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صفحه 2

از آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند، روزنامه گویه بر پایه همین رسالت، در نظر دارد ستون } تریبون شهروندان { خویش 
را مجددا فعال نماید. تا بر اساس آن مردم بتوانند مشکالت، پیشنهادات و انتقادات خویش را با مقامات ارشد استان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شهری با مسئووالن  
در میان بگذارند. مقامات مسئوول هم می توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و در اختیار گویه قرار دهند تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم برسد. 
از این رو روزنامه گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه هر مطلبی که مستدل، مستند و همراه با مدارک و آدرس صحیح 
باشد را منتشر خواهد کرد و پاسخی که مسئووالن  در اختیار روزنامه گویه قرارمی دهند نیز در همین ستون منعکس خواهد شد. امید است این ستون مورد استقبال مردم و 

مسئووالن قرار گیرد تا با این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظر در ایتا به قرار زیر می باشد.     09122524638    

گزارش »گویه«:گزارش »گویه«:

تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس 
صفحه صفحه 22  نباید تبدیل به رویه شودنباید تبدیل به رویه شود

اطالعیـه روزنامــه گویـه

مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به      ◄
پسماند  سازمان  شورای  قم،  شهرداری  پسماند 
و  محیط زیست  معاون  حضور  با  شهرداری 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  شهری،  خدمات 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این سازمان در 

شد. برگزار  قم  شهرداری  جلسات  سالن 
بر اساس اساسنامه سازمان مدیریت پسماند، 
جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند هر شش 

ماه یک بار با حضور اعضا برگزار می شود.
گذشته  جلسه  مصوبات  جلسه،  ابتدای  در 
و  قرائت  بند   ۱۱ در  شد،  برگزار  تیرماه  در  که 
قرار  بررسی  مورد  سازمان  انجام شده  اقدامات 

. گرفت
در  دانش بنیان  شرکت های  از  استفاده 
مدیریت  و  زیست محیطی  مسائل  خصوص 
دانشجویی  پایان نامه های  از  استفاده  و  پسماند 
از دانشگاه های معتبر استان و کشور در سطوح 
سازمان  که  بود  موضوعاتی  از  دکتری،  و  ارشد 
اهتمام  آن  به  جاری  سال  در  پسماند  مدیریت 
می توانند  کشور  سراسر  دانشجویان  و  داشته 
پسماند  مدیریت  حوزه  در  خود  پایان نامه های 

. دهند  ارائه 
بازیافت  شهرک  و  خورشیدی  مزرعه  احداث 
سازمان  که  است  پروژه هایی  از  البرز  سایت  در 
اقدام  دست  در  قم  شهرداری  پسماند  مدیریت 

. دارد  قرار 
در  الزم  پیگیری های  است  ذکر  به  الزم 
پردازش  مجتمع  زمین  واگذاری  خصوص 
تفکیک  مراکز  ساماندهی  و  خشک  پسماند 
گاراژهای  ساماندهی  راستای  در  پسماند 
و  راه  کل  اداره  و  استانداری  طریق  از  ضایعاتی 

می شود. انجام  شهرسازی 
مدیریت  پروژه   ۷ از  بهره برداری  و  افتتاح 

قم در  سال  پایان  تا  پسماند 
با  مقدم  اصفهانیان  مهدی  جلسه  این  در 
در  زیست محیطی  طرح  هفت  افتتاح  به  اشاره 
مؤثر  گامی  را  اقدام  این  پسماند،  مدیریت  حوزه 
شهر  سطح  تولیدی  پسماندهای  مدیریت  در 

. کرد  عنوان 
بهره برداری  و  افتتاح  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
از خط تفکیک پسماند شهری )شماره ۲( ، دفن 
خواهد  صفر  به  قم  شهر  در  پسماند  مستقیم 

. رسید 
شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
پروژه  این  اعتبار  کرد:  تصریح  قم  شهرداری 
تفکیک  هدف  با  که  بوده  ریال  میلیارد   ۳۰۰
جزءبه جزء پسماند خانگی در راستای عدم دفن 
جداسازی  طبیعت،  با  ناهماهنگ  و  مضر  اقالم 
ارزش افزوده  ایجاد  هدف  با  بازیافت  قابل  اجزاء 

. می شود  دنبال 
با  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
پسماند،  تفکیک   ۲ شماره  خط  از  بهره برداری 
به صفر می رسد، می توان  دفن مستقیم پسماند 
خدمات  “صنعت  به عنوان  الگویی  را  پروژه  این 

. کرد  تعریف  سبز” 
و  مدیریت  به  همچنین  مقدم  اصفهانیان 
شهری  پسماندهای  انتقال  و  جمع آوری  راهبرد 
کرد  تأکید  هشتگانه  مناطق  در  منازل  درب  از 
توسط  الزم  هماهنگی های  ایجاد  خواستار  و 

. شد  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
تا  پسماند  مدیریت  فنی  کمیته  تشکیل  از 
قم در  مدارس  بازیافت  همیاران  طرح  اجرای 

همچنین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری قم نیز در این جلسه به ارائه برنامه ها و 

اقدامات سازمان در یک سال گذشته پرداخت .
به  اشاره  با  میرابراهیمی  عبدالله  سید 

دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت   از  استفاده 
مدیریت  و  زیست محیطی  مسائل  خصوص  در 
دانشجویی  پایان نامه های  از  استفاده  و  پسماند 
مدیریت  مطالعاتی  طرح های  کرد:  تصریح 
با  آموزشی  جامع  کمپوست،  کود  شیرابه، 
هماهنگی و همکاری گروه پژوهش شهرداری با 

است. اقدام  دست  در  نخبگان  بنیاد 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
از  حمایت  زمینه  در  شد:  یادآور  قم  شهرداری 

پایان نامه های دانشجویی، در مقطع کارشناسی 
ارشد و دکترا  با همکاری گروه پژوهش شهرداری 

. است  پذیرفته  صورت  الزم  هماهنگی های 
راهبردی  سند  اجرای  راستای  در  گفت:  وی 
برخورداری  بر  مبنی  شهرداری  و  سازمان 
و  بررسی  به  نسبت  پایدار  محیط زیست  از 
پسماندهای  جمع آوری  فرآیند  آسیب شناسی 
تشکیل  پیشنهاد  مقصد؛  تا  مبدأ  از  شهری 
معاونت  به  را  پسماند  مدیریت  فنی  کمیته 
دارای  کارشناسان  ترکیب  با  شهری  خدمات 

تا نسبت  ارائه شده است  اجرایی  و سوابق  رزومه 
به بررسی  طرح ها و برنامه ها و پروژه ها در جهت 
اصالح و بهبود فرآیندهای خدمات شهری اقدام 

. گردد 
کرد:  خاطرنشان  همچنین  میرابراهیمی 
عوامل  اجرایی  و  آموزش  ارزیابی  نظام  طرح 
کارشناسان  توسط  نیز  پسماند  مدیریت  اجرایی 

است. تدوین  و  تهیه  دست  در  سازمان 
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای 

طرح همیاران مدارس قم خبر داد و اضافه کرد: 
با  قم  شهر  ابتدایی  مدرسه   ۳۱۰ آموزان  دانش 

شدند. آشنا  پسماند  مدیریت  مفاهیم 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
برگزاری  جوایز،   اهدای  مراسم  قم  شهرداری 
از  را  تفریحی  ـ  آموزشی  اردوهای  و  نمایش 
کرد  عنوان  مدارس  همیاران  طرح  دیگر  مراحل 
و  مراجعه  براساس  و  تحصیلی  سال  طول  در  که 
اجرا  پسماند  تفکیک  در  آموزان  دانش  مشارکت 

► می شود.   

جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم برگزار شد

احداث مزرعه خورشیدی و شهرک بازیافت در قم

آیت الله شب زنده دار:

مرحوم حاج شکرالله جهان مهین 
جهرمی  ُمعَتَمِد مراجع و بزرگان بود                                                       
صفحه 8

واکنش تند نماینده کارگران به اظهار نظر یک نماینده مجلس، 

مزد کارگران هیچ ربطی به مجلس 
ندارد؛ بی زحمت دخالت نکنید                                                 
صفحه 5

مقاله ای از هنگامه الوند - قسمت آخر

نقش حجاب و عفاف در جلوگیری از 
آسیب های اجتماعی                                                      
صفحه 8

تلنگر - وحید حاج سعیدی 

یک برش دماونـد در 
کافه زمین!                                                      
صفحه 6

در گرما و سرمای خانه های هم 
شریک باشیم                                                        
صفحه 3

گزیـده خبـرها

اهمیت آینــده نگـــری 
در اداره کشـور

پیش بینی آینده یا آینده پژوهی در حال حاضر یک رشته مطالعاتی و تحصیلی در برخی 
به  توجه  اخیر  سالهای  طول  در  المللی  بین  تحوالت  در  است.  دانشگاهی  و  علمی  مراکز 
آینده نگری و پیش بینی رویدادها و اتفاقات پیش رو بسیار مورد توجه دولت ها قرار گرفته 
و  مراحل  تشخیص  توان  که  هایی  دولت  و  شده  پذیرفته  مسلم  اصل  یک  عنوان  به  تقریبا  و 
نیازهای اینده را نداشته باشند کارآمدی خود را از دست داده و مشروعیت و محبوبیت خود 

را از دست خواهند داد.
در کشور ما نیز به مانند نگاه به آینده در طول چند دهه اخیر بسیار پررنگ شده و اساسا 

تدوین سند افق چشم انداز پیشرفت کشور بارزترین اقدام در پیش بینی آینده بود.
امر محسوسی گشته  المللی در غالب کشورهای دنیا  بین  و  افزایش سرعت تحوالت ملی 
است و بسیاری از ناظران بر این باورند حوادثی که اکنون در دنیا در طول یکسال اتفاق می 

افتد در قرن گذشته گاه بالغ بر یک دهه به طول می انجامیده است.
و  هوا  های  آلودگی  به  شدن  افزوده  انرژی،   منابع  رویه  بی  مصرف  جمعیت،  افزایش 
اتفاقات در  ترین مصادیق سرعت  از برجسته  ناامنی ها  و  محیط زیست، گسترش جنگ ها 
ها  دولت  از  بسیاری  داد  نشان  کرونا  گیری  میان حوادثی چون همه  این  در  زمین هستند. 
پدیده  و  ندارند  با بحران ها  را در مواجهه  نیز کارآیی سابق خود  پیشرفته  و کشورهای حتی 
را آشکار ساخت. اداره جوامع  از ضعف های ساختاری در  بیماری کووید بسیاری  عالمگیر 
در  اما  است  شده  تأکید  آینده  نیازهای  بینی  پیش  مسئله  بر  بسیار  آنکه  با  ما  کشور  در 
عمل کاستی های زیادی رخ می نماید. مسائل مربوط به مدیریت مصرف گاز در این روزها 

است. نگری  آینده  و  بینی  پیش  کیفیت  درباره  ذکر  قابل  شواهد  از 
پایداری سرما در کشور مصرف گاز در بخش خانگی رکورد زده است  اثر  بر  در حالی که 
سبب  اظهارات  برخی  در  است  رفته  باال  بسیار  دولت  کلی  بطور  و  گاز  شرکت  از  انتظارات  و 
در  شود.  می  عنوان  گاز  سازی  ذخیره  مجموعه  انحالل  در  قبل  دولت  اقدام  فعلی  شرایط 
این رابطه دالیل کافی توسط منتقدان ارائه نشده اما برخی اخبار و شواهد حکایت از وجود 

دارد. مکعبی  متر  میلیون  مقیاس  در  گاز  ذخیره  مخازن 
عالوه بر آنکه مطابق با نقشه های پیش یابی هواشناسی امکان رصد و برنامه ریزی برای 
ایجاد  از  تابستان گذشته  زمستان جاری وجود داشته است و حتی دولت سیزدهم خود در 

مخازن ذخیره گاز در نزدیکی شهرهای بزرگ خبر داده بود.
 ۱۰ افزایش  از  هاشمی نژاد  شهید  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  جاری  دیماه  اوایل  در 
درصدی ذخیره گاز در مخزن شوریجه در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر 

است. کشور  مخازن  بزرگترین  از  یکی  که  بود  داده 
ذخیره سازی  مجتمع  نقش  بر  ترش،  گاز  پاالیش  و  عملیاتی  فعالیت های  به  اشاره  با  او 
بود  گفته  و  کرده  تأکید  زمستانی  سرد  روزهای  در  طبیعی  گاز  تولید  پایداری  در  شوریجه 
ذخیره سازی گاز به دلیل برخورداری از مزیت های اقتصادی، ایمن بودن و دسترسی آسان، 
ارزان در دسترس هموطنان  و  پاک  انرژی  این  و  ایجاد می کند  برای کشور  راهبردی  مزیتی 
 ۸۲۵ و  میلیارد  یک  امسال  ماهه   ۸ در  اینکه  بیان  با  گاز  شرکت  در  مدیر  این  می گیرد.  قرار 
 ۱۰ پارسال  زمان مشابه  به  گاز در مخزن شوریجه ذخیره شده که نسبت  مترمکعب  میلیون 
این مخزن در منطقه شمال شرق  از  برداشت  بود،  یافته است، اظهار داشته  افزایش  درصد 
برای پایداری تولید در فصل زمستان از تاریخ ۱۰ آبان ماه امسال آغاز شد و به طور میانگین 
تزریق  کشور  گاز  انتقال  شبکه  به  و  برداشت  مخزن  این  از  گاز  مترمکعب  میلیون   ۱۵ روزانه 

می شود.
در  و  داده  انجام  را  خود  وظایف  درستی  به  دولت  دهد  می  نشان  هایی  نمونه  چنین 
مدیریت احوال این روزها نیز پرتالش عمل کرده است اما برخی سخنان ضمن آنکه مردم را 
نیز قرار می  الشعاع  نیز تحت  را  اداره کشور دلسرد می کند؛ کارآمدی قوا  به کیفیت  نسبت 

داشت. دقت  آن  به  نسبت  باید  که  دهد 

سرمقـالـه



تعطیلی  افزایش  »گویه«:  اختصاصی       ◄
سرمای  افزایش  پی  در  آموزشی  مراکز  و  مدارس 
حضوری  غیر  و  کشور  و  استان  در  گذشته  روزهای 
امتحانات،  افتادن  تعویق  به  و  ها  کالس  شدن 
را  اسالمی  میهن  فرزندان  پروزش  و  آموزش  وضعیت 
یک  در  ثباتی ساخت. گرچه  بی  دیگر دستخوش  بار 
همیشه  مدارس  تعطیلی  و  بارف  بارش  قدیمی  رویه 
گشته  می  همراه  نوجوانان  و  کودکان  استقبال  با 
نیاز  وجود  با  ما  کشور  است  آن  واقعیت  اما  است 
جبران  برای  آسمانی  نزوالت  و  ها  بارش  به  فراوان 
فرایند  دیدن  آسیب  معرض  در  شدت  به  آب،  منابع 
پیش بینی  دارد.  قرار  خود  فرزندان  تربیت  و  آموزش 
در  ادارات  و  تعطیلی مدارس دانشگاه ها  سرما سبب 
آنان  شرایط  مرور  که  شد  کشور  استان های  برخی 
ارائه می نماید. از شرایط حال حاضر  نقشه ای کلی 
منظور  به  و  هوا  برودت  به  باتوجه  قم  استان  در 
و  آموزشی  مراکز  تمام  انرژی،  مصرف  کاهش 
و  شنبه  روزهای  در  استان  تحصیلی  مختلف  مقاطع 
حضوری  غیر  صورت  به  ماه  دی   ۲۵ و   ۲۴ یکشنبه 
دانشگاه ها  و  مدارس  گیالن  استان  در  گردید  برگزار 
و  شنبه  روزهای  طی  استان  عالی  آموزش  مراکز  و 
کاری  ساعات  و  شد  برگزار  غیرحضوری  یکشنبه 
ادارات نیز کاهش یافت. در این راستا شروع فعالیت 
رو  پیش  هفته  یکشنبه  و  شنبه  روزهای  در  ادارات 
شد  اعالم  دقیقه   ۱۲:۳۰ آن  پایان  و  دقیقه   ۸:۳۰
استان  نهادهای  و  سازمان ها  دستگاه ها،  تمامی  و 
شدند  موظف  عامل  بانک های  شعب  همچنین  و 
سیستم.های  تمامی  نمودن  خاموش  به  نسبت 
خروج  از  قبل  ساعت  یک  موتورخانه ها،  و  گرمایشی 
ادارات  تمام  البرز  استان  در  کنند.  اقدام  کارمندان 
 ۲۴ شنبه  روز  کشیک  شعب  جز  به  البرز  بانک های  و 

بود. تعطیل  ماه  دی 
مدیریت  ستاد  سخنگوی  جنوبی  خراسان  در 
به  بنا  گفت  جنوبی  خراسان  در  انرژی  مصرف 

کارگروه  تصویب  و  استان  گاز  شرکت  پیشنهاد 
استاندار  موافقت  و  انرژی  مصرف  مدیریت  استانی 
مردم  عموم  حال  رفاه  منظور  به  جنوبی  خراسان 
مصرف  در  صرفه جویی  اصل  رعایت  همچنین  و 
اجرایی،  دستگاه های  ادارات،  تعطیلی  انرژی، 
استان  آموزشی  مراکز  و  مدارس  نهادها،  سازمان ها، 

شد. تمدید  ماه  دی   ۲۵ یکشنبه  روز  تا 
مجازی  و  ادارات  دورکاری  اصفهان  استان  در 
براساس  و  گردید  اعالم  آموزشی  مراکز  شدن 
با  و  اصفهان  استان  بحران  مدیریت  کمیته  تصمیم 
شبکه  پایداری  و  برق  و  گاز  مصرف  مدیریت  هدف 
ها  بانک  و  اجرایی  های  دستگاه  و  ادارات  کلیه  گاز 
مراکز  و  دورکار  صورت  به  ماه  دی   ۲۴ شنبه  روز  در 
مجازی  روز  این  در  نیز  اصفهان  استان  آموزشی 
و  دانشگاه ها  ادارات،  سمنان  استان  در  شدند. 
و  بودند  تعطیل  شنبه  سمنان  استان  بانک های 
سمنان  استان  بحران  مدیریت  ستاد  رییس  جانشین 
ارگان های  سازمان ها،  ادارات،  تمامی  کرد  اعالم 
به  سمنان  استان  بانک های  و  دانشگاه ها  دولتی، 
شرایط  و  هوا  برودت  علت  به   مرکزی  شعب  از  غیر 
مصرف  در  صرفه جویی  هدف  با  و  جوی  نامساعد 
خانگی  مشترکان  برای  طبیعی  گاز  تامین  و  انرژی 
غربی  آذربایجان  در  هستند.  تعطیل  گذشته  شنبه 
روز  شرقی  آذربایجان  اداری  سازمان های  و  ادارات 
شرقی  آذربایجان  استانداری  بود.  تعطیل  شنبه 
برودت  به  توجه  با  بود  کرده  اعالم  اطالعیه ای  در 
و  ادارات  کلیه  انرژی،  مصرف  مدیریت  لزوم  و  هوا 
دی   ۲۴ شنبه  روز  در  استان  اجرایی  دستگاه های 
به  عالی  آموزش  مراکز  و  مدارس  فعالیت  و  تعطیل 
پایتخت  تهران  در  بود.  خواهد  غیرحضوری  صورت 
و  شد.  تعطیل  شنبه  روز  استان  این  ادارات  تمامی 
خود  با  امتحانات  و  ها  کالس  درباره  گیری  تصمیم 
مدیرکل  حتی  بود.  تهران  مدارس  و  دانشگاه ها 
بلوچستان  و  سیستان  استانداری  بحران  مدیریت 

سبب  هوا  سرمای  تداوم  بود  کرده  اعالم  نیز 
میرجاوه،  تفتان،  خاش،  زاهدان،  مدارس  تعطیلی 
شنبه  روز  در  سراوان  و  سوران  و  سیب  مهرستان، 

است. شده 
را  کشور  مدارس  از  بسیاری  عمال  مذکور  شرایط 
غیر  برگزاری  و  لغو  یا  تعطیلی  به  گذشته  روزهای 

بیشتر  آنکه  بر  عالوه  کشاند  مجازی  یا  حضوری 
نیمه  حالت  به  کشور  شهرهای  و  ها  استان  مراکز 

درآمدند. تعطیل 
چند  و  یافت  نخواهد  ادامه  وضعیت  این  طبعا 
دو  بر  بالغ  یادآوری  با  اما  بود  نخواهد  بیشتر  روزی 
التهابات  نیز  و  کرونا  اثر  بر  مدارس  تعطیلی  ساله 
مدارس  که  کشور  گذشته  ماه  سه  اغتشاشات  و 
که  گرفت  نتیجه  توان  می  بود  داده  قرار  هدف  را 

های  خسارت  دارای  ها  کالس  و  مدارس  تعطیلی 
است. ناپذیری  جبران 

اختالس  از  خبر  ها  رسانه  برخی  زمینه  این  در 
و  غیرحضوری  پلتفرم  عنوان  به  شاد  سامانه  در 
که  است  آن  واقعیت  اما  بودند  داده  آموزش  مجازی 
عقب  از  بسیاری  جبران  برای  بعدی  رویکردهای  در 

تا حد  آموزان  دانش  تربیتی  و  آموزشی  ماندگی های 
اتکای  و  نمود  پرهیز  مجازی  فضای  از  باید  امکان 
نسل نو را به ابزاری فضای مجازی کم کرد و معلمان 
انتظار  که  باشند  داشته  نظر  در  را  مهم  این  باید  نیز 
فضای  امکانات  با  که  نیست  آموزش  تنها  آنان  از 
و  آرامش  و  تربیت  بلکه  باشد  تحقق  قابل  مجازی 
و  آموزگاران  بزرگ  مسئولیت  میهن  فرزندان  رشد 

 ► است.   مدارس  مدیران 
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آمار داوطلبان استان قم در گروه های آزمایشی 
پنجگانه اعالم شد؛

رقابت بیش از 13 هزار نفر قمی 
در کنکور 1401

نماینده سازمان سنجش در استان قم گفت: ۱۳ هزار و ۷۷۹ داوطلب 
روزهای  طی  که   ۱۴۰۱ سال  سراسری  آزمون  نخست  نوبت  در  قمی 

۲۹ و ۳۰ دی ماه )صبح و عصر( برگزار می شود، شرکت می کنند.
بیان کرد:  ایرنا،  با خبرنگار  روز دوشنبه در گفتگو  زاده  عباس حبیب 
آزمایشی(   گروه های  کل  مجموع  )در  سراسری  آزمون  نوبت  این  در 
کننده  نفر شرکت   ۲۰۶ و  و  با هشت هزار  استان  داوطلبان  ۶۰ درصد 

نفر شرکت کننده مرد هستند.  ۵۷۳ و  پنج هزار  با  ۴۰ درصد  و  زن 
 ۲۸۲ و  هزار   ۶ با  تجربی  آزمایشی  گروه  فوق،  درآزمون  افزود:  وی 
داده،  اختصاص  خود  به  قم  استان  در  را  کننده  شرکت  بیشترین  نفر 
ریاضی  نفر،    ۲۱۵ و  هزار  چهار  انسانی  آزمایشی  گروه  همچنین 
نفر   ۵۴۵ هنر  و  نفر   ۸۴۵ خارجی  زبان های  و  نفر   ۸۹۲ و  یکهزار 

دارد. آزمون  در  شرکت  داوطلب 
هشت  در   ۱۴۰۱ سال  سراسری  آزمون  نخست  نوبت  داد:  ادامه  وی 
دبیرستان در سطح شهر و نیز دانشگاه های قم،  مفید و شهاب دانش 
آزمون در استان  این  برگزاری  نیز در  نفر   ۶۰۰ برگزار می شود، حدود 

دارند. مشارکت 
حبیب زاده در خصوص زمان برگزاری آزمون گروه های آزمایشی مورد 
عصر  تجربی،   آزمایشی  گروه  آزمون  پنجشنبه  صبح  گفت:  نیز  نظر 
گروه های  جمعه  صبح  خارجی،   زبان های  آزمایشی  گروه  پنجشنبه 
گروه  آزمون  نیز  جمعه  عصر  و  همزمان  انسانی  و  ریاضی  آزمایشی 

می شود. برگزار  هنر  آزمایشی 
آزمون  برگزاری  فضای  مدیریت  برای  الزم  اقدام های  داد:  ادامه  وی 
سیستم های  به کارگیری  جمله  از  مختلف  آزمایشی  گروه های 
ندارد. وجود  خصوص  این  در  مشکلی  و  شده است  انجام  گرمایشی 
به گزارش ایرنا، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت وگویی  
با اشاره به تقارن برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ )۲۹ 
چاره  ها  حوزه  گرمایش  برای  افزود:  سال  سرد  فصل  با  دی(   ۳۰ و 
اندیشی شده است. دولت همه امکانات را بسیج کرده و دستورالعمل 
کشور،  وزارت  شامل  پشتیبان  های  وزارتخانه  طریق  از  را  ای  ویژه 
وزارت نیرو و سازمان هایی مانند شرکت گاز و سازمان آب و برق صادر 
سیستم  سراسری  آزمون  های  حوزه  دی(   ۲۸( چهارشنبه  از  تا  کرده 
با  ها  استان  تامین  شورای  همچنین  کنند.  فعال  را  گرمایشی  های 
را  خوبی  اقدام  زمینه  این  در  کمبودها  تامین  برای  الزم  ابالغ  صدور 

داده است. صورت 
سال  در  سراسری  آزمون  تغییرات  توضیح  در  پورعباس  عبدالرسول 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات  تاریخچه  به  اشاره  با  جاری 
ظرفیت  درصد   ۸۵ داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  قانون  و 
 ۱۵ ظرفیت  برای  داوطلبان  و  است  آزمون  بدون  امروز  دانشگاه ها 
رقابت می کنند که  نفر در کل کشور  ۱۳۵ هزار  یعنی حدود  درصدی 
از این تعداد حدود ۲هزار و ۶۰۰ صندلی برای رشته های پزشکی و ۲ 
برای  رقابت  داروسازی است. همه  و  دندانپزشکی  برای  هزار صندلی 
این ظرفیت و برای رسیدن به رشته و دانشگاه مطلوب است و تا وقتی 

شود. برگزار  کنکور  باید  هست،  رقابت  این 

مدیرکل تعزیرات قم: 
۱۲ هزار و ۳۵ پرونده 

تخلف واحدهای صنفی در قم 
رسیدگی شد

پایان  تا  سالجاری  ابتدای  در  گفت:  قم  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
ارزش  به  صنفی  واحدهای  تخلف  پرونده   ۳۵ و  هزار   ۱۲  ، آذرماه 
این  در  تومان   ۳۱۴ و  هزار   ۲۱۸ و  میلیون   ۹۴۱ و  میلیارد   ۳۶۹

گرفت. قرار  رسیدگی  مورد  استان 
ریاضی  مهدی  قم،  حکومتی  تعزیرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  کاال  بخش  در  پرونده   ۱۰۹ و  هزار   ۹ شامل  پرونده ها  این  افزود: 
 ۲۷۶ و  ارز  و  کاال  قاچاق  بخش  در  پرونده   ۶۵۰ و  هزار   ۲ خدمات، 

بود. درمان  و  دارو  بهداشت،  بخش  در  پرونده 
و  کاال  بخش  در  رای  در  محکومیت  ریالی  مبلغ  کرد:  اضافه  وی 
و  کاال  قاچاق  بخش  در  تومان،  میلیون   ۵۴۴ و  میلیارد   ۸۵ خدمات 
و  دارو  بهداشت،  در بخش  و  تومان  میلیون   ۷۱۶ و  میلیارد   ۲۸۳ ارز 

است. تومان  میلیون   ۶۸۰ درمان 
وی ادامه داد: در ۹ ماه امسال ۱۲ هزار و ۳۵ پرونده در تعزیرات قم 
تشکیل که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۸۵۰ پرونده رسیدگی و مختومه 

شده و ۱۸۳ پرونده نیز در مرحله رسیدگی است.
با  مشترک  گشت های  برگزاری  با  تعزیرات  کرد:  بیان  ریاضی 
واحدهای  بر  اصناف  اتاق  و  کشاورزی  جهاد  صمت،  سازمان های 

دارد. نظارت  غیرصنفی  و  صنفی 
در  شهر  سطح  نانوایی  واحدهای  از  بازرسی  و  نظارت  گفت:   وی 
تعطیلی  فروشی،  کم  گران فروشی،  تخلفات  با  برخورد  راستای 

بوده است. پخت  زمان  کاهش  و  خودسرانه 

گزارش »گویه«:خبـر

● تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس نباید تبدیل به رویه شود   ●
اما با یادآوری بالغ بر دو ساله تعطیلی مدارس بر اثر کرونا و نیز التهابات و اغتشاشات سه ماه گذشته کشور که مدارس را هدف قرار داده بود می توان نتیجه گرفت که تعطیلی 

مدارس و کالس ها دارای خسارت های جبران ناپذیری است.

◄     نماینده مردم قم در مجلس، بر لزوم بکارگیری 
مساجد  کانون های  کادر  به عنوان  هشتادی ها  دهه 
باید  فرهنگی  فعالیت های  همه  گفت:  و  کرد  تاکید 
ظرفیت  علمیه  حوزه   و  شوند  نظام  تقویت  به  منجر 

است. مساجد  کانون های  تقویت  برای  مطلوبی 
دیدار  در  امیرآبادی  احمد  فارس،  گزارش  به 
مدیر  حیدری  محمدرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
قم  استان  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  ستاد 
که در دفتر این نماینده مجلس در قم انجام شد، طی 
عنوان  به   1361 سال  از  بنده  کرد:  اظهار  سخنانی 
مسجد  در  بسیج  پایگاه  مسئول  و  کتابخانه  مسئول 
با دستان خالی  و  فعالیت داشته ام، در همان دوران  
و  می دادیم  انجام  بسیاری  فعالیت های  مسجد  در 
است. همراه  زیادی  برکات  با  مسجد  در  کار  معتقدم 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  

اعتالی  دغدغه  مجلس  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه 
مسجد را داریم، با اشاره به برخی آسیب های موجود 
از مساجد گفت: مسجد متصدیان بسیاری  در برخی 

اختالف شود. این می تواند موجب  که  دارد 
فرهنگی  کانون های  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
فعالیت های  همه  کرد:  تاکید  مساجد  در  هنری 
شوند. والیت  و  نظام  تقویت  به  منجر  باید  فرهنگی 

مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  امیرآبادی 
مساجد  کانون های  و  مسجد  بحث  در  زیرساختی 
از  زیرساخت ها  بحث  در  که  نیست  قم  زیبنده  گفت: 

باشد. عقب  دیگر  های  استان 
اختیار  در  که  ظرفیت هایی  از  کرد:  تصریح  وی 
استفاده  مساجد  های  کانون  تقویت های  برای  دارم 
مساجد  کانون های  بیشتر  رشد  شاهد  تا  کرد  خواهم 

. شیم با

اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  
در  هشتادی ها  دهه  از  استفاده  از  تقدیر  ضمن 
بر  جامعه  قشر  این  روی  بر  تمرکز  و  کانون ها  کادر 
از  مساجد  کانون های  پیش  از  بیش  بهره مندی 

کرد. تاکید  علمیه  حوزه  ظرفیت 
والمسلمین  االسالم  حجت  است  ذکر  به  الزم 
فرهنگی  های  کانون  ستاد  مدیر  حیدری  محمدرضا 
هنری مساجد استان قم در ابتدای این دیدار به ارائه 
مساجد  های  کانون  ستاد  های  فعالیت  از  گزارشی 
گلزار  در  ها  هشتادی  دهه  بزرگ  اجتماع  جمله  از 
کانون  اعضای  تقدیر  والیت،  با  میثاق  تجدید  و  شهدا 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  انتظامی،  نیروی  از  ها 
ها  کانون  در  سازی  کادر  و  توانمندسازی  مختلف، 
کادر  به  کانون  بکصد  حداقل  کادر  تغییر  طرح  و 

 ► کرد.    اشاره  و...  نوجوان 

دانش  تحصیلی  ضعف  جبران       ◄
آموزان کم برخوردار ساکن مناطق محروم 
و  کرونا  ایام  سال  دو  گذشت  از  بعد  قم 
آن،  از  ناشی  تبعات  و  مجازی  آموزش 
ضعف تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار 
یک  قالب  در  قم  محروم  مناطق  ساکن 
گونه  هیچ  صرف  بدون  جهادی  طرح 

می شود. جبران  هزینه ای 
منجر  مجازی  آموزش  ماه   27 تجربه 
لحاظ  به  هم  آن  آموزش  پایین  سطح  به 
آموزش،  سبک  این  واقع  در  بود  کیفیتی 
دانش  آموزشی  های  نیاز  پاسخگوی 
از طرفی آسیب های بسیاری  نبود  آموزان 
به دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی 
امروز  که  نماند  ناگفته  البته  ساخت؛  وارد 
های  سال  به  نسبت  مجازی  های  آموزش 

داشته  چشمگیری  های  پیشرفت  گذشته 
را  آموزشی  نیازهای  حدی  تا  توانسته  و 

سازد. برطرف 
با  توانستند  دانش آموزانی  بین  این  در 
جدی  با  و  آمده  کنار  مشکالت،  و  شرایط 
کنار  در  یادگیری  و  آموزش  بحث  گرفتن 
والدین خویش بسیار موفق هم عمل کنند 
رو،  پیش  موانع  و  مسائل  حال  این  با  اما 

آموزش غیرحضوری را دچار وقفه و گاهی 
می ساخت. دیگری  مشکالت 

چون  مواردی  آموزشی  کارشناسان 
مدرسه،  اجتماعی  محیط  از  بودن  محروم 
از  حد  از  بیش  استفاده  و  تحرک  عدم 
وسایل ارتباط جمعی و گوشی تلفن همراه 
استفاده  از  ناشی  آسیب های  اینترنت،  و 
بیش از حد فضای مجازی، جدی نگرفتن 
و  رقابت  عدم  درسی،  تکالیف  و  درس 
یاد  و  همدل  دوستان  نداشتن  تالش، 
همساالن  گروه  مثبت  رفتارهای  نگرفتن 
غیرحضوری  آموزش های  مشکالت  از  را 

می کنند. معرفی 
بحث  در  موفقیت  اصلی  از عناصر  یکی 
زیرساخت های  وجود  مجازی  آموزش های 
برای  لذا  شده،  معرفی  آن  برای  الزم 

این  با  کارکردن  و  آموزشی  محتوای  تولید 
از  کافی  مهارت  داشتن  بر  عالوه  برنامه ها 
امکاناتی  به  والدین  یا حتی  معلمان  طرف 
هوشمند  گوشی  و  تبلت  کامپیوتر،  چون 

داشت. وجود  مبرمی  نیاز 
این  از  سال  دو  گذشت  با  حال 
بحث  مختلف  مشکالت  بررسی  و  اتفاق 
که  آسیب شناسی  و  مجازی  آموزش های 

راستای  در  گرفته  صورت  زمینه  این  در 
اقدامات  آموزشی  خألهای  این  جبران 
پرورش  و  آموزش  طرف  از  شایسته ای 
یکی  که  گرفته  صورت  قم  استان  ویژه  به 
تحصیلی  ضعف  جبران  طرح ها،  آن  از 
برخوردار  کم  و  نیازمند  دانش آموزان 
استان است که با قوت در حال اجرا است 
برهمین اساس برای کسب اطالع از نحوه 
برگزاری کالس ها و چگونگی اجرای طرح 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  با  گفت وگو  به 

پرداختیم. قم  استان 
خبرنگار  با  گفتگو  در  رحیمی  علیرضا 
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  تسنیم، 
تحصیلی  ضعف  جبران  راستای  در  گرفته 
اظهار  کرونایی،  ایام  از  بعد  دانش آموزان 
همزمان  پیش  سال  یک  حدود  داشت: 

»تابستان  شعار  با  کرونا  ششم  موج  با 
کرده  به کار  شروع  نداریم«  تعطیل  مدرسه 
را  مدارس   1401 تابستان  در  توانستیم  و 

داریم. نگه  فعال 
با  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بیان روند اجرای طرح های کمک آموزشی 
در این راستا تصریح کرد: تعداد 900 نفر 
قالب  در  مدرسه   300 در  ما  همکاران  از 

خود  فعالیت  رضوی«  یاران  »خادم  طرح 
را به صورت جهادی آغاز کردند و هر کس 
با هر توانایی در حوزه های تربیتی، دینی، 

شد. عمل  وارد  هنری  و  علمی  پژوهشی، 
جهادی  های  طرح  اینگونه  اجرای  وی 
پرشور  بسیار  پرورش  و  آموزش  در  را 
مسئولین  پیشنهاد  با  افزود:  و  کرد  اعالم 
هم  و  رسول  آل  مریم  کریمه  مؤسسه 
ابتدایی  آموزش  حوزه  مسئولین  فکری 
ناحیه  مربیان  و  اولیا  انجمن  کارشناس  و 
صورت  به  نیز  برخوردار  کم  مناطق  در   2
های  کالس  برگزاری  بر  تصمیم  جدی 

شد. گرفته  جبرانی 
اجرای  اصلی  اهداف  بیان  با  رحیمی 
اعتماد  افزایش  گفت:  برنامه ها  گونه  این 
وضعیت  بهبود  و  دانش آموزان  نفس  به 
در  تحصیلی  پایه  تقویت  آنها،  تحصیلی 
دروس پایه و اصلی چون ریاضی و فارسی 

است. طرح  این  مهم  اهداف  از  امال  و 
قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
و  خانواده  آموزش  کالس های  برگزاری 
و  فرزندپروری  زندگی،  مهارت  کارگاه های 
اختالالت یادگیری را از دیگر اقدامات هم 
سو با این طرح دانست و افزود: در مرحله 
دختر  و  پسر  آموز  دانش   500 تعداد  اول 
پسرانه  آموزشگاه   10 از  ابتدایی  اول  دوره 
که  شدند  نام  ثبت  و  شناسایی  دخترانه  و 
نفر در کالس های   200 تعداد  از هر گروه 
متمرکز  صورت  به  و  شده  حاضر  تقویتی 
احمد  سید  پسرانه  دبستان  پایگاه  دو  در 
می  برگزار  مشرف  زهرا  دخترانه  و  فاتحی 

شود.
از  بعد  آموزشی  مسئول  این  گفته  به 
برگزاری  و  نامه  بخش  ارسال  و  هماهنگی 
اهداف  پیرامون  مدیران  با  متعدد  جلسات 
طرح، فراخوان جذب معلمان جهادی نیز 
این طرح  اجرای  برای  اعالم شد که صرفا 
همکاران  از  نفر   12 و  معلمان  از  نفر   18
آموزش  مدرس  و  اجرایی  کادر  قالب  در 

صورت  به  طرح  مسئولین  با  خانواده 
پنج  روزهای  در  رایگان  کامال  و  هفتگی 

دارند. همکاری  شنبه 
بسیار  را  مذکور  طرح  از  استقبال  وی 
تقویت  بر  عالوه  گفت:  و  دانست  پرشور 
پایه تحصیلی و افزایش اعتماد به نفس در 
مشاوران  و  معلمان  همت  با  آموزان  دانش 
مشکالت  خانواده  آموزش  اساتید  و 
تهیه  با  نیز  دانش آموزان  این  معیشتی 
بسته های معیشتی و پک های آموزشی در 
به  که  شده  نیازسنجی  مختلف  حوزه های 

شد. خواهد  برطرف  حدی  تا  خدا  امید 
 رحیمی در ادامه یادآور شد: طرح »هر 
شدن  دور  دلیل  به  نیز  مبلغ«  یک  مدرسه 
در  آنان  توجیه  و  مدرسه  از  دانش آموزان 
بررسی  یک  طبق  فرهنگی  تهاجمات  برابر 
می  پایان  به  دی ماه  پایان  تا  که  پژوهشی 
رسد و با توجه به نیازسنجی صورت گرفت.
قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
و  آموزش  راهبردی  تصمیمات  بیان  با 
پرورش خاطرنشان کرد: در این طرح پنج 
و  معلمان  توانمندی های  ارتقای  اولویت 
و  دانش آموزان  یادگیری  پرورشی،  حوزه 
گرفته  قرار  مدنظر  مردمی  مشارکت های 
انجام  آن  طبق  حوزه  این  برنامه های  که 

شد. خواهد 
امسال  مهرماه  در  گفت:  پایان  در  وی 
 900 داوطلب  مبلغ  هزار  سه  میان  از 
اعزام  مدارس  به  و  انتخاب  توانمند  مبلغ 
خوبی  برکات  و  آثار  اتفاق  این  که  شدند 
ارزیابی  هم  زمینه  این  در  و  داشت  پی  در 
منظر  سه  از  مدارس  در  عملکردی 
انجام  مبلغان  و  معلمان  دانش آموزان، 

شد. خواهد 
اجرای  راستای  در  است،  ذکر  به  الزم 
صورت  به  هم  بسیاری  مدارس  طرح  این 
این  جهادی  صورت  به  و  خودجوش  کامال 
اجرایی  خود  های  آموزشگاه  در  را  طرح 

 ► ساخته اند./تسنیم   

احمد امیرآبادی: 

● همه فعالیت های فرهنگی باید منجر به تقویت نظام شود    ●

● تقویت بنیه علمی دانش آموزان از اهداف مهم آموزش و پرورش استان قم است    ●
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در گرما و سرمای خانه های هم 
شریک باشیم

به  سال  سرد  روزهای  این  در  مشترکان  سوی  از  گاز  مصرف  کاهش 
هر میزان می تواند نقشی موثر در تامین گاز در سراسر کشور داشته 
خانه ای  در  شعله ای  ما،  خانه  در  شعله  هر  کنترل  عبارتی  به  باشد، 

نگه می دارد. گرم  را  خانه ای  و  روشن  را  کشور  دیگر  مناطق  در 
اهمیت نعمت گاز در این روزهای سرد سال بیش از هر زمان دیگری 
و  هستیم  زبانزد  نوع دوستی  در  که  ایرانیان  ما  و  می کند  خودنمایی 
می خواهیم  اگر  که  است  زمانی  اکنون  می تپد،  هم   برای  قلبمان 
گاز  نعمت  از  ایران  عزیزمان  میهن  جای  جای  در  هموطنان  تمام 

کنیم. صرفه جویی  باید  شوند  برخور 
مناطق  در  گازی  شعله  شود،  کنترل  ما  خانه  در  که  گازی  شعله  هر 
و  سرما  سوز  از  را  خانه ای  ساکنان  و  نگه می دارد  روشن  را  دیگر 

می دهد. نجات  زمستان  این  سختی 
فضای  تمام  زمستانی  سرد  هوای  این  در  ما  از  برخی  که  اکنون 
گرم  درجه  باالترین  در  گرمایشی  وسایل  کردن  روشن  با  را  خانه 
ممکن  باشیم،  داشته  را  سرما  احساس  کمترین  تا  نگه داشته ایم 
به  همجوارمان،  استان  در  حتی  دیگری،  جای  در  هموطنی  است 
و برای درست کردن  این نعمت بی بهره باشد  از  دلیل افت فشار گاز 

باشد. حسرت  در  متری   ۱۲ اتاق  یک  کردن  گرم  حتی  و  غذا 
افراد  و  گشوده  جهان  به  دیده  تازگی  به  نوزادی  کنید  تصور 
از  استفاده  امکان  گاز،  قطعی  و  فشار  افت  دلیل  به  که  خانه ای 
نمی دانند  استخوان سوز  سرمای  این  در  و  ندارند  گرمایشی  وسایل 
حفظ  بیماری ها  گزند  از  و  نگه دارند  گرم  چگونه  را  جگرگوشه شان 

. کنند
باشیم. هموطنانمان  یاریگر  بهینه  مصرف  با  و  یکدیگر  فکر  به  بیایید 
متفاوت  کمی  دیگر  روزهای  با  سال  سرد  روزهای  این  بگذاریم 
هوا  سردی  شاید  باشند؛  هم  نزدیک  بیشتر  خانواده  اعضای  و  باشد 
که  اتاق هایی  گرمایشی  وسایل  کردن  خاموش  با  تا  باشد  بهانه ای 
بیشتر  و  شویم  جمع  اتاق  یک  در  همه  نمی کنیم،  استفاده  آن  از 

ببینیم. را  همدیگر 
به مدت  با خاموش کردن شوفاژ  یا  و  با گذاشتن بخاری روی شمعک 
جویی  صرفه  مترمکعب  سه  خانه،  ترک  هنگام  ساعت  پنج  حداقل 
از سوی مشترکان گاز  رخ می دهد و در شرایط فعلی کاهش مصرف 
به هر میزان می تواند نقشی موثر در تامین گاز مشترکان این شرکت 

باشد. داشته  کشور  سراسر  در 
۲ درجه دمای خانه می توانیم  تا  با کاهش یک  به گفته کارشناسان، 
جامعه  آحاد  می رود  انتظار  و  کنیم  کمک  گاز  شبکه  پایداری  به 
۱۸ سانتیگراد  تا   ۲۱ رفاه در حدود  با رعایت دمای  و  همراهی کنند 
در  خود  اجتماعی  مسوولیت  به  خانه  در  گرم  لباس  از  استفاده  و 

باشند. نقش آفرین  هم نوعان  دیگر  قبال 

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی کشور خبر داد؛
استخراج روزانه ۲۷ میلیون متر 
مکعب گاز از مخازن سراجه قم و 

شوریجه
 ۲۷ روزانه  از استخراج  نفت مناطق مرکزی کشور  مدیر عامل شرکت 
و شوریجه سرخس خبر  قم  از مخازن سراجه  گاز  متر مکعب  میلیون 

داد.
حاشیه  در  یکشنبه  ظهر  از  بعد  حیدری  مهدی  مهر،  گزارش  به 
میلیون   ۲۷ روزانه  داشت:  اظهار  قم  سراجه  گاز  مخازن  از  بازدید 
استخراج  سرخس  شوریجه  و  قم  سراجه  مخازن  از  گاز  مکعب  متر 

است. مخازن  این  در  تولید  ظرفیت  حداکثر  میزان  این  می شود 
یکی  روزانه  تولید  معادل  گاز  تولید  میزان  این  داد:  ادامه  حیدری 
استان  سه  گاز  روزانه  مصرف  که  است  جنوبی  پارس  گاز  فازهای  از 

می کند. تأمین  را  کشور 
پی  در  داشت:  عنوان  کشور  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  عامل  مدیر 
مناطق  در  خصوص  به  کشور  در  گاز  مصرف  افزایش  و  هوا  برودت 
مناطق  در  گاز  روزانه  تولید  تا  و شمال شرقی، تالش می شود  شمال 

یابد. افزایش  مرکزی 
باید  مناطق،  این  در  گاز  تولید  افزایش  راستای  در  کرد:  تاکید  وی 

باشد. توجه  مورد  نیز  گاز  تولید  روند  در  ایمنی  موارد 
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی کشور ابراز داشت: در طی ۸ 
گاز  طبیعی  مخزن  در  شده  استخراج  گازهای  سال،  گرم  فصول  ماه 
استان های  مصرف  به  سرد  فصل  در  تا  می شود  ذخیره  قم  سراجه 

برسد. کشور  شرق  شمال  و  شمال  استان های  تهران، 

خبـر

◄     استان قم در روزهای اخیر کمبود گاز و افت 
مترمکعبی  ۱۵۰ هزار  و کاهش مصرف  نداشته  فشار 
صرفه  شرایط  این  در  و  کرده  ثبت  را  هفته  یک  طی 
بحران  از  عبور  اصلی  راه  مصرف  مدیریت  و  جویی 

است. گاز  کمبود 
نعمت های  قدر  گاهی  سورکی:  بخشی  مهدی 
دانسته  دیگری  زمان  هر  از  بیش  وقتی  آن  الهی 
که سرآمد  آدمی گرفته شود  از  نعمت  آن  که  می شود 
و  امنیت  مهربانی ها،  رسول  فرموده  به  نیز  آنان 
پوشیده  مردم  چشم  از  آن  ارزش  که  است  تندرستی 
اهمیت  به  ندهند  از دست  را  آنها  که  مادامی  و  است 

می برند. پی  آن  بزرگی  و 
نصیب  که  الهی  نعمت های  از  یکی  گاز  روزها  این 
به  هم  آن  است؛  کمبود  معرض  در  شده  ایرانی ها 
البته  و  ما  کشور  که  سابقه ای  کم  سرمای  واسطه 

هستند. مواجه  آن  با  جهان  و  منطقه  کشورهای 
کشور  به  سرد  هوای  سامانه  ورود  با  اخیر  ایام  در 
شاهد افت دما و سرمای فراگیر در بیشتر نقاط کشور 
اطالعات  و  مدیریت  مرکز  اعالم  اساس  بر  و  هستیم 
در  دما  کاهش  و  سرما  کشور،  مترقبه  غیر  حوادث  و 
از شهرهای  برخی  و  بوده  درجه  زیر صفر  استان   ۲۷
که  کردند  تجربه  را  درجه   ۲۹ منفی  دمای  نیز  کشور 
است. بوده  سابقه  بی  اخیر  سال   ۱۴ در  شرایط  این 

باالترین ظرفیت  وزارت نفت می گوید؛  آنچه  بر  بنا 
به  و  افتاده  اتفاق  ایام  این  در  نیز  کشور  گاز  تولید 
عدد یک میلیارد مترمکعب رسیده است، اما به علت 
جدیدی  رکورد  نیز  مصرف  در  همزمان  هوا،  برودت 
به  تجاری  و  صنعتی  خانگی  مصارف  و  شده  ثبت 

است. رسیده  مترمکعب  میلیون   ۷۰۰ حدود 
کشور  گاز  مصرف  میزان  درصدی   ۲۷ افزایش  با 
سال  به  نسبت  خانگی  و  تجاری  بخش های  در 
برای  دولت  فعلی،  شرایط  آمدن  بوجود  و  گذشته 
در  که  کشور  خانگی  بخش  گاز  تأمین  و  مدیریت 
کاهش  و  تعطیلی  اخیر  روزهای  در  است  اولویت 
از  برخی  در  اداری  و  آموزشی  مراکز  کاری  ساعت 
از محل  تا  را در دستور کار قرار داده است  استان ها 
مشکالت  دارای  که  استان هایی  گاز،  جویی  صرفه 
که  کنند  پیدا  بهتری  شرایط  هستند؛  فشار  افت 
و یکشنبه هفته اخیر  نیز در روزهای شنبه  استان قم 
است. بوده  آموزشی  مراکز  و  ادارت  تعطیلی  شاهد 
برابر  کشور4  انرژی  مصرف  میزان  شاخص 

ست نیا د
مصرف  میزان  شاخص  می گویند  کارشناسان 
زیربنا  سطح  در  مترمربع  هر  ازای  به  ایران  در  انرژی 
تلفات  و  دنیاست  برابر   ۴ تا  سه  میانگین  طور  به 
سرد  فصول  در  گرمایش  و  خانگی  بخش  در  انرژی 
برابر   ۶.۷ ایران  دیگر  از سویی  و  باالست  بسیار  سال 
بیشتر  برابر  سه  و  دنیا  گاز  مصرف  سرانه  از  بیشتر 
این  که  می کند  مصرف  گاز  اروپا  اتحادیه  کل  از 
ایرانی  و  اسالمی  فرهنگ  مطابق  مصرف  از  میزان 

نیست. ما 
راهکار  هر  از  بیش  فعلی  شرایط  در  که  آنچه 
از  و  کشور  گاز  کمبود  موضوع  به  می تواند  دیگری 
کند  کمک  اقتصاد  رونق  و  تولید  امر  به  دیگر  سوی 
آحاد  سوی  از  جویی  صرفه  بحث  شود،  واقع  مؤثر  و 
و  منزل  دمای  کردن  کم  با  امر  این  که  است  جامعه 
درجه   ۲۱ تا   ۱۸ بین  که  مطلوب  حد  به  آن  رساندن 

بود. خواهد  پذیر  امکان  است 
طی  گاز  مترمکعبی  هزار   150 مصرف  کاهش 

قم در  هفته  یک 
بیش  قم  استان  در  کنندگان  مصرف  از  درصد   ۳۷
هر  اگر  که  می کنند  مصرف  گاز  مصرف  الگوی  از 
خود  گرمایشی  سیستم  دمای  درجه  یک  تنها  خانه 
گاز  متر مکعب در مصرف   ۶ را کاهش دهد می تواند 

کنند. جویی  صرفه 
با  دارد  که  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  قم  استان 
باالدستی  مناطق  به  نسبت  کمتری  فشار  افت  خطر 
ریزی  برنامه  طی  تفاسیر؛  این  با  است  مواجه  کشور 
ادارات،  کاری  ساعت  کاهش  و  گرفته  صورت  های 
و همراهی مردم قم  پزی ها  و کوره  تعطیلی استخرها 

در  گاز  انرژی  مصرف  میزان  عمومی،  جویی  صرفه  و 
دی   ۲۳ تا   ۱۷ از  یعنی  گذشته  هفته  طی  قم  استان 
در مقایسه با هفته قبل تر از آن یعنی ۱۰ تا ۱۶ دی، 

یافته است. کاهش  مترمکعب  هزار   ۱۵۰
ایران  گاز  سازی  ذخیره  مخزن  نخستین  همچنین 

 ۴۰ در  سراجه  منطقه  در   ۹۱ سال  در  خاورمیانه  و 
است  شده  اندازی  راه  و  افتتاح  قم  استان  کیلومتر 
خطوط  به  آسان  دسترسی  و  نزدیکی  دلیل  به  که 
به  بودن  نزدیک  دلیل  به  همچنین  و  گاز  انتقال 
برخوردار  استراتژیک  موقعیتی  از  پرمصرف  مناطق 
در  گاز  تأمین  برای  خوبی  پشتیبان  می تواند  و  است 

شود. محسوب  سال  سرد  فصول 
خصوص  در  استان  مختلف  بخش های  برنامه 

گاز مصرف  کاهش 
)س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  اجرایی  معاون 
آستان  این  مهندسی  فنی  واحد  که  کرد  اعالم  نیز 
مقدس، چهار برنامه مختلف را برای کنترل و کاهش 
در  که  است  داده  قرار  کار  دستور  در  گاز  مصرف 
درصد   ۴۰ تا   ۳۵ شده  پیش بینی  اقدامات  مجموع 
در  کشور  که  زمانی  بازه  برای  را  گاز  مصرف  کاهش 

زد. خواهیم  رقم  می برد،  سر  به  ویژه  شرایط 
در  برای صرف جویی  مسجد مقدس جمکران هم 
هفت  شبستان  و  )ع(  علی  امام  مسجد  گاز  مصرف 
عنوان  به  که  )ع(  عسکری  حسن  امام  متری  هزار 
بخاری های  و  می شود  استفاده  زائران  خواب  محل 
موقت  صورت  به  را  می کند  کار  آن  در  گازی  بزرگ 
مراسم ها  برگزاری  محل  که  کربال  شبستان  و  بست 
مسجد  رسمی  برنامه های  برای  فقط  را  است 
بهتر شدن  تا  دیگر  برنامه جانبی  و  بازگشایی می کند 

شد. نخواهد  برگزار  مکان  این  در  شرایط، 
واحدهای  کرده  اعالم  نیز  قم  استان  اصناف 
به   ۲۱ ساعت  تا  را  خود  فعالیت  می بایست  صنفی 
صنعت  سازمان  بازرسی  تیم   ۵۰ و  برسانند  اتمام 
اتاق  بازرسی  و  اصناف  بسیج  تجارت،  و  معدن 
با  و  دارند  نظارت  طرح  این  اجرای  برای  اصناف 
نمی کنند  رعایت  را  دستورالعمل  این  که  واحدهایی 

گیرد. صورت  قانونی  برخوردهای 
قم  صنعتی  واحدهای  گاز  مصرف  کاهش 

درصد  50 میزان  به  حداقل 
واحدهای  از  قم  استان  صمت  سازمان  همچنین 
استفاده  گاز  از  آن ها  تولید  فرآیند  در  که  صنعتی 
دارند  کوره  که  واحدهایی  نمونه  عنوان  به  می شود 
حداقل  خود  گاز  مصرف  کاهش  برای  تا  خواسته 
به  روزها  این  در  و  کنند  اقدام  درصد   ۵۰ میزان  به 
شیفت  یا  و  بپردازند  خود  واحد  اساسی  تعمیرات 
کاری خود را کاهش دهند تا میزان مصرف گاز خود 

برسانند. حداقل  به  را 
نیز  قم  استان  صنعتی  واحدهای  سازمان  این 
را  خود  برق  مصرف  میزان  تا  کرده  درخواست 
از  برخی  که  چرا  دهند،  کاهش  درصد   ۳۰ حداقل 

می کنند. استفاده  گاز  از  برق  تولید  نیروگاه 
دانشگاه علوم پزشکی قم نیز اعالم کرده با هدف 
عالوه  گاز،  شبکه  پایداری  به  کمک  و  جویی  صرفه 
تجهیزات  تعمیر  و  تعویض  و  زیرساختی  اقدامات  بر 
بیمارستان های  و  مختلف  مراکز  در  گرمایشی 

سوخت  از  استفاده  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گرفته  قرار  درمانی  مراکز  کار  دستور  در  را  جایگزین 

. ست ا
این  در  گاز  کمبود  یا  و  فشار  افت  شاهد  قم  در 

نبودیم مدت 
مانیتورینگ  پیام،  مرکز  از  بازدید  در  قم  استاندار 
اینکه  بر  تاکید  با  استان  گاز  شرکت  دیسپاچینگ  و 
اقلیمی  شرایط  تغییرات  دلیل  به  کنونی  شرایط 
به  سیبری  سرد  هوای  ورود  گفت:  است  کشور  در 
بی سابقه ای  سرمای  فارس،  خلیج  حوزه  کشورهای 
به  به خصوص استان های شمال شرق  برای کشور  را 

است. آورده  ارمغان 
مشکل  همین  افزود:  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
گاز  قطع  و  کرده  بروز  ترکمنستان  کشور  برای  هم 
تا  است  شده  باعث  شمال  به  کشور  این  از  ورودی 
گازرسانی  شبکه  انتهای  که  شرق  شمال  استان های 

شوند. مواجه  گاز  فشار  ُافت  با  دارند؛  قرار  کشور 
چنین  به  نسبت  همواره  باید  ما  اینکه  بیان  با  وی 
در  اخالل  از  تا  باشیم  داشته  کافی  آمادگی  شرایطی 
وجود  با  گفت:  شود  پیشگیری  مردم  زندگی  آسایش 
برای  آمادگی  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  همه 
فرهنگ  کار  مؤثرترین  و  بهترین  اما  بحران  با  مقابله 

است. انرژی  مصرف  کردن  بهینه  برای  سازی 
رفتارهای  برخی  وجود  به  اشاره  با  شاهچراغی 
بی  افزایش  باعث  که  انرژی  مصرف  در  نادرست 
فرهنگ  ما  گفت:  است  شده  سوخت  مصرف  رویه 
و  فرهنگی  مبانی  همین  از  بهره  با  باید  و  داریم  غنی 
مختلف  ابزارهای  و  ظرفیت های  از  استفاده  و  دینی 
اصالح  را  غلط  رفتارهای  این  تربیتی  و  رسانه ای 

. کنیم
شاهد  قم  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استاندار 
افت فشار و یا کمبود گاز در این مدت نبودیم گفت: 
هموطنان  به  کمک  برای  ما  گذشت  هفته  یک  طی 
دچار  سابقه  بی  سرمای  بدلیل  که  کشور  شمال  در 
سطح  در  را  محدودیت ها  برخی  اند  شده  مشکل 

کردیم. اعمال  آموزشی  مراکز  و  ادارات 
عرصه ها  همه  در  قم  مردم  همواره  افزود:  وی 
پیشگام بوده اند و در این مسئله نیز همراهی خوبی 
قدردانی  مجموعه  و  مردم  همه  از  که  داشتند  ما  با 

. می کنیم
و  مسئوالن  اصناف،  همراهی  از  تشکر 

قمی شهروندان 
جریان  در  نیز  قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
درصدی   ۲۷ افزایش  به  اشاره  با  قم  استاندار  بازدید 
و  تجاری  بخش های  در  کشور  گاز  مصرف  میزان 

این  کرد:  اظهار  گذشته،  سال  به  نسبت  خانگی 
در  کشور  تا  است  شده  موجب  مصرف  افزایش 

شود. روبه رو  ویژه ای  شرایط  با  امسال  زمستان 
اینکه شبکه گازرسانی  بیان  با  مرتضی خوش لهجه 
این  در  کرد:  تصریح  است،  پیوسته  صورت  به  کشور 
روزهای سرد سال که میزان مصرف گاز افزایش پیدا 
شمالی  مناطق  به  گازرسانی  پایداری  است؛  کرده 
بستگی  گاز  مصرف  در  ما  همه  صرفه جویی  به  کشور 

دارد.
مترمکعبی  هزار   ۱۵۰ کاهش  به  اشاره  با  وی 
استان  دولتی  دستگاه های  و  ادارات  گاز  مصرف 
مسئوالن  اصناف،  همراهی  از  گذشته،  هفته  طی 
شهروندان  عموم  از  و  کرد  تشکر  قمی  شهروندان  و 
قمی درخواست کرد تا با تنظیم دمای محل سکونت 
زمینه  در  را  کشور  درجه،   ۲۱ تا   ۱۸ بین  خود  کار  و 

کنند. یاری  شمالی  استان های  به  گازرسانی 
در  گاز  مصرف  سازی  بهینه  برای  توصیه هایی 

منازل
دارند  خانگی  گاز  مصرف  که  جامعه  عموم  اما 
بسزایی  نقش  مصرف؛  الگوی  رعایت  با  می توانند 
مورادی  رعایت  که  باشند  داشته  گاز  در صرفه جویی 
از  استفاده  مناسب،  پوشش  از  استفاده  همانند 
ترموستاتیک  شیرهای  از  استفاده  ضخیم،  پرده های 
و رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه و پوشش مناسب 

می شود. توصیه  موتورخانه ها 
برابر   ۱۰ تقریبًا  جداره  تک  شیشه  با  پنجره  یک 
تلفات  خود  اندازه  هم  شده  کاری  عایق  دیوار  یک 
از  ناشی  مشکالت  از  کاستن  برای  دارد.  حرارتی 
راه های مختلف یک الیه هوای  از  پنجره ها، می توان 
با  کرد،  ایجاد  خارج  و  داخل  محیط  بین  ساکن 
کاهش  نصف  به  پنجره  حرارتی  تلفات  کار  این  انجام 

. بد می یا
همچنین نصب پرده های کاماًل چین دار که پنجره 
به  را  حرارت  اتالف  جلوی  می تواند  بپوشاند  کاماًل  را 
تابستان  فصل  در  پرده ها  این  بگیرد.  زیادی  مقدار 
نیز جلوی تابش خورشید را می گیرند و به خنک نگه 
می کنند،  شایانی  کمک  ساختمان  داخل  داشتن 

باشند. داشته  براق  آستر  اگر  بویژه 
از  یکی  گاز  اجاق  از  نادرست  استفاده 
است منازل  در  سوخت  اتالف  دالیل  بزرگ ترین 
بزرگ ترین  از  یکی  گاز  اجاق  از  نادرست  استفاده 
کردن  زیاد  است.  منازل  در  سوخت  اتالف  دالیل 
روی  کوچک  ظروف  دادن  قرار  شعله،  حد  از  بیش 
شعله های  روی  بزرگ  ظروف  و  بزرگ  شعله های 
برخی  که  است  اشتباهاتی  مهم ترین  از  کوچک، 
هدر  باعث  و  می شوند  مرتکب  خانه دار  خانم های 

می شوند. اضافی  سوخت  درصد   ۴۰ رفتن 
مقدار  می تواند  دودکش  در  ترک  هرگونه  وجود 
همین  به  دهد،  هدر  را  گرمایشی  انرژی  از  زیادی 
بررسی  بار  یک  سالی  می بایست  دودکش ها  جهت 

شوند. مرمت  شکستگی  صورت  در  و  شوند 
مصرف  در  بیشتر  صرفه جویی  راستای  در 
 ۶۰ روی  می بایست  آبگرمکن  دمای  سوخت، 
برای  و  شود  تنظیم  کمتر  حتی  و  سانتی گراد  درجه 
گرمایشی،  انرژی  و  سوخت  رفتن  هدر  از  جلوگیری 
می بایست  مرکزی  رادیاتور  و  گرم  آب  لوله های 

شوند. عایق بندی 
هواگیری  و  ها  کوئل  فن  تمیزکاری  و  سرویس 
اتالف  دلیل  به  شومینه  از  استفاد  عدم  رادیاتورها، 
خروجی  و  دریچه ها  کامل  بستن  انرژی،  باالی 
بدون  اتاق های  درب  بستن  کولر،  کانال های 
کاهش  راستای  در  توصیه ها  جمله  از  استفاده 

است. منازل  در  انرژی  مصرف 
امید است با صرفه جویی حداکثری از سوی همه 
که  روزهایی  این  در  کشور  جای  جای  در  شهروندان 
با کاهش بی سابقه دما تأمین گاز وارد نقطه حساس 
استان ها جبران شود  برخی  در  گاز  افت فشار  شده، 
انتهای  در  که  مناطق شمال شرق  در  ما  و هموطنان 
کمتری  مشکالت  با  دارند  قرار  گازرسانی  خطوط 

 ► باشند.     مواجه 

بیان  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون       ◄
حاضر  حال  در  نماز  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  اینکه 
گفت:  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   77 از  بیش 
را  پروژه  این  بتوان  سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 

داد. قرار  شهروندان  اختیار  در  و  افتتاح 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
تقاطع  پروژه  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  شهرنیوز، 
تقاطع  داشت:  اظهار  نماز  میدان  غیرهمسطح 
بلوار  در  نماز  میدان  سطحه  سه  و  غیرهمسطح 
منطقه  به  را  یک  منطقه  فردوسی،  بلوار  با  جمهوری 

می کند. وصل  چهار 
بیش  حاضر  حال  در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
در  کرد:  ابراز  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۷۷ از 

پایان  به  تقاطع  این  عرشه  بتن ریزی  گذشته  روزهای 
رسیده است و عملیات حفاری میدان آغازشده است.
مشکالت  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  پروژه  این  اجرایی 
حوضچه های  جابه جایی  پروژه  این  مشکالت  ازجمله 
مخابرات بود که فیبر نوری این منطقه بایستی پس از 

می شد. جابه جا  باید  همسطح  پل های  احداث 
برق،  معارضات  و  تأسیسات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تعدیل  با  کرد:  تصریح  شد  جابه جا  نیز  گاز  و  آب 
هزینه به نظر قیمت تمام شده این پروژه حدود ۱۱۰ 
پایان  تا  می شود  پیش بینی  که  باشد  تومان  میلیارد 
سال بتوان این پروژه را افتتاح و در اختیار شهروندان 

 ► قرار داد.    

هشت  منطقه  مدیر       ◄
از  بهره برداری  از  قم  شهرداری 
ابوطالب  بلوار  دوم  مسیر  پروژه 
خبر  نزدیک  آینده ای  در  پردیسان 

داد.

خبر  واحد  گزارش  به 
قم،  شهرداری  هشت  منطقه 
با  علی اکبری  محمدحسین 
مباحث  به  توجه  اهمیت  به  اشاره 
پروژه  داشت:  اظهار  ترافیکی 

پروژه های  ازجمله  ابوطالب  بلوار 
دوم  مسیر  که  بوده  پردیسان  مهم 
روان سازی  راستای  در  پروژه  این 
انجام شده  محور  این  در  ترافیکی 

. ست ا

شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
تردد  محور  این  داد:  ادامه  قم 
مهر  مسکن  محالت  در  شهروندان 
را به جاده ورجان و همچنین بلوار 
را  غدیر  بلوار  و  صادق)ع(  امام 

می کند. تسهیل 
این  مختصات  ادامه  در  وی 
داد  قرار  موردتوجه  را  پروژه 
طول  به  پروژه  این  افزود:  و 
عملیات  که  بوده  متر   ۱۹۰۰

روکش  و  زیرسازی  جدول گذاری، 
است. انجام شده  آن  در  اسفالت 
این  احداث  هزینه  علی اکبری 
عنوان  ریال  میلیارد   ۴۹ را  پروژه 

 ► کرد.    

کاهش مصرف ۱۵۰ هزار مترمکعبی گاز طی یک هفته؛

● قم کمبود گاز و افت فشار ندارد   ●

پیشرفت بیش از ۷۷ درصدی تقاطع غیرهمسطح نماز قم 

● تالش برای بهره برداری تا پایان سال    ●

● پروژه مسیر دوم بلوار ابوطالب پردیسان قم به زودی به بهره برداری می رسد    ●
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www.gooyeh-qom.com4سه شنبـه 27 دی 1401/ شماره 2098 گزارش

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰9۱۲۷6۲۵98۷

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت: هیچ کشوری 
خودروی چند نرخی ندارد

کارت ملی مادران 
مشمول خودرو صد میلیون 

قیمت پیدا کرد
از  نیمی  است  قرار  گفت:  صنعت  و  علم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
تولیدات این ماه و ماه آینده صنعت خودرو به طرح حمایت از مادران 

یابد. اختصاص 
نرخ  است.  چندنرخی  حاال  ایران  بازار  در  خودرو  اکبری-  علی  زهرا 
معنادار  بسیار  فاصله ای  بازار  در  خودرو  نرخ  با  کارخانه  در  خودرو 
دارد و در این میان عرضه خودروها در بورس نیز نرخ سومی را برای 

است. کرده  ایجاد  ایرانی  خودروهای 
امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین با تاکید بر اینکه 
مسئوالن  و  است  بحرانی  شرایط  در  ایران  اقتصاد  کلیت  متاسفانه 
اضافه  بحران  دامنه  بر  خود  صحبت های  و  تصمیمات  با  روز  هر  نیز 
تصمیمات  اما  برسد  سامان  به  خودرو  بازار  بود  قرار  گفت:  می کنند، 

است. وعده  این  تحقق  راه  سر  بر  مانعی  غریب  و  عجیب 
قرار  شده  اتحاذ  تصمیمات  طبق  افزود:  مطلب  این  توضیح  در  وی 
طرح  به  آینده  ماه  و  ماه  این  تولیدی  خودروهای  درصد  پنجاه  است 
حمایت از مادران اختصاص یابد. از سوی دیگر بیست درصد تولیدات 
آیا  شد.  خواهد  فرسوده  خودروهای  تعویض  طرح  صرف  اجباری  نیز 
نمی کند؟ کفایت  خودرو  بازار  در  بحران  ایجاد  برای  تصمیمی  چنین 

خرید و فروش کارت ملی مادران مشمول خودرو
کاکایی با اشاره به اینکه متاسفانه با تصمیماتی که اتخاذ شده است، 
میلیون  صد  قیمت  به  خودرو  دریافت  مشمول  مادران  ملی  کارت 
توجه  مورد  باید  عظیم  رانت  این  می شود.  فروش  و  خرید  تومان 

گیرد. قرار  سیاستگذار 
از  باید  فرزندآوری  از  حمایت  اینکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 
محل بودجه دولت صورت گیرد، گفت: در حال حاضر این حمایت از 

است. بزرگ  مشکل  یک  این  و  می گیرد  صورت  سهامدار  جیب 
میلیون   ۹ از  بیش  قرعه کشی  طرح  آخرین  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نفر شرکت  کرده اند، گفت: باالخره شما یک التاری مفت و مجانی را 
دارید که بروید شرکت کنید و ببینید شانس برنده شدن پیدا می کنید 

خیر. یا 
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: طبق آمارها یک چهارصدم این 
نفر  میلیون  نه  خوب  اما  کنند  دریافت  خودرو  می شوند  موفق  افراد 
تامل  جای  این  و  کنند  شرکت  قرعه کشی  این  در  تا  می کشند  صف 

دارد. سیاستگذار  برای 
سه راه حل برای یک مشکل

راه حل  سه  خودرو  بازار  بحران  حل  برای  اینکه  به  اشاره  با  کاکایی 
قیمت  به  خودروساز  که  است  این  اول  راه حل  گفت:  دارد،  وجود 
کشور  شرایط  دلیل  به  که  کند  عرضه  را  خودرویش  بازار  حاشیه 
طرح  با  که  سال هاست  دیگر  سوی  از  نیست.  فراهم  امکانی  چنین 
اما  نشده  حل  مشکلمان  و  رفته ایم  پیش  دستوری  قیمت گذاری 
همچنان اصرار داریم این طرح را ادامه دهیم در نتیجه راه دوم یعنی 
راه سومی  نیست.  نیز مقدور  از سیاست قیمت گذاری دستوری  عبور 

ایرانی هاست. اختراع  که  است  راهی  البته  که  می ماند  باقی 
روز  متاسفانه هر  که  بورس است  در  راه عرضه خودرو  این  وی گفت: 
حرفی درباره آن می زنند و باعث می شوند تشنج جدید در بازار ایجاد 

شود.
باعث  بورس  در  خودرو  عرضه  می گویند  روز  یک  کرد:  تاکید  کاکایی 
است.  غیرقانونی  راه  این  می گویند  روز  یک  است،  مشکالت  حل 
اما  کند  حل  را  مشکل  نمی تواند  یک باره  بورس  در  خودرو  عرضه 
مدیریت  را  رانت  اقتصاد،  مدیریت  جای  به  دارند  عادت  چون  برخی 

صحبت  کنند. ماجرا  این  علیه  روز  هر  و  می افتند  تکاپو  به  کنند، 
درباره  رقابت  شورای  رییس  به  که  نمایندگانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خودشان  نوشتند،  نامه  بورس  در  خودرو  فروش  بودن  غیرقانونی 
محترم  وکالی  این  کاش  گفت:  نکرده اند،  رعایت  را  قانونی  ترتیبات 
پاسخ دهند در این سال هایی که وکیل بوده اند کدام مشکل را از سر 

برداشته اند. ایران  در  خودرو  تولید  زنجیره  راه 
وی گفت: تا قبل مشکل فقط مخصوص خودروساز بود اما حاال حتی 
است  معلوم  پس  داریم،  مشکل   ... و  روغن  و  یدکی  لوازم  بخش  در 
صنعت  زنجیره  و  اقتصاد  کل  که  هستیم  جدی  بحرانی  درگیر  ما  که 

. است  رفته  نشانه  را  خودرو 
است،  کنونی  راه  تنها  بورس  در  خودرو  عرضه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تا مشکل  بورس عرضه شوند  باید در  تولیدی  گفت: همه خودروهای 
از  خارج   ۲۰۷ مانند  تولیداتی  درصد  هفتاد  که  حالی  در  شود  حل 

می شود. عرضه  بورس 
ایران است خودروی چندنرخی مختص 

آقایان  ندارد.  چندنرخی  خودروی  کشوری  هیچ  داد:  ادامه  کاکایی 
حاضر نیستند زیر بار روش بازار بروند و ترجیح می دهند روش چینی 
را برای مدیریت اقتصاد به کار بگیرند اما متاسفانه همان روش چینی 
کره ای  و  ژاپنی  روش  نه  ما  نتیجه  در  نمی گیرند.  کار  به  درست  نیز  را 
که روش اقتصاد بازاری است را اجرا می کنیم و نه روش دولتی چین 
مانند  نه  می شویم  چین  مانند  نه  این وسط  و  می کنیم  اجرا  را درست 

ژاپن و کره .
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: از سال ۹۸ قرار 
اما قانون اجرایی  ایران خودرو و سایپا واگذار شود،  بود سهام تودلی 
و  تغییر می دهند  را  آن  نباشد،  نفع  به  قانون  نیز  و هر جا  نشده است 
وقتی  که  است  طبیعی  نشد،  حل  مشکالت  چرا  می شویم  مدعی  بعد 
انتظار حل بحران  نباید  به درستی اجرا نمی شود  حتی قانون تجارت 

را داشت.
ارزان  باید  خودرو  می دهند  حکم  افزود:  مطلب  این  توضیح  در  او 
است  گفته  صراحتا  تجارت  قانون  چهار  اصل   ۹۰ ماده  در  باشد، 
خواستار  دولت  بدهد.وقتی  را  ارزان فروشی  خسارت  باید  کسی  چه 
بدهد.  نیز  را  خسارتش  باید  است  خودرو  شدن  فروخته  ارزان تر 
تشویق  طرح  می خواهند  سهامدار  جیب  از  حتی  که  می بینیم  حاال 

است. جدی  بحران  این  و  کنند  اجرا  را  فرزندآوری 

خبـر

دارایی های  و  اموال  به  صفت  نزدیک ترین       ◄
در  چون  چرا؟  است.  »افسانه ای«  پهلوی،  محمدرضا 
نمی داند  خودش  احتماال  از  غیر  به  هیچکس  واقع 
کشور  از  روزی  چنین  در  ایران  شاه  آخرین  وقتی  که 
خاک  این  از  خودش  با  را  دارایی  میزان  چه  رفت، 

کرد. خارج 
با این وجود افراد فراوانی هستند که ادعا می کنند 
تا   ۵۰ بین  تخمین  از  می دانند.  را  شاه  دارایی  میزان 
 ABC شبکه  از  والترز«  »باربارا  دالر  میلیون   ۱۰۰

گرفته تا بیش از یک میلیارد دالر »الکساندر کاکبرن« 
ادعایی  دالر  میلیارد   ۵۶ همین طور  و  ستون نویس 
گمانه زنی ها،  این  در  عدد  بزرگ ترین  که  ایران  دولت 

است! عدد  کوچک ترین  برابر   ۱۰۰۰ از  بیش 
میزان  شامل  مالی ای  سند  هیچ  محمدرضا  البته 
ولی  نمی داده  ارائه  جایی  به  ساالنه اش  دارایی های 
روابط عمومی  آرمائو یک کارشناس  رابرت  آن طور که 
از  کمتر  »بسیار  که  بود  گفته  او  به  شاه  می گوید، 

دارد.« ثروت  آمریکایی  میلیونرهای  از  بسیاری 
میلیاردی  تخمین های  با  مخالفت  با  آرمائو 
تخمین  همان  به  شاه  ثروت  که  می گوید  عده ای، 
والترز«  »باربارا  ادعای  مورد  دالر  میلیون   ۱۰۰ تا   ۵۰
یک  یعنی   ۱۹۸۰ آپریل  در  آرمائو  است.  نزدیک تر 
»کریستین  روزنامه  به  انقالب  پیروزی  از  پس  سال 
فراوانی  خبرنگاران  »من  می گوید:  مانیتور«  ساینس 
میلیاردها  این  یافتن  برای  را  سال  یک  که  دیده ام  را 
جست وجو  باشد،  داشته  باید  شاه  که  سرمایه ای 
به  هم  شما  و  رسیده اند  نتیجه  این  به  آنها  کرده اند. 
را  دالر  میلیاردها  نمی توانید  که  رسیده اید  نتیجه  این 
داشته  وجود  پول  مقدار  این  واقعا  اگر  کنید.  مخفی 

کجاست.« که  بداند  باید  نفر  یک  باشد، 
سرمایه  چقدر  واقعا  محمدرضا  بفهمیم  اینکه  برای 
پول هایش  یا  او  بگردیم.  را  دنیا  سراسر  باید  داشته 
در  سپرده  شکل  به  را  آنها  یا  کرده  سرمایه گذاری  را 
اسرار  که  داده  قرار  مختلفی  کشورهای  بانک های 
در  به خصوص  می کنند؛  حفظ  را  مشتریانشان  امور 

خارجی. دولت های  برابر 
انجام  جست وجویی  چنین  که  افرادی  از  یکی 
جمهوری  که  وکیلی  است؛  ُادوایر«  »پاول  داده، 
پیرامون  را  تا حقیقت  به خدمت گرفت  ایران  اسالمی 
اگر  که  می گوید  ُادوایر  کند.  جست وجو  شاه  ثروت 
سال  پنج  باز  داشت،  هم  احضاریه دادن«  »قدرت 

دهد. انجام  را  کار  این  تا  می کشید  طول 
شد  استخدام  ایران  جدید  حکومت  طرف  از  او 
یک  در  بازگرداند.  کشور  به  را  دست رفته  از  اموال  تا 
محمدرضا  علیه  نیویورک  در  که  قانونی  شکایت 
حدود  چیزی  بازگشت  ایران  گرفت،  صورت  پهلوی 
از  دالر  میلیارد   ۳ حدود  و  شاه  از  دالر  میلیارد   ۵۶
ُادوایر  آقای  کرد.  درخواست  را  اشرف  خواهرش 
جمع کردن  با  اسالمی،  جمهوری  یعنی  موکلش  و 
نفت  ملی  شرکت  طریق  از  می گفتند  که  اعدادی 

عدد  این  به  بوده  »بی حساب«  و  شده  خارج  ایران 
. ند رسید

که  می گوید  شاه  حقوقی  تیم  از  بویل،  راجر 
مبهم«  »بسیار  ُادوایر  آقای  توسط  ارائه شده  شکایت 
که  می کند  ادعا  ُادوایر  آقای  شکایت،  این  در  است. 
شاه پول را دزدیده و آن را به بنیاد پهلوی داده است 
و سپس آن را از بنیادی دزدیده است که آقای ُادوایر 
می گوید توسط شاه اداره می شده است. او همچنین 
شده،  متحمل  پهلوی  بنیاد  که  رنج هایی  واسطه  به 

کرد. خسارت  درخواست 
تا  یعنی   - لحظه  این  تا  می نویسد  »مانیتور« 
انتشار گزارش - اکثر مستندات در مورد  همان زمان 
است.  شده  تهیه  تهران  در  پهلوی  محمدرضا  ثروت 
حوزه  در  منبع  یک  اینترنتی،  نشریه  این  نوشته  به 
جست وجوگر  صدها  ایران  در  می گوید  بانک داری 
و شرکت های  بانک ها  از  مشغول جمع آوری اطالعات 
سابق شاه هستند تا ببینند که سرمایه اش کجا رفته. 
چیزی که آن ها یافته اند این بوده که وقتی محمدرضا 
در قدرت بود، او و خانواده اش بخش قابل  توجهی از 
خانواده  داشتند.  کنترل  تحت  را  ایران  صنعت  بنیان 
و  اتومبیل  از  صنایعی  در  اصلی  سهم  دارای  شاه 
شخص  داشتند.  هتل ها  و  امالک  تا  گرفته  آلومینیوم 
خزانه  از  که  بود  شخصی  بودجه  یک  دارای  شاه 
برداشته می شد و بر اساس گزارشی از ۴۳ میلیون تا 

بود. متغیر  سال  یک  در  دالر  میلیارد  یک 
بود.  پهلوی  ثروت  اساس  »زمین«،  حال،  هر  به 
فرستاده  تبعید  به  محمدرضا  پدر  خان،  رضا  وقتی 
مالکیت  ادعای  »او  که  نوشت  پست  واشینگتن  شد، 
۱۰ درصد از زمین های کشور را می کند«. محمدرضا، 
از  تا  بازگرداند  کشاورزها  به  را  زمین ها  از  برخی 
را  آنها  از  بزرگی  بسیار  کسر  ولی  بکاهد  نارضایتی ها 
نیز نگه داشت. مقداری از این زمین ها فروخته شد تا 

دیگر  جایی  در  شاه  سرمایه گذاری  برای  الزم  سرمایه 
کند. تأمین  را 

در  سرمایه گذاری ها  این  از  توجهی  قابل   درصد 
توسط  که  اسنادی  به  باتوجه  بود.  شده  انجام  ایران 
 )۱۹۸۰ )سال  امروز  شد،  پیدا  اسالمی  جمهوری 
را  زیر  موارد  خانواده اش  و  شاه  که  است  مشخص 

داشته اند: اختیار  تحت 
ایران.  در  اتومبیل  کسب وکار  از  عظیمی  مقدار   *
طریق  از  شاه  بزرگ تر  خواهر  شمس،  شاهزاده 

برادر  غالمرضا،  و  داشت  را  »فیات«  کنترل  دخترش 
تحت  را  تراکتور  مونتاژ  کارخانه  یک  نیز  شاه  ناتنی 
بنیاد  طریق  از  همچنین  شاه  خانواده  داشت.  تملک 
»جیپ«  و  »هوندا«  موتورز«،  »جنرال  شرکای  پهلوی 

بودند.
می توانستید  به سختی  ساز.  و  ساخت   صنعت   *
به  ارتباطی  هیچ  که  بیابید  را  ایران  در  ساختمانی 
همچنین  پهلوی  بنیاد  باشد.  نداشته  پهلوی  خاندان 
اختیار  در  را  امالک  و  استراحتگاه ها  اعظم  بخش 

داشت.
بانک  بنیاد،  و  سلطنتی  خانواده  بانک داری.   *
بود  بنا  بانک  این  عمران.  بانک  داشتند؛  را  خودشان 

کند. سرمایه گذاری  توسعه  پروژه های  در  که 
چوب،  بخش های  در  نیز  سرمایه گذاری هایی   *
ارتباطات،  کشاورزی،  فیلم،  توزیع  منسوجات، 
کامپیوتر، حمل ونقل، معدن، دارو، تجهیزات حفاری 

بودند. داده  انجام  ورزشی  فعالیت های  و  نفت 
هیچ  »شاه  آرمائو،  گفته های  اساس  بر 
نداده  انجام  متحده  ایاالت  در  سرمایه گذاری ای 
خارج  جاهای  نام  فاش کردن  از  او  هرحال  به  بود«. 
کرده  سرمایه گذاری  آنها  در  شاه  که  آمریکا  از 
بزرگی  »دنیای  می گوید:  تنها  و  می کند  خودداری 

» ! ست ا
به  را  اموالش  شاه  که  معتقدند  کثیری  عده 
به  نسبت  که  کرده  منتقل  سوییس  بانک های 
برای  دارند.  اسرار مشتریان شهرت جهانی  نگهداری 
ایران یک شرکت حقوقی  نفوذناپذیری،  این  شکستن 
آن  کرد.  استخدام  نماینده  عنوان  به  را  سوییس  در 
گرفتن  برای  را  ایران  درخواست  سوییس  دولت  زمان 
بر  عالوه  کرد.  رد  خانواده اش  و  شاه  دارایی های 
سوییس، آن طور که ُادوایر می گوید، ایران وکالیی در 

گرفت. خدمت  به  نیز  اسپانیا  و  فرانسه 

بزرگ  کافی  اندازه  به  باال  اعداد  نظرتان  به  اگر 
تا   ۱۹۷۹ سال  از  دالر  تورم  که  بدانید  باید  نیستند، 
دیگر،  بیان  به  درصد.   ۲۴۵.۹ با  است  برابر   ۲۰۱۸
سه  با  است  برابر  سال ها  آن  در  دالر  میلیون  یک  هر 

کنونی. دالر   ۷۷۴ و  هزار   ۴۵۸ و  میلیون 
میزان  پیرامون  اما  ها  زنی  گمانه  این  میان  در 
ثروت خارج شده توسط محمدرضا پهلوی احمدعلی 
سقوط،  از  بعد  و  قبل  او  همراهان  از  انصاری  مسعود 
اسالمی  انقالب  اسناد  مرکز  پایگاه  با  گفتگو  یک  در 

چهار  کشور  از  خروج  هنگام  به  شاه  ثروت  گفت: 
 62 مبلغ  ثروت،  آن  از  بخش  اولین  بود:  قسمت 
میلیون دالر بود که تا زمانی که شاه زنده بود قسمتی 
باقی  کمتر  یا  دالر  میلیون   50 و  کرد  خرج  را  آن  از 
ماند که رضا، فرح، و علیرضا هرکدام 20 درصد، لیال 
و فرحناز هر کدام 15 درصد، شهناز 8 درصد و مهناز 
پول  این  از  درصد  زاهدی(2  اردشیر  )دختر  شاه  نوه 

بردند. ارث  را 
پهلوی  خاندان  ثروت  دوم  قسمت  داد:  ادامه  وی 
است  خاندان  این  مستغالت  است،  ظاهر  کمتر  که 
مقداری  و  می شود  دیده  آن  از  مقداری  یک  باز  که 
سوورتا  ویالی  نمونه  عنوان  به  است.  پنهان  آن  از 
کردند،  تقسیم  را  پولش  و  فروختند  که  سوئیس  در 
نیست؛  می کنند  ادعا  که  دالری  میلیون   62 آن  جزء 
تمام  در  و  کشور  از  خارج  در  آن ها  امالک  همچنین 
زمین هایی  ببیشتر  البته  و  است  پراکنده  دنیا  نقاط 
است که این خاندان در اسپانیا دارند، به دلیل ارزش 

گرفت. نادیده  نمی شود  دارند  که  میلیاردی 
سوم  قسمت  افزود:  پهلوی  رژیم  کارگزار  این 
بیرون  ایران  از  پهلوی  خاندان  که  است  جواهراتی 
جواهرات  این  از  قسمتی  شنیدم،  که  )آنطور  آوردند. 
آقای  و  دیبا  فریده  خانم  بزرگ،  صندوق  چهار  در  را 

گذاشتند.( سوییس  بانک های  در  شهبازی 
هم  چهارم  قسمت  کرد:  تصریح  انصاری  مسعود 
که  است  تراستی  قضیه  است؛  دالری  میلیارد  که 
 22 و  میلیارد   20 رقم  من  بود.  کرده  درست  شاه 
خودم  که  نیست  رقمی  این  ولی  شنیدم  را  میلیارد 
هنوز  تراست  این  چرا  این که  جواب  در  باشم.  دیده 
از  کسی  به  پول  این  گفت:  باید  است؟  نشده  تقسیم 
اگر  و  برسد  ایران  پادشاهی  به  که  می رسد  خاندان 
این خاندان ادعای خودشان را از سلطنت ایران پس 
 ► می شود.   تقسیم  آن ها  بین   صورتی  به  بگیرند، 

۲6 دی؛ روز فرار بدون بازگشت شاه از وطن

● گران ترین فرار تاریخ!   ●
از دالر، جواهرات،  پر  از صندوق های  اعم  ایران سرمایه های هنگفتی  از  فرار  به هنگام  او  آمریکایی می گویند  کرد. محققان  فرار  ایران  از   ۱۳۵۷ ۲6 دی ماه سال  پهلوی در  محمدرضا 
تاج های پادشاهی، الماس های فراوان و ... را از ایران خارج کرد و گران ترین خانه و پارک در حومه لندن، گران ترین باغ و ساختمان در ناپل ایتالیا، قصر مجلل در سنت موریس فرانسه، 

قصر و باغ های استیل مانس و امالک نجومی دیگری را در کشورهای مختلف خریداری کرد!

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و اسناد و امالک جعفریه

۶ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  به موجب اجراییه صادره 
موسی  له  گردیده  ثبت  ۹/۱۴۰۱ج/۲۲۸  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۹
پرداخت  به  الرضا جدیدی علیه محمد خوش سخن محکوم علیه محکوم است 
نیم  ۵۸/۳۵۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۱/۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰ریال 
لباس  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
پیراهن   -۱ است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف 
پیراهن   -۲ ۸/۷۵۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد   ۵۰ صورتی  بلند  آستین 
۲۷/۷۵۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد   ۱۵۰  REPLAY مارک  مردانه  چهارخانه 
۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد   ۵۰  DNG مشکی  ای  پارچه  شلوار   -۳
 -۵ مجموعا۱۲/۰۰۰/۰۰۰تومان  عدد   ۱۰۰  OSOS چاپی  تیشرت   -۴

۱۶/۸۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد   ۶۰ رنگ  نخودی  مردانه  کتان  شلوار 
۱۶/۰۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد   ۱۰۰ ای  سرمه  چهارخانه  لی  پیراهن   -۶
پیراهن   -۸ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰تومان  مجموعا  عدد   ۱۳۶ دیزل  چاپی  تیشرت   -۷
۳۰ عدد مجموعا ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان جمع کل :   polo چهارخانه آستین بلند 
۱۱۵/۷۰۰/۰۰۰تومان مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ 
ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 

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

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

جعفریه  ثبت  امالک  و  اسناد  و  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضی  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 
مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۵۰۰۰۴۶۳ شماره  رای   -۱  : اند  نموده  تایید  ذیل 
ناصر  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۵۰۰۰۰۴۲ کالسه  پرونده   ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
به  نسبت   ۰۳۸۴۴۳۰۲۱۱ ملی  کد  به  اله  خلیل  فرزند  محمدی  شاطریان 

 ۱ از  فرعی  پالک   ، مترمربع   ۱۵۰۰۰۰ مساحت  به  مزروعی  زمین  ششدانگ 
محسن  از  عادی  نامه  مبایعه  وسیله  به  خریداری  آباد  جعفر  شهرستان  اصلی 
انقضاء موعد  و  گهی  آ نشر  از  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  شاطریان. 
مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  سندالکیت  مقرر 
اشخاص  چنانچه  تا   ، گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب   ، مشاعی 
گهی نوبت  انتشار آ تاریخ  از  باشند ظرف مدت دو ماه  ذینفع اعتراضی داشته 

رسید  و   ، تسلیم  جعفریه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض   ، اول 
آن را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
این  به  را  آن  گواهی  و  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  درخواست  و  مراجعه 
قانون  براساس  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم   ، نمایند  تحویل  اداره 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
– محمد رضا خدایاری  آباد  امالک شهرستان جعفر  و  اسناد  ثبت  رئیس   
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 منصور حقیقت پور:
شورای عالی امنیت ملی به 

مسئله گاز ورود کند

منصور حقیقت پور گفت: این چه حرفی است که می گویند شهروندان 
این  واقعا  می کنند؟  مصرف  گاز  بیشتر  کسانی  چه  که  دهند  اطالع 

نیست؟ شرمندگی  مایه  حرف 
کمبود گاز مردم را کالفه کرده است و مشخص نیست آیا وضعیت بدتر 

از این هم می شود یا خیر اما مسئولیت متوجه کیست؟
منصور حقیقت پور، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این موضوع 
به »نامه نیوز« گفت: »ما روی گنجی از نفت و گاز نشسته ایم اما مردم 
فقیرانه زندگی می کنند و مدیران با بدترین شکل ممکن امور را مدیریت 
در  ثروتی  چنین  با  کشوری  که  نیست  پذیرش  قابل  اصال  می کنند. 
هوا  سرمای  پس  در  استان  چندین  که  برسد  جایی  به  کارش  زمستان 
و کمبود انرژی کال تعطیل شوند. وزیری که نمی تواند امور را مدیریت 
کند باید کنار برود. چه در عرصه پتروشیمی و چه در عرصه گاز شاهد 
به  را  کار  زمینه ها  این  مسئوالن  و  هستیم  گسترده ای  ناکارآمدی های 

کنند«. خوشحالی  دشمنان  که  رسانده اند  جایی 
سیستم  از  ناکارآمد  مدیران  آنکه  جز  نیست  »چاره ای  داد:  ادامه  او 
حذف شوند. کمترین برخورد با آنها باید کنارگذاشته شدنشان از کابینه 
باشد. این چه حرفی است که می گویند شهروندان اطالع دهند که چه 
شرمندگی  مایه  حرف  این  واقعا  می کنند؟  مصرف  گاز  بیشتر  کسانی 
مملکت  زیرا یک  باشند  ملت  این  باید شرمنده  مسئوالن  همه  نیست؟ 

این طور مدیریت می کنند«. را  ثروت  و  استعداد  از  سرشار 
که  هستم  آن  خواستار  »من  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
گاز  کمبود  مقصران  تا  کند  موظف  را  تیمی  ملی  امنیت  عالی  شورای 
با  در کشور را شناسایی کنند و ببینند علت چنین وضعیتی چیست و 

کنند«. برخورد  مقصران 

واکنش تند نماینده کارگران به اظهار نظر یک نماینده مجلس،

مزد کارگران هیچ ربطی 
به مجلس ندارد؛ بی زحمت 

دخالت نکنید
نمایندگان  عالی  مجمع  در  کارگران  نماینده  امام قلی تبار,  حمیدرضا 
کمیسیون  عضو  اسماعیلی  ولی  اظهارات  به  واکنش  در  ایران  کارگران 
دستمزد  20درصدی  افزایش  از  که  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
تعیین  در  نقشی  مجلس  نمایندگان  گفت:  بود،  داده  خبر  کارگران 
دلخور  را  کارگری  جامعه  خود  اظهارنظرهای  با  فقط  ندارند,  دستمزد 

 . می کنند
مجمع  در  کارگران  نماینده  امام قلی تبار،  حمیدرضا  ایلنا،  گزارش  به 
اسماعیلی  ولی  اظهارات  به  واکنش  در  ایران  کارگران  نمایندگان  عالی 
افزایش  از  که  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
مرجع  اینکه  به  اشاره  با  بود،  داده  خبر  کارگران  دستمزد  20درصدی 
شورای عالی  کار،  قانون  مطابق   69 سال  از  کارگران  دستمزد  تعیین 
شورای عالی  جلسه  در  اجتماعی  شرکای  عضو  سه  گفت:  است،  کار 
مشخص  عددی  به  نهایت  در  و  می کنند  بررسی  دستمزد  درباره  کار 
می رسند. درست است که وزنه دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار 
صرفاً   کارگران  دستمزد  تعیین  برای  اصلی  مرجع  اما  است؛  سنگین تر 
بهتر  کار  شورای عالی  ناعادالنه  ترکیب  البته  است،  کار  شورای عالی 

شود. اصالح  است 
می دهند،  تشکیل  کارگران  را  جامعه  60درصد  اینکه  ابراز  با  وی 
با  فقط  ندارند،  دستمزد  تعیین  در  نقشی  مجلس  نمایندگان  گفت: 

می کنند. دلخور  را  کارگری  جامعه  خود  اظهارنظرهای 
درباره  مجلس  نمایندگان  است  بهتر  اینکه  به  تصریح  با  امام قلی تبار 
دستمزد اظهارنظر نکنند، گفت: نرخ تورمی که از سوی دولت و بانک 
بود, وضعیت معیشت  اعمال شده  تا کنون  اگر  مرکزی اعالم می شود, 

بود. زمان حاضر  از  بهتر  کارگران 
سوی  از  اعالمی  تورم  که  است  معتقد  کارگری  جامعه  کرد:  تأکید  وی 
بانک مرکزی بسیاری محافظه کارانه است. عدم اجرای ماده 41 قانون 
کار باعث عقب ماندگی مزدی کارگران در زمان حاضر شده است. آنچه 
هزینه  به  توجه  و  تورم  نرخ  گیرد,  قرار  مالک  دستمزد  تعیین  در  باید 

است. کارگری  خانوار  سبد  معیشت 
اینکه "دستمزد  با اعالم  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور 
پوشش  را  خانوار  هزینه های  30درصد  تنها  حالت  بهترین  در  فعلی 
رقم  درباره  اظهارنظر  به جای  مجلس  نمایندگان  گفت:  می دهد" 
حاضر  زمان  در  کارگران  دستمزد  چرا  بپردازند؛  این  به  مزد،  افزایش 
بهای  در  کوچکی  نقش  دستمزد  دارد؟  عقب ماندگی  میزان  این  به 
واقعی  میزان  درباره  مسئوالن  بهانه تراشی  بنابراین  دارد,  تمام شده 
یابد,  افزایش  دستمزد  اگر  نیست.  پذیرفته  کارگران  سوی  از  دستمزد 
تقاضا  نسبت  همان  به  و  می شود  بیشتر  کارگری  جامعه  خرید  قدرت 

می یابد. افزایش  خرید  برای 
که  خدماتی  و  کاال  قیمت  ممکن،  حالت  بدبینانه ترین  در  گفت:  وی 
کارفرمایان به اجتماع عرضه می کنند باالتر از بهای تمام شده آنهاست، 
هم  محافظه کارانه  که  محاسباتی  اساس  بر  کار  نیروی  متأسفانه  اما 

می گیرد. مزد  تمام شده  بهای  زیِر  هست، 
امام قلی تبار با یادآوری اینکه حداقل بیش از 50درصد جمعیت کشور 
همین  به  کرد:  اظهار  هستند،  اجتماعی  تأمین  و  کار  قانون  مشمول 
از  بیش  آن  پس لرزه های  بازار  در  اتفاق  کوچکترین  با  که  است  دلیل 

می گیرد. بر  در  را  جامعه  درصد  پنجاه 

خبـر

عنوان  به  نامشان  که  اصولگرایانی  میان  در       ◄
می  برده  نام   ۱۴۰۴ انتخابات  احتمالی  کاندیدای 
توان  می  را  الریجانی  و  جلیلی  قالیباف،  نام  شود 

دید.
زیاد   1404 جمهوری  ریاست  انتخابات  تا  فاصله 
چهاردهم  دولت  سکاندار  برای  ها  زمزمه  اما  است 
پی  در  معموال  که  هایی  زمزمه  است.  خورده  کلید 
اما  شوند  می  هم  تر  جدی  فعلی  دولت  عملکرد  نقد 
سیاسی  مالحظات  برخی  و  سیاسی  تعارفات  فعال 
برآن  را  دارند  پاستور  به  نگاهی  نیم  که  سیاسیونی 
نیامدنشان  نه  کنند  تایید  را  آمدنشان  نه  که  داشته 

تکذیب.  را 
اما در میان اسامی که گاه و بیگاه از آنها به عنوان 
برده  نام   1404 در  رئیسی  ابراهیم  احتمالی  رقبای 
کنار  او  نفع  به  دوبار  که  جلیلی  سعید  از  شود  می 
کنار  از  دلخور  که  قالیباف  تا  برد  نام  است  کشیده 
الریجانی،  البته  و  است  رئیسی  نفع  به  ها  رفتن 

... و  همتی  عارف، 
حامی  حتی  یا  و  منتقد  که  اصولگرایانی  گویا 
پرنقد  را  آنقدر عملکرد دولت  فعلی هستند هم  دولت 
کردن  ای  دوره  یک  فکر  به  نیست  بعید  که  اند  دیده 
را  دیگر  هایی  گزینه  بخواهند  و  باشند  رئیسی  دولت 

اصولگرا؟ های  چهره  کدام  اما  کنند  میدان  روانه 
قرمز عبور می کند؟ فیلتر  از  الریجانی 

معموال  انتخابات  در  الریجانی  علی  حضور 
که   98 انتخابات  مانند  است،  نبوده  قابل پیش بینی 
کناره گیری  انتخابات مجلس  در  از حضور  یک باره  به 
روز  آخرین  در  ناگهان  که   1400 انتخابات  در  یا  کرد 
خیابان  سیاسی  ساختمان  به  کاندیداها  ثبت نام  از 
رسیدن  برای  را  خود  شانس  دیگر  بار  تا  رفت  فاطمی 

با  که  شانسی  بیازماید؛  ریاست جمهوری  صندلی  به 
از گیت شورای  نتوانست  رهبری  مشاور  و  نبود  یار  او 

بگذرد.  نگهبان 
ای  پرده  بی  نقدهای  روزها  آن  گرچه  الریجانی 
شورای  رفتار  به  اظهارنظر  و  نامه  چند  قالب  در  را 
دلیل  شدن  روشن  بر  اصرار  و  داشت  نگهبان 
اما  او  کرد.  پیشه  را  سکوت  کم  کم  اما  ردصالحیتش 

با شدت گرفتن اعتراضات در  طی هفته های اخیر و 
به  را  نقدهایی  تلویحا  و  داشته  اظهارنظر  چند  ایران 

است. کرده  مطرح  داری  دولت  سیستم 
 الریجانی انتقاداتی را درباره شیوه مدیریت کشور  
قاسم  حاج  شهادت  مناسبت  به  یک  شبکه  برنامه   در 
بازگشت  درباره  را  ها  شائبه  که  کرد  مطرح  سلیمانی 
خاصه  کرد.  داغ  انتخاباتی  های  رقابت  عرصه  به  او 

اخیرا  رو  میانه  اصولگرایان  و  اعتدالیون  برخی  آنکه 
از الریجانی به عنوان یک گزینه مناسب برای ریاست 

برند. می  نام  آینده  جمهوری 
کاندیداتوری  صورت  در  نگهبان  شورای  آیا 
جان  به  را  او  ردصالحیت  ریسک  بازهم  الریجانی 
قرار  رهبری  نقد  معرض  در  را  خود  اینبار  یا  خرد  می 

داد؟ نخواهد 

ناتمام! رویای  یک  و  قالیباف  باقر  محمد 
کسی  بر  قالیباف  جمهوری  ریاست  رویای   
انتخابات  در  شکست  تجربه  اما  نیست  پوشیده 
سمت  به  را  او،  مردم  ندادن  رای  و  جمهوری  ریاست 
قوا  سران  صندلی های  از  دیگر  یکی  روی  بر  نشستن 
رئیس  او  که  است  سال   3 از  بیش  حاال  و  داد  سوق 

است.  مقننه  قوه 

ابراهیم  با  قالیباف  اختالفات  شدن  علنی 
طرح  کنار  در  دولت،  تندرو ی  حامیان  و  رئیسی 
مختلفی  گمانه های  شده  سبب  نو«  »حکمرانی  ایده 
مجلس  انتخابات  دمادم  در  هم  آن  قالیباف  درباره 

شود. مطرح  دوازدهم 
ناامید  حامیان  توجه  جلب  را  او  تحرکات  برخی 
رئیسی و جوانان می دانند و برخی دیگر معتقدند او 
پاستور  فتح  برای  را  بخت خود  دوباره  آید  نمی  بدش 

بی آزماید.
ایستد؟ می  رئیسی  مقابل  جلیلی  سعید 

نمی  شنیده  کم  هم  جلیلی  سعید  نام  روزها  این 
و  رئیسی  دولت  کمکی  یار  قالب  در  یکبار  شود، 
او  انتخاباتی.  کاندیدای  یک  قامت  در  دیگر  روزی 
با  دیگر  بار   ،92 انتخابات  در  شکست  رغم  علی  که 
که  بود  امیدوار   ،1400 انتخابات  در  آزمایی  بخت 
چرخه انتقال دولت از »اصالحات به احمدی نژاد« را 
تکرار  جلیلی«  به  »روحانی  از  دولت  انتقال  قالب  در 
خود  اصولگرای  طیف  هم  به  را  رقابت  صحنه  کند، 

کرد.  واگذار  رئیسی  ابراهیم  یعنی 
دولت  در  نفوذی  که  کرده  تالش  مدت  این  در  او 
برای خود دست و پا کند و البته خبرها نیز حکایت از 
و معاونان دولت  از وزرا  بر برخی  او  پنهانی  اثرگذاری 

دارد.
که  دارند جلیلی  ها تالش  پایداری  گفته می شود 
شورای  به  را  است  برجام  سرسخت  منتقد  همچنان 
را  مذاکرات  بر  او  نفوذ  تا  بفرستند  ملی  امنیت  عالی 
همچنان  جلیلی  معتقدند  نیز  برخی  کنند.  بیشتر 
عدم  به  توجه  با  و  دارد  جمهوری  ریاست  رویای 
باردیگر  را  خود  نیست  بعید  دولت  در  اش  بکارگیری 

 ► کند.   انتخابات  در  رئیسی  رقیب 

احزاب  برنامه ریزی  وضعیت       ◄
در  فعالیت  برای  اصالحات  جریان  اصلی 
می دهد  نشان  مجلس  انتخابات  جهت 
مجمع  ملی،  )اعتماد  آن ها  از  هیچکدام 
سازندگی،  کارگزاران  امام،  خط  نیروهای 
اعتدال  و  ملت  اتحاد  مردم ساالری، 
زمینه  این  در  گامی  هنوز  توسعه(  و 

. ند شته ا ا برند
مجلس  دوره  دوازدهمین  انتخابات  تا 
فرایند  آغاز  تا  و  ماه   ۱۳ اسالمی  شورای 
انتخابات  این  کاندیداهای  از  ثبت نام 
کمتر از ۱۱ ماه باقی مانده و در این میان 
پاییز و حوادث  سایه اعتراضات تابستان و 
شده،  کشیده  هم  زمستان  به  متعاقبش 
داده  دست  از  را  خود  گستردگی  هرچند 
جدی  یکی درمیان  فراخوان هایش  و  است 

می شوند. گرفته 
شد  این  منکر  نمی توان  درعین حال 
پاسخ  هنوز  جامعه  از  بخشی  الاقل  که 
وقایع  به  نسبت  مسئوالن  از  مشخصی 
کنار  در  است.  نکرده  دریافت  اخیر 
ماه های  فرهنگی  و  اجتماعی  تحوالت 
به جای  هم  اقتصادی  تکانه های  اخیر 
می تواند  موارد  این  همه  و  دارد  قرار  خود 
مشارکت  میزان  به  نسبت  پرسش هایی 
در  را  احزاب  فعالیت  آن  تبع  به  و  مردمی 

کند. مطرح  پیش رو  انتخابات 
یازدهم  مجلس  انتخابات  تجربه  شاید 
در واپسین سال های دولت حسن روحانی 
نارضایتی های  و   ۹۸ آبان  اعتراضات  با  که 
انتشار  اوج  در  و  خورد  گره  اقتصادی 
در  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  اخبار 
 ۴۲.۵ مشارکتی  با  و  شد  برگزار  ایران 
کمترین  امروز  تا  که  یافت  پایان  درصدی 
نام  به  را  مجلس  ادوار  در  مشارکت  میزان 
سرراست ترین  جهاتی  از  کرده،  ثبت  خود 
آینده  سال  مجلس  انتخابات  با  را  نسبت 
سیاسیون  از  برخی  کند.هرچند  برقرار 
و  دوره  آن  شکست خوردگان  از  اغلب  که 
ترجیع بند  هستند   ۱۴۰۰ انتخابات  نیز 
توضیح  در  را  ردصالحیت ها  همیشگی 
تکرار  مشارکت  کاهش  اصلی  علت 
می کنند و برخی هم این آمار ۴۲ درصدی 
ربط  انتخابات«  »تحریم  کمپین های  به  را 
دیدگاهی  هر  با  و  بعد  هر  از  اما  می دهند 
که به انتخابات آینده بنگریم و قضاوت در 
مشابهت هایی  شکل گیری  احتمال  زمینه 
اگرهای  و  اما  به  را  انتخابات  دو  این  میان 
مهمترین هایش  که  کنیم  متصل  متعددی 
در فرصت ۱۳ ماهه باقی مانده تا انتخابات 
گروه های  رفتار  حداقل  است،  نهفته 
قبال  در   - اصالح طلبان  به ویژه   – سیاسی 
انتخابات که می توان آن را بازتابی از رفتار 
دو  نشانگر  دانست  جامعه  از  بخش هایی 

انتظار. و  تردید  است:  ویژگی 
با  مواجهه  نحوه  در  که  تردیدی 
آن  برای  برنامه ریزی  و  فعالیت  و  انتخابات 
معنا پیدا می کند و روشن است که نسبت 
سیاسی  تصمیم گیری های  با  مستقیمی 
در  اصالح طلبان  رأی  سبد  باقی مانده 

صندوق های  پای  حضور  برای  جامعه 
و  آتی  ماه   ۱۳ به  که  انتظاری  و  دارد  رأی 
بیشتر  و  تحوالت احتمالی مربوط می شود 
حاکمیت  تصمیم سازی های  از  متأثر 
در  سیاسی  نیروهای  آرایش  کیفیت  برای 
جریان  این بار  واقع  در  است.  انتخابات 
چشمی  هم  همیشه  از  بیش  اصالحات 
را  چشمی  هم  و  دوخته  جامعه  بطن  به  را 
تفاوت که  این  با  متوجه »باال« کرده است 
دارد  پایین  از  فشار  برای  قدرتی  نه  حاال 
تفاوتی  باال.  از  چانه زنی  برای  ابزاری  نه  و 
جریان  این  در  نگاهی  غلبه  به  منجر  که 
مشارکت  متضمن  نه  که  شده  سیاسی 
طبعًا  نه  و  است  انتخابات  در  فعاالنه 
زمینه  این  در  مشخص  برنامه ریزی  از 

دارد. حکایت 
برنامه ریزی  وضعیت  از  پیگیری ها 
برای  اصالحات  جریان  اصلی  احزاب 
به  و  رایزنی  تصمیم گیری،  حضور، 
انتخابات  جهت  در  فعالیت  کلی  طور 
آن ها  از  هیچکدام  می دهد  نشان  مجلس 
خط  نیروهای  مجمع  ملی،  )اعتماد 
مردم ساالری،  سازندگی،  کارگزاران  امام، 
هنوز  توسعه(  و  اعتدال  و  ملت  اتحاد 
برخی  برنداشته اند.  زمینه  این  در  گامی 
اما  داشته ایم  »جلساتی  می گویند: 
چطور  مجلس  انتخابات  در  اینکه  درباره 
نکرده ایم  صحبتی  هیچ  هنوز  کنیم  عمل 
شکل  چه  به  نیست  مشخص  اساسًا  و 
تاکید  برخی  شویم.«،  انتخابات  وارد 
به  منجر  اما  بوده  »جلساتی  می کنند: 
احزاب  مابقی  است.  نشده  تصمیم گیری 
برای  قطعی  تصمیم  هم  اصالح طلب 
البته هنوز  نگرفته اند.  انتخابات  حضور در 
فاصله  یازده ماه  به  نزدیک  ثبت نام ها  تا 
باید  است.  زود  تصمیم گیری  و  داریم 
خبر  دیگری  می شود.«  چه  آینده  در  دید 
فعالیت های  و  جلسات  »حزب  می دهد: 
برای  تصمیمی  هیچ  هنوز  اما  داد  را  خود 
انتخابات گرفته نشده است.« و آن یکی با 
می شود:  یادآور  موضوع  بازترکردن  کمی 
نیمه  شود  تصمیم گیری  باشد  قرار  »اگر 
همه  البته  بود.  خواهد  آینده  سال  دوم 
مشارکت  میزان  و  جامعه  شرایط  به  این ها 
انتخابات  تحریم  دنبال  ما  دارد.  بستگی 
درصدی   ۴۰ مشارکت  با  ولی  نیستیم 
یکی  نخواهیم داشت.«  یعنی شانسی هم 
موضوع  امروز  تا  می گویند  دیگر  نفر  دو 
یا  طرح  جلسات شان  در  مجلس  انتخابات 

است. نشده  بررسی 
که  اصولگرا  جریان  اما  مقابل  در 
وحدت  شورای  با  گذشته  انتخابات  در 
تقریبًا  و  آمد  صحنه  به  انقالب  نیروهای 
ذیل  را  خود  تأثیرگذار  احزاب  تمامی 
جامعه  نظارت  با  و  کرد  جمع  شورا  این 
شد،  حاضر  صحنه  در  مبارز  روحانیت 
بررسی های  و  برنامه ریزی  هم  است  مدتی 
کرده  آغاز  مجلس  انتخابات  برای  را  اولیه 
لزوم  از  آن  به  نزدیک  چهره های  هم  و 
برای  مناسب  زمینه های  آماده سازی 

می گویند. سخن  مشارکت  افزایش 
نشستی  در  آذرماه   ۲۱ متکی  منوچهر 
فرایند  به  اشاره  با  کرد  اعالم  خبری 
انتخابات  برای  کاندیداها  انتخاب 
شورای  گفت:  مجلس  دوره  دوازدهمین 
گزینه های  انتخاب  به  نسبت  وحدت 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دوازدهمین 
نامزدها  این  اعالم رسمی  و  اقدام می کند 
وزارت  که  زمان  هر  و  قانون  چارچوب  در 
این  انجام خواهد شد.  کشور اجازه دهد، 
شناسایی  کار  داخلی  محافل  نظر  از  شورا 
اواخر  و  است  کرده  آغاز  را  کاندیداها 
از  و  می رسد  پایان  به  ارزیابی ها  امسال 
می شوند. معرفی  کاندیداها  آینده  سال 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
فهرست  در  هم  مجلس  فعلی  نمایندگان 
اظهار  خیر،  یا  می گیرند  قرار  شورا  این 

کرد: این موضوع پس از انجام بررسی ها، 
پاسخ  در  و  می شود  اعالم  امسال  اواخر 
ائتالف  شورای  اینکه  درباره  پرسشی  به 
انتخابات  کاندیداهای  معرفی  به  نسبت 
مجلس خبرگان هم اقدام می کند یا خیر، 
با  خبرگان  انتخابات  درباره  شد:  یادآور 
روحانیت  حوزه  در  که  مرجعی  گروه های 
و  می شویم  همگام  هستند،  نقش آفرین 
مجلس  انتخابات  در  می کنیم.  ائتالف 
مجموعه های  با  داریم  را  آمادگی  این  هم 
و  نظرها  به  رسیدن  برای  دیگر  ارزشی 

کنیم. گفت وگو  مشترک  تصمیم های 
دبیرعالی جامعه  پورمحمدی،  مصطفی 
مشترک  نشست  در  نیز  مبارز  روحانیت 
دبیران  با  وحدت  شورای  عالی  هیئت 
به  اشاره  با  دی ماه  پنجم  در  احزاب  کل 
اعتمادسازی  و  عمومی  افکار  جایگاه 
توان خود  با همه  آن، گفت: دشمن  برای 
ناامیدی در مردم  ایجاد  با  در تالش است 
از  را  عمومی  افکار  جوان  نسل  ویژه  به 
در  روشنی  افق  هیچ  تا  کند  مایوس  آینده 
آینده ایجاد نشود. او با یادآوری انتخابات 
شرط  کرد:  تأکید  مجلس،  پیش روی 
و  امید  ایجاد  و مشارکت حداکثری  حضور 
به  منجر  می تواند  که  است  اعتمادسازی 

شود. نظام  اجتماعی  سرمایه  افزایش 
از  ضدونقیضی  اخبار  دیگر  سوی  از 
محمدباقر  حامی  گروه های  فعالیت  آغاز 

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف 
نیز  مجلس  انتخابات  در  حضور  برای 
رسانه هایی  کنارش  در  و  می شود  شنیده 
احزاب  انتخاباتی  فعالیت های  آغاز  مدعی 
رئیس جمهوری  روحانی  حسن  به  نزدیک 
شده اند.  دوازدهم  مجلس  برای  پیشین 
رسمی  شکل  به  هیچ کدام  که  اخباری 
تایید  آنان  به  نزدیک  چهره های  سوی  از 

است. نشده 
تکلیف  همچنان  میان  این  در 
مقابل  جناح  با  قیاس  در  اصالح طلبان 

ارزیابی هایش  است  قرار  حتی  که  خود 
امسال  اواخر  تا  را  کاندیداها  معرفی  برای 
همیشه  از  نامشخص تر  کند  نهایی 
ریاست  انتخابات  در  حضور  تجربه  است. 
جمهوری ۱۴۰۰ با عبدالناصر همتی، بروز 
برای  احزاب اصالح طلب  میان  اختالفاتی 
انتخابات،شکست  این  در  کاندیدا  معرفی 
و  ایران«  »برای  »یاران هاشمی«،  فهرست 
مجلس  انتخابات  در  توسعه«  و  »اعتدال 
آنان  حضور  تجربه  و  یک سو  از  یازدهم 
نتایج  ناملموس بودن  و  دهم  مجلس  در 
رأی دهندگان  برای  چهارساله  حضور  این 
به  جامعه  از  بخشی  حرکت  نهایت  در  و 
امکان  که   – سیاسی  رادیکالیسم  سوی 
را  اصالح طلبی  جریان  به  امید  شاید  و 
را  وضعیتی  دیگر،  سوی  از   – کند  بی معنا 
الزم  هم  می رسد  نظر  به  که  آورده  پدید 

نقد  سمت  به  را  اصالحات  جریان  است 
سوق  خود  بازپروری  و  درون گفتمانی 
صالحیت  تایید  دنبال  به  صرفًا  نه  تا  دهد 
پی  در  الزامًا  که  قدرت  در  حضور  و 
مطالبات  از  گاهی  آ مشکالت،  شناخت 
آن ها  پیگیری  و  حل  برای  راهکار  ارائه  و 
نگاه  اخیر  ماه های  تجربه  هم  و  باشد 
چارچوب بندی  به  نسبت  را  تصمیم گیران 
سیاسی  نیروهای  مشارکت  نحوه  برای 
مشارکت  افزایش   – بلندتر  گامی  در   - و 
 ► کند.     همراه  تغییراتی  با  جامعه، 
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◄    مدیر منطقه سه شهرداری قم با اشاره به احداث 
گفت:  شهری  منطقه  این  در  عمومی  پارکینگ های 
احداث  برای  خمینی)ره(  امام  خیابان  در  عرصه  دو 

دارد. قرار  اجرا  دست  در  و  تملک  پارکینگ 
در  وزیری  روحانی  مهرداد  شهرنیوز،  گزارش  به 
منطقه  در  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  گفت وگویی 
این  در  کردیم  تالش  کرد:  اظهار  قم،  شهرداری  سه 

منطقه فعالیت های زیرساختی را بیشتر مورد توجه قرار 
دهیم.

را  شهر  ورودی  مسیرهای  مناسب  وضعیت  عدم  وی 
مطرح  و  دانست  منطقه  این  اصلی  مشکالت  از  یکی 
کرد: این مسیر آبروی شهر هستند و باید بیش تر مورد 

بگیرند. قرار  توجه 
همین  به  داد:  ادامه  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 

بهبود  برای  تومان  میلیارد   ۱۸ گذشته  سال  در  منظور 
بلوار  و  کاشان  عوارضی  تقاطع  سبز  فضای  و  وضعیت 

است. شده  هزینه  سلیمانی  شهید 
وی با بیان اینکه در این منطقه توجه ویژه ای نسبت 
دارد، عنوان کرد: در همین  پارکینگ وجود  احداث  به 
مترمربع   ۲۴۰۰ متراژ  به  امام  خیابان  در  تملکی  راستا 

آغازشده است. آن  اجرایی  روند  و  انجام شده 

طبقاتی  پارکینگ  این  کرد:  اضافه  وزیری  روحانی 
و حدود  را خواهد داشت  از ۴۰۰ خودرو  بیش  ظرفیت 
است. شده  هزینه  برآورد  آن  برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰
وی با اشاره به اینکه تملکی نیز در کوچه ۲۷ خیابان 
امام در دست اقدام بوده و تاکنون هزار متر آن آزادشده 
است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در موضوع پارکینگ 

منطقه سه شهری پیشرو بوده است.    ►

و  لوله  خطوط  شرکت  مدیرعامل      ◄
به  سوخت رسانی  به  اشاره  با  ایران  نفت 
ماه   ۹ طی  گفت:  کشور،  نیروگاه های 
لیتر  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد   ۲ سال جاری 
داده  انتقال  کشور  نیروگاه های  به  سوخت 

است. شده 
لوله  خطوط  شرکت  از  ایرنا  گزارش  به 
رحیمی  ارسالن  ایران،  نفت  مخابرات  و 
به  سوخت رسانی  روند  به  اشاره  با 

حال  در  کرد:  اظهار  کشور،  نیروگاه های 
حاضر نیروگاه های متصل به شبکه خطوط 
لوله طبق برنامه تعریف شده سوخت مورد 

می کنند. دریافت  را  خود  نیاز 
وی افزود: با کاهش شدید دما و باتوجه 
برای  نیروگاه ها  مبرم  نیاز  و  گاز  ناترازی  به 
سوخت  ارسال  با  امر  این  خوراک،  تامین 
به  جایگزین  سوخت  عنوان  به  مایع 
در  لوله  خطوط  شبکه  بستر  از  نیروگاه ها 

است. انجام  حال 
و  لوله  خطوط  شرکت  مدیرعامل 
 ۶۰ سهم  به  اشاره  با  ایران  نفت  مخابرات 
درصدی شبکه خطوط لوله در روند انتقال 
از  گفت:  نفتی،  فرآورده های  و  سوخت 
دو  آذرماه،  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای 
مایع  سوخت  لیتر  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد 
به نیروگاه های کشور از طریق خطوط لوله 

است. شده  داده  تحویل  نفت  انتقال 

 ۱۹ اکنون  هم  اینکه  بیان  با  رحیمی 
نیروگاه کشور به شبکه خطوط لوله متصل 
هستند، بیان کرد: از جمله برنامه هایی که 
انتقال  لوله  خطوط  گستردگی  منظور  به 
در  مجموعه  این  که  نقشی  به  باتوجه 
بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی در 
به  به  دیگر  نیروگاه   ۹ اتصال  دارد  سوخت 
این شبکه در دستور کار قرار گرفته است.
تامین  مستلزم  امر  این  وی،  گفته  به 

اعتبار است که  تومان  حدود ۵۹۰ میلیارد 
محقق  اعتبارات  اساس  بر  هستیم  درصدد 
این  انجام شده  بندی های  اولویت  شده  و 

شود. عملیاتی  برنامه 
و  لوله  خطوط  شرکت  مدیرعامل 
راستای  در  گفت:  ایران  نفت  مخابرات 
جاری  سال  آذرماه  برنامه،  این  اجرای 
نیروگاه شهید سلیمی نکا به شبکه خطوط 

► است.   شده  متصل 

قم  پاسارگاد  صنعت  آنا  فوتسال  تیم  سرمربی      ◄
هفته  در  داوران  برخی  و  داریم  جوانی  تیم  ما  گفت: 
ما  بازیکن  سر  طوری  فوتسال  برتر  لیگ  گذشته  های 

ترسید. می  او  از  بازیکن  که  زدند  می  داد 
در  دوشنبه  صبح  کشاورز  فرهاد  مهر،  گزارش   به 
تیم ما تیمی جوان در  جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
لیگ برتر فوتسال است و متأسفانه شاهد بودیم داوران 
داد  ما  جوان  بازیکن  سر  طوری  گذشته  هفته های  در 

می ترسید. او  از  بازیکن  که  می زدند 
پاسارگاد قم گفت:  آنا صنعت  تیم فوتسال  سرمربی 
در هفته گذشته مسابقات یعنی در هفته بیست و دوم 
در خانه حریف مقابل سن ایچ ساوه ضرر کردیم و تاوان 

جوانی داور مسابقه را دادیم.
مسابقه  داور  افشار  مهرابی  آقای  ما  داد:  ادامه  وی 
می دانیم  کشور  فوتسال  و  داوری  افتخار  را  ایچ  سن  با 
با دست  توپ  برخورد  بازی، صحنه  اگر داور  و معتقدم 
را  اول  نیمه  در  اسدشیر  مهدی  سن ایچ  تیم  بازیکن 

می گرفت. پنالتی  حتمًا  قطع  صورت  به  می دید 
فوتسال  برتر  لیگ  برای  داوران  کمیته  افزود:  وی 
با  داوران  کنار  در  جوان  داوران  از  استفاده  در  سعی 
داوران  تجربه  کار  این  با  تا  دارد  و شناخته شده  تجربه 
جوان را افزایش دهد ولی آنا صنعت قم در بازی هفته 
گذشته مقابل سن ایچ تاوان جوانی داور بازی را داد و 
ما گرفته  به سود  بود  پنالتی  صحنه ای که ۱۰۰ درصد 

. نشد
نشد  گرفته  حالی  در  پنالتی  این  افزود:  کشاورز 
صنعت  آنا  تیم  سود  به  صفر  بر  یک  نتیجه  با  بازی  که 
روی  گلزنی  موقعیت  چندین  ما  تیم  و  بود  پاسارگاد 
گل  و  گرفته  پنالتی  اگر  و  کرد  ایجاد  حریف  دروازه 

می کرد. تغییر  کلی  به  بازی  جریان  می شد 
مسابقات  بیستم  هفته  بازی  در  داشت:  اظهار  وی 
دقیقًا  بودیم  میزبان  که  پسند  گیتی  برابر  در  برتر  لیگ 
نظیر همین صحنه بازی سن ایچ، به نفع تیم حریف ما 

نکردیم. اعتراضی  و  شد  پنالتی  اعالم 
آور  قمیاد  پاسارگاد  آنا صنعت  فوتسال  تیم  سرمربی 
پایان  از  بعد  سن ایچ،  با  بازی  صحنه  همین  در  شد: 

مسابقه ناظر داوری آقای عارف سیاحی، پنالتی به نفع 
تیم آناصنعت پاسارگاد را تأیید کرد، ولی حیف که داور 
در لحظه این اتفاق پنالتی را نگرفت و اال شرایط بازی 

نتیجه متفاوت می شد. بسا  و چه  تغییر می کرد  کاماًل 
گذشته  هفته  دو  دیدار  دو  پاسارگاد  صنعت  آنا  تیم 
را  ساوه  ایچ  سن  و  اصفهان  پسند  گیتی  مقابل  خود 
قرار  بندی  رده  جدول  قعر  نزدیکی  در  تا  است  باخته 

گیرد.
سیزدهم  رده  در  امتیاز   ۱۸ با  اکنون  هم  صنعت  آنا 
جدول ۱۴ تیمی مسابقات لیگ برتر فوتسال قرار دارد 
و جمعه هفته جاری در خانه به مصاف تیم زندی بتن 

► کالردشت می رود.  

شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس      ◄
هایی  چالش  از  یکی  کرد:  ابراز  جعفرآباد 
که استان قم و به ویژه شهرستان جعفرآباد 
با  بودن  خیز  دام  و  کشاورزی  به  توجه  با 
صنایع  واحدهای  ایجاد  است  مواجه  آن 
طرحی  راستا  همین  در  لذا  است  تبدیلی 
واحد  پیگیری  مورد  که  کردیم  آماده  را 
همکاری  با  و  است  صنعتی  شهرک های 
تقریبا  واحد  یک  داریم  قصد  فرمانداری 
غذایی  صنایع  زمینه  در  هکتاری   ۵۰۰
هدف  با  را  کشاورزی  خاص  تبدیلی  و 
مشکالت  رفع  و  آفرینی  اشتغال  افزایش 
احداث  گوشتی  محصوالت  بندی  بسته 

. کنیم
رئیس  نادی  کاظم  حسین  مهندس 
در  جعفرآباد  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
ایسنا، عمده محصوالت کشت  با  گفت وگو 
جو  و  گندم  را  جعفرآباد  شهرستان  پاییزه 
هکتار   ۲۲۰۰ گفت:  و  کرد  معرفی  کلزا  و 
هکتار   ۲۰۰ و  جو  هکتار  هزار   ۵ گندم، 
شهرستان  پاییزه  کشت  زیر  سطح  کلزا 
شرایط  به  توجه  با  امسال  البته  است 
کاهش  کلزا  کشت  زیر  سطح  خشکسالی 

است. کرده  پیدا 
سال  بهاره  کشت  در  داد:  ادامه  وی 
 ۷۰۰ پنبه،  محصول  هکتار   ۷۶۰ جاری 
ذرت  هکتار   ۱۲۰۰ و  جات  صیفی  هکتار 

. شتیم ا د
 ۲۰ جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  نادی 
پروژه آب و خاک انجام شده است، عنوان 
سطح  در  ما  عمیق  چاه   ۶ تقریبا  کرد: 
۵۰۰ هکتار آبیاری نوین انجام شد و طرح 
سطح  در  باقرآباد  منطقه  در  نوین  آبیاری 
میلیارد   ۶ بر  بالغ  ای  هزینه  با  هکتار   ۶۷

 ۸۵ میزان  این  از  که  شده  اجرا  تومان 
توسط  درصد   ۱۵ و  دولت  توسط  درصد 

است. شده  تأمین  کشاورزان 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
همچنین  اینکه  به  اشاره  با  جعفرآباد 
آبی  منابع  از  بهینه  استفاده  راستای  در 
حدود ۱۰ پروژه دیگر با تامین اعتبار الزم 
اجرای  شد:  یادآور  شد،  خواهد  انجام 
در  ای  قطره  آبیاری  نوین  های  سیستم 
پروژه ی  یک  واقع  در  باقرآباد  منطقه 
که  است  استان  سطح  در  فرد  به  منحصر 
ساعات  با  پروژه  این  در  شریک  کشاورزان 
آبه  حق  میزان  همان  به  مختلف  آبیاری 
سیستم  این  از  توانند  می  دارند  که  ای 

کنند. استفاده 
الگوی کشت  با اصالح  رابطه  نادی در   
حدود  کشت  الگوی  اجرای  کرد:  تصریح 
وزارت جهاد  اما  بود  مانده  عقیم  ۴۵ سال 
الگوی  اصالح  سیزدهم  دولت  کشاورزی 
کرده  ابالغ  ها  استان  همه  به  را  کشت 
و  کارها  به  طرح  این  اجرای  البته  است، 

دارد. نیاز  بیشتری  فعالیت های 
وی تأکید کرد: بهره وری و تولید بیشتر 
اهمیت  حائز  بسیار  آبی  منابع  حفظ  و 
اصالح  اجرایی  روند  امیدوارم  و  است 
پیش  بهتر  آینده  سال  در  کشت  الگوی 
شرایط  با  متناسب  را  محصوالتی  و  برود 
آب  بهینه  استفاده  هدف  با  و  خشکسالی 

کرد. خواهیم  معرفی  کشاورزان  به 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
تولید  با هدف  نیز  افزود: امسال  جعفرآباد 
نهاده ها  تأمین  و  استراتژیک  محصوالت 
به  کلزا  جو،  گندم،  محصول  سه  کشت 

شد. توصیه  کشاورزان 

واحد   ۸۷ شد:  یادآور  ادامه  در  نادی 
 ۲۰۰ و  میلیون  یک  با  گوشتی  مرغداری 
حدود  ساالنه  تولید  و  گوشتی  مرغ  قطعه 
۱۰ هزارتن، ۳۹ واحد مرغداری تخم گذار 
ساالنه  تولید  با  قطعه   ۹۰۰ حدود  دارای 
همچنین  و  مرغ  تخم  تن   ۵۰۰ هزار   ۱۰
۳۵ هزار رأس گاو پرواری با تولید ۱۰ هزار 
های  ظرفیت  دیگر  از  را  قرمز  گوشت  تن 

کرد. معرفی  جعفریه  شهرستان 
که  هایی  از چالش  یکی  کرد:  ابراز  وی 

جعفرآباد  شهرستان  ویژه  به  و  قم  استان 
با  بودن  خیز  دام  و  کشاورزی  به  توجه  با 
صنایع  واحدهای  ایجاد  است  مواجه  آن 
طرحی  راستا  همین  در  لذا  است  تبدیلی 
واحد  پیگیری  مورد  که  کردیم  آماده  را 

همکاری  با  و  است  صنعتی  شهرک های 
تقریبا  واحد  یک  داریم  قصد  فرمانداری 
غذایی  صنایع  زمینه  در  هکتاری   ۵۰۰
هدف  با  را  کشاورزی  خاص  تبدیلی  و 
مشکالت  رفع  و  آفرینی  اشتغال  افزایش 
احداث  گوشتی  محصوالت  بندی  بسته 

. کنیم
شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
مورد  را  دارویی  گیاهان  کاشت  جعفرآباد 
حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  قرار  توجه 

هکتار  نیم  و   ۸ محمدی،  گل  ۱۸۰هکتار 
زیر  بیدمشک سطح  ۲۰۰ هکتار  زعفران و 
کشت گیاهان دارویی در شهرستان است.
نادی با بیان اینکه رویکرد اصلی جهاد 
خاک  و  آب  منابع  حوزه  در  کشاورزی 

مدیریت  در  نیز  ما  کرد:  اضافه  است، 
به  جعفرآباد  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
مقایسه  در  و  کنیم  می  حرکت  سمت  این 
بحث  در  جاری  سال  با  گذشته  سال 
تولید  افزایش  و  آب  از  بهینه  استفاده 
بدون  استراتژیک  محصوالت  حوزه  در 
زیادی  پیشرفت  کشت  زیر  سطح  افزایش 

. شتیم ا د
اصلی  رویکرد  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
واسطه  به  ما  کشاورزان  که  است  این  ما 

کارشناسان  چهره  به  چهره  های  آموزش 
صرفه  بر  عالوه  بتوانند  کشاورزی 
آب  از  تولید  افزایش  از  ناشی  اقتصادی 
دنیا  امروز کل  ترین چالش  مهم  عنوان  به 

► کنند.     استفاده  بهینه  است 
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یک برش دماوند 
در کافـه زمین!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
    از آشپزخانۀ بوی شالیزار های شمال می آید. بوی چوب 
درختان سرخدار و جنگل های هیرکانی، بوی لجن تاالب های 
در حال خشک شدن، بوی گل و الی کف رودخانه و آبندان ... 
قهوه  دیوار  روی  زند!  می  را  اول  حرف  مشتریان  ذائقه  اینجا 
خانه پر است از عکس های طبیعت بکر و دست نخورده شمال! 
عده ای آقازاده و تازه به دوران رسیده سبیل به سبیل هم روی 
تخت ها و صندلی های چوبی نشسته اند و منتظر آماده شدن 

سفارش شان هستند. رادیو در حال پخش موسیقی است.
از  که  زند  و چانه می  از مشتریان چک  یکی  با  قهوه چی      

آید. می  سوختگی  بوی  و  شود  می  بلند  دود  آشپزخانه 
-         پسر چی داره می سوزه؟! اون هواکشو روشن کن!

-         اوستا چیزی نیست... تاالب انزلی رو آتیش زدیم یه 
کم دود می کنه!

بزنیم و  آتیش  نیزار  -         باشه فقط مثل اون دفعه نشه ما 
محیط زیست و وزارت نیرو بگن این زمینا مال ماست! حواستو 

کن... جمع 
-         چشم اوستا...

نشسته، حوصله اش سر  پنجره  کنار  میز  که پشت  مردی      
می رود و با عصبانیت به قهوه چی می گوید: »داداش باالخره 

منتظریما!« بیست ساله  ما چی شد؟!  برش دماوند  یه  این 
به مرد می  نگاهی  ته استکانی  باالی عینک  از      قهوه چی 
را  هایش  عرق  گردنش،  دور  دستمال  با  که  حالی  در  و  اندازد 
پاک می کند می گوید: »داداش دماوندا ... لواسون که نیست 
برو  هلو  هلو  و  باشن  قضیه  پشت  نماینده  و  وکیل  و  وزیر  تا  ده 
از عهد قاجار آوردی  تو گلو! دویمًا ... یک بنچاق حموم وقفی 
گور  و  گیر  تا  هزار  اونم  که  درشکه،  و  سیصد  و  هزار  سال  مال 
داره! البد جاش سند تک برگ هم می خوای؟!« بشین تا آماده 

شه...
    هوا رو به تاریکی می رود. قهوه خانه شلوغ تر می شود.

پوشیده  براق  شلوار  و  کت  که  پیشخوان  روبروی  مشتری      
این چه  »اوستا...  گوید:  آرام می  و  کند  را صدا می  قهوه چی 
ارتفاع  دریا  سطح  از  که  متر   2000 دادی؟!  ما  به  ایه  زمینی 
با خر و قاطر مصالح ببرم....  باید  و  داره... ماشین که نمی ره 

سنگالخه!« همش  بعدشم 
بی  با  ندارد  را  مشتریان  ُقلت  ان  حوصله  که  چی  قهوه      
توش  نقره  و  طال  های  رگه  »میخواستی  گوید:  می  حوصلگی 
به  صبح  طبیعی  منابع  کوپتر  هلی  بگم  اصاًل  میخوای  باشه؟! 
پیاده  ویال  سر  ببره  رو  حضرتعالی  بنای  عمله  و  مصالح  صبح 
وصل  کلفتا  گردن  دم  به  که  ُدمت   ... حسابی  مرد  کنه؟! 
هم  مامور  و  آژان  نیستی...  بلد  که  هم  دادن  رشوه  نیست... 
کار  و  ُگرخی  می  انقراض  حال  در  پلنگ  یوز  مثل  بینی  می  که 
کالردشت  میدون  وسط  چطوره  اصاًل  کنی...  می  تعطیلی  رو 
بسازی؟!«  ویال  بدم،  زمین  بهت  لنگرود  کیاکالیه  تاالب  دور  یا 

امروز... افتادیم  گیری  عجب 
    از میز کنار دستشویی صدای سرفه می آید. قهوه چی داد 

می زنه: »پسر آب بده... مشتری خفه شد!«
لیوان  و  پالستیکی  قرمز  پارچ  یک  با  دوان  دوان  شاگرد      
استیل سر میز حاضر می شود. اما انگار سرفه های مرد تمامی 

ندارد.
-         اوستا سرفش بند نمی آد. تو گلوش گیر کرده!

-         مگه چی سفارش داده؟
-         زمین های جنگل زیارت!

بودم  نگفته  بهت  مگه  جان  پسر   ... بیداد  داد  ای           -
زمین  شه  نمی  و  کرده  زوم  روش  کشور  کل  دادستان  رو  اونجا 
حاال  مشتری؟!  دست  بدی  اونو  گفت  بهت  کی  کرد؟!  خواری 

بریزیم؟! سرمون  تو  خاکی  چه 
می  زمین  به  است  شده  سیاه  رویش  و  رنگ  که  مرد      
بزنه  زنگ  نفر  »یه  زند:  می  داد  بلند  صدای  با  چی  قهوه  افتد. 
زند:  می  داد  و  کند  می  مشتریان  به  رو  هم  بعد  اورژانس...« 
همگی  تعطیله...  کافه  ثانوی  اطالع  تا  خوار...  زمین  »آقایون 

سالمت...« به 
طال  گردنبند  و  کانستلیشن  مگا  ساعت  که  جوانی  پسر      
دارد و موهایش را دم اسبی بسته می گوید: »یعنی چی؟! این 

تعطیله؟!« کافه  میگی  حاال  کردی  عالف  رو  ما  همه 
-         عالف بودی خودت خبر نداشتی ... میری بیرون یا 
کردی  فکر  ُمزّلف؟!  بچه  بیرون...  بندازمت  گردنی  پس  با  بیام 

َگلدی... خوش  بابا...  هری  خبریه؟!  ایه  کاره  یه  بابات 
    کافه خلوت شده است. مرد دیگر سرفه نمی کند. اورژانس 
آشپز  چی،  قهوه  برند.  می  بیمارستان  به  را  او  و  رسد  می  سر 
تو  این  »آقا  گوید:  می  و  کند  می  جمع  هم  دور  را  ها  کارگر  و 
بمیری از اون تو بمیری ها نیست! این بار به خیر گذشت ولی 
شغل  یه  فکر  به  باید  فردا  از  نداره!  شوخی  کسی  با  دادستان 

باشیم!« جدید 
    از آشپزخانه بوی نیزار خیس و نیم سوخته می آید. 

ر ـُ َتَلنگ

منطقه ۳ از مناطق پیشرو در احداث پارکینگ در قم

● احداث ۲ پارکینگ در منطقه    ●

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و نفت ایران خبر داد:

● انتقال ۲ میلیارد و 8۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه های کشور    ●

سرمربی آنا صنعت پاسارگاد قم:

● بازیکنان جوان ما از رفتار برخی داوران می ترسند    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵98۷   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جعفرآباد عنوان کرد:

●  ایجاد واحدهای صنایع تبدیل؛ چالش مهم کشاورزی شهرستان جعفرآباد قم    ●

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شکر افشان طاووس
درتاریخ  طاووس  افشان  شکر  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شماره ثبت ۲۰۵۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۸۹۲۵۲ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
صادرات  و  واردات  و  تولید  و  فروش  و  خرید   : فعالیت  موضوع  میگردد.  گهی  آ
لبنیات  و  و حبوبات و شیرخشک  و روغن  از قند و شکر  اعم  انواع مواد غذایی 
و میوه واردات و فروش عمده انواع ضایعات فلزات غیر آهنی به جز طال و نقره 
آلومینیوم و سرب و مس و روی تملیک و اجاره امالک اعم از مسکونی  از  اعم 
داخلی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  درکلیه  حساب  ،افتتاح  تجاری  و 
ترخیص   ، ها  نزدبانک  شرکت  برای  سی  ال  و  اعتبارات  گشایش  به   ، وخارجی 
ریالی  و  ارزی  صورت  به  بانکی  اعتبارات  و  وام  اخذ  و  داخلی  کاالازگمرکات 
ازکلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی و اخذ ضمانتنامه 
مزایدات  و  مناقصات  درکلیه  بانکی،شرکت  ضمانتنامه  اخذ   ، وخارجی  داخلی 
اخذ مجوزهای  از  لزوم پس  داخلی وخارج درصورت  از  اعم  دولتی وخصوصی 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
کوچه  رضویه)آلوچو(،  قم،  شهر  مرکزی،  بخش  قم،  شهرستان  قم،  استان   :
واحد   ،۲ طبقه  زیتون،  ساختمان   ،۰ پالک  عماریاسر،  بلوار   ،۱۳ عماریاسر 

مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۳۷۱۴۷۸۵۶۶۱ کدپستی   ۵
الله  روح  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
الشرکه  سهم  ریال   ۵۰۰۰۰۰۰ دارنده   ۰۳۷۰۱۶۳۵۶۷ ملی  شماره  به  نظری 
 ۵۰۰۰۰۰۰ دارنده   ۰۶۰۲۵۳۲۴۵۰ ملی  شماره  به  سیدلی  خدیجه  خانم 
ملی  شماره  به  نظری  الله  روح  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال 
به  و  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   ۰۳۷۰۱۶۳۵۶۷
ملی  شماره  به  سیدلی  خدیجه  خانم  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت 
به  و  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  سمت  به   ۰۶۰۲۵۳۲۴۵۰
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
همراه  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی 
روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با 
موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  گهی  آ درج  جهت  گویه  االنتشار  کثیر 

باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قم )1441683(



تحلیل خبر تصرف شهر  ایلنا، در  با  افشار سلیمانی در گفت وگو      ◄
پاسخ  و در  نیروهای روسیه  به دست  اوکراین  معدن خیز سولدار در شرق 
بر  نبرد  صحنه  بر  را  تاثیراتی  چه  جدید  تحول  این  که  پرسش  این  به 
سیطره  تحت  بیشتر  نیز  ابتدا  از  دونباس  گفت:  گذاشت،  خواهد  جای 
سال  از  و  بودند  جا  آن  روس تبارها  نیز  آن  از  پیش  بود.  روسیه  نیروهای 
باز  روس ها  دست  و  بود  برقرار  شرایط  همین  نیز  سمت  این  به   ۲۰۱۴
توان نظامی  تاکید داشته ام که روسیه  این مسٔاله  بر  البته همیشه  است. 
نظامی  کمک  حدی  در  هم  اوکراین  به  و  دارد  اوکراین  به  نسبت  برتری 
به  اروپا  و  آمریکا  معتقدم  نباشد.  میدان  برنده  روسیه  که  می گیرد  تعلق 
و  باشد  را داشته  باال  اندازه دست  از  اوکراین بیش  این نیستند که  دنبال 
این قصه تمام  به زودی  آنهاست و نمی خواهند  بازی در دست  این اهرم 

است. غرب  دستان  در  نیز  روند  این  کردن  فرسایشی  و  شود 
ادامه  زمستان  در  شکل  همین  به  صحنه  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
خواهد یافت و با پایان سرما صحنه شفاف تر خواهد شد. البته خبرهایی 
تا  اروپا  و  آمریکا  که  تسلیحاتی  اخیر  اتفاقات  به  توجه  با  که  هست  هم 
سبزی  چراغ  بگیرد،  قرار  کی یف  اختیار  در  نمی خواستند  این  از  پیش 

مردد  همچنان  البته  آمریکایی ها  است.  شده  صادر  اعطایش  برای 
بتواند  آن  با  که  نشود  داده  قرار  اوکراین  اختیار  در  سالحی  که  هستند 
پای  که  دارد  وجود  نگرانی  این  که  چرا  دهد  قرار  هدف  را  روسیه  خاک 
حضور  احتمال  رابطه  همیت  در  نشود.  باز  جنگ  به  دیگری  طرف های 
تمایلی  کشور  این  مردم  طبیعتا  البته  که  شده  مطرح  جنگ  در  بالروس 
افزایش  به  مرزها  در  نیز  لهستان  ندارند.  نبرد  صحنه  در  حضور  برای 

است.  کرده  مبادرت  نیروهایش 
و  کرد  خواهد  پیدا  ادامه  داستان  این  معتقدم  حال  هر  در  افزود:  وی 
کمی  بعدی  ساعات  در  که  دیدم  سولدار  شهر  تصرف  خبر  در  هم  امروز 
این  داشته اند.  پیشروی  ها  اوکراینی  و  شده  ضعیف تر  روس ها  موضع 
همچنین  کرد.  خواهد  پیدا  ادامه  عقب  به  بازگشت  و  رفتن ها  جلو  به 
اعالم  متحد  ملل  سازمان  در  روسیه  دائم  نماینده  که  دیدم  خبری  در 
با  و  نباشد  روسیه  متوجه  اوکراین  جانب  از  تهدیدی  که  صورتی  در  کرده 
روس زبان های اوکراین با تبعیض رفتار نشود، مسکو آماده است عملیات 
پیشین  مواضع  با  موضع  این  که  کند  متوقف  را  اوکراین  در  ویژه  نظامی 
موضع  این  اگر  بنابراین  بود.  جالب  بسیار  من  برای  که  بوده  متفاوت 

اما  شد  خواهد  تعبیر  روسیه  شکست  معنای  به  هرچند  شود،  عملیاتی 
می شود.  مهیا  صلح  مذاکرات  آغاز  و  طوالنی  آتش بس  برای  شرایط 

که  می کنم  تاکید  هم  باز  البته  گفت:  روسیه  مسائل  کارشناس  این 
ایاالت  تور  و  دام  در  و  کرد  اشتباه  بحران  این  ایجاد  در  ابتدا  از  پوتین 
که  چرا  کرد  وارد  جبران ناپذیری  آسیب  روسیه  به  و  گرفت  قرار  متحده 
کشورهای  که  شده  اثبات  نیز  حاال  و  بود  مشخص  نیز  زمان  همان  از 
اصلی عضو ناتو با پیوستن اوکراین به این پیمان مخالف هستند و پوتین 
خودش پای ناتو را با آغاز روند عضویت فنالند و سوئد به مرزهای خودش 

کرد.  حرکت  ناتو  سمت  به  روسیه  و  کرد  باز 
نخواهد  تعیین  کنونی  برهه  در  البته  جنگ  سرنوشت  داد:  ادامه  وی 
اعالم  اوکراین  اینکه  و  داشت  خواهد  ادامه  پس روی ها  و  پیشروی  و  شد 
روسیه  که  می شود  مذاکرات  اغاز  به  حاضر  صورتی  در  تنها  می کند 
که  اروپاست  و  آمریکا  دستان  در  نیز  کند  ترک  را  کشور  این  خاک  تمام 
را  جنگ  سرنوشت  می توانند  خود  کمک های  قطع  یا  کاهش  صورت  در 
مقابل  طرف  و  نیست  طرف  اوکراین  با  روسیه  اصل  در  کنند.  مشخص 

► است.  ناتو  و  واشنگتن  مسکو، 

ایاالت  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  که  هنگامی      ◄
سفید  کاخ  در  ژاپن  وزیر  نخست  با  جمعه  روز  متحده 
را  خود  وظیفه  قبال  طرف  دو  هر  وزرای  کرد،  دیدار 
و  چین  تهدیدات  با  مواجهه  در  بودند:  داده  انجام 
همکاری  گسترش  حال  در  ژاپن  و  آمریکا  شمالی،  کره 
مشاور  سالیوان،  جیک  هستند.  خود  نظامی  های 
در  توکیو  که  کرد  ستایش  متحده  ایاالت  ملی  امنیت 
اقیانوس  حاشیه  شرکای  سایر  و  آمریکا  با  هماهنگی 
خود  تعامل  افزایش  حال  در  شدت  به  اروپا،  و  آرام 

. ست ا
چهارشنبه  روز  آمریکا،  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 
ایاالت  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  همراه  به 
هامادا  یاسوکازو  خود،  ژاپنی  همتایان  و  متحده 
کردند  اعالم  واشنگتن  در  هایاشی،  یوشیماسا  و 
برای  تاریخی«  اتحاد  »تصمیم  یک  کشور  دو  هر  که 
کرده اند.  اتخاذ  آمریکا  نظامی  حضور  بهینه سازی 
در  را  بازدارندگی  نیروی  اقدامات،  »این  گفت:  آستین 
طور  به  تا  می سازد  قادر  را  ما  و  کند  می  تقویت  منطقه 

کنیم.« دفاع  آن  مردم  و  ژاپن  از  مؤثرتری 
نیروهای  حضور  که  اند  کرده  توافق  طرف  دو  هر 

نوعی  است  قرار  کنند.  تعدیل  اوکیناوا  در  را  آمریکایی 
این  در  آمریکا  نظامی  پایگاه  در  سریع  واکنش  نیروی 
دریایی  ساحلی  هنگ  شود.  ایجاد  ژاپن  جنوبی  جزیره 
مجدد  سازماندهی  از  بخشی  عنوان  به   2025 سال  تا 
شد.  خواهد  ایجاد  اینجا  در  دریایی  تفنگداران  سپاه 
حال  در  "ما  گفتند:  مشترک  ای  بیانیه  در  طرف  دو 
مرگبارتر،  واحدی  با  توپخانه  هنگ  یک  جایگزینی 
است  قرار  هنگ  این  هستیم."  توانمندتر  و  تر  چابک 
در  هم  تواند  می  و  باشد  داشته  سرباز   2000 حدود 
نتیجه  در  اقدامات  این  کند.  فعالیت  هوا  در  هم  و  دریا 

است.  دشوار"  فزاینده  طور  به  امنیتی  "محیط  یک 
تنگه  در  متشنج  وضعیت  اقدامات،  این  زمینه  پس 
حضور  ساختار  تجدید  که  گفت  پنتاگون  است.  تایوان 
فعالیت های  افزایش  به  پاسخ  در  ژاپن  در  نظامی 
)تایوان(،  تایپه  گفته  به  است.  منطقه  در  پکن  نظامی 
هواپیمای   70 از  بیش  چین  دسامبر،  ماه  پایان  در 
تایوان  نزدیکی  در  نظامی  تمرین  یک  در  را  جنگی 
منطقه  وارد  هواپیماها  این  از  فروند   47 کرد.  مستقر 

بودند. شده  جزیره  این  هوایی  نظارت 
► ایرانی     دیپلماسی   / ستار    مجید  /نویسنده: 

کارشناس  و  دانشگاه  استاد  یک      ◄
اوکراین  جنگ  تاثیر  درباره  الملل  بین  مسائل 
کشورهای  خصوص  به  کشورهای  اقتصاد  بر 
غرب  عربی  های  کشور  گوید:  می  خاورمیانه 
ژئوپولتیک  در  سلطه  و  برتری  موقعیت  در  را 
پیامد  که  شدند  متوجه  و  بینند  نمی  منطقه 
را  تنفسی  فضای  این  اوکراین  به  روسیه  حمله 
دهد  می  کشورهایشان  دیپلماسی  و  ها  آن  به 
های  گزینه  و  دهند  نشان  بیشتری  انعطاف  که 
از  کنند  خود  خارجی  سیاست  وارد  را  جدیدی 
های  کشور  سایر  آن  تبع  به  و  عربستان  رو  این 
حوزه خلیج فارس به سمت چین حرکت کردند 
کنند.  شکوفا  منظر  این  از  را  خود  اقتصاد  تا 
انرژی  از  استفاده  نهایت  دنبال  به  نیز  چین 
ژئواستراتژیکی  ضعف  با  چین  است.  منطقه 
داده  نشان  اوکراین  از  حمایت  در  غرب  که 

شود. نزدیک  منطقه  به  تا  شده  راغب  است 
گفت وگو  در  اصل  تقوی  سیدعطا  دکتر 
وارد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شفقنا   با 
این  شویم  می  اوکراین  جنگ  سالگی  یک 
و  سیاسی  معادالت  بر  عمده  تاثیراتی  جنگ 
بعد  از  داشت.  دنیا  المللی  بین  و  اقتصادی 
جهان  انرژی  بازار  بر  جنگ  این  نیز  اقتصادی 
از  داشت.  منفی  تاثیر  غالت  تامین  مساله  بر  و 
چه  اوکراین  جنگ  بودن  دار  ادامه  منظر  این 
خواهد  جهان  اقتصادی  وضعیت  بر  نقشی 
حمله  تبعات  امروز  داشت:  اظهار  داشت؟ 
جهان  در  جنگ  این  نتایج  و  اوکراین  به  روسیه 
کننده  شروع  رسد  می  نظر  به  شود.  می  دیده 
و  وسیع  اینچنین  را  آن  پیامد  جنگ  این  های 
پیش  مسائل  این  اگر  و  بودند  ندیده  گسترده 
است  جریان  در  آنچه  در  قطعا  بود  شده  بینی 
اوکراین  بحران  تاثیرات  کردند.  می  نظر  تجدید 
کنندگان  شروع  تصورات  از  تر  گسترده  بسیار 
هایش  پیامد  که  شد  شروع  جنگی  بود.  جنگ 
خارج  جنگ  کنندگان  مدیریت  اختیار  از 
و  کرد  سرایت  جهان  تمام  به  جنگ  این  است. 
بر  کنندگان  شروع  سمت  به  هایش  خورد  باز 
جنگ  این  که  رسد  می  نظر  به  بعید  گردد  می 

کند. پیدا  خاتمه  ها  زودی  این  به 
وی افزود: با توجه به اینکه روسیه و اوکراین 
غالت  عمده  بخش  که  هستند  کشوری  دو 
ای  عمده  بخش  و  کردند  می  تامین  را  جهان 
شد  می  تامین  روسیه  توسط  جهان  انرژی  از 
اساسی  هایی  تنش  جهان  در  موضوع  این 
خاورمیانه  منطقه  بخصوص  است  کرده  ایجاد 
شده  متاثر  ها  تنش  این  از  بیشتر  دلیل  دو  به 
در  نامناسب  اقلیمی  شرایط  اول  دلیل  است. 
خاورمیانه است که تولید غالت در این مناطق 
است.  کرده  روبرو  زیادی  های  سختی  با  را 
نیاز  منطقه  این  در  متمادی  های  خشکسالی 
نزدیکی  طرفی  از  کند.  می  تشدید  را  غالت  به 
تاثیرات  تواند  می  بحران  منطقه  به  خاورمیانه 

باشد. داشته  خاورمیانه  بر  را  بیشتری 
کشورهای  از  بخشی  کرد:  تصریح  وی 
منطقه  عربی  های  کشور  جمله  از  خاورمیانه 
و  خارجی  سیاست  به  بخشی  تنوع  برای 
سراغ  به  حوزه  این  در  بیشتر  انعطاف  برای 
مساله  این  اند.  رفته  روسیه  و  چین  و  شرق 
اتفاق  سیاسی  یارگیری  در  تنوع  دلیل  به 
سیاست  به  بیشتری  انعطاف  تا  است  افتاده 
جهان  به  خود  وابستگی  از  و  بدهند  خارجی 
ها  غربی  از  روش  این  به  یا  و  کنند  کمتر  غرب 
بحث  بعدی  موضوع  بگیرند.  بیشتری  امتیاز 
توانسته  ای  اندازه  تا  اروپاییان  است.  انرژی 
شد  اندیشیده  که  تدابیری  با  و  مدیریت  با  اند 
تامین  در  که  هایی  تنش  خطرناک  عواقب  از 
بکاهند  داشت  وجود  روسیه  طریق  از  انرژی 
این  مساله  امسال  آیند.  فائق  مشکالت  بر  و 
نیست که اروپا مشکل خود را به طور ریشه ای 
روسیه  انرژی  به  خود  وابستگی  یا  کرده  حل 
تلقی  اهمیت  بی  و  موضوع  از  خارج  موقتا  را 
و  بوده  مهم  همچنان  موضوع  این  کند،  می 
انرژی  کننده  تامین  همچنان  روسیه  هست. 
متعادل کننده  به عنوان  و همچنان  اروپا است 
سال  رو  این  از  دارد.  اهمیت  جهان  در  انرژی 
نشانه  و  عالئم  و  است  مبهم  سالی   2023
ناآرام  سالی  ما  که  گوید  می  آن  ابتدایی  های 

خواهیم داشت. بخصوص در مورد کشور های 
در حال توسعه که به غالت و انرژی این منطقه 
ایران  بود.  خواهد  بیشتر  ها  تنش  دارند،  نیاز 
تنش  این  به  نزدیک  های  کشور  از  یکی  هم 

. ست ا
اقلیمی  روند  اینکه  بیان  با  اصل  تقوی 
شرایط  اگر  که  است  ای  گونه  به  ما  کشور  در 
و  کند  پیدا  ادامه  صورت  همین  به  اقلیمی 
دار  ادامه  زمستان  پایان  تا  همچنان  سالی  تر 
نشویم  روبرو  ها  بارش  در  ای  وقفه  با  و  باشد 
وابستگی  میزان  آینده  سال  که  گفت  توان  می 
باشد  کم  وارداتی  غالت  و  غذایی  مواد  به  ما 
می  اقلیمی  شرایط  در  تغییر  رو  این  از  گفت: 
تواند از فشاری که در بخش کشاورزی بر روی 
و  روسیه  جنگ  دلیل  به  و  شده  وارد  اقتصاد 
شود  باعث  تواند  می  و  بکاهد  است  اوکراین 
بکشیم  راحت  نفسی  گذشته  سال  به  نسبت 
گذشته  سال  از  کمتر  غالت  بخش  در  فشار  و 

. شد با
و  خاورمیانه  حوزه  در  اینکه  مورد  در  وی 
می  منعقد  شرق  با  ها  کشور  که  قراردادهایی 
به  داشت:  اظهار  چیست؟  شما  نظر  کنند 
این  در  عربی  های  کشور  ناتوانی  من  اعتقاد 
وضوح  به  ها  کشور  این  است.  مشهود  مساله 
از  بیش  اوکراین  از  حمایت  در  غرب  که  دیدند 
های  پیامد  از  تصور  و  دهند  می  وعده  عمل 
حمله روسیه به اوکراین که برای روسیه متصور 
بود محقق نشد و دیدند غرب نمی تواند آنطور 
که  آنطور  و  کنند  عمل  دهند  می  وعده  که 
کنار  در  کشیدند  می  نشان  و  خط  روسیه  برای 
ویران  مرز  در  امروز  اوکراین  و  نبودند  اوکراین 
کشور  به  عالمتی  ها  صحنه  این  است.  شدن 
غرب  نقش  تضعیف  موجب  و  بود  عربی  های 
شد  منطقه  عربی  های  کشور  های  سیاست  در 
چون دیدند غرب آن طور که می گوید و اعالم 
نمی  نشان  متناسبی  رفتار  عمل  در  کند  می 
غرب  مورد  در  عمل  و  حرف  بین  فاصله  و  دهد 

است. باال 
نشانه  این  از  عربی  های  کشور  افزود:  وی 

شرق  سمت  به  و  کردند  استفاده  عالیم  و  ها 
شرق  با  روابط  توسعه  جرقه  و  کردند  حرکت 
های  کشور  که  دهد  می  نشان  این  شد.  زده 
در  سلطه  و  برتری  موقعیت  در  را  غرب  عربی 
شدند  متوجه  و  بینند  نمی  منطقه  ژئوپولتیک 
فضای  این  اوکراین  به  روسیه  حمله  پیامد  که 
کشورهایشان  دیپلماسی  و  ها  آن  به  را  تنفسی 
و  دهند  نشان  بیشتری  انعطاف  که  دهد  می 

خارجی  سیاست  وارد  را  جدیدی  های  گزینه 
آن  تبع  به  و  عربستان  رو  این  از  کنند  خود 
سمت  به  فارس  خلیج  حوزه  های  کشور  سایر 
این  از  را  خود  اقتصاد  تا  کردند  حرکت  چین 
نهایت  دنبال  به  نیز  چین  کنند.  شکوفا  منظر 
با ضعف  است. چین  منطقه  انرژی  از  استفاده 
اوکراین  از  حمایت  در  غرب  که  ژئواستراتژیکی 
منطقه  به  تا  شده  راغب  است  داده  نشان 

شود. نزدیک 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: جهان یک 

شاید  شمایل  و  ظاهر  است  قطبی  چند  فضای 
تا  آمریکا  و  بدهد  نشان  قطبی  یک  همچنان 
رغیب  بی  اقتصادی  و  نظامی  نظر  از  دهه  یک 
حال  در  جهان  واقعیت  در  ولی  شود  تصور 
تغییر است. هم اعراب و هم چین بعد از حمله 
از  حمایت  در  غرب  ضعف  و  اوکراین  به  روسیه 
فضایی  در  شود  می  که  شدند  متقاعد  اوکراین 
البته  داشت.  نزدیکی  اقتصادی  تعامالت  دیگر 

خلیج  حوزه  های  کشور  به  چین  نزدیکی  من 
ایران  خارجی  سیاست  برای  تهدیدی  را  فارس 

دانم. می 
طرف  از  امروز  چین  داد:  ادامه  اصل  تقوی 
مزیت  و  آل  ایده  شرایطی  با  عربی  های  کشور 
را  ایران  و  شود  می  وسوسه  باالتر  نسبی  های 
این  است  تر  مهم  آنچه  است.  گرفته  نادیده 
از  عربی  های  کشور  که  بود  خواهد  مساله 
چین  به  را  امتیازاتی  امارات  و  عربستان  جمله 
بدهند تا 20 میلیارد مراودات اقتصادی تهران 

مالی  های  ظرفیت  شود.  گرفته  نادیده  پکن  و 
که  است  باال  آنچنان  عربی  های  کشور  در 
پیشنهادات  با  توانند  این کشور ها می  مطمئنا 
الشعاع  تحت  را  چین  و  ایران  مناسبات  خود 
فارس  خلیج  حوزه  من  نظر  به  بدهند.  قرار 
نظر  صرف  ایران  علیه  بر  نظامی  حربه  از  هم 
رابطه  دادن  قرار  هدف  مورد  با  و  است  کرده 
شریک  ترین  استراتژیک  با  ایران  اقتصادی 

اقتصادی  منظر  از  را  ایران  چین  یعنی  اش 
مطمئنا  وضعیت  این  کنند  می  سالح  خلع 
تحمیل  ایران  به  را  مضاعفی  اقتصادی  فشار 
چین  نزدیکی  های  پیامد  از  یکی  کرد.  خواهد 
اقتصادی  انزوای  فارس  خلیج  های  کشور  و 
کشور  که  مزیت  همه  آن  با  بود.  خواهد  ایران 
روابط  کنند  می  ایجاد  چین  برای  عربی  های 
جذاب  برایش  دیگر  ایران  با  چین  اقتصادی 
سال  در  ضربه  بزرگترین  این  بود.  نخواهد 

► بود.      خواهد  ایران  برای   2023
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سلیمانی در گفت وگو یی تشریح کرد:

● پوتین درآغازجنگ با اوکراین اشتباه کرده و در تور آمریکا قرار گرفت     ●

فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ 

● گسترش همکاری های نظامی  واشنگتن و توکیو      ●

سیدعطا تقوی اصل در گفت  وگویی مطرح کرد:

●  نزدیکی چین به کشور های حوزه خلیج فارس را تهدیدی برای سیاست خارجی ایران می دانم     ●
جنگ اوکراین موجب تضعیف نقش غرب در سیاست های کشور های عربی منطقه 

شد 
بود  کنندگان جنگ  ع  تصورات شرو از  تر  گسترده  بسیار  اوکراین  بحران  تاثیرات 

کشور  این  مطمئنا  که  است  باال  آنچنان  عربی  های  کشور  در  مالی  های  ظرفیت 

قرار  الشعاع  تحت  را  چین  و  ایران  مناسبات  خود  پیشنهادات  با  توانند  می  ها 
هند بد

اقتصادی  انزوای  موجب  فارس  خلیج  های  کشور  و  چین  نزدیکی  های  پیامد 
ایران خواهد شد

شده  متاثر  اوکراین  های  تنش  از  این  از  بیشتر  دلیل  دو  به  خاورمیانه  منطقه 
است 

راغب  داد  نشان  اوکراین  از  حمایت  در  غرب  که  ژئواستراتژیکی  ضعف  با  چین 
نزدیک شود  به منطقه  تا  شده 
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برای جلوگیری از آسیب ورزشی 
30 دقیقه بعد باید مواد غذایی 

مناسب مصرف کرد 

طی  و  است  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  ورزش  از  بعد  تغذیه 
کرد. مصرف  را  مناسب  غذایی  مواد  باید  ورزش  از  پس  دقیقه   ۳۰

که  کنند  می  توصیه  تغذیه  کارشناسان  بیشتر  ایسنا،  گزارش  به 
چرا  کنید  میل  چیزی  ورزشی  تمرینات  انجام  از  پس  دقیقه   ۳۰ طی 
به  نیاز  خود،  موجود  انرژی  منابع  از  استفاده  از  بعد  شما  بدن  که 
انرژی  تامین  برای  پروتئین  و  کربوهیدرات  با  ویژه  به  گیری  سوخت 

دارد. عضالنی  ریز  تخریب های  ترمیم  و 
آن  کردن  فشرده  یعنی  روزانه  برنامه  در  ورزش  یک  دادن  جا  گاهی 
سوی  به  دویدن  بالفاصله  آن  از  بعد  و  ای  دقیقه   ۳۰ فرصت  یک  در 
یا  پروتئینی  شکالت  یک  فرصت  این  در  شما  اگر  و  بعدی  مشغله 
باشید،  نداشته  دسترس  در  آماده  و  شده  بندی  بسته  وعده  میان 
وقتی  و  افتاد  نخواهد  اتفاق  هرگز  نیازتان  مورد  مغذی  مواد  دریافت 
درآید،  همیشگی  عادت  صورت  به  ورزش  از  بعد  وعده  میان  حذف 

اندازید. می  خطر  به  را  اندامتان  تناسب  و  سالمتی  اهداف  شما 
اطفال  ارتوپد  و  ورزشی  پزشکی  متخصص  بک"  دکتر"جنیفر 
احساس  فقط  مردم  از  »بعضی  می گوید:  کالیفرنیا  دانشگاه  در 
احساس  خون  قند  افت  علت  به  بعضی  و  می کنند  شدید  خستگی 
جمله  از  تمرین  از  بعد  مراحل  از  کردن  نظر  صرف  دارند.  گیجی 
به  می تواند  است،  ضروری  بدن  بازسازی  برای  که  مناسب  تغذیه 
بیش  صدمات  بیشتر  می کنیم  فکر  ما  شود.  منجر  بیشتری  صدمات 
از  است  الزم  که  زمانی  در  مردم  که  می افتد  اتفاق  موقعی  تمرینی 
بدن  سازنده  مواد  تامین  و  جایگزینی  برای  ضروری  غذایی  مواد 

کنند«. نمی  استفاده 
تمرینات  شما  که  باشد  ساز  مشکل  می تواند  وقتی  خصوصا  امر  این 
ترمیم  برای  را  بدنتان  نیازهای  و  می دهید  انجام  شدید  بدنسازی 
فراموش  گرفته،  صورت  که  کوچکی  صدمات  یا  جزئی  آسیب های 
عضالت  در  جزئی  صدمات  این  ماندگاری  همچنین  کنید،  می 
در  اساسی  آسیب های  مستعد  شما  که  می شود  باعث  درگیر، 

شوید. بعدی  تمرینات 
نیاز  مورد  مغذی  مواد  و  الکترولیت ها  حاوی  خوراکی ها  همچنین 
درست  اعصاب  و  ماهیچه ها  می شوند  موجب  که  هستند  ما  بدن 
زیاد  تعریق  به  منجر  که  دهید  می  انجام  تمرینی  اگر  کنند.  عمل 
مواد  )تمامی  پتاسیم  و  نمک  و  کلسیم  جایگزینی  می شود  بدن 
موجود در یک غذای استاندارد( بسیار مهم است.  اگر تمایل دارید 
گرم  هوای  در  اینکه  یا  دهید  انجام  تعریق  پر  و  تحرک  پر  ورزش های 
این  کنید  می  شرکت  استقامتی  مدت  طوالنی  دوهای  در  یا  ورزش 
عناصر را در عرق از دست می دهید و اگر قادر نباشید که به فوریت 

بود. خواهد  مخرب  و  زا  آسیب  کنید،  جایگزین  را  آن ها 
پایین  باعث  سرعت  به  می توانند  دو  هر  قند،  کمبود  و  بدن  آبی  بی 
آمدن سطح هشیاری و در نهایت حتی بیهوشی شوند. عالوه بر این 
موجب  که  را  عصبی  پیام های  الکترولیت ها  کمبود  نادر  موارد  در 
و  آریتمی قلبی  و  ضربان صحیح قلب می شود دچار اختالل می کند 

می شود. ایجاد  نامنظم  ضربان های 
یاد  به  را  آب  فقط  بسپارید  یاد  به  چیز  یک  فقط  می خواهید  اگر 
داشته باشید. آب از مهمترین اجزای سازنده ای است که بدن شما 
نباید  که  را  چیزی  نهایت  در  و  دارد  نیاز  ورزش  از  بعد  و  حین  در 

است. تعریق  راه  از  رفته  دست  از  آب  جبران  کنید  فراموش 
چند  هر  ورزش  از  پس  غذایی  وعده  یک  از  نکردن  صرف  یا  حذف 
گاه یکبار اشکالی ندارد ولی نباید به صورت یک عادت در آید. شما 
گسترش  زیرا  باشید  داشته  خوب  اجرایی  برنامه  یک  خود  برای  باید 
آسیب  و  صدمه  از  جلوگیری  برای  روش  بهترین  سالم  عادت های 

است. دیدگی 
تمرین باید لذت بخش باشد و برای شما سودمندی های ورزش را به 
استخوانی  شکستگی های  و  عضالت  پارگی  به  و  باشد  داشته  همراه 
دو  هر  صحیح  تغذیه  و  کافی  آب  نوشیدن  همچنین  نشود.  منجر 

می آید.  شمار  به  سالم  ورزشی  عادات  داشتن  از  مهم  بخش هایی 

خبر

آیت الله شب زنده دار:

● مرحوم حاج شکرالله جهان مهین جهرمی  ُمعَتَمِد مراجع و بزرگان بود     ●

www.gooyeh-qom.comسه شنبـه 27 دی 1401/ شماره 2098

◄    اختصاصی گویه - هنگامه الوند کارشناس 
ارشد علوم اجتماعی

آخر قسمت 
فرهنگ  توسعه  کارهای  راه  مبانی  و  اصول 

حجاب و  عفاف 
و  پرورش  و  آموزش  در  است  خوب   .10          
حجاب  و  عفاف  مسئله  آموزش  برای  عالی  آموزش 
از  کنند.بسیاری  باز  جدی  جای  زیارتی  اردوهای  در 
توان  می  زیارتی  اردوهای  در  را  آموزشی  های  دوره 
با  متناسب  آموزشی  های  دوره  کرد.طراحی  برگزار 
اتاق فکر می  از جمله کارهایی است که  نیز  این فضا 
های  مکان  کند.نورانیت  ریزی  برنامه  آن  برای  تواند 
ایجاد  جوان  مخاطب  در  را  بیشتری  آمادگی  زیارتی 
می  باال  اندیشیدن  در  را  او  تحمل  و  تاب  و  کند  می 

برد.
و  آموزان  دانش  خود  نظرات  آوری  جمع   .11
نیز نظر  ایشان  از  این که  این مسئله؛  دانشجویان در 
جمع  شود.  دانسته  ایشان  تمایالت  و  شود  خواسته 
مؤثر  فکر  اتاق  ریزی  برنامه  در  اطالعات  این  آوری 

. ست ا
پسران  برای  آموزشی  های  دوره  برگزاری   .12
پاکدامن  و  عفیف  زنان  ارزش  معرفی  هدف  با  جوان 

خانواده. جایگاه  و 
در  نباید  نیز  را  ابتدایی  مدارس  جایگاه   .13
با  عمدتًا  سطح  این  در  کرد.  فراموش  سازی  اندیشه 
ارزش  این  از  توان  می  داستان  و  نمایش  از  استفاده 
کارگیری  به  نمود.  بیان  را  آن  به  رسیدن  های  راه  و 
حفظ  در  که  آموزانی  دانش  معرفی  و  تشویق  شیوه 
این ارزش می کوشند نیز در تمام سطوح بسیار مؤثر 

است.
منظور  به  دخترانه  مدارس  مدیران  تعامل   .14
کارها. راه  و  ها  اندیشه  شدن  نزدیک  و  هماهنگی 
اندیشه  بزرگواران  این  تمامی  ی  دغدغه  شاید 
بلکه در برخی شرایط تنها  سازی و احیاگری نباشد، 
با  مدیران  این  کار  نتایج  مسلمًا  باشد.  قانون  اجرای 
بود.  خواهد  متفاوت  ایشان  درونی  دغدغه  به  توجه 
مدارس  مدیران  معمواًل  که  این  به  توجه  با  رو  این  از 
و همچنین در مدرسه  دارند  الگودهی  نوعی نقش  به 
خوب  نمایند  می  مدیریت  را  کارها  قبیل  این  خود 
نقشه  با  متناسب  بزرگواران  این  فعالیت  و  نگاه  است 
است. ضروری  آموزشی  های  دوره  لذا  باشد؛  راه  ی 
به  یکدیگر  با  دختران  مدارس  مدیران  تعامل   .15

است.  ارزشمند  بسیار  موفق  تجارب  انتقال  منظور 
آن  به  هفت  شماره  در  که  کننده  هماهنگ  ستاد 
باشد. نیز  کار  این  دار  عهده  تواند  می  شد،  اشاره 

بندی جمع 
     در مقام جمع بندی مباحث باید تأکید کرد که 
است؛  مهمی  بسیار  کار  جوان  برای  سازی  اندیشه 
اساسی  اهمیت  دارای  نکته  چند  رعایت  رو  این  از 

است:
با  افراد  خود  فرهنگی  مسئوالن  و  مربیان   .1

باشند؛ عامل  و  معتقد  اندیشه، 
توقعات  و  نیازها  با  بشناسند،  را  خود  مخاطب   .2
بیانی  با  را  دینی  مسائل  باشند  قادر  و  باشند  آشنا  او 

نمایند؛ منتقل  فهم  قابل  و  کاربردی 
این  انجام  برای  منسجم  و  دقیق  ریزی  برنامه   .3

باشند؛  داشته  مهم 
به  زنجیر  های  دانه  مانند  معرفتی  مباحث   .4
در  پروردگار  بندگی  نقش  اگر  اند.  متصل  یکدیگر 
خروجی  از  یکی  قطعًا  بگیرد،  شکل  جوان  مخاطب 
پوشش  رعایت  در  آن  بروز  و  عفاف  تقویت  آن  های 

بود. خواهد  دینی 
و  مند  دغدغه  و  خودساخته  مربیان  تربیت   .5
برگزاری دوره های مستمر و پیگیر آموزشی در سطح 
راهنمایی  ویژه مقطع  )به  آموزان  نظیر دانش  مختلف 
مادران  و  پدران  دانشجویان،  و  دبیرستان(  و 
همسو  همچنین  آموزشی،  مراکز  مدیران  )خانواده(، 
پرورش  در  ملی(  رسانه  )نظیر  مؤثر  نهادهای  نمودن 
تعامل  و  عفت،  و  حیا  سمت  به  جامعه  دادن  سوق  و 
فکر  اتاق های  تشکیل  و  آموزشی  نهادهای  و  مدیران 
راه  جمله  از  عفاف  فرهنگ  توسعه  و  ارتقاء  جهت 

است.  مؤثر  کارهای 

 پی نوشت
1-  رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود    

 . ، رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود 
آبائهم  االطفال بصالح  یحفظ  )ع(:  باقر  امام   -2   
پیامبر   )207 ص  ق،  ه.   1404 حرانی،  شعبه  )ابن 
علی  ولدهما  اعانا  والدین  ا...  رحم  )ص(:  اکرم 
الهی  رحمت   )625 ص   ،2 طبرسی،  )نوری  برهما 
صحیح،  تربیت  با  که  باد  مادری  و  پدر  حال  شامل 
یاری  و  کمک  والدین  به  نیکی  در  را  خود  فرزند 

. یند نما
الصالح  همتک  سمت  ان  )ع(:  علی  امام   -3   
و  غیرک  صالح  تعاطیک  فـإن  بنفسک  فابدأ  الناس 
 1360 آمدی،  )عبدالواحدی  العیب  اکبر  فاسد  انت 
ه.ش، ج 2، ص 228( اگر بلدی گرفت همت تو برای 
اقدام  زیرا  کن  آغاز  خود  از  را  اصالح  مردم،  اصالح 
خودت  که  حالی  در  دیگران  اصالح  برای  تو  کردن 

است.  عیب  ترین  بزرگ  باشی  فاسد 
4- یا ایها الدین امنوا لم تقولون ما ال تفعلون ...    
)سوره صف، آیه 2 و3( ای کسانی که ایمان آورده اید 
چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید ...؛ پیامبر 
کالمصباح  کان  یعمل  فلم  العالم  علم  إذا  )ص(:  اکرم 
 ،1385 للناس و یحرق نفسه )کرمی فریدنی،  یضیء 
در  و  بداند  عالمی  که  هنگامی   )220 ح   ،62 ص 
برای  که  است  چراغی  بسان  نبندد،  کار  به  زندگی 

سوزاند. می  را  خود  و  کند  می  روشنگری  مردم 
5 - اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم )سوره    
بقره آیه 44( آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما 

خودتان را فراموش می نمایید؟ 
خلیله  دین  علی  المرء  )ص(:  اکرم  پیامبر   -6   
3077(؛  ح   ،549 ص   ،1385 فریدنی،  )کرمی 

است.  خویش  دوست  منش  و  روش  بر  انسان 
باره:  این  در  بیشتر  مطالعه  برای  منبعی   -7   
صدرا( انتشارات  حجاب،  مسئله  مطهری،  )مرتضی 
االحداث  مروا  آ  )ع(:  علی  امیرالمؤمنین    -8   
بالصمت؛  الشیخ  و  بالفکر  الکهول  و  الجدال  و  بالمراء 
میان  دهید،  فرمان  مباحثه  و  مجادله  به  را  نوجوان 
سال را به تفکر و کهن سال را به سکوت. )شرح نهج 

)20  ،285  ،260 البالغه، 
کاألرض  الحدث  قلب  انما  )ع(:  علی  امام   -9   
البالغه،  )نهج  قبلته  شیء  من  فیها  القی  ما  الخالیه 
آماده ای است که  912( دل نوجوان مثل زمین  ص 
آن  در  که  بذری  هر  باشد،  خالی  گیاه  و  سبزه  هر  از 

خوبی  به  خود  آغوش  در  و  پذیرد  می  شود  افشانده 
پرورد.  می 

: منابع  فهرست 
ای  الهی قمشه  ترجمه  ؛  قرآن کریم 

تورات 
نجیل ا

نشر  دفتر  دشتی،  محمد  ترجمه  البالغه،  نهج 
79 تابستان  اول،  چاپ   ، الهادی 

انتشارات   ، حجاب  مسئله  مرتضی،   ، مطهری 
1374  ،42 چاپ  صدرا، 

پوشش  شناسی  روان   ، مجتبی  سید  غفوری،  میر 
1373  ، دانشگاهی  جهاد  ناشر   ،

ممتاز  و  اخص  رضا،جایگاه  زاده،محمد  امین 
تبلیغات اسالمی چاپ  نشر سازمان  و  زن،مرکز چاپ 

1372 اول، 
اسالم،  در  زن  حقوق  مظام  مرتضی،   ، مطهری 
1376  ، سوم  و  بیست  چاپ  قم،  صدرا  انتشارات 

ترجمه  اسالم،  در  حجاب  الدین،  قوام   ، وشنوی 
صدرا،  انتشارات  گرگانی،  محسنی  احمد 

تقی،حجاب  محمد  سید  الواعظین،حاج  حشمت 
عفت،دارالنشر  حصار  استحکام  وسیله  ترین  مقدس 

1364 قم، 
آل  قم،  الشیعه،  وسائل  محمد،  حرعاملی، 

ق.   1414  ، السالم(  البیت)علیهم 
قرآن،  الفاظ  مفردات  حسین،  اصفهانی،  راغب 

ق.   1416 القربی،  ذوی  قم، 
راوندی، قطب الدین، فقه القران، قم، مکتبه آیت 

الله عظمی مرعشی، 1405 ق. 
جامعه  قم،  المیزان،  محمدحسین،  طباطبائی، 

رسین مد
الصدر،  مکتبه  تهران،  الصافی،  فیض،  کاشانی، 

ق.   1416
امیر  مکتبه  اصفهان،  الوافی،  فیض،  کاشانی، 

ق.   1406 السالم(،  المومنین)علیه 
دار  تهران،  سوم:  چاپ  کافی،  محمد،  کلینی، 

ق.   1388 االسالمیه،  الکتب 
تهران،  کافی،  اصول  شرح  مالصالح،  مازندرانی، 

ق.   1388  ، االسالمیه  مکتبة 
تهران،  االنوار،  بحار  باقر،  محمد  مجلسی، 

االسالمیه  دارالکتب 
صدرا،  قم،  آثار،  مجموعه  مرتضی،  مطهری، 

► ق.      1420

آقای  مرحوم  گفت:  دار  زنده  شب  الله  آیت      ◄
الله  )رحمة  جهرمی  مهین  جهان  شکرالله  حاج 
اجازه ی  مراجع  و  بود  بزرگان  و  مراجع  ُمعَتَمِد  علیه( 
به  را  شرعی  َمحالِّ  در  کردن  مصرف  و  وجوهات  اخذ 

بودند. داده  ایشان 
 ، حوزه  از  نقل  به  گویه«  »روزنامه  گزارش  به 
شب  مهدی  محمد  شیخ  حاج  الله  آیت  از  گفتاری 
درباره  نگهبان  فقهای شورای  دار جهرمی عضو  زنده 
منتشر  جهرمی  مهین  جهان  شکرالله  حاج  مرحوم 

است:  ذیل  شرح  به  کامل  متن  که  شد 
به  نسبت  من  معرفت  و  شناخت  پیشینه ی 
جهان  شکرالله  حاج  آقای  مرحوم  معّظم،  دانشمند 
نوجوانی  زمان  به  علیه(  الله  )رحمة  جهرمی  مهین 
تحصیل  و  بودند  مشّرف  قم  ایشان  که  می گردد  بر  ام 
در  که  ]قم[  رضوّیه  مدرسه ی  در  و  می فرمودند 
ایشان  هست  مدرسه  سابق(  آذر  )یا  طالقانی  خیابان 
با  بودند،  هم  جهرمی  چون  و  داشتند  حجره  آن جا 
حسین  شیخ  حاج  مرحوم  الله  ]آیت  ما  والد  مرحوم 
بستگان  و  علیه[  الله  رضوان  جهرمی  دار  زنده  شب 
واحدی  احمد  سّید  آقای  مرحوم  الله  آیت  جهرمی 
دایی های  حاج  و  رفتند  خدا  رحمت  به  اخیرًا  که  هم 
والمسلمین مرحوم  -آقایان شرعی - ]حجج اسالم  ما 
عبدالکریم  شیخ  حاج  و  محمدعلی  شیخ  حاج 
و  بودند  دوست  داشتند،  آمد  و  رفت  ایشان  شرعی[ 
با ایشان آشنا  از آن زمان به این تناسب ما  فلذا ست 

. یم شد
بزرگوار  آن  رحلت  زمان  تا  همین طور  آشنایی  این 
ادامه داشت. سجایای اخالقی و علمی قابل توّجهی 
ایشان هم تحصیالت حوزوی  اّواًل  بود.  بزرگوار  آن  در 
خارج  درس  نمی دانم  داشتند،  قبولی  قابل  حدود  تا 
درس  ایشان  که  می دانم  اّما  نه،  یا  کردند  شرکت  هم 
در  داشتند.  تحصیل  توّجهی  قابل  مقدار  تا  را  سطح 
دانشگاهی  تحصیالت  خود،  حوزوی  تحصیالت  کنار 
و  ایشان هم جهت حوزوی  فلذا  و  دادند  ادامه  را هم 
کرده  کسب  و  تحصیل  حوزوی  غیر  علوم  جهت  هم 
بودند. این یک جهت بود که در ایشان وجود داشت.

همان  از  داشت  وجود  ایشان  در  که  دّومی  جهت 
و  بودند  شرعّیه  فقهّیه ی  مسائِل  به  مسّلِط  زمان ها 
یک  مانند  حقیقت  در  ولی  نبودند  م  ُمَعمَّ این که  با 
را  احکام  ترویج  و  تبلیغ  و  است  م  ُمَعمَّ که  طلبه ای 
بود.  مردم  شرعی  مسائل  پاسخگوی  می دهد،  انجام 
شرعی  مسائل  به  نسبت  خوبی  استحضار  ایشان 
داشت و به یاد دارم ما گاهی به جهرم می آمدیم برای 
مسائل  به  و  می شد  مراجعاتی  ایشان  به  مسائل  بیان 
جهت  یک  هم  این  می گفت.  پاسخ  و  بود  مسَتحَضر 
دیگری بود برای پاسخ به مسائل شرعی که در ایشان 
مشاهده  من  که  بود  مهم  خیلی  و  داشت  مرجعّیت 

می کردند. سؤال  جهرم  در  می کردم 
آدمی  بود.  تواضع  بود  ایشان  در  که  سّومی  جهت 
ترویجی  جهات  و  بود  دانشمند  این که  رغم  علی  بود 
متواضعی  بسیار  اّما  بود،  جمع  ایشان  در  تبلیغی  و 
ما  بزرگ  بینی،  خود  تکّبری،  تبختری،  هیچ  بود، 
در  که  علمی  آفت  این  و  نکردیم  مشاهده  ایشان  در 
ایشان  در  الحمدلله  دارد،  وجود  افراد  از  بسیاری 

نداشت. وجود 
امر چهارمی که در ایشان وجود داشت و از صفات 
خیلی  آدم  بود،  ّوِفّی  می شد  محسوب  برجسته 
صمیمّیت  اهل  آشنایان  و  دوستان  با  بود،  باوفایی 
همیشه  ایشان  دوستی  در  و  بود  مردانگی  و  وفا  و 
اِدُق  »الصَّ بارز  صفت  این  خود  و  می شد  مشاهده 
این  و  داشت  الّسالم(  )علیهم  ائّمه  به  نسبت  الَوِفّی« 

بود. ایشان  در  واقعًا  وفاداری 
بودنشان  ُبکاء  بود  ایشان  در  که  پنجمی  مطلب 
)علیهم  بیت  اهل  مصائب  که  موقعی  در  چه  بود، 
مصیبت  ذکر  ایشان  خود  یا  می شد  ذکر  الّسالم( 
اهل  مصائب  که  بودند  مجلسی  در  یا  می فرمودند 
از  اشک  خیلی  می شد،  گفته  الّسالم(  )علیهم  بیت 
ایشان  گونه های  از  ایشان سرازیر می شد،  گونه های 
چشم شان  در  اشک  کمی  یک  این که  نه  شد  سرازیر 
سرازیر  ایشان  چشمان  از  اشک  واقعًا  نه  شود؛  جمع 
]در  فقط  نه  موعظه،  مواقع  در  همچنین  و  می شد 

خواندن. مصائب  ذکر  زمان[ 

آخرت  به  توّجه  و  دینی  و  اخالقی  مواعظ  وقتی 
و  می شد  منقلب  ایشان  می شد،  گفته  ذلک  امثال  و 
به  ایشان نسبت  باور قوی  و  ایمان قوی  از  نشان  این 
مبداء و معاد و عالقه مندی و دلدادگی نسبت به اهل 
برای  بزرگی  این سرمایه ی  بود.  الّسالم(  )علیهم  بیت 

بود. عالم  آن  به  انتقال  برای  ایشان 
ُمبان  از  که  مهین   جهان  آقای  حال  به  خوشا 
دارد  دوست  واقعًا  را  الّسالم(  )علیهم  بیت  اهل  بود 
منقلب  بزرگواران  آن  ذکر  مواقع  در  که  گونه ای  به 

می شد. جاری  چشمان شان  از  اشک  و  می شد 
بود  بارز  خیلی  بزرگوار  این  در  که  دیگری  جهت 
جهرم  بزرگ  علمای  بود.  مشایخ  و  علما  به  احترام 
علیه(  الله  )رضوان  شناس  حق  الله  آیت  مرحوم 
بزرگان دیگر که در جهرم بودند و همه شان به رحمت 
جهرم  در  سابقه  ازمنه  در  که  علمایی  آن  رفتند،  خدا 
أجمعین(  علیهم  الله  )رحمة  ما  والد  مرحوم   ، بودند 
صمیمّیت  اظهار  داشت،  محّبت  اظهار  خیلی  ایشان 
خصوص  به  کردم  عرض  که  وفاداری  همان  داشت. 
روشن  بود،  بارز  بسیار  ایشان  در  علماء  به  نسبت 
آقای حق  مؤّسسه ی  در جهرم  مؤّسسه ای  و یک  بود. 
بودند. آن جا  متوّلی  و  متصّدی  ایشان  که  بود  شناس 
مراجع  ُمعَتَمِد  بود  بزرگوار  آن  در  که  دیگری  جهت 
بزرگوار  مراجع  از  برخی  که  است  فلذا  بود  بزرگان  و 
داده  ایشان  به  مکتوبًا  حدیث  نقل  اجازه ی  حّتی  هم 
این  زنجانی  شبیری  الله  آیت  دارم  یاد  به  بودند. 
اجازه را داده بودند. ایشان از پدر ما هم داشتند. از 
که  حدیثی  نقل  اجازه ی  شما  که  چون  خواستند  من 
و  نوشتم  من  بدهید،  هم  من  به  را  اجازات  آن  دارید 
بودند  بزرگان  و  مراجع  ُمعَتَمِد  کردم.  تقدیم  ایشان  به 
در  کردن  مصرف  و  وجوهات  اخذ  اجازه ی  مراجع  و 

بودند. داده  ایشان  به  را  شرعی  َمحالِّ 
در این اواخر به یاد دارم مغازه هایی در بازار جهرم 
عزاداری  برای  آن ها  قبل  سال   ۸۰ که  دارد  وجود 
وقف  الّسالم(  و  الة  الصَّ )علیه  الّشهداء  سّید  حضرت 
نساًل  که  است  گونه  این  به  هم  وقف نامه  است.  شده 
علماء  اعلم  مثاًل  شد  منقطع  نسل  اگر  و  نسل  بعد 

چون  کردند  مراجعه  خاطر  این  به  اّتفاقًا  کنند  اقدام 
خدمت  ما  هم  قم  همین  و  بود  شده  منقطع  نسل  آن 
مراجع رسیدیم و به این خاطر که اعلم علماء به چند 
برای  را  ایشان  آقایان  این  باشد،  مرجع احتیاط شده 
که  بود  دلیل  این  به  کردند.  نصب  موقفات  وقف  آن 
و  عدالت  و  تقوا  اهل  ایشان  داشتند  اعتماد  همه 
اعتماد  مورد  را  ایشان  است،  شرعی  جهات  مراعات 
هم  و  شرعّیه  وجوهات  اخذ  جهت  از  هم  دادند.  قرار 
اعتماد  ایشان  به  همه  موقوفات  این  تصّدی  جهت  از 

کردند. اعتماد  و  داشتند 
باز جهت دیگری که در ایشان بود اهل قلم بودند 
سور  برخی  دارند.  تفسیر  در  متعّددی  کتاب های  و 
زمینه های  در  و  کردند  تفسیر  را  شریف  قرآن  مبارکه 
هم  زدند.  قلم  دارند،  کتاب  و  مقاله  ایشان  مختلف 
صحبت  می کردند،  سخنرانی  بودند  بیان  اهل 
نوشتار  اهل  این که  هم  و  می رفتند  منبر  می کردند، 
وجود  هم  ایشان  نوشته های  که  بودند  نوشتن  و 
ما  برای  را  آن  از  قسمت هایی  کردند  لطف  که  دارد 

کنیم. استفاده  که  فرستادند 
نماز  به  مقّید  که  بگویم  می توانم  این ها  بر  عالوه 
در  و  بودند  امام  هم  ایشان  خود  بودند.  جماعت 
]علیه  اسماعیل  امام جماعت مسجد شاهزاده   جهرم 
داشتند.  جماعت  اقامه ی  آن جا  و  بودند  الّسالم[ 
همان جا،  داشتم  مسافرت  جهرم  به  من  که  گاهی 

می دیدم. را  ایشان  ُبکاِء 
این  رفتن  و  بودند  فضائل  مجمع  حاٍل  أُی  علی 
مجاهدت های  و  علمی  مبتدع  سوابق  که  عزیزانی 
انقالب  کوران  در  و  انقالب  دوران  دارند،  مختلفی 
و  مدافع  بعد  و  کردند  لمس  را  این ها  همه ی  و  بودند 
این  انقالبّیون داشتند، همه ی  و  انقالب  از  پشتیبانی 
باید  حقیقتًا  بود.  شده  جمع  بزرگوار  آن  در  فضائل 
بگویم فوت ایشان و رحلت ایشان یک خسارتی برای 
جوانان،  مردم،  برای  پناهی  و  مرجع  که  بود  جهرم 
بر  خدا  رضوان  بودند.  ذلک  امثال  و  دانشجویان 
محشور  خدا  اولیای  با  إن شاء الله  و  باشد  ایشان 

► باشند.    
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