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گزیـده خبـرها

دولت  که  کاری  این  مقدم:  مصباحی     ◄
گوشت  مرغ،  به  که  این  خصوصا  و  کرده  شروع 
شجاعت  خیلی   ، نشده  منحصر  تخم مرغ  و 
می خواهد چرا که جراحی بزرگی است. دولت با 
ریخته،  که  برنامه هایی  و  کرده  که  مشورت هایی 
سطح  در  فراگیر  و  جدی  کار  یک  می خواهد 
حمایت  دولت  از  باید  معتقدم  دهد.  انجام  ملی 
با  بتواند  دولت  که  برود  پیش  گونه ای  به  و  کرد 
توضیح،  برسد.  سامان  به  داشته  که  جسارتی 
است.  مردم  کردن  قانع  و  کردن  روشن  تبیین، 
دولت باید با تدبیر خود مردم را قانع کند. زمانی 
که مردم قانع شوند با دولت همراهی می کنند.
روزها  این  که  گزاره ای  دارد«؛  درد  »جراحی 
، بارها و بارها از زبان مسئوالن و حامیان حذف 
ارز ترجیحی شنیده می شود اما سوال اینجاست 

که چرا مردم باید این درد را تحمل کنند؟
برابر  اکنون، قیمت کاالهای اساسی چندین 
های  اولویت  از  که  مردم  معیشت  تامین  و  شده 
به  است،  سیزدهم  دولت  ویژه  به  و  دولت  هر 
روزها،  این  افتاده است. حلقه مفقوده  مخاطره 
جراحی  درد  شوند  حاضر  تا  است  مردم  اقناع 
کنند. تحمل  را  گرانی  فشار  و  بپذیرند  را  بزرگ 

مجمع  عضو  مقدم،  مصباحی  غالمرضا 
قد  تمام  حامیان  از  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
حذف ارز ترجیحی است. او بر این باور است که 
باید حتما جراحی اقتصادی انجام شود و دولت 
ابراهیم رئیسی آن را شجاعانه انجام داده است. 
مصباحی  غالمرضا  با  خبرآنالین  گفتگوی 

بخوانید: را  مقدم 
برای  دولت  که  باورند  این  بر  بسیاری 
ندارد.  مشخصی  برنامه  ترجیحی  ارز  حذف 

چیست؟ شما  نظر 
من یک سوال دارم آیا متخصصین اقتصادی 
از  که  افرادی  یا  کرده اند  صحبت  باره  این  در 
را  اظهارنظر  این  ندارند  خبر  دولت  کار  عمق 

؟ می کنند
صحبت  باره  این  در  که  کسانی  جمله  از 
که  هستند  مجلس  نمایندگان  می کنند 
باید  مقننه  قوه  اعضای  عنوان  به  طبیعتا 
داشته  اشراف   ، دولت  برنامه  نبود  و  بود  به 

... باشند 

به  تخصصی  منظر  از  آنها  که  گفت  نمی شود 
است  این  واقعیت  می کنند.  نگاه  موضوع  این 
منتشر  را  خود  برنامه  و  دارد  برنامه  دولت  که 
جمع  را  نظرها  آن  برای  و  کرده  عمومی  و  کرده 
برنامه  درباره  خواسته  نخبگان  از  و  است  کرده 
داده  انجام  دولت  که  کاری  کنند.  اظهارنظر 
مختلف  دولت های  است.  شجاعانه  اقدامی 
این  که  نداشتند  را  جسارت  و  جرات  و  آمدند 
کار را انجام دهند. در دوره محمود احمدی نژاد 
و  داد  رخ  انرژی  بخش  در  اتفاق  این  سال  یک 

دیگر ادامه پیدا نکرد. در آن یک سال اقدامات 
اساسی، مفید، موثر و مورد رضایت عامه مردم و 
مورد ارزیابی مثبت صندوق بین المللی پول بود. 
این  و خصوصا  این کاری که دولت شروع کرده 
 ، نشده  منحصر  تخم مرغ  و  گوشت  مرغ،  به  که 
جراحی  که  چرا  می خواهد  شجاعت  خیلی 
و  کرده  که  مشورت هایی  با  دولت  است.  بزرگی 
برنامه هایی که ریخته، می خواهد یک کار جدی 
و فراگیر در سطح ملی انجام دهد. معتقدم باید 
از دولت حمایت کرد و به گونه ای پیش برود که 
سامان  به  داشته  که  جسارتی  با  بتواند  دولت 

برسد.
مثبت  نیز  را  نقدی  یارانه  پرداخت 

؟ نید ا می د
نیست.  مثبت  نقدی،  یارانه  پرداخت  اصال، 
قبول است  قابل  دوماهه  اقدام موقت  به عنوان 

به  را  ساختاری  اصالح  اجرای  دولت  که  این  و 
مثبتی  اثر  بدهد،  کاالبرگ  بعد  و  بیاندازد  تعویق 
ارز  پرداخت  اصالح  دارد.  اقتصادی  نظر  از 
۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت 
مورد  باید  موضوع  این  اما  کرد  اتخاذ  سیزدهم 
تحرکات  تاثیر  تحت  تصمیم  این  که  باشد  توجه 

نگیرد. قرار  شده  کارشناسی  غیر 
حتما، شنیده اید یا خوانده اید که بخشی 
از مردم معترض هستند و تجمعات اعتراضی 

هم داشته اند

این جراحی  از دردی که  و  جراحی درد دارد 
تصور  است.  درآمده  صدایشان  عده ای  دارد، 
ولی  دهد  انجام  قلب  جراحی  پزشکی  کنید 
آه  با  بیمار  واکنش های  نکند.  بیهوش  را  بیمار 
به  مسکنی  دولت  این  حاال  بود.  خواهد  ناله  و 
به  نقدی  یارانه  پرداخت  آن مسکن،  و  زده  مردم 
بوده است. حاال  تاثیرگذار  که  بوده  دوماه  مدت 
بر  مدت  کوتاه  در  بیشتری  فشار  است  ممکن 
را تجمعات  آنها  نمی توان  اما  وارد شود.  عده ای 

دانست. اساسی  و  گسترده  پایدار،  اعتراضی 
مسئوالن  و  مردم  به  شما  پیشنهاد 

؟ چیست
کردن  قانع  و  کردن  روشن  تبیین،  توضیح، 
را  مردم  خود  تدبیر  با  باید  دولت  است.  مردم 
دولت  با  شوند  قانع  مردم  که  زمانی  کند.  قانع 

► می کنند.    همراهی 

◄   استاندار قم گفت: روابط عمومی ها مرکز 
ثقل احیای عدالت و نماد کارآمدی اداری بوده و 

پرچمدار پیشرفت سازمانی محسوب می شوند.
به گزارش روزنامه گویه به نقل از روابط عمومی 
سید  قم،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
محمد تقی شاهچراغی در همایش گرامیداشت 
مجتمع  در  که  عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز 
فرهنگی امامزاده سید علی)ع( برگزار شد اظهار 
کرد: پیشنهاد من این است که جلسات فصلی با 
حضور روابط عمومی ادارات برگزار شود و هدف 
و  تجربیات  انتقال  آموزشی،  مسائل  هم  آن  از 

باشد. انتقادات  و  پیشنهادات  بررسی 
انسانی  منابع  و  توسعه  معاون  افزود:  وی 
باشد  داشته  را  مسئولیت  این  نیز  استانداری 
برنامه  سازمان  ظرفیت  از  استفاده  با  که 
و  دارایی  و  اقتصاد  کل  اداره  بودجه،  و  بودجه 
و  اعتبارات  موضوع  دیگر،  سازمان های  برخی 
کند. پیگیری  را  استفاده  مورد  ظرفیت های 

ادارات  اینکه مدیران کل  بیان  با  استاندار قم 
توجیه  استانداری  طریق  از  نیز  دستگاه ها  و 
خواهند شد گفت: در بحث اعتبارات نیز معاونت 
توسعه و منابع انسانی ابتدا موضوع ساختارها را 
ارزیابی کند و سپس پیشنهادات الزم برای بهبود 

امور را ارائه دهد.
اساس  بر  است  ممکن  گاهی  داد:  ادامه  وی 
تصویب  امکان  اداری،  ساختارهای  و  قوانین 
عنوان مدیریت برای روابط عمومی وجود نداشته 
باشد اما به لحاظ انشایی، جایگاه مدیریت برای 
و روابط عمومی ها  این واحد در نظر گرفته شود 
داشته  حضور  جلسات  در  مدیر  یک  عنوان  به 

باشند.
از  بخشی  کرد:  خاطرنشان  شاهچراغی 
کارکنان  ادارات دولتی، قراردادی هستند که این 
و مقرر  با رئیس جمهور مطرح کردیم  را  موضوع 
بررسی  مورد  استان  دیگر  برخی  با  همراه  شد 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  بگیرد؛  قرار 
ادله ای برای عدم استخدام این نیروها دارد ولی 
به دنبال این هستیم که با توجه به موافقت رئیس 
جمهور، مسئله را به سرانجام برسانیم و تالش ها 

دارد. ادامه  زمینه  این  در 
قراردادی  مدل  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 

در  گفت:  نیست  مناسب  چندان  نیرو  جذب  در 
به  سال هاست  که  نیروهایی  حق  در  حقیقت 
شده  جفا  می کنند  فعالیت  قراردادی  صورت 
را  موضوع  هستیم  تالش  در  بنابراین  است 

کنیم. پیگیری 
وی با تاکید بر مسئله آموزش و توانمندسازی 
روابط عمومی های ادارات و دستگاه ها در سطح 
روابط  پویایی  برای  کرد:  خاطرنشان  استان 
کردن  پر  و  کاستی ها  اصالح  نیازمند  عمومی 
خألها هستیم که شامل ساختار، نیروی انسانی 

مسئله  به  باید  همچنین  است،  اعتبارات  و 
توانمندسازی و مهارت آموزی توجه داشت که به 
وسیله انتقال تجارب می توان به این مهم دست 

یافت.
افزود:  قم  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
سومین کاری که باید انجام داد تا شاهد پویایی 
فعال است. باشیم، کنش گری  روابط عمومی ها 
به  استان  ارشد  مدیریت  اینکه  بیان  با  وی 
بوده  نیز  عمومی ها  روابط  توانمندکردن  دنبال 
زبان  باید  عمومی ها  روابط  کرد:  تصریح  است 
به سخنگوی مدیران  اینکه صرفا  نه  باشند  مردم 

شوند. تبدیل 
به  مشکالت  از  بسیاری  گفت:  شاهچراغی 
حتی  و  می گردد  باز  دستگاهی  بین  دعواهای 
برخی از آنها به خاطر تصمیم های درون استانی 
مردم  به  خدمت  به  اگر  بنابراین  می گیرد  شکل 

حل  مشکالت  این  از  خیلی  باشیم،  داشته  باور 
شد. خواهد 

استاندار قم با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها 
افزود:  کنند  بیان  هم  را  مردم  انتقادات  باید 
بیاورند  ایمان  مسئله  این  به  باید  هم  مدیران 
گرفت،  صورت  آنها  به  داخل  از  انتقادی  اگر  که 
واکنش مثبتی داشته باشند و در راستای رفع آن 

کنند. حرکت 
باید  می شود  گفته  آنچه  کرد:  تصریح  وی 
واقعیت های  و  شده  انجام  کار  بر  منطبق 

که  داریم  هم  مردمی  شبکه ای  باشد؛  میدانی 
را  اقداماتشان  مورد  در  ادارات  اطالع رسانی 
استان  ارشد  مدیریت  اطالع  به  و  می کنند  رصد 

. نند می رسا
اینکه فساد سیستمی در  بیان  با  شاهچراغی 
بعضا دیده  اما فساد موردی  ندارد  ادارات وجود 
می شود گفت: الزم است از طریق فرهنگ سازی 
ناکارآمدی  و  فساد  اجتماعی،  و  رسانه ای 
را  وظیفه  انجام  و  پاک دستی  و  شود  ریشه کن 

کرد. آن  جایگزین 
روابط  قم،  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
نماد  و  عدالت  احیای  ثقل  مرکز  را  عمومی ها 
در  کرد:  تصریح  و  دانست  اداری  کارآمدی 
پرچمدار  را  عمومی   روابط  می تواند  حقیقت 
پیشرفت تلقی کرد به شرطی که با سالمت و در 

► کند.    تالش  ضعف  نقاط  رفع  راستای 

"مصباحیمقدم"پیرامونجراحیاقتصادیدولت؛گفت:
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اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی     ◄
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  آستانه  در  شنبه  روز 
تشریح  با  قم  استان  رسانه های  مدیران  با  روحانی 
که  کرد  تاکید  کنگره،  این  دستاوردهای  و  اهداف 
ابزارهای رسانه ای برای وارونه نمایی  دشمن از طریق 

می کند. استفاده  واقعیت ها 
سردار  قم،  استان  سپاه  روابط عمومی  گزارش  به 
جلسه  این  در  شریف  رمضان  پاسدار  دوم  سرتیپ 
مرتضی  سید  شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در  که 
ملی  کنگره  کرد:  اعالم  شد،  برگزار  قم  شهر  آوینی 
قم  در  امسال  خردادماه  چهارم  روحانی  شهدای 

می شود. برگزار 
یادواره های  استان های کشور  تمام  در  وی گفت: 
نیز  استان ها  از  برخی  در  و  برگزار  روحانی  شهدای 
اما  است،  شده  برگزار  بار  سه  یا  دو  ها  یادواره  این 
مراسم و کنگره اصلی در قم با حضور مهمانان ملی و 

می شود. برگزار  بین المللی 
رسانه ای  ابزارهای  از  دشمن  اینکه  بیان  با  شریف 
افزود:  برای وارونه نمایی واقعیت ها استفاده می کند، 
شهدای  ملی  کنگره  در  رسانه ای  فعالیت های  با 
از  جامع  و  دقیق  تصویر  یک  ارایه  دنبال  به  روحانی 

هستیم. روحانی  شهیدان 
با  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  داد:  ادامه  وی 

را  مختلفی  نشست های  علمیه  حوزه های  مدیریت 
این  برگزاری  راستای  در  تا  است  کرده  برگزار  تاکنون 
مطلوب  شیوه  به  علمیه  حوزه های  ظرفیت  از  کنگره 

شود. استفاده 
کنگره  خبری  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  شریف 
گفت:  جاری  هفته  شنبه  سه  در  روحانی  شهدای 
حضور  با  کنگره  جزییات  خبری  نشست  این  در 
نماینده  صادقی  حاجی  والمسلمین  حجت االسالم 
می شود. تشریح  خبرنگاران  برای  سپاه  در  ولی فقیه 

روحانیت  خدمات  به  مذکور  کنگره  توجه  از  وی 
روحانیت  دستاوردهای  طبیعی،  بالیای  هنگام  در 
روحانی  شهدای  و  کرونا  ویروس  با  مقابله  راستای  در 
روحانی  شهدای  برای  گفت:  و  کرد  یاد  حرم  مدافع 
هفته  این  پنجشنبه  مستقل  مراسمی  حرم  مدافع 
حاج  سردار  شهید  مزار  جوار  در  اردیبهشت(   ۲۹(

می شود. برگزار  کرمان  در  سلیمانی  قاسم 
شریف گفت: روحانیان آزاده در قزوین و روحانیان 
برای  و  آمد  خواهند  گردهم  خوزستان  در  فرمانده 

شد. خواهد  برگزار  مراسمی  نیز  جانباز  روحانیان 
نقاط  در  شهید  خانواده  هزار   ۴ از  سرکشی  به  وی 
این  برنامه های  از  یکی  به  عنوان  کشور  گوناگون 
برگزاری  روز  تا  برنامه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  کنگره 

دارد. ادامه  روحانی  شهدای  ملی  کنگره 

در ادامه این نشست مدیران رسانه های استان قم 
در  کتاب  جمله  از  کاربردی  محتواهای  تولید  لزوم  بر 
فعالیت های  گسترش  روحانی،  شهدای  ملی  کنگره 

تبلیغی برای معرفی شهدای روحانی به ویژه شهدای 
شاخص این قشر، استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای 
شهدا،  معرفی  برای  )انیمیشن(  پویانمایی  جمله  از 
نامگذاری  مجازی،  فضای  ویژه  محتواهای  تولید 

جشنواره  برگزاری  و  روحانی  شهدای  نام  به  روزی 
کردند. تاکید  روحانی  شهدای  ویژه  رسانه ای 

کنگره  ستاد  مسئوالن  تعامالت  افزایش  همچنین، 

تاریخ  تهیه  رسانه،  اصحاب  با  روحانی  شهدای  ملی 
کنگره  اهداف  تبیین  روحانی،  رزمندگان  از  شفاهی 
برای مردم، از دیگر مباحث مطرح شده توسط اهالی 

► رسانه در این نشست بود.   

راستای  در  بی نام  سرمایه گذاری  مجوزهای  ایجاد  قم  استاندار     ◄
فرصت های  برای  گفت:  و  دانست  ضروری  را  سرمایه گذاران  جذب 
و در قالب  به صورت بی نام مجوز گرفته شده  باید  سرمایه گذاری استان 

شود. ارایه  متقاضیان  به  سرمایه گذاری  بسته های 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی 
قوت  نقاط  استان،  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیران  با  نشست  در 
انگشترسازی،  داشت:  اظهار  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  کوچک  صنایع 
برای  باید  که  هستند  خوشه هایی  جمله  از  کفش  و  دستباف  فرش 

شود. تالش  آنها  زنجیره  تکمیل 
مجوز  درخواست های  به  اقتصادی  اداره های  سریع  پاسخگویی  وی 
سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: باید 
زمینه  این  در  یزد  و  اصفهان  جمله  از  موفق  استان های  تجربه های  از 

شود. استفاده 

استاندار قم با بیان اینکه در استان گرفتار تصمیم هستیم خاطرنشان 
اقدامی  هر  و  استان  صنایع  از  قد  تمام  صورت  به  استان  مدیریت  کرد: 

باشد حمایت می کند. تولید  و  که در مسیر رونق سرمایه گذاری 
جذب  راستای  در  بی نام  گذاری  سرمایه  مجوزهای  ایجاد  وی 
و  دانست  ضروری  را  اداری  خم های  و  پیچ  کاهش  و  سرمایه گذاران 
صورت  به  باید  استان  سرمایه گذاری  فرصت های  برای  کرد:  تصریح 
به  گذاری  سرمایه  بسته های  قالب  در  و  شده  گرفته  مجوز  بی نام 

شود. ارایه  متقاضیان 
مشکل  متقاضیان  به  مجوز  اعطای  در  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
اقتصادی  بین دستگاه های  نداریم خاطرنشان کرد: مشکل های  قانونی 

شوند. حل  و  بررسی  جلسه ها  برگزاری  با  باید 
کمبود  مساله  را  صنعتی  شهرک های  مشکل های  از  یکی  شاهچراغی 
صنعتی  شهرک های  آب  خانه  تصفیه  توسعه  گفت:  و  کرد  ذکر  آب  منابع 
و استفاده از پساب به عنوان یکی از راهکارهای جبران این کمبود باید 

► با جدیت دنبال شود.   

و اجتماعی استانداری  امنیتی  معاون سیاسی،    ◄
تاالب های  و  حقابه ها  تخصیص  و  تامین  گفت:  قم 
اولویت هایی  از  مره  تاالب  حقابه  حفظ  ویژه  به  استان 
جدیت  با  ملی  و  استانی  دستگاه های  از  که  است 

کرد. خواهیم  پیگیری 
کل  اداره  عمومی  روابط  از  شنبه  روز  گزارش  به 
زاده  حاجی  احمد  قم،  استان  زیست  محیط  حفاظت 
سخنانی  در  مسیله  دشته  و  مره  تاالب  از  بازدید  در 
از ظرفیت  تاالب مره در قم یکی  اظهار داشت: وجود 
گونه  دارای  که  است  محیطی  زیست  ارزشمند  های 
های غنی جانوری و گیاهی بوده و همه ساله و میزبان 

است. مهاجر  پرندگان  بزرگ  های  دسته 
با  مقابله  در  قم  های  تاالب  نقش  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  کشور،  مرکز  در  غبار  و  گرد  پدیده 
متأسفانه با قطع حقابه های زیست محیطی استان در 
دهه های گذشته و گسترش خشکسالی، کانون های 
بسیاری در قم شکل گرفته است که  و غبار  فعال گرد 

دهد. می  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  مجاور  های  استان 
بر ضرورت  استانداری قم  امنیتی  و  معاون سیاسی 
و  مره  تاالب  محیطی  زیست  های  حقابه  تخصیص 
این  حقابه  اندک  گفت:  و  کرد  تأکید  مسیله  دشته 
با احیای تاالب  باید در هر صورت حفظ شده و  تاالب 

ها و رودخانه های استان، باید برای کاهش و مقابله با 
کنیم. تالش  غبار  و  گرد  پدیده 

هزار   ۱۰۰ حدود  وسعت  با  قم  استان  های  تاالب 
استان  جغرافیایی  وسعت  از  درصد   ۱۰ حدود  هکتار، 
تاالبی  از  یکی  قم  اساس،  همین  بر  و  داده  تشکیل  را 
عظیم  های  ظرفیت  دارای  و  کشور  های  استان  ترین 

است. محیطی  زیست 
 ۵۰ کیلومتر  در  و  کشور  مرکزی  کویر  در  مره  تاالب 
جاده قم ـ گرمسار واقع شده  و بیش از ۳۳ هزار هکتار 
شکار  منطقه  عنوان  به   ۱۳۹۸ سال  از  و  دارد  وسعت 

► ممنوع اعالم شده است.   
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صورتگرفت

خاطی  مدیر  با  برخورد  از  قم  استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
پیرو  از خودرو اداری استفاده شخصی نموده بود خبرداد و گفت:  که 
از یک دستگاه خودرو دولتی در  بر استفاده شخصی  گزارشاتی مبنی 
قم ، بالفاصله مدیر دستگاه مربوطه احضار و برخورد الزم با وی صورت 

گرفت.
معاون  قریشی  مهدی  سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به برخورد صورت گرفته 
با این فرد خاطی افزود: هرچند مدیر مذکور توجیهاتی را هم در رابطه 
به خطای خود معترف  لیکن  بیان داشت  از خودرو دولتی  استفاده  با 

نمود. و عذرخواهی 
های  هزینه  کاهش  بر  نظارت  اعمال  نحوه  قانون  به  اشاره  با  وی 
چگونگی  اجرایی  نامه  آیین  و  گرایی  تجمل  از  جلوگیری  و  غیرضرور 
از  استفاده  قانون  طبق  نمود:  بیان  دولتی  خودروهای  از  استفاده 
نامه  آیین   3 ماده  در  مجاز  ادارای  مقامات  توسط  دولتی  خودروهای 
مذکور و با اخذ برگ ماموریت امکان پذیر بوده و در غیر ساعات اداری 
نیز بدون داشتن برگ مأموریت ممنوع بوده و هر گونه استفاده از این 
خودروهاخارج از قوانین مربوط و مقررات آیین نامه در حکم تصرف غیر 

می شود. محسوب  دولت  اموال  در  مجاز 
قریشی با اشاره به تفسیر برخی از مدیران در خصوص اینکه خودرو در 
اینکه خودرو دولتی در اختیار یک مدیر  باشد گفت:  اختیار مدیر می 
قرار می گیرد به منزله استفاده شخصی از آن نیست بلکه خودرو برای 
انجام ماموریت های اداری بوده و قرار نیست خانواده مدیران نیز از آن 

بهره برداری نمایند.
نموده  موظف  را  انتظامی  نیروی   ، قانون  افزود:  قم  استاندار  معاون 
شهرها  داخل  در  خودروها  سایر  مشابه  نیز  را  دولتی  خودروهای    تردد 
برگ  فاقد  که  را  آنهایی  و  نموده  نظارت  و  کنترل  کشور  جاده های  و 
اداره  و  نماید  و دارایی معرفی  اقتصاد  اداره کل  به  را  مأموریت هستند 
کل مذکور نیز پس از موضوع را به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری 

نماید. منعکس 
از  صحیح  استفاده  موضوع  استاندار،  دستور  به  باتوجه  گفت:  وی 
امکانات دولتی را با جدیت بیشتری دنبال نموده و در دولت مردمی به 
هیچ عنوان چنین رفتارهایی را که با شعارها و اهداف دولت سیزدهم 
خواهیم  را  الزم  برخورد  متخلفین  با  و  پذیریم  نمی  ندارد  سازگاری 

داشت.

بازدیدسرزدهمعاوناقتصادی
استاندارازنانواییهایقم

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار قم، از چند واحد نانوایی در 
نقاط گوناگون شهر قم به صورت سرزده و میدانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، محسن امیدیان ضمن گفتگو 
مورد  را  واحدها  این  فعالیت  روند  نزدیک  از  مشتریان،  و  نانوایان  با 

داد. قرار  بررسی 
بابت  از  قم  استان  خوشبختانه  گفت:  بازدیدها  این  حاشیه  در  وی 
ذخایر کاالهای اساسی از جمله آرد و نان در شرایط بسیار مطلوبی قرار 

نیست. نگرانی  و  کمبود  گونه  هیچ  جای  و  دارد 
اخیر  روزهای  در  ها  نانوایی  فعالیت  بر  نظارت مستمر  و  کنترل  به  وی 
تعدادی  آمده،  به عمل  بر اساس هماهنگی های  و اضافه کرد:  اشاره 
کار  ساعت  از  بیش  که  اند  شده  موظف  شهر  سطح  های  نانوایی  از 
زمینه جا  این  در  که  کنند  نان  پخت  به  اقدام  نیمه شب  تا  و  همیشگی 
عوامل  دیگر  و  نانوایی  صاحبان  اتحادیه،  همکاری  و  همراهی  از  دارد 

کنم. قدردانی  و  سپاسگزاری 
نانوایی های استان، با هدف جلب  امیدیان افزود: نظارت بر وضعیت 
رضایت مردم با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفانی که حقوق 

مردم را تضییع کنند، به شدت برخورد قانونی می شود.
تعطیلی  زمان  کاری،  ساعت  آرد،  سهمیه  نان،  پخت  کیفیت  موضوع 
در  ارزیابی  مورد  موارد  جمله  از  نانوایی ها  بهداشتی  مسایل  و  واحدها 

بودند. قم  استاندار  معاون  بازید 

خبـر

درنشست"سخنگویسپاه"بامدیرانرسانههایقم؛مطرحشد:

● دشمنازرسانهبرایوارونهنماییواقعیتهااستفادهمیکند●

استاندار:

● برایایجادفرصتهایسرمایهگذاریدرقم،مجوزهایبینامگرفتهشود●

معاوناستاندار:

● تامینحقابههایزیستمحیطیقمباجدیتپیگیریمیشود●

حوزه  مدرسین  جامعه  رییس      ◄
جامعه  عمومی  دغدغه  گفت:  قم  علمیه 
آیات عضو جامعه  از یک سو و حضرات  ما 
دیگر،  سوی  از  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
محترم  وزیر  با  نشستی  برگزاری  به  را  ما 
پیگیری  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
این  اقتصادی  نگرانی های  و  دغدغه ها 

کرد. ترغیب  مردم  روزهای 
امور  وزارت  تارنمای  گزارش  به 
هاشم  سید  آیت الله  دارایی،  و  اقتصادی 
سید  نشست  در  بوشهری   حسینی 
اقتصادی  امور  وزیر  خاندوزی  احسان 
جامعه  عالی  شورای  اعضای  با  دارایی  و 

گفت: قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
اقتضا  جامعه  روز  شرایط  به  توجه  با 
که  محترم  وزرای  از  یکی  که  می کرد 
و  کشور  اقتصادی  مسایل  دست اندرکار 
معیشت  مساله  با  رابطه  در  جدید  برنامه 
حوزه  اساتید  جمع  در  است،  اقتصاد  و 

توضیحات  و  کنند  پیدا  حضور  قم  علمیه 
ارایه  را  برنامه های جدید  الزم در خصوص 

. کنند
عمومی  دغدغه  کرد:  خاطرنشان  وی 
آیات عضو  از یک سو و حضرات  جامعه ما 
به  را  ما  دیگر  سوی  از  مدرسین  جامعه 

کرد. ترغیب  نشست  این  برگزاری 
افزود: قطعا  بوشهری  آیت الله حسینی 
جامعه  محترم  اعضای  بین  وثیقی  ارتباط 
و  داشته  وجود  مردم  با  حوزه  مدرسین 
دلمشغولی ها  انتقال  سبب  امر  همین 
این  به  جامعه  اقتصادی  های  نگرانی  و 

شود. می  دینی  علمای  و  اساتید 
عالی  شورای  اعضای  نشست  این  در 
پرسش  و  نظرات  ایراد  به  مدرسین  جامعه 
های خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی 

پرداختند. ها  آن  های  پاسخ  دریافت  و 
این  قبل  دولت  به خالف  اقتصاد:   وزیر 

شد حمایت  مصرف کننده  از  بار 

در  خاندوزی  احسان  سید  همچنین 
طرح  مختلف  ابعاد  تشریح  به  نشست  این 
تغییر  گفت:  و  پرداخت  یارانه ها  اصالح 
سیاست حمایتی دولت به جای اختصاص 
به  کاالها  برای  ترجیحی  ارز  پرفساد 
تحلیل  جهت  از  کننده  مصرف  از  حمایت 
دراز  در  آن  اجتماعی  تأثیرات  و  اقتصادی 
و  نظران  صاحب  کلی  اجماع  مورد  مدت، 

است. اقتصادی  کارشناسان 
افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
در  کشور  گذاری  سیاست  اسناد  در 
مورد  اتفاق،  این  نیز  گذشته  سال های 

است. بوده  تأکید 
 ۲۴ از  کرد:  خاطرنشان  خاندوزی 
مشمول   ۱۳۹۷ سال  در  که  کاالیی  قلم 
آنها  قلم   ۱۸ بودند  ارزان  وارداتی  ارز 
اقالم  چای،  واردات  برنج،  واردات  مانند 
در  اینها  مانند  و  قرمز  گوشت  با  مرتبط 
این درحالی  قبل حذف شد؛  دوره دولت 

کنار  در  کننده  مصرف  از  حمایت  که  بود 
قبل  دولت  سوی  از  کاالها  این  حذف 
افزایش  سبب  امر  این  و  نداشت  وجود 
بدون وجود  کاالها  آن  قیمت  برابری  چند 

شد. حمایتی  برنامه 
افزود:  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
مورد  باقیمانده  کاالی  قلم   ۶ حذف 
کنونی  مرحله  را  ترجیحی  ارز  حمایت 
بر  ما  هدف  گفت:  و  دانست  طرح  این 
حذف  کنار  در  کننده  مصرف  از  حمایت 
ترجیحی  ارز  لیست حمایت  از  این کاالها 

است. بوده 
تصریح  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
 ۶ این  باید  دولت  قانون،  بر  بنا  کرد: 
حذف  گذشته  سال  در  را  باقیمانده  قلم 
این  مختلفی  دالیل  به  نهایتًا  می کرد؛ 
 ۶ آن  از  و  شد  موکول  امسال  به  موضوع 
کنار  لیست  از  دارو  و  نان  قلم  دو  قلم، 

شدند. گذاشته 

کاالی   ۴ حذف  به  اشاره  با  وی 
این  افزود:  اخیر  روزهای  در  باقیمانده 
در  آنها  بودن  مضطر  دلیل  به  کاالها 
وارداتی  ارز  حمایت  لیست  از  آخر  مرحله 
ارزان از سوی دولت حذف شدند؛ و سعی 
به  ما  پرداخت  با  موضوع  این  تبعات  شد 
گردد. جبران  مردم  به  قیمت ها  التفاوت 
دولت  برای  داشت:  بیان  خاندوزی 
فرآیند،  این  در  که  بود  بینی  پیش  قابل 
جهت  بلندمدت؛  نفع  یک  با  ما  کشور 
اقشار  روی  بویژه  طرح  این  فشار  کاهش 
جامعه،  فقیر  و  متوسط  درآمد،  کم 
یارانه  پرداخت  همچون  جبرانی  تمهیدات 
است. شده  گرفته  نظر  در  برابری  چند 
عالی  شورای  اعضای  دیدار  این  در 
نظرات  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
اصالح  خصوص  در  را  خود  سواالت  و 
پاسخ  اقتصاد  وزیر  و  مطرح  یارانه ها 

► کرد.   ارائه  را  آنان  سواالت 

دردیداراعضای"جامعهمدرسینحوزهقم"با"وزیراقتصاد"؛تاکیدشد:
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مشکالت  به  اشاره  با  سیاسی  فلسفه  استاد     ◄
نسبت  ما  همه  که  است  سختی  امتحان  گفت:  اخیر 
گاهی بخشی و فضاسازی در این حوزه مسئولیت  به آ
ملتهب  خیلی  فضا  کنیم،  آرام  را  فضا  باید  و  داریم 
درصد  چند  مثاًل  اقتصادی  مشکالت  اگر  است،  شده 
برابر  چندین  اآلن  هیجانی  و  احساسی  فضای  باشد، 

نیست. ما  شرایط  مناسب  این  و  است  فضا  این 
مهاجرنیا،  محسن  حجت االسالم والمسلمین 
اسالمی«  انقالب  »آینده پژوهی  آزاداندیشی  کرسی 
رهبری  و  امام  پیروان  هماهنگی  مجمع  همت  به  که 
اسالمی  انقالب  مطالعات  اندیشکده  و  قم  استان 
کرد:  عنوان  شد،  برگزار  قم  مهر  طلوع  دانشگاه  در 
ضروری ترین  از  و  انقالب  امروز  نیاز  آینده پژوهی 
بحث های مربوط به انقالب است؛ زیرا تا اآلن هر چه 
انقالب  گذشته  به  راجع  شده،  بحث  انقالب  به  راجع 
افتاد،  خواهد  اتفاقی  چه  آینده  اینکه  و  است  بوده 

است. جدیدی  بحث 
امتحان  افزود:  اخیر  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
و  بخشی  گاهی  آ به  نسبت  ما  همه  که  است  سختی 
فضا  باید  و  داریم  مسئولیت  حوزه  این  در  فضاسازی 
اگر  است.  شده  ملتهب  خیلی  فضا  کنیم.  آرام  را 
فضای  باشد،  درصد  چند  مثاًل  اقتصادی  مشکالت 
احساسی و هیجانی اآلن چندین برابر این فضا است 

نیست. ما  شرایط  مناسب  این  و 
اسالمی  انقالب  آینده  فراروی  باالخره  گفت:  وی 
یک سری احتماالت وجود دارد، این روندی که اآلن 
منوال  همین  به  اگر  دارد،  وجود  اقتصادی  لحاظ  به 
همین طور  اگر  و  نیست  خوبی  وضعیت  برود،  پیش 
به  نیست.  ما  برای  مناسبی  آینده  فضای  برود،  جلو 
برای  بدانیم  باید  و  شود  کنترل  باید  این  حال  هر 
چه  از  ناخواسته  حوادث  از  جلوگیری  و  پیش گیری 

کنیم؟ استفاده  دانشی 
ممکن  آینده های  آینده پژوهی  در  افزود:  مهاجرنیا 
و متنوعی در فراروی انقالب اسالمی متصور می شود 
بعضی  فتیله  دارد.  برنامه ریزی  به  نیاز  این ها  همه  که 

باید  را  آن ها  از  بعضی  کشید،  پایین  باید  را  این ها  از 
پررنگ کرد و همه این موارد نیاز به برنامه ریزی دارد. 

نمی کنیم. اآلن  که  کاری  همان  دقیقًا 
این  از احتماالت  افزود: اگر ما می گوییم یکی  وی 
که  نیست  این طور  برویم  افول  روبه  آینده  در  ما  است 
خوب  این  نیاورید،  را  حرف  این  اسم  اصاًل  نه  بگوییم 
سیستم  اگر  که  است  واقعیتی  این  چرا؟  نیست. 
همین طور  فرهنگی  لحاظ  به  ما  اخالقی  و  اقتصادی 
انجام  ریزی  برنامه  و  تدبیر  آن  برای  باید  برود،  پیش 
شود. این یکی از احتماالتی است که در آینده ممکن 
را  این  روندها  از  برخی  بررسی  و  بیافتد  اتفاق  است 

می دهد. نشان 
طلوع  اسالمی  انقالب  مطالعات  اندیشکده  رئیس 
مهر گفت: ما می خواهیم انقالب حفظ و بهتر شود و 
ایران  بگویند  دنیا  همه  و  کند  ایجاد  دنیا  در  شگفتی 
اقتصادی،  سیاسی،  لحاظ  به  است.  آینده  ابرقدرت 
این  البته  که  شویم  منطقه  اول  کشور  فرهنگی، 

است. ما  مطلوب 
آینده پژوهی  اصطالحات  در  کرد:  بیان  وی 
روی  می توانید  شما  عامل  چهار  طریق  از  می گویند 
یا بهتر  اثر بگذارید و در خراب کردن  آینده  سرنوشت 
آینده  بر  تأثیر  عامل  اولین  شوید:  مؤثر  آن  کردن 
»روندهای موجود« هست که روندهای موجود را باید 

کرد. کنترل 
شرایط  به  اشاره  با  عامل  این  تبیین  در  مهاجرنیا   
پیش آمده در کشور در خصوص نان و آرد و... گفت: 
به هر صورت این ها چیزهایی است که در آینده تأثیر 
آینده  کننده  تعیین  موجود  روندهای  می گذارند. 
موجود  روندهای  این  که  هستیم  نگران  ما  و  هستند 
صد  که  آینده  باالخره  بگذارد؛  تأثیر  انقالب  آینده  در 

هست. آینده  هم  فردا  همین  نیست،  آینده  سال 
بین المللی«  »روندهای  را  عامل  دومین  وی 
اوکراین،  و  بیان کرد: اآلن در جنگ روسیه  و  دانست 
صادرات  کشور  دو  این  اینکه  لحاظ  به  می گویند 
می کردند  صادر  دنیا  همه  به  و  بود  زیاد  گندمشان 

برتر  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  جزء  روسیه  و 
جنگ  دیگر،  چیزهای  خیلی  و  است  جهانی  نفت 
است؛  گذاشته  تأثیر  بین المللی  اقتصاد  روی  این ها 
رصد  را  این ها  باید  شما  اینکه  یعنی  مملکت داری 
برنامه  اتفاقات  این  همه  برای  و  باشید  مراقب  و  کنید 

باشید. داشته 
دانشگاه  و  حوزه  در  سیاسی  فلسفه  استاد 
را  دارد«  وجود  جامعه  در  آینده  از  که  »تصویرهایی 
و  امید  نا  عده ای  اآلن  گفت:  و  برشمرد  سوم  عامل 
الحمدالله  می گویند  هستند  خوش بین  هم  عده 
جوری  یک  و  می کنیم  رشد  داریم  ما  نیست  مشکلی 
هم تعریف می کنند که اصاًل نارسایی ها را نمی بینند. 
می رویم؛  داریم  کمال  سمت  به  همه  می گویند 
ترسیم می کنند؛  را  آینده  اعتقاداتشان  با  عده ای هم 
ان شاءالله  می گوید  بگویید  هم  چه  هر  شما  یعنی 
امام زمان )عج( می آید و امام زمان )عج( بر همه این 
یک  اعتقادش  این  با  هرکسی  و...  دارند  توجه  نکات 

دارد. آینده  از  تصویری 
مجازی  دنیای  از  که  آمارهایی  طبق  افزود:  وی 
که  هستیم  کشورهایی  فعال ترین  جزء  ما  می دهند، 
همه  اآلن  ما  ملت  داریم،  ارتباط  مجازی  دنیای  با 
از  تصویری  یک  شده اند.  نگار  آینده  و  تصویرپرداز 
مسئولیت  که  آن هایی  هست.  جامعه  در  اآلن  آینده 
آیا  هستند،  آینده  ترسیم  مسئول  و  دارند  برنامه ریزی 

باشند؟ بی توجه  مردم  ذهنیت  این  به  می توانند 
به افکار عمومی توجه کرد؟ باید   کجا 

نتیجه  این  به  ملت  همه  اگر  داد:  ادامه  مهاجرنیا 
و مسئولی  به سقوط می رویم  رو  داریم  ما  که  رسیدند 
راحت  نیست،  مشکل  هیچ  شکر  را  خدا  خیر،  بگوید 
با  مخالفت  یعنی  این  هستیم.  بیدار  ما  که  بخوابید 
از  را  آینده  دارید  شما  اینکه  یعنی  عمومی؛  افکار 

می دهید. دست 
خطرناک  را  عمومی  افکار  به  بی توجهی  وی 
افکار  وقتی  یک  اینکه  از  بترسیم  گفت:  و  دانست 
را  آن  نشود  دیگر  که  شود  ساخته  تصویری  و  عمومی 

امام راحل  افتاد که  اتفاق  انقالب زمانی  کنترل کرد؛ 
)ره( اصل حاکمیت خدا را در دل مردم جا انداخت. 
هم  بعد  کرد،  ترسیم  مردم  برای  را  شرعی  تکلیف 
شاهنشاهی  نظام  این  و  موجود  فضای  این  گفت 
وقتی که  مردم  همه  شود.  برداشته  باید  است،  باطل 
گذشتند،  جانشان  از  دیگر  رسیدند،  اعتقاد  این  به 
افکار  ایستادند. همان  آن  پیامدهای  پای همه  آمدند 
اسالمی  انقالب  داد،  تغییر  را  آینده  مسیر  عمومی 

هست. عمومی  افکار  تغییر  همان  محصول 
این  به  که  داریم  مسئولیت  ما  امروز  افزود:  وی 
را  جامعه  ذهن  که  تصویرهایی  و  عمومی  افکار 
همه  و  دشمن  متأسفانه  و  کنیم  توجه  می سازد 
از  خوبی  به  دارند،  مشکل  نظام  این  با  که  آن هایی 

می کنند. استفاده  خود  نفع  به  موقعیت  این 
را  آینده  که  عاملی  چهارمین  افزود:  مهاجرنیا 
این  رفتار مردم است.  و  اجتماعی«  می سازد، »کنش 
وقتی که  شما  می رسد،  عمل  و  اقدام  به  نوبت  مرحله 
جامعه را طوری درست کنید که در صورت نیاز حرکت 
و کمک کند یا اینکه جامعه به گونه ای باشد تا جامعه 
با مثاًل گران شدن یک کاالیی تظاهرات راه بیندازند. 

بدهند. فحشی  یک  کنند.  خراب  را  یکجایی 
که  است  چیزهایی  آن  از  این ها  کرد:  اظهار  وی 
چیزها  همین  را  آینده  و  است  خطرناک  هم  بسیار 
سوژه هایی  روی  دقیقًا  دشمن  اآلن  می کند.  درست 
می کند،  برنامه ریزی  است  شده  درست  جامعه  در  که 
کنش  هم  آرام آرام  و  می سازند  را  عمومی  افکار 

می شود. ایجاد  اجتماعی 
سحر،  با  می گوییم  ما  که  آینده ای  گفت:  وی 
با  باید  بلکه  نیست؛  الهام  و  کرامت  معجزه،  جادو، 
ایجاد  صحنه  این  نگذاریم  آینده نگری  و  برنامه ریزی 
روز  ده  که  بیاید  پیش  مشکالت  این  نگذاریم  شود. 
به  آن  مخرب  آثار  بعد  سال  پنج  بعد،  سال  یک  بعد، 
چیزهایی  این ها  کند.  خراب  را  آینده  و  برسد  جامعه 
بود که تعیین کننده آینده است و همه ما وظیفه داریم 

► کنیم.    برنامه ریزی  آینده  برای 

از  قم  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل     ◄
در هفته گذشته  بیمه شدن ۵۵ هزار قمی 

داد. خبر  سالمت  بیمه  طرح  قالب  در 
گفتگو  در  قمی   فخاریان  محمدرضا 
آمده  فراهم  تسهیالت  تشریح  با  ایرنا،  با 
دولت  در  گفت:  سالمت  بیمه  زمینه  در 
در  شده  بیمه  افراد  تعداد  تاکنون  سیزدهم 
بیمه سالمت در سه دهک اول به ۵۵ هزار 

است. شده  بالغ  نفر 
شده  بیمه  تازه  که  کسانی  وی،  گفته  به 

هستند. بیمه  جاری  سال  پایان  تا  اند 
فخاریان قمی افزود: کسانی که جزو سه 
دهک اول هستند و بیمه نشده اند نیز می 
داد  قرارد  طرف  پیشخوان  دفاتر  به  تواتند 

درخواست  و  کند  مراجعه  سالمت  بیمه  با 
طرح  برای  شهروندان  کلیه  و  بدهند 
مشکالت و یا پرسش در زمینه بیمه سالمت 
می توانند با شماره ۱۶۶۶ بدون کد تماس 

بگیرند.
طرح  این  های  ویژگی  به  اشاره  با  وی 
طور  به  اول  دهک  سه  کرد:  خاطرنشان 
کد  طریق  از  افراد  و  هستند  بیمه  کامل 
وضعیت  از  توانند  می   *۱۶۶۶# دستوری 
پزشک  تعیین  با  و  شوند،  مطلع  خود  بیمه 
توانند  می  نیز  خصوصی  بخش  به  خانواده 

کنند. مراجعه 
خانواده  پزشک  که  کسانی  گفت:  وی 
کد  این  طریق  از  می توانند  باشند  داشته 

تاریخ  یک  شماره  کردن  وارد  با  و  دستوری 
و  بستری  تاریخ  دو  شماره  بیمه،  اعتبار 
و  انتخاب  را  خانواده  پزشک  سه  شماره 

کنند. دریافت  را  الزم  اطالعات 
اضافه  قم  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
کرد: کسانی که تازه بیمه شده اند و پزشک 
خانواده ندارند؛ باید مراجعه کنند و پزشک 

خانواده برایشان در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: کسانی که پزشک خانواده 
مراکز  امکانات  از  توانند  می  فقط  ندارند، 
)بیمارستان،  دولتی  های  بخش  درمانی 
دولتی(  پاراکیلینک  مراکز  و  درمانگاه 
استفاده کنند، اما کسی که پزشک خانواده 
دارد، به شرط تشخیص پزشک خانواده، از 

مراکز  همه  به  تواند  می  ارجاع  نظام  طریق 
کند. مراجعه  نیز  خصوصی 

سالمت  بیمه  خدمات  درباره  فخاریان 
و  رایگان است  بیمه سالمت  اظهار داشت: 

اند. شده  بیمه  رایگان  اول  های  دهک 
طریق  از  بیمار  اگر  داشت:  اظهار  وی 
خانواده  پزشک  و  برود  جلو  ارجاع  نظام 
مراجعه  به  نیاز  بیمار  که  دهد  تشخیص 
مراکز  یا  و  متخصص  فوق  متخصص،  به 
خصوصی  بخش  رادیولوژی  و  آزمایشگاهی 
را  بیمار  تواند  می  خانواده  پزشک  دارد؛ 

دهد. ارجاع 
ارجاع،  نظام  بدون  کرد:  تصریح  وی 
بیمه شده می تواند از خدمات مراکز دولتی 

کند. استفاده 
وی اعالم کرد: مراکز درمانی دولتی که 
شامل بیمه سالمت می شوند؛ شامل مراکز 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  نظر  زیر  درمانی 
سالمت،  جامع  مراکز  بهداشت،  مراکز 
بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( و درمانگاه 

است. فرهنگیان 
کسانی  گفت:  دارو  با  رابطه  در  فخاریان 
دولتی  درمانی  مراکز  به  درمان  برای  که 
می  ها  داروخانه  همه  به  کنند،  مراجعه 

کنند. مراجعه  توانند 
مدیرکل بیمه سالمت استان قم همچنین 
گفت که خدمات نازایی نیز از سال گذشته 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارد.   ►

جمهوری  ارتش  هماهنگ کننده  معاون     ◄
آب وخاک  به  تجاوز  جرئت  "دشمنان  بیان  با  اسالمی 
را  دشمن  شوم  نقشه های  گفت:  ندارند"  را  ایران 

می کنیم . نقش بر آب 
سیاری،  حبیب الله  امیردریادار  تسنیم،  گزارش  به 
اسالمی  جمهوری  ارتش  هماهنگ کننده  معاون 
با اشاره  ارتش  565 شهید  یادواره  ایران در نخستین 
به رشادت های شهدا و جانبازان گرانقدر هشت سال 
شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  داشت:  اظهار  مقدس  دفاع 
و  است  حسین)ع(  امام  عاشورای  فرهنگ  از  برگرفته 
ما  کشور  امروز  نبود،  رشادت ها  و  ایثارگری  این  اگر 

نداشت. آرامش  و  آسایش 
است  ارزشمندی  بسیار  مقوله  امنیت  افزود:  وی 
و  جوامع  همه  که  جامعه  افراد  تمامی  نه تنها   که 
مملکت  منافع  تأمین  برای  مهم  این  به دنبال  کشورها 

هستند. خود 
هدف  اولین  کرد:  تصریح  سیاری  دریادار  امیر  
نابودی  کشور،  به  8ساله  جنگ  تحمیل  با  دشمنان 
و  بودن  انقالبی  دین داری،  غیرت،  اما  بود،  انقالب 
نیروهای مسلح  ارتش کنار سایر  والیتمداری کارکنان 
مجهز  کاماًل  دشمن  مقابل  دالورمردی  با  که  بود 
رخ  حماسه ها  دیگر  و  خرمشهر  حماسه  و  ایستادند 

داد.
ماندگار  و  تاریخی  عملیات  به  اشاره  با  وی 
به خاطر  بیت المقدس  عملیات  افزود:  بیت المقدس 
و  انسجام  هماهنگی،  همدلی،  و  خداباوری 

اسالمی  ارزش های  بر  تکیه  و  ملت  خوب  پشتیبانی 
رسید. پیروزی  به 

دشمن  کرد:  تصریح  ارتش  هماهنگ کننده  معاون 
کشید،  نخواهد  دست  خود  اهداف  از  وجه  هیچ  به 
نظامی  و  توان دفاعی  اگرچه در جنگ سخت متوجه 
و  نرم  جنگ  در  اما  است  شده  ما  مسلح  نیروهای 

جمهوری  به  زدن  ضربه  در  سعی  دیگر  صحنه های 
با  و  خداوند  بر  توکل  با  که  دارد  ایران  اسالمی 
در  مردم  پشتوانه  و  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای 

است. شده  مأیوس  نیز  زمینه  این 

دفاع  و  تحمیلی  جنگ  دوران  در  کرد:  اضافه  وی 
نظامی  ـ  دفاعی  توان  فرض  با  نیز  صدام  مقدس، 
عامل  وجود  اما  کرد  حمله  کشورمان  به  خود  برتر 
شهادت طلبی  ایثارگری،  اعتقاد،  ایمان،  برترساز 
ما  شد  موجب  اسالم  رزمندگان  بین  والیتمداری  و 

شویم. میدان  پیروز 
امیر دریادار سیاری ابراز کرد: دستاوردهای دفاع 
ارزشمند  سرمایه ای  و  گنجینه  کشور  برای  مقدس 
هشت   یادگاران  ظرفیت های  از  بهره گرفتن  که  است 
ترویج  به  می تواند  تجربه  با  نیروهای  و  جنگ  سال 
کمک  امروز  جوان  نسل  بین  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 

. کند
مواجهه  در  سلطه  نظام  ترفندهای  به  اشاره  با  وی 
استکبار  کرد:  خاطر نشان  اسالمی  جمهوری  نظام  با 
مقوله  تضعیف  پی  در  نفوذ  ترفند  با  امروز  جهانی 
و  دفاعی  توان  تضعیف  و  الهی  نظام  این  در  امنیت 
به عنوان  ما  و  است  کشور  نظامی  مقتدر  نیروهای 
تمامی  هوشیاری  با  باید  شهدا  راه  ادامه دهندگان 

کنیم. آب  بر  نقش  را  دشمن  شوم  نقشه های 
به  بودن  متعهد  ارتش،  هماهنگ کننده  معاون 
را  شهدا  ارزش های  نگهداری  و  حفظ  و  شهدا  آرمان 
ادامه داد:  و  یاد شهدا خواند  نگه داشتن  زنده  همان 
فرمایشات  در  العالی(  ظّله  )مّد  انقالب  معظم  رهبر 
حاضر  زمان  در  آنچه  که  داشتند  اشاره  بارها  خود 
که  چیزی  همان  است؛  شهدا  خون  به برکت  داریم 

دارد. را  آن  گرفتن  قصد  است  سال ها  دشمن 

با دشمن همانا پیروی  وی تصریح کرد: راه مقابله 
محض از خط والیت،  داشتن بصیرت و گام برداشتن 
توانمندی  به منظور  دانش  و  علم  کسب  مسیر  در 

است. اسالمی  مقدس  نظام  بیشتر  هرچه 
که  "هرکجا  اینکه  تذکر  با  سیاری  دریادار  امیر 
آسیب  شود  جدا  هایشان  آرمان  و  شهدا  از  راهمان 
این  ما  افتخار  کرد:  خاطرنشان  می بینیم"،  جدی 
با  تنها  و  هستیم  شهدا  راه  ادامه دهنده  که  است 
و  انقالب  دستاوردهای  از  می توانیم  راه  این  ادامه 

کنیم. محافظت  مقدس  دفاع 
شهدا  ازخود گذشتگی  و  ایثار  شهادت طلبی،  وی 
در  پیروزی  عوامل  مهمترین  از  یکی  را  رزمندگان  و 
حاکم  فرهنگ  قطعًا  گفت:  و  خواند  تحمیلی  جنگ 
است  شده  موجب  شهدا  خون  ثمره  و  جوانان  بر 
را  کشور  این  آب وخاک  به  تجاوز  جرئت  دشمنان 
در  حاضر  جوانان  لزوم  صورت  در  و  باشند  نداشته 
میدان  پیروز  شهدا  آرمان های  از  تأسی  با  میدان 

شد. خواهند 
اجرایی  معاون  یادواره  این  در  است؛  گفتنی 
ارتش،  هوایی  نیروی  هماهنگ کننده  معاون  ارتش، 
اداره  رئیس  ارتش،  زمینی  نیروی  فرمانده  جانشین 
قم  مردم  نماینده  و  ارتش  ستاد  سیاسی  عقیدتی 
از  پس  و  داشتند  حضور  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مجموعه  و  فراشاهی  سرلشکر  سردیس  از  رونمایی 
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► شد.   تجلیل  قم  استان  در  ارتش  شهید 
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مدیرکلتعاونقم:
اطالعرسانیدرزمینهاصالحات
اقتصادیدولتضروریاست

امر  انجام  بر  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تاکید  دولت  توسط  اقتصادی  اصالحات  زمینه  در  اطالع رسانی 
و  تخصیص  یارانه  یک  در  یارانه ها  تمام  داشت:گفت:  اظهار  و  کرد 
تجمیع شده و یارانه ای که در حال حاضر واریز شده، شامل ماه های 

است. جاری  سال  خرداد  و  اردیبهشت 
این  جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی  در  وزیری راد  وحید 
واریزی جدید  در  افرادی که  افزود:  قم،  هفته در مصالی قدس شهر 
یارانه، دریافتی نداشته اند؛ سه ماه فرصت دارند تا از طریق تارنمای 
حمایتی  سامانه  وارد  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  )سایت( 

کنند. نام  ثبت  به  اقدام  و  شوند 
یارانه  کرد:  تاکید  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
افرادی که در این سامانه تایید شود، از بین نمی رود و از اردیبهشت 

می شوند. یارانه  دریافت  مشمول  امسال  ماه 
دریافت  یارانه  ابتدا،  از  یا  و   ۱۳۹۳ از سال  که  نیز  افزود: کسانی  وی 
و  بشوند  ها  یارانه  هدفمندی  )سایت(  تارنمای  وارد  باید  اند؛  نکرده 
باز می شود. )سایت(  تارنما  این  زودی  به  که  کنند  نام  ثبت  به  اقدام 
خود  پرسش های  می توانند  مردم  قم،  استان  در  داشت:  اظهار  وی 
 ۳۶۱۶۲۱۲۷  ،۳۶۱۶۲۱۱۰ تلفن های  شماره  با  زمینه  این  در  را 
رفاه  و  کار  تعاون،  )اداره کل   ۰۲۵ پیش شماره  با   ۳۶۱۶۲۱۷۷ و 

کنند. مطرح  قم(  استان  اجتماعی 
های  پایگاه  یا  و  مساجد  در  که  داریم  آمادگی  کرد:  اعالم  راد  وزیری 
های  سوال  پاسخگوی  مستقیم  صورت  به  و  کنیم  پیدا  حضور  بسیج 

باشیم. زمینه  این  در  مردم 
وی با بیان اینکه شب گذشته در مسجد حضرت فاطمه معصومه)س( 
بودیم، گفت: امشب  نیروگاه پاسخگوی پرسش های مردم  در منطقه 
پیام نور جوابگوی  نیز در مسجد حضرت فاطمه زهرا)س( در خیابان 

سوال های شهروندان گرامی هستیم.

توزیع155تنمرغطیدوروزدرقم؛
قیمتمصوبافزایشنمییابد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
قم با بیان اینکه طی دو روز اخیر ۱۵۵ تن مرغ در قم توزیع شده است، 
گفت: به مردم اطمینان می دهیم در استان وضعیت توزیع و تامین کاال 

مناسب است و دراین موضوع هیچ جای نگرانی نداشته باشند.
سال گذشته مجلس شورای اسالمی مصوب کرد ۱۸ میلیارد دالر معادل 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی در بازار توزیع شود تا دولت با ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی اقالم اساسی را برای مردم تامین کند، اما این اتفاق 
بزنند،  ملی  منافع  علیه  بر  اقداماتی  به  دست  جو  سود  افراد  شد  باعث 
و  انتقال می دادند  از کشور  به خارج  ارز دولتی  از کالهبرداران  عده ای 
افراد دیگر با دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کاال وارد کرده اما به قیمت ارز 

آزاد در بازار توزیع می کردند.
این سودجویی از ارز، دولت را مجاب کرد تا دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
در بودجه ۱۴۰۱ حذف شود و یارانه ای که برای اقالم اساسی گذاشته 
اولین  شود،  واریز  ماهیانه  خانوار  حساب  به  نقدی  صورت  به  بود  شده 
مرحله طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه« روز ۱۹ اردیبهشت ماه 
اجرایی شد و یارانه اردیبهشت و خرداد ماه به حساب سرپرست خانوار 

دهک های اول تا دهم واریز شد.
کاالها  همه  که  دهد  می  نشان  قم  فارس  خبرنگار  امروز  پیگیری های 
که  مرغ  تخم  ماکارونی،  پنیر،  خوراکی،  روغن  مرغ،  گوشت  جمله  از 
شامل تغییر قیمت شده اند موجود است و مشکلی بابت تامین کاالهای 
اساسی وجود ندارد، دلیل شلوغی و ازدحام جمعیت در فروشگاه ها تنها 

است. مردم  شدن  احساسی  و  شتاب زدگی 
*مردم نگران تامین کاالهای اساسی نباشند

حسین علی بیگی معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاوری سازمان جهاد 
کشاورزی قم در گفت وگو با خبرنگار فارس قم بیان کرد: در خصوص بحث 
موجودی اقالم اساسی در استان قم، وضعیت پایدار است و در انبارها 
بیش از نیاز مردم کاال ذخیره سازی شده است و همشهریان نگرانی بابت 
این  که  صف هایی  و  ازدحام  دلیل  باشند،  نداشته  اساسی  اقالم  تامین 
از جوی است که  ناشی  روز ها در فروشگاه های شهر مشاهده می کنیم 

بین مردم با موضوع کمبود کاال راه افتاده است.
وی افزود: ما به همشهریان خود اطمینان می دهیم که هیچ کمبودی در 
بحث روغن، مرغ و تخم مرغ نداریم و به بیش از اندازه نیاز این محصوالت 
را ذخیره داریم، در بحث توزیع مرغ روز گذشته ۷۰ تن مرغ تازه، ۵۰ تن 
استان  فروشگاه های  در  منجمد  مرغ  تن   ۳۵ نیز   امروز  و  منجمد  مرغ 

پخش کردیم و این روند فردا هم ادامه دار خواهد بود.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی قم تصریح کرد: با توجه به دستور 
حال  در  فروشگاه ها  بعضی  و  شده  انجام  قیمت ها  اصالح  بحث  دولت 
پیگیری این موضوع هستند و محصوالت توزیعی در بازار با قیمت جدید 
به مردم استان ارائه می شود قیمت های مصوبه باقی خواهند ماند و دیگر 

افزایش قیمت در بحث اقالم کاالهای اساسی نخواهیم داشت.
کاالهای  خرید  برای  جمعیت  ازدحام  این  می رسد  نظر  به  گفت:  وی 
اساسی نهایتا ۴۸ ساعت آینده با اصالح قیمت کاالها انجام می شود و 
با این اوصاف دیگر بحث شلوغی و صف مرتبط با خرید کاال را در استان 

داشت. نخواهیم 
علی بیگی معاون صنایع کشاورزی قم در پایان تاکید کرد: قیمت مصوبه 
مرغ هر کیلو ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، تخم مرغ هر کیلو ۳۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان، روغن مایع خوراکی پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۶۳ هزار تومان و روغن 

سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۶۲ هزار تومان در بازار قابل تهیه است.

خبـر "امیرسیاری"درنخستینیادواره565شهیدارتشقم:

● دشمنانجرئتتجاوزبهآبوخاکایرانراندارند●

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس 
ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۳۱۶ شماره  -رأی   ۱
حسن  فرزند  نواران  اسدزاده  حسین  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۲۶۵
شماره  پالک  مترمربع   ۵۵/۴۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
قم  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۰۹ از  فرعی 
به موجب سند رسمی   ۳۴۳ ۳۰۴ صفحه  سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 

 )۱۳۴۸۱ الف  قم.)م  دفتر۵۵   ۱۴۰۰/۱۰/۹ مورخ   ۴۱۲۷۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۸۲۳ شماره  ۲-رأی 

در  حسین  فرزند  کبابیان  مهدیه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۶۷
شماره  پالک  مترمربع   ۱۷۶/۷۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
۱۰۷۹۴ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 
 )۱۳۴۸۲ الف  قم.)م   ۷۵ دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مورخ   ۲۴۴۸۲ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۹۵۷ شماره  رأی   -۳
در  عباسعلی  فرزند  آسا  فاطمه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۲۰
شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۳/۵۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
۱۰۲۵۰/۲۸/۸۲۹ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
به موجب سند صلح  و   ۵۶۵ دفتر۶۱۸ صفحه  در  مالکیت مشاعی صادره  سند 

 )۱۳۴۸۳ الف  م  قم.)   ۵ دفتر   ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ مورخ   ۱۰۶۲۷۰ شماره 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

قدس(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

تاریخ انتشار دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵  
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

حجتاالسالممهاجرنیا،استادفلسفهسیاسیدانشگاهقم:

● فضایملتهبکشوربایدآرامشود●

مدیرکلبیمهسالمتقم:

● 55هزارقمیدرطرحجدیددولتبهصورترایگانبیمهسالمتشدند●
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جهاد  سازمان  مسئوالن  گفته  به      ◄
و مدیران تشکل های دامپروری  کشاورزی 
پایدار  و  مطمئن  تامین  راستای  در  قم، 
کاهش  و  استان  در  دامی  نهاده های 
محصوالت،  این  واردات  به  وابستگی 
گیاه  از  گسترده  استفاده  عملیاتی  برنامه 
طیور  و  دام  خوراک  تامین  برای  سورگوم 

شد. اجرایی  قم  در 
محمد جنابان: قم از جمله استان های 
دام وطیور  پرورش  زمینه  در  کشور  مهم 
محصوالت  از  توجهی  قابل  حجم  و  است 
تامین  بر  عالوه  قم  در  شده  تولید  دامی 
نیاز این استان در سایر نقاط کشور عرضه 
نهاده های  پایدار  تامین  بنابراین  می شود،  
بخش  فعاالن  از  حمایت  برای  دامی 
بسزایی  اهمیت  از  قم  دام وطیور  پرورش 

است. برخوردار 
تولیدات  بهبود  معاون  رابطه  همین  در 
به  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی 
اجرای  راستای  در  گفت:  ایرنا،  خبرنگار 
قرارداد  قم،  در  قراردادی  کشت  طرح 
آن  تضمینی  خرید  و  سورگوم  کشت 
طیور  و  دام  اتحادیه  با  معاونت  این  میان 
گیاه  این  کشت  گسترش  هدف  با  استان 
ذرت  برای  مناسب  جایگزین  عنوان  به 
و  دام  خوراک  عنوان  به  آن  از  استفاده  و 

شد. منعقد  طیور 
داشت:  بیان  سالمی  علی  محمد 
استفاده  قابل  گیاه  عنوان یک  به  سورگوم 
کم آبی  و  شوری  با  طیور  و  دام  خوراک  در 
خاطر  همین  به  و  دارد  خوبی  سازگاری 
گسترش سطح زیر کشت آن در قم از نظر 
اقتصادی مقرون به صرفه است و می تواند 
بخش  فعاالن  نیاز  از  توجهی  قابل  بخش 
را  علوفه   به  استان  طیور  و  دام  پرورش 

کند. تامین 
زیر  سطح  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  وی 
کشت سورگوم را در قم گسترش دهیم در 
مرغداران  و  دامداران  که  است  نیاز  ابتدا 
این  اصلی  خریداران  عنوان  به  استان 
آن  از  استفاده  مزایای  به  نسبت  محصول 
شوند  آشنا  خود  طیور  و  دام  خوراک  در 
همین  به  کنند،  استقبال  سورگوم  از  و 
ترویجی  برنامه های  اجرای  بر  عالوه  دلیل 
برای  سورگوم  از  استفاده  مزایای  بیان  و 
کشت  برنامه  قم،   در  طیور  و  دام  خوراک 
تا  شد  اجرا  گیاه  این  مورد  در  قراردادی 
محصول  که  باشند  مطمئن  کشاورزان 
با خیال آسوده  و  آن ها خریداری می شود 

اقدام کنند. این محصول  به کشت  نسبت 
 ۵۰۰ امسال  که  این  به  اشاره  با  وی 
می شود،  کشت  قم  در  سورگوم  هکتار 
قم هم  در  افزود: گسترش کشت سورگوم 
مزایای  هم  و  است  مفید  کشاورزان  برای 
به  مرغداران  و  دامداران  برای  خوبی 
وجود  با  کشاورزان  که  چرا  دارد،  دنبال 

استان  در  آبی  منابع  محدودیت های 
می کنند  تولید  را  خود  نظر  مورد  محصول 
طیور  و  دام  پرورش  بخش  فعاالن  هم  و 
واحدهای  نیاز  مورد  خوراک  تامین  برای 
از  ارزان تر  و  کیفیت  با  محصولی  به  خود 

می کنند. پیدا  دسترسی  ذرت 
جیره  در  انرژی زا  اقالم  از  سورگوم 

است طیور  غذایی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  طیور  مدیر 
از  استفاده  گفت:  رابطه  این  در  نیز  قم 
اقالم  از  یکی  عنوان  به  دانه ای  سورگوم 
توجه  با  طیور،  غذایی  جیره  در  انرژی زا 
نهاده ها،  تامین  در  پیش آمده  شرایط  به 
دانه  برای  مناسبی  جایگزین  می تواند 

باشد. ذرت 
جهاد  وزارت  افزود:  رهبرنیا  بابک 
کشاورزی در راستای اجرای سیاست های 
دانه  از  استفاده  کشت،  الگوی  تغییر 
سورگوم را به عنوان یکی از اقالم انرژی زا 
در جیره غذایی طیور پیشنهاد کرده  و در 

سورگوم  هکتار   ۵۰۰ کشت  رابطه  همین 
گرفته است. درنظر  قم  استان  برای 

نتایج  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
انجام  میدانی  و  کارشناسی  بررسی های 
مصرف  میزان  درصد   ۵۰ حدود  در  شده، 
را  طیور  پرورش  واحدهای  در  ذرت  دانه 
رقم  که  کرد  جایگزین  سورگوم  با  می توان 

است. توجهی  قابل 
حدود  ساالنه  این که  به  اشاره  با  وی 
پرورش  واحدهای  در  ذرت  ُتن  هزار   ۱۵۰
افزود:  می شود،  مصرف  استان  طیور 
سورگوم  هکتار   ۵۰۰ کشت  به  توجه  با 
هر  در  که  گیاه  این  عملکرد  میانگین  و 
هکتار چهار ُتن است، پیش بینی می کنیم 
و  تولید  قم  در  سورگوم  ُتن  هزار   ۲ امسال 

شود. ذرت  جایگزین 
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی قم 
زیادی  بسیار  شباهت های  سورگوم  گفت: 
در  که  اقدام هایی  با  و  دارد  ذرت  دانه  با 
به  گیاه  این  معرفی  برای  ترویج  حوزه 
و همچنین  انجام است  مرغداران در حال 
به  می توان  استان  کشاورزان  از  حمایت 

داشت. امید  قم  در  آن  کشت  توسعه 
در  سورگوم  از  استفاده  مثبت  نتیجه 

شده است  تجربه  ها  مرغداری 
نیز  مرغ داران  اتحادیه  عامل  مدیر   
این  از  استفاده  سورگوم،  بحث  در  گفت: 

تحقیقاتی  همکاری  جریان  در  محصول 
اتحادیه  و  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
چند  در  نمونه  به صورت  استان  مرغداران 
گوشتی  و  گذار  تخم  مرغ  مرغداری  واحد 

شد. حاصل  آن  از  خوبی  نتایج  و  انجام 
این  داشت:  بیان  منش  یاری  جعفر 
کشور  وارد  گذشته  های  دهه  طی  گیاه 

در  از ذرت  استفاده  دلیل  به  اما  بود  شده 
نمی شد؛  توجه  آن  به  خیلی  ها  مرغداری 
بحث  به  توجه  با  کنونی  شرایط  در  ولی 
آمده  پیش  محدودیت های  و  تحریم ها 
دامی،  نهاده های  واردات  خصوص  در 
استفاده از سورگوم در جیره غذایی طیور 

گرفته است.  قرار  توجه  مورد 
تحقیقات  که  این  بر  تاکید  با  وی 
از  استفاده  می دهد  نشان  گرفته  صورت 
خوبی  عملکرد  مرغداری ها  در  سورگوم 
که  نامه ای  تفاهم  با  داد:  ادامه  دارد، 
دامداران  و  مرغداران  های  اتحادیه  میان 
گیاهی  تولیدات  بهبود  معاونت  با  استان 
شد،  منعقد  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مزارع  در  شده  کشت  سورگوم  است  قرار 
و  دام  خوراک  در  استفاده  برای  استان 
فعال  مرغداران  و  دامداران  توسط  طیور 

شود. خریداری  قم  در 
به  استان  دامداری های  نیاز  از  بخشی 

می شود تامین  سورگوم  با  خوراک 

استان  دامداران  اتحادیه  عامل  مدیر 
در  داشت:  بیان  خصوص  این  در  نیز 
میان  شده  منعقد  تفاهم نامه  جریان 
اتحادیه  با  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
سورگوم،  قراردادی  کشت  برای  دامداران 
دامداری های  نیاز  از  بخشی  شد  قرار 
شود. تامین  سورگوم  با  خوراک  به  استان 
از  استفاده  طرح  گفت:  ایزدی  محمد 
می تواند  استان  دامداری های  در  سورگوم 
در زمینه تامین خوراک دام، کمک خوبی 

باشد. بخش  این  فعاالن  به 
به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
تولید  با  رابطه  در  که  محدودیت هایی 
در  استفاده  مورد  محصوالت  تامین  و 
خوراک دام با آن مواجه هستیم، استفاده 
کم  برابر  در  باالیی  مقاومت  که  سورگوم  از 
آبی دارد و کشت آن در قم مناسب است، 
به  ای  علوفه  ذرت  برای  خوبی  جایگزین 

دارد. خوبی  عملکرد  و  می آید  شمار 
برنامه های  انجام  با  کرد:  تاکید  وی 
استفاده  مزایای  به منظور معرفی  ترویجی 
از  حمایت  و  دامداری ها  در  سورگوم  از 
با  می توان  خصوص  این  در  دامداران 
برنامه ریزی و به تدریج سورگوم را به عنوان 
ها  دامداری  در  ای  علوفه  ذرت  جایگزین 

داد. قرار  استفاده  مورد 
استان  در  طیور  و  دام  پرورش  بخش 
سرمایه گذاری،  برای  باالیی  قابلیت  از  قم 
تولید  سطح  افزایش  و  اشتغال  ایجاد 
به  است،  برخوردار  کشاورزی  محصوالت 
 ۲۵۰ روزانه  استان  این  در  میانگین  طور 
تولید  مرغ  گوشت  ُتن   ۶۰ و  مرغ  تخم  ُتن 
طرفیت  استان  این  همچنین  می شود، 
قرمز  گوشت  ُتن  هزار    ۳۰ ساالنه  تولید 
حدود  دارد،  را  شیر  ُتن  هزار   ۱۸۰ و 
واحد   ۵۰۰ و  دامداری  واحد  هزار  هفت  

است. فعال  استان  این  در  مرغداری 
زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
بخش کشاورزی این استان در سال ۸۵۰ 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار 
است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 
 ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.  

افزایش  کارگر،  هزینه  کنندگان،  تولید  اغلب    ◄
و...  کارگاه  اداره  جانبی  های  هزینه  پارچه،  قیمت 
بیان  داخلی  پوشاک  قیمت  بودن  باال  دالیل  از  را 
پوشاک  اینکه  وجود  با  که  بودند  معتقد  و  کردند  می 
است،  تر  گران  وارداتی  پوشاک  به  نسبت  داخلی 
به  نسبت  باالتر  کیفیت  داشتن  دلیل  به  بازهم 
اقتصادی  صرفه  مشتری  برای  وارداتی،  محصوالت 

دارد.
»ایرانی ام،  مانند  شعارهایی  نود  دهه  اواسط  از 
از  حمایت  موج  که  شد  جامعه  وارد  می خرم«  ایرانی 
نیز  امر  همین  داشت؛  همراه  به  را  ایرانی  کاالهای 
تا قبل  ایرانی که  تولیدکنندگان پوشاک  سبب شد که 
خارجی  محصوالت  برچسب  با  را  تولیدات شان  آن  از 

بگیرد. رونق  کارشان  می کردند،  بازار  روانه 
با  تولیدکنندگان  این  از  بسیاری  زمان  مرور  با  اما 
طراحی  بودن،  خاص  برند  شعارهای  و  مزون  پیشوند 
و  آور  سرسام  های  قیمت  و...  داشتن  فرد  به  منحصر 
نجومی را بر روی اجناس خود گذاشتند و با تبلیغات 
بالگرهای اینستاگرامی نیز شهرت و مشتریان زیادی 

به خود جلب کردند. را 
برندهای  به  اختصاص  قیمت فقط  افزایش  این  اما 
لباس  فروشگاه های  سایر  در  و  نداشت  مطرح 
از  باالتر  ایرانی  های  لباس  قیمت های  اغلب  نیز 
طوری  به  شد؛  چینی  جمله  از  وارداتی  های  لباس 
مشابه  خرید  نیز  فروشندگان  اغلب  شد  سبب  که 
قیمت  که  حالی  در  زیرا  پیشنهاد  کنند؛  را  خارجی 
هم  بیشتری  سود  دارند  خریدار  برای  مناسب تری 

می آوردند. ارمغان  به  فروشندگان  برای 
که  می کنند  بیان  فروشندگان  و  کنندگان  مصرف 
مواردی  به  می توان  را  خارجی  پوشاک  بودن  گران 
چون هزینه حمل ونقل، گمرک، اختالف نرخ ارز و... 
می گذارد  تأثیر  کاال  نهایی  قیمت  روی  که  داد  ربط 
برای مصرف کنندگان  اما گران بودن پوشاک داخلی 

پوشاک  که  می کنند  بیان  مردم  زیرا  ندارد؛  توجیهی 
ایرانی در داخل و با نیروی کار ایرانی تولید می شود و 
هزینه حمل ونقل کمتری دارد پس نباید قیمتی فراتر 

باشد. داشته  خارجی  مشابه  از 
به  نسبت  ایرانی  پوشاک  گرانی  علت  بررسی  برای 
داشتیم. لباس  تولیدکنندگان  با  گفت وگویی  خارجی 

کارگر،  هزینه  مانند  مواردی  تولیدکنندگان  اغلب 
جانبی  های  هزینه  افزایش  پارچه،  قیمت  افزایش 
باال بودن قیمت پوشاک  از دالیل  را  و...  اداره کارگاه 
اینکه  با وجود  بودند  و معتقد  بیان می کردند  داخلی 
تر  گران  وارداتی  پوشاک  به  نسبت  داخلی  پوشاک 
به  نسبت  باالتر  کیفیت  داشتن  دلیل  به  بازهم  است، 
اقتصادی  صرفه  مشتری  برای  وارداتی،  محصوالت 

دارد.
گفت وگو  در  پوشاک  تولیدکنندگان  این  از  یکی 
تولید  لباس  قیمت  بودن  باال  کرد:  عنوان  ایسنا  با 
نیز  ما  و  هست  هم  تولیدکنندگان  دغدغه  داخل، 
سودهای  از  مجبوریم  روز  هر  تولیدکننده  عنوان  به 
گزاف  قیمت های  از  بخشی  تا  بکاهیم  ناچیزمان 

کنیم. تعدیل  رو  پوشاک 
وی در رابطه با قیمت و وضعیت بازار پارچه اظهار 
اکثر  اما  هستند؛  ایرانی   پارچه ها  از  برخی  کرد: 
می شوند  وارد  دبی  و  چین  از  باال  هزینه  با  پارچه ها 
افزوده  آن  قیمت  به  نیز  بار  هزینه  و  گمرک  هزینه  که 
بهتر  ایرانی  نخ های  که  در حالی است  این  و  می شود 

هستند. چینی  نخ های  از 
سیاسی  بحثی  واردات  بحث  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موضوع  این  به  راجع  صحبت  صالحیت  ما  که  هست 
است  آور  سرسام  پارچه  قیمت  کرد:  بیان  نداریم،  رو 
میان  و  می کند  پیدا  افزایش  روز  هر  متأسفانه  و 
تولیدی ها  و فروشگاه های تک فروشی،  تولیدکنندگان 

هستند. قیمت  کاهش  به  مجبور 
هزینه  اما  کرد:  بیان  لباس  کننده  تولید  این 

بلکه  ندارد؛  پارچه  به  اختصاص  فقط  لباس  تولید 
هزینه های جانبی دیگری هم وجود دارد؛ برای مثال 
وجود  طراحی  به  نیاز  لباس ها  از  بسیاری  تولید  برای 
دارد و در صورتی که این کار توسط  متخصص انجام 

می شود. افزوده  نهایی  قیمت  به  هزینه ای  شود 
نیاز  ها  لباس  از  بسیاری  همچنین  داد:  ادامه  وی 
باالیی  هزینه  نیز  امر  همین  که  دارند  دست دوزی  به 
محکوم  تولید  بازار،  وضعیت  این  با  که  دارد  همراه  به 

است. شکست  به 

مانند  خارجی  تولیدات  با  رقابت  نابرابری  شرایط 
و...  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تهیه  در  دشواری  مالیات، 
تولیدکنندگان  برای  شده  تمام  قیمت  که  شده  سبب 

افزایش  به  مجبور  را  ها  آن  و  کند  پیدا  افزایش  هم 
کند. قیمت 

اتفاقی که در صورت امتداد آن بازی دوسر باختی 
می تواند  تنهایی  به  هرکدام  که  دارد  همراه  به  را 
مصرف  تمایل  زیرا  بکشاند؛  نابودی  به  رو  را  اقتصاد 
تمایل  سبب  سو  یک  از  خارجی  پوشاک  به  کنندگان 
قانونی  غیر  مسیرهای  از  پوشاک  واردات  افزایش  به 
از  و  دارد  همراه  به  را  کشور  از  ارز  خروج  که  می شود 
این واردات بی رویه، بیکاری کارگران  نیز  سوی دیگر 

همین  که  دارد  همراه  به  را  ها  تولیدی  در  مشغول 
اقتصادی،  ناپذیر  جبران  تبعات  خود  خودی  به  امر 

► دارد.     همراه  به  را  فرهنگی  و  اجتماعی 

● کدامعواملمیتواندتولیدپوشاکداخلیراارزانترکند؟!●

مدیرکلغله:
خریدتضمینیگندموکلزادر

قمشروعشد

تضمینی  خرید  فرآیند  گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
محصوالت راهبردی گندم و کلزا که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی 

شد. آغاز  استان  این  در  کشاورزان  از  دارند،  مردم 
سعید  بازرگانی،  خدمات  و  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  گندم  برداشت  زمان  به  نزدیک شدن  به  توجه  با  کرد:  بیان  محمدی 
خرید  کارگروه  کارشناسی  جلسه  قم،  استان  در  کلزا  روغنی  دانه های 
تضمینی این محصوالت در دفتر معاونت اقتصادی استانداری قم برگزار 
و ۲ محل یکی شرکت تعاونی روستای جعفر آباد و دیگری شرکت تعاونی 
روستای رحمت آباد استان که در نزدیکی مزارع کشت کلزا قرار گرفته اند 
شرکت  و  ملکی  سیلوی  مرکز  دو  همچنین  و  محصول  این  خرید  برای 
تعاونی روستای جعفرآباد برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان 

شد. تعیین 
وی افزود: براساس پیش بینی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی قم، 
تولید خواهد  قم  مزارع  در  ُتن گندم  و ۲۷ هزار  کلزا  ُتن  امسال ۲ هزار 
شد که اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، امکانات الزم برای خرید 
تضمینی این محصوالت از کشاورزان قمی را به خوبی فراهم آورده است.
  ۱۵ کشاورزان  از  کلزا  هرکیلوگرم  تضمینی  خرید  قیمت  داد:  ادامه  وی 
هزار تومان و قیمت هرکیلوگرم گندم با مشوق درنظرگرفته شده ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که با ایجاد بسترهای الزم همچون ایجاد 
باجه بانکی هیچ گونه مشکلی در پرداخت این مبلغ به بهره برداران وجود 

ندارد.
فعالیت  اطالعات  استان می خواهیم  از کشاورزان  کرد:  تاکید  محمدی 
خود را در سامانه پهنه بندی ثبت کنند تا در زمان تحویل محصول خود به 

مراکز تعیین شده با مشکلی مواجه نشوند.
نهادهای نظارتی استان همچون سازمان  با همکاری  بیان داشت:  وی 
کلزا  و  گندم  تحویل  فرآیند  بر  را  الزم  کنترل  انتظامی،  نیروی  و  صمت 
خواهیم داشت تا از عرضه خارج از شبکه این محصوالت راهبردی و مهم 

امنیت غذایی مردم، جلوگیری شود. تامین  در 
وی ادامه داد: فرآیند خرید تضمینی این محصوالت از ۲۰ اردیبهشت ماه 
در استان قم آغاز شده است و این روند برای کلزا تا پایان زمان برداشت 
تقریبا تا پایان فصل بهار و برای گندم تا پایان شهریورماه ادامه خواهد 

یافت.
قم  در  تولید محصوالت کشاورزی  زمینه  در  بهره بردار  از ۱۴ هزار  بیش 
فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان 
در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  دامی، شیالت 

و گلخانه ای است.
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
روستاییان در بخش های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

خاطراتسینمادارقدیمیقم
گردآوریمیشود

نخستین  و  آفتاب  شهر  سینما  مدیر  برقعی  محمد  حاج  خاطرات 
سینما دار پس از انقالب در قم توسط حوزه هنری گردآوری و منتشر 

می شود.
امامیان  محسن  سید  قم،   هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
واحد  سفارش  به  که  پایداری  ادبیات  حوزه  نویسنده  و  پژوهشگر 
مجموعه  تهیه  حال  در  قم  استان  هنری  حوزه  پایداری  مطالعات 
فیلم  تهیه کننده  و  سینما دار  نخستین  برقعی،  محمد  حاج  خاطرات 
 ۳۰ پیشرفت  از  خبر  گفت وگویی  در  است،   قم  در  انقالب  از  پس 

داد. پروژه  این  خاطرات  ثبت  مراحل  درصدی 
و سینماداری  تاریخ سینما  پروژه  این  در  پروژه گفت:  درباره  امامیان 
در قم را بر اساس خاطرات حاج محمد برقعی ثبت و ضبط می کنیم.

در  سینما  اولین  مؤسس  او  گفت:  برقعی  محمد  حاج  معرفی  در  وی 
استان قم پس از انقالب اسالمی است. حاج محمد برقعی که دارای 
مؤثر  عضو  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  و  است  انقالبی   سوابق 
دسته  فرمانده  بعدها  و  بوده  قم  در  خمینی)ره(  امام  حفاظت  تیم 
پیروزی  ابتدایی  سال های  در  برقعی  شده است.  تحمیلی  جنگ  در 
سینما  تأسیس  به  اقدام  فرهنگی  دغدغه های  با  اسالمی  انقالب 
موافقین  و  مخالفین  او  حرکت  این  می کند.  قم  در  قیام«  »شهر 

داشته است. بسیاری 
قیام  سینما  تأسیس  از  پیش  برقعی  محمد  افزود:  ادامه  در  امامیان 
نقش  تربیت  سینما  به  قم  انقالب  دادگاه  اجتماعات  سالن  تبدیل  در 
بعد  سینمایی  فیلم  اولین  تولید  در  مؤثری  نقش  همچنین  او  داشت. 

داشته است. مجاهد«  »فریاد  نام  با  انقالب  از 
خاطر  پروژه  این  درباره  پایداری  ادبیات  نویسنده  و  پژوهشگر  این 
برقعی مدیر فعلی پردیس سینمایی  نشان کرد: خاطرات حاج محمد 
از  پس  و  پیش  سینماداری  شفاهی  تاریخ  تنها  نه  قم،  آفتاب«  »شهر 
از  بیانگر مقاطع مهمی  بلکه  بر دارد  را در  انقالب در شهر مقدس قم 
شخصیت  به  توجه  با  که  است  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  تاریخ 
از نکات اخالقی  اثری مهیج ، جذاب و سرشار  آقای برقعی  ارزشمند 

بود. خواهد  اجتماعی  و 
انتشار  و  ثبت  پروژه  مدیر  امامیان  محسن  سید  است  ذکر  شایان 
طوبی«  »اربعین  رمان های  نویسنده  برقعی،  محمد  سید  خاطرات 
اتفاقات  به  کتاب  دو  این  وقایع  است.  شد«  من  سهم  که  »سنگی  و 

می شود. مربوط  اسالم  تاریخ  و  مقدس  دفاع  دوران 

درراستایتامیننهادههایدامی:خبـر
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آگهیفقدانسندمالکیت آگهیموضوعتبصره3ماده120آییننامهقانونثبت
برابر  تهران   ۱۰۹۹ دفتر   ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  -  ۳۱۹۸۵ شماره  وکالت  بموجب  نیا  بزرگ  محمد  سید  اینکه  به  نظر 
داشته  اعالم  مصدق  استشهاد شهود  برگ  دو  ارائه  با   ۱۴۰۰/۱۲/۱۱  -  ۱۴۰۰/۶۹۳۱ وارده شماره  درخواست 
اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۶ از ۳ از ۴۷ اصلی واقع در بخش ۴ قم که در دفتر ۱۵ صفحه ۲۳۸ 
شده  تسلیم  و  صادر   ۸۷ الف   ۳۹۵۷۰۳ مالکیت  سند  و  ثبت  تقی  سید  فرزند  دربانی  زهرا  بنام   ۱۲۹۳ ثبت  ذیل 
ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد  به  لذا  است،  گردیده  مفقود  مزبور  مالکیت  انگاری سند  علت سهل  به  که  است 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
گهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به  نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

  )  ۱۵۲۴۰ الف  اقدام خواهد شد. )م  برابر مقررات  المثنی  به صدور سند مالکیت  نسبت 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  

 -  ۳۰ شماره  وراثت  حصر  دادنامه  ارائه  با  اخوان  اصغر  علی  حاج  وراث  از  احد  اخوان  محمدرضا  آقای 
۳۶/۰۱/۲۷ دادرس دادگاه بخش قم اعالم نموده که سندمالکیت ششدانگ پالک ۱۵۷۴/۲۰/۱۴۰ 
اصلی بخش ۲ ثبت قم متعلق به مرحوم فوق می باشد و چون با اخطاریه به مهدی اخوان فرزند حسن 
گهی  احد از ورثه نامبرده تسلیم ننموده لذا مراتب طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت آ
می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار  این آگهی ظرف ۱۰ روز سند مالکیت مذکور را 
تسلیم نماید و یا مجوز قانونی نگاه داشتن آن را ضمن اعتراض خود به این اداره اعالم نماید در صورت 
انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض وجه سند مالکیت ورثه طبق قانون مسترد و صادر خواهد شد. ) م 

الف ۱۵۲۳۹(  
رونوشت: ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس اداره ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی 
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◄    نماینده مردم قم در مجلس از اعالم آمادگی 
بیمارستان های  مجدد  احداث  جهت  سالمت  خیرین 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  و  داد  خبر  قم  فرسوده 
قرار  خود  کاری  اولویت  در  را  امر  این  تا  خواست 

دهد.
و  خیرین  همایش  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
)ع(  علی  امام  تاالر  در  که  استان  سالمت  حامیان 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خیرین  سوی  از  بسیاری  خدمات  اخیر  سال  دو  در 
عرصه سالمت در استان صورت گرفته و آنان با وجود 
تهیه  برای  و حتی  میدان شدند  وارد  کرونایی  شرایط 
نیز  بیمارستانها  غذای  تأمین  و  معیشتی  بسته های 

کردند. ریزی  برنامه 
هزینه های  به  اشاره  با  ملت،  خانه  در  قم  نماینده 
باالی درمان؛ از خیرین سالمت خواست تا عالوه بر 
مراکز  بیمارستان،  ساخت  و  عمرانی  عرصه  به  ورود 
نیازمند  بیماران  درمان  امر  به  آنها  تجهیز  و  درمانی 

باشند. داشته  را  الزم  توجه  هم 
ویژگی ها  بیان  با  ادامه  در  فراهانی،  امیرآبادی 
از  بیش  حضور  به  قم؛  استان  خاص  شرایط  و 
اشاره  شهر  این  در  خارجی  اتباع  از  نفر  هزار   ۲۵۰
از  خارجی  اتباع  از  تعداد  این  داشت:  ابراز  و  کرد 
در  باید  که  هستند  مند  بهره  استان  درمانی  خدمات 
بهداشت  عرصه  در  قم  استان  به  بودجه ها  تخصیص 

شود. لحاظ  نیز  خارجی  اتباع  جمعیت  ودرمان؛ 
بیمارستانی  و  پزشکی  تجهیزات  زمینه  در  قم 

دارد مشکالتی 
وی با بیان اینکه در استان قم در زمینه تجهیزات 
داشت:  بیان  داریم  مشکالتی  بیمارستانی  و  پزشکی 
نیازهای استان قم در این حوزه می بایست شناسایی 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  اختیار  در  و  شود 
محل  از  الزم  پیگیری های  تا  گیرد  قرار  قم  استان  در 
سالمت  خیرین  مشارکت  و  ملی  استانی،  اعتبارات 

شود. اقدام  تجهیزات  این  تأمین  برای 
اینکه  بیان  با  ملت،  خانه  در  قم  نماینده 
رسانی  روز  به  نیازمند  قم  استان  بیمارستان های 
افزود:  هستند  انسانی  نیروی  تأمین  و  تجهیزات 
شده اند  فرسوده  قم  استان  در  بیمارستانها  از  برخی 
و  تخریب  و  کرد  بهسازی  را  آنان  نمی توان  حتی  و 

دارد. ضرورت  آنان  مجدد  ساخت 
سالمت  خیرین  اینکه  بیان  با  فراهانی،  امیرآبادی 
بیمارستان های  مجدد  احداث  برای  قم  استان  در 
دانشگاه  از  افزود:  کرده اند  آمادگی  اعالم  فرسوده 
در  ریزی  برنامه  می رود  انتظار  قم  پزشکی  علوم 
فرسوده  بیمارستان های  این  مجدد  ساخت  زمینه 
جریان  در  نیز  خیرین  و  دهد  قرار  اولویت  در  را 

گیرند. قرار  تصمیمات 
مشکالت،  بروز  موجب  دولتی  ارز  پرداخت 

بود شده  رانت  و  فسادها 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
داشت:  بیان  مردم  به  یارانه ها  تخصیص  جدید  طرح 
فسادها  مشکالت،  بروز  موجب  دولتی  ارز  پرداخت 
گذشته  دولت  در  موضوع  این  که  بود  شده  رانت  و 
و  نیفتاد  خاصی  اتفاق  اما  شد؛  تاکید  آن  بر  بارها 
بزرگ  جراحی  این  تا  گرفت  تصمیم  سیزدهم  دولت 

دهد. انجام  را  اقتصادی 
رزمندگان  کرد:  عنوان  ملت،  خانه  در  قم  نماینده 
تا دشمن  روی مین می رفتند  دفاع مقدس  در دوران 
سال ها  این  نیز  درمان  کادر  و  نرسد  اهدافش  به 

با  نبرد  در  بیماران  تا  گرفت  دست  در  را  خود  جان 
و  دولت  نیز  امروز  و  ببرند  در  به  سالم  جان  کرونا 
به  کشور  اقتصاد  نجات  برای  را  خود  آبروی  مجلس 
دریغ  تالشی  هیچ  از  زمینه  این  در  و  آوردند  میدان 

. نمی کنند
این  اجرای  با  داشت:  ابراز  فراهانی،  امیرآبادی 
بینی  پیش  درآمد  ریال  میلیارد  هزار   ۶۰۰ طرح 

نیز  برجام  نرسیدن  نتیجه  به  صورت  در  که  می شود 
شود  محقق  برجام  اگر  و  آمد  نخواهد  پدید  مشکلی 
در این صورت سرمایه گذاری خوبی در کشور انجام 

می پذیرد.
ذوالنوری: حجت االسالم 

ارتقاء  عامل  سالمت  و  بهداشت  وضعیت  بهبود 
است ملی  امنیت 

در  نیز  ذوالنوری  مجتبی  حجت االسالم  همچنین 
در سبد  کرد: هزینه های سالمت  اظهار  این همایش 
هزینه ای خانواده ها بیش از سایر موارد است آن هم 
دهه های  در  جدید  بیماری های  شیوع  به  توجه  با 

است. شده  هزینه ها  این  افزایش  موجب  که  اخیر 
هجوم  و  تهدید  معرض  در  افزود:  وی   

برخی  حال  عین  در  ولی  هستیم  جدید  بیماری های 
توسط  هم  اضافی  هزینه های  و  سیاست گذاری ها 
شده اند. مشکل آفرین  که  شده  اجرایی  دولت ها 

اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
دولت  در  سالمت  تحول  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
هزار   13 با  طرح  این  شروع  کرد:  عنوان  یازدهم 
بررسی  بود، همان موقع  تومان هزینه همراه  میلیارد 
می شد  تومان  میلیارد  هزار   3 با  دریافتیم  و  کردیم 
در  عظیم  حفره ای  اما  کرد  بیمه  را  بضاعت  بی  افراد 
بروز  موجب  که  کردند  ایجاد  کشور  اعتباری  منابع 

شد. مشکل 
 وی ادامه داد: وقتی غربال گری مناسبی صورت 
افراد  برخی  که  هستیم  این  شاهد  وقت  آن  نگیرد، 
رایگان  بیمه  طرح  مزایای  از  مالی،  تمکن  دارای 
چنین  به  نیازی  اصال  حالیکه  در  کنند  استفاده 
کشور  منابع  حالیکه  در  هم  آن  نداشتند  امکاناتی 

هستند. محدود 
سالمت  حوزه  در  خیرین  حضور  به  ذوالنوری   
این  در  کشور  مهم  دستاوردهای  از  یکی  گفت: 
اداری  امور  درگیر  که  است  خیرین  حضور  سال ها، 
را  مردم  نیازهای  صحیح،  تشخیص  با  و  نشده 

کردند. برطرف 
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده   
تجهیزات  راه اندازی  و  ایران در ساخت  پیشرفت های 
جدید درمانی و تشخیصی و پزشکی هسته ای اشاره 
مناسب  تدبیر  نیازمند  بین  این  در  البته  کرد:  ابراز  و 

هستیم. پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  دولت 
 وی بیان کرد: نمایندگان مردم قم در خانه ملت، 
یعنی  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  همکاری  آماده 
قانون گذاری  احتماال  و  منابع  تخصیص  و  جذب 
علوم  دانشگاه  بنابراین  هستند  امور  تسهیل  برای 
موجود  اولویت های  اساس  بر  را  نیازها  باید  پزشکی 
تا  دهند  قرار  نمایندگان  اختیار  در  و  کرده  احصا 

شود. انجام  الزم  پیگیری 
و  سالمت  حوزه  مشکالت  گفت:  ذوالنوری   
اگر  و  هستند  ارتباط  در  ملی  امنیت  با  بهداشت، 
اجرایی  و  ارائه  حوزه  این  بهبود  برای  طرح هایی 
سیاسی  و  اقتصادی  روانی،  امنیت  واقع  در  شوند، 

► می دهند.   ارتقا  را  جامعه 

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس    ◄
به  قم  آمبوالنس های  ناوگان  افزود:  قم 
نیاز  که  می رود  پیش  فرسودگی  سمت 
این  نوسازی  برای  الزم  بودجه  است 
برخی  همچنین  یابد  اختصاص  ناوگان 
قدیمی  دلیل  به  نیز  قم  بیمارستان های 
تجهیزات،  باالی  استهالک  و  بودن 

ندارند مناسبی  وضعیت 
به گزارش ایسنا، دکتر مهدی مصری در 
استان  سالمت  حامیان  و  خیرین  همایش 
قم که در تاالر امام علی)ع( دانشگاه علوم 
شعار  به  اشاره  با  شد  برگزار  قم  پزشکی 
سالمت در سال جاری اظهار کرد: در این 
واگیر  بیماری های  افزایش  شاهد  سال ها 
ابعاد  به  باید  بنابراین  و غیر واگیر هستیم، 

کنیم. توجه  موضوع  این  مختلف 
منابع،  توزیع  در  عدالت  افزود:  وی 
کاهش  و  محروم  مناطق  به  رسیدگی 
دستور  در  سالمت،  حوزه  در  نابرابری ها 
علوم  دانشگاه های  و  بهداشت  وزارت  کار 

دارد. قرار  پزشکی 
جایی  به  باید  اینکه  بیان  با  مصری   
برسیم که بهداشت، درمان و تمام ابعادی 
در  هستند  دخیل  افراد  سالمت  در  که 
گفت:  بگیرند  قرار  توجه  مورد  هم  کنار 
سالمت  ساماندهی  طرح  اساس  این  بر 
امکانات در  و  تا همه خدمات  تدوین شده 
به  و  شوند  دیده  راستا  یک  در  زمینه،  این 

برسند. اجرا  مرحله 
پایلوت،  طرح  در  داد:  ادامه  وی 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  سرطان  بیماری 

به  ضعف،  و  آسیب  نقاط  رفع  با  امیدواریم 
یابد. تسری  حوزه ها  تمام 

به  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
برای  تالش  و  دانشگاه  این  رتبه بندی 
رسیدن  برای  الزم  زیرساخت های  تامین 
به تیپ 2 عنوان کرد: افزایش رتبه موجب 
نهایت  در  که  می شود  بودجه  افزایش 
رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.
توسعه  دنبال  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
هستیم  دانشگاه  این  آموزشی  رشته های 
خواهد  استان  نیازهای  به  ناظر  امر  این  و 

بود.
برای  فراوان  منابع  به  اشاره  با  مصری   
عنوان  داروسازی  دانشکده  راه اندازی 
دانشکده  می توانیم  حال  عین  در  کرد: 
بودجه  به  توجه  با  را  سنتی  داروسازی 

باشیم. داشته  قم  در  نیاز،  مورد  کمتر 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: 
خوبی  زیرساخت های  پژوهش،  حوزه  در 
چندین  که  طوری  به  شده  ایجاد  قم  در 
که  داریم  آزمایشگاهی  سطح  در  فرآورده 
قابلیت  قانونی،  و  فنی  مراحل  طی  از  بعد 

دارند. را  ملی  سطح  در  رونمایی 
تولید،  یعنی،  جاری  سال  شعار  به  وی 
گفت:  اشتغال آفرینی  دانش بنیان، 
دانش بنیان  کشاورزی  روی  پروژه های 
به  توجه  با  که  داریم  ریزمغذی ها  و 
استان  سطح  در  گرفته  صورت  نیازسنجی 

می شوند. اجرایی 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  مصری   
اورژانس  و  به حوزه  بهداشت، درمان  خود 

استان  حاضر  حال  در  کرد:  ابراز  و  اشاره 
نیازمند  که  است  شهر  سه  دارای  قم 
راستا  این  در  هستند؛  بهداشت  شبکه 
را  الزم  زیرساخت های  جعفریه  شهر  برای 
فراهم کرده ایم و به زودی شاهد راه اندازی 
شبکه بهداشت جعفریه خواهیم بود و بعد 
با  ولی  می رسد  کهک  شهر  به  نوبت  آن  از 

وزارت  قوانین  و  جمعیتی  مسئله  به  توجه 
بیمارستان در  راه اندازی  امکان  بهداشت، 

نیست. شهر  دو  این 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شبکه  یک  دارای  قم  اینکه  بیان  با  قم 
در  هستیم  درصدد  افزود:  است  بهداشت 
مناطق  از  یکی  محوریت  با  و  آینده  سال 
کنیم. ایجاد  را  دومی  شبکه  قم،  محروم 
در  بهداشتی  قوانین  نقض  به  وی 

قوانین  برخی  کرد:  اظهار  و  اشاره  ایران 
وجود  پیشرفته  کشورهای  در  الزامی 
و  بهداشتی  شرایط  بهبود  موجب  که  دارد 
اقناعی  مباحث  با  صرفا  زیرا  شده  درمانی 
سالمت  حوزه  اهداف  همه  به  نمی توان 

یافت. دست 
برخی  تمایل  عدم  به  اشاره  با  مصری   

عنوان  کرونا  واکسن  دریافت  به  افراد 
در  را  خانه  به  خانه  طرح  اینکه  با  کرد: 
مردم  از  گروهی  هم  باز  کردیم  اجرایی  قم 
نقاط  جزو  هم  این  که  نشده اند  واکسینه 

است. ضعف 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
دستگاه های  میان  بیشتر  هماهنگی  قم، 
بهداشت  و  سالمت  حوزه  در  مختلف 
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  عمومی 

همه دستگاه ها باید وظایف خود را در این 
زمینه انجام دهند وگرنه نمی توان به نقطه 

یافت. دست  مطلوب 
وی با بیان اینکه 45 درمانگاه در سطح 
مورد   13 تنها  ولی  دارند  وجود  قم  استان 
کرد:  خاطرنشان  هستند  فعال  آنها  از 
اجتماعی  اعتماد  عدم  نامناسب،  تعرفه 
موجب  اورژانسی،  زیرساخت های  نبود  و 
استفاده  مورد  ظرفیت ها  این  همه  شده 

نگیرند. قرار 
آمبوالنس های  ناوگان  افزود:  مصری   
که  می رود  پیش  فرسودگی  سمت  به  قم 
این  نوسازی  برای  الزم  بودجه  است  نیاز 
برخی  همچنین  یابد  اختصاص  ناوگان 
قدیمی  دلیل  به  نیز  قم  بیمارستان های 
تجهیزات،  باالی  استهالک  و  بودن 

ندارند. مناسبی  وضعیت 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به قول 
هماهنگی های  و  بهداشت  وزارت  مساعد 
صورت گرفته با مرکز مدیریت حوزه علمیه 
راه اندازی کلینیک دندان پزشکی در  برای 
تجهیزات  تامین  برای  گفت:  الهادی  مرکز 
تشخیص و درمان سرطان هم رایزنی هایی 
نتیجه  به  امیدواریم  که  گرفته  صورت 

برسد.
حوزه  در  انسانی  نیروی  تامین  وی   
قرار  توجه  مورد  را  سالمت  و  بهداشت 
تخت  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  و  دارد 
داشت  نخواهیم  مشکلی  بیمارستانی 
با  بیمارستانی،  تجهیزات  تامین  برای  ولی 

► مواجهیم.     کمبود 

رئیسدانشگاهعلومپزشکی:

● ناوگانآمبوالنسهایقمبهسمتفرسودگیپیشمیرود●
شبکهدومبهداشتدرقمراهاندازیمیشود

خیرینوحامیانسالمتقم
تجلیلشدند

این  فعاالن  از  تجلیل  با  قم  استان  سالمت  حامیان  و  خیرین  همایش 
قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  میزبانی  به  مختلف،  بخش های  در  حوزه 

شد. برگزار 
همایش  قم،  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
خیرین و حامیان سالمت استان قم، پیش از ظهر امروز در سالن امام 
علی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، در این همایش از حامیان، 

خیرین و خانواده شهدای سالمت استان قم تقدیر شد.
محمد  سید  کشور،  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی  آیت الله 
مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم  قم،  استاندار  شاهچراغی  تقی 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان  امیرآبادی  احمد  و  ذوالنوری 
ابیطالب)ع(  اسالمی، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه علی بن 
سید  استان،  انتظامی  فرمانده  میرفیضی  محمد  سید  سردار  قم، 
حجج  فرماندار،  ذاکریان  عباس  قم،  شهردار  سقائیان نژاد  مرتضی 
صدا  کل  مدیران  اسکندری  عباس  و  نیاسر  لطفی  والمسلمین  اسالم 
و سیما و اوقاف قم، علیرضا رحیمی مدیرکل آموزش و پرورش، سید 
محمدرضا  زیست،  محیط  حفاظت  مدیرکل  مشکینی  موسوی  رضا 
مدیرکل  پهلوانی  مهدی  کشاورزی،  جهاد  سازمان  رئیس  رضا  حاجی 
و  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  بهرامی  محمدرضا  بهزیستی، 
سالمت  حامیان  قم،  استان  خون  انتقال  مدیرکل  نوریان  مرتضی 

شد. تجلیل  آنها  از  همایش  این  در  که  بودند  استان  شاخص 
محمد  حاج  مرحومان  خانواده های  از  همایش،  از  دیگری  بخش  در 
خانواده  ترخانی،  و  رجبیان  تولیتی،  سیف الدین  حاج  کوهستانی، 
و  شعبان زاده  جواد  آقاجانی،  حسن  حاج  روز،  خرمی  امجدی، 
وزیر  تقدیرنامه  ارائه  با  واشیان  علی  عباس  والمسلمین  حجت  االسالم 

آمد. عمل  به  تقدیر  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
در  ایزدی هم  مرحوم  و  منفرد   خانواده مرحوم حاج محمود هاشمی 

گرفتند. قرار  تجلیل  مورد  بخش  این 
چالوک،  مسعود  حاج  عالئی،  ناصر  حاج سید  از  پایانی هم  بخش  در 
احمد  حاج  جوادیان،  حمید  حاج  میرباقری،  الله  روح  سید  حاج 
ابوالفضل  حاج  گیوه چی،  رضا  حاج  مسبح،  حسن  حاج  دولتی، 
جواد  دکتر  نجاتی،  حسین  امیر  حالج زاده،  حسن  حاج  هندویان، 
اعظم  چاوشی نیا،  هادی  سید  العابدینی،  زین  موسی  دکتر  یزدیان، 

شد. تجلیل  تقدیر  لوح  اهدای  با  هم  خوشرو  گل  باغچه  و  زاعر 

آمادگیارتشبرایهمکاریباسینماگران؛
فیلمسینماییشهیدصیاد
شیرازیساختهمیشود

از تالش  آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش  رئیس سازمان حفظ 
برای تولید و رونمایی فیلم شهید صیاد شیرازی تا جشنواره فجر امسال 
خبر داد و گفت: همچنین ساخت سه فیلم سینمایی با موضوع زندگی 
شهید حسن آبشناسان، شهید عباس دوران و شهید فالحی در دستور 

کار قرار دارد.
به گزارش شهر بیست، امیر سرتیپ محمدرضا فوالدی در حاشیه یادواره 
پرسشی  به  پاسخ  در  قم  استان  در  ارتش  شهید   ۵۶۵ یادواره  نخستین 
از  بر لزوم استفاده  در خصوص گمنام ماندن شهدای ارتش  در جامعه، 
ظرفیت هنر در معرفی شهدای ارتش تأکید کرد و گفت: ارتش دو وزیر 
اثر  هیچ  تاکنون  اما  کرده  انقالب  تقدیم  ارتش  ستاد  رئیس  دو  و  دفاع 

نشده است. آنان ساخته  درباره  فیلم سینمایی  و  تلویزیونی 
تصریح  ارتش  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  رئیس 
کرد: اگر در معرفی شهدای ارتش کوتاهی هایی صورت گرفته مقصر آن 
فقط ارتش نیست چراکه قرار نیست ارتش برای خودش فیلم و سریال 
و  بپردازند  شهدا  معرفی  به  دارند  وظیفه  فرهنگی  های  سازمان  بسازد، 

کنند. هزینه  برای شهدا 
فوالدی افزود: در حال حاضر با عنایت فرماندهی ارتش، فیلم سینمایی 
شهید صیاد شیرازی در دستور ساخت قرار دارد و امیدواریم به جشنواره 

فجر امسال برسد.
وی تصریح کرد: همچنین ساخت سه فیلم سینمایی با موضوع زندگی 
شهید حسن آبشناسان، شهید عباس دوران و شهید فالحی در دستور 

کار قرار دارد.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش از آمادگی 
نیز  سریال هایی  افزود:  و  داد  خبر  سینماگران  با  همکاری  برای  ارتش 
تقاضا  از سینماگران  و  است  تولید  در دست  ارتش  با محوریت شهدای 
داریم با توجه به سناریوهای مناسب در ارتش، توجه ویژه ای به ساخت 

باشند. ارتش داشته  با محوریت شهدای  آثار هنری 
خاطرنشان می شود ارتش جمهوری اسالمی در دوران دفاع مقدس بیش 

از ۴۸ هزار شهید، ۲۱۷ هزار جانباز و ۲۶ هزار آزاده تقدیم نظام کرد. 

خبـر دونمایندهمردمقمدرهمایش"حامیانسالمت"چهگفتند؟

● امیرآبادی:خیرینسالمتجهتاحداثمجددبیمارستانهایفرسودهقمآمادگیدارند●
ذوالنوری:بهبودوضعیتبهداشتوسالمتعاملارتقاءامنیتملیاست

آگهیتحدیدحدوداختصاصی آگهیفقدانسندمالکیت
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک  شماره ۱۹۲۲/۲۳۱ اصلی واقع در بخش دو 
ثبت قم )به آدرس: خیابان امامزاده ابراهیم کوچه ۲۶ پالک ۶۴( که بنام آقای علی اصغر اسداللهی  فرزند سیف الله  میباشد 
در جریان ثبت می باشد که به علت عدم  حضور مالک بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل 
نمود لذا طبق تبصره ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به 
شماره وارده ۲/۳۱۶۲ – ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳  ساعت 
ویا نماینده  یا وکیل  به اطالع مالکین و مجاورین  انجام می گردد بدینوسیله  الی ۱۲/۳۰ظهر در محل وقوع ملک   ۸/۳۰
قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی 
خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده واحده ۷۳/۲/۲۵ معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می 

بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف ۱۵۲۳۸( 
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

داشته  اعالم  شهودی  استشهاد  برگ  یک  ارائه  با  نیا(  بزرگ  محمد  سید  آقای  وکالت  با   ( دربانی  زهرا  خانم   
که ششدانگ پالک ۴۷/۳/۱۱ اصلی بخش ۴ قم که در دفتر ۸۸ صفحه ۴۷۹ ذیل ثبت ۶۹۱۵۱ طی افراز 
شماره ۲۶۵۴۶ - ۸۷/۱۰/۲ ثبت قم ثبت و سند مالکیت به شماره ۳۹۵۷۱۰ به نام نامبرده صادر و تسلیم 
المثنی  مالکیت  تقاضای صدور  سند  و  مفقود گردیده  مزبور  مالکیت  انگاری سند  بعلت سهل  و  است  شده 
را نموده است. لذا به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه  آ
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۲۴۱(  
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  



معاون  الله  حبیب  دریادار  امیر  حضور  با      ◄
و  سیاری  اسالمی  جمهوری  ارتش  هماهنگ کننده 
و  ارتش  فرماندهان  دیگر  و  محمودی  سرتیپ  امیر 
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران و خانواده های 
فراشاهی  محمد  شهید  المان  از  ارتش  شهدای  معظم 

شد. رونمایی 
به گزارش شهرنیوز، پیام جوادیان سرپرست سازمان 
از  رونمایی  مراسم  حاشیه  در  قم  شهرداری  زیباسازی 
 ۵۶۵ یادواره  نخستین  در  فراشاهی  شهید  سردیس 
شامخ  مقام  داشت:  اظهار  قم  استان  در  ارتش  شهید 
روز  آن ها هر  و خاطره  یاد  و  پررنگ تر  روز  به  روز  شهدا 
گرامیداشت  برای  شهرداری  و  می شود  قبل  از  تازه تر 

فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهدا از 
می کند. استفاده  هنری  راهکارهای  و  عزم  تمامی 

این  در  گزار  تأثیر  راهکارهای  از  یکی  وی،  گفته  به 
حوزه، ساخت احجام هنری شهیدان بوده که سردیس 
ارتش  فرماندهان  از  که  فراشاهی  سرلشکر  امیر 
جمهوری اسالمی ایران هستند از جمله سردیس های 
مؤثر، کاماًل حرفه ای، هنری و اثر ماندگار استاد قدرت 

می باشد. معماریان  الله 
ادامه  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
ارتش  ارزشمند  خدمات  پاس  به  این  از  پیش  داد: 
گرامیداشت  همینطور  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
امیر  و  قرنی  سپهبد  امیر  سردیس  ارتش،  شهدای 

است. نصب شده  شهر  در  و  رونمایی  اکبری  خلبان 
را  کشور  شهدای  تمام  مقام  به  احترام  و  توجه  وی 
زیباسازی  سازمان  شد:  یادآور  و  قرارداد  توجه  مورد 
از  بلکه  ارتش  شهدای  سردیس  تنها  نه  قم  شهرداری 
تمامی قشرهای شهید از جمله شهدای ترور، شهدای 
مدافع حرم، شهدای اصناف و بازاریان، شهدای بسیج 
صورت  روحانی،  شهدای  انقالب،  شهدای  سپاه،  و 
است. نصب کرده  و  ساخته  طراحی،  سردیس  نمادین 
آماده  جوادیان خاطرنشان کرد: ۱۰ سردیس دیگر 
روند  گزارش  که  بوده  شهر  سطح  در  نصب  و  رونمایی 
اجرایی آن را به سمع و نظر مردم عزیز و شهیدپرور قم 

می رسانیم.    ►

اینکه  با بیان  مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم     ◄
اعمال قانون به روزترین ابزار کنترل رفتار ترافیکی در دنیاست، گفت: فعال 
راکبین متخلف  قانون در خصوص  اعمال  و  کردن دوربین های سطح شهر 

موضوع مهمی است که در دستور کار قرار گرفته است.
حوزه  مهم  چالش های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  شعبان زاده  حسین 
تردد  ساماندهی  موضوع  جاری  سال  و  گذشته  سال های  در  ترافیک 
موتورسیکلت هاست، اظهار کرد: در این موضوع، وضعیت بسیار آشفته ای 
را در سطح شهر داریم که راهکارهای مناسبی هم برای کنترل آن در گذشته 

است. نشده  اجرا 
وی ادامه داد: در این خصوص اصالح فرهنگ ترافیکی باید در این قشر 

ایجاد شود و ما در سال جاری با جدیت در این مسیر حرکت خواهیم کرد.
در  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
هسته مرکزی شهر با کمبود پارکینگ برای موتورسیکلت ها مواجه هستیم، 
بتوانیم  تا  پیش بینی شده  زمینه  این  در  خوبی  کارهای  امسال  گفت: 

کنیم. ساماندهی  را  موجود  آشفتگی های 
وی با تأکید بر اینکه اصالح فرهنگ ترافیکی مربوط به یک نهاد و ارگان 
در شهر نیست، اذعان کرد: این موضوع چالش بزرگی است که باید با عزم 

جمعی به آن رسیدگی کنیم.
رفتار  کنترل  ابزار  به روزترین  قانون  اعمال  اینکه  بیان  با  زاده  شعبان 
اعمال  و  دوربین های سطح شهر  فعال کردن  دنیاست، گفت:  در  ترافیکی 

کار  دستور  در  که  است  مهمی  موضوع  متخلف  راکبین  خصوص  در  قانون 
است. گرفته  قرار 

تعداد  افزود:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
برخی  رفتار  و  حرکات  و  است  افزایش  حال  در  شهر  در  روزبه روز  موتورها 
راکبین موتورسیکلت واقعًا برای خودشان و همشهریان خطرآفرین است و 

داریم. حوزه  این  در  را  جان باختگان  آمار  بیشترین 
رسانه ها  دیگر  و  ملی  رسانه  طریق  از  باید  کرد:  خاطرنشان  زاده  شعبان 
کنار  در  و  شود  ارائه  موتورسیکلت  راکبین  به ویژه  رانندگان  به  الزم  تذکرات 
به دنبال اصالح رفتار  با اعمال قانون راکبین متخلف  نیز  فرهنگ سازی ما 

► ترافیکی در شهر خواهیم بود.   
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ایجاد  از  استقبال  با  قم  شهردار      ◄
با  فی مابین  تعامالت  برقراری  زمینه 
تقویت  و  ایجاد  گفت:  خارجی  شهرهای 
ظرفیت های  از  استفاده  زیرساخت های 
مدیریت  مختلف  مباحث  در  متقابل 
شهری از راهبردهای مورد تأکید مجموعه 

است. قم  شهرداری 
در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
تأکید  با  قم  در  رومانی  سفیر  با  دیدار 
کشورهای  با  ارتباط  برقراری  اهمیت  بر 
دیدار  پرتو  در  داشت:  اظهار  مختلف 
شناخت  فرصت  کشورها  نمایندگان  بین 
با  می توانیم  و  ایجادشده  فرهنگ ها 
فرهنگی  مختلف  الیه های  شناخت 
و  کرده  حل  را  مشکالت  از  بسیاری 
وجود  به  تنگ نظری ها  و  یک سونگری ها 
آمده به علت عدم شناخت را مرتفع کنیم.
شهردار قم قدمت ارتباط کشور رومانی 
و  دانست  سال   ۱۲۰ از  بیش  را  ایران  با 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح 
کنار  در  و  بزرگ  و  میراثی  تمدن  و  تاریخ 
مطالب  هزارساله   ۷ قدمت  با  قم  شهر  آن 
دو  بین  فرهنگی  ارتباط  برای  زیادی 
به  اولویت توجه  با  کشور داشته و می توان 
نیز  دیگر  حوزه های  در  فرهنگی،  مباحث 

باشیم. داشته  همکاری 
با  متقابل  همکاری  زمینه های  وی 
مدیریت  مجموعه  در  رومانی  شهرهای 
مباحثی  افزود:  و  شد  یادآوری  را  شهری 
همچون گردشگری و صنایع وابسته مانند 

نظیر  زیست محیطی  مسائل  هتل سازی، 
منابع آبی، آلودگی هوا و مدیریت پسماند 
استفاده  امکان  که  است  مواردی  ازجمله 
در  را  متقابل  ظرفیت های  و  تجربیات  از 

داراست. تعامالت  این 
ارتباط  بر  تأکید  با  سقائیان نژاد 
قوانین  چهارچوب های  در  و  نهادینه شده 
به  باید  گفت:  بین المللی  قراردادهای  و 
و  رفته  ارتباطات  کردن  نهادینه  سمت 
و  معین  در چهارچوب  باید  آن  تداوم  برای 

کنیم. حرکت  بین المللی  هدایت شده 
ظرفیت های  از  برخی  برشمردن  با  وی 
شهری  قم  کرد:  خاطرنشان  قم،  شهر 
ایران  شهرهای  سایر  با  و  است  بین المللی 
و  نماینده  کشور   ۱۲۰ از  که  چرا  متفاوت 
این  در  خارجی  دانشجو  هزار   ۳۵ از  بیش 
شهر حضور دارند، همچنین بیش از ۶۰۰ 

است. فعال  شهر  در  فرهنگی  مرکز 
شهردار قم تعداد دانشگاه های شاخص 
و  اعالم  دانشگاه   ۸ از  بیش  را  قم  شهر 
شهر  پژوهشی  و  علمی  ظرفیت  کرد:  بیان 
علمیه  حوزه  بزرگ ترین  و  بوده  قابل توجه 
در  طلبه  هزار   ۷۰ از  بیش  با  شیعه  جهان 
 ۲۲ از  بیش  سالی  و  دارد  وجود  قم  شهر 
که  می کند  سفر  قم  شهر  به  زائر  میلیون 
گردشگری  مباحث  در  ویژه ای  ظرفیت 

است.
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  وجود 
جمکران،  مقدس  مسجد  )س(،  معصومه 
و  نشر  مراکز  و  علمیه  حوزه  بزرگ ترین 

پژوهش علوم و فرهنگ اسالمی و همچنین 
از  اسالمی  انقالب  خاستگاه  و  پایگاه 
که  بود  منحصربه فردی  ویژگی های  دیگر 

آن  به  قم  شهر  معرفی  در  سقائیان نژاد 
داشت. اشاره 

وی با یادآوری خواهرخواندگی شهر قم 
افزود:  خاورمیانه  در  مذهبی  شهر  پنج  با 
کدام یک  که  شود  مشخص  و  بررسی  باید 
برقراری  قابلیت  از شهرهای کشور رومانی 
عقد  برای  قم  شهر  با  تعامل  و  ارتباط 
تا  داراست  را  خواهرخواندگی  قرارداد 
قانونی  چهارچوب های  در  را  فوق  مسائل 

کنیم. پیگیری 
حضور  نظیر  اقداماتی  پایان  در  وی 
عامل  را  قم  شهر  در  رومانی  سفیر 
غفلت  کرد:  بیان  و  دانست  روشنگری 
بازگویی  اجازه  فرهنگی  مسائل  در 
از  بسیاری  عامل  و  نمی دهد  را  حقایق 
چنین  سایه  در  که  پیش داوری هاست 
می توانیم  دیدارها  و  فرهنگی  ارتباطات 
بهتر  قضاوت  به  فرهنگ  معرفی  بر  عالوه 

کنیم. کمک  خود  به  نسبت  جهان 
قم  شهر  با  رومانی  کشور  تعامل  امکان 

باستان شناسی و  زیست  محیط  حوزه  در 
این  در  نیز  گرکو  کارمن  میرال  خانم 
دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با شهردار 

بین  دوستانه  روابط  داشت:  اظهار  قم 
و  داشته  زیادی  قدمت  رومانی  و  ایران 
در  را  تأثیر  بیشترین  فرهنگی  ارتباط 

دارد. ملت ها  بین  دوستی 
برقراری  را  کشورها  در  سفرا  نقش  وی 
توجه  با  افزود:  و  دانست  فرهنگی  ارتباط 
کشور  قم،  شهر  هزارساله   ۷ قدمت  به 
فرهنگی  ارتباطات  بر  عالوه  رومانی 
نیز  باستان شناسی  درزمینه  می تواند 
امیدواریم  و  داشته  ارتباط  شهر  این  با 
دانشگاهی  و  علمی  سابقه  به  توجه  با 
و  علمی  حوزه  در  ارتباط  این  قم  شهردار 

شود. برقرار  نیز  دانشگاه 
سفیر رومانی در ایران ادامه داد: کشور 
اروپایی  کشورهایی  معدود  جزو  رومانی 
دنبال  را  فرهنگی  چند  ارتباط  که  است 
کشور  در  مذهبی  و  فرهنگی  تنوع  و  کرده 
بین  ارتباط  این  تحکیم  در  می تواند  ایران 

باشد. مؤثر  کشور  دو 
خواهرخواندگی  از  استقبال  با  وی 

کشور  شهرهای  از  یکی  با  قم  شهر 
از  شما  استقبال  کرد:  تصریح  رومانی 
بسیار  کشور  دو  فرهنگی  ارتباط  برقراری 

امیدواریم  و  داشته  خرسندی  جای 
دنبال  ما  باشد،  داشته  خوبی  نتیجه های 
رومانی  شهرهای  از  یکی  خواهرخواندگی 
رومانی  کشور  یاش  شهر  و  هستیم  قم  با 
اصفهان  شهر  با  شما  شهرداری  دوران  در 

کرد. امضا  خواهرخواندگی  قرارداد 
کشور  توجه  گرکو  کارمن  میرال  خانم 
انرژی  و  زیست محیطی  حوزه  به  رومانی 
موفقیت  گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را  پاک 
شهر قم در حوزه فضای سبز و فعالیت های 
کشور رومانی در  مسائل زیست محیطی و 
و  قوی  ارتباط  زمینه  می تواند  پاک  انرژی 

باشد. بیشتر  تعامل 
وی با ابراز امیدواری بر استمرار ارتباط 
قم  شهرداری  و  ایران  در  رومانی  سفارت 
فرصت  این  از  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 
ارتباطات  و  کرده  استفاده  بهترین  بتوانیم 
برقرار  رومانی  کشور  و  قم  شهر  بین  قوی 
تیم  و  شما  میزبان  تهران  در  ما  و  شود 

► باشیم.   همراهتان 

دردیدار"شهردارقم"با"سفیررومانی"تاکیدشد:

● آمادگیقمبرایبرقراریارتباطاتبینشهریباشهرهایرومانی●
»معیاربرتری عمل«    

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ْفَضُل أاْلَْعَماِل 

َ
ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َعِلیٍّ )علیه السالم(  َقاَل: »أ

َ
َعن أ

ْکَرْهَت َنْفَسَک َعَلْیِه«.1
َ
َما أ

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
فرمودند: »برترین اعمال آن است که خود را )به زحمت( بر آن 

کنی«. وادار  عمل 
از  یکی  به  حکیمانه  کالم  این  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
کاری   انجام  و  نفس  با  کردن  مخالفت  همان  که  اعمال  برترین 
به  می فرمایند.  اشاره  باشد،  نفس  خواسته  خالف  بر  که  است 
عنوان مثال: شحصی مالی را به دیگری می بخشد، در حالی که 
یا  نیست،  موافق  بخشش  با  مال،  آن  به  عالقه  به سبب  او  نفس 
این که از ارتباط نامشروعی پرهیز می کند و حال این که نفسش 
تمایل به انجام آن دارد و یا قدرت بر انتقام گرفتن از کسی پیدا 
پرهیز  انتقام جویی  از  خود،  نفس  خواسته  برخالف  ولی  کرده، 
فعل  انجام  به  تمایل  انسان  نفس  موارد،  این  تمام  در  می کند. 
است.  گریزان  )نیکی(  معروف  انجام  از  و  داشته  )بدی(  منکر 
هنگامی که افراد با ایمان در برابر خواسته نفس مقاومت کرده 
این  را ترک کنند، گفته می شود  و منکر  آورند  به جا  را  و معروف 
هم  چراکه  داده اند؛  انجام  پرفضیلت  بسیار  عملی  مؤمنان، 
ریاضت  و  کنترل  نفس سرکش تحت  و هم  انجام شده  کار خیر 
از  بسیاری  است.  شده  پیش گیری  آن  طغیان  از  و  گرفته  قرار 
امیرالمؤمنین  نورانی  کالم  این  شرح  در  نهج البالغه،  شارحان 
شبیه  حکیمانه،  گفتار  این  که  کرده اند  تصریح  السالم(،  )علیه 
که  است  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم  پیامبر  معروف  حدیث 
اعمال،  »بهترین  أْحَمُزها«؛2  ااْلَْعماُل  »أْفَضُل  فرموده اند: 

باشد«. پرمشقت تر  و  سخت تر  که  است  عملی 
حدیث  از  خاصی  شاخه  السالم(  )علیه  علی  امام  البته 
گاه  عمل،  یک  بودن  مشقت بار  زیرا  فرموده اند،  بیان  را  نبوی 
به واسطه انجام دادن کارهای بدنی سنگین است و گاه به سبب 
هم  گاهی  و  مقدمات  نبودن  فراهم  به عّلت  گاه  آن،  مدت  طول 
به واسطه مخالفت نفس با آن است که امام )علیه السالم( روی 
چراکه  است؛  روشن  نیز  آن  دلیل  فرموده اند.  تکیه  نکته،  این 
مقدار  با  متناسب  همواره  عقال  عرِف  در  ماّدی  پاداش های 
دلیل  به همین  و  می شود  کشیده  کاری  برای  که  است  زحمتی 
کار پرزحمت تر پاداش، مزد و اجرت بیشتری دارد. پاداش های 
پرمشقت تر  و  سخت تر  عمل  هرقدر  است؛  همین گونه  نیز  الهی 
توجه  قابل  نکته  است.  بیشتر  خداوند  نزد  پاداشش  باشد، 
این که، این گونه احادیث در هنگامی که انسان در انجام وظایف 
می شود،  شدیدی  مشقت  و  زحمت  گرفتار  گناه،  ترک  یا  خود، 
بیشتر  زحمتش  هرچه  می داند  زیرا  است؛  روح  آرامش  اسباب 

است. بیشتر  به او  حق  عنایت  و  کرامت  لطف،  باشد، 
در  مجلسی  عالمه  مانند  بزرگان؛  از  بعضی  که  است  گفتنی 
کرده اند  اشاره  ِاشکالی  به  این جا  در  بحاراالنوار  شریف  کتاب 
از  روایتی  با  نظر،  ابتدای  در  حکیمانه  کالم  این  این که  آن  و 
ُة اْلُمؤِمُن  پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( که می فرمایند: »ِنیَّ
َخْیٌر ِمْن َعَمِلِه«؛3 »نیت مؤمن از عمل او بهتر است«،  منافات 
است  عمل  این  و  است  آسانی  کار  به تنهایی  »نیت«  زیرا  دارد؛ 
سید  مرحوم  پاسخ  ایشان  سپس  است.  سختی  دارای  غالبًا  که 
»خیر«  گفته اند:  که  پذیرفته  را  اشکال  این  حل  درباره  مرتضی 
افضلیت  به معنای  َعَمِلِه(  ِمْن  َخْیٌر  اْلُمْؤِمِن  ُة  ِنیَّ حدیث:  )در 
و  خیر  همواره  مؤمن  نیت  که  است  این  به  اشاره  بلکه  نیست، 

است. خوب 
اما جالب تر آین جا است که وقتی به تفسیری که از امام باقر 
و  تکّلف  هیچ  بدون  اشکال  می کنیم،  مراجعه  السالم(  )علیه 
اْلُمْوِمِن  ُة  »ِنیَّ می فرمایند:  که  آن جا  در  می شود،  حل  سختی 
ُة  ِنیَّ َو  ُیْدِرُکُه  اَل  َما  اْلَخْیِر  ِمَن  َیْنِوی  ُه  نَّ اِلَ َذِلَک  َو  َعَمِلِه  ِمْن  ْفَضُل 

َ
أ

ِمَن  ُمُل 
ْ
َیأ َو  رَّ  الشَّ َیْنِوی  اْلَکاِفَر  نَّ  اِلَ َذِلَک  َو  َعَمِلِه  ِمْن  َشرٌّ  اْلَکاِفِر 

زیرا  است؛  بهتر  او  عمل  از  مؤمن  »نیت  الُیْدِرُکُه«؛4  َما  رِّ  الشَّ
همواره قصد کارهای )مهمی( را دارد که به آن نمی رسد و نیت 
را دارد که  او بدتر است؛ زیرا قصد کارهای بدتری  کافراز عمل 
ازنظر  نه  بودن  بهتر  بنابراین  نمی کند«.  پیدا  دست رسی  آن  به 

است.  مؤمن  واالی  قصد  و  همت  ازنظر  بلکه  است،  فضیلت 
***************
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نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۱۱/۰۳ شماره ملی: ۰۳۱۱۵۸۸۷۵۱ شماره شناسنامه: ۰۳۱۱۵۸۸۷۵۱ 
شماره   ۰۰۵۹۹۵۶۵۵۰ ملی:  شماره  تولد:۱۳۵۸/۰۱/۲۰  تاریخ  غالمعلی  پدر:  نام  شیردل  مرتضی   )۳  -
شناسنامه: ۱۱۳۶۶ - ۴( امیر شیردل نام پدر:غالمعلی تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۴/۳۰ شماره ملی: ۰۰۸۰۸۳۸۴۳۱ 
ملی:  شماره   ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ تولد:  تاریخ  غالمعلی  پدر:  نام  شیردل  محمد   )۵  -  ۵۱۸۵۷ شناسنامه:  شماره 
تولد:۱۳۵۶/۰۶/۱۳  تاریخ  پدر: غالمعلی  نام  ۶( محسن شیردل   -  ۴۱۸۷۲ ۰۰۶۰۵۰۲۹۱۶ شماره شناسنامه: 
تولد:  تاریخ  غالمعلی  پدر:  نام  شیردل  مصطفی   )۷  -  ۱۱۳۶۵ شناسنامه:  شماره   ۰۰۵۹۹۵۶۵۴۲ ملی:  شماره 
پدر:  نام  سالوکی  کولیوند  فاطمه   )۸  –  ۳۴۷۹ شناسنامه:  شماره   ۰۰۶۱۱۴۱۲۴۰ ملی:  شماره   ۱۳۶۰/۰۷/۰۱
شماره  ازدواج:  سند  شناسنامه:۷۳  شماره   ۰۰۴۰۶۶۲۹۲۶ ملی:  شماره   ۱۳۳۹/۰۱/۱۸ تولد:  تاریخ  اسفندیار 
سند: ۶۰۲۲ تاریخ سند: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره ۲۰ و طالق شماره ۲۰ 
شهر قم استان قم ابالغ میگردد که خانم فاطمه کولیوند سالوکی باستناد وصول مهریه تعداد پنج عدد سکه تمام 
بهار آزادی عندالمطالبه و پرونده تحت کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۵۰۴/۱ ) با شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۲۶۳۳( 
بستانکار  و  است  نشده  مزبور شناخته  در سند  مندرج  نشانی شنا  است چون  در جریان  قم  ثبت  اجرای  در شعبه 
اسناد رسمی  اجرا مفاد  نامه  تقاضای بستانکارو طبق ماده ۱۸آئین  لذا حسب  نماید.  را معرفی  نتوانسته شما  نیز 
اجرائیه فوق الذکردر روزنامه منتشر می گردد  لذا الزم است ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی ) که به منزله 
این  تعقیب خواهد شد.  اجرائی  اینصورت عملیات  غیر  در  و  اقدام  بدهی  پرداخت  به  نسبت  است(  اجرائیه  ابالغ 
آگهی فقط در همین یک نوبت منتشر و آگهی دیگری جز مزایده ) درصورت بازداشت اموال( منتشر نخواهد شد. 
در  نام  ثبت  به  نسبت  سریعا  بایست  می  شونده  ابالغ  اجرا  نامه  آئین  اصالحی   ۱۸ ماده  طبق  که  است  بذکر  الزم 
سامانه ثنا اقدام نمائید و کلیه ابالغها از طریق آن سامانه انجام خواهد شد و مسئولیت عدم ثبت نام و عدم ابالغ 

اوراق و اخطاریه ها برعهده شما خواهد بود.)م الف ۱۵۲۴۸( 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش



که  است  این چیزی  اروپا؛  در  برنده  بدون  و  ناپذیر  پایان  ◄    »جنگی 
به  نزدیک شدن جنگ روسیه  با  و - همزمان  آن می ترسند  از  ناتو  رهبران 
چهارمین ماه و نبود شواهد کافی مبنی بر پیروزی قطعی نظامی یکی از 

می شوند.« آماده  آن  برای   - طرفین 
ماندگار  احتمال  به  اشاره  با  گزارشی  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
اروپا در سال های پیش رو، نوشته است: »امکان  بر سر  شدن شبح جنگ 
شدن  تبدیل  از  نگرانی ها  آتش  بر  هیزمی  بن بست،  یک  آمدن  وجود  به 
اوکراین به میدان نبردی خونین است؛ بیم بدل شدن این کشور به عاملی 

آتی. سال های  حتی  یا  و  ماه ها  در  اروپا  ثبات  در  تضعیف کننده 
امنیت در حوزه های غذا و انرژی از ملموس ترین نگرانی ها هستند، اما 
از  از اوکراین - آن  هم زمانی که جهان در حال عبور  حمایت عظیم غرب 
همه گیری کرونا بوده و با مشکالت تغییرات اقلیم دست وپنجه نرم می کند 
روسیه  هم  اگر  باشد.  جهانی  اقتصاد  بدنه  بر  مضاعفی  زخم  می تواند   -
بخواهد شرایط را وخیم تر کند، خطر یک بحران وسیع تر افزایش می یابد.
مرگبار  تسلیحات  صادرات  از  پیوسته ای  جریان  متحدانش  و  آمریکا 
کی یف  می گویند  تحلیلگران  اکثر  گرچه  کرده اند.  برقرار  را  اوکراین  به 
وعده  از  می خواهند  آن ها  اگر  اما  می دارد،  نگه  سرپا  را  خود  دست کم 
پیروزی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین حمایت کنند یا دست 
کم شاهد مقابله نسبتا برابر اوکراین با پیشروی های روسیه باشند، باید این 

باشد. داشته  ادامه  کمک ها 
با  حمالت  تشدید  برای  تمایلش  بر  مبنی  نشانه ای  که  همانطور  پوتین 
نامتعارف نشان نداده، در  از تسلیحات  یا استفاده  اعالم بسیج عمومی و 
مقابل نیز هیچ عالمتی از عقب نشینی خود بروز نداده است. زلنسکی هم 
نه تنها از دفع حمله روسیه سخن گفته، بلکه وعده داده است که کریمه و 
دیگر مناطقی که روسیه در ۲۰۱۴ تصرف کرده و یا به نحوری کنترل آن را 

در دست دارد، پس بگیرد.
حال  راه  یک  به  دستیابی  گرجستان  در  آمریکا  سابق  سفیر  کلی،  یان 
ندارد  امکان  گفت:  و  دانسته  "دشوار"  را  شرایط  این  در  مذاکره محور 

شد. خواهند  پیروز  که  می کنند  فکر  آن ها  کند؛  عقب نشینی  اوکراین 
کلی عالوه بر این گفت، مهم نیست که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه تا چه حد در تخمین اتحاد و اراده ناتو و یا قوای نظامی و عزم مردم 
و  بپذیرد  را  شکست  نمی تواند  او  باشد،  کرده  اشتباه  مقاومت  در  اوکراین 
ارائه  بتواند آن را به عنوان یک پیروزی  دست کم سناریویی می خواهد که 

کند.

خودکشی  پوتین،  عقب نشینی  داد:  ادامه  آمریکا  سابق  دیپلمات  این 
است. واقعا یافتن راهی برای دستیابی به یک راهکار مذاکره محور در این 
ندارند  نبرد  توقف  به  میلی  طرفین  از  یک  هیچ  است.  دشوار  بسیار  نقطه 
زخمی  به  اوکراین  است.  ساله  چند  جنگی  نتیجه  محتمل ترین  شاید  و 

شد. خواهد  تبدیل  اروپا  قلب  در  چرکین 
کشور  این  رئیس جمهوری  بایدن،  جو  جمله  از  آمریکا،  مقامات  ظاهرا 
لوید آستین، وزیر  با وجود اظهارات  این گزاره موافق هستند حتی  با  هم 

هدف  گفت،  کی یف  به  سفر  در  که  میالدی  گذشته  ماه  در  آمریکا  دفاع 
واشنگتن نه  تنها کمک به اوکراین در دفاع از خودش، بلکه تضعیف روسیه 

نیاید. به حساب  دیگر خطری  که  آنجاست  تا 
و  ندارد  برون رفتی  راه  "پوتین در حال حاضر  بایدن روز دوشنبه گفت: 
من سعی دارم بفهمم که در این باره باید چه کار کنیم." این در حالیست 
جنگ  اجاره"  و  وام  "قانون  برنامه  مجدد  راه اندازی  برای  را  قانونی  او  که 
ارسال  تا  کرد  درخواست  آمریکا  کنگره  از  و  رسانده  امضا  به  دوم  جهانی 
بسته کمک های نظامی و بشردوستانه به ارزش ۴۰ میلیارد دالر به اوکراین 

کند. تایید  را 
که  دارد  باور  فرانسه  رئیس جمهوری  ماکرون،  امانوئل  کرد؟  باید  چه 
حفظ  جنگ  طرف  دو  هر  برای  که  است  مذاکره محور  توافقی  با  اولویت 

کند. ظاهر 
ساختنم  برای  داشت  خواهیم  صلحی  ما  گفت:  دوشنبه  روز  ماکرون 
فردا، هرگز این را فراموش نکنیم. باید اوکراین و روسیه را دور میز مذاکره 
بنشانیم. پایان گفت وگو و مذاکره توسط اوکراین و روسیه تعیین می شود. 

نخواهد  رخ  یکدیگر  تحقیر  حتی  و  طرد  انکار،  وضعیت  در  اتفاق  این  اما 
داد.

مقامات آمریکا خیلی با این گزاره موافق نیستند، اما با این حال قبول 
دارند که مرحله نهایی و پایان کار به خود اوکراین بستگی دارد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا گفت: استراتژی 
ما این است که مطمئین شویم اوکراین از این جنگ پیروز خارج می شود. 
تقویت  ما  هدف  داد.  خواهد  انجام  مذاکره  میز  سر  بر  را  کار  این  اوکراین 
فشارهای  همچنان  حال،  عین  در  و  است  مذاکره  میز  در  اوکراین  موضع 

وارد می آوریم. روسیه  فدراسیون  به  زیادی 
چیزی  اوکراین"  "پیروزی  تعریف  نبودن  مشخص  گزاف  هزینه های  اما 
است که مقامات برخی کشورهای اروپایی را هراسان کرده است، خصوصا 
نمایندگان  که  لیتوانی  و  لتونی  استونی،  یعنی  بالتیک،  حوزه  کشورهای 

آتی مسکو هستند. برنامه های  نگران  و  بوده  ناتو در همسایگی روسیه 
برای کشورهای حوزه بالتیک و دیگر کشورهای جناح شرقی ناتو، این 
تازه است.  خطری جدی است، خاطرات اشغال و حکومت شوروی هنوز 
آن ها می گویند که امتیازدهی اوکراین به روسی فقط پوتین را به پیشروی 

به سمت غرب تحریک می کند. بیشتر 
"صادقانه  گفت:  لیتوانی  خارجه  امور  وزیر  لندزبرگیس،  گابریلوس 
در  دوشنبه  روز  او  نمی زنیم"،  حرف  آخر  مرحله  درباره  هنوز  بگویم، 
روسیه  به  اوکراین  که  ارضی  امتیاز  هر  گفت،  آسوشیتدپرس  با  گفت وگو 
بدهد، به جهانی منجر خواهد شد که در آن "نظم قانون محور" جایش را 

است. داده  محور"  جنگل  قانون  "نظم  به 
لنزبرگیس پیشنهاد داد که کشورهای غربی بیانیه هایی در باب تعریف 
)واقعی(  پیروزی  را  آن  آنچه  از  ما  "تصور  پرسید:  و  کنند  ارائه  "پیروزی" 

چیست؟" ماست  رضایت  مورد  که  سناریویی  چیست؟  می نامیم 
این وزیر خارجه لیتوانی در درخواست هایش برای برکناری پوتین حتی 
از آمریکا و دیگر رهبران ناتو هم فراتر رفته است. او "تغییر رژیم" در مسکو 

را تنها راه حفاظت از امنیت اروپا و غرب در دراز مدت می داند.
او با بیان اینکه مطرح کردن "تغییر رژیم" و "برکناری پوتین" برای او به 
مراتب آسان تر است تا آمریکا، گفت: اینکه بگوییم در مسکو به تغییر رژیم 
آن سخن  از  با صراحت  و  بی پروا  آسان تر است، پس  برای من  داریم،  نیاز 
گفته ان. شاید این کار برای ایاالت متحده خیلی خیلی سخت تر باشد، اما 
به هر حال از یک جایی به بعد باید در این باره صحبت کنیم، چون مهم 

است.« / ایسنا    ►

آیا  ◄    وقت حسابرسی رسیده است. 
زننده  برهم  »تسلیحات  مقاومت  محور 
گرفت؟ خواهد  تحویل  را  قدرت«  توازن 

در  روسیه  و  آمریکا  جنگ  پیامدهای 
میدان  یا  اروپا  قاره  به  اوکراین  عرصه 
پیامدها  این  بلکه  نماند  اقتصادی محدود 
و  مسکو  رابطه  و  شد  کشیده  اسرائیل  به 

داد. قرار  آزمایش  بوته  در  را  آویو  تل 
کرده  پیدا  رواج  باور  این  میان  این  در 
است که این روابط مانند گذشته نخواهد 
و  لبنان  می رود  انتظار  نتیجه  در  و  ماند 
سوریه نتایج مهمی را از آن بدست آورند.
جمهوری  ریس  پوتین،  والدیمیر 
روسیه در نامه ای به نخست وزیر اسرائیل 
الکساندر  کلیسای  مالکیت  خواست  او  از 
به  روسیه  به  را  قدس  در  واقع  نوسکی 
مسئله  این  و  کند  منتقل  فوری  صورت 
دیپلماتیک  کشمکش  به  خود  نوبه  به 
که  این  از  بعد  ویژه  به  شد  خواهد  منجر 
رسمی  موضع گیری  یک  طی  بنت  دولت 
و  کرد  محکوم  را  اوکراین  در  مسکو  جنگ 
خارجه  امور  وزارت  شد  باعث  مسئله  این 
و  فراخواند  را  اسرائیل  سفیر  روسیه 
امور  وزیر  الپید،  یائیر  اظهارات  به  نسبت 
کند. ابراز  را  خود  خشم  اسرائیل  خارجه 
شده  متوجه  مسکو  که  است  واضح 
کند.  ارسال  را  مناسب  پیام  چگونه  است 
کرد  اعالم  کشور  این  خارجه  امور  وزارت 
صورتی  به  می کند  تالش  اسرائیل   که 
کند  استفاده  اوکراین  اوضاع  از  نامناسب 

از  یکی  از  را  بین الملل  جامعه  توجه  تا 
به  تا  حل نشده  درگیری های  قدیمی ترین 
اسرائیل  و  فلسطین  درگیری  یعنی  امروز، 

کند. منحرف 
موضع گیری  این  که  است  طبیعی 
اخبار بدی برای اسرائیل به همراه بیاورد. 
اوکراین زمانی  اسرائیل می داند جنگ در 
دونباس  در  خود  اهداف  به  روسیه  که 
نتیجه  در  و  یافت  خواهد  پایان  برسد، 
غیر  و  دوست  کشورهای  سمت  به  مسکو 
صورت  به  تا  کرد  خواهد  رو  خود  دوست 
را  آویو  این مسئله تل  و  مناسب رفتار کند 
در  روسیه  زیرا  داد؛  خواهد  قرار  تنگنا  در 
علیه  اسرائیل  1500حمله  روی  به  سوریه 

پوشید. چشم  کشور  این 
روسیه  که  این  از  بعد  اکنون  اما 
اهداف  مهم ترین  از  یکی  گرفت  تصمیم 
یکجانبه  بردن  میان  از  یعنی  خود 
از  را  دنیا  بر  سیطره اش  و  آمریکا  گرایی 
و  است  کرده  تغییر  اوضاع  ببرد،  میان 
روسیه  کنار  در  یا  علیه  جهان  کشورهای 
مسکو  برای  نتیجه  در  و  گرفتند  موضع 
پوتین  اینکه  دارد.  وجود  حسابی  روز 
به  که  ناتو  سالح های  تمام  کند  اعالم 
او  نیروهای  توسط  و  شده  ارسال  اوکراین 
کشور  این  دوستان  به  شده اند  مصادره 
اهمیت  بی  سخنانی  شد،  خواهند  ارسال 

. د نبو
که  است  چیزی  آن  شامل  سخنان  این 
اسرائیل  و  آمریکا  دشمنان  است  ممکن 

که  چرا  یابند؛  دست  آن  به  خاورمیانه  در 
را  روسیه  با  نشده  اعالم  توافق  آمریکا 
نکردن  مجهز  بر  که  توافقی  کرد.  نقض 
برهم  تسلیحات  با  طرفی  و  کشور  هیچ 
زننده توازن قدرت از سوی این دو کشور 
که  بود  راستا  همین  در  و  بود  مبتنی 
تاکتیکی  و  مهم  سالحی  تحویل  مسکو 
نکردن  ناراحت  برای  بارها  را  ایران  به 

بود. انداخته  تاخیر  به  واشنگتن 
کرد  تالش  بارها  مسکو  نیز  سوریه  در 
نظامی  عملیات  توقف  درباره  واشنگتن  با 
و  به نفع دمشق  به گونه ای که  توافق کند 
اوکراین  در  قرمز  خطوط  اما  نبود؛  تهران 
روسیه  است  بعید  رو  این  از  و  شد  نقض 
متحدانش  و  آمریکا  قبال  در  آینده  در 

باشد. داشته  نرمی  برخورد 

در  مسکو  می رود  انتظار  نتیجه  در 
توازن  زننده  برهم  »تسلیحات  تحویل 
رسیدن  از  آمریکا  و  اسرائیل  که  قدرت« 
محور  در  خود  دشمنان  دست  به  آنها 
تردید  می ترسند،  خاورمیانه  در  مقاومت 

ندهد. راه  خود  به 
 / مغنایر   ج  ایلیا  نویسنده:   / الرای 

► ایرانی      دیپلماسی 

◄   تحلیلگر مسائل قفقاز گفت: روس ها با ارتشی 
نتوانستند یک  را قدرتمند می نامند،  آن  که خودشان 
مقابل  در  و  کنند  را تصرف  ماریوپل  در  فوالد  کارخانه 
و  دارد  قرار  آنها  روبه روی  هم  غرب  مدرن  تسلیحات 

است. داده  تغییر  را  موازنه  این موضوع 
اشاره  با  قفقاز  مسائل  تحلیلگر  مومنی«  »میرقاسم 
منطقه  یک  ایجاد  برای  روسیه  احتمالی  اقدام  به 
با  گفت وگو  در  اوکراین  جنوب شرق  و  شرق  در  حائل 
ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز در مورد حمله روسیه 
به اوکراین و راهبرد غرب در قبال روسیه دو نکته قابل 
از  روسیه  هدف  دانست  باید  آنکه  نخست  است.  ذکر 
تمام  حمایت  بحث  دوم  و  بوده  چه  اوکراین  به  حمله 
قد اروپا و آمریکا از اوکراین است. توجه داشته باشید 
برای  میلیارد دالر   ۴۰ رقمی حدود  متحده  ایاالت  که 
دیگر  سوی  از  و  کرده  تصویب  اوکراین  از  حمایت 
پوند  میلیارد  نیم  و  یک  حدود  در  رقمی  هم  بریتانیا 
از اوکراین اختصاص داده است. مسکو  برای حمایت 
های  روس تبار  نجات  استراتژی  با  ابتدا  همان  در  هم 
شرق اوکراین به این کشور حمله ور شد و در این میان 
شاهرگ  عنوان  به  کریمه  جزیره  که  داشت  توجه  باید 
به  برای مسکو  الگو  و  تحوالت همچنان یک مدل  این 

می آید. حساب 
وی ادامه داد: واقعیت این است که روسیه به بهانه 
غربی  مناطق  همچنین  و  اوکراین  شرق  امنیت  تامین 
خود، به دنبال آن است تا بتواند جغرافیای دونباس و 
الحاق  به خاک خود  را همانند جزیره کریمه  ماریوپل 
پوتین به شرق مولداوی،  به همین دلیل چشم  و  کند 

به  مسکو  است.  شده  دوخته  اوکراین  شرق  و  جنوب 
سد  یک  و  حائل  دیوار  یک  بتواند  تا  است  آن  دنبال 
جدید برای تامین امنیت خود در مقابل غرب درست 
هم  اروپا  و  آمریکا  که  می بینیم  دلیل  همین  به  و  کند 
دنبال  به  و  شدند  عمل  وارد  روسیه  تضعیف  هدف  با 

حمایت از اوکراین هستند. توجه داشته باشید که در 
نظم نوین جهانی، دیگر روسیه قدرتمند به درد آمریکا 
اروپا  اتحادیه  و  واشنگتن  دلیل  همین  به  و  نمی خورد 
و  فعلی  سناریوی  اساس  بر  مسکو  تضعیف  دنبال  به 
دنبال  به  روس ها  مقابل  سوی  در  هستند.  خود  آتی 
دنبال  را  خود  خاص  سناریوی  بتوانند  تا  هستند  آن 
صورت  به  اروپا  و  آمریکا  که  اینجاست  نکته  اما  کنند 
کردند. تحریک  را  روسیه  هوشیارانه  و  مشخص  کاماًل 

کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
اسنادی وجود دارد که نشان می دهد ایاالت متحده با 

ارائه مدارک و اطالعات غلط، روسیه را وادار به شروع 
از  برخی  مقابل  در  مسکو  میان  این  در  و  کرد  جنگ 
سال  در  که  کنید  توجه  گرفت.  قرار  غلط  برآوردهای 
۲۰۱۴ ایاالت متحده هیچ اقدامی علیه روسیه انجام 
برآورد  این  به  آمریکایی ها  سال  آن  در  چراکه  نداد؛ 
رسیده بودند که اروپا آمادگی قطع نیاز گازی خود به 
روسیه را نداشت و به همین دلیل یک تعامل خاموش 
بود  این  متحده  ایاالت  پروژه  دادند.  انجام  روسیه  با 
را  خود  گازی  زیرساخت های  بتوانند  اروپایی ها  که 
کنند  اجرا  و  طرح ریزی  روسیه  به  نیاز  شدن  کم  برای 
که به نظر می رسد تا حدودی این اقدام صورت گرفته 
حرف  گونه ای  به  آمریکا  و  اروپا  بین  این  در  است. 
کمک  هیچ  است  قرار  گویا  که  گرفتند  موضع  و  زدند 
یک  هم  موضوع  این  اما  نکنند  اوکراین  به  تسلیحاتی 

بود. روانی   - سیاسی  پلیتیک  و  آشکار  فریب 
اوکراین  به  روسیه  حمله  محض  به  افزود:  مومنی 
کشور  این  روانه  غرب  تسلیحات  که  بودیم  آن  شاهد 
شد و حاال به هر ترتیب اوضاع به نفع روس ها نیست؛ 
چراکه نه تنها هزاران نفر از نظامیان آنها کشته شدند 
هم  آنها  فرماندهان  ارشدترین  از  تن  چندین  بلکه 
به مسکو  این موضوع ضربه سنگینی  کشته شدند که 
تحریم ها  بحث  هم  بعد  موضوع  است.  کرده  وارد 
شده  اعمال  روسیه  علیه  که  تحریم هایی  است. 
 ۲۰۱۴ تحریم های  از  عمیق تر  و  شدید  بسیار  است 
حدود  روسیه  باشید  داشته  توجه  می آید.  حساب  به 
۶۰ درصد از نیازهای صنعتی خود را از اروپا و آمریکا 
تامین میکرده و این روند اگر ادامه پیدا کند مطمئن 

با مشکالت جدی روبه رو  آینده  باشید که تا شش ماه 
می شود. از سوی دیگر اگر پوتین بخواهد پروژه هایی 
در  زمینی  کریدور  یا  کریمه  جزیره  پل  احداث  مانند 
جنوب شرق و جنوب اوکراین تاسیس کند بدون شک 
سنگین تر  بسیار  تحریم های  مورد  را  او  آمریکا  و  اروپا 
جدی  اقدامات  به  دست  او  علیه  و  داد  خواهند  قرار 
روسی  خودکشی  یک  این  که  معتقدم  و  زنند  می 

است.
پوتین  که  معتقدم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی   
با  دهد  صورت  را  اقدامی  چنین  بخواهد  هم  اگر 
نمی گذارد  غرب  و  می شود  روبرو  جدی  مشکالت 
بحث  شود.  تکرار  مجددًا  میالدی   ۲۰۱۴ سناریوی 
خودشان  که  ارتشی  با  روس ها  که  است  این  اصلی 
کارخانه  یک  نتوانستند  می نامند  قدرتمند  را  آن 
است  این  دلیلش  و  کنند  تصرف  را  ماریوپل  در  فوالد 
در  و  ندارند  جنگ  برای  انگیزه ای  روس  سربازان  که 
دست  در  غربی  تسلیحات  مدرن ترین  مقابل  سمت 
کشورشان  از  حفاظت  برای  و  است  اوکراین  سربازان 
خوبی  به  مورد  یک  همین  جنگیده اند.  امروز  به  تا 
با  تسلیحاتی  حوزه  در  برتر  دست  که  می دهد  نشان 
روسیه  که  است  حالی  در  این  و  است  اوکراین  ارتش 
عالوه بر کهنه بودن تسلیحاتش در حال تجربه کردن 
همچنین  و  داخلی  اعتراضات  و  مالی  بحران های 
اساس  این  بر  است.  اوکراین  در  حداکثری  مقاومت 
و  است  خورده  هم  به  کاماًل  سیاسی  و  میدانی  موازنه 
یا  حتی ممکن است چندی بعد شاهد حمله پراکنده 

► باشیم!    روسیه  به  اوکراین  توپخانه ای 
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 تعطیلی بیمارستان و پرداخت 
یارانه ایاب و ذهاب!              

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
است  صواب  عین  نیکو،  کار  تعمیم  اند  گفته  ندیم  و  قدیم  از 
و  آموزش  حوزه  در  خواهد  می  حاال  دارد!  ثواب  هم  کلی  و 
خوب  ایده  اصاًل  و...  درمان  و  بهداشت  حوزه  یا  باشد  صنعت 
المثل  پراکنده ساخت. فی  ترتیزیک  پروراند و مثل تخم  باید  را 
بهداشت  وزارت  جمعیت  کاهش  های  سیاست  قبل  سال  چند 
حسابی جواب داد و تعداد دانش آموزان مدارس برخی روستا 
بازگشایی مدرسه در روستا  نفر رسید،  بیست  از ده  به کمتر  ها 
آموزش  که  بود  اینجا  نبود.   صرفه  به  آموز  دانش  تعداد  این  با 
میرزا  الستیک  عهد  های  بوس  مینی  دامان  به  دست  پرورش  و 
دانش  انتقال  و  تومان  میلیون  سه  دو  ماهی  پرداخت  با  و  شد 
به همین سادگی  را حل کرد!  ، مشکل  به مدارس شهر  آموزان 
کادر  به  حقوق  پرداخت  در  جویی  صرفه  بر  عالوه  یعنی   ...
کاغذ،  مصرف  در  جویی  صرفه  معلم،  بیست  تقریبًا  و  مدرسه 
امکانات  از  روستا  آموزان  دانش  انرژی،  های  حامل  و  سوخت 

شدند.  می  برخوردار  هم  شهری 
شدید  کمبود  با  که  است  ما  والیت  بیمارستان  نقل  هم  االن 
به  مراجعه  از  پس  بیماران  و  است  مواجه  متخصص  پزشک 
انگیزه  و  شوند  می  پشیمان  خود  شدن  بیمار  از  بیمارستان، 
به  که  چرا  ماند!  نمی  باقی  آنها  در  مجدد  مریضی  برای  ای 
به  درمان  ادامه  برای  ناچار  به  امکانات   و  پزشک  کمبود  سبب 

کنند.  می  مراجعه  استان  مرکز  و  اطراف  شهرهای 
ظرفیت  اند  داده  قول  سنجش  سازمان  مسئوالن  چند  هر 
پیشنهاد  عجالتًا  ولی  دهند،  افزایش  را  پزشکی  های  دانشکده 
رویکرد  با  بیمارستان  پزشک، مسئوالن  تامین  زمان  تا  می شود 
تعطیل کرده  را  بیمارستان  این  پرورش،  و  آموزش  بوسی  مینی 
استان  مرکز  های  بیمارستان  به  هم  را  پرستاران  و  پزشکان  و 
منتقل کنند. بعد مردم خودشان مخیر هستند که مریض شوند 
و  واسطه  بی   ، داشتند  شدن  مریض  به  تمایل  اگر  و  نشوند  یا 
مراجعه  استان  مرکز  های  بیمارستان  به  به  خودشان  مستقیم 

 ! کنند
با این رویکرد عالوه بر حل مشکل کمبود نیرو در بیمارستان 
از  مردم  استفاده  بستر  شدن  فراهم  و  استان  مرکز  های 
منابع  در  جویی  صرفه  هم  کلی   ، بزرگتر  شهرهای  امکانات 
انرژی،  حامل های  تجهیزات،  نگهداری  هزینه  مالی، سوخت، 
اکسیژن و ... می شود. در ضمن به منظور رفاه حال مردم می 
آمبوالنس مشتی خرید  این صرفه جویی ها چند  از محل  توان 
مختلف  تابلوهای  نصب  با  و  کرد  مستقر  شهرداری  فلکه  در  و  
اعصاب،  و  مغز  قلبی،  تصادفی،  بیماران  ها،  آمبوالنس  روی 
مرکز  به  هزینه  کمترین  با  را  بیماران   ... و  کودکان  ارتوپد، 
انتقال داد. در خصوص مادران باردار هم می توان یک  استان 
ضبط  راننده  راه  وسط  اگر  که  کرد  فراهم  آمبوالنسی  اتوبوس 
آمبوالنس را روشن کرد و نوزاد هوس پیاده شدن کرد، شرمنده 
پیاده شم...(  دنیا من می خوام  وایستا   ( نشویم!  رضا صادقی 
داغ  نقدی  یارانه  بازار  روزها  این  اینکه  به  توجه  با  ضمن  در 
است، می توان  با پرداخت یارانه ایاب و ذهاب دهان منتقدان 
پهن  چسب  هم  را  مدبرانه  و  سوفسطایی  طرح  این  مخالفان  و 

زد!  سانتی   5
ها  آمبوالنس  توقف  است  ممکن  دیگر  روز  دو  فقط  جسارتًا 
در مرکز شهر ترافیک ایجاد کنند و راننده های آمبوالنس های 
تامین اجتماعی دو   : بیاندازند  راه  خطی مختصری سر و صدا 
آذر دربست  پنج    ... ... دزیانی حر کت...  دزیانی حرکت  نفر 
ُغر  و  باشید  صبور  کمی  خواهشًا  نبود؟!  ارتش  بیمارستان   ...

نکنید... ُغر 
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پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 
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شماره ۲/۱۰۵ فرعی از ۱۱۱۳۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از محمدتقی ولی الهی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۸۸ صفحه ۱۲۱.)م الف ۱۳۲۵۲( 
۲- رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۲۲۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۹۸۸ خانم ام 
لیال دارستانی فراهانی فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۳/۲۰ مترمربع پالک 
شماره ۱۱۰۰۶ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
ملیحه زنگی آبادی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۵۰ صفحه ۵۱۶ و به موجب سند رسمی 

شماره ۵۱۱۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ دفترخانه ۲ قم.)م الف ۱۳۴۱۹( 
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۵۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۵۱۹ شماره  رأی   -۳

شماره  پالک  مترمربع  مساحت۹۵/۸۰  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  فرمانعلی  فرزند  نوروزی  مریم 
۱۱۱۳۳اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین 
و سند رسمی شماره ۲۹۳۴۹  به موجب سند رسمی شماره ۳۰۹۱۶ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۲  بیوک خریداری 

 )۱۳۴۲۰ الف  م  قم.)   ۱۵ دفترخانه   ۱۳۳۵/۰۷/۲۶ مورخ 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۳۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۹۳۴ شماره  رأی   -۴
علی اکبر اکبرزاده فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۷ مترمربع پالک شماره ۲ فرعی 
از ۱۰۵۳۳ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۹۶ 
صفحات ۷و ۱۰ و به موجب سند رسمی شماره ۵۲۲۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۲۸ دفتر ۲۰ قم.)م الف ۱۳۴۵۳( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۲۴۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۰۰۵ شماره  رأی   -۵
شماره  پالک  مترمربع   ۱۸۵/۱۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اکبر  فرزند  خو  امیری  حسین 
مورخ   ۲۶۵۹۹ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۵۵

 )۱۳۴۵۴ الف  قم.)م   ۵۲ دفتر   ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۵۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۸۱۸ شماره  رأی   -۶

 ۹۴۹۳ شماره  پالک  مترمربع   ۲۷۹/۷ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسن  فرزند  فردی  رضا 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۴۰۴ صفحه 

به موجب سند رسمی شماره ۴۹۴۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۵ دفترخانه ۱۴ قم.)م الف ۱۳۴۵۵(  و   ۵۹۵
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
یکماه  و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  اسناد منطقه۱ قم تسلیم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول  نوبت 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

عصرایرانیان(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ 
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مدیرکلاوقافقم:
روابطعمومیهاتنظیمکننده
روابطمیانمدیرانوارباب

رجوعهستند
مدیرکل اوقاف استان قم گفت: روابط عمومی باید نقش تنظیم کننده 

روابط میان مدیران و ارباب رجوع را بر عهده بگیرند.
و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از   نقل  به  گویه  روزنامه  گزارش  به 
اسکندری  عباس  والمسلمین  حجت االسالم  قم،  استان  خیریه  امور 
روابط عمومی که در مجتمع  و  ارتباطات  روز  در همایش گرامیداشت 
روابط  کرد:  اظهار  شد  برگزار  علی)ع(  سید  امامزاده  فرهنگی 
بود  خواهند  چاره ساز  و  راهگشا  کشور،  کنونی  شرایط  در  عمومی ها 

نیاورده اند. دست  به  را  خود  درخور  جایگاه  هنوز  چند  هر 
مردم  مشکالت  حل  برای  حاضر  دولت  که  زمانی  در  افزود:  وی 
حتی  و  تبیین  در  می توانند  عمومی ها  روابط  شده،  میدان  وارد 

کنند. ایفا  مهمی  نقش  سیاست گذاری ها 
روابط  کار  اینکه  بیان  با  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
در  گفت:  باشد  خبر  و  گزارش  تولید  در  منحصر  نباید  عمومی ها 
میان  روابط  تنظیم کننده  نقش  می تواند  ها  عمومی  روابط  حقیقت 

بگیرند. عهده  بر  را  رجوع  ارباب  و  مدیران 
باید مخاطبان،  روزآمد،  و  روابط عمومی حرفه ای  ادامه داد: یک  وی 
مشتریان و مراجعه کنندگان را از بدو ورود به یک نهاد یا سازمان مورد 

حمایت و راهنمایی قرار دهند و تا پایان کار با او همراه باشند.
باید جایگاه  اینکه مدیران دستگاه های اجرایی  بر  تاکید  با  اسکندری 
حمایت  و  بگیرند  نظر  در  عمومی ها  روابط  برای  را  موثرتری  و  رفیع تر 
اوقاف  در  رویه  این  حاضر  حال  در  گفت:  باشند  داشته  هم  را  الزم 
به  از روابط عمومی خواسته ایم هر کاری که  و  استان قم حاکم است 

دهد. انجام  است  کل  اداره  این  اهداف  پیشبرد  صالح 
نیازمند  امروز  کرد:  اضافه  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
است  مردمی  و  انقالبی  و  والیی  کسی  نیستیم،  دهنده  شعار  و  شعار 
مردم  کار  بر  گرهی  که  کسی  وگرنه  کند  باز  جامعه  کار  از  گرهی  که 
بیفزاید، هر چقدر هم شعار دهد کسی قبول نمی کند که او یک مدیر 

باشد.  مردمی  و  والیی 

روابطعمومیهاکارکردهای
اثرگذارخودرابهجامعهارائهکنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به اینکه باید روابط عمومی ها 
ارائه کنند گفت: روابط عمومی ها  به جامعه  را  اثرگذار خود  کارکردهای 
دیده بان های هر دستگاه هستند و باید از ظرفیت های یکدیگر استفاده 

کرده و ارتباط خود را با رسانه ها هرچه بیشتر تقویت کنند.
و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  گویه  روزنامه  گزارش  به 
روز  گرامیداشت  همایش  در  زاده  حاجی  احمد  قم،  استان  خیریه  امور 
علی  سید  زاده  امام  فرهنگی  مجتمع  در  که  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
شهدا  میراث  از  ایم  نتوانسته  اینکه  بیان  با   ، شد  برگزار  السالم(  )علیه 
و  مسؤولیت  راستای  در  ما  آیا  کرد:  اظهار  کنیم،  حراست  و  پاسداری 

ایم؟ کرده  عمل  درستی  به  داریم  که  ای  وظیفه 
تقدیم  شهید   72 کشور  در  مدیریتی  پست  هر  برای  اینکه  بیان  با  وی 
باید در  قبال لحظه لحظه مسؤولیت خود  ما در  بیان کرد:  شده است، 
پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم؛ در نظام جمهوری اسالمی هر کسی که 

باشد. پاسخگو  تمام ملت  برابر  باید در  مسؤولیت می گیرد 
عمومی ها  روابط  ویژه  جایگاه  به  قم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
به خوبی  تبیین  انقالب در مقوله جهاد  اشاره کرد و گفت: رهبر معظم 
شرایط کشور را تشریح کردند؛ جبهه دشمن به تهاجم ترکیبی دست زده 

و از همه ظرفیت ها علیه ما استفاده می کند.
وی اظهار کرد: همه وظیفه داریم از سرمایه هایی که به برکت خون شهدا 
و از ایثار رزمندگان به دست آمده است، دفاع کنیم؛ رهبر معظم انقالب 
می فرمایند دشمن به دنبال تحریف واقعیت ها و توانمندی های ما است 

و جهاد تببین به معنای سکوت نکردن و آگاهی دادن است.
حاجی زاده نقش روابط عمومی ها در فضای جهاد تبیین را مورد توجه 
قرار داد و اضافه کرد: روابط عمومی تحلیل گر است نه توجیه گر؛ روابط 
عمومی ها باید به چرایی موضوعات پاسخ داده و به دنبال اعتماد سازی 

مخاطبان باشند.
شود،  تزریق  جامعه  به  امید  و  قوت  نقاط  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: هنر روابط عمومی ها این است که از ظرفیت رسانه ها به 
خوبی استفاده کنند؛ البته اشکال وارد است که برخی مدیران آنگونه که 

بها داده نمی شود. به روابط عمومی ها  باید 
روابط  باید  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
شد:  یادآور  کنند  ارائه  جامعه  به  را  خود  اثرگذار  کارکردهای  عمومی ها 
روابط عمومی ها دیده بان های هر دستگاه هستند و باید از ظرفیت های 
تقویت  بیشتر  رسانه ها هرچه  با  را  ارتباط خود  و  استفاده کرده  یکدیگر 

. کنند
وی با اشاره به اینکه دولت در جراحی اقتصادی ایثارگرانه وارد عمل شده 
است، گفت: در این طرح جلوی سوء استفاده دالالن و واسطه ها گرفته 

شده و همه باید از این طرح حمایت صورت گیرد.
باید  با دشمنان  برای مقابله  اینکه روابط عمومی ها  بیان  با  زاده  حاجی 
در  عمومی ها  روابط  باید  کرد:  اضافه  باشند،  داشته  را  الزم  استراتژی 

کنند.  تجهیز  را  خود  دشمن  برابر  نرم  جنگ 

خبـر

امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل      ◄
روابط  گفت:  قم  استانداری  بین الملل 
یا  باشد  تصمیم ساز  نهاد  باید  عمومی 
موثر  تصمیم گیری ها  در  حداقل  اینکه 
جایگاه  دارای  و  مهم  عنصری  زیرا  باشد 

است. سازمانی  هر  در  تاثیرگذار 
از   نقل  به  گویه  روزنامه  گزارش  به   
امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط 
در  فردوسی  علی  قم،  استان  خیریه 
و  ارتباطات  روز  گرامیداشت  همایش 

فرهنگی  مجتمع  در  که  عمومی  روابط 
اظهار  شد  برگزار  علی)ع(  سید  امامزاده 
در  عمومی  روابط  از  جامعی  درک  کرد: 
وجود  ادارات  عمومی های  روابط  بین 

رد. ندا
نهاد  باید  عمومی  روابط  افزود:  وی 
در  حداقل  اینکه  یا  باشد  تصمیم ساز 
عنصری  زیرا  باشد  موثر  تصمیم گیری ها 
هر  در  تاثیرگذار  جایگاه  دارای  و  مهم 

است. سازمانی 

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
به دستگا ه ها  اینکه  بیان  با  قم  استانداری 
هماهنگی  بدون  ندارند  حق  شده  ابالغ 
را  عمومی  روابط  مدیران  استانداری، 
ابالغیه  یا عزل کنند گفت: دلیل  منصوب 
حرفه ای  نظر  از  باید  که  است  این  مذکور 
عمومی  روابط  مدیریت  در  که  افرادی 

شوند. تایید  هستند 
آموزشی  دوره های  در  داد:  ادامه  وی 
به  محتوا  تولید  اصول  و  شیوه ها  باید 

آموزش داده شود،  روابط عمومی  مدیران 
مسئله  جایگاه  تولید،  فرآیندهای  واقع  در 
دسته  این  به  باید  پیام  طراحی  شیوه  و 
بتوانند  آنها  شود  داده  آموزش  مدیران  از 
قالب بندی  و  دسته بندی  شیوه های  بین 
در  بتوانند  تا  شوند  قائل  تمایز  محتوا 
بر  حوزه  این  در  را  کار  مدیریت  نهایت، 

بگیرند. عهده 
از  یکی  را  پیام  مهندسی  فردوسی، 
عمومی ها  روابط  کارکردهای  مهمترین 

عمومی  روابط  مدیران  افزود:  و  برشمرد 
بر  را  سازمانی  متعدد  پست های  نباید 
گذاشته  آنها  عهده  بر  یا  بگیرند  عهده 
از  باالتر  عمومی  روابط  جایگاه  زیرا  شد، 

است. مسائل  این 
امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
کرد:  عنوان  قم  استانداری  بین الملل 
باید امکانات و اختیارات  روابط عمومی ها 
استانی  و  ملی  انتظارات  تحقق  برای  الزم 
► کنند.     مطالبه  خود  کل  مدیران  از  را 

مدیرکلروابطعمومیاستانداریقم:

● روابطعمومیهابایددرجایگاهتصمیمسازیقراربگیرند●

◄   معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت: الزم است روابط 
افراد مرجع،  توجیه  از جمله  از ظرفیت های مختلف  استفاده  با  عمومی ها 

طرح جراحی اقتصادی را برای اقشار مختلف مردم تبیین کنند.
 به گزارش  روزنامه گویه به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
ارتباطات  روز  گرامیداشت  همایش  در  امیدیان  محسن  قم،  استان  خیریه 
برگزار شد  امامزاده سید علی)ع(  فرهنگی  در مجتمع  که  روابط عمومی  و 
 16 حدود  که  گذاشتیم  سر  پشت  شرایطی  در  را   1400 سال  کرد:  اظهار 
هزار میلیارد دالر صرف پرداخت یارانه کاالهای اساسی شده بود در حالیکه 

بود. میلیارد دالر  بودجه، 8  قانون  پیش بینی 
تامین  برای  تومان  میلیارد  هزار   400 حدود  اساس  این  بر  افزود:  وی 
کاالهای اساسی هزینه شد در حالی که تمام یارانه های پرداختی یک ماهه 

تومان است. میلیارد  ایران حدود 3 هزار  مردم 
تا  افزایش 40  به  اشاره  با  استاندار قم  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
این  به  کرد:  عنوان  روغنی  دانه های  و  قیمت جهانی غالت  100 درصدی 
ترتیب برای تامین یارانه کاالهای اساسی حدود 20 تا 22 میلیارد دالر الزم 

بود.
ارز 4200 تومانی گرفت،  وی ادامه داد: واقعیت این است که هر کس 
دیگر  برای  پوششی  بیشتر  و  کردند  تالش  مردم  حال  رفاه  برای  کمتر 

کارهایشان بوده است، مثال فردی 2 میلیارد و 400 میلیون دالر ارز گرفت تا 
بازار لبنیات را مدیریت کند ولی این امر محقق نشد زیرا شاهد بودیم هنوز 

است. نداده  انجام  را  خود  تعهدات  برخی 
وارد  کشور  به  ترجیحی  ارز  با  اساسی  کاالهای  اینکه  بیان  با  امیدیان 
می شدند ولی به قیمت ارز آزاد در اختیار مردم قرار می گرفت گفت: در عین 

از کشور بودیم. به خارج  حال شاهد قاچاق کاالهای وارد شده 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم ادامه داد: دولت قبل ابتدا 
را  قلم  تدریج 18  به  ولی  داد  اختصاص  تومانی  ارز 4200  کاال  قلم  به 25 
 ... و  برنج  از جمله الستیک،  از کاالها  حذف کرد و موجب گرانی بسیاری 
مردم  با  ابتدا  کاالها،  این  باقیمانده  حذف  برای  سیزدهم  دولت  اما  بودیم 

صحبت کرد و سیاست جبرانی را هم در پیش گرفت.
پایینی، جبران کننده  یارانه واریز شده برای سه دهک  اینکه  با بیان  وی 
بعدی،  دهک های  در  که  می پذیریم  گفت:  بود  خواهد  آنها  مصرف  الگوی 

نشود. جبران  شاید  هزینه ها  تمام 
امیدیان با بیان اینکه پایین ترین دهک کمتر از دو میلیون تومان درآمد 
دارند خاطرنشان کرد: با واریز یارانه های جدید، درآمد این قشر حدود 60 

یافته است. افزایش  درصد 
پرداخت  شیوه  تغییر  به  قم  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

با یارانه  ابراز کرد: در شیوه کنونی، یک چهارم آردی که  یارانه نان اشاره و 
می شود. قاچاق  کشور  از  خارج  به  می شود،  تامین  دولتی 

از  استقرار،  دوم  و  اول  سال  های  طی  معموال  دولت ها  کرد:  تصریح  وی 
این دست اقدامات انجام نمی دهند و به قول معروف به ماه عسل می روند 
نباید در انجام این جراحی  ولی آقای رئیسی تاکید داشت که یک روز هم 

کرد. تعلل  اقتصادی 
امیدیان به پیوست های طرح اقتصادی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر مردم برای خرید کاالهای مختلف هجوم آورده اند زیرا انتظار 
تورم شدید در دیگر کاالها دارند بنابراین روابط عمومی های مختلف ادارات 
همچنین  بزنند  حرف  مردم  با  دولت  صداقت  و  موضوع  تبیین  برای  باید 
را  جامعه  در  مرجع  آدم های  و  افراد  عمومی ها،  روابط  داریم  درخواست 
طیف های  همراهی  آنها،  توجیه  با  و  دهند  قرار  توجه  مورد  ویژه  صورت  به 

بزنند. رقم  را  ازمردم  گسترده تری 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با بیان اینکه هیچ مشکلی 
در تامین کاالهای اساسی نداریم گفت: البته اگر ولع خرید و انبار کاال بیش 
دولت  توجه  و  تالش  تمام  باشد،  داشته  ادامه  هفتگی  و  روزانه  نیازهای  از 
معطوف به تامین این کاالها خواهد شد در حالیکه با مدیریت امور توسط 
روابط عمومی ها و رسانه ها، می توان این روند را به تدریج کاهش داد.   ►

ارتباطات  روز  گرامیداشت  همایش     ◄
بررسی شیوه های  با هدف  روابط عمومی  و 
عمومی ها  روابط  توانمندسازی  و  روزآمدی 
سید  امامزاده  فرهنگی  مجتمع  در  قم،  در 

شد. برگزار  علی)ع( 
از روابط  به نقل  به گزارش  روزنامه گویه 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 
نوبت  دو  در  که  همایش  این  در  قم،  استان 
پیش از ظهر و بعد از ظهر امروز برگزار شد، 
استان  اوقاف  مدیرکل  فرماندار،  و  استاندار 
ادارات  عمومی  روابط  مسئوالن  و  مدیران  و 
حضور  اجرایی  و  دولتی  دستگاه های  و 

داشتند.
سخنرانی  شامل  همایش،  اول  نوبت 
امنیتی  سیاسی،  معاون  حاجی زاده  احمد 
معاون  امیدیان  محسن  و  اجتماعی  و 
و  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
روابط  مدیرکل  فردوسی  علی  همچنین 
استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی 
روابط  از  برخی  و  کردند  سخنرانی  قم 
عمومی های ادارات نیز به بیان دیدگاه های 

پرداختند. خود 
سیاسی،  معاون  حاجی زاده  احمد 
طی  قم  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
سخنانی با اشاره به اینکه باید نقاط قوت و 
امید به جامعه تزریق شود، خاطرنشان کرد: 
هنر روابط عمومی ها این است که از ظرفیت 
البته  کنند؛  استفاده  خوبی  به  رسانه ها 
اشکال وارد است که برخی مدیران آنگونه که 
باید به روابط عمومی ها بها داده نمی شود.

عمومی  روابط  مدیرکل  فردوسی  علی 
کرد:  اظهار  این همایش  در  نیز  استانداری 
در دوره های آموزشی ویژه روابط عمومی ها، 
باید شیوه ها و اصول تولید محتوا به مدیران 
واقع  در  شود،  داده  آموزش  عمومی  روابط 
شیوه  و  مسئله  جایگاه  تولید،  فرآیندهای 
مدیران  از  دسته  این  به  باید  پیام  طراحی 
آموزش داده شود آنها بتوانند بین شیوه های 
قائل  تمایز  محتوا  قالب بندی  و  دسته بندی 
شوند تا بتوانند در نهایت، مدیریت کار را در 

بگیرند. بر عهده  این حوزه 
مهمترین  از  یکی  را  پیام  مهندسی  وی 

و  برشمرد  عمومی ها  روابط  کارکردهای 
افزود: مدیران روابط عمومی نباید پست های 
متعدد سازمانی را بر عهده بگیرند یا بر عهده 
آنها گذاشته شد، زیرا جایگاه روابط عمومی 

این مسائل است. از  باالتر 
معاون  امیدیان  محسن  ادامه  در 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
در  مشکلی  هیچ  اینکه  بیان  با  و  سخنرانی 
کرد:  ابراز  نداریم  اساسی  کاالهای  تامین 
از  بیش  کاال  انبار  و  خرید  ولع  اگر  البته 
نیازهای روزانه و هفتگی ادامه داشته باشد، 
تمام تالش و توجه دولت معطوف به تامین 
این کاالها خواهد شد در حالیکه با مدیریت 
رسانه ها،  و  عمومی ها  روابط  توسط  امور 
داد. کاهش  تدریج  به  را  روند  این  می توان 

وی به پیوست های طرح اقتصادی دولت 
اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم 
برای خرید کاالهای مختلف هجوم آورده اند 
زیرا انتظار تورم شدید در دیگر کاالها دارند 
ادارات  مختلف  عمومی های  روابط  بنابراین 
باید برای تبیین موضوع و صداقت دولت با 

مردم حرف بزنند همچنین درخواست داریم 
مرجع  آدم های  و  افراد  عمومی ها،  روابط 
توجه قرار  ویژه مورد  به صورت  را  در جامعه 
طیف های  همراهی  آنها،  توجیه  با  و  دهند 

گسترده تری ازمردم را رقم بزنند.
نوبت دوم نیز به سخنرانی مدیرکل اوقاف 
انتقادات  بیان  همچنین  و  قم  استاندار  و 
روابط  از  نفر  هفت  سوی  از  پیشنهادات  و 

داشت. اختصاص  عمومی ها 
عباس  والمسلمین  حجت االسالم 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  اسکندری 
سخنانی  طی  بخش  این  در  قم  استان 
برای حل  گفت: در زمانی که دولت حاضر 
روابط  شده،  میدان  وارد  مردم  مشکالت 
حتی  و  تبیین  در  می توانند  عمومی ها 
کنند. ایفا  مهمی  نقش  سیاست گذاری ها 

و  شعار  نیازمند  امروز  افزود:  وی 
شعاردهنده نیستیم، کسی والیی و انقالبی 
جامعه  کار  از  گرهی  که  است  مردمی  و 
مردم  کار  بر  گرهی  که  کسی  وگرنه  کند  باز 
بیفزاید، هر چقدر هم شعار دهد کسی قبول 

مردمی  و  والیی  مدیر  یک  او  که  نمی کند 
. شد با

نیز سید محمد  پایانی همایش  سخنران 
در  دولت  عالی  نماینده  شاهچراغی  تقی 

بود. قم  استان 
و  آموزش  مسئله  بر  تاکید  با  وی 
ادارات  عمومی های  روابط  توانمندسازی 
خاطرنشان  استان  سطح  در  دستگاه ها  و 
نیازمند  عمومی  روابط  پویایی  برای  کرد: 
اصالح کاستی ها و پر کردن خألها هستیم 
که شامل ساختار، نیروی انسانی و اعتبارات 
است، همچنین باید به مسئله توانمندسازی 
وسیله  به  که  داشت  توجه  مهارت آموزی  و 
دست  مهم  این  به  می توان  تجارب  انتقال 

یافت.
شاهچراغی روابط عمومی ها را مرکز ثقل 
احیای عدالت و نمادکارآمدی اداری دانست 
روابط  می تواند  حقیقت  در  کرد:  تصریح  و 
به  کرد  تلقی  پیشرفت  پرچمدار  را  عمومی  
شرطی که با سالمت و در راستای رفع نقاط 

ضعف تالش کند.   ►
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