطا می کند، بلکه کسی است که بدون 
به ساکن، اعطاء می کند؛ همان گونه خدای  ابتدا  و  درخواست 
نیازها  تمام  درخواست  سابقه  بدون  زیرا  است؛  چنین  سبحان 

می کند. برآورده  را 
نکته دوم که باالتر اولی است، این که: در این اعطاها چنان 
اعطا  ازای  در  یعنی  است؛  نکرده  عطا  گویی  که  می کند  اعطا 
جانب  و  خود  نفع  و  است  چنین  کریم  و  نیست  مطالبه ای  هیچ 
خود را نمی بیند و فقط نیاز مقابل را می بیند. گویی کرم کردن 
را وظیفه خود می داند، نه این که آن را احسانی از جانب جود و 

بداند. او خود  برای  امتیازی 
به رخ  کرده  اعطا  که  را  آن چه  این که:  عالی تر  و  سوم  نکته 
معاش  عقل  نگاه  در  که  می بخشد  چنان  و  نمی کشد  شخص 
باید گفت که فریب خورده است! زیرا در مقام بخشش و اعطاء 

است. خورده  فریب  گویی  که  می زند  تغافل  به  را  خود  چنان 
السالم(  )علیه  مجتبی  حسن  امام  بخشش  داستان های  در 
که  می شود  دیده  بلند  معانی  همین  به  کرم  از  جلوه هایی 
آشوب  شهر  ابن  می شود.  بیان  نمونه  به عنوان  آن ها  از  یکی 
پیش  و  آمد  آن حضرت  نزد  بادیه نشینان  از  یکی  می کند:  نقل 
در  هرچه  فرمودند:  حضرت  بگشاید،  به سخن  لب  آن که  از 
هزار  بیست  صندوق  آن  موجودی  بدهید.  او  به  هست  صندوق 
درهم بود که همه آن را در اختیار آن مرد بادیه نشین قراردادند. 
موالی  کرد:  عرض  و  گشود  به سخن  لب  او  صحنه  آن  دیدن  با 

بازکنم. به ستایش  زبان  و  بگویم  را  نیازم  نگذاشتید  من 
امام حسن )علیه السالم( ضمن اشعاری به وی فرمودند: ما 
است  برلیان  و  مروارید  هم چون  ما  بخشش  که  هستیم  مردمی 
برآورده  به شایستگی  نیازمندان،  آرزوهای  و  امیدها  درآن  که 
بخشش  آنان  درخواست  از  پیش  ما  دستان  و  جود  و  می  شود 
تا مبادا آبروی کسی که سؤال می کند، بریزد. اگر دریا  می کند 

رود. فرو  کرده  شرم  خود  لبریزی  از  بداند  را  ما  عطای  برتری 
****************

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

چاپ دوم، قم، 1404 ق / 1363 ش.

حدیث روز )26۱( 

◄       مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
استان عنوان کرد: طبق آخرین پایش های 
۱۵خرداد  سد  مخزن  حجم  گرفته  انجام 
در  باشد  می  مکعب  متر  میلیون   ۸۲.۶۹۵
سال  مشابه  مدت  در  میزان  این  که  حالی 
بوده  مکعب  متر  میلیون   ۱۰۱.۶۶۴ قبل 

است.
آب  شرکت  عامل  مدیر  اصغری  علی 
با خبرنگار  منطقه ای استان قم در گفتگو 
ایسنا عنوان کرد: طبق آخرین پایش های 
۱۵خرداد  سد  مخزن  حجم  گرفته  انجام 
در  باشد  می  مکعب  متر  میلیون   ۸۲.۶۹۵
سال  مشابه  مدت  در  میزان  این  که  حالی 
بوده  مکعب  متر  میلیون   ۱۰۱.۶۶۴ قبل 

است.
سد  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
ترین  مهم  از  ۱۵خرداد  سد  و  کوچری 
استان  نیاز  مورد  آب  کننده  تأمین  منابع 
همچنین  کرد:  اضافه  روند،  می  شمار  به 

مخزن  حجم  ها  پایش  آخرین  اساس  بر 
کوچری ۹۹.۷۷۹ میلیون متر مکعب است 
در حالی که حجم مخزن این سد در مدت 
متر  میلیون   ۱۴۷.۵۶۳ قبل  سال  مشابه 

است. بوده  مکعب 
روند  کرد:  اظهار  ادامه  در  اصغری 
دیگر  بار  سدها  این  مخزن  حجم  کاهشی 
لزوم صرفه جویی در مصرف آب را به خوبی 

سازد. می   نمایان 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
آب  درصد   ۹۰ بیش از  که  این  به  اشاره  با 
های  سد  طریق  از  قم  مردم  نیاز  مورد 
کوچری و ۱۵ خرداد که در خارج از استان 
کرد: هر  اضافه  تامین می  شود،  دارد  قرار 
مورد  میزان  از  استان  در  آب  مصرف  زمان 
طریق   از  شده  تامین  آب  و  رود  فراتر  نظر 
سد ها جوابگوی این حد از مصرف نباشد،   
از آب چاه  های موجود در قم برای جبران 
این کمبود استفاده می  شود که این مساله 

دارد. درپی  را  آب  کیفیت  کاهش 
قم  استان  نیاز  مورد  آب  کرد:  بیان  وی 
به سختی و با صرف هزینه  های زیاد تأمین 
تا  است  نیاز  دلیل  همین  به  می  شود، 
با رعایت  مصرف آن دربخش  های مختلف 

شده  تعیین  سرانه  های  و  مصرف  الگوی 
باشد تا مشکلی در فرآیند تأمین آب قم به 

نیاید. وجود 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
گرفته  صورت  پایش  های  کرد:   تصریح 

نشان می  دهد بارش برف و باران طی سال 
شده  یاد  های  سد  مناطق  در  جاری  آبی 
گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

است. داشته  کاهش 
در  جوی  نزوالت  داد:  ادامه  اصغری 
کوچری  و  ۱۵خرداد  سدهای  مناطق 
درصد   ۱۶.۷ آماری  متوسط  به  نسبت 
نشان  نیز  موضوع  این  و  داشته   کاهش 
دهنده اهمیت لزوم کاهش مصرف آب در 

است. قم  استان 
ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
آب  مصرف  افزایش  با  کرد:  ابراز  استان 
های  چاه   آب  از  استفاده  لزوم  قم،  در 
نیاز  مورد  آب  تأمین  برای  استان  داخل 
مساله  همین  و  می  شود  بیشتر  مردم 
درپی  را  آب  کیفیت  احتمالی  کاهش 
خواهد داشت به همین دلیل از مردم می 
قم  آب  باالی  کیفیت  حفظ  برای   خواهیم 
► کنند.    جویی  صرفه  آن  مصرف  در 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان: 

● حجم آب سد ۱۵ خرداد به ۸۲ میلیون متر مکعب رسیده است    ●

مدیر منطقه هفت شهرداری خبر داد:

● اختصاص ۴۷۰ میلیارد ریال بودجه برای ساخت پارکینگ در هسته مرکزی شهر   ●

تاکید عضو شورای شهر قم بر تقویت ناوگان اتوبوس رانی؛

● تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تقویت حمل ونقل عمومی   ●

کاهش 20 درصدی آب سدهای تامین کننده آب قم

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵9۸۷   

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۱۱ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۱۱/۹۹ج/۱۰۷۱ ثبت گردیده 
آقای علی اصغر کلوانی محکوم علیه محکوم  آقای احمدعلی حسینی علیه  له 
 ۵۶۸/۱۵۰/۰۰۰ مبلغ  و  ریال   ۱۱/۳۶۳/۸۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است 
قبال  در  تفرشی  قوام  علی  آقای  ثالث  شخص  دولتی  عشر  نیم  عنوان  به  ریال 
که  کرده  توقیف  را  قم  ثبت   ۲ بخش  اصلی   –  ۲۱۴۳ ثبتی  پالک  به  محکوم 

است  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
سجاد  امام  مدرسه  جنب  ن  یارا  خیابان  ولیعصر  متری   ۱۶ آدرس  به  نظر  مورد 
شرح  به  را  خود  نظریه  آمده  عمل  به  بررسیهای  از  پس  که  آمد  عمل  به  بازدید 

دارم.  می  اعالم  ذیل 
و  مترمربع   ۲۱۲ مساحت  به  نظر  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ملک  مشخصات 
مساحت عرصه و باقیمانده پس از رعایت اصالحی ۱۹۲/۴۲ مترمربع و دارای 
کد  ۹۷/۹/۱۰و  مورخ   ۲/۱۰/۱۱۸۷۱ گواهی  شماره  به  ساختمانی  پروانه 
نوسازی ۲-۷-۲۲۱-۱۴به نام خانم شهناز بیحال و پالک ثبتی به شماره قطعه 
زیرزمین  طبقه  دو  ویالئی  صورت  به  قم  ثبتی  دو  بخش  اصلی  از۲۱۴۳   ۱۵۶

به  عمومی   ۱۰ شعبه  دادگاه  رای  دارای  مذکور  ملک  که  باشد.  می  همکف  و 
علی  به  انتقال  و  بیحال  خانم  ید  برخلع  مبنی   ۹۸۰۶۷۹ شعبه  بایگانی  شماره 
پالک  از  متر   ۲۱۲ متراژ  به  زمین  قطعه  یک  به  نسبت  )خواهان(  تفرشی  قوام 
سهم  سه  با  برابر  سهم   ۱۱۳۰۷ از  مشاع  سهم   ۲۹۵ مالک  خواهان  که   ۲۱۴۳
مشاع از ۶ سهم مشاع از ۱۵ سهم ششدانگ پالک موضوع دعوا بوده است که 
 ۲۹۵ تمامی  قطعی  صورت  به   ۷۵ رسمی  دفترخانه  سند  مطابق  مذکور  پالک 

است.  گردیده  منتقل  خریدار  تفرشی  قوام  علی  آقای  نام  به  مشاع  سهم 
ارزیابی انجام گرفته: با توجه به ابعاد موقعیت ومساحت ارزش هر متر مربع از 
زمین فوق مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای ۲۱۲ مترمربع از کل پالک چهار 
دیواری وضع موجود )عرصه( مبلغ ۱۲/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دوازده میلیارد 
و هفتصد و بیست میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد. ارزیابی انجام گرفته 

فاقد احتساب دیون احتمالی پالک مذکور می باشد. 
به  مزایده  طریق  از  فوق   ملک  کل  قضائی  دستور  و  مالک  تقاضای  به  توجه  با 
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید  و  فروش خواهد رسید 
زندان  جنب  ساحلی  خیابان  قم  آدرس  به  صبح   ۰۹/۳۰ الی   ۰۹/۱۵ ساعت 

طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی 
را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری 
از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  ودر  بازدید  مزایده  مورد 
پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه 
از  یکی  در  را  مزایده  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت  گردد.)که  می  واگذار 
باشند(.  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  بانکی عضو شناب که  کارتهای 
در  دهد.  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز   ضمنًا 
سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد سپرده  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  کرد و در صورتی که 
یک  گهی  آ این  شد،  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  او 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم- رضا زارعی 



بایدن تصمیم گرفته  ◄     ظاهرا دولت 
پیشنهاد  ایران،  پیشنهاد  مقابل  در  که 
برای  ایده هایی  حاوی  که  را  جدیدی 
موضوعات  آخرین  فصل  و  حل  چگونگی 
به  است،  برجام  احیای  برای  مانده  باقی 

نکند. ارسال  تهران 
احیای  مذاکرات  یا  هسته ای  مذاکرات 
داشته  که  دیگری  عنوان  هر  یا  برجام 
باشد، چند هفته ای است که دچار رخوت 
که  آنطور  نمی رود.  پیش  خوب  و  شده 
گفته اند،  طرف  دو  در  مسئول  مقامات 
که  آنچه  و  یافته  پایان  فنی  بحث های 
همان  است.  سیاسی  تصمیم  مانده 
دو  عنوان  به  آمریکا  و  ایران  که  تصمیم 
وظیفه  را  آن  اتخاذ  دعوا  این  اصلی  طرف 

می دانند. یکدیگر 
آمریکا  که  است  معتقد  ایرانی  طرف 
گفته  که  آنطور  و  کند  لغو  را  تحریم ها  باید 
اکنون  سپاه  تحریم های  لغو  می شود، 
پیش تر  اینکه  وجود  با  شده.  ساز  مساله 
برخی  که  بود  گفته  کشورمان  وزیرخارجه 
منافع  اگر  دارند  تاکید  سپاه  فرماندهان 

معطل  نباید  باشد  توافق  گرو  در  ملی 
می شود  گفته  که  پیشنهادی  بماند،  سپاه 
مبنای  بر  و  شده  ارائه  آمریکایی ها  توسط 
می ماند،  تحریم  قدس  سپاه  فقط  آن 

است.  نشده  پذیرفته 
ارائه  قصد  نیز  آمریکایی ها  گویا 
الرا  آنکه  شاهد  ندارند!  دیگری  پیشنهاد 
خبرنامه  در  آمریکایی  نگار  روزنامه  روزن 
یک  نوشته:  »دیپلماتیک«  نام  به  خود 
دولت  که  گفت  مذاکرات  به  نزدیک  منبع 
در  که  است  گرفته  تصمیم  ظاهرًا  بایدن 
جدیدی  پیشنهاد  ایران،  پیشنهاد  مقابل 
چگونگی  برای  ایده هایی  حاوی  که  را 
حل و فصل آخرین موضوعات باقی مانده 
برای احیای برجام است، به تهران ارسال 

. نکند
است:  آمده  مطلب  این  ادامه ی  در 
یکی از مقامات ارشد دولت ایاالت متحده 
طفره  باره،  این  در  سوالی  به  پاسخ  در 
آن ها در مالء عام مذاکره  و گفت که  رفت 
دولت،  ارشد  مقام  این  کرد.  نخواهند 
سخن  نامش  افشای  عدم  شرط  به  که 

به من گفت:  آوریل(  امروز )۱۵  می گفت، 
آنچه  که  است  کرده  روشن  »رئیس جمهور 
است،  متحده  ایاالت  امنیت  نفع  به  که  را 
در  واقعًا  مسئولیت  و  داد  خواهد  انجام 

ویژه  به  است،  ایران  عهده  بر  مرحله  این 
موضوع.« این  در 

انتظار  گذشته  ی  هفته  افزوده:  او 

به  پاسخی  متحده  ایاالت  که  می رفت 
مورا،  انریکه  توسط  که  ایران  پیشنهاد 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، آورده شد، 
ارائه کند. پیشتر گزارش دادم که اتحادیه 

جدید  پیشنهاد  منتظر  همچنان  اروپا 
ظاهرًا  زمان،  آن  از  است.  متحده  ایاالت 
کاخ سفید تصمیم گرفته است که پاسخی 

نکند. ارائه 
علی  نوشته:  آمریکایی  روزنامه نگار  این 
بین  گروه  در  ایران  پروژه  مدیر  واعظ، 
المللی بحران، امروز به من گفت: »فضای 
در  پیشنهاد جدید  ارائه یک  برای  سیاسی 
توجهی  قابل  میزان  به  گذشته  هفته  چند 
داد:  ادامه  واعظ  است.«  یافته  کاهش 
توافق  به  یا  ایران  که  معناست  بدان  »این 
باقی   FTO لیست  در  سپاه  و  می رسد 
وی  داشت«.  نخواهد  توافقی  یا  می ماند 
می دانم  بعید  همچنین  »من  کرد:  تصریح 
یک  شود.«  تسلیم  زمینه  این  در  ایران  که 
»من  گفت:  مذاکرات  به  نزدیک  منبع 
دولت  سیاسی  بخش  این  می کنم  فکر 
ندارد  هزینه  پرداخت  به  تمایلی  که  است 
و  میان مدت  استراتژیک  هزینه های  از  و 
فروپاشی  درازمدت  و  سیاسی  بلندمدت 
که  گفت  واعظ  نیست.«  گاه  آ برجام 
میانی  حل  راه  آمریکا  دولت  اینکه  از 
و  لیست  از  سپاه  حذف  مثل  احتمالی 
را   FTO لیست  در  قدس  سپاه  قراردادن 
► است.     ناامید  نمی گیرد،  نظر  در 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

● مذاکرات به بن بست می رسد؟   ●
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار فرمانده سپاه قم: 

مسائل فرهنگی مورد توجه 
مسووالن باشد

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: مسائل فرهنگی در 
در  نشود  مؤثری  اقدام  اگر  و  است  زیادی  اهمیت  دارای  فعلی  شرایط 

آینده بدتر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، وی  در دیدار فرمانده سپاه 
دیگر  و  مخدر  مواد  حجاب،  مجازی،  فضای  مساله  افزود:   قم  استان 

شود. اصالح  و  بررسی  کامل  ریزی  برنامه  با  باید  فرهنگی  مسائل 
وی با اشاره بر اهمیت تعلیم و تبلیغ اسالم تاکید کرد: بایستی از تمام 
ابزارها و وسایل، خصوصا از وسایل رسانه ای و ارتباطی استفاده کرد تا 

از طریق فضای مجازی اسالم را گسترش داد.
سیما،  و  صدا  کمک  با  سپاه  داشت:  اظهار  شیرازی  مکارم  الله  آیت 
دهد. سامان  استان  فرهنگی  اوضاع  به  دانشگاهی  و  حوزوی  مراکز 
در ابتدای این دیدار نیز سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه استان 
قم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی 
مشکالت  کردن  برطرف  در  را  قم  سپاه  دارد،  برعهده  را  آن  دبیری  که 

خواند. دغدغه مند  قم  استان  فرهنگی 
دیبر قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی قم ضمن تشریح فعالیت های 
سازمان  طالب  کمک  با  سبز  خانه  نام  با  مرکز   ۷۵ گفت:  شده  انجام 
حوزه های  در  خانواده ها  به  مشاوره  منظور  به  قم  محالت  در  تبلیغات 
تربیتی، اخالقی، ازدواج و اختالفات زناشوئی تشکیل شده است که از 
بین این مراکز چهار مرکز جزو مراکز اصلی ما هستند که به مشکالتی 

می دهد. راهنمایی  و  مشاوره  خانواده ها  حاد 
خانه  محله   ۲۰ در  اعتیاد  معظل  با  مقابله  برای  همچنین  افزود:  وی 
اعتماد ایجاد شده است که در آن ها کارگاه های ترک اعتیاد و مشاوره ها 
کنار  در  و  می شود  ارائه  اعتیاد  معظل  از  رهایی  برای  جمعی  و  فردی 
این اقدام، یک کمپ ۱۰۰ نفره ترک اعتیاد احداث شده است که در 
حال توسعه فضا و ظرفیت آن به ۵۰۰ نفر هستیم؛ که در آن عالوه بر 
ترک افراد معتاد به روش های تربیتی اسالمی به آن ها در مدت ۳ تا ۶ 
حضور  مدت  همین  در  که  می شود  داده  آموزش  فعالیتی  و  حرفه  ماه 
درآمدزایی مختصری  و خانواده های عزیزشان  برای خود  در کمپ هم 

دارند.

دیدار فرمانده انتظامی 
استان قم با مردم در مسجد 

حضرت ابوالفضل)ع( 

دیدار مردمی فرمانده نیروی انتظامی استان قم دوشنبه 29 فروردین 
برگزار  تیر  هفتم  شهدای  خیابان  ابوالفضل)ع(  حضرت  مسجد  در 

می شود.
انتظامی  فرمانده   " میرفیضی  محمود  "سید  سردار  فارس،  گزارش  به 
با  استان  انتظامی  مسئوالن  هفتگی  دیدارهای  راستای  در  قم  استان 
مردم، در روز دوشنبه 29 فروردین ماه از ساعت 09:00 الی 11:00 
در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( واقع در بلوار شهدای هفتم تیر، نبش 

یافت. 34 حضور خواهد  کوچه 
مطرح  دنبال  به  که  انتظامی  نیروی  حوزه  در  دغدغه مند  افراد  عموم 
باید  که  دارند  یا مشکلی  و  پیشنهادات خود هستند  و  انتقادات  کردن 
دیدار  این  در  می توانند  بگذارند،  میان  در  انتظامی  نیروی  فرمانده  با 
یابند. حضور  مردم،  با  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  چهره  به  چهره 

خبـر

◄     نماینده بستان آباد در مجلس می گوید: برخی فشار های داخلی 
صادر  کار  این  مجوز های  تلویحًا  حتی  شد.  آمریکا  و  ایران  مذاکره  مانع 
را  کار  جلوی  است،  بلند  صدایشان  که  معدودی  تعداد  ولی  بود،  شده 
این  که  هستیم  نتیجه  لحاظ  به  مذاکرات  توقف  شاهد  اکنون  و  گرفتند 
اما  معدود،  تعدادشان  که  است  خاصی  جریان های  واسطه  به  اتفاق 

است. بلند  صدایشان 
دوران  در  رئیسی  سیدابراهیم  شعار های  از  یکی  آیتی:  محمد 
انتخابات ریاست جمهوری این بود که ما توان به سرانجام رسیدن برجام 
گذاشت  نخواهیم  که  شد  گفته  ادامه  در  همچنین  داشت.  خواهیم  را 
مذاکرات  این  واسطه  به  را  اقتصاد کشور  و  فرسایشی شود  مذاکرات  این 
شد.« نخواهد  شرطی  ایران  »اقتصاد  اصالح  در  و  نمی گذاریم  معطل 

حال که ۹ ماه از دوران کاری دولت سیزدهم گذشته است، می بینیم 
برخورد های  طرفی،  از  و  است  نرسیده  نتیجه  به  همچنان  مذاکرات  که 
نمایندگان  برخی  صدای  که  است  بوده  گونه ای  به  هم  مقابل  طرف های 
حامی دولت در مجلس را هم درآورده است و به دولت تذکر دادند که اگر 

را قبول نخواهیم کرد. توافق  برود،  این طور پیش  کار 
گذاشت  نخواهیم  می گوید  وقتی  دولت  که  است  این  اصلی  پرسش 
درنظر  موضوع  این  برای  را  زمانی  چه  دقیقًا  شود،  فرسایشی  مذاکرات 
گرفته است و در صورت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات، چه زمانی خود 

کشید؟ خواهد  کنار  مذاکره  میز  سر  از  را 
در  نمی خواهیم  ما  می گوید  بستان آباد  نماینده  نوری  غالمرضا 
جمله  مذاکرات،  شکست  چون  کنیم،  پیش داوری  مذاکرات  خصوص 
خوبی برای کشور نیست و دوست هم نداریم این اتفاق به وقوع بپیوندد. 
ایران،  ملت  منافع  حفظ  با  هستیم  عالقه مند  می گوید:  رویداد۲۴  به  او 
دولت   می شود  احساس  متاسفانه  ولی  برسد،  نتیجه  به  برجام  مذاکرات 

است. فشار  جریان ها  یک سری  تاثیر  تحت  و  ندارد  را  الزم  اراده 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اکنون شاهد توقف مذاکرات 
به لحاظ نتیجه هستیم که این اتفاق به واسطه جریان های خاصی است 
که تعدادشان معدود، اما صدایشان بلند است. از این رو، امیدوارم دولت 
که  داده  مردم  به  که  قولی  به  و  بگیرد  درنظر  را  کشور  و  مردم  مصالح 

کند. عمل  برساند،  سرانجام  به  را  مذاکرات 
مذاکرات  گذاشت  نخواهیم  که  گفتند  دولتمردان  کرد:  تصریح  نوری 
اگر  من  اعتقاد  به  و  است  کشیده  طول  کار  تاکنون  اما  شود،  فرسایشی 
پیش رو،  هفته های  یا  روز ها  همین  در  باید  کند  اثبات  را  خود  می خواهد 

دهد. نشان  عمل  در  را  برجام  توافق 
آمریکا  و  ایران  صحنه  پشت  مذاکرات  همچنان  اینکه  به  پاسخ  در  وی 

پرده  پشت  مذاکره  و  است  طبیعی  اتفاق  این  بله،  گفت:  دارد؟  ادامه 
هستند.  آمریکا  و  ایران  مذاکره،  اصلی  طرف  دو  چون  می شود،  انجام 
به  را  کشور  دو  این  پیام های  واسطه،  عنوان  به  کشور هایی  هم  اکنون 
بود،  آمریکا  و  ایران  مستقیم  مذاکره  روش،  بهترین  ولی  می رسانند،  هم 
حاصل  زودتر  نتیجه  و  می رفت  جلو  سریع تر  کار ها  صورت،  این  در  چون 

می شد.
داشت:  اظهار  شرقی  آذربایجان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
کشور های واسطه، اول منافع خود را لحاظ می کنند. مثاًل با خود حساب 
تاثیر  بفروشد، چه  را  نفت خود  ایران  و  بگیرد  توافق صورت  اگر  می کنند 
منافع شان  که  رسیدند  این  به  اگر  داد.  خواهد  رخ  آن ها  برای  مثبتی 
بهتر  پس  می رسانند،  یکدیگر  به  را  کشور  دو  پیام  آنگاه  می شود،  تامین 
بود که این پیچیدگی ها را کنار می گذاشتیم و مستقیم حرف ها را منتقل 
می کردیم. در این روند، خیلی از مسائلی که کشور های ثالث نمی توانند 

می کردیم. رجوع  و  رفع  خودمان  را  کنند  حل 
و  ایران  بین  مستقیم  مذاکره  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نوری 
شد.  کار  این  مانع  داخلی  فشار های  برخی  گفت:  نشد؟  برقرار  آمریکا 
حتی تلویحًا مجوز های این کار صادر شده بود، ولی همین تعداد معدود 

گرفتند. را  کار  جلوی 
تیم  افراد  زمانی،  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بستان آباد  نماینده 
نگذاشتند  که  معدودی  تعداد  همین  با  ایران  فعلی  مذاکره کننده 
تیم  که  حال  بودند.  هم صدا  بگیرد،  قرار  خوبی  مسیر  در  مذاکرات 
مذاکره کننده کار را دست گرفته و در میدان عمل هم واقعیت ها را دیده 
جدا  معدود  افراد  این  از  را  راهش  که  است  سخت  برایش  هم  باز  است، 
امروزشان  با عملکرد  این است که حرف های دیروزشان  نگران  زیرا  کند، 

► کند.    جلوه  متناقض  مردم  چشم  پیش 

بناست  اتفاقی  چه  گفت:  ساداتیان  جالل       ◄
رخ دهد و چرا آقایان هیچ گزارش شفافی از آنچه در 

نمی دهند؟ شده،  مطرح  مذاکرات 
امضاست  معرض  در  وین  توافق  می شود  گفته 
و  است  نشده  منتشر  آن  از  جزئیاتی  هیچ  هنوز  اما 
توضیح  ارائه  به  حاضر  ایرانی  مقامات  کار  اینجای  تا 

چرا؟ اما  نیستند 
سیاست  مسائل  تحلیلگر  ساداتیان،  جالل  سید 
گفت:  »نامه نیوز«  به  موضوع  این  درباره  خارجی، 
به  و  شود  برداشته  تحریم ها  و  دهد  رخ  توافقی  »اگر 
و  باشد  جمهوری خواه  آمریکا  بعدی  دولت  که  فرض 
باز هم به فرض از برجام خارج شود، ایران در همین 
خود  بار  می تواند  دارد،  فرصت  که  اندی  و  سال  دو 
از  کلی  بگیرد،  پس  را  مطالباتش  از  کلی  و  ببندند  را 
کمبودها را جبران کند و اعتماد از دست رفته عمومی 
که  گفت  باید  اینها  همه  از  قبل  اما  کند  احیا  هم  را 
معلوم  اصال  یعنی  است؛  ابهام  در  ماجرا  اصل  اصال 
که  رسیده اند  نقطه ای  به  مذاکره  طرفین  نیست 
اتفاقی  چه  کجاست؟  نقطه  آن  و  خیر  یا  کنند  تفاهم 
از  آقایان هیچ گزارش شفافی  بناست رخ دهد و چرا 

نمی دهند؟« شده،  مطرح  مذاکرات  در  آنچه 
تعهدی  هیچ  ما  می گویند  »غربی ها  داد:  ادامه  او 
به شما نمی دهیم؛ یعنی تعهد نمی دهند که خسارت 
و  نشوند  خارج  برجام  از  که  نمی دهند  تعهد  بدهد، 
ماشه  مکانیزم  از  که  نمی دهند  تعهد  مهم تر  همه  از 
خطرناک  بسیار  باشد  طور  این  اگر  نکنند.  استفاده 

از  هریک  برای  ابهامی  کوچک ترین  وقتی  زیرا  است 
ماشه  مکانیزم  می توانند  شود،  ایجاد  غربی  طرفین 
مشترک شان  موضع  دلیل  به  که  حاال  و  کنند  فعال  را 
در  همکاری شان  نیز  و  اوکراین  و  روسیه  جنگ  در 
برقرار  صمیمانه ای  روابط  برجام،  احیای  مذاکرات 
آینده  در  آمریکا  اگر  نیست  بعید  هیچ  کرده اند، 
اروپایی ها  کند،  استفاده  ماشه  مکانیزم  از  بخواهد 
برخالف گذشته این بار با این کشور همراهی کنند«.

همچنین  خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
امیرعبداللهیان  آقای  است  »خوب  کرد:  بیان 
سخن  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  موارد  این  درباره 
صدای  اخیرا  شود.  مطلع  عمومی  افکار  تا  می گفت 
می گوید  ملی  امنیت  کمیسون  و  درآمده  هم  مجلس 
نمی شود.  داده  مذاکرات  روند  از  گزارشی  هیچ 
باقری  آقای  میان  اختالف  دهند  توضیح  آقایان 
آقای  بگویند  بود؟  چه  سر  بر  جلیلی  آقای  و  کنی 
آقای  دارد؟  مذاکرات  روند  با  مشکلی  چه  جلیلی 
چرا  بود  قبلی  مذاکره  تیم  منتقد  روزگاری  که  نبویان 
شفاف سازی  چرا  آقایان  می کند؟  انتقاد  هم  اکنون 
نهایی  موارد  98درصد  می گویند  دوستان  نمی کنند؟ 

صریح  خب  مانده؛  باقی  درصد  دو  فقط  و  شده 
معطل  را  98درصد  که  چیست  درصد  دو  آن  بگویند 
تکلیف  نمی دهند  توضیح  چرا  است؟  داشته  نگه 
می شوند  جمع آوری  آیا  می شود؟  چه  سانتیفورژها 
کشور  از  خارج  به  یا  می شوند  داشته  نگه  انبار  در  و 
بیش  غنی شده  اورانیوم  تکلیف  می شوند؟  فرستاده 
از 300کیلوگیرم چه می شود؟ آیا به روسیه می رود یا 
آنکه دوستان  یا  نه؟ تکلیف آب سنگین چه می شود؟ 
بگویند  حاال  شود،  راستی آزمایی  باید  گفته اند 
تکلیف  خب  نیست،  امضا  معرض  در  توافق  مگر 
سرنوشت  دیگر  سوی  از  می شود؟  چه   راستی آزمایی 
هم  تحریم ها  همه  فرض  به  اگر  می شود؟  چه   FATF
رفع شد و ایران توانست آزادانه نفت خود را بفروشد، 

می کند؟« دریافت  چه طور  را  پولش 
پرسش های  اینها  »همه  گفت:  پایان  در  ساداتیان 
آنها  به  باید  ایران  مقامات  که  است  بی پاسخی 
مذاکره  ظریف  آقای  که  زمانی  چه طور  دهند.  پاسخ 
درباره  طرفدارانشان  و  آقایان  همین  می کرد، 
اما  می داد  پاسخ  باید  او  و  می پرسند  او  از  همه چیز 
► نمی گویند؟«    مردم  به  را  جزئیاتی  هیچ  اکنون 

گفت:  یوسفیان مال  عزت الله       ◄
و  است  مشخص  ایران  خواسته 
است.  معلوم  هم  غربی ها  خواسته های 
چه طور  طرفین  که  دید  باید  حاال 
سامان دهی  را  خواسته هایشان  می توانند 

. کنند
نقطه  حساس ترین  در  وین  مذاکرات 
توافق  بند ها  همه  بر  گویا  دارد.  قرار  خود 
از  نهایی  امضای  هنوز  اما  است،  شده 

است. نگرفته  صورت  طرفین  سوی 
تحلیلگر  و  فعال  یوسفیان مال،  عزت الله 
موضوع  این  درباره  سیاسی،  مسائل 
گفت: »مسئله برجام دیگر نیاز به مذاکره 
چانه زنی ها  از  طرف ها  همه  و  ندارد 
مشخص  ایران  خواسته  کرده اند.  عبور 
معلوم  هم  غربی ها  خواسته های  و  است 

چه طور  طرفین  که  دید  باید  حاال  است. 
سامان دهی  را  خواسته هایشان  می توانند 

» . کنند
او ادامه داد: »ما می گوییم باید تحریم 
برداشته  سپاه  یعنی  ایران  نظامی  نیروی 
که  نیست  منطقی  هیچ وجه  به  زیرا  شود، 
باشد  تحریم  کشور  یک  نظامی  نیروی 
پی  در  که  هستند  نگران  هم  آن ها  و 
برخی  با  روابط شان  سپاه  تحریم  رفع 
کشور های منطقه و نیز رژیم صهیونیستی 
باعث  شرایط  این  همه  شود.  متزلزل 
میان  شدیدی  اختالف های  تا  شده 
کاخ  دموکرات ها،  جمهوری خواهان، 
وجود  به  آمریکا  در  سنا  و  کنگره  سفید، 

ید.« آ
همچنین  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 

بین المللی  توافق های  »در  کرد:  بیان 
صورتجلسه  صفحه  ده ها  است  ممکن 
این  از  هیچ کدام  اما  باشد،  داشته  وجود 
متن  در  نباشد.  طرفین  توافق  مورد  موارد 
اصطالح  به  دارد،  اهمیت  آنچه  مذاکرات 
آقای  دوران  مذاکرات  پرانتزهاست. 
بود  پرانتز  هشت  یا  هفت  دارای  ظریف 
است،  رسیده  پرانتز  دوازده  به  حاال  که 
پرانتز رفع  به  پرانتز ها وابسته  این  اما همه 

است.« سپاه  تحریم 
یوسفیان مال در پایان گفت: »در پایان 
ضمانت  توافقی  هر  که  است  گفتنی 
اجرا  ضمانت  این  که  می خواهد  اجرا 
در  مندرج  یا  باشد  بین المللی  می تواند 
کند  مقرر  توافقنامه  مثال  توافقنامه.  خود 
آمد،  وجود  به  اختالفی  طرفین  میان  اگر 

فالن  نمایندگان  از  متشکل  هیئت  فالن 
کشور ها باید داوری کند. به هر حال باید 

احتمالی  توافق  اجرای  ضمانت  که  دید 
► شد.«    خواهد  چگونه  اخیر 

غالمرضا نوری؛ نماینده مجلس:

● دولت تحت فشار یک جریان خاص است   ●

همه ابهامات توافق وین

● ساداتیان: آقایان چرا شفاف سازی نمی کنند؟   ●

یوسفیان مال: 

● مسئله برجام دیگر نیاز به مذاکره ندارد    ●
همه طرف ها از چانه زنی ها عبور کرده اند
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ع گرانی  ورود مجلس به موضو
اینترنت

آنطور که نماینده نیشابور گفته: در دستور کار است که طی جلسه ای با 
وزیر به مسائل مربوط به اینترنت اعم از سرعت و قیمت رسیدگی شود.

گرانی این روزها تمام مردم را درگیر کرده است. از خودرو گرفته تا برنج 
اعتراض  کلی  از  بعد  اینترنت.  انگار  که  هم  حاال   .  ... و  زمینی  سیب  و 
کاربران معلوم شد که تخلفی صورت نگرفته و اپراتورها طبق تعرفه قیمت 
بخشی  که  اما حتما موجب می شود  تعرفه  برده اند! همین طبق  باال  را 
و  گاز  و  برق  اندازه  به  امروزه  مدرن  زندگی  در  که  اینترنت  از  جامعه  از 
تنظیم  رو است که رئیس سازمان  این  از  بمانند.  ... ضروریست محروم 
مقررات و ارتباطات رادیویی وعده داده که بسته های حمایتی برای افراد 

شود. ارائه  کم برخوردار 
باید  را  می گیرد  تعلق  کسانی  چه  به  و  چقدر   ، کی  اینترنت  یارانه  این 
به  مربوطه  مسئوالن  که  می رود  انتظار  مرحله  این  در  اما  فهمید  بعدا 
دغدغه های مردم توجه کرده و مانع از آن شوند که گرانی لحاظ شده در 
اینترنت باری تازه بر دوش مردم شود، آن هم مردمی که سخت گرفتار 

دارند.  مشکل  تا  هزار  و  گرانی اند 
که  است  ضرورت  همین  گرفتن  نظر  در  با  نیز  مجلس  در  ملت  وکالی 
خیز رسیدگی به موضوع را برداشته اند. شاهدش اینکه احسان ارکانی، 
نظر  باند،  پهنای  بحث  با  رابطه  در  گفته:  »ایسنا«  به  نیشابور  نماینده 
پهنای  زیرساخت  باید  دولت  و  ارتباطات  وزارت  که  است  این  مجلس 
باندی که برای فعالیت دانشگاه ها و مدارس و برای استفاده عموم مردم 
و پیام رسان های اجتماعی نیاز است را با سرعت قابل قبول آماده سازد.

وی ادامه داد: در صورت آماده سازی، تهیه و پایدار ساختن پهنای باند 
از  استفاده  امروز  افزایش قیمت وجود خواهد داشت.  امکان  نیاز  مورد 
مردم  که  همینطور  است.  شده  عمومی  خدمت  یک  به  تبدیل  اینترنت 
از برق، مخابرات و تلفن استفاده می کنند، از اینترنت نیز برای برطرف 
دانشگاهی  فعالیت های  و  ارتباط  بحث  در  خود  مختلف  نیازهای  کردن 
خدمت  یک  به  تبدیل  که  اینترنت  لذا  می کنند؛  استفاده  اجتماعی  و 
و  مناسب  قیمت  از  عمومی  خدمات  سایر  همچون  باید  شده  عمومی 
پایینی برخوردار باشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.
و  شده  برگزار  ارتباطات  وزیر  حضور  با  جلسه ای  تا  است  قرار  گفته:  او 
مجلس  آن  اساس  بر  سپس  کنیم،  بررسی  را  ایشان  توضیحات  و  دالیل 

گرفت. خواهد  تصمیم 
ارکانی در خصوص کاهش سرعت اینترنت در چند وقت اخیر بیان کرد: 
در این رابطه نارضایتی های مختلفی وجود دارد و مردم نسبت به کاهش 
حال  در  مجلس  در  موضوع  این  هستند،  گالیه مند  اینترنت  سرعت 

است. پیگیری 
مجلس  که  است  این  کرد  توجه  آن  به  باید  که  نکته ای  کرد:  اضافه  وی 
باید نظارت کنیم که  نمایندگان ملت  به عنوان  وظیفه نظارتی دارد؛ ما 
اقدامات اجرایی دستگاه ها و وزارتخانه ها به گونه ای پیش نرود که موجب 

نارضایتی و گالیه مندی مردم شود.
اسالمی  شورای  مجلس  در  زبرخان  و  فیروزه  نیشابور،  مردم  نماینده   
در مجلس خاطرنشان کرد: در دستور کار است که در رابطه با موضوع 
باشیم  مربوطه  وزیر  را در خدمت  فناوری اطالعات جلسه ای  و  اینترنت 
را مورد  اینترنت  و قیمت  از جمله سرعت  آن حوزه  تا مشکالت مختلف 
مردم  نفع  به  که  برسیم  نتیجه ای  و  جمع بندی  به  و  دهیم  قرار  بررسی 

باشد.

یک فعال سیاسی اصالح طلب:
با تغییر در کابینه هم اتفاقی 

نخواهد افتاد
ایجاد  ضرورت  یا  وزرا  استیضاح  درباره  زمزمه ها  می گذرد  که  روز  هر 
بروز  نشانه  را  حرف ها  این  برخی  می شود.  بیشتر  هم  کابینه  در  تغییر 
برخی  می دانند،  اصولگرایی  مختلف  طیف ها  بین  اختالفاتی  ظهور  و 
نتیجه  در  که  امیدوارند  و  گفته  تغییر  به  نیاز  این  بودن  واقعی  از  دیگر 
برخی  شود؛  محقق  مهم  این  جمهور  رئیس  توجه  یا  مجلس  پیگیری 
برای  مجلس  تالش  نگرفته  جدی  را  حرف ها  از  یک  هیچ  نیز  دیگر 
رویکردهایش  و  اقدامات  نتیجه  در  نشدن  شریک  و  دولت  با  مرزبندی 

می دانند.
این  در  باران  بنیاد  مدیرعامل  و  اصالح طلب  سیاسی  فعال  امام  جواد 
در  احتمالی  تغییر  هر  که  است  معتقد  او  می گیرد.  جای  آخر  گروه 
کابینه نیز در عرصه عمل و مدیریت کشور تغییری ایجاد نکرده و منجر 
به بهبود اوضاع نخواهد بود. امام در گفتگویی ضمن اشاره به حداقلی 
بودن و عملکرد ضعیف مجلس مستقر ، گفت: »به نظر من این مجلس 
آنهایی که این  از  باید  خودش نمی تواند مستقیما تصمیم بگیرد و اول 
نمایندگان را به مجلس فرستادند، اجازه بگیرد و بعد عمل کند. آنطور 
که ایام انتخابات شاهد بودیم خیلی از این افراد که االن وزیر شدند با 
لذا  نهایت رای اعتماد گرفتند  اما در  بودند  نمایندگان مواجه  مخالفت 
باعث  که  تصمیم گیرندگانی  و  برویم  پیش  رویه  با همین  باشد  قرار  اگر 
روی کار آمدن این مجلس و این دولت شدند، با همان نگاه ادامه دهند 

با تغییر در کابینه هم هیچ اتفاق ویژه ای رخ نخواهد داد.«
وی به انتقاد از وزرای رئیسی پرداخت و: »اینها افرادی را انتخاب کردند 
قرار  اجرایی  کار  مسند  در  بعد  و  می گذراندند  کارآموزی  باید  اول  که 
نمی گیرد  صورت  ویژه ای  اتفاق  بدهند  تغییر  اگر  هم  االن  می گرفتند. 
انتخاب خواهند کرد. تنها چیزی  با همان نگاه افرادی مشابه را  چون 
ناکارآمدی کابینه و مجلسی بود که نشان داد جایگاه  که شاهد بودیم 

مجلس را نه تنها در راس امور بلکه در انتهای امور هم نمی بیند.«

خبـر

◄     کامران ندری گفت: پشت پرده این گرانی ها 
بخشی  است  گرفته  دولت  که  است  تصمیماتی  همان 
در  ضعف  و  ساختاری  مشکالت  به  نیز  مسئله  این  از 
بر بانک ها و نهادهای  سیاست گذاری پولی و نظارت 

برمی گرد. دولت  ریزی  بودجه  و  مالی 
در  اقتصاددان،  و  دانشگاه  استاد  ندری،  کامران 
بیان  دلیل  درباره  سراسری«  »خبر  سایت  با  گفتگو 
ارزانی دستوری از سوی دولت گفت: »من شنیده ام 
رئیس  اما  داده اند  دستوری  چنین  وزیرصمت  معاون 
این  و  ندارند  تخصصی  ها  حوزه  این  در  هم  جمهور 
مشاوران  با  مشورت  از  ناشی  احتماال  ها  صحبت 
روسای  همه  معموال  و  است  معاونینشان  و  اقتصادی 
را  خودشان  های  حرف  و  اند  اینگونه  جمهوری 
مشاورینشان  با  اینکه  از  بعد  بلکه  کنند  نمی  مطرح 
بر  را  خود  بندی  جمع  کردند  صحبت  کارشناسان  و 
اساس آن جمع بندی که از صحبت های کارشناس و 
کنند  می  صحبت  اند  داشته  اطرافیان  های  مشورت 
و وظیفه تبیین جمالت رئیس جمهور به عهده همان 
این  که  است  مربوطه  کارشناسان  و  وزرا  و  معاونین 

دهند«. نشان  جمهور  رئیس  به  را  ها  خط 
که  گرانی ها  پرده  پشت  به  نسبت  ادامه  در  وی 

داشت:  اشاره  است  کرده  اشاره  آن  به  رئیسی 
به دولت است وقتی  این گرانی مربوط  »بخش عمده 
ارز4200حذف می شود، قیمت اینترنت باال می رود، 
هزینه نیروکار به شدت افزایش می یابد،قیمت انرژی 
باال می رود و نرخ مالیات نیز در برخی موارد باال می 
افزایش  پرده  پشت  همان  ها  رفتار  این  مسلما  رود 
افزایش  که  هم  هایی  شرکت  هاست.عمده  قیمت 
اینکه  بهانه  به  و  هستند  دولتی  دهند  می  قیمت 
افزایش  بدون  و  شده  مواجه  مشکل  با  تولیدشان 
گوید  می  هم  جمهور  رئیس  بینند  می  زیان  قیمت 
با مشکل مواجه  با مشکل مواجه نشوند  این واحد ها 
نشدن یعنی چه؟ یعنی افزایش قیمت؛ از سوی دیگر 
جلوی واردات را هم گرفته اند و انحصار در دست این 
افزایش قیمت  باعث  این ها  و همه  کارخانجات است 
کنار مشکالت  در  بگذارید  را  ها می شود.این مسائل 
بودجه  به  مربوط  مسائل  و  نقدینگی  رشد  و  پولی 
اقتصاد دستوری  از  ناشی  این گرانی ها  نتیجتا ریشه 
است که با فرمان حل نمی شود.نمی توان در بودجه 
مصوب کرد ارز4200حذف شود یا اعالم کنید حقوق 
اینترنت  و  گاز  یابد،نرخ  افزایش  دستمزد57درصد  و 
هم باال برود و بعد بگوییم پشت پرده گرانی چیست«.

گرانی ها  این  پرده  »پشت  کرد:  اشاره  همچنین  او 
بخشی  است  گرفته  دولت  که  است  تصمیماتی  همان 
در  ضعف  و  ساختاری  مشکالت  به  نیز  مسئله  این  از 
بر بانک ها و نهادهای  سیاست گذاری پولی و نظارت 
مالی و بودجه ریزی دولت برمی گردد ولی یک بخش 
ربطی  و  است  بوده  دولت  مستقیم  تصمیمات  نیز  آن 
می  حذف  دولت  ندارد.ارز4200این  قبلی  دولت  به 
برد،افزایش  می  باال  دولت  این  هم  را  گاز  قیمت  کند 
همین  توسط  نیز  نزدیک60درصد  دستمزد  نرخ 
توسط  نیز  واردات  منع  و  است  یافته  افزایش  دولت 
به  نیز  انحصار  افزایش  یابد  می  ادامه  دولت  همین 

شود«. می  مربوط  دولت  تمصمیات 
بدست  در  دولت  ضعف  درباره  پایان  در  ندری 
در  »ضعف  افزود:  اقتصادی  امور  سکان  گرفتن 
دولت  از  باالخره6-7ماه  دارد  وجود  گذاری  سیاست 
باشد ماه  بر کار ها شده  باید دولت سوار  و  می گذرد 
نزدیک  گذشت  با  اما  بود  سخت  برایشان  اولیه  های 
یک سال سیاست گذاران دولت بنظر نمی رسد بهانه 
بود  بینی  قابل پیش  از قبل هم  باشند  خاصی داشته 
اگر رئیس جمهور یک نگاهی به نظرات کارشناسی در 
اقتصاددانان  شوند  می  متوجه  بندازند  قبل  های  ماه 

این  ندارند  وابستگی  جناحی  هیچ  به  که  طرف  بی 
بود  و هشدار داده شده  بودند  را کرده  بینی ها  پیش 
و  ها  رسانه  کنند  می  فرصت  ایشان  دانم  نمی  البته 
مطبوعات را نگاه کنند یا خیر و یا کسانیکه این اخبار 
را به رئیس جمهور می دهند نمی دانم تا چه حد این 
اما در هر حال گرانی هایی  فیلتر می کنند  را  نظرات 
خاصی  پرده  پشت  کنند  می  اشاره  آن  به  ایشان  که 

► می شود«.    اعمال  دولت  توسط  و  ندارد 

◄     سال گذشته حقوق مسئوالن فنی داروخانه ها 
۱۳ میلیون تومان بود و در سال جاری رقم پیشنهادی 
ما برای حقوق مسئوالن فنی ۱۹ میلیون تومان است! 
اما داروسازان امروز در تجمعی اعتراضی میزان حقوق 

دانسته اند! پایین  را  تصویب شده 
دارو  و  غذا  سازمان  مقابل  در  داروسازان  از  تعدادی 
تجمعی اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی مسئوالن 

کردند. برگزار  فنی 
مسئول فنی داروخانه ها، داروسازی است که وظیفه 
حضور فعال در داروخانه در ساعات تعیین شده، کنترل 
و  نگهداری  شرایط  بر  نظارت  قبیل  از  مسائلی  و  نسخ 

تاریخ مصرف داروها را بر عهده دارد.
را  اعتراضی  تجمع  این  از  خود  انگیزه  افراد  این 
حقوق  تعرفه  تصویب  در  داروسازان  انجمن  عملکرد 
که  شده اند  مدعی  و  کرده  عنوان  داروسازان  دریافتی 
این انجمن به طوری عمل کرده است که افزایش حقوق 
داروسازان نسبت به تورم نبوده و درآمدها کفاف هزینه 

نمیدهد. را  خانواده  آن ها  تشکیل  و  جوانان  زندگی 
خویی؛  حمید  دکتر  با  مسئله،  این  پیگیری  برای 

کردیم. گفتگو  تهران  داروسازان  انجمن  رئیس 
اگرچه  می گوید  تهران  داروسازان  انجمن  رئیس 
معتقد است که میزان افزایش حقوق دریافتی مسئوالن 
افراد  این  که  زحماتی  با  متناسب  داروخانه ها  فنی 
متحمل می شوند نیست اما سال گذشته حقوق مسئول 
فنی 50 درصد و امسال 40 درصد افزایش یافته است!

به گفته وی، نمی توان بدون توجه به اقتصاد داروخانه 
و  داروخانه داران  بر  حاضر  حال  در  که  فشارهایی  و 
مؤسسین وارد می شود، این حقوق را به میزان بیشتری 

داد. افزایش 
رئیس انجمن داروسازان می گوید: اگر میزان افزایش 
میزان  این  از  بیشتر  داروخانه ها  فنی  مسئوالن  حقوق 
ما  می کردند؛  اعتراض  داروخانه  مؤسسین  می بود، 
داروخانه ها،  مؤسسین  نمایندگان  با  متعددی  جلسات 
مسئولین فنی، صنعت و شرکت های پخش داشتیم و به 

رسیدیم. متوسط  گزینه  یک 
حقوق  میزان  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  خویی 
مسئوالن فنی داروخانه ها در حال حاضر چه قدر است، 
گفت: سال گذشته حقوق آنها 13 میلیون تومان بود و 
در سال جاری رقم پیشنهادی ما برای حقوق مسئوالن 

است! تومان  میلیون   19 فنی 
با این حال، داروسازان جوان معتقدند که میزان سود 
است  مبلغی  آن  از  بیشتر  بسیار  داروخانه ها  اقتصادی 
که به عنوان حقوق به مسئوالن فنی داروخانه پرداخت 
می شود و بنابراین باید حقوق آنها بیشتر از 19 میلیون 

باشد! تومان 
موضوع دیگری که محل اعتراض داروسازان در تجمع 
امروز بود، عدم برگزاری انتخابات انجمن داروسازان در 
16 ماه گذشته بود؛ آنها با تجمع در مقابل سازمان غذا 
زمان  تا  که  کرده اند  درخواست  سازمان  این  از  دارو،  و 
و  اظهارنظر  حق  داروسازان  انجمن  انتخابات،  برگزاری 
این  اعضای  و  باشد  نداشته  را  دستگاه ها  با  نامه نگاری 

تا حداکثر  انجمن داروسازان  انتخابات  و  برکنار  انجمن 
یک ماه آینده برگزار شود.

داروسازان  انجمن  رئیس  مسئله،  این  به  پاسخ  در 
مشتاق  شدت  به  داروسازان  انجمن  شد:  متذکر  تهران 
این  اما  است  انجمن  این  انتخابات  برگزاری  داوطلب  و 
انجمن باید مجوز انتخاباتش را از وزارت کشور دریافت 
کند؛ چند سال پیش تغییری در قانون صورت گرفت و 
و مدتی  قانون احزاب خارج شدند  از شمول  انجمن ها 
اسالمی  شورای  مجلس  جدید  مصوبه  منتظر  است 
به  را  انتخابات  برگزاری  اجازه  کشور  وزارت  که  هستیم 
نامه به وزارت کشور  ما بدهد. ما در سال گذشته ده ها 
دادیم  را  انتخابات  برگزاری  مجوز  درخواست  و  نوشتیم 
تا  که  کردند  اعالم  بار  هر  وزارتخانه  این  مسئوالن  اما 
مجلس  در  مردم نهاد  سازمان های  تکلیف  که  زمانی 
روشن نشود، نمی توانیم چنین مجوزی را صادر کنیم.

بنابر اعالم وی از زمان اخذ مجوز، انتخابات انجمن 
داروسازان ظرف 15 روز قابل برگزاری است.    ►

رسد  می  نظر  به  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال    ◄
را  مافیاها  نتوانستند  اقتصادی  های  وزارتخانه  هنوز 

کنند. خنثی  را  آنها  های  مقاومت  و  مهار 
آمد  کار  روی  انقالبی  شعارهای  با  سیزدهم  دولت 
مهار  را  ها  گرانی  کوتاهی  مدت  ظرف  که  داد  وعده  و 
واقعیت  عمل  در  اما  کند  تقویت  را  ملی  پول  ارزش  و 
نرخ  نسبی  ثبات  با وجود  رقم خورد.  ها شکل دیگری 
ارز، قیمت کاالها و خدمات به طور غیرعادی در حال 
پی  در  را  مردم  نارضایتی  مسئله  این  و  بوده  افزایش 
دیدار  در  رئیسی  سیدابراهیم  آنکه  حال  است،  داشته 
با مداحان اعالم کرد »امیدهای بسیاری در دل مردم 

است.« شده  ایجاد 
نامه  با  گفتگو  در  ترقی  حمیدرضا  رابطه  همین  در 
کاال  گرانی  مهار  در  دولت  ناتوانی  چرایی  درباره  نیوز 
مافیاهای  از  ناشی  بیشتر  ها  گرانی  گفت:  خدمات  و 
داخلی است که حاضر به پذیرش سیاست های دولت 
نیستند؛ در واقع مافیاها با ایجاد موانع جلوی کاهش 
رسد  می  نظر  به  آنکه  ضمن  گیرند.  می  را  ها  قیمت 
را  مافیاها  نتوانستند  اقتصادی  های  وزارتخانه  هنوز 

کنند. خنثی  را  آنها  های  مقاومت  و  مهار 
مثل  ها  گیری  تصمیم  برخی  البته  افزود:  وی 
افزایش حقوق کارگران نیز در قیمت تمام شده کاالها 
تأثیر می گذارد که اینها تبعات بعدی همچون افزایش 
همین  که  دارند  دنبال  به  نیز  را  نقل  و  حمل  قیمت 
شود. می  بازار  در  کاال  قیمت  افزایش  به  منجر  مسئله 
بیان  با  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
افزایش  آثار  و  نتیجه  خواهند  نمی  مافیاها  اینکه 
پدیدار شود،  و سفره مردم  ارزی در جامعه  درآمدهای 
سرمایه  صرف  باید  درآمدها  این  البته  شد:  یادآور 
گذاری های زیربنایی در کشور شود که به طور طبیعی 

کند. می  پیدا  نمود  مدت  طوالنی  در  آثارش 
ضعف  علت  به  نیز  ها  گرانی  از  بخشی  افزود:  وی 
ضعف  و  مختلف  های  بخش  بین  هماهنگی  ایجاد  در 
شوند.  برطرف  باید  که  است  بازار  بر  دولت  نظارت 
همچنین حذف ارز ترجیحی چند ماهی باعث افزایش 

و  در داخل  ارز  تزریق  با  باید  که  ها خواهد شد  قیمت 
به تولید داخلی بتوانند ثبات در قیمت ها را به  کمک 

بیاورند. وجود 
ها  سال  این  طی  مافیاها  مجموع  در  گفت:  ترقی 

را به جیب زدند، االن که دولت و قوه  منافع سنگینی 
قضائیه دنبال این هستند تا جلوی مافیاها را در بخش 
مافیاها  طبیعتا  بگیرند،  دارو  همچون  مختلف  های 
با  و  کنند  می  مقاومت  خودشان  منافع  حفظ  برای 
دولت  اقدام  این  مانع  کنند  می  سعی  قیمت  افزایش 
شوند  تا دولت را در برخورد با خود ناتوان نشان دهند.
با  همراه  دولت  انقالبی  های  تالش  فوالدگر: 

باشد بیشتر  عقالنیت 
همچنین حمیدرضا فوالدگر در گفتگو با فردا درباره 
چرایی گرانی کالها با وجود گشایش های اقتصادی و 
افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت گفت: دولت 
سیزدهم در قیاس با دولت گذشته تازه نفس است و با 
انگیزه های بیشتری به صحنه اجرا پا گذاشته بنابراین 
می  انجام  مدیریتی  جهادی  کارهای  گذارد،  می  وقت 
دهد و اعضای کابینه بین مردم حضور پیدا می کنند. 

کسی هم منکر کارهای با ارزش آنها نیست.
انقالبی دولت  و روحیه  و کوشش  افزود: تالش  وی 
و  نظریات  از  و  باشد  همراه  تدبیر  و  عقالنیت  با  باید 
تجربیات صاحب نظران اقتصادی استفاده کند، یعنی 
خودشان را نباید بی نیاز نظرات صاحب نظران بدانند. 
با گذاشتن جلسات کلی  نظران  نظرات صاحب  کسب 
باید  بلکه  نیست،  پذیر  امکان  بش  و  خوش  حد  در 
با  تا  شود  بررسی  سپس  و  اخذ  آنها  نظرات  مشروح 
به  کار  تر،  مناسب  های  دیدگاه  و  نظرات  کردن  دنبال 

برسد. نتیجه 
اطالع  ضعف  به  اشاره  با  مجلس  ادوار  نماینده  این 
بارها  اخیر  های  ماه  در  شد:  یادآور  دولت،  در  رسانی 
مالی  منابع  دالر  میلیاردها  آزادسازی  درباره  اخباری 
مسئله  این  است،  شده  اعالم  کشورها  سایر  در  ایران 
توقعات مردم را باال برده است چون مردم االن فکر می 
کنند همه پول های بلوکه شده ما در سایر کشورها آزاد 
و به خزانه دولت واریز شده است بنابراین باید آثار این 
اتفاق را سر سفره های خود ببینند؛ در صورتی که این 

نیست. طور 
از  غرامت  اخذ  مورد  جز  واقع  عالم  در  افزود:  وی 
انگلیس که درباره موضوعی مربوط به پیش از انقالب 
بود، مورد دیگری تاکنون اتفاق نیفتاده است. موضوع 
محل  اکنون  هم  کره  در  ما  ارزی  منابع  آزادسازی 
مذاکره است. برخی می گویند »این موضوع مرتبط با 
برجام است« و برخی این ارتباط را رد می کنند و می 
گویند »این موضوع با واسطه گری چند کشور در حال 
انجام است«، حاال فارغ از این مسئله، هنوز آن منابع 
مراحل  دارد  تدریجی  صورت  به  بلکه  اند،  نشده  آزاد 

شود. می  طی  آن  آزادسازی 
منابع  کرد:  بیان  اقتصادی  مسائل  تحلیلگر  این 
پیدا  افزایش  اخیرا  نفت  فروش  محل  از  دولت  ارزی 
و  فروش  میزان  افزایش  واسطه  به  هم  آن  است  کرده 
آینده  در  آثارش  که  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت 
منابع  اگر  حتی  صورت  هر  در  شد.  خواهد  مشخص 
منابع  آزادسازی  یا  نفت  فروش  محل  از  دولت  ارزی 

بنا  کند  پیدا  افزایش  کشورها  سایر  در  ایران  مالی 
با  کاال  تأمین  و  حقوق  افزایش  صرف  آنها  همه  نیست 

شود. مردم  های  سفره  کیفی  بهبود  هدف 
برنامه  منابع  این  هزینه  روی  باید  دولت  افزود:  وی 
ریزی کند، بخشی به حساب ذخیره ارزی و بخشی به 
سرمایه  صرف  نیز  بخشی  و  واریز  ملی  توسعه  صندوق 
همه  اگر  شوند.  اقتصاد  حوزه  در  جدید  های  گذاری 
مصرفی  کاالهای  تأمین  صرف  ارزی  درآمدهای  این 
عمال  نگیرد،  صورت  گذاری  سرمایه  جایی  در  و  شود 

ایم. زده  در جا 
این عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندسین 
با اشاره به مشکالت معیشتی مردم اظهار کرد: گرچه 
کاهش  قدری  نقطه  به  نقطه  تورم   1400 سال  اواخر 
یافت اما تورم سالیانه همچنان باالی 40 درصد است، 
برآورد  درصد   50 باالی  را  ساالنه  تورم  نیز  برخی  البته 
درصد   100 به  تورم  اقالم  برخی  در  حتی  کنند؛  می 

رسد. می 
وی افزود: رهبر انقالب در پیام نوروزی شان ضمن 
تأکید  نکته  دو  بر  دولت،  از تالش های جهادی  تشکر 
ریشه  باید  را  اقتصادی  مسائل  آنکه  نخست  کردند 
است،  بر  زمان  مسائل  این  حل  بنابراین  کرد  حل  ای 
و  دادند  توجه  ها  گرانی  موضوع  به  را  دولت  آنکه  دوم 
 1400 سال  های  آسیب  و  ها  آفت  از  را  موضوع  این 

برشمردند.
با   1401 سال  در  همچنان  اینکه  بیان  با  فوالدگر 
موضوع  شد:  یادآور  هستیم،  مواجه  گرانی  موضوع 
شکل  به  گرانی  موضوع  حل  شود.  عالج  باید  گرانی 
بخشی  نیست.  پذیر  امکان  گذاری  اتیکت  و  دستوری 
از آن می تواند با نظارت بهتر و دقیق تر بر بازار اصالح 
شود اما خیلی از مصادیق گرانی  ناشی از گران فروشی 
است؛  شده  تمام  قیمت  افزایش  دلیل  به  بلکه  نیست 
دیگر  اقتصادی  مسائل  در  ریشه  گرانی  موضوع  یعنی 
تأمین مواد  بانکی،  نرخ سود  مثل موضوعات گمرکی، 
نوسان  و  تورم  افزایش  دستمزد،  تولید،  برای  اولیه 

► ارز دارد.    قیمت 

حمیدرضا ترقی: 

●  مافیا با ایجاد گرانی می خواهد دولت را ناتوان نشان دهد    ●

کامران ندری: 

●  پشت پرده گرانی ها همان تصمیمات دولت است   ●

داروسازان: 

●  حقوق ۱9 میلیون تومانی کم است!   ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
معصومه  له  گردیده  ثبت  ۸/۱۴۰۰ج/۷۶۴  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۸
حاتمی علیه علی بالسیوس محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱۱۴ عدد سکه 
در  نیم  عشر  و  له  در حق محکوم  مبلغ ۲۵۲/۹۵۴/۰۰۰ریال  و  ازادی  بهار  تمام 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف 
سیستم:   / سواری  نوع:  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده 
 /  ۱۳۳۸۱۶۰K۱۲۴ :موتور / شماره  / مدل: ۱۳۹۷   LX-XU۷ :تیپ  / سمند 
۸۲۹ق۸۷ایران  انتظامی:  شماره   ۳۸۹۰۳۱JF۳CE۹۱NAAC شاسی:  شماره 
۱۶ در معیت خواهان اقای علی بالسیوس در پارکینگ امین واقع در جاده جعفریه 
بازدید به عمل اوردیم که با توجه به مدل ، میزان کارکرد ، استهالک و نوع کاربری 
به  با عنایت   ، دارد  راست زدگی  از قسمت درب عقب سمت  بدنه خودرو  اینکه  و 
ازمایش  امکان  و  خاموش  خودرو   ، باتری  افتادن  کار  از  و  توقیف  طوالنی  فرایند 

فنی موتور خودرو میسور نمی باشد ، همچنین دو حلقه الستیک های چرخ جلو 
مستعمل و فرسوده گردیده است و دو حلقه الستیک های چرخ عقب هم دارای 
خودرو  های  شیشه   ، سالم  خودرو  عقب  و  جلو  های  چراغ   ، بوده  اج  درصد   ۵۰
نقلیه  وسیله  نشدن  روشن  به علت  کیلومتر خودور   ، پارچه سالم  تودوزی   ، سالم 
نامشخص و وسیله نقلیه تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ دارای بیمه نامه شخص ثالث می 
باشد. لیکن قیمت وسیله نقلیه با در نظر گرفتن وضعیت فعلی ، قیمت پایه در حال 
حاضر جهت فروش به مبلغ عدد ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به حروف یک میلیارد و 
هشت صد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان تعیین 
و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ ساعت ۱۱ 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های  الی ۱۱/۱۵ صبح 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 

روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل 
در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به 

واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

۷ کاراته کای قمی در جمع 
برترین های کاراته وان ایران 

قرار گرفتند

برترین های  جمع  در  قمی  کاراته کای   ۷ کاراته  فدراسیون  اعالم  با 
گرفتند. قرار  سالجاری  در  کشور  وان  کاراته 

مرحله  قم،رنکینگ  کاراته  هیات  از  ایرنا  شنبه  سه  شامگاه  گزارش  به 
اول سومین دوره از مسابقات لیگ کاراته وان ایران که اسفند ۱۴۰۰ 
بود  شده  برگزار  تحقیقات  علوم   واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
۷ کاراته کای قمی  توسط فدراسیون کاراته اعالم شد که در این بین 

بگیرند. قرار  کشور  در  خود  وزن  های  برترین  جمع  در  توانستند 
این رقابت ها از ۱۶ الی ۲۴ اسفند ماه در چهار رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و امید دختران و پسران برگزار شد و دومین  مرحله 
کرمانشاه  استان  در  ماه  اردیبهشت   ۲۵ الی   ۱۷ از  نیز  ها  رقابت  این 

شد. خواهد  برگزار 
نونهاالن،  سنی  رده  کیلوگرم   ۵۰ مثبت  وزن  در  نجفی  ایمان  محمد 
امیر  نوجوانان،  سنی  رده  کیلوگرم   ۶۳ وزن  در  مرتضایی  سیدمیالد 
اسماعیلی  جوانان،متین  کیلوگرم   ۵۵ منفی  وزن  در  رشید  محمد 
مثبت  وزن  در  علیپور  محمدمهدی  کیلوگرم،   ۷۶ منفی  وزن  در 
سنی  رده  کیلوگرم   ۸۴ مثبت  وزن  در  نعمتی  محمد  و  کیلوگرم   ۷۶
اعالمی  بندی  رده  آخرین  طبق  قم  برتر  کای  کاراته   ۷ پسران  امید 

هستند. کشور  کاراته  فدارسیون 

حضور کماندار قمی در 
مسابقات یونیورسیاد چین

رضا دهپرور به عنوان عضو اصلی تیم ملی دانشجویان جهت اعزام به 
مسابقات یونیورسیاد چین معرفی شد.

بعد از پایان اردوهای انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان دانشجویان 
برگزار  تهران  کمان  با  تیراندازی  فدراسیون  تخصصی  سایت  در  که 
شرکت  برای  پسر  سه  و  دختر  دار  کمان  سه  فنی  کادر  سوی  از  شد، 
رضا  که  شدند  معرفی  جهان  دانشجویان  یونیورسیاد  رقابت های  در 
این  در  کامپوند  کمان  رشته  در  نیز  قم،  نماینده  و  ورزشکار  دهپرور، 

داشت. خواهد  حضور  مسابقات 
برتر در مسابقات  بازیکن  بین شش  با قرار گرفتن در  توانست  دهپرور 
انتخابی تیم ملی دانشجویان کشور که در دی ماه  تیراندازی باکمان 
تیم  اردوی  کامپوند  بخش  در  حضور  جواز  بود،  شده  برگزار   ۱۴۰۰

بیاورد. دست  به  را  دانشجویان  ملی 
تابستانی  یونیورسیاد  دوره  سی ویکمین  که  است  ذکر  شایان 
دانشجویان جهان ۵ تا  ۱۶ تیرماه سال جاری در شهر چنگدو کشور 

می شود. برگزار  چین 

گلزنی ستاره فوتسال قم در 
جام ملت های آسیا

در  امشب  قم  فوتسال  دار  آینده  و  ارزنده  بازیکن  عباسی  مسعود 
جام  مقدماتی  مرحله  از  قرقیزستان  برابر  ایران  دیدار  سومین 
ملت های آسیا ۲۰۲۲ کویت در منطقه مرکز و جنوب آسیا گلزنی کرد.
ایران در آخرین دیدار  تیم ملی فوتسال  فوتبال قم،  به گزارش هیات 
قرقیزستان  سد  از  یک  بر   ۸ نتیجه  با  آسیا  قهرمانی  مقدماتی  مرحله 

کرد. عبور 
علیرضا  عزتی،  مرتضی  طیبی،  حسین  بازی  در  را  ایران  گل های 
درخشانی،  حسین  محمد  عباسی،  احمد  سعید   ،)۲( پور  رفیعی 

رساندند. ثمر  به  عباسی  مسعود 
شاگردان وحید شمسایی با این نتیجه و کسب سه پیروزی، به عنوان 
جام  نهایی  مرحله  به  آسیا  مرکز  و  جنوب  منطقه   A گروه  صدرنشین 

یافت. راه  آسیا  فوتسال  ملت های 
دومین  در  و  مالدیو  صفر  بر   ۱۷ خود  نخست  بازی  در  ایران  ملی  تیم 

بود. کرده  عبور  ترکمنستان  تیم  سد  از  گل  سه  با  نیز  دیدار 
برگزار  کویت  کشور  میزبانی  به  و  مهرماه  نهایی  مرحله  است  گفتنی 
می شود. از این گروه ایران و ترکمنستان  به جام ملت های آسیا صعود 
B این منطقه نیز ازبکستان و تاجیکستان مجوز حضور  کرد و از گروه 

را کسب کردند. آسیا  در مسابقات قهرمانی 

خبـر

◄     رییس هیات شطرنج قم گفت: مسابقات 
شطرنج جام رمضان این استان پس از ۱۰ روز با 

مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.
کرد:  بیان  ایرنا،  با  درگفتگو  رحمتی  حسین 
حضور  با  ماه  ۱۷فروردین  از  مسابقات  این 
هیات  سالن  در  استان  مطرح  بازان  شطرنج 
داد. پایان  خود  کار  به  امروز  و  آغاز  قم  شطرنج 
از  نفر   ۴۰ مسابقات  این  در  داد:  ادامه  وی 
برگزیده  نوجوانان  و  استان  شطرنج بازان  برترین 
حضور داشتند و در چند جدول سوییسی با هم 

کردند. رقابت 
به توسعه و رونق روزافزون رشته  با اشاره  وی 
داور  الجوردی  محمدرضا  قم،گفت:  در  شطرنج 
مسابقات  این  در  ایران  شطرنج  المللی  بین 

داشت. حضور  سرداور،  بعنوان 
از  پس  کرد:  تاکید  قم  شطرنج  هیات  رییس 
علی  چیانه،  حسین  امیر  ها،  رقابت  این  پایان 
فرشادی پناه، مهدی قدسیان، مهدی مطلبی و 
مهدی قاسمی مقام های برتر مسابقات را از آن 

► خود کردند.   

لیگ  نیمه نهایی  رقابت های  ادامه  در  قم  بسکتبال شیمیدر  تیم       ◄
شهرداری  مقابل  چهارم  بازی  در  کشور  باشگاه های  بسکتبال  برتر 
گرگان با نتیجه نزدیک 82 بر 84 شکست خورد و در مجموع با ثبت سه 

بازماند. رقابت ها  این  فینال  به  صعود  از  پیروزی،  یک  و  شکست 
رقابت های  ادامه  در  قم  شیمیدر  بسکتبال  تیم  فارس،  گزارش  به 
ورزشی  مجموعه  در  گذشته  شب  کشور  باشگاه های  بسکتبال  لیگ برتر 
این  در  خود  چهارم  بازی  شهرداری گرگان  تیم  مقابل  تهران  آزادی 
شهرداری  تیم  مجموع  در  تا  کرد  واگذار   ۸۴ بر   ۸۲ نتیجه  با  را  رقابت ها 
لیگ برتر  فینال  در  اصفهان  آهن  ذوب  رقیب  پیروزی   ۳ ثبت  با  گرگان 

باشد.  ۱۴۰۰
شکست  با  را  اول  کوارتر  بازی؛  این  در  شاهین طبع  مهران  شاگردان 
سر  پشت  پیروزی  با  را  سوم  و  دوم  کوارتر  ادامه  در  اما  و  کرده  شروع 
مقابل   ۲۰ بر   ۱۹ امتیازی  یک  فاصله  با  آخر  کوارتر  در  گذاشتند، 
قاطعیت  با  شهرداری  تیم  نتیجه  در  و  خوردند  شکست  گرگان  نماینده 

کند. صعود  رقابت ها  این  فینال  به  مرحله  این  در 
بایکس  دوایت  رضایی فر،  نوید  حسین زاده،  حامد  واحدی،  سینا 
دیگر  بار  اما  و  داشتند،  حضور  شیمیدر  تیم  ترکیب  در  آمینو  آالده  و 
بدست  بازی  این  از  را  امتیاز  بیشترین  تیم  دو  آمریکایی  ستاره های 
آوردند، پری پتی از تیم شهرداری توانست ۳۱ امتیاز و دوایت بایکس از 

کند. کسب  امتیاز   ۳۰ توانست  شیمیدر  تیم 
مقابل  پیروزی  با  گرگان  شهرداری  و  اصفهان  آهن  ذوب  تیم  دو 

باشگاه های  بسکتبال  لیگ برتر  نیمه نهایی  مرحله  در  خود  حریفان 
کسب  را  ها  رقابت  از  فصل  این  فینال  در  حضور  مجوز  توانستند  کشور 
در  را  خود  کار  نیز  سیرجان  آوران  نظم  و  قم  شیمیدر  تیم  اما  و  کنند، 

دادند. پایان  مرحله  همین 
به  نزدیک  از  گذشته  شب  جوانان  و  ورزش  وزیر  سجادی  حمید 
نیمه  مرحله  در  قم  شیمیدر  و  گرگان  شهرداری  تیم های  دیدار  تماشای 
سالن  در  حاضر  تماشاگران  نشست،  آقایان  بسکتبال  برتر  لیگ  نهایی 

► کردند.    تشویق  لحظاتی  برای  را  جوانان  و  ورزش  وزیر  هم 

نظر  در  بدون  ایران  فوتبال  ملی  تیم      ◄
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  به  منتهی  روز  چند  گرفتن 
مسابقه   ۶ حداکثر  فیفا،  پنجره   ۲ در  باید 
قاره های مختلف،  تقویم  و  برگزار کند  تدارکاتی 
با  دوستانه  بازی  برگزاری  امکان  عدم  یا  امکان 

می کند. مشخص  زیادی  حد  تا  را  آنها 
بود  فروردین ماه  دوازدهم  ایرنا،  گزارش  به 
باید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  شد  مشخص  که 
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  رقابت های  دوم  گروه  در 
آمریکا  متحده  ایاالت  انگلیس،  تیم های  با  قطر 
پیکار  ولز  یا  اوکراین  اسکاتلند،  بین  از  یکی  و 

باشد. داشته 

همچنین  و  جهانی  جام  برگزاری  ویژه  زمان 
آورده،  وجود  به  کرونا  شیوع  که  شرایطی 
موجب شده تا تیم های حاضر در جام بیست و 
نداشته  آماده سازی  برای  چندانی  فرصت  دوم 
جهانی  جام  به  منتهی  روز  چند  جز  به  باشند. 
پنجره   ۲ می شوند،  حاضر  قطر  در  تیم ها  که 
شده  گرفته  نظر  در  فیفا  توسط  ملی  بازی های 
است. اولین فیفاِدی از ۳۰ مه تا ۱۴ ژوئن )۹ تا 
۲۷ سپتامبر  تا   ۱۹ از  و دیگری  ۲۴ خردادماه( 

بود. خواهد  مهرماه(  پنجم  تا  شهریور   ۲۸(
این  دنبال  به  تیم ها  الباقی  مثل  هم  ما 
داشته  جدال  تیم هایی  با  بتوانیم  تا  هستیم 
باشیم که شبیه به تیم های هم گروه مان باشند. 
ما باید با ۲ تیم اروپایی و یک تیم از کونکاکاف 
بازی  برگزاری  امکان  آیا  اما  کنیم.  رقابت 
دارد؟ وجود  مناطق  این  نمایندگان  با  دوستانه 

ندارند اروپایی ها وقت خالی 
قاره سبز می رویم.  نمایندگان  به سراغ  ابتدا 
اروپا  ملت های  لیگ  مسابقات  دوره  سومین 
قرار  سطح  چهار  در  اروپایی  تیم   ۵۵ حضور  با 
است از خردادماه آغاز شود و مسابقات مرحله 
انجام  به  رو  پیش  فیفادی   ۲ طی  گروهی 
بازی  انجام  برای  هماهنگی  امکان  می رسد. 
و  است  بعید  بسیار  فیفادی   ۲ این  در  دوستانه 
این  در  را  سبز  قاره  از  نماینده ای  بتوان  سخت 
این خبر  بازی دوستانه مجاب کرد.  برای  مدت 
باید  و  نیست  فدراسیون نشینان  برای  خوبی 
در  معضل  این  بر  غلبه  برای  راهکاری  چه  دید 

می شود. گرفته  نظر 
آمریکا  همتایان  مصاف  به  دوم  پنجره  در 

می رویم
در ادامه ماجرای تیم های منطقه کونکاکاف 
آمریکای شمالی، مرکزی  )کنفدراسیون فوتبال 

دوره  دومین  می کنیم.  بررسی  را  کارائیب(  و 
اولین  در  کونکاکاف  ملت های  لیگ  رقابت های 
به  ۴۱ تیم  پنجره پیش روی فیفا آغاز می شود. 
مسابقات  ادامه  می پردازند.  یکدیگر  با  بازی 
اما در سال ۲۰۲۳ برگزار می شود و این امکان 
دوستانه ای  بازی  دوم  پنجره  در  که  دارد  وجود 
البته  باشیم.  این منطقه داشته  نمایندگان  با  را 
این  نمایندگان  نیز  نخست  پنجره  همان  در  که 
 ۲ از  می توانند  و  داشته  رسمی  بازی   ۲ قاره، 
شوند  بهره مند  زمان  این  در  دوستانه  بازی 
با  بازی  برای  را  شرایط  راه  دوری  شاید  اما 
دشوار  اول  پنجره  در  منطقه  این  نمایندگان 

تیم هایی هستند  بهترین  و مکزیک  کانادا  کند. 
که می توانیم با آنها در پنجره دوم رقابت داشته 
قواره  در  کیفی  لحاظ  از  که  تیم هایی  باشیم. 
با  جهانی  جام  در  مکزیک  هستند.  آمریکا 
عربستان هم گروه است و بدون شک آنها نیز به 

بود. نخواهند  بی میل  ایران  با  بازی 
دسترس  در  جنوبی  آمریکای  نمایندگان  

هستند
خبر؟  چه  قاره ها  و  مناطق  دیگر  از  اما 
پیش  پنجره   ۲ در  آسیا  مانند  جنوبی  آمریکای 
می شود  شنیده  ندارد.  خاصی  برنامه  فیفا  روی 
است  قرار  منطقه  این  نمایندگان  از  برخی 
طرفی  از  باشند.  داشته  آمریکا  در  اردوهایی 
ممکن است دیدار عقب افتاده برزیل و آرژانتین 
در  و  قطر  کشور  در  جهانی  جام  انتخابی  در 
آرژانتین  بازی  برسد.  انجام  به  فیفا  اول  پنجره 
همین  چارچوب  در  نیز  فینالیسما  در  ایتالیا  و 
برگزار  ومبلی  ورزشگاه  در  نخست  فیفادی 
دیدار  برنده  با  پرو  نخست،  پنجره  در  می شود. 
دیدار  جهانی  جام  پلی آف  در  امارات  و  استرالیا 
خواهد داشت. این امکان وجود دارد که بتوانیم 
برهه  این  در  آرژانتین  حتی  یا  و  برزیل  یا  پرو  با 
باشیم. داشته  مسابقه  قطر  کشور  در  و  زمانی 

در پنجره دوم نیز چنین فرصتی مهیا خواهد 
استیلی  حمید  گفته  طبق  که  می دانید  بود. 
در  ایران  دوستانه  بازی های  ملی،  تیم  مدیر 
برگزار  قطر  در  همگی  فیفا،  نخست  پنجره 
که  است  اهمیت  حائز  هم  نکته  این  می شود. 
آرژانتین، اروگوئه، اکوادور و پرو باید در پلی آف 
رقابت  آسیایی  تیم های  با  جهانی  جام  خود  و 
نمی آید  بدشان  نیز  آنها  یعنی  باشند.  داشته 
داشته  دوستانه  بازی  کهن  قاره  نمایندگان  با 

. شند با

آفریقایی ها؛ شاید در پنجره دوم با 
اعالم  رسمی  برنامه  هنوز  آفریقا  قاره  در 
رقابت  شاهد  نخست  پنجره  در  اما  نشده 
ملت های  جام  انتخابی  در  آفریقایی  تیم های 
پنجره  برای  بود.  ۲۰۲۳ خواهیم  آفریقای سال 
دوم هنوز برنامه ای رسمی نشده و ممکن است 
رسمی  بازی  سیاه  قاره  تیم های  پنجره  این  در 
بتوانیم  یعنی ممکن است  این  و  باشند  نداشته 
داشته  قاره  این  نمایندگان  با  دوستانه  رقابتی 
با  بیست ودوم  جام  در  غنا  و  سنگال  باشیم. 
تیم های آسیایی در یک گروه قرار داشته و این 
آسیایی ها  با  تدارکاتی  دیدار  انجام  به  کشور   ۲

دارند. تمایل 
را فراموش نکنید اقیانوسیه  و  آسیا 

کمبود  نشویم.  غافل  هم  خودمان  قاره  از 
خوبی  فرصت  می تواند  میز  روی  گزینه های 
تیم های  با  دوستانه  بازی  دادن  انجام  برای 
در  استرالیا  باشد.  کهن  قاره  یک  درجه 
پلی آف  بازی های  یا  بازی  درگیر  خردادماه 
بی شباهت  بازی  نحوه  لحاظ  از  آنها  است. 
کره  ژاپن،  نیستند.  بریتانیایی  تیم های  به 
جنوبی، قطر و عربستان سعودی نیز می توانند 
دوستانه  دیدار  که  باشند  اعتنایی  قابل  رقبای 
که  محدودیتی  اما  نیست  لطف  از  خالی  آنها  با 
است  ممکن  دارد  وجود  تیم ها  این  برنامه  در 
تیم ها  این  کنار  در  کند.  را دشوار  هماهنگی ها 
نیوزیلند نیز به قطر می آید تا بازی پلی آف خود 
مانند  هم  آنها  کند.  برگزار  کاستاریکا  مقابل  را 
انگلیس،  تیم های  با  مشابه  سبکی  استرالیا 
پایین تر  مراتب  به  سطحی  با  را  ولز  و  اسکاتلند 
باور خیلی ها حریف  برخالف  و  انجام می دهند 

نیستند. ما  برای  بدی 
تیم های خوبی در قطر حضور دارند

با  مناسب  دوستانه  بازی های  برگزاری 
جام  آغاز  از  پیش  می تواند  قدرتمند  تیم های 
دراگان  تیم  قوت  و  ضعف  نقاط  دوم  و  بیست 
نزد  هماهنگی  و  کند  مشخص  را  اسکوچیچ 
که  کنیم  فراموش  نباید  ببرد.  باال  را  بازیکنان 
برای  اندکی  فرصت  جهانی  جام  آغاز  از  پیش 
است  موجود  بازیکنان  گرفتن  قرار  هم  کنار 
و  حیاتی  بسیار  دوستانه  بازی های  این  و 
اول  فیفادی   در  ما  بود.  خواهد  سرنوشت ساز 
باشیم.  داشته  دوستانه  بازی  چهار  می توانیم 
چون  کشورهایی  تیم،  این  جز  به  قطر  در 
نیوزیلند،  کاستاریکا،  امارات،  استرالیا،  پرو، 
اسکاتلند، اوکراین، ولز و حتی احتماال برزیل و 
آرژانتین حاضر هستند. یکی از بین آن سه تیم 
دیگر  تیم   ۲ اما  می شود  ایران  هم گروه  اروپایی 
در صورت اجازه دادن برنامه هایشان می توانند 

بیایند. حساب  به  ایران  برای  خوب  رقیبی 
۶ یا هفت بازی دوستانه در انتظار تیم ملی

مسابقه   ۲ برگزاری  امکان  دوم  فیفادی   در 
این یعنی ما می توانیم حداقل  تدارکاتی است. 
داشته  جهانی  جام  از  پیش  دوستانه  بازی   ۶
باشیم. در روزهای منتهی به آغاز مسابقات هم 
این یعنی  و  برگزار کرد  بتوان یک مسابقه  شاید 
تیم  برای  می توان  را  دوستانه  دیدار  هفت  تا 
ملی پیش از آغاز مسابقات جام جهانی متصور 
پیگیری های  و  رایزنی ها  به  چیز  همه  که   شد 

► دارد.    بستگی  فوتبال  فدراسیون 

جزییاتی از 6 بازی دوستانه ایران پیش از جام جهانی؛

اروپایی ها هرگز، آمریکایی ها حتما برترین تیم های کشتی در جام 
رمضان قم معرفی شدند

باشگاه شهید زین الدین و تیم مرحوم پودنکی با به ترتیب دو تیم برتر 
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی در جام رمضان شدند.

شرکت  با  پودنکی  مرحوم  یادواره  رمضان  جام  آزاد  کشتی  رقابت های 
پایان رسید. به  تیم   ۱۹ قالب  در  ۱۲۷ کشتی گیر 

عنوان  طال  مدال   ۷ کسب  و  امتیاز   ۲۰۸ با  زین الدین  شهید  باشگاه 
جام  قم،  استان  نونهاالن  آزاد  کشتی  قهرمانی  مسابقات  نخست 

کرد. کسب  را  پودنکی  مرحوم  یادواره  رمضان 
تیم  و  شد  دوم  طال  نشان  یک  و  امتیاز   ۱۷۱ با  عباسی  کادمی  آ تیم 

شد. سوم  طال  یک  و  امتیاز   ۱۳۳ با  نژاد  سلطانی  مرحوم 
در  قم  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  همکاری  با  پیکارها  این 
به  سازمان  این  سوی  از  مدال  و  حکم  از  غیر  به  که  شد  برگزار  حالی 
تیم اول دو میلیون تومان، به تیم دوم یک میلیون و پانصد هزار تومان 

شد. اهداء  ورزشی  لوازم  خرید  بن  تومان  یک میلیون  سوم  تیم  به  و 
نیز  پودنکی  یادواره مرحوم  رمضان  فرنگی جام  رقابت های کشتی  در 
که با رقابت ۹۰ فرنگی کار در قالب هشت تیم مختلف در ۱۲ وزن در 
روزهای گذشته برگزار شده بود، تیم های باشگاه خانه کشتی عناوین 

اول تا سوم تیمی را تصاحب کردند.
در این رقابت تیم مرحوم پودنکی از باشگاه خانه کشتی با ۲۰۵ امتیاز 
از  هم بستگی  تیم  و  دوم  امتیاز   ۲۰۰ کسب  با  دل ها  سردار  تیم  اول، 
باشگاه خانه کشتی موفق به کسب ۱۶۰ امتیاز شد و در جایگاه سوم 

قرار گرفت.

حضور پنج فرنگی کار قم در 
سومین اردوی تیم ملی جوانان

پنج فرنگی کار قم در سومین اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
پنج فرنگی کار قمی به سومین اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
 ۶۳ وزن  در  جانقلی  کیلوگرم،  محمد   ۵۵ وزن  در  جواهری  مهدی 
کیلوگرم،  امیر عبدی در وزن ۷۲ کیلوگرم و  شاهرخ میکاییلی در وزن 
ملی  تیم  اردو  به  شده  دعوت  قمی  گیر  کشتی  چهار  کیلوگرم   ۱۳۰

هستند جوانان 
به  فنی  کادر  همراهی  برای  مربی  عنوان  به  نیز  پورنیا  علیزاده  مهدی 

این اردو دعوت شده است.
ماه  اردیبهشت   ۵ الی  فروردین    ۲۵ اردو  این  که  است  ذکر  شایان 
ابراهیم  شهید  کشتی  خانه  تهران،  آزادی  ورزشی  مجموعه  در   ۱۴۰۱

می شود. برگزار  هادی 

خبـر

رییس هیات شطرنج:

برترین های شطرنج جام رمضان قم مشخص شدند

ناکامی شیمیدر قم در صعود به فینال لیگ برتر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵9۸۷   
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◄     سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
گشت  زمینه  در  پرونده  مورد   ۴۰ از  بیش  ازتشکیل 
ارشاد مسئوالن خبر داد و گفت: ستاد امر به معروف 
کرده  ورود  خودروسازی  مسائل  به  منکر  از  نهی  و 

است.
سخنگوی  خان محمدی،  علی  سید  حجت االسالم 
با  گفت وگو  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 
گشت  گفت:  مسئوالن  ارشاد  گشت  درباره  ایلنا 
تشکل هایی  و  گرفته  شکل  مسئوالن  و  مدیران  ارشاد 
کشور  سطح  در  اداری  و  اقتصادی  مفاسد  حوزه  در 
امر  زمینه در ستاد  این  افراد در  و  تشکیل شده است 
به معروف و نهی از منکر تشکل هایی را ثبت کرده اند. 
پرونده هایی  و  انجام  زمینه  این  در  مطالبه گری هایی 
حوزه  در  هم  پرونده ها  این  است  شده  تشکیل  نیز 
حوزه  در  متعددی  پرونده های  هم  و  تولید  از  حمایت 
حمایت  به  نیاز  اگر  و  است  بوده  تولید  و  کارخانجات 
از سوی ستاد  بوده حمایت های الزم  این تشکل ها  از 
کشور  سراسر  دادستان های  با  و  است  گرفته  صورت 
رایزنی های الزم صورت گرفته است، در حوزه مفاسد 
یک  که  است  شده  انجام  اقداماتی  نیز  اقتصادی 
ما خودمان  که  بود  آزاد  مناطق  در خصوص  آن  نمونه 
ورود و پرونده ای را ارائه کردیم که منجر به دستگیری 

شد. مجموعه ها  آن  مسئوالن  از  یکی 
تشکل ها  سوی  از  مطالبات  این  داد:  ادامه  وی 

در  پرونده  مورد   ۴۰ از  بیش  است.  گرفته  صورت 
زمینه های مختلف تشکیل و بررسی شده است برخی 
معروف  به  امر  ستاد  که  بوده  ملی  پرونده ها  این  از 
سطح  در  تخلفاتی  نیز  برخی  و  است  کرده  ورود 
حمایت  با  و  کرده ایم  ورود  که  است  بوده  استان ها 
هم  نتیجه  به  اگر   است.  شده  انجام  رسیدگی  ستاد 

می کنیم. اطالع رسانی  را  مطالبات  نرسیم 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
حمایت  نیازمند  زمینه  این  در  ما  کرد:  خاطرنشان 
جدی مجموعه ها و سازمان ها هستیم یعنی مسئوالن 
و مدیران باید پای کار باشند و این حمایت الزم صورت 

نشود. قضایی  مباحث  درگیر  هم  ستاد  تا  بگیرد 
همکاری  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مطالبات  پیگیری  برای  مدیران  و  مسئوالن  سوی  از 
وجود  ادارات  در  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران 
بود.  این  از  بیش  دولت  این  از  ما  توقع  گفت:  دارد، 
آمده  کار  پای  فساد  با  مبارزه  شعار  با  سیزدهم  دولت 
است و نگاه دولت و اقدامات آن بسیار خوب است و 
اینکه  ضمن  ما  و  است  میدان  در  جهادی  صورت  به 
حمایت  آن  از  و  می دانیم  مردمی  دولت  را  دولت  این 
می کنیم، اما توقع جدی ما بیش از این دولت است. 
بوده  فساد  با  مبارزه  رییس جمهور  شعارهای  از  یکی 
چراکه  کنند  کمک  ما  به  که  می خواهیم  ما  است، 
امر  برای  خوبی  بازوی  می تواند  که  جاهایی  از  یکی 

همین  کند  همکاری  دولت  با  و  باشد  فساد  با  مبارزه 
دارد  مردمی  بدنه  که  است  معروف  به  امر  ستادهای 
این  ما  توقع  می کند  اقدام  چارچوب  یک  براساس  و 
است که دولت حمایت بیشتری داشته باشد و بیشتر 

بیاید. کار  پای 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
امر به  ۶ وزیر عضو شورای مرکزی ستاد  تصریح کرد: 

معروف و نهی از منکر هستند، اما گالیه ما این است 
وزرا  حضور  با  شورا  جلسه  جدید  دولت  در  هنوز  که 
که  بود  قرار  بار  دو  یا  یک  البته  است.  نشده  تشکیل 
اهتمام  قبل  دولت  افتاد.  تعویق  به  اما  شود،  انجام 
زیادی به این موضوع نداشت اما ما از دولت سیزدهم 

باشند. داشته  توجه  موضوع  این  به  که  داریم  توقع 
وی با اشاره به بازدید از مجموعه های خودروسازی 
گفت: ما به مباحث خودروسازها ورود پیدا کردیم و از 
بحث  در  همچنین  و  بازدید  خودروسازی  کارخانجات 
قطعات خودروسازی ورود کرده ایم که متاسفانه فساد 
بحث  در  ما  مشکل  دارد  وجود  بخش  این  در  جدی 
خودروسازی بحث قطعات است و ستاد در این زمینه 
زمینه های  در  مطالباتی  همچنین  است  کرده  ورود 
به  داشتیم.  ارشاد  ورزش،  صمت،  وزارت  با  مرتبط 
طور مثال در وزارت ورزش دوگانگی در حوزه فوتبال 
که  است  جدی  موضوعات  این ها  می کنند،  ایجاد 

دارد. برنامه  و  حرف  زمینه ها  این  در  ستاد 
طی  داد:  ادامه  خان محمدی  حجت االسالم 
داشتیم،  خودروسازی  مجموعه های  از  که  بازدیدی 
توضیحات  این  از  برخی  که  داشتند  توضیحاتی 
در  اما  ندارد  مشکلی  صنعت  اصل  است.  صحیح 
کردن  محدود  یعنی  دارد،  وجود  رانت  قطعات  حوزه 
بروز  باعث  شرکت  چند  توسط  قطعات  واردات 
قضایی  دستگاه  هم  که  است  نیاز  می شود  مشکل 
داشته  جدی  اهتمام  صمت  وزارت  هم  و  کند  ورود 
زمینه های  در  ستاد  شود.  حل  مسئله  این  تا  باشد 
ستاد  از  حمایت  دولت  اگر  و  کرده  ورود  چنینی  این 
از  داشته باشد این همکاری بین ستاد و دولت بیش 

► شد.     خواهد  پیش 

ما،  کشور  در  که  است  مدتی       ◄
در  خود  فرزند  آوردن  دنیا  به  برای  والدین 
بر تحت فشار  تاریخی خاص، عالوه  و  روز 
دردسرهای  و  خطرات  پزشکان،  گذاشتن 
فرزندشان  و  خود  برای  نیز  را  بسیاری 
در  کشور  محققان  می خرند.  جان  به 
کاری  چنین  که  داده اند  نشان  پژوهشی 
واجد  می تواند  سالمتی،  تبعات  بر  عالوه 

باشد. نیز  حقوقی  تبعات 
خداوندی  هدیه  یک  کودک،  تولد 
طریق  از  آن  روند  که  است  انسان ها  به 
زایمان  است.  سزارین  یا  طبیعی  زایمان 
که  است  فیزیولوژیک  پدیده  یک  طبیعی 
آن  انجام  برای  جنین  و  مادر  شرایط  اگر 
عوارض  و  نتایج  حیث  از  باشد،  مساعد 
زایمان  یا  سزارین  زایمان  از  بهتر  به مراتب 
ممکن  سزارین  است.  جراحی  روش  به 
زیاد،  خونریزی  همچون  عوارضی  است 
عفونت،  باالتر  احتمال  بیهوشی،  عوارض 
این  از  مواردی  و  نوزاد  تنفسی  مشکالت 
منابع  بااین حال،  باشد.  داشته  قبیل 
و  مادر  وضعیت  در  را  مواردی  پزشکی 
فرد  چنانچه  که  کرده اند  ذکر  را  جنین 
از این مشکالت باشد، زایمان  دارای یکی 

است. شده  توصیه  سزارین  روش  به 
سزارین  زایمان  متخصصان،  نظر  بر  بنا 
بیشتری  زایمان طبیعی خطرات  به  نسبت 
دارد.  کودک  برای  هم  و  مادر  برای  هم  را 
کشورها  از  بسیاری  اصلی  نگرانی  امروزه 
است.  سزارین  زایمان  میزان  افزایش 
سراسر  در  کودکان  از  رشدی  به  رو  تعداد 
می شوند  متولد  سزارین  زایمان  با  جهان 
آن ها  نوزادان  و  باردار  زنان  می تواند  که 
و  کوتاه مدت  مشکالت  معرض  در  را 
باوجود  این روزها  اما  بلندمدت قرار دهد. 
به عنوان یک  آن که کماکان عمل سزارین 
محسوب  پزشکی  درمانی  و  تشخیصی  امر 

برخی  که  می شود  دیده  به وفور  می شود، 
روزی  انتخاب  برای  را  زنان، عمل سزارین 
برمی گزینند؛  تولد فرزند خود  برای  خاص 
غیرطبیعی  خروج  با  می تواند  که  امری 
بسیار  عوارضی  زایمان،  طبیعی  موعد  از 
بر  عالوه  نوزاد  برای  خطرناک  و  جدی 
حیات  و  کرده  تحمیل  سزارین  عوارض 

اندازد. خطر  به  را  کودک  آینده  و  فعلی 
این  حقوقی  مسائل  خصوص  در 
از  یکی  فرزندان،  آوردن  دنیا  به  روش 
پژوهشگران کشور از دانشگاه تهران اقدام 
به انجام مطالعه ای کرده است که در آن به 
دیدگاه  از  نابهنگامی  سزارین های  چنین 
شناسایی  و  کودک  بنیادین  حقوق  نقض 

است. شده  پرداخته  آن  مسئولیت 
این پژوهش با شیوه توصیفی- تحلیلی 
انجام شده و جمع آوری اطالعات آن نیز با 
گرفته  صورت  کتابخانه ای  اسنادی-  ابزار 

است.
آن  از  حکایت  مطالعه  این  یافته های 
الزامات  از  صحیح  درک  عدم  که  دارد 
حقوق کودک، پایه ها و مبانی آن و ازجمله 
حق سالمت، منجر به ایجاد تفکر انتخاب 
کردن  مناسبتی  و  کودک  تولد  برای  تاریخ 
ابعاد  در  را  جدی  آسیب های  که  شده  آن 
کرد. خواهد  کودکان  این  متوجه  مختلف 
حقوق  گروه  محقق  ابوذری،  مهرنوش 
و  حقوق  دانشکده  جرم شناسی  و  جزا 
دراین باره  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم 
در  انجام شده  بررسی های  »با  می گوید: 
با  که  شد  حاصل  نتیجه  این  ما،  تحقیق 
برای  می توان  فعلی،  حقوقی  وضعیت 
حقوقی  مسئولیت  والدین،  و  پزشک 
توجه  گرچه  کرد،  شناسایی  کیفری  و 
حوزه  این  در  قانون گذار  اختصاصی 
آن،  از  پیش  البته  و  می نماید  ضروری 
تغییر  در  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه ریزی 

می شود«. توصیه  امر،  این 
قبل  که  »نوزادانی  این محقق،  گفته  به 
رشد  رسیدن  پایان  به  و  شدن  کامل  از 
کم  وزن  با  یا  و  رحمی  داخـل  تکامل  و 
باالی مرگ ومیر  متـولد می شوند، در خطر 
افزایش  و  شیرخوارگی  و  نوزادی  دوره  در 
عقب ماندگی  مغزی،  فلج  به  ابتال  خطر 
صدمات  و  معلولیت ها  سایر  و  ذهنی 

دارند«. قرار  درکی  و  حسی 
یا  تعجیل  تحقیق،  این  اشارات  بر  بنا 
انتخاب  در  تالش  و  کودک  تولد  در  تأخیر 

صرف نظر  وی،  تولد  برای  خاص  تاریخ 
نادیده  و  مذکور  جسمی  آسیب های  از 
تولد  برای  کودک  جسمی  آمادگی  گرفتن 
از  می تواند  مادر،  از  مستقل  حیات  و 
با  توأم  رفتار  و  بی توجهی  بارز  مصادیق 
دانسته  کودکان  به  نسبت  سهل انگاری 
نقض  و  کودک آزاری  اقسام  از  که  شود 

نادیده گرفتن بهداشت  حقوق کودکان در 
به موجب  کودکان  حیات  حق  و  سالمت  و 
است. داخلی  قوانین  و  بین المللی  اسناد 

حق  »درواقع،  است:  معتقد  ابوذری 
انسان ها  همه  اساسی  حق  سالمت،  بر 
حق،  این  شناسایی  تضمینات  که  است 
در  بیماری  و  مرگ ومیر  کاهش  سبب 
و  شده  کودک  و  نوزاد  مادر،  ازجمله  افراد 
زنان  منزلت  حفظ  و  برابری  برای  ریشه ای 

است«. کودکان  و 
خصوص  »در  می افزاید:  محقق  این 

شناسایی  امکان سنجی  و  قواعد 
در  والدین  یا  پزشک  برای  مسئولیت 
می توان  انتخابی،  به طور  زودرس  تولد 
یا  جسمانی  مشکل  بروز  صورت  در  گفت 
سببیت  رابطه  احراز  و  کودک  در  بیماری 
یا  بیماری  و  از موعد وی  تولد خارج  میان 
نقص حادث شده، مسئولیت کیفری برای 

کیفری  و  انتظامی  مسئولیت  و  والدین 
مربوطه  بیمارستان  و  معالج  پزشک  برای 

است«. شناسایی  قابل 
متخصص،  این  نظر  اساس  بر  هرچند 
با  طبیعی  زایمان  ترویج  و  فرهنگ سازی 
تخصیص بودجه و نیروی کافی در تسهیل 
بسیار  اقدامی  زمینه،  این  در  آموزش  و 
زودرس  زایمان های  آمار  کاهش  در  مؤثر 
درواقع،  شد.  خواهد  خودخواسته  به طور 
سطح سواد بهداشتی زنان باردار به عنوان 
در  مؤثری  امر  اصلی،  مداخله گر  عامل 

سزارین  زایمان  درخواست  آمار  کاهش 
یا  جنین  مادر،  بیماری  و  مرگ  کاهش  و 

بود. خواهد  نوزاد 
»مجله  در  ارزشمند  یافته های  این 
علمی  انجمن  به  متعلق  پزشکی«  حقوق 
شده اند./  منتشر  ایران  پزشکی  حقوق 

► ایسنا  

◄     فوق تخصص گوارش وکبد گفت: 
ماه  دهه  سومین  در  ویژه  به  شدید  نفخ 
غذاهای  مصرف  خاطر  به  احتماال  مبارک 
و  آن  در  موجود  نخود  و  آش  مثل  نفاخ 
کنند  سعی  باید  داران  روزه  است.  زولبیا 
غذاهای  از  استفاده  آخر  دهه  در  ویژه  به 
را  باقاال  و  لوبیا  نخود،  مثل  موادی  نفاخ 

. کنند  محدود 
تخصص  فوق  حسینی  اسحاق  محمود 
با  فارس  با  وگو  گفت  در  وکبد  گوارش 
اینکه روزه داری در رژیم غذایی  به  اشاره 
نفخ  گفت:  کند  می  ایجاد  را  تغییراتی  ما 
مبارک  ماه  دهه  سومین  در  ویژه  به  شدید 
نفاخ  غذاهای  مصرف  خاطر  به  احتماال 

زولبیا  و  آن  در  موجود  نخود  و  آش  مثل 
ویژه  به  کنند  باید سعی  داران  روزه  است. 
نفاخ   غذاهای  از  استفاده  آخر  دهه  در 
باقاال را محدود  موادی مثل نخود، لوبیا و 
اما  بگیرند  روزه  راحتی  به  بتوانند  تا  کنند 
از مواد  باید کمتر  به طور کلی روزه داران 

کنند. استفاده  نفاخ  غذایی 

وی با ذکر این نکته که زمانی فرد دچار 
یبوست می شود که کمتر از دوبار در هفته 
هم  وی  مدفوع  و  باشد   داشته  دفع  دفع 
رفع  برای  ماده  بهترین  گفت:  باشد  سفت 
یبوست آب ولرم است. در این شرایط باید 
نوشید.  روز  شبانه  در  ولرم  آب  لیوان   8
و  هویج  کلم،  میوه،  مثل  فیبردار  مواد  از 
زیتون  مثل  ملینی  مواد  و  کرفس  کاهو، 
همینطور  و  کرد  استفاده  زیتون  روغن  و 
حالت  این  در  داد.  انجام  ورزشی  حرکات 
فرد  و  نیست  دارو  از  استفاده  به  نیازی 

گیرد. می  پاسخ  معموال 
توجه  با  کرد:  تصریح  حسینی  اسحاق 
دار  روزه  ساعت   16 حدود  اینکه  به 
یبوست  مشکل  که  افرادی  حتی  هستیم 
خواهند  مدفوع  سفتی  دچار  هم  ندارند 
بین  می شود  توصیه  شرایط  این  در  شد. 
مایعات،  زیاد،  آب  از  حتما  سحر  و  افطار 
بیشتری استفاده کنند  و میوه جات  کاهو 

نشوند. یبوست  دچار  تا 
معده  زخم  فردی  کرد:اگر  تاکید  وی 
روزه  تواند  نمی  دارد  فعال  عشر  اثنی  و 
آینده  سال  به  را  داری  روزه  باید  و  بگیرد 
این  اینکه  به  توجه  با  اما  کند.  موکول 
می  پیدا  التیام  هفته   8 تا   6 طی  ها  زخم 

کنند، افرادی که پیش از این زخم داشته 
توانند روزه  اند می  پیدا کرده  بهبود  و  اند 
درمان  حال  بیماردر  فرد  که  اگر  بگیرند. 
اول  سال  در  زخم  عود  احتمال  هم  باشد 
بیمارانی  بود.  10 درصد خواهد  تا   5 بین 
روزه  با  احتماال  و  دارند  فعال  زخم  که 
و  معده  بافت  شدگی  سوراخ  دچار  داری 
بگیرند. روزه  نباید  شوند  می  عشر  اثنی 

نفخ  داد:  توضیح  حسینی  اسحاق 
بلعیدن  اول  دارد.  اساسی  علت  سه  معده 
که  مایعات  و  غذا  مصرف  هنگام  در  هوا 
را  خود  غذاخوردن  روش  افراد  این  باید 
نفاخ  مواد  از  استفاده  دوم،  کنند.  عوض 
این مواد  بهتر است  باقاال که  و  مثل نخود 
شوند.  خورده  کمتر  یا  و  نشده  خورده 
شود  می  نفخ  باعث  که  عاملی  سومین 
از  پس  راحتی  به  که  است  معده  باکتری 
یک دوره درمان و استفاده از آنتی بیوتیک 

شود. می  متوقف  باکتری  رشد 
و  لبها  شدن  خشک  کرد:  بیان  وی 
تخم  خوردن  از  پس  بدن  چپ  سمت  ورم 
از  ناشی  تواند  می  زیاد  احتمال  به  مرغ 
که  غذایی  مواد  باید  باشد.  حساسیت 
را  شوند  می  بدن  در  حساسیت  موجب 

► کرد.   کنترل  و  حذف 

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکرخبرداد:

●   ستاد امر به معروف و نهی از منکر به مسائل خودروسازی ورود کرد   ●
 وجود فساد جدی در حوزه قطعات خودرو

در یک مطالعه بررسی شد

●   تبعات حقوقی اصرار بر تاریخ تولد خاص فرزند   ●

●  چطور در ماه رمضان دچار مشکالت گوارشی نشویم؟   ●

مفهوم وضعیت در پروفایل 
متقاضیان مسکن تشریح شد

در  وضعیت  مفهوم  ای  اطالعیه  در  قم  شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط 
کرد. تشریح  را  مسکن  متقاضیان  پروفایل 

پروفایل  در  وضعیت  مفهوم  درباره   قم  شهرسازی  و  راه  اطالعیه  
است: شرح  این  به  مسکن  متقاضیان 

در انتظار دریافت استعالم آبی رنگ
به معنی ثبت نام اولیه متقاضی است و هنوز پاسخ استعالمات از مرکز 

اعالم نشده است.
پس از اعالم نتایج اولیه وزارت سه وضعیت مشخص می شود.

رد درخواست قرمز رنگ
به معنی رد ثبت نام متقاضی است چنانچه به این مسئله اعتراض دارد 
مرحله  به  تا  نماید  ثبت  نامی  ثبت  پروفایل  در  را  خود  اعتراض"   " باید 

یابد. انتقال  بعد 
بخشی از ثبت نام کنندگان توسط مدیر سامانه یعنی از تهران به دلیل 

قرمز بودن فرم ج و بارگذاری نکردن مدارک حدف شده اند.
در انتظار تایید استعالم سبز رنگ

بعد از اعالم استعالم اولیه مرکز، نیاز به بررسی مجدد در استان هست.
این دسته از افراد نه لزوما تایید شده اند و نه رد.

حدود ۴۰ هزار متقاضی در این وضعیت هستند که پروسه بررسی آنها 
زمانبر است و به هیچ وجه نیاز به مراجعه به راه و شهرسازی نیست.

گفتنی است این دسته از افراد در صورت تایید، به مرحله بعد منتقل 
شوند. می 

در انتظار بررسی آبی رنگ
به معنی تایید اولیه دو مورد از استعالمات یعنی عدم مالکیت خصوصی 

و مالکیت دولتی است.
تاهل، احراز سکونت ۵ ساله می  یعنی  بررسی دو استعالم دیگر  برای 

کنند. بارگذاری  را  مدارک خود  بایست 
بیش از ۵۰ هزار نفر از متقاضیان در این وضعیت هستند و بررسی این 
دسته،  این  باالی  تعداد  به  توجه  با  و  شود  می  انجام  استان  در  موارد 

بود. خواهد  زمانبر 
بعد از تایید مدارک بارگذاری شده به مرحله بعد منتقل می شوند.

در انتظار تایید مدیر
به منزله تایید نهایی فرد بوده و مدیر سامانه می بایست نسبت به تایید 

آن ها اقدام نماید.
در انتظار افتتاح حساب

این دسته از افراد تا حدود دو هفته بعد از شروع این وضعیت، شماره 
پیامک می شود. حساب 

شماره حساب از سوی وزارت اعالم خواهد شد.
افتتاح حساب

متقاضی پیامک شماره حساب را دریافت و ظرف مدت ۱۵ روز کاری 
نماید. اقدام  اولیه  واریز  به  بایست نسبت  می 

تخصیص پروژه
مشخص شدن پروژه متقاضی و اتصال وی به پروژه

با توجه به ثبت نام حدود ۱۳۰ هزار ثبت نام کننده و متقاضی مسکن، 
تایید هر مرحله علی الخصوص " در انتظار تایید استعالم" و " در انتظار 
مکرر  مراجعه  با  بینجامد،  طول  به  ماه  چندین  است  ممکن  بررسی" 
فرآیند پاالیش طوالنی خواهد شد؛پاالیش به مرور انجام می شود و هر 

متقاضی ۱۵ روز یک بار پروفایل خود را چک نماید.

آمپول های نوروبیونی که سر 
از یخچال یک مرغ فروشی 

درآوردند

بیش از ۵ هزار عدد آمپول نوروبیون احتکار شده از یخچال یک واحد 
مرغ فروشی در استان قم کشف و ضبط شد.

در  محور  سالمت  کاالی  احتکار  خصوص  در  مردمی  گزارش  پی  در 
قم  حکومتی  تعزیرات  مشترک  گشت  فروشی،  مرغ  صنفی  واحد  یک 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  کارشناسان  همراه  به 
داخل  از  و  مراجعه  موردنظر  محل  به  استان  صمت  سازمان  بازرسان 
عدد   ۵,۲۵۰ تعداد  صنفی،  واحد  این  مرغ  نگهداری  محل  یخچال 
آمپول ویتامین )نوروبیون( به ارزش تقریبی ۲۲۵ میلیون ریال کشف 

کردند.
امکان  و  کیفیت  سالمت،  بررسی  جهت  شده  کشف  دارویی  اقالم   
توزیع، در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قم قرار گرفت و پرونده جهت 

شد. ارسال  استان  حکومتی  تعزیرات  به  رسیدگی  مراحل  سیر 
آمپول نوروبیون از ویتامین های ب ۱۲ و ۱۶ و ۱ تشکیل شده و  برای 

آرتروز، آلزایمر و کم خونی تجویز می شود.

خبـر
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است  محکوم  پرونده  دو  هر  جمعا  علیه  محکوم   ، نیرو  نصر  انرژی  مهندسی  و  فنی  شرکت  علیه  دار  جبه 
نیم عشر  ۲۳/۲۰۸/۴۹۹/۸۹۵ریال  پرداخت  و  له  ۴۶۴/۱۶۹/۹۹۷/۹۳۵ریال در حق محکوم  پرداخت  به 
که  نموده  توقیف  را  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی 
برند  با  گازسوز  برق  موتور   -۱ تجهیزات:  و  االت  ماشین  لیست  است.  ارزیابی کرده  ذیل  به شرح  کارشناس 
مدل   ، فنالند  کشور  ساخت   ABB برند  کوپله  دینام  با   – فنالند  کشور  ساخت   ۱۸v۲۸SG مدل   wartsila
AMG۰۷۱۰LS۰۶ظرفیت ۵۰۰۰KVA دور ۱۰۰۰RPM فرکانس ۵۰HZ به سال ساخت ۱۹۹۸ و شماره 
های  تابلو   ، کاری  خنک   ، رسانی  سوخت  قبیل  از  جانبی  های  سیستم  کلیه  همراه  به   ۴۵۶۱۴۲۳ سریال 
برق و ادوات کنترلی – در وضعیت غیر اماده به کار و نیاز به راه اندازی. قیمت پایه دستگاه فوق با توجه به 
استهالک و شرایط فعلی جهت فروش از طریق مزایده مبلغ ۷۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال هفتاد و نه میلیارد 
با  فنالند  کشور  ساخت   ۱۸V۲۸SG مدل   wartsila برند  با  سوز  گاز  برق  موتور   -۲ شود.  می  براورد  ریال 

شماره حک شده بر روی بدنه ۱۲۰۸ZT۱۳۴ با دینام کوپله برند LEROY SOMER ساخت کشور فرانسه 
و   HZ  ۵۰ فرکانس   ۱۰۰۰RPM دور   KW  ۴/۵ توان   ۵۰۰۰  KVA ظرفیت  با   ۶p/LSA۵۶BUL۹ مدل   ،
 ، کاری  خنک   ، رسانی  سوخت  قبیل  از  جانبی  های  سیستم  کلیه  همراه  به   ۱۶۷۹۸۷/۲ سریال  شماره 
با  پایه دستگاه فوق  اندازی قیمت  راه  به  نیاز  کار  به  اماده  ، در وضعیت غیر  ادوات کنترلی  و  برق  تابلوهای 
نه  و  به استهالک و شرایط فعلی جهت فروش ازطریق مزایده مبلغ ۷۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال هفتاد  توجه 
و    ۵۰۰۰  KVA با ظرفیت   –  AEG برند  با  ترانسفور ماتور  ۲ دو عدد  تعداد  براورد می شود.۳-  ریال  میلیارد 
۲۰KV/V ۶۳۰۰ به سال ساخت ۲۰۰۲ مستعمل. قیمت پایه هر ترانس با توجه به استهالک و شرایط فعلی 
۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  مزایده  طریق  از  فروش  جهت 
فعلی دستگاه ها  استهالک  میزان  به  توجه  با  کارشناسی:  نتیجه  براورد می شود.  ریال  میلیارد  دو  و  بیست 
و تجهیزات ، جمع کل قیمت پایه جهت مزایده دستگاه های فوق الذکر مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
KVA۱۰۰۰ ذکر  اولیه ظرفیت دینام ها  براورد می گردد. توضیحات: درگزارش  ریال  میلیارد  و هشتاد  صد 
تاثیری در  شده که در این گزارش اصالح گردیده است)۵۰۰۰KVA( الزم به ذکر است این اشتباه بوده و 

ارزیابی ندارد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده 
شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402

ورزش  المللی  بین  همایش  اولین    ◄
ایران  در  معلولیت  دارای  افراد  کریکت 
اندیشه  فرهنگسرای  در  گذشته  هفته 
تهران برگزار شد . دکتر فتانه امیری فعال 
حوزه آموزش و توانمندسازی افراد دارای 
های  فدراسیون  نماینده   ، معلولیت 
و  ناشنوایان  نابینایان،   کریکت  جهانی 
راه  هدف  با   ، ایران  در  ویلچر  با  کریکت 
معلولین  برای  مهیج  ورزش  این  اندازی 
پیگیر  که  است  نیم  و  یکسال  از  بیش 
فدراسیون  و  ورزش  وزارت  حمایت  کسب 

  . است  ایران  در  معلولین  ورزش  های 
تسهیل  و  تسریع  جهت  همایش   
آموزش  و  تیم  تشکیل  و  معرفی  در 
این ورزش  به  معلولیت  دارای  عالقمندان 
مدعوین  اینکه  به  توجه  با   . شد  برگزار 
فرهنگی  و  ورزشی  مسولین  از  همایش 
ملی  معلول  قهرمانان  و  ورزشکاران   ،
اساتید   ، هنرمندان  المللی،   بین  و 
های  انجمن  روسای   ، پژوهشگران  و 
و  ورزش  حوزه  به  عالقمندان  و  معلولین 
راستا  این  در  است  امید  بودند  معلولیت 
آنان  حمایت  با  خوبی  دستاوردهای 

. شود  کسب 
پاکستان  که  آنجایی  از  اساس  این  بر 
ورزش  بزرگ  مدعیان  از  هندوستان  و 
 ، شوند  می  محسوب  جهان  در  کریکت 
از  نیز  معلولین  کریکت  بنیانگذاران  و 
پاکستان  سفیر   ، هستند  کشور  دو  این 
رویداد  این  از  خرسندی  ابراز  با  ایران  در 
اندازی  راه  در  را  خود  کامل  حمایت  مهم 
المللی  بین  و  ملی  های  بازی  برگزاری  و 
کارگزار  زیدی  انصار  علی   . نمود  اعالم 
همراه  به  که  پاکستان  سفیر  معاون  و 
و  سفارت  کارکنان  از  جمعی  و  همسر 
مراسم  در  پاکستان  کریکت  بازیکنان 
ایراد سخنرانی  با  و  همایش شرکت کردند 
اشتراکات  و  دوستانه  روابط  اهمیت  به 

و  برادر  کشور  دو  فرهنگی  و  تاریخی 
و  نمودند  اشاره  پاکستان  و  ایران  همسایه 
پاکستان  بر حمایت کامل سفیر و سفارت 

 . کردند  تاکید 

مسولین  از  زاده  هادی  اصغر  علی 
ورزش  حوزه  در  متخصص  و  متعهد 
هئیت   رییس  نم  نم  منصور   ، معلولین 
شهر  جانبازان  و  معلولین  های  ورزش 
ورزش  هیئت  رییس  زورقی  روزبه   ، تهران 
البرز  استان  بینایان  کم  و  نابینایان  های 
آمادگی   ، همایش  در  خود  حضور  با  نیز 

خود را جهت همکاری و مساعدت در راه 
 . نمودند  اعالم  معلولین  کریکت  اندازی 
از مدعوین دیگر همایش دکتر احمدی 
خدمات  و  رفاه  سازمان  رییس  صدر 

دکتر  خانم  و  تهران  شهرداری  اجتماعی 
اجتماعی  های  آسیب  اداره  رییس  ذریه 
ابراز  بر  عالوه  که  بودند  تهران  شهر 
 ، مهم  رویداد  این  از  حمایت  و  خرسندی 
های  پروژه  در  مشارکت  و  همکاری  جهت 
دعوت  طرفین  اهداف  راستای  در  دیگر 
مراسم  این  آغاز  در   . نمودند  همکاری  به 

و  ورزشکار  یک  بعنوان  زر  خشت  فریدون 
قهرمان دارای معلولیت ، در مورد اهمیت 
جسمی  سالمت  و  ورزش  به  پرداختن 
و  کردند  سخنرانی  معلولین  روحی  و 

مراسم  در  حاضر  معلول  ورزشی  قهرمانان 
 . گرفتند  قرار  تشویق  مورد  و  معرفی 

ورزش  معرفی  با  امیری  فتانه  دکتر 
مختص  مقررات  و  قوانین  و  کریکت 
با  ارتباط  پروسه   ، معلولین  کریکت  به 
فدراسیون های جهانی کریکت با ویلچر و 
استقبال  و  معلولیت   دارای  افراد  کریکت 

و  یکسال  همچنین  و  ها  فدراسیون  این 
مهیج  ورزش  این  اندازی  راه  پیگیری  نیم 
های  فدراسیون  و  ورزش  وزارت  طریق  از 
تشریح  را  ایران  در  معلولین  های  ورزش 

 . کردند 
از  تقدیر  ضمن  همایش  پایان  در 
پاکستان  سفارت  تیم  کریکت  بازیکنان 
کارگزاران  و  سفیر  همدلی  و  همراهی    ،
مسولین  و  هنرمندان  و  سفارتخانه  این 
قاب  در  معلولیت  حوزه  به  عالقمندان  و 

►    . شد  وضبط  ثبت  عکسی 

●  فراز و نشیب های راه اندازی ورزش کریکت معلولین در ایران    ●
با دستور شهردار قرارگاه 

عملیاتی تحقق "جهاد تبیین" در 
شهرداری قم تشکیل شد

در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  عمل  در  قم  شهردار  دستور  با 
مدیریت  مختلف  عرصه های  در  تبیین  جهاد  دقیق  اجرای  خصوص 
شد. تشکیل  قم  شهرداری  در  تبیین  جهاد  عملیاتی  قرارگاه  شهری، 
جلسه  در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
باهدف  قرارگاه  این  کرد:  بیان  قم،  شهرداری  اداری  شورای 
معظم  مقام  منویات  تحقق  در  شهری  مدیریت  مجموعه  نقش آفرینی 
و  ارتباطات  کل  اداره  مسئولیت  با  تبیین  جهاد  خصوص  در  رهبری 
اقدامات،  با  مرتبط  مختلف  عرصه های  در  شهرداری  بین الملل  امور 

داشت. خواهد  فعالیت  قم  شهرداری  عملکرد  و  برنامه ها 
عملیاتی  قرارگاه  این  ویژه های  کار  از  برخی  به  اشاره  با  قم  شهردار 
ترویج  و  ایرانی-اسالمی  تصریح کرد: خدمت، روزی حالل، معماری 
عملیاتی  قرارگاه  اجرایی  برنامه های  مهم  محورهای  از  زندگی  سبک 

است. تبیین  جهاد 
حوزه  در  نظام  دستاوردهای  تبیین  و  روشنگری  سقائیان نژاد  دکتر 
اهداف  از  را  دشمنان  نمایی های  سیاه  با  مقابله  و  شهری  مدیریت 
بر  ارزش ها  ضد  و  ارزش ها  تبیین  گفت:  و  دانست  قرارگاه  این  مهم 
دنبال  عملیاتی  قرارگاه  این  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  مبنای 

شد. خواهد 

ناکامی ۳ حفار غیرمجاز در 
بخش سلفچگان

حفار  سه  دستگیری  از  قم  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  فرمانده 
غیرمجاز اشیای تاریخی در منطقه صعب العبور بخش سلفچگان خبر 

داد.
سرهنگ فرامرز بازگیر امروز بیست و هفتم فروردین ماه ۱۴۰۱ گفت: 
»در پی گزارش مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز به قصد دستیابی به 
اشیای تاریخی در یکی از مناطق بخش سلفچگان، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار یگان حفاظت میراث فرهنگی قرار گرفت.«
گذر  از  پس  غافلگیرانه  عملیات  در  حفاظت  یگان  »عوامل  گفت:  او 
سلفچگان  بخش  مناطق  از  یکی  صعب العبور  و  کوهستانی  منطقه  از 
ناکام  زمین  متری   ۱۰ عمق  در  حفاری  حین  را  غیرمجاز  حفار  سه 

گذاشتند.«
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی قم گفت: »متخلفان در ادامه با 
همکاری نیروی انتظامی به همراه ضبط ادوات حفاری دستگیر و برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.«
زمینه  در  تخلف  هرگونه  »شهروندان  گفت:  پایان  در  بازگیر  سرهنگ 
و   ۳۷۷۴۰۴۹۲ با شماره های  را  استان  تاریخی  آثار  از  و صیانت  حفظ 
۳۷۷۳۸۱۹۹ فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی قم و یا 

اطالع دهند.« ناجا   ۱۱۰ تلفن  با شماره 

خبـر

آگهی مزایده اتومبیل
ق   ۳۴۳ انتظامی  شماره  پارس  پژو  سواری  خودروی  مزایده  اگهی 
و   ۱۳۹۹۰۴۰۲۵۰۳۶۰۰۱۳۱۶ های  پرونده  کالسه  به  مربوط   ۸۷
های  شماره  اجرایی  های  پرونده  موجب  به   ۱۳۹۹۰۴۰۲۵۰۳۶۰۰۱۳۱۷
۱۳۹۹۰۴۰۲۵۰۳۶۰۰۱۳۱۶ و ۱۳۹۹۰۴۰۲۵۰۳۶۰۰۱۳۱۷ و با شماره های 
 ، چگنی  یاقوتی  سکینه  خانم   : له   ۱۴۰۰۰۳۲۳۶ و   ۱۴۰۰۰۳۲۳۷ بایگانی 
انتظامی  شماره  پارس  پژو  سواری  خودروی   ، زاده  عرب  عباس  اقای   : علیه 
۳۴۳ ق ۸۷ متعلق به اقای عباس عرب زاده ، واقع در قم – سلفچگان – پارکینگ 
اجرای  اداره  محل  در  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  سلفچگان  مهر 
سواری  خودرو  خودرو:  فنی  مشخصات  رسد:  می  فروش  به  قم  رسمی  اسناد 
 ۰۸۱۹۰۶۱K۱۲۴ موتور  شماره  سفید  رنگ   ۱۳۹۵  : مدل   PARS XU۷ پژو 
دارد   : گذاری  شماره  قابلیت   ۸۶۵۷۴۲GH۶CE۰۱NAAN شاسی:  شماره 
ندارد   : رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   ۳۰ ماده  نقض   – دارد   : اصالت   –
ندارد   : ثالث  شخص  بیمه  درصد   ۷۰ جلو:  درصد   ۶۰ عقب  الستیک:  درصد 
سپر  شده  تار  جلو  های  چراغ  است(  رسیده  اتمام  به   ۱۴۰۰/۶/۹ تاریخ  )در 

دادگستری  رسمی  کارشناس   – فرورفتگی  راست  عقب  درب   – شکسته  عقب 
خودروی سواری فوق را به مبلغ ۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )دو میلیارد و هفتاد 
الی  ۹ صبح  از ساعت  نموده است. مزایده موتور مذکور  ارزیابی  ریال(  میلیون 
قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۲/۱۷ مورخه  شنبه  روز  ظهر   ۱۲
ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع 
انجام می شود.  قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره   – قم  امالک بخش یک  و  اسناد 
مزایده موتور مذکور از مبلغ پایه ۲/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )دو میلیارد و هفتاد 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوت  مزایده  در 
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  خودرو  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 
دارایی  حساب  مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد 
می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد  می  ذیصالح  مراجع  عندالزوم  و  شهرداری  و 

باشد. شده  واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  شخص  توسط  بایست 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش


