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مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت استان قم:

درصد مثبت بودن 
تست های پی سی آر 

در قم نزولی است
مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت استان قم با اشاره به نزولی شدن درصد تست 
های پی سی آر مثبت در قم،گفت:زمانی که میزان افراد دریافت کننده دز دوم به 7۰ درصد 
رسید باید خوش حال باشیم.محمد تقی سلطانی گفت: شاهد روند نزولی تعداد افراد بستری شده 
در مراکز درمانی استان به دلیل کرونا هستیم و امید است با سرعت یافتن روند واکسیناسیون و 
رعایت پروتکل ها از پیک موجود با سرعت بیشتری عبور کنیم. مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت 
مرکز بهداشت استان قم افزود: درصد مثبت بودن تست های پی سی آر انجام شده در قم نیز 
روند نزولی دارد اما زمانی باید از این وضعیت پیش آمده خوشحال باشیم که میزان افراد دریافت 

کننده دز دوم واکسن کرونا در سطح استان از 7۰ درصد نیز بیشتر شود.

جانشین سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السالم

 تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نوجوانان و  جوانان مهمترین هدف برنامه های
 ستاد بزرگداشت دفاع مقدس است

برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه  و تامین 
اجتماعی در قم معرفی شدند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص ویروس 
کرونا در آبفای قم

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم از راه اندازی آزمایشگاه اختصاصی سلولی و مولکولی 
در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب، جهت شناسایی و پایش ویروس کرونا به روش 

PCR به منظور بررسی وضعیت ویروس کرونا در شبکه های آب و فاضالب خبر داد.

معاون استاندار قم:

ظرفیت گسترده ای 
برای تسریع روند 

واکسیناسیون درقم 
فراهم شده است

مدیرکل آموزش و 
پرورش استان خبر داد؛

ثبت نام ۳۰ هزار 
دانش آموز در پایه 

اول ابتدایی در 
استان قم

رییس دانشگاه علوم 
پزشکی قم:

۴۳.۵ درصد جمعیت 

هدف قم واکسن کرونا 

دریافت کرده اند

با تعامل و همکاری دولت ، بهره برداری نهایی از پروژه بزرگ ملی کارخانه گچ خیرآباد قم تحوالت 
شگرفی در صنعت ، معدن و اشتغالزایی رقم خواهد خورد

 قاسم آرام - کارخانه گچ خیرآباد قم، مجموعه ای منحصر 
به فرد محسوب می شود که برای نخستین بار در سطح کشور و 
حتی خاورمیانه، کارخانه تولیدی گچ را در چهار خط متفاوت و 
در داخل معدن راه اندازی نموده و تمامی استانداردهای معدن 
افتخار  برگ  و  اجرا  را  زیست   محیط  دوستدار  و  مدرن  کاری 
این  است.  زده  رقم  اسالمی  مهین  صنعت  برای  دیگری  آمیز 
پایان  به  پروژه بزرگ و بی همتای ملی که مراحل اجرایی آن 
رسیده؛ نمونه دیگری از توان مندی، خالقیت، نوآوری و تالش و 
پشتکار صنعت گران متعهد و متخصص کشورمان را به نمایش 

گذاشته است.

پروژه کارخانه گچ خیرآباد قم، که اکنون در مرحله بهره برداری 
اجرایی  مسووالن  ویژه  حمایتی  نگاه  نیازمند  دارد؛  قرار  نهایی 
است که با اختصاص تسهیالت ارزان قیمت بانکی، رسماً افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

تشکیل  و  جمهوری  رییس  عنوان  به  رییسی  آقای  انتخاب  با 
کابینه جدید، سرمایه گذاران و دست اندرکاران این پروژه عظیم 
امید دارند وزیران جدید صنعت، معدن و تجارت و دیگر  ملی 
وزارتخانه های مرتبط با صنعت؛ حمایت و پشتیبانی الزم را برای 
ترتیب  بدین  که  آورند  عمل  به  پروژه  این  نهایی  برداری  بهره 

اقتصاد منطقه و کشور رقم خورده و صدها  تحولی شگرف در 
فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

پیش  کارآفرینان  و  گران  صنعت  از  یگانه   قاسمی  قاسم  حاج 
کسوت و خوشنام بخش معدن در سطح کشور شناخته می شود 
که سابقه فعالیت های وی از دهه سی خورشیدی تا به امروز  بر 
می گردد.  وی علیرغم آنکه دوران کهنسالی را سپری می کند؛ 
اما همچنان با شور و اشتیاقی که از عشق و عالقه فراوان ایشان 
به کارآفرینی و خدمت به کشور ناشی می شود؛ در این عرصه 
فعالیت و نظارت مستمر داشته و فرزند ایشان که از مهندسان 
نخبه و از مدیران کارآمد به حساب می آید؛ اداره امور اجرایی 
پروژه را به عهده دارد. کارخانه گچ خیرآباد قم در مسیر جاده 
قدیم قم- اصفهان و مقابل بارگاه امامزاده عبداله واقع شده که 
تاکنون تقدیرنامه های متعددی از مسووالن استان قم و از جمله 

استاندار این استان دریافت نموده است.

نکته قابل تأمل در اجرای این پروژه بزرگ ملی اینست که حاج 
قاسم قاسمی یگانه به لحاظ عشق و عالقه به طبیعت و احساس 
مسوولیت جدی نسبت به منابع ملی و موازین زیست محیطی 
،  در اجرای پروژه با حساسیت ویژه از دست اندازی به طبیعت 
جلوگیری نموده و مراحل اجرایی پروژه را با رعایت دقیق موازین 
زیست محیطی پیش برده که این امر در جاده سازی ها و ایجاد 
زیرساخت ها، کاماًل مشهود بوده و مورد تأیید مسووالن ارگان 

های ذیربط نیز قرار گرفته است.

محدوده  عنوان  به  که  مساحتی  اینکه،  دیگر  توجه  قابل  نکته 
بهره برداری در تملک این مجموعه منحصر به فرد بوده ، از نیم 
قرن قبل یعنی سال ۱35۰ تا به امروز، همواره مورد  تحقیق  
معدنی،  ماده  ذخیره  تعیین  بر  عالوه  و  گرفته  قرار  اکتشاف  و 
مورد مطالعه و اکتشاف عیار سنجی ماده معدنی در جای جای 
معدن نیز قرار گرفته که از این حیث نیز در نوع خود بی سابقه 

ارزیابی می شود.

حاج قاسم قاسمی یگانه سرمایه گذاری معادل 5۰ میلیارد تومان 
این پروژه را اجرایی نموده و با ایجاد زیرساخت ها و تهیه و نصب 
ماشین آالت و تجهیزات مدرن و پیشرفته آن را به مرحله بهره 
برداری نهایی رسانده است. یکی دیگر از نکاتی که الزم است 
اینست که  این پروژه مورد توجه دقیق قرار بگیرد؛  در نگاه به 
مجموعه معدنی مذکور در محور مواصالتی ۱7 استان کشور واقع 
شده که بدین ترتیب نقش مهم و اثرگذاری در رونق بخشیدن 
به صنعت حمل و نقل ایفا می کند چرا که با بهره برداری نهایی 
از این پروژه ، هیچ وسیله نقلیه سنگینی، خالی و بدون بار در 

این مسیرها تردد نخواهد کرد و به عبارت دیگر، همواره برای 
چنین وسایل نقلیه ای و رانندگان زحمتکش آن کاال برای حمل 
و انتقال موجود خواهد بود. ضمن اینکه با توجه به فاصله کوتاه 
واحدهای  مجموعه؛  این  با  نیزار  صنعتی  شهرک  کیلومتری   6
کاری  رونق  از  نیز  شهرک  این  در  مستقر  صنعتی   – تولیدی 
کارخانه  دو  استقرار  همچنین  شد.  خواهند  برخوردار  بیشتری 
سیمان نیزار و سیمان دلیجان در نزدیکی این مجموعه معدنی 
بزرگ را باید مد نظر قرار داد که از این پس تأمین نیازهای این 
دو کارخانه با سهولت و راحتی بیشتری صورت خواهد گرفت و 

نیز کیفیت تولیدات آنها هر چه بیشتر ارتقا می یابد.

جاده  یک  احداث  با  حال  درعین  یگانه   قاسمی  قاسم  حاج 
شخصی  گذاری  سرمایه  با  و  کیلومتر  نه  طول  به  اختصاصی 
انجام داده ، چرا که فعاالن و دست  المنفعه  اقدامی عام  خود، 
نیزار  صنعتی  شهرک  در  مستقر  صنعتی  واحدهای  اندرکاران 
می  استفاده  و شد  آمد  برای  اختصاصی  جاده  از همین  عمدتاً 
کنند. پروژه عظیم ملی کارخانه گچ خیرآباد قم؛ دستاوردهای 
حمل  صنعت  و  معدن  و  صنعت  های  بخش  برای  ارزشمندی 
آشنایی  و  اطالع  منظور  به  که  داشته  همراه  به  کشور  نقل  و 
نظیر  بی  پروژه  این  مختلف  ابعاد  و  ها  ویژگی  با  عمومی  افکار 
برداری  بهره  که  مواردی  انعکاس  همچنین  و  معدنی  صنعتی- 
نهایی از پروژه را به تعویق افکنده جهت تصمیم گیری و اقدام 
مساعد مسووالن ارگان های ذیربط ؛ خبرنگار ما با حاج قاسم 
قاسمی یگانه و فرزند ایشان مهندس آرش قاسمی یگانه مصاحبه 

ای انجام داده که مشروح آن در ادامه از نظر مخاطبان ارجمند 
این رسانه می گذرد:

و  و معدن  یگانه پیش کسوت صنعت  قاسمی  قاسم  ابتدا حاج 
به  اشاره  با  قم  استان  آهک  و  گچ  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
مشخصات و موقعیت جغرافیایی پروژه کارخانه گچ  خیرآباد قم 
اظهار کرد: این پروژه دارای دو راه دسترسی از سمت شمال و 
جنوب است و 5۰ کیلومتر با شهر قم فاصله دارد. در سال ۱34۹ 
و پس از کشف این محدوده معدنی گچ و تحقیق و مطالعه و 
ابتدا وضعیت حقوقی ملک را  با دوستان صاحب نظر،  مشورت 
)قبل از خرید( مورد بررسی قرار داده که پس از حدود 7 سال 
به این نتیجه رسیدیم زمین مزبور متعلق به منابع ملی نیست و 
مالکان مشخصی دارد که خاندان طباطبایی ها نخستین مالکان 
این زمین ها بوده اند و وابستگی نسبی با یکی از مسووالن ارشد 
اجرایی )وقت( داشتند. در هر حال  پس از مذاکرات و رایزنی 
های طوالنی و طی مراحل و تشریفات اداری و ثبتی، نهایتاً در 
سال ۱35۸ موفق به خریداری ملک  و اخذ سند مالکیت شدیم 
و پس از طی مراحل قانونی و تصمیم گیری نهایی توسط شورای 
عالی معادن وقت، موفق به دریافت اولین پروانه بهره برداری در 

همان سال ۱35۸ شدیم.

حاج قاسم قاسمی یگانه با بیان اینکه تا قبل از شروع و راه اندازی 
مجموعه  سه  و  داشته  اشتغال  آهک   تولید  کار  به  پروژه  این 

 ادامه صفحه آخر
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 خــبـر خــبـر

 ایـــران مـــن

و صنایع مختلف، سدسازی و... طرح و ایده داشته باشند 
و جوانان در این مراکز مراجعه می کنند و ایده های خود 
دانشگاهی  مدرک  داشتن  به  نیازی  و  می کنند  بیان  را 
نیست. حتی نوجوانان با طرح و ایده در این مراکز حضور 
پیدا کردند و باعث اشتغال شدند و موسسه هایی را ایجاد 

کردند.

نهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد.

حجت االسالم درویشیان با اشاره به برخی تخلفات انجام 
شده از سوی شرکت های هواپیمایی در خصوص قیمت 
اباعبداهلل  حضرت  زوار  برای  عراق  به  پرواز  بلیت های 
با  زمینه  این  در  گفت:  اربعین  ایام  در  )ع(  الحسین 
پیگیری هایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داد، 
و مقرر  بلیت متناسب شد  و قیمت  نامه ای وضع  آیین 
این خصوص  در  هواپیمایی  اگر شرکت های  که  گردید 
صورت  آن ها  با  جدی  برخورد  شوند  تخلفی  مرتکب 

بگیرد.

نادر  پیدا کردن آن موردی  و  پیدا نمی شود  صرافی ها 
ارز  این  آزاد هر مقدار که بخواهید  بازار  است، ولی در 
یافت می شود و اکثر دالالن هم خرید و هم فروش دینار 
عراق  دیناری   ۱۰۰۰ اسکناس  هر  می دهند.  انجام  را 
اسکناس های  دارد.  قیمت  تومان  ۲۰هزار  آزاد  بازار  در 
است. دیناری  هزار   ۲5 اسکناس های  عمدتا  نیز   دینار 

باشگاه  اقتصادی  خبرنگار  که  مشاهداتی  طبق  البته 
خبرنگاران جوان از بازار داشت، این نکته به وضوح قابل 
مشاهده بود که دالالن ارز را از صرافی ها با کارت های 
ملی مختلف خریداری و به نوعی ارز داخل صرافی ها را 
جمع می کردند و بعد همان ارز ها را با قیمت های بیشتر 
به مردم و زائران اربعین می فروشند. به طور کلی هر زائر 
اربعین برای یک سفر یک هفته ای به کشور عراق بین 
4۰۰,۰۰۰ تا 6۰۰,۰۰۰ دینار عراقی الزم دارد؛ که اگر 
تامین شود، سود چند صد  آزاد  بازار  داخل  از  ارز  این 

هزار تومانی را تجربه می کند.

تمام  از  ما  می کنند.  استفاده  تالش ها  این  ثمرات  از 
استعداد های جوانان استفاده می کنیم.

تندگویان بیان کرد: دوسالی است که مراکز منش برای 
ایجاد شده  رشد و شکوفایی استعداد جوانان در کشور 
است و در ایجاد مشاغل تاثیر بسیار زیادی دارد. مدرک 
گرایی در کشور یک آفت است. بسیاری از جوانان مدرک 
دانشگاهی دارند، ولی مهارت های کافی ندارند و امکان 
ورود به بازار اشتغال را ندارند. کشور نیاز به مهارت های 
ما در کنار  داد:  ادامه  وی  دارد.  ایی و مشخصی  حرفه 
مدرک گرایی، مراکز ی را به وجود آورده ایم که صرفا به 
بپردازد.سعی کردیم در  نوجوانان و جوانان  مهارت های 
یک مدل توسعه ای با آموزش های کوتاه مدت، مشاغل 
که  مدل هایی  و  روستایی  کار های  و  کسب  و  بازده  پر 

مورد نیاز کشور است را بتوانیم ترویج  دهیم.

جوانان  خود  حضور  از  مراکز  این  در  گفت:  تندگویان 
استفاده می کنیم. در این پایگاه ها به روی تمام جوانان 
ایی  ایده  و  طرح  آنان  که  است  کافی  فقط  است  باز 
به  منجر  که  باشند  موضوع  این  مدعی  و  باشند  داشته 
اشتغال می شود. ما با همکاری جهاد دانشگاهی آموزش 

راهکار هایی  و  پیشنهادات  ارائه  و  آسیب ها  این  بررسی 
توجهی  قابل  بخش  گفت:  و  داد  خبر  آن ها  رفع  برای 
از  از پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی، ناشی 
بازرسی  سازمان  سوی  از  که  است  آسیب هایی  همین 
احصاء شده که بخشی از آن ها نیاز به اصالح قانون هم 
برخی  ساختار  در  موجود  اشکاالت  به  صرفا  و  ندارند 

دستگاه ها مربوط می شوند.

به  نمونه  عنوان  به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
وضعیت نامناسب واحد های حقوقی برخی از دستگاه های 
توافق سازمان  از  اشاره کرد و در همین زمینه  اجرایی 

ارز اصال کار درستی نیست، بازار باید آزاد باشد و نرخ 
صورت  به  باید  صرافی ها  تابلو های  در  فروش  و  خرید 
مسافران،  اساس  این  بر  شود؛  اعالم  مشخص  و  شفاف 
کنند.  تهیه  نرخی  تک  و  واقعی  قیمت  به  باید  را   ارز 

کانون  اعضای  از  یکی  زاده،  سلطانی  کامران  همچنین 
گفت  در  مسافران،  ارز  سهمیه  زمینه  در  صرافان، 
کرد:  اظهار  جوان  خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  با  گو  و 
و  است  شده  برداشته   ۹۹ سال  از  دینار  بندی  سهمیه 
 متقاضیان به صورت آزاد باید این ارز را دریافت کنند.

کانون  توسط  انحصاری  هیچ  اینکه  بر  تاکید  او ضمن   
دریافت  برای  زائران  گفت:  نمی گیرد،  صورت  صرافان 
به  و  کنند  مراجعه  صرافی ها  به  ملی  کارت  با  ارز  این 
کنند. دریافت  ارز  می توانند  دارند  الزم  که  میزان   هر 

جوان  خبرنگاران  باشگاه  میدانی  بررسی های  طبق  اما 
متوجه  داشتیم،  صرافی ها  و  خارجی  ارز  بازار  از  که 
صرافی ها  از  خیلی  در  دینار  که  شدیم  نکته  این 
دلیل  صرافی ها  است.  کم  خیلی  یا  و  نیست  موجود 

های الزم را ارائه می دهیم که این طرح ها را تبدیل به 
طرح های اقتصادی و اشتغالزا با خروجی مربوطه شود. 
از  می توانند  رسیدند  تثبیت  و  سودآوری  به  که  زمانی 

مجموعه ما خارج شوند.

وی تصریح کرد: ممکن است جوانان در عرصه ی معدنی 

مشترک  کارگروه  یک  تشکیل  برای  دولت  با  بازرسی 
جهت ساماندهی واحد های حقوقی دستگاه های دولتی 
گزارش های  شدن  آماده  به  اشاره  وی  با  داد.  خبر 
سازمان  سوی  از  وزارتخانه  هر  تفکیکی  آسیب شناسی 
این  از  گزارش ها  این  کرد:  عنوان  کشور،  کل  بازرسی 

هفته به وزرای مربوطه تقدیم می شوند.

قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
قضاییه در واکنش به این سخنان رئیس سازمان بازرسی 
به  مربوط  گزارش های  جدی  پیگیری  بر  کشور،  کل 
نتیجه  به  دستیابی  تا  اجرایی  دستگاه های  آسیب  های 

دینار هایی  از  خیلی  که  می دانند  این  را  موضوع  این 
توسط دالالن خریداری می شود  بازار می شود  وارد  که 
هستند. کمبود  این  عامل  مهم ترین  نوعی  به  آن ها   و 

رخ  حال  در  صرافی ها  در  حالی  در  موضوع  این   
کامال  موضوع  این  دالالن  دست  در  که  است  دادن 
می شود. یافت  مقداری  هر  به  دینار  و  است   برعکس 

اظهار  او  داشتیم،  صراف  یک  با  که  گویی  و  گفت  در 
می شویم  نزدیک  اربعین  ایام  به  که  وجود  این  با  کرد: 
چه  و  دالر  چه  ارز  برای  تقاضا  باید  معمول  طبق  و 
به  سفر  زیاد  هزینه  به  توجه  با  اما  باشد،  زیاد  دینار 
نمی شود. دیده  ارز  از  چنانی  آن  اقبال  عراق   کشور 

است  شده  کم  صرافی ها  در  دینار  داد:  ادامه  او   
اگر  ولی  نیست،  موجود  چنان  آن  بازار  در  و 
داشته  صرافی ها  در  زیادی  گذار  و  گشت  مردم 
کنند. تامین  را  خود  نیاز  بتوانند  شاید   باشند، 

آن  گواه  جوان  خبرنگاران  باشگاه  میدانی  مشاهدات 
اذعان می کنند که دینار در  ارز  بازار  است که دالالن 

دانشگاهی  مدرک  جوانان  از  بسیاری  گفت:  تندگویان 
دارند، ولی مهارت های کافی ندارند و امکان ورود به بازار 

اشتغال را ندارند. 

گروه  خانواده  و  ازدواج  حوزه  گزارش خبرنگار  به 
مهدی  جوان،محمد  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی 
جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون  تندگویان 
وزارت  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  مشترک  نشست  در 
بحث  قدیم  از  گفت:  مسلح  نیرو های  پشتیبانی  و  دفاع 
مهارت آموزی سربازان در نیروی مسلح را در دستور کار 
داشتیم. جلساتی را در راستای بهره برداری از ظرفیت 
علمی و نخبگان در حوزه های مختلف در جهت اهداف 
و نیازمندی های نظام، توافقات ضمنی را انجام داده ایم.

وی بیان کرد: در مورد اختراعات و اکتشافات و بحث های 
امنیتی کشور از توانایی های جوانان استفاده می کنیم و 
به سمت پیشرفت و توسعه کشور پیش می رویم که از 
دستاورد ها در حوزه های دفاعی در بخش خودروسازی و 
کمک به ساختار انرژی اتمی کمک کرده است. ساخت 
واکسن فخرا که بنیان گذار آن، شهید فخری زاده بودند 
در مجموعه وزارت دفاع انجام شده است و مردم امروزه 

بازرسی  سازمان  پیگیری های  با  گفت:  درویشیان 
آیین نامه وضع و قیمت بلیت متناسب شد و اگر 
با  شوند  تخلف  مرتکب  هواپیمایی  شرکت های 

آن ها برخورد می شود. 

خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گزارش گروه  به 
رئیس   ، درویشیان  جوان، حجت االسالم والمسلمین 
امروز  جلسه  جریان  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به شناسایی آسیب های 
برگزاری  از  سازمان،  این  سوی  از  اجرایی  دستگاه های 
پیرامون  اول و معاون حقوقی دولت  با معاون  جلساتی 

در این چند روز مانده به اربعین تقاضا برای خرید دینار 
ندارند و خریداران  اما صرافی ها دینار  زیاد شده،  عراق 

باید گشت و گذار زیادی در بازار داشته باشند. 

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، در چند روز اخیر با هماهنگی هایی که  
ایران با کشور عراق برای ایام اربعین داشته است، قرار بر 
این شد که عبور زائران از مرز ایران تنها به صورت هوایی 
باشد و مسافران از مرز هوایی برای سفر به فرودگاه های 
نجف و بغداد اقدام کنند. با توجه به این موضوع و اینکه 
زائران  برای  سهمیه ای  گذشته  سال  چند  مانند  دیگر 
دینار  بازار  است،  نشده  گرفته  نظر  در  عراق  کشور  در 
است. گرفته  رونق  عراق  کشور  رسمی  پول  عنوان   به 

در همین زمینه علی اصغر اسماعیلی، کارشناس مسائل 
اقتصادی  حوزه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اقتصادی 
ارز  تخصیص  با  رابطه  در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
احتکار  و  انحصار  نوع  هر  کرد:  بیان  اربعین،  زائران  به 
بندی  سهمیه  است،  مضر  بسیار  کشور  اقتصاد  برای 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد؛ 

مدرک گرایی در کشور یک آفت است

رئیس سازمان بازرسی مطرح کرد؛ 

برخورد جدی با شرکت های هواپیمایی متخلف فروش بلیت های اربعین

دینارهایی که به جای زائران اربعین به دست دالالن رسید

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در حال حاضر 
نیاز به اهدای خون در استان های گلستان، گیالن، 
یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشتر 
اقبال  استان   6 این  در  مردم  و  شود  می  احساس 

بیشتری برای اهدای خون داشته باشند. 

با  وگو  گفت  در  شنبه  سه  روز  بیگی  حاجی  بشیر 
خبرنگار ایرنا افزود: در برخی استان های جنوبی و 
شمالی کشور به دلیل وجود عزیزان تاالسمی میزان 
از  بیشتر  آنهاست،  همیشگی  نیاز  که  مصرف خون 
دیگر نقاط کشور است و بر همین اساس ۲۰ درصد 
بیماران  مصرف  به  کشور  در  اهدایی  های  خون  از 
تاالسمی می رسد. وی با بیان اینکه اهدا کنندگان 
استان  این  توانند در  از همه گروه های خونی می 
با  اما اهدا کنندگان  اقدام کنند،  برای اهدای خون 
گروه های منفی و بخصوص گروه خونی O منفی 
باشند،  داشته  خون  اهدای  برای  بیشتری  اقبال 
چراکه این افراد دهنده عمومی محسوب می شوند و 

می توانند به همه گروه ها خون اهدا کنند.

بیان اینکه  با  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
خونی  گروه  دارای  کشور  مردم  از  درصد   ۱۰ فقط 
های  گروه  به  نیاز  کرد:  تصریح  هستند،  منفی 
خونی منفی در مراکز اهدای خون بیشتر احساس 
ملی  شبکه  ایران؛  در  داد:  ادامه  وی  شود.   می 
که   ۱۹ کووید  بیماری  گیری  همه  در  خون رسانی 
توجه  شد  آغاز  ایران  در   ۱3۹۸ ماه  بهمن   3۰ از 
استان  کافی  و  سالم  خون  تامین  به  تری  ویژه 
است. داشته  دارند  باالتری  مصرف خون  که   هایی 

وی تاکید کرد: این شبکه که ذخایر خون در کشور را 
پایش می کند در تالش است تا خون مازاد بر مصرف 
استان هایی که مصرف خون باالیی ندارند و می توانند 
نیاز خود را برطرف کنند را به استان هایی که نیاز 
بیشتری به خون و فرآورده های خونی دارند ارسال 
کند و با توزیع متناسب با مصرف خون خدمات به 
 هنگام تری را به بیماران نیازمند به خون ارائه دهد. 
بیماران  استان ها  برخی  : در  گفت  بیگی  حاجی 
نیازمند به خون کم شمارتر هستند و از این رو نیاز 
کمتری به خون و فرآورده های خونی دارند و این در 
حالی است که می توانند خون و فرآورده های خونی 
مازاد بر مصرف استان را متناسب با زیرساخت های 
که  استان هایی  به  و  کنند  تولید  خود  موجود 
برسانند.  یاری  دارند  خون  به  بیشتری   نیاز 
سخنگوی سازمان انتقال خون خاطر نشان کرد:در 
روزهایی که کشور با اوج شیوع کرونا مواجه بود به 
آمار  از  مرور  و  عبور  محدودیت  قوانین  وضع  دلیل 
مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون کاسته شده 
نقش  رسانی  خون  ملی  شبکه  شرایط   این  در  و 
مهمی را در تامین ذخایر خون استان های تاالسمی 

خیز همچون سیستان و بلوچستان دارد.

سخنگوی سازمان انتقال خون :

نیاز ۶ استان به اهدای خون 
بیشتر است

گفت:  برکت  ایران  کوو  واکسن  تولید  پروژه  مدیر 
تا امروز سه شنبه 3۰ شهریور ماه، ۱4 میلیون دز 
بخش  روانه  و  تولید  شفافارمد  کارخانه  در  واکسن 
کنترل کیفیت شده است. همچنین حدود 6 میلیون 
تحویل  عمومی  تزریق  برای  را  واکسن  این  از  دز 

وزارت بهداشت داده ایم. 

به گزارش گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( روز سه شنبه به نقل از حسن جلیلی 
اعالم کرد: از ۲5 خرداد و پس از صدور مجوز تزریق 
وزارت  توسط  برکت  ایران  کوو  واکسن  عمومی 
بهداشت، سرعت تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا 
را افزایش دادیم. وی افزود: تاکنون ۱4 میلیون دز 
بخش  روانه  و  تولید  شفافارمد  کارخانه  در  واکسن 
کنترل کیفیت شده که در این مرحله ۱6 تا ۲۰ روز 
نیاز دارد و پس  به زمان  بررسی کیفیت واکسن ها 

از تأیید کیفیت تحویل وزارت بهداشت می شوند.

به گفته مدیرعامل کارخانه شفافارمد، خطوط یک 
و دوی کارخانه شفافارمد در شهرک دارویی برکت 
هم اکنون فعال و درحال تولید واکسن کرونا هستند 
در  مردم  برای  خوبی  بسیار  خبرهای  زودی  به  و 
دانشمندان  بزرگ  دستاورد  و  برکت  واکسن  زمینه 

ایرانی خواهیم داشت.

مدیرعامل پروژه تولید واکسن 
کووایران برکت:

تولید ۱۴ میلیون دز واکسن 
برکت/ ۶ میلیون دز تحویل 

وزارت بهداشت شد

و  منافع  چه  شانگهای  سازمان  در  ایران  عضویت 
این  دارد؟  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  عوایدی 
کارشناسی  های  تحلیل  و  بحث  کانون  پرسش 
و  علمی  مطبوعاتی،  فضای  در  اخیر  روزهای  طی 

تخصصی کشور بوده است. 

با نگاهی به تحلیل ها و اظهارات فعاالن سیاسی، 
الملل  دانشگاهیان و متخصصان عرصه روابط بین 
اساسا  که  است  حصول  قابل  بندی  جمع  این 
امری  مرزها  از  بیرون  در  تعامل  و  همکاری  روح 
برای  نکو و پسندیده است و همه کشورهای دنیا 
شان  تجاری  و  کالن  اقتصادی  اهداف  پیشبرد 
اند.  برداشته  گام  اقتصادی  همگرایی  مسیر   در 

به  توجه  با  شانگهای  سازمان  در  ایران  عضویت 
این سازمان  حامل  در  قدرت های حاضر  ترکیب 
فرصت های بزرگ اقتصادی و سیاسی برای کشور 
خواهد بود. دو قدرت بزرگ و نوظهور اقتصاد جهانی 
یعنی چین و هند عضو اصلی این سازمان هستند. 
موقعیت  و  ایران  به  کشورها  این  انرژی  نیازهای 
تواند یک  ایران می  استراتژیک جمهوری اسالمی 
ایران  اقتصادی  مناسبات  تعمیق  در  تحرک جدی 
با این دو قدرت بزرگ جهانی ایجاد کند. هم چین 
توسعه  پروژه  در  حضور  به  مند  عالقه  هند  هم  و 
چابهار هستند. برای هند بندر چابهار مجرای ورود 
مراحل  در  و  افغانستان  نفری  میلیون  بازار 4۰  به 
در  هم  ایران  جایگاه  است.  مرکزی  آسیای  بعدی 
استراتژی منطقه ای و بین المللی چین امری کامال 
ثابت شده و محرز است. محور و قلب اصلی جاده 
جاده  یک  بند  کمر  یک  طرح  به  موسوم  ابریشم 
ژئوپلیتیک   )Belt and Road Initiative(
ایران است. یکی از بخش های مهم این طرح اتصال 
به  چین  یافته  کمترتوسعه  و  شرقی  های  بخش 
اروپاست. امن ترین و نزدیک ترین مسیر این اتصال 
این واقعیت در  از  با آگاهی  ایران است. چینی ها 
توافق ۲5 ساله قصد سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد 
دارند. ایران  ارتباطی  های  زیرساخت  در   دالری 

شود  می  آغاز  جا  همین  از  اصلی  حال  مساله 
روابط  تعمیق  عملیاتی  این  بسترهای  که 
شانگهای  سازمان  اصلی  های  قدرت  با  ایران 
مکانیسمی  چه  با  اساسا  و  کجاست  در 
استراتژیک  همگرایی  سمت  به  توان  می 
رفت. شانگهای  سازمان  اعضای  با   اقتصادی 

پاسخ به این پرسش نیازمند تامل در محیط نظام 
بر  حاکم  ساختاری  های  محدودیت  و  الملل  بین 
آن بر می گردد. اقتصاد امروز ایران متاثر از تحریم 
های ثانویه آمریکاست. فلسفه کارکردی این تحریم 
گذاری  و سرمایه  تجارت  از  دیگران  بازداشتن  ها، 
کشوری  هر  تر  روشن  بیانی  به  است.  ایران  در 
مالی  تجارت  وارد  شفاف  و  رسمی  صورت  به  که 
طبقه  های  مجازت  با  شود؛  ایران  با  بانکی  و 
آمریکا  داری  خزانه  وزارت  سوی  از  شده  بندی 
پیام  مسائل این  این  به  شود.  توجه  می  مواجه 
مقابله  و  رفع  در جهت  باید  که  دارد  همراه  به  را 
ایران  تجاری  ظرفیت  که  ثانویه  های  تحریم  با 
گرفت. کار  به  را  توان  تمام  داده   قرار  هدف   را 

سبز  قاره  در  خصوص  به  یافتگی  توسعه  تجربه 
مکانیسمی  ای  منطقه  همگرایی  که  داده  نشان 
است  متقابل  تجارت  توسعه  و  در رشد  کم هزینه 
و از این جهت عضویت ایران در سازمان شانگهای 
 4۰ که  سازمان  این  جعرافیایی  بعد  به  توجه  با 
تولید  چهارم  یک  و  جهان  های  درصد  خشکی 
زمینه  تواند  می  دارد؛  اختیار  در  را  دنیا  ناخالص 
در  ایران  اسالمی  برای جمهوری  را  مناسبی  های 
افزایش تجارت منطقه ای داشته باشد. البته به نظر 
می رسد  پیوستن  ایران به شانگهای آغاز مسیری 
برای تقویت مناسبات منطقه ای و بین المللی کشور 
همکاری  سطح  باالترین  به  رسیدن  برای  و  است 
داشت. بسیاری  های  تالش  باید  منطقه  در   ها 

از این رو اتخاذ سیاست خارجی متوازن در سطح 
المللی و هدفگذاری هوشمند در حل مسائل  بین 
اقتصادی  توسعه  و  تواند، مسیر رشد  می  تحریمی 
توان  می  بستر  این  در  کند.  متحول  را  کشور  در 
مدیریت  در  از ظرفیت گسترده سازمان شانگهای 
در  اقتصادی  رشد  به  وکمک  ها  تحریم  چالش 
کشور استفاده کرد. هر دو این قدرت در مذاکرات 
برجامی حضور دارند و به سهم خود صاحب نفوذ و 
قدرت در پیشبرد مذاکرات و رساندن آن به نقطه 
برای  سازی  زمینه  با  همین  برای  دارند.  مطلوب 
در  های  فرصت  از  گیری  بهره  با  ها  تحریم  حل 
در  رقابتی  فضای  یک  توان  کشور،می  روی  پیش 
و  اقتصاد  برای  ای  فرامنطقه  و  ای  منطقه  محیط 
تجارت کشور فراهم ساخت. باید در نظر داشت که 
اقتصاد از اصل انتخاب بسیار تاثیر می پذیرد. وقتی 
اقتصادی  تعامل  و  تجارت  انتخاب  دامنه  کشوری  
اش بیشتر باشد به همان نسبت می تواند سرمایه 
تجربه  را  باال   سوددهی  با  بازارهای  پربازده،  های 
به  برای رشد و حرکت  ایران  اقتصاد  امروز  و  کند 

چنین شرایطی نیاز دارد.

عضویت ایران در شانگهای؛ 
آغاز یک راه بزرگ

 آگهی تغییرات شرکت آسیا کریمه باران با مسئولیت محدود به شماره ثبت 17464
 و شناسه ملی 14007550842 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/18

 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مهدی رضا راجانی بشماره کد فراگیر 165023290332 به
 سمت رئیس هیئت مدیره دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه ، سجادحسین راجانی بشماره
 کد فراگیر 108797227056 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره دارنده 300.000 ریال
 سهم الشرکه و توصیف علی سجاد حسین راجانی بشماره کد فراگیر 190593858094 به

 سمت نائب رئیس هیئت مدیره دارنده 200.000 ریال سهم الشرکه انتخاب شدند. کلیه اوراق
 و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی
 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با
 مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و

موسسات غیرتجاری قم )1196598

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیمیا تجارت فرخ با مسئولیت محدود به شماره
 ثبت 18065 و شناسه ملی 14009648477 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ

 1399/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
 قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر
 شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و

موسسات غیرتجاری قم )1196599

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فدک تجارت رادین
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 17283 و شناسه

 ملی 14009028051 به استناد صورتجلسه هیئت
 مدیره مورخ 1400/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد

 آقایان قاسم محمدعلی بوجانی به شماره فراگیر
 117753624 به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده

 50.000.000 ریال سهم الشرکه ،زیشانالی محمد علی
 بوجانی به شماره فراگیر 114778996 به سمت

 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده 50.000.000
 ریال سهم الشرکه انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد

 بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات
 ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های

 عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت
 مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر

 می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )1195160
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 خــبـر خــبـر

 اقــتــصــاد

حمید خرمی رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
دفاع  هفته  گرامیداشت  پیامی ضمن  قم طی 
خصوص  به  بازاریان،  و  کسبه  از    ، مقدس 
اصناف قم خواست تا چهل و یکمین سالروز 
گذشته  از  شکوهتر  با  را  مقدس  دفاع  هفته 

برگزار نمایند.

به گزارش  روابط عمومی اتاق اصناف قم متن پیام 
به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

پایان شهریور ماه بازتاب خاطرات آغاز هشت سال 
خاک  ذره  ذره  که  روزهایی  است.  مقدس  دفاع 
میهن اسالمی مان، سربلندی ملتی را شهادت می 
دهد که سرافرازانه در مقابل دنیای کفر و استکبار، 
مقاوم تر از کوه ایستادگی نموده و بر بلندای قله ی 

افتخار، بیرق آزادگی را به اهتزاز درآوردند.

 دفاع مقدس، نام آشناترین واژه در قاموس حماسه 
ملت  فرزانگی  از  نمادی  ایران،  آفرین  عزت  های 
در  آن،  های  دالوری  خاطرات  که  است  سرفرازی 
ماند. خواهد  یادگار  به  دیار  این  شکوهمند  تاریخ 

استقامت،  پایداری،  یادآور  مقدس  دفاع  هفته 
و  جانبازان  شهیدان،  رشادت های  و  رادمردی 
بزرگ  ملت  همه  همدلی  و  اتحاد  نماد  و  ایثاگران 
و عظیم ایران اسالمی برای مقابله با ابرقدرت ها و 
تا همیشه  مهم  واقعه  این  و  است  بزرگ  شیاطین 
تاریخ به عنوان حماسه ای ماندگار ثبت خواهد ماند 
.کسبه  ایران اسالمی خواهد درخشید.  تارک  بر  و 
اقشارکشورمان،  سایر  دوشادوش  عزیز،   وبازاریان 
استکبار  به  بزرگی  درس  اسالم،  کیان  از  دفاع  در 
دادند  کشورمان  و  اسالم  دشمنان  دیگر  و  جهانی 
تا  بار دیگر در فکر باطل شان  جرات عرض اندام 
ایران   اسالمی  جمهوری  عزیز  خاک  به  تعٌدی  و 
سرافراز  بازاریان  شما  مقدس،  راه  این  در  نکنند؛ 
کشور نیز دوشادوش رزمندگان اسالم جنگیدید و 
هم در پشت جبهه ها با تامین نیاز های ضروری 
میان  این  در  بودید.و   یاورآنان  و  یار  رزمندگان، 
تقدیم بیش از هزار شهید از سوی بازاریان شریف 
استان قم بهترین دلیل برنقش بارز شما عزیزان در 

جبهه های جنگ تحمیلی می باشد.

استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیسه  وهیئت  اینجانب 
انقالب،  فرزانه  رهبر  به  را  مقدس  دفاع  هفته  قم 
دولتمردان ، خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان، 
عرض  قم  تبریک  پرور  شهید  مردم  و  ایثارگران 
می کنیم و تقارن این هفته با ماه محرم و صفر، ماه 
عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل 
الحسین )ع( و یاران باوفایش را الگوپذیری از سیره 
حسینی  سرخ  نهضت  از  تاسی  و  همام  امام  آن 
شریف  بازاریان  شما  داریم  انتظار  و   می دانیم 
یکمین  و  چهل  کشورمان   برزگوار  مردم  همپای 
هفته دفاع مقدس را با شکوهتر از گذشته برگزار 
نمائید تا هم یاد و خاطره دالوریهای رزمندگان و 
به  دیگر  بار  هم  و  بداریم  گرامی  را  عزیز  شهدای 
کنیم  ثابت  اسالم  و  انقالب  خورده  قسم  دشمنان 
و  )ص(  محمدی  ناب  اسالم  رهرو  همیشه  برای 

دنباله رواهداف عالیه شهدای عزیزهستیم.

حمید خرمی رییس اتاق اصناف مرکز استان قم

پیام رئیس اتاق اصناف مرکز 
استان قم به مناسبت هفته 

دفاع مقدس
برخورد کردیم اما در این زمینه موفق نبودیم؛ زیرا این 
اقتصادی  با دالیل  و  نداشتند  را  واحدها همکاری الزم 

هنوز فعالیت دارند.

سیدرضا موسوی مشکینی در بخش دیگری از گفتگو با 
خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا برخوردی با 
ورود پسماندهای غیر مجاز از دیگر استان ها به منطقه 
سلفچگان می شود یا خیر؛ گفت: در زمینه منطقه ۱۸ 
هکتاری که از سال ۸۱ به شرکت شهرک های صنعتی 
و  پسماندها  زمینه  در  اخیراً  شد،  واگذار  سلفچگان 
مدیران  خود  و  دادستانی  معاونت  با  آن  چالش های 
این  شرکت شهرک های صنعتی جلساتی داشته ایم که 
منطقه در اختیار شرکت شهرک ها قرار گرفت و در طول 
مدیریتی  ساختار  تغییر  و  نشیب ها  و  فراز  با  دهه  این 
روبرو شد؛ در حالی که در گذشته فعالیت مناسبی در 

زمینه پسماند داشت.

به  اشاره  با  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اینکه عملکرد زیست محیطی این منطقه برای اداره کل 
حفاظت محیط زیست قابل قبول نیست و ورود و خروج 
پسماند در این منطقه با بی نظمی و بی انضباطی صورت 
می گیرد در حالی که این منطقه برای دفع پسماندهای 
واحدهای ویژه تعویض روغن فعالیت می کرد، ادامه داد: 
برای ورود و خروج  در منطقه سلفچگان هیچ مجوزی 
پسماند چه از استان قم و چه از استان های دیگر وجود 
ندارد، ولی متأسفانه در حال فعالیت است و امیدواریم 
تصمیمات خوبی با جلسه ای که با معاونت دادستانی و 
اتخاذ  داشتیم؛  منطقه صنعتی سلفچگان  مدیره  هیئت 

شود.

توسط اداره روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین 
اجتماعی استان و با حضور خبره ترین اهالی رسانه در 
 سطح ملی و استانی انجام شد که اقدامی رو به جلو است.

محمد تلخابی تصریح کرد: بیش از ۲7۰ اثر از 5۰ رسانه 
به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در نهایت 6۲ 
و  شدند  شناخته  داوری  شایسته   ، داوران  توسط  اثر 
گردیدند. انتخاب  و  معرفی  برتر  آثار  عنوان  به  اثر   ۱4 

وی گفت: برخی آثار ارسالی با رشته ای که انتخاب شده 
بود همخوانی نداشتند.

 5۱ با  ثروت  راه  سراسری  نشریه  داشت:  اظهار  وی 
رسانه  جشنواره  نخستین  به  ارسالی  اثر  بیشترین  اثر 
و  نا  قم  خبری  پایگاه  و  داشت  قم  اجتماعی  تامین  و 
 روزنامه اقتصاد پویا به ترتیب رتبه دوم و سوم را داشتند.

اداره  فرهنگی  امور  و  عمومی  روابط  اداره  رییس 
اساس  بر  داشت:  اظهار  استان  اجتماعی  تامین  کل 
نخستین  دبیرخانه  سوی  از  اعالم شده  فراخوان 
قم،  در  رسانه  و  اجتماعی  تامین  استانی  جشنواره 
 ۱3۹۹ سال  آذر  اول  زمانی  محدوده  در  که  آثاری 
بودند  شده  منتشر  رسانه ها  در   ۱4۰۰ خرداد  پایان  تا 
کنند. شرکت  می توانستند  جشنواره  از  دوره  این   در 

تاکید  نیست  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
وظیفه  زمینه  این  در  زیادی  دستگاه های  کرد: 
کنند. ایفا  را  خود  نقش  کدام  هر  باید  که   دارند 

در  می توانند  هم  طبیعی  منابع  خیران  گفت:  وی 
به  حتی  و  باشند  داشته  همکاری  اداره  این  طرح های 
بخش خصوصی  توان  از  می توان  نیز  مشارکتی  صورت 
برای اجرای طرح هایی در زمینه سرمایه گذاری و  بهره 

برداری  از بیابان ها اجرا کرد.

یکدیگر متصل هستند، اظهار داشت: کارخانجات با ۲۰ 
درصد ظرفیت به فعالیت خود با تعدیل نیرو ادامه می 
انباشت  دچار  تولیدی  کاالهای  اندک  همین  اما  دهند 

هستند.

و  مدارس  بازگشایی  انتظار  در  اینکه  بیان  با  فرزانیان 
کاالهای  گفت:  هستیم،  بازار  به  محصوالت  این  عرضه 
در  و  دارد  وجود  تولیدکنندگان  انبارهای  در  بسیاری 
صورت آغاز حضوری دانش آموزان در مدارس، کمبودی 
به  توجه  با  وی،  گفته  به  داشت.  نخواهیم  عرضه  در 
به  نیازی  التحریر  لوازم  و  افزار  نوشت  داخلی  تولیدات 
واردات کاال وجود ندارد البته به دلیل قرار داشتن این 
محصول در گروه ۲7 کاالیی ورود آن نیز با ممنوعیت 

مواجه است.

را  آن  ما  و  مجاز  غیر  واحد  این  فعالیت  گفت:  داشت، 
به دادگاه معرفی کردیم و دستگاهی که وظیفه صدور 
مجوز تأسیس دارد نباید اجازه دهد واحدی که هنوز به 

بهره برداری نرسیده، فعالیت کند.

به  اشاره  با  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
کنترل  سیستم  دارای  قباًل  که  هم  دیگر  واحد  اینکه 
هوای مطلوبی داشت، اخیراً در فعالیت خود آلودگی هایی 
ایجاد کرده است که این واحد هم از سوی محیط زیست 
اخطار و به دادگاه هم معرفی شده است، افزود: مسئوالن 
این واحد صنعتی در گفته های خود دلیل این آالیندگی 
است  و گفته اند: »قرار  عنوان کرده  قطعات  را سوختن 
از  ولی  کنند؛  خریداری  جدید  قطعات  آلمان  کشور  از 
زمانی طوالنی  فرآیند  تا ترخیص قطعات  مرحله خرید 

نیاز است«

وی با تاکید بر اینکه هر واحد صنعتی برای شروع فعالیت 

تأمین اجتماعی الکترونیک، گامی بلند در راستای تحقق 
دولت الکترونیک « با هدف آشنایی هرچه بیشتر جامعه 
با نقش و اهمیت خدمات این سازمان فراگیر  اجتماعی و 
نیز به  منظور تقویت تعامل سازنده با رسانه ها به  عنوان 
از  قدردانی  و  مردم  و  خدمتگزار  نهادهای  میان  رابط 
برگزار  قم  استان  رسانه  اصحاب  و  اهالی  جایگاه خطیر 

گردید.

می زند. دامن  زایی  بیابان  بر  امر  این  و  کرده   محروم 

سال های  طول  در  خوبی  اقدامات  افزود:  وی 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  حوزه  در  گذشته 
حق  که  زمانی  تا  اقدامات  این  اما   ، گرفته  صورت 
داشت. نخواهد  چندانی  اثر  نشود  تامین   آبه ها 

کشوری  سطح  در  خوبی  جلسات  البته  گفت:  شفیعی 
همکاری  با  امیدواریم  که  داشتیم  خصوص  این  در 

جدید آموزشی به سراغ خرید لوازم التحریر می رفتند، 
اما مهرماه سال ۹۹ به عنوان نخستین سال تحصیلی در 
زمان شیوع ویروس کرونا،  به منظور حفاظت از دانش 
کالس  اجرا و  آنالین  و  مجازی  آموزش  روش  آموزان، 
شاد  نام  با  افزاری  نرم  فضای  در  مجازی  به صورت  ها 

برگزار شد.

بلکه  نبود  مدارس  به  محدود  فقط  موضوع  این  البته 
و  شد  برگزار  غیرحضوری  نیز  دانشجویان  های  کالس 
دلیل  همین  به  افزار  نوشت  تقاضای  کاهش  از  بخشی 
داشته  ادامه  نیز  جاری  سال  در  روند  این  و  داد  رخ 
به سال  افزار  نوشت  ماجرای مشکالت صنف  اما  است، 
گرفتن  سرعت  وجود  نشد،  با  ختم  گذشته  تحصیلی 
همچنان  معلمان  ویژه  به  عمومی  واکسیناسیون  روند 

خود ابتدا باید واحد صنعتی خود را به سیستم کنترل 
شهرک های  شرکت  از  ما  داد:  ادامه  کند،  مجهز  هوا 
نصب  به  نسبت  تا  داریم  درخواست  سلفچگان  صنعتی 
دهد  انجام  را  الزم  همکاری  خود  اس«  »اچ  سیستم 
و  آلودگی  گزارش  زمینه  در  زیست  محیط  بازوی  و 
موسوی مشکینی  باشد.  آالینده های واحدهای صنعتی 
با اشاره به فعالیت واحدهایی که ممکن است در کنار 
ایجاد  استان  برای  را  تنش هایی  استان  آبی  بی  بحران 
کنند اشاره کرد و گفت: واحدهای فوالد و چدن، با توجه 
به نوع فعالیت آنها و بحران کم آبی که استان قم با آن 
روبرو است، ممکن در آینده استان را با تنش و بحران 
روبرو کند و فعالیت آنها با طرح آمایش و توسعه استان 
هم مغایرت داشته و ما مخالف این نوع فعالیت هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه 
با واحدهایی که فعالیت آنها هیدروکربنی است مخالف 
واحدها  این  با  توانستیم  که  جایی  تا  افزود:  هستیم، 

با  کرد  تالش  جشنواره  این  افزود:  دادخواه  اصغر  علی 
بهره گیری از دانش و تجربه فعاالن خبره دو حوزه رسانه 
و تامین اجتماعی، آثار رسانه ای انتشار یافته در زمینه 
کند. بررسی  را  اجتماعی  تامین  الکترونیک   خدمات 

دبیر نخستین جشنواره استانی رسانه و تامین اجتماعی 
در قم نیز با اشاره به مراحل کار در این جشنواره تصریح 
کرد: دریافت آثار، داوری و سایر امور در این جشنواره 

شود. طرف  بر  زودی  به  مشکل  این  جدید   دولت 
در  با حضور  آبخیزداری هم  و  منابع طبیعی  مدیر کل 
کوه  و  مسیله  مست،  میش  آباد  حسین   ، برنامه  این 
دانست  استان  ریزگرد  کانون های  مهمترین  از  را  نمک 
و  شن  تثبت  و  کاری  طاق  کانون ها  این  در  گفت:  و 
بوته کاری صورت گرفته است، اما روند بیابان زایی به 
قدری باالست که این اقدامات در طول 5۰ سال گذشته 
است. کرده  جلوگیری  زایی  بیابان  از  درصد  ده   فقط 

عهده  بر  تنها  زدایی  بیابان  اینکه  به  اشاره  با   شعاعی 

تاریخ مشخصی برای بازگشایی وجود ندارد. در همین 
راستا، رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سال گذشته روند 
تولید آهسته به سمت رکود حرکت می کرد، خاطرنشان 
انبارهای  و  یافته  کاهش  نیز  تولید  توان  امسال  کرد: 

کارخانجات نیز پر شده است.

بازگشایی  زمان  اینکه  به  اشاره  با  فرزانیان«  »موسی 
حضوری مدارس با گمانه زنی های فراوانی همراه است، 
ها  خانواده  در شهریورماه  معمول  به طور  کرد:  تصریح 
اقدام به خرید اقالم تحصیلی می کردند و این دوره زمان 
اوج فروش ساالنه بود اما از سال گذشته شاهد رکودی 
هستیم که ادامه دارد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان 
به  بازار  رکود  چرخه  در  التحریر  لوازم  فروشندگان  و 

با اشاره به  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم   
استقرار  و  فعالیت  آلودگی های منطقه سلفچگان گفت: 
به بحران کم  با توجه  واحدهای صنعتی فوالد و چدن 

آبی عالوه بر آالیندگی، امری غیرقابل قبول است.

سیدرضا موسوی مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه در منطقه صنعتی سلفچگان دو واحد آالینده 
فعالیت دارند که به آنها اخطار و حتی برای آنها پرونده 
به  توجه  با  گفت:  کردیم،  معرفی  دادگاه  به  و  تشکیل 
بحران کم آبی در استان فعالیت واحدهای فوالد و چدن 
روبرو  تنش  و  بحران  با  را  استان  منطقه ای  چنین  در 
کرده و این امر غیر قابل قبول است. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان قم با اشاره به استمرار پاالیش در 
این منطقه، میزان آلودگی مرتب در حال بررسی است 
ولی ما با استقرار واحدهایی که نوع فعالیت آنها ایجاد 
آلودگی می کند موافق نیستیم، افزود: برای جلوگیری از 
فعالیت این نوع واحدها نیاز به مصوباتی داریم؛ ولی این 
واحدهای صنعتی با دالیل اقتصادی و چارچوب قانون و 

مقررات فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در منطقه صنعتی سلفچگان برای 
بررسی میزان آالینده ها و آلودگی هوا به طور مرتب از 
سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، پاالیش 
هوا صورت می گیرد، ادامه داد: به طور نسبی واحدهای 
مستقر از قبل در این منطقه مستقر هستند و همکاری 
خوبی با محیط زیست دارند؛ به جز دو واحد که اخیراً 
آالینده و مسبب آلودگی بودند و ما به این واحدها اخطار 
اینکه  با بیان  و به دادگاه هم معرفی کردیم. مشکینی 
برای یکی از این واحدها هنوز مجوز بهره برداری صادر 
نشده بود و در حالی که در مرحله تأسیس بود، فعالیت 

نخستین جشنواره استانی رسانه و تامین اجتماعی قم با 
حضور مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطالع رسانی 
و طرح 3۰7۰ سازمان  با موضوع خدمات غیرحضوری 
تامین اجتماعی، همراه با معرفی آثار برتر طی آیینی در 

قم به کار خود پایان داد. 

ه گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل تامین اجتماعی 
و  رسانه  استانی  نخستین جشنواره  اختتامیه  آیین  قم، 
تامین اجتماعی با عنوان "خدمات غیرحضوری و طرح 
3۰7۰ " ظهر سه شنبه در سالن جلسات اداره کل تامین 
اجتماعی استان با حضور مدیرکل تامین اجتماعی قم و 
 برگزیدگان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

عمومی  روابط  اداره  ابتکار  با  رسانه ای  رخداد  این 
معرفی  هدف  با  و  کل  اداره  این  فرهنگی  امور  و 
اجتماعی  تامین  سازمان  غیرحضوری  خدمات 
موضوع  با  محتوا  تولیدکنندگان  از  تجلیل  و 
شد. برگزار   3۰7۰ طرح  و  غیرحضوری   خدمات 

از  آیین  این  در  قم  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
اجتماعی  تامین  و  رسانه  جشنواره  نخستین  برگزاری 
برای  فرهنگی  رویدادهای  مهمترین  از  یکی  عنوان  به 
عنوان  به  اجتماعی  تامین  سازمان  بهتر  هرچه  معرفی 
بزرگترین نهاد بیمه ای کشور نام برد و گفت: نخستین 
جشنواره استانی تامین اجتماعی و رسانه قم با شعار » 

حق  که  زمانی  تا   : استان  زیست  محیط  فنی  معاون 
آبه های قم از استان های باالدستی تامین نشود اقدامات 

دیگر چندان اثر گذار نخواهد بود.

شفیعی  قم؛  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
با  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  با  تصویری  ارتباط  در 
مختلف  با ساخت سد های  قم  آبه های  اینکه حق  بیان 
از 6۰  تامین نمی شود گفت: بیش  در استان های دیگر 
ساخته  همجوار  استان های  در  بزرگ  و  کوچک  سد 
خود  آبه های  حق  از  را  قم  دشت های  که  است  شده 

رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی گفت: بازار 
صنعت نوشت افزار به علت شیوع کرونا و توقف آموزش 
و  است  شده  مواجه  درصدی   ۸۰ رکود  با  حضوری 
کارخانجات با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. 

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با آغاز 
شیوع کرونا در ایران بسیاری از اصناف به دلیل اعمال 
مواجه  فراوانی  مشکالت  با  ها  ممنوعیت  و  محدودیت 
فروش  تا  از تولید  افزار  نوشت  صنعت  زنجیره  و  شدند 
یکی از بخش هایی بود که به سرعت رکود پیدا کرد. در 
سال های گذشته که سایه ویروس کویید ۱۹ یا همان 
کرونا وجود نداشت، در هفته های منتهی به مهرماه و 
به دلیل آغاز سال تحصیلی، شهرها حال و هوای دیگری 
مقطع  آغاز  برای  آموزان  دانش  و  گرفتند  می  خود  به 

فعالیت واحدهای فوالد و چدن در منطقه سلفچگان غیر قابل قبول است

68 طرح سرمایه گذاری خارجی معادل مبلغ دو 
میلیارد دالر در دویست و پنجاه و یکمین جلسه 

هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شد. 

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان سرمایه گذاری، 
سرمایه  هیأت  جلسه  یکمین  و  پنجاه  و  دویست 
سرمایه  هیأت  اعضای  حضور  با  خارجی  گذاری 
گذاری  سرمایه  سازمان  محل  در  خارجی  گذاری 
شد.  برگزار  ایران  فنی  و  اقتصادی  کمک های  و 
این نشست  6۸ طرح سرمایه گذاری خارجی  در 
مرتبط  دیگر  مورد   ۲6 و  جدید  طرح   4۲ شامل 
از  اعم  خارجی  گذاری  سرمایه  فرعی  طرحهای  با 
اصالح مجوز سرمایه گذاری خارجی، تمدید مجوز 
سرمایه گذاری خارجی، بازپرداخت اقساط و انتقال 
تصویب  به  خارجی؛  سرمایه گذاران  سهام  سود 

رسیده است.

سرمایه گذاری  طرح  های  گزارش،  این  اساس  بر 
معدن،  صنعت،  بخش های  شامل  خارجی، 
ساختمان،  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو  پتروشیمی، 
و  انرژی  نقل،  و  حمل  گردشگری،  کشاورزی، 
خدمات می باشد که در استان های خراسان رضوی، 
زنجان، کرمان، سمنان، البرز، قم، هرمزگان، فارس، 
تهران، اردبیل، یزد، آذربایجان غربی، قزوین، بوشهر 
گفتنی  اجرایی می شود.  بلوچستان  و  و سیستان 
است، اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی ) قائم 
و  معاون سازمان مدیریت  امور خارجه،  وزیر  مقام 
و  مرکزی  بانک  ارزی  معاون  کشور،  ریزی  برنامه 
روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون( هستند و حسب 
مورد از دستگاههای تخصصی ذیربط برای نشست 
در هیات برای رسیدگی به طرحهای مذکور دعوت 

به عمل آمده است.

دو میلیارد دالر طرح سرمایه 
گذاری خارجی تصویب شد

برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه  و تامین اجتماعی در قم معرفی شدند

قم گفت:  تجارت  و  رییس سازمان صنعت، معدن 
واحد   ۱4 مردادماه،  پایان  تا  سال جاری  ابتدای  از 
صنعتی راکد مستقر در شهرک های صنعتی استان، 

به مدار تولید بازگشت.

با  گذشته درگفت وگو  هفته  سیجانی  محمود 
 ۱4 تعداد  مدت  این  در  کرد:  بیان  ایرنا،   خبرنگار 
تولید  زمینه  در  فعال  غیر  و  راکد  صنعتی  واحد 
اشتغال  ایجاد  با  فلزی،  و  غذایی  نساجی،  صنایع 
برای ۱۱3 تن و سرمایه ثابت یکهزار و ۲3 میلیارد 

ریال، فعال شده و به چرخه تولید بازگشته است.

وی  ادامه داد: گسترش تولید و اشتغال در بخش  
محیطی، یکی  زیست  اصول  رعایت  با  صنعت 
استان  اقتصادی  توسعه  برنامه های  مهمترین  از 
سازی  فعال  رابطه  این  در  می آید و  به شمار  قم 
واحدهای راکد از مولفه های مهم و موثر در اجرای 

موفق این برنامه  است.

قرارگرفتن ۱۴ واحد صنعتی 
راکد به مدار تولید

تامین حق آبه، مهمترین راهکار جلوگیری از بیابان زایی

رییس اتحادیه لوازم التحریر مطرح کرد:

کاهش ۸۰ درصدی فروش نوشت افزار در آستانه سال تحصیلی

وزیر نفت از برنامه ریزی برای جذب ۱45 میلیارد 
صنعت  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  دالر 
نفت در چهار تا هشت سال آینده خبر داد و گفت: 
دولت سیزدهم عزمش را برای گسترش همکاری با 

شرکت های چینی جزم کرده است. 

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت نفت، »جواد 
اوجی« در دیدار با »ژونگ گویدونگ« رییس دفتر 
سینوپک در تهران به سابقه آشنایی با این شرکت 
سینوپک  توانمندی  با  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره 
آشنا  پایین دست  و  باالدست  پروژه های  اجرای  در 
بازدید  در  گذشته  هفته  داشت:  اظهار  هستم، 
میدان  از  خوزستان،  استان  عملیاتی  مناطق  از 
توسعه  این شرکت  را  آن  فاز نخست  یادآوران که 
فاز  داده دیدن کردم و در جریان جزئیات توسعه 

نخست این میدان قرار گرفتم.

یادآوران  میدان  توسعه  تکمیل  اهمیت  بر  وی 
تأکید  عراق  و  ایران  بین  مشترک  میدان  به عنوان 
با  کاملی  آشنایی  سینوپک  شرکت  گفت:  و  کرد 
فاز  در  و  دارد  آن  گاز  و  نفت  میدان های  و  ایران 
داشته  حضور  نیز  یادآوران  میدان  توسعه  نخست 
است. وزیر نفت با بیان اینکه دولت سیزدهم آماده 
برای  چینی  شرکت های  با  همه جانبه  همکاری 
باالدست  بخش  در  نفت  پروژه های صنعت  توسعه 
در  داریم  انتظار  تصریح کرد:  است،  پایین دست  و 
زیادی  توافق های  و  مشارکت ها  سیزدهم  دولت 
میان ایران و چین شکل بگیرد. اوجی با تاکید بر 
نگاه دولت سیزدهم به چین به عنوان کشور دوست 
سرمایه گذاران  حضور  از  کرد:  تصریح  هم سو،  و 
داخلی و خارجی در صنعت نفت استقبال می کنم.

وزیر نفت خبر داد:

۱۴۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در صنعت نفت جذب می شود
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عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان 
در رابطه با کیفیت آثار داوری شده این جشنواره، 
جدید  نسل  را  این جشنواره  آثار  از  بخشی  گفت: 
هنرجویان تئاتر قم راهی جشنواره کرده بودند که 
به لحاظ درام وکارگردانی و بازیگری رضایت بخش 

بود.

تئاتر  جشنواره  نخستین  خبری  ستاد  گزارش  به 
خیابانی افالکیان، اصغر نوبخت با اشاره به برگزاری 
توجه  با  گفت:  افالکیان،  خیابانی  تئاتر  جشنواره 
کرونا  آغاز شیوع  از  نمایشی  فعالیت های  اینکه  به 
توانست  جشنواره  این  برگزاری  بود،  شده  تعطیل 
شور و نشاط خاصی در میان اهالی تئاتر قم ایجاد 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  از  قدردانی  با  وی  کند. 
تئاتر خیابانی  برگزاری جشنواره  برای  قم  اسالمی 
افالکیان با موضوع ایثار و شهادت، گفت: برگزاری 
نمایش  و  یادآوری  برای  جشنواره ها  این گونه 
جان فشانی های شهدای عزیز انقالب الزم و ضروری 

است.

عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان 
در رابطه با کیفیت آثار داوری شده این جشنواره، 
جدید  نسل  را  این جشنواره  آثار  از  بخشی  گفت: 
هنرجویان تئاتر قم راهی جشنواره کرده بودند که 
به لحاظ درام وکارگردانی و بازیگری رضایت بخش 
اما  بود  ارزشمند  آثار  موضوع  افزود:  نوبخت  بود. 
انتظار می رفت هم متن های قوی تری به جشنواره 
قم  به محوریت شهدای  بیشتری  آثار  و هم  برسد 

تولید شود.

بخشی  نمایشی  متن های  ضعف  به  اشاره  با  وی 
گفت:  افالکیان،  خیابانی  تئاتر  جشنواره  آثار  از 
خود  برای  فعلی  محدودیت های  از  قم  هنرمندان 
زندگی  سبک  مطالعه  با  و  بسازند  فرصت  یک 
دفاع  در  استان  ایثارگران  رشادت  و  قم  شهدای 
مقدس، متن های قوی تر و آثار باکیفیت تری تالش 
خیابانی  تئاتر  جشنواره  داوران  هیئت  عضو  کنند. 
افالکیان خاطرنشان کرد: در هر صورت با توجه به 
شرایط کرونایی نمی توان انتظار بسیاری داشت اما 
همین که گروه های نمایشی به بهانه این جشنواره 

به تولید آثار پرداختند، ارزشمند است.

اصغر نوبخت عنوان کرد

رویش نسل جدید هنرجویان 
تئاتر قم در جشنواره افالکیان  

درصد   43.5 کرد:  اظهار  قدیر  محمدرضا  دکتر 
کرونا  واکسن  اول  دز  استان  این  هدف  جمعیت 
محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به  کرده اند.  دریافت  را 
جمعیت  افزود:  گفت وگویی،  در  یکشنبه  روز  قدیر 
برای واکسینه شدن ۹6۰ هزار تن است  هدف قم 
و تاکنون 6۱۱ هزار دز واکسن کرونا به شهروندان 
استان تزریق شده است که از این بین برخی افراد 
یک دز و برخی افراد دو دز واکسن دریافت کرد اند.

میزان  بیشترین  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
واکسیناسیون بین گروه سنی 65 تا 75 سال است 
است. سال   ۲۰ تا   ۱۸ بین  نیز  میزان  کمترین  و 

خاطر  ادامه  در  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
نشان کرد: در استان قم ظرفیت تزریق روزانه 3۰ 
به صورت  ولی  دارد،  وجود  کرونا  واکسن  دز  هزار 
میانگین روزانه بین ۱۲ تا ۱4 هزار دز واکسن تزریق 
می شود. قدیر بیان کرد: از شهروندان انتظار داریم 
نسبت به اطالع رسانی واکسیناسیون بین دوستان و 
آشنایان همکاری کنند تا با افزایش واکسیناسیون،  

شاهد موج های بعدی کرونا نباشیم.

استان قم  در  واکسیناسیون  روند  همچنین از  وی 
ابزار امیدواری کرد و گفت: امید می رود با استقبال 
 7۰ از  بیش  به  واکسیناسیون  میزان  مردم  خوب 
و  دانشگاه ها  مدارس،  بازگشایی  با  و  برسد  درصد 
شایان  گرفته شود.  از سر  عادی  زندگی  باشگاه ها، 
ذکر است تاکنون ۱۸ مرکز تجمیعی واکسیناسیون 

در قم راه اندازی شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۴۳.۵ درصد جمعیت هدف قم 
واکسن کرونا دریافت کرده اند

قبال  استان قم گفت:  لبنیات فروشان  رئیس صنف 
بازار تعیین و دولت دخالتی  که عرضه و تقاضا را 
اوضاع  نداشتیم  نهاده  و  دامدار  سهمیه  و  نداشت 

بازار بهتر از االن بود. 

ایسنا  با  گفت وگو  در  دوست  بهرامی   حسن 
امسال  تیرماه  در  که  مصوبه ای  طبق  کرد:  بیان 
درصد   5۰ به  نزدیک  شیر  قیمت  شد  اعالم 
رسید. تومان   64۰۰ کیلو  هر  به  و  شد   گران 

وی افزود: با توجه به اینکه شیر پایه اصلی محصوالت 
لبنی است گران شدن آن بر دیگر محصوالت نیز 
تأثیر داشته و آن ها نیز تا 5۰ درصد افزایش قیمت 
بسته بندی،  هزینه  افزایش  البته  داشته اند؛  را 
بر محصوالت  را  مؤثر  عوامل  دیگر  و  نقل  و  حمل 
گرفت. نادیده  نمی توان  را  کارخانه جات   لبنی 

را  قیمت  گرانی  این  عمده  دلیل  دوست  بهرامی 
مررتبط با نهاده های دامی دانست و گفت: حدود دو 
سال است که با مشکالت زیادی در زمینه تأمین 
نهاده های دامی روبه رو هستیم به این صورت که یا 
به میزان کافی وجود ندارد یا توزیع نامناسب است؛ 

این مسئله گریبان قیمت شیر را نیز گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با وجود این افزایش قیمت، 
کرد:  اظهار  ندارند  کامل  رضایت  هنوز  دامداران 
دام  کشتار  به  وضعیت  این  در  دامداران  برخی 
بیش  دامی  نهاده  قیمت  زیرا  آورده اند  روی  خود 
 از این ها افزایش پیدا کرده و تهیه آن سخت است.

برخی  اخیر  پیشنهاد  به  توجه  با  دوست  بهرامی 
از  لبنی  محصوالت  خروج  بر  مبنی  کارشناسان 
بنده  کرد:  خاطرنشان  دستوری  قیمت گذاری 
و  لبنیات  حوزه  در  است  سال  پنجاه  به  نزدیک 
عرضه  که  قبال  هستم؛  فعالیت  مشغول  دامداری 
دولت دخالتی  بود،  بازار دست خودش  تقاضای  و 
اوضاع  نداشتیم  نهاده  و  دامدار  سهمیه  و  نداشت 

بازار بهتر از االن بود.

و  دامپزشکی  که  زمانی  از  کرد:  اضافه  وی 
دیگر  دولتی  نهادهای  و  صنعتی  خوراک 
اگر  وگرنه  شد  نامتعادل  بازار  شدند  کار  وارد 
عهده  بر  گذشته  مانند  نهاده  تأمین  وظیفه 
درخواستی  میزان  با  نیز  قیمت ها  بود  دامداران 
می شد. کمتر  مشکالت  و  می کرد  تغییر   بازار 

رئیس صنف لبنیات فروشان استان قم تأکید کرد: 
آن  قیمت  و  نهاده  تأمین  برای  فکری  باید  دولت 
حل  نیز  لبنی  محصوالت  گرانی  مشکالت  تا  کند 
مردم  سوی  از  لبنی  محصوالت  خرید  توان  شود؛ 
بسیار کاهش یافته و بازار مشکل پیدا کرده است، 
اندیشیده نشود  تدبیری  نهاده های دامی  برای  اگر 

قیمت شیر ممکن است از این هم باالتر برود.

قیمت شیر از این هم باالتر 
می رود، اگر تدبیری نشود

مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت 
ناباروری  در  واکسن  تاثیر  شایعه  با  رابطه  در  قم 
گفت: اگر واکسن ها باعث ناباروری می شدند، رشد 
جمعیت ما باید به صفر می رسید؛ زیرا هفتاد سال 

است که واکسیناسیون انجام می شود. 

ارتقا  و  آموزش  گروه  مدیر  سلطانی  تقی  محمد 
سالمت مرکز بهداشت قم امروز در نشست شورای 
اطالع رسانی کرونا در استانداری قم، عنوان کرد: 
مقرر  و  می شود  برگزار  واکسن  عوارض  جلسات 
شده است که یک نمودار تحلیلی عوارض ضعیف و 
قوی واکسن ارایه شود. وی در رابطه با شایعه تاثیر 
واکسن در ناباروری بیان کرد: اگر واکسن ها باعث 
به صفر  باید  ما  ناباروری می شدند، رشد جمعیت 
می رسید؛ زیرا هفتاد سال است که واکسیناسیون 

انجام می شود.

واکسن  بودن  مقطر  آب  شایعه  خصوص  در  وی 
تزریق  اگر یک دهم آب مقطر  اظهار کرد:  برکت 
شود دردی غیر قابل تحمل انسان را فرا می گیرد 
ضرری  باشد  هم  مقطر  آب  اگر  حتی  همچنین 
بر  مبنی  دیگری  شبهه  اینکه  بیان  با  وی  ندارد. 
اینکه واکسن تا دو سال آینده باعث مرگ می شود 
تازه  کرونا  واکسیناسیون  داد:  ادامه  دارد،  وجود 
شروع شده است چه کسی دوسال آینده را دیده 
که  می شود  گفته  علمی  اساس  چه  بر  است؟ 
را می کشد؟  آینده کسی  واکسیناسیون دو سال 
دو  در  را  واکسن  تاثیرات  می تواند  که  کسی  چرا 
سال آینده با این دقت پیش بینی کند نمی تواند 

آن را درمان کند؟

مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت 
ویتامین  برخی می گویند همزمانی  کرد:  بیان  قم 
امر صحت  این  باعث مرگ می شود که  و واکسن 
ایمنی  سیستم  تقویت  باعث  ویتامین  زیرا  ندارد؛ 

بدن است.

آیا واکسن ها باعث ناباروری 
می شوند؟

بهداشت  مرکز  سالمت  ارتقا  و  آموزش  گروه  مدیر 
استان قم از همشهریانی که پرونده سالمت خود را در 
پایگاه های بهداشت تشکیل نداند خواست پس از تکمیل 
برای  ممکن،  زمان  کوتاه ترین  در  خود  سالمت  پرونده 
واکسیناسیون  شده  تعیین  مراکز  به  واکسن  دریافت 
مراجعه کنند و از خدمات نظام سالمت بهره مند شوند.

قم در بین استان ها در فضای مجازی و اختصاصاً برنامه 
شاد، دارای رتبه اول است.

اینکه در  بیان  با  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
سال ۹۲ رتبه قبولی های کنکوری استان قم در کشور 
در رتبه ۱۱ بود؛ اما از سال ۹3 تا سال جاری هرسال 
رتبه چهارم یا پنجم را کسب کرده ایم، ادامه داد: استان 
قم در 4 سال متوالی در رشته زبان انگلیسی در کنکور 
با  را دارا است. شیخ االسالم  اول کشور  سراسری رتبه 
دانش  شاد  شبکه  برای  اینترنت  از  استفاده  اینکه  بیان 
آموزان کاماًل رایگان است، گفت: قرار شده است اینترنت 

برای معلمان سراسر کشور نیز به صورت رایگان شود.

و  فنی  مدارس  بازگشایی  درباره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ملی  ستاد  دستور  و  نظر  منتظر  کاردانش  و  حرفه ای 
این  در  تئوری  دروس  افزود:  هستیم،  کرونا  با  مقابله 
شد؛  خواهد  انجام  حضوری  غیر  صورت  به  مدارس 
و  باشد  حضوری  صورت  به  باید  عملی  دروس  ولی 
با  هنرجویان  حضور  امکان  استان  سطح  مدارس های 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی را دارند.

کسب وکار  و  اشتغال  به ویژه  مختلف  زمینه های  در 
آموزش بدهید. مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه 
هّم و غّم کمیته امداد باید اشتغال نیازمندان باشد گفت: 
اهمیت  بیشتر  محرومان  توانمندسازی  و  اشتغال  به 
بدهید و بیشتر سرمایه گذاری کنید تا آثار مثبت آن در 

جامعه بیشتر دیده شود.

آیت اهلل علوی گرگانی افزود: وظیفه ما این است که برای 
شما دعا کنیم تا به مقصود برسید و من مثل همیشه 
دعاگوی امدادگران کمیته امداد هستم. در ابتدای این 
قم  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  میرشکار،  اکبر  دیدار 
نیز گزارش عملکرد این نهاد در سال جاری را ارائه و از 

حمایت های آیت اهلل علوی گرگانی قدردانی کرد.

فرهنگی، برنامه های گسترده ای توسط مراکز افق اجرایی 
شده است البته با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع 
کرونا، استفاده از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی 

در دستور کار قرار گرفته است.

اسکندری با بیان اینکه اینگونه فعالیت ها بازخورد خوبی 
و  متبرکه  بقاع  با  مردم  بیشتر  آشنایی  سبب  و  داشته 
طوری  به  است  شده  اوقاف  فعالیت های  و  امامزادگان 
که در طول پخش یکی از برنامه هایی که از جوار بقاع 
متبرکه روی آنتن سیمای مرکز قم رفته بود، ۲۰ هزار 
پیامک از سوی مخاطبان ارسال شد، ادامه داد: طرح های 
گوناگون سازمان اوقاف همچون آرامش بهاری، بصیرت 
عاشورایی، سوگواره یاس نبوی و … همچنین راه اندازی 
اداره  توسط  هم  اسالمی  اعیاد  در  شادی  کاروان های 

اوقاف استان قم با موفقیت اجرایی شده اند.

بوده،  عهده شهرداری ها  به  که  وظایفی  سایر  و  شهرها 
می شود.

سرعت یافتن روند واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها از 
پیک موجود با سرعت بیشتری عبور کنیم. مدیر گروه 
آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت استان قم افزود: 
درصد مثبت بودن تست های پی سی آر انجام شده در 
این وضعیت  از  باید  زمانی  اما  دارد  نزولی  روند  نیز  قم 
دریافت  افراد  میزان  که  باشیم  خوشحال  آمده  پیش 
 7۰ از  استان  سطح  در  کرونا  واکسن  دوم  دز  کننده 

برنامه گفتگوی خبری سیمای نور با بیان اینکه در سال 
دانش آموز  هزار   ۲۸۰ حدود  پذیرای  جاری  تحصیلی 
مهرماه خواهیم  از سوم  تحصیلی مختلف  دوره های  در 
بود، گفت: فضای آموزشی در نظر گرفته شده برای این 
دانش آموزان، ۱4۰۰ واحد آموزشی خواهد بود. مدیرکل 
آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه پنجشنبه 

این نهاد به اشتغال و توانمندسازی افراد تحت حمایت 
شد.

مباحث در این زمینه، سرمایه گذاری در موقوفات است 
عوائد  موجود، شاهد رشد  از ظرفیت های  استفاده  با  تا 
موقوفات باشیم و به مبالغ اندکی که بابت اجاره به دست 
می آید اکتفا نشود. وی نصب پنل های خورشیدی روی 
بام بقاع متبرکه را یکی از مصادیق این سرمایه گذاری ها 
این  برق  فروش  از  حاصل  عوائد  داد:  ادامه  و  دانست 
نیروگاه ها، به همان بقاع تخصیص داده می شود؛ ضمن 
اینکه طرح های گوناگون دیگری در حوزه کشاورزی هم 

در دستور کار قرار گرفته اند.

اسکندری با بیان اینکه زمانی که مدیریت اوقاف قم را بر 
عهده گرفتم، رتبه این اداره کل در سطح کشور ۱7 بود 
ولی با تالش همه همکاران، در سال گذشته به رتبه دوم 
ارتقا یافتیم و به این ترتیب، جهشی بزرگ در این زمینه 
حاصل شد به طوری که حتی مدیران سازمان اوقاف هم 
از این ارتقا کیفی اظهار شگفتی کرده اند، گفت: تالش 

شد. خواهند  پسماند  مدیریت  خدمات   بهای 
بهره مندی  فرصت  آخرین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است  جاری  سال  شهریورماه  پایان  تخفیف  این  از 
پرداخت  به منظور  می توانند  کرد:  شهروندان  عنوان 
به صورت  یا  و  شهرداری  هشتگانه  مناطق  به  عوارض 
عوارض   qom.ir آدرس  طریق  از  غیرحضوری 
 نوسازی و عمران شهری ملک خود را پرداخت نمایند. 
ابراز  قم  شهرداری  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیرکل 
عوارض  این  پرداخت  در  مردم  بیشتر  مشارکت  کرد: 
و  بیشتر  هرچه  ارائه  در  را  قم  شهرداری  به  می تواند 
کند. کمک  عزیز  همشهریان  به  خدمت رسانی   بهتر 

وی با تأکید بر چگونگی هزینه کرد این عوارض توضیح 
این عوارض صرف  قانون مذکور،  ماده یک  داد: مطابق 

درصد نیز بیشتر شود.

استان  سطح  در  واکسن  تزریق  مراکز  داد:  ادامه  وی 
فعال هستند و با حذف شرایط سنی، همه افراد باالی 
۱۸ سال می توانند برای دریافت واکسن مراجعه کنند، 
برای دانش آموزان نیز بر اساس اولویت بندی سنی روند 

واکسیناسیون آغاز شده است.

در  ابتدایی  اول  پایه  برای  شکوفه ها  زنگ  جاری  هفته 
سطح مدارس استان قم به صدا در خواهد آمد، افزود: 
در  ابتدایی  اول  پایه  در  آموز  دانش  هزار   3۰ از  بیش 
استان ثبت نام کردند و این عدد، باالتر از پیش بینی ما 

که ۲۸ هزار نفر بود، به ثبت رسید.

ثبت  روند  نباید  آموزان  دانش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
داد:  ادامه  کنند،  موکول  پایانی  روزهای  به  را  نام خود 
نزدیک به ۹3 درصد دانش آموزان استان ثبت نام قطعی 
شدند و فقط برخی دانش آموزان پایه نهم به دهم هنوز 
ثبت  زودتر  نیز  آنها  امیدواریم  که  نکرده اند  نام  ثبت 
اینکه  بیان  با  االسالم  شیخ  کنند.  تکمیل  را  خود  نام 
مدارس استان آمادگی پذیرش حضوری دانش آموزان را 
دارند اما با توجه به آموزش غیرحضوری در ایام شیوع 
کرونا روند یادگیری به شیوه غیر حضوری است، گفت: 
امیدواریم با روند مناسب واکسیناسیون دانش آموزان در 
استان بتوانیم به تدریج شاهد حضور آنها در محیط های 

آموزشی باشیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱5 میلیون خانواده و دانش 
آموز در سطح کشور درگیر مدرسه هستند، افزود: استان 

محمدعلی  سید  آیت اهلل  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدیرکل کمیته  میرشکار  اکبر  دیدار  در  علوی گرگانی 
امداد استان قم با وی ضمن قدردانی از خدمات خالصانه 
عملکرد  قم،  استان  امداد  کمیته  امدادگران  و  مدیران 
و  نتیجه مدیریت شایسته  را  استان  نهاد در  این  خوب 
و  دانست  میرشکار  ویژه  به  مجموعه  مدیران  سعه صدر 
مرتب  و  منظم  مدیریت،  در  ایشان  که  شنیده ام  گفت: 
و  ایتام  از  که  است  این  بر  سعی شان  تمام  و  هستند 
محرومان با روی خوش استقبال شود و هیچ نیازمندی 

از کمیته امداد ناامید بیرون نرود.

وی کمیته امداد را مرکزی برای تعلیم و تعلّم دانست 
مددجویان  توانمندسازی  و  اشتغال  کرد:  تصریح  و 
مهم ترین مسئله این نهاد است و باید به افراد بی بضاعت 

سازمان  راهبردی  و  اساسی  وظایف  بر  عالوه  می کنیم 
و کیفی  اوقاف، در دیگر حوزه ها هم شاهد رشد کمی 
برگزاری  و  قرآنی  فعالیت های  زمینه  ویژه در  به  باشیم 
مسابقات مربوط به قرآن که در این زمینه پیشرفت هایی 

داشته ایم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به اینکه 
کمک های  و  موقوفات  عوائد  محل  از  و  گذشته  سال 
خیرین، ۱۹ میلیارد تومان توسط اوقاف قم برای تهیه 
بسته های معیشتی، خرید تجهیزات پزشکی برای مراکز 
درمانی، داروی رایگان برای نیازمندان و تخفیف اجاره 
در  روند  این  که  هزینه شده  اقتصادی،  رکود  خاطر  به 
متبرکه  بقاع  در  افزود:  است،  یافته  تداوم  جاری  سال 
هم با راه اندازی مراکز افق، مباحث اجتماعی، فرهنگی 
توجه  با  که  می شوند  دنبال  توأمان  به صورت  قرآنی  و 
به تاکید رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب 

تأمین نیازمندی های شهری و احداث، اصالح و توسعه 
معابر، ایجاد پارک ها و مراقبت در رشد متناسب و موزون 

مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت استان 
قم با اشاره به نزولی شدن درصد تست های پی سی آر 
مثبت در قم،گفت:زمانی که میزان افراد دریافت کننده 

دز دوم به 7۰ درصد رسید باید خوش حال باشیم.

گفت:  تقی سلطانی  محمد  مهر،  گزارش خبرگزاری  به 
مراکز  در  شده  بستری  افراد  تعداد  نزولی  روند  شاهد 
با  است  امید  و  هستیم  کرونا  دلیل  به  استان  درمانی 

 مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به ثبت نام 
3۰ هزار دانش آموز در پایه اول ابتدایی قم گفت:۱4۰۰ 
واحد آموزشی برای دانش آموزان قم در نظر گرفته شده 

است.

در  االسالم  شیخ  حمیدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

آیت اهلل  سید محمدعلی علوی گرگانی ضمن قدردانی از 
بیشتر  توجه  امداد، خواستار  امدادگران کمیته  خدمات 

گفت:  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل   
و  بهتر  احیای  برای  قم  موقوفات  در  سرمایه گذاری 
در  و  شده  شروع  گذشته  سال  از  افزون تر،  درآمدزایی 

سال جاری هم ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم عباس اسکندری 
ظهر امروز در دیدار با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم با اشاره به تعداد موقوفات متصرفی و غیر متصرفی 
قم و رقبه های آنها، گفت: با احتساب مقابر علما و صلحا، 
روزهای  طول  در  و  دارد  وجود  استان  در  بقعه   ۱۱3
بقاع  این  با محوریت  برنامه های مختلفی  مختلف سال، 
 متبرکه و موقوفات در سطح استان قم اجرایی می شود.

اینکه  بیان  با  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
عین  حفظ  کنار  در  موقوفات  نیت  امینانه  اجرای 
شمار  به  اوقاف  سازمان  وظیفه  مهمترین  موقوفات، 
می رود، افزود: در دوره جدید مدیریتی سازمان، یکی از 

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت:  
و  نوسازی  عوارض  شهریورماه  پایان  تا  که  شهروندانی 
پرداخت کنند، عالوه  نقدی  به صورت  را  عمران شهری 
از ۱۰ درصد خوش حسابی، مشمول 3۰  بهره مندی  بر 
خواهند  پسماند  مدیریت  بهای خدمات  تخفیف  درصد 

شد.

آخرین  به  اشاره  با  وحیدنیا  محمد  نیوز  قم  گزارش  به 
نوسازی  عوارض های  تخفیف  از  بهره مندی  فرصت 
به  نسبت  که  شهروندانی  داشت:  اظهار  پسماند  و 
نوسازی و عمران شهری  سال  نقدی عوارض  پرداخت 
 ۱۰ از  بهره مندی  بر  عالوه  نمایند،  اقدام  خود  جاری 
تخفیف  درصد   3۰ مشمول  خوش حسابی،  درصد 

مدیر گروه آموزش و ارتقا سالمت مرکز بهداشت استان قم:

درصد مثبت بودن تست های پی سی آر در قم نزولی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم خبر داد؛

ثبت نام ۳۰ هزار دانش آموز در پایه اول ابتدایی در استان قم

آیت اهلل  علوی گرگانی:

دغدغه کمیته امداد باید اشتغال نیازمندان باشد

مدیرکل اوقاف قم تاکید کرد؛

تداوم سرمایه گذاری با محوریت موقوفات قم در سال ۱۴۰۰

پایان شهریور ماه آخرین فرصت بهره مندی از تخفیف بهای خدمات پسماند در قم
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جانفشانی های ملت ایران است و یاد و خاطره شهدا را 
راه  باشیم که شهدا چراغ  باور داشته  گرامی می داریم، 
هستند و می توانند ما را از گمراهی نجات دهند. مدیر 
نیز در  ارتقا سالمت مرکز بهداشت قم  گروه آموزش و 
این جلسه گفت: شاهد روند نزولی تعداد افراد بستری 
هستیم  کرونا  دلیل  به  استان  درمانی  مراکز  در  شده 
و  واکسیناسیون  روند  یافتن  سرعت  با  است  و امید 
رعایت پروتکل ها از پیک موجود با سرعت بیشتری عبور 
بودن  مثبت  درصد  افزود:  سلطانی  تقی  محمد  کنیم. 
نزولی  نیز روند  انجام شده درقم  آر  تست های پی سی 
دارد اما زمانی باید از این وضعیت پیش آمده خوشحال 
واکسن  دوم  کننده ُدز  دریافت  افراد  میزان  که  باشیم 

کرونا در سطح استان از 7۰ درصد نیز بیشتر شود.

وی ادامه داد:  مراکز تزریق واکسن درسطح استان فعال 
 ۱۸ باالی  افراد  همه  سنی،  شرایط  حذف  با  هستند و 
سال می توانند برای دریافت واکسن مراجعه کنند، برای 
روند  سنی  بندی  اولویت  اساس  بر  نیز  دانش آموزان 

واکسیناسیون آغاز شده است.

در  را  خود  سالمت  پرونده  که  همشهریانی  از  وی 
پس  نداند خواست  تشکیل  بهداشت  پایگاه های 
زمان  کوتاه ترین  در  خود  پرونده سالمت  تکمیل  از  
شده  تعیین  مراکز  به  واکسن  دریافت  ممکن، برای 
واکسیناسیون مراجعه کنند و از خدمات نظام سالمت 
بهره مند شوند. در پایان این جلسه نیز از آقای عباسعلی 
محمدی مطلع، خبرنگار و فعال فضای مجازی، به دلیل 
به  مردم  تشویق  و  واکسیناسیون  موضوع  در  اثر  تهیه 

انجام آن،  تجلیل شد.

کمیسیون برنامه وبودجه است.

داریم  دغدغه هایی  کرد:  بیان  قم  شهر  اسالمی  شورای 
که پروژه های نیمه تمام و برخی از پروژه های بسیار مهم 
که زندگی مردم را در آن منطقه یا محالت دچار چالش 
کرده است تکمیل و مشکالت موجود نیز برطرف شود.  
پایان  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو 
تاکید کرد: حمایت از شهرداری برای اجرای طرح های 
نیمه تمام عمرانی از اولویت های شورای اسالمی شهر و 

کمیسیون برنامه وبودجه است.

اما نباید این مساله ما را گمراه کند و همچنان رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در اولویت قرار دارد.

اسالمی  جامعه  در  این که  به  اشاره  درادامه با  وی 
محیط  و  یکدیگر  حقوق  رعایت  به  نسبت  افراد  همه 
گفت:  دارند،  بزرگی  اجتماعی  مسئولیت  خود  پیرامون 
نقش  جمعی  مساله ای  به عنوان  واکسیناسیون  امروز 
این  در  نزدن  واکسن  و  دارد  کرونا  با  درمقابله  مهمی 
افزود:   سلیمان پور  است.   شکنی  هنجار  نوعی  شرایط 
و  است  مهم  اجتماعی  مسئولیت  یک  واکسن  تزریق 
هر کس واکسن می زند عالوه بر حفظ سالمت خود و 
خانواده به سالمت جامعه نیز کمک می کند. وی اظهار 
شبهه ها در  برخی  تاثیر  تحت  مردم  از  داشت:  بخشی 
که  می کنند  خودداری  زدن  واکسن  از  مجازی  فضای 

و گفت:  اشاره کرد  و شهرداری  تعامل شورای شهر  به 
و  مثبت  همکاری  تاکنون  شورا  فعالیت  آغاز  ابتدای  از 
معضالت  حل  برای  شهرداری  و  شورا  بین  دوجانبه ای 
این  امیدواریم  و مشکالت مردم وجود داشته است که 

تعامل مثبت ادامه یابد.

به گفته او بودجه شهرداری قم به عنوان یک کالن شهر، 
بودجه باالیی نیست که باید در این زمینه برنامه ریزی های 
اساسی انجام شود، به طوری که بتوان پروژه های شهری 
که در سال های گذشته انجام شده و یا در دست اقدام 
بودجه  کمیسیون  عضو  برسانیم.  نتیجه  به  را  است 
داریم  دغدغه هایی  کرد:  بیان  قم  شهر  اسالمی  شورای 
که پروژه های نیمه تمام و برخی از پروژه های بسیار مهم 
که زندگی مردم را در آن منطقه یا محالت دچار چالش 
کرده است تکمیل و مشکالت موجود نیز برطرف شود.  
پایان  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو 

شورای  برای  بودجه ای  لحاظ  از  که  جایی  تا  کرده اند، 
شهر امکان داشته باشد شهرداری را حمایت می کنیم.

تأمین  در  مشکلی  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  او 
اعتبارات وجود ندارد، افزود: بر اساس درخواست مدیران 
بودجه  تأمین  شهری،  مختلف  مناطق  در  شهروندان  و 
اتفاق افتاده که این مهم نشان دهنده حمایت های خوب 
شورا از شهرداری است. عضو شورای اسالمی شهر قم، 
و گفت:  اشاره کرد  و شهرداری  تعامل شورای شهر  به 

الزم است در این رابطه از ظرفیت بسیار باالی پزشکان 
و متخصصان برای تشویق مردم به سمت واکسیناسیون 

استفاده شود.

وی افزود:  آمارهای بین المللی حکایت از اثربخشی بسیار 
با ویروس کرونا و کاهش  زیاد واکسیناسیون در مقابله 
این  که  دارد  آن  از  ناشی  فوتی های  میزان  چشمگیر 
مساله در کشور ما نیز صدق می کند. معان استاندارقم با 
اشاره به این که با انجام گسترده واکسیناسیون، وضعیت 
جامعه با رعایت دستورالعمل ها به شرایط قبل بازخواهد 
که  کسانی  با  الزم  قانونی  برخورد  کرد:  تاکید  گشت، 
فعالیت می کنند  واکسیناسیون  علیه  در فضای مجازی 

توسط مراجع انتظامی و قضایی صورت می گیرد.

روی  پیاده  موضوع  به  خود  سخنان  در  همچنین  وی 
انجام  برای  الزم  داشت: تدبیر  بیان  و  پرداخت  اربعین 
سریع و با سهولت بیشتر تست های پی سی آر از زائران 
اربعین استان در دستور کار قرار گیرد. وی افزود: همه 
حاضر  عظیم  حماسه  این  در  دارند  دوست  ایران  ملت 
جان  و  سالمت  حفظ  و  است  سخت  شرایط  اما  شوند 
نهایت  باید  و  دارد  اهمیت  مساله  این  در  نیز  زائران 
با رعایت پروتکل ها  این سفر معنوی  انجام  برای  تالش 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی  گیرد.  صورت 
آغاز  خود  معین  زمان  در  دانشگاه ها  و  گفت: مدارس 
به شکل غیر  فعالیت آن ها  اما فعال  به کار خواهد کرد 
از واکسیناسیون دانش آموزان،  حضوری است ولی پس 
نیز  مراکز  این  حضوری  بازگشایی  برای  زمینه  و  بستر 

فراهم خواهد شد.

سلیمان پور همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و  مجاهدت ها  یادآور  مقدس  دفاع  هفته  کرد:  تاکید 

تاکید کرد: حمایت از شهرداری برای اجرای طرح های 
نیمه تمام عمرانی از اولویت های شورای اسالمی شهر و 

و  مثبت  همکاری  تاکنون  شورا  فعالیت  آغاز  ابتدای  از 
معضالت  حل  برای  شهرداری  و  شورا  بین  دوجانبه ای 
این  امیدواریم  و مشکالت مردم وجود داشته است که 

تعامل مثبت ادامه یابد.

به گفته او بودجه شهرداری قم به عنوان یک کالن شهر، 
بودجه باالیی نیست که باید در این زمینه برنامه ریزی های 
اساسی انجام شود، به طوری که بتوان پروژه های شهری 
که در سال های گذشته انجام شده و یا در دست اقدام 
بودجه  کمیسیون  عضو  برسانیم.  نتیجه  به  را  است 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت: 
در این استان ظرفیت گسترده ای برای سرعت بخشیدن 
کرونا،   ویروس  با  موثر  مقابله  و  واکسیناسیون  روند  به 

فراهم شده است. 

اطالع  شورای  درجلسه  دوشنبه  روز  سلیمان پور  بیژن 
رسانی قم در سالن کرامت استانداری، افزود: خوشبختانه 
روند واکسیناسیون در استان  در گروه سنی باالی ۱۸ 
سال بدون محدودیت سنی انجام می شود و شعار ما این 
باز  واکسیناسیون  انجام  از  نیز  تن  یک  درقم  که  است 
نماند. وی با بیان اینکه مردم قم نگران محدودیت های 
تردد شبانه برای انجام واکسیناسیون نباشند، گفت: بر 
وضعیت  مراجع رسمی،  توسط  شده  ارائه  آمار  اساس 
بیماری کرونا در سطح کشور و استان قم کاهشی است، 

نرجس نیازمند گفت: حمایت از شهرداری برای اجرای 
طرح های نیمه تمام از اولویت های شورای شهر است. 

های باشگاه خبرنگاران  استان  گزارش  گروه  به 
جوان از قم،  نرجس نیازمند ،عضو هیئت  رئیسه شورای 
اسالمی شهر قم با اشاره به تالش ها و برنامه ریزی ها برای 
با برنامه ریزی هایی که  رفع نیاز های شهری اظهار کرد: 
اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر برنامه ریزی 
شورای  برای  بودجه ای  لحاظ  از  که  جایی  تا  کرده اند، 

شهر امکان داشته باشد شهرداری را حمایت می کنیم.

تأمین  در  مشکلی  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  او 
اعتبارات وجود ندارد، افزود: بر اساس درخواست مدیران 
بودجه  تأمین  شهری،  مختلف  مناطق  در  شهروندان  و 
اتفاق افتاده که این مهم نشان دهنده حمایت های خوب 
شورا از شهرداری است. عضو شورای اسالمی شهر قم، 

برای  شهرداری  از  حمایت  گفت:  نیازمند  نرجس 
شورای  اولویت های  از  نیمه تمام  طرح های  اجرای 

شهر است. 

های باشگاه خبرنگاران  استان  گزارش  گروه  به 
جوان از قم،  نرجس نیازمند ،عضو هیئت  رئیسه شورای 
اسالمی شهر قم با اشاره به تالش ها و برنامه ریزی ها برای 
با برنامه ریزی هایی که  رفع نیاز های شهری اظهار کرد: 
اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر برنامه ریزی 

معاون استاندار قم:

ظرفیت گسترده ای برای تسریع روند واکسیناسیون درقم فراهم شده است

راهداری  کل  اداره  وحریم  راه  ایمنی  اداره  رئیس 
 : کرد  مطرح  قم  استان  ای  جاده  ونقل  حمل  و 
بااعتباری افزون بر 75 میلیاردریال طرح خط کشی 
جاده ای به طول یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر ، درسطح 

راههای استان قم اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
وارتقا  تامین  منظور  به  قم  استان  ای  جاده  ونقل 
احیا  و  اجرا  پروژه   ، راهها  ایمنی  حداکثری سطح 
خطوط ترافیکی در محورهای جاده ای استان قم 
اداره  ایمنی راه و حریم  اداره  عملیاتی شد. رئیس 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن 
اعالم خبر فوق تصریح کرد : قالب اجرایی این طرح 
شامل احیا و اجرای خطوط ترافیکی به صورت سرد 

و گرم و همچنین اجرای نقوش می باشد .

نقش  که  مهم  این  یادآوری  با  خلیلی  سید حسن 
رانندگان  درهدایت  ای  جاده  ترافیکی  خطوط 
نقاط   ، بارش  ایام   ، شب  درطول  بخصوص   ،
دوچندان  اهمیتی  ...از  و  گیر  مه  و  کوهستانی 
برخوردار خاطرنشان ساخت : با توجه به پی گیری 
های به عمل آمده و حمایتهای بی دریغ مسئولین 
انعقاد  به  امر ) بخصوص مدیرکل محترم ( نسبت 
قرادادی درقالب اجراو احیا خطوط ترافیکی درسطح 
راههای استان قم طی سالجاری اقدام گردید . وی 
یکهزار  را شامل  دراین طرح  اجرایی  طول خطوط 
 : افزود  و  و ۱۰۰ کیلومتر خط سرد وگرم دانست 
همچنین درقالب این پروژه افزون بر ۲۰۰ متر مربع 
نقوش نیز درسطح راههای استان اجرایی می شود .

راهداری  اداره کل  و حریم  راه  ایمنی  اداره  رئیس 
و حمل ونقل جاده ای استان قم اجرای طرح خط 
کشی را با اولویت راههای شریانی )شامل آزادراهها 
وبزرگراهها ( دانست و متذکر شد : همچنین سعی 
بر آن است که در دیگر محورها ی مواصالتی که 
در زمره راههای شریانی نمی باشند اما از ترافیک 
اجرا  ترافیکی  خطوط    ، برخوردارند  چشمگیری 
این  تکمیل  و  اجرا  زمانی  بازه  نیا  خلیلی   . شوند 
 ۱4۰۰ سال  پایان  تا  حداکثر  و  یکساله  را  پروژه 
افزون  طرح  این  اجرای  جهت   : افزود   و  دانست 
که  یافته  تخصیص  اعتبار  ریال  میلیارد   75 بر 
ای  جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  سازمان  ازمنابع 
آنکه  یادآوری  با  درخاتمه  وی   . است  شده  تامین 
اصول  رعایت  به  منوط  ترافیکی  ماندگاری خطوط 
روی  از  نقلیه  عبوروسائط  عدم  و  نگهداری  خط 
موکد  :درخواست  کرد  عنوان  باشد  می  خطوط 
اینجانب ازتمامی رانندگانی که ازمحل اجرای پروژه 
با  کامل  همکاری   ، میکنند  عبور  های خط کشی 
عوامل اجرایی جهت جلوگیری ازوقوع هرنوع حادثه 
بخصوص   ، خطوط  روی  از  عبور  عدم  و  سویی  از 

درساعات اولیه اجرا ازسویی دیگر می باشد.

طرح خط کشی محورهای 

جاده ی استان قم عملیاتی شد

عضو هیئت داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان 
استان  در  خیابانی  تئاتر  دبیرخانه  تشکیل  لزوم  بر 
می تواند  دبیرخانه  این  گفت:  و  کرد  تأکید  قم 
گوناگون  موضوعات  در  را  مختلفی  جشنواره های 
برگزار کند و از این طریق، توجه به تئاتر خیابانی 

استمرار داشته باشد.

تئاتر  جشنواره  نخستین  خبری  ستاد  گزارش  به 
به  فدایی حسین  حسین  سید  افالکیان،  خیابانی 
ظرفیت تئاتر خیابانی اشاره کرد و گفت: این گونه 
و  ندارد  دکور  و  نور  و  سالن  به  نیازی  نمایش  از 
می توانند  خاصی  امکانات  بدون  هنری  گروه های 
به  مهم  مزیت  یک  کنندکه  اجرا  را  خود  نمایش 
که  فعلی  شرایط  در  داد:  ادامه  وی  می رود.  شمار 
محدودیت  نمایش  سالن  در  مخاطب  حضور  برای 
وجود دارد، امکان خوبی برای گروه های نمایش های 
خیابانی فراهم شده تا با رعایت فاصله گذاری بتوانند 
نمایش خود را در سطح شهر اجرا کنند. عضو هیئت 
داوران جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان یادآور شد: 
قم  در  تئاتر خیابانی  از ظرفیت  قبل تر  باید خیلی 
برای  ظرفیت  این  از  که  حاال  اما  می شد  استفاده 
دفاع  موضوع  با  افالکیان  تئاتر  رویداد  برگزاری 
از  قدردانی  جای  است،  شده  بهره گیری  مقدس 

برگزارکنندگان دارد.

وی با تأکید بر اینکه تئاتر خیابانی را نباید منحصر 
که  زمان  هر  افزود:  کرد،  خاص  موضوع  یک  به 
داشته  وجود  باز  فضای  در  نمایش  اجرای  امکان 
مناسبت ها  با  متناسب  نمایش هایی  باشد،می توان 
هیئت  عضو  داشت.  خیابانی  اجرای  و  کرد  تولید 
لزوم  بر  افالکیان  خیابانی  تئاتر  جشنواره  داوران 
تشکیل دبیرخانه تئاتر خیابانی در استان قم تأکید 
کرد و گفت: این دبیرخانه می تواند در مناسبت های 
گوناگون  موضوعات  در  را  جشنواره هایی  مختلف، 
برگزار کند و از این طریق، توجه به تئاتر خیابانی 
به  اشاره  با  فدایی حسین  باشد.  داشته  استمرار 
اجرای شش گروه منتخب جشنواره تئاتر خیابانی 
افالکیان، گفت: با توجه به اینکه قم شهر مستعدی 
در هنرهای نمایشی محسوب می شود، بنده انتظار 
پیدا  راه  جشنواره  به  بیشتری  آثار  تعداد  داشتم 
آثار  انتخاب  در  محدودیت هایی  اینکه  با  می کرد 

وجود داشت.

بیشتری  کار  آثار جشنواره جای  بیشتر  افزود:  وی 
داشت و از کیفیت الزم برخوردار نبود که باید با یک 
برنامه ریزی بلندمدت، شرایط را برای ارتقای کیفی 
داوران  هیئت  عضو  کرد.  فراهم  نمایشی  گروه های 
جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان تصریح کرد: بیشتر 
نمایش های منتخب از نظر نمایشنامه ضعف اساسی 
داشتند و اگر بعضی اجراها نتوانست انتظار داوران 
را برآورده کند به دلیل ضعف جدی در نمایشنامه  
فراوانی  ظرفیت  اینکه  بیان  با  فدایی حسین  بود. 
وجود  موضوعی  لحاظ  به  قوی  متن  نگارش  برای 
دارد، گفت: در قم نویسنده های توانمندی فعالیت 
دارند که اگر حمایت شوند، می توانند نمایشنامه با 
بیشتری  بومی  آثار  بنویسند و  موضوع شهدای قم 
خلق کنند. وی افزود: پیشنهاد می کنم برای سال 
آینده، ابتدا گروه ها شناسایی شوند و متون نمایشی 
در اختیار آنها قرار گیرد و کالس های آموزشی نیز 

برای آنان برگزار شود.

سید حسین فدایی حسین عنوان کرد
 دبیرخانه نمایش خیابانی در قم

تشکیل شود

از  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   مدیرعامل 
مولکولی  و  اختصاصی سلولی  آزمایشگاه  راه اندازی 
در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب، 
روش  به  کرونا  ویروس  پایش  و  شناسایی  جهت 
PCR به منظور بررسی وضعیت ویروس کرونا در 

شبکه های آب و فاضالب خبر داد.

فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اشاره  با  پور  جان صادق  علی  دکتر  قم،  استان 
اندازه گیری  و  پایش  گفت:  کرونا  بیماری  شیوع 
پساب  همچنین  و  آب  شبکه های  در  ویروس  این 
خروجی تصفیه خانه های  فاضالب از اهمیت ویژه ای 
از  اطمینان  اهمیت  به  اشاره  با  وی  برخوردار شد. 
وارد  که  پسابی  همچنین  و  شرب  آب  سالمت 
شناسایی  با  داشت:  اظهار  می شود،  زیست  محیط 
و اندازه گیری مقدار ویروس کرونا، می توان ظرفیت 
در  بیماری  شیوع  میزان  پیش بینی  برای  مناسبی 
شرکت  مدیرعامل  آورد.  دست  به  شهری  مناطق 
آب و فاضالب استان قم با تأکید بر اینکه بررسی 
وضعیت ویروس کرونا در شبکه های آب و فاضالب  
برای سازمان های متولی بهداشت از اهمیت باالیی 
راستا  همین  در  کرد:  خاطرنشان  است،  برخوردار 
آزمایشگاه  این  راه اندازی  به  اقدام  استان  آبفای 
فاضالب  و  آب  در  ویروس  این  شناسایی  جهت 
اینکه روشPCR   به تشخیص  بیان  با  وی  کرد. 
مولکولی ماده ژنتیکی ارگانیسم ها در آب می پردازد، 
به  منحصر  مزایای  دارای  روش  این  داشت:  اذعان 
و  دقت  به  می توان  جمله  آن  از  که  است  فردی 
متداول  روش های  به  نسبت  باالتر  بسیار  سرعت 

آزمایشگاهی اشاره کرد.

به  توجه  با  کرد:  تاکید  ادامه  در  پور  صادق  دکتر 
و  آب  نمونه های  روی  بر  شده  انجام  آزمایش های 
پساب، تاکنون هیچ گونه آلودگی از لحاظ ویروس 

کووید ۱۹ مشاهده نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص 
ویروس کرونا در آبفای قم

عضو هیئت  رئیسه شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد؛ 

عزم شورا و شهرداری قم برای اتمام طرح های نیمه تمام و رفع مشکالت مردم

ابوالقاسم مقیمی با بیان اینکه محتوای هنری در رابطه 
و  ناچیز است  با روضه خانگی در فضای مجازی بسیار 
عکس، پوستر و طرح گرافیکی که به این امور پرداخته 
مفاهیم  انتقال  در  هنر  زبان  گفت:  ندارد،  وجود  باشد 
اُنس  جدید  نسل  به ویژه  و  دارد  به سزایی  تاثیر  دینی 
آن ها  با  و  داشته  هنری  مختلف  قالب های  با  بیشتری 
فرهنگی  مدیرعامل  می کنند.  برقرار  بهتری  ارتباط 
شهرداری قم بیان کرد: کارگاه گرافیک تولید اثر ترویج 
و  کرونا  شیوع  از  پس  که  است  مبحثی  خانگی  روضه 
مورد  گذشته  از  بیشتر  بیماری  این  محدودیت های 
توجه شهروندان قرارگرفته و به یکی از موضوع های مهم 

فرهنگ شهروندی مردم این شهر تبدیل شده است.

مشابه  هنری  برنامه های  درراستای  افزود:  مقیمی 
استادان  حضور  با  کتابت  کارگاه  دوره  چند  تاکنون 
شهروندی،  فرهنگ  درموضوع های  خوشنویسی  مبرز 

مهدویت وامام زمان)عج( و غیره ترتیب یافته است.

جایگزین  نارون  چندساله  نهال  با  درختان  این  تمام 
می شوند، خاطرنشان کرد: گونه هایی که بیشتر درگروه 
درختان خطرآفرین حذف می شوند، اکالیپتوس است که 
شکنندگی بیشتری داشته و انحراف به سمت خیابان یا 
پیاده رو دارند. جوادیان یادآور شد: درختان نهارون، پده 
و غیره نیز دراین دسته قرار دارند که به دلیل انحراف، 
با  نیز  درختانی  البته  هستند،  آلودگی  یا  و  پوسیدگی 
گذشته  دهه های  در  دیگر  درختان  با  نادرست  فاصله 

کاشته شده که شناسایی ، و حذف خواهند شد.

از سرگرفته  قم  تفریحی شهر  مراکز  فعالیت 
شد

با تغییر وضعیت کرونایی،  مراکز تفریحی و شهربازی ها 
شهر قم فعال شده و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
آماده پذیرایی از شهروندان هستند. براساس این گزارش 
همه گیری  با  مواجهه  در  استان  وضعیت  تغییر  با  و 
مراکز  استانی،   ستاد  هماهنگی  با  و  کرونا  ویروس 
خدمات  ارائه  برای  قم  شهر  شهربازی های  تفریحی و  
شهربازی  سه  گزارش  بنابراین  شد.  فعال  به شهروندان 

علوی، غدیرو  هاشمی و همچنین مجموعه سرپوشیده 
کودکان  و  خردساالن   بازی  مجموعه   ۱۲ درکنار  قائم، 
شامل پارک های بادی  و ترامپولین ها نیز فعال هستند. 
کابل راه  نام  با  تله سیژ  مهیج  مجموعه های  همچنین 
آماده  نیز  علوی  دربوستان  کوهستان  آسمان وسورتمه 

ارائه خدمات به  شهروندان قمی می باشد.

درقم  خانگی  روضه های   اثر  تولید  کارگاه 
برگزار شد

همت  به  خانگی  روضه  ترویج  اثر  تولید  کارگاه 
قم،  شهرداری  ورزشی  هنری  فرهنگی  سازمان 
مشعر  ایمانی  جامعه  و  حرم  حضرت معصومه)س( 
شهیدان)ع(  سیدوساالر  سوگواری  ایام  به مناسبت 
شد.  برگزار  تصویرگری  عرصه  هنرمند   ۲5 حضور  با 
مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری قم درگفت وگویی 
روضه  ترویج  اثر  تولید  گرافیک  برگزاری کارگاه  از 
دهمین  درقالب  خانگی  روضه های  محوریت  با  خانگی 
سوگواره عکس وپوستر هیات با حضور استاد محمدرضا 

دوست محمدی درصحن صاحب الزمان)عج( خبر داد.

شهرداری  سبز  پارک هاوفضای  سازمان  مدیرعامل 
شهر  درسطح  خطرآفرین  درخت   ۲5۱ گفت:  قم، 
شناسایی شده که با مجوز کمیسیون ماده هفت حذف ، و 

درختان نارون چندساله جایگزین خواهد شد. 

به گزارش شنبه شب روابط عمومی شهرداری قم، پیام 
جوادیان با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون ماده هفت، 
شد  مطرح  درخواست   ۱۹ جلسه  دراین  داشت:  اظهار 
که از بین آن ها 6 پرونده مربوط به واحدهای شهرداری 
اینکه پنج پرونده نیز شخصی بود که  با بیان  بود. وی 
و  پارکینگ  درب  مقابل  درخت  قرارگیری  درخصوص 
مزاحمت درختان بوده است، اضافه کرد: هشت پرونده 
درخصوص  نیز  مذکور  به کمیسیون  شده  ارجاع  دیگر 
بازدیدهای به عمل آمده در کمیسیون ساماندهی مربوط 

به درختان خطرآفرین شهر بود.

مدیرعامل پارک های قم، تصریح کرد: ۲5۱ اصله درخت 
خطرآفرین در کمیته ساماندهی شناسایی و  معرفی شده 
بود که در کمیسیون مطرح، و مجوز حذف و  جایگزینی 
با تاکید براینکه  آن ها با درخت جدید گرفته شد. وی 

2۵۱ درخت خطرآفرین  از سطح شهر قم برداشته می شود

عضو هیئت  رئیسه شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد؛ 

عزم شورا و شهرداری قم برای اتمام طرح های نیمه تمام و رفع مشکالت مردم

 رئیس هیئت کشتی استان قم با اشاره به حضور 
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲3 سال در مسابقات 
از  مربی  یک  و  ورزشکار  صربستان،گفت:4  جهانی 

استان قم در این اردو شرکت دارند.

رئیس  علیای  هادی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
حضور  به  توجه  با  گفت:  قم  استان  کشتی  هیئت 
تیم ملی کشتی زیر ۲3 سال در رقابت های جهانی 
صربستان اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم 
طور  به  فدراسیون  سوی  از  فرنگی  کشتی  ملی 
همین  بر  داد:  ادامه  وی  است.  شده  اعالم  رسمی 
اساس نفرات دعوت شده از استان قم، در وزن 63 
کیلوگرم علیرضا نجاتی، در 67 کیلوگرم محمدجواد 
رضایی، در 7۲ کیلوگرم امیر عبدی و در وزن ۹7 
علیای  هادی  می باشند.  عبدالهی  صادق  کیلوگرم 
افزود: همچنین مهدی علیزاده پورنیا نیز به عنوان 
داشت.  خواهد  حضور  اردو  این  در  سازنده  مربی 
 3۰ روز  صبح   ۹ ساعت  باید  شده  دعوت  نفرات 
خانه  محل  در  کرونا  تست  انجام  برای  شهریورماه 
کشتی شهید ابراهیم هادی حضور یابند. رقابت های 
کشتی زیر ۲3 سال قهرمانی جهان روزهای ۱۰ تا 
۱6 آبان ماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار 

می شود.

رئیس هیئت کشتی استان قم مطرح کرد؛

حضور ۴ ورزشکار از استان قم 
در اردوی تیم ملی زیر 2۳ سال 

کشتی فرنگی
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مجتمع  ملک  خرید  برای  تقاضا  نبود  به  توجه  با 
شهریور   3۱ پروژه  این  مزایده  دوم  نوبت  رضوان، 

ماه برگزار می شود. 

در  که  این  به  توجه   قم،با  گزارش  دادستانی  به 
انتشار  وجود  با  رضوان  پروژه  مزایده  اول  نوبت 
آگهی در روال قانونی و درج خبر آن در سایت ها 
و خبرگزاری ها، تقاضایی برای خرید ملک مذکور 
در  رضوان  پروژه  مزایده  دوم  نوبت  نداشت،  وجود 
رأی  اساس  بر  می شود.  برگزار  شهریور   3۱ روز 
نظام  اخاللگران  جرایم  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه 
اقتصادی قم، مبنی بر محکومیت مدیرعامل پروژه 
قم،  دادستان  دستور  حسب  و  رضوان  مسکونی 
و  میلیارد   ۱۱4 پایه  قیمت  به  پروژه  این  مزایده 
575 میلیون تومان در روز چهارشنبه 3۱ شهریور 

در دادسرای قم برگزار می شود.

در  آگهی  طریق  از  قانونی  صورت  به  مزایده  این 
روزنامه های کثیراالنتشار قم به اطالع عموم رسیده 
وجود  خریداری  مقرر  موعد  در  چنانچه  و  است 
از  مجدد  و  می شود  تجدید  مزایده  باشد  نداشته 
خواهد شد.  رسانی  اطالع  جراید  در  آگهی  طریق 
گفتنی است در  پروژه مسکونی رضوان در اقدامی 
شده  فروخته  نفر   ۱4۰۰ به  واحد    ۱3۲ مجرمانه 

است.

برگزاری نوبت دوم مزایده 
پروژه رضوان در ۳۱ 

شهریورماه

از  تقدیر  با  ناجا  فرمانده  با  تماس  در  کشور  وزیر 
قم   ۱۱۰ پلیس  کارشناس  هوشمندانه  اقدام 
درمواجهه با تماس و درخواست کمک یکی از هم 
پاسخگو  مأمور  تا  ناجا خواست  فرمانده  از  وطنان، 

مورد تقدیر قرار بگیرد. 

های باشگاه خبرنگاران  استان  گروه  گزارش   به 
تاکید  با  کشور  وزیر  وحیدی  احمد  جوان از قم، 
انتظامی  نیروی  جایگاه  بیشتر  تقویت  ضرورت  بر 
در افکار عمومی، گفت: نیروی انتظامی پناهگاه و 
با اشاره  ملجا امن و مطمئن مردم است. وحیدی 
به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند 
و  مدبرانه  عاقالنه،  باید  انتظامی  نیروی  عملکرد 
باید  کرد:  تصریح  باشد؛  آفرین  اعتماد  مردم  برای 
آفرین،  امید  و  ساز  اعتماد  حرکت های  تقویت  با 
جایگاه این سازمان مهم در کشور نزد مردم عزیز 

ایران تقویت شود.

مرکز  با  تماس یک هموطن  پی  در  است،  گفتنی 
سفارش  قالب  در  قم،   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های 
غذا که به منظور درخواست کمک صورت گرفت، 
درخواست  با  تا  باعث شد  پلیس  مأمور  هوشیاری 
پاسخ »بله-خیر« از شخص تماس گیرنده و آگاهی 
از مزاحمت ایجاد شده برای او، بالفاصله موضوع به 
مأموران گشت کالنتری ۱۹ توحید اعالم و با حضور 
سریع پلیس در محل، شخص مزاحم دستگیر شود.

تقدیر وزیر کشور از اقدام 
هوشمندانه کارشناس پلیس 

نمونه، نخبه و همچنین خانواده های شهدای سرباز سپاه ۱۱۰ قم
استان قم برگزار خواهد شد.وی با اشاره به برنامه های 
سه شنبه ششم مهرماه گفت:نکوداشت فرماندهان شهید 
دفاع مقدس با اعطای درجات ابالغی سرداران شهید به 
خانواده آن ها از مهمترین این برنامه هاست و ساعت ۱۰ 
صبح در سالن اجتماعات باغ موزه دفاع مقدس استان 

برگزار می گردد.

سردار موحد با اشاره به آخرین روز از هفته دفاع مقدس 
نشست  مهرماه ساعت ۹ صبح  هفتم  گفت: چهارشنبه 
راویان دفاع مقدس و ساعت ۱7 عصر مراسم رونمایی 
سالن  در  کریمی  محمد  حاج  شهید  سردار  مستند  از 
وی  می شود.  برگزار  مقدس  دفاع  موزه  باغ  اجتماعات 
همچنین ادامه داد: بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه به صورت 
غیر متمرکز در رده های مختلف نیرو های مسلح، بسیج 
و دستگاه های مختلف برگزار می شود که از جمله آن ها 
رزمایش  ایثارگران،  و  جانبازان  شهدا،  خانواده  با  دیدار 
معیشتی،  بسته   45۰۰ توزیع  با  مومنانه  کمک های 
انتشار وصیت نامه شهدا در فضای مجازی و شبکه های 
خیابانی،  تئاتر های  سرود،  گروه های  اجرای  اجتماعی، 
مسلح  نیرو های  توسط  خون  اهدای  ورزشی،  مسابقات 
پویش های  آغاز  و  کوهپیمایی  اردو های  بسیجیان،  و 

مختلف است.

وی در ادامه گفت: قرارگاه محرومیت زدایی سپاه استان 
قم نیز چندین پروژه را در این هفته کلنگ زنی و افتتاح 
خواهد کرد که از جمله آن ها می توان به حفر چاه آب در 
سه روستا، آغاز عملیات مدرسه علی آباد و آغاز به کار 
مدرسه چشم شور بخش مرکزی اشاره نمود.حاجی زاده 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  استان  شهدای  کنگره  رئیس 
هفته دفاع مقدس فرصت تجدید بیعت با امام راحل و 
همچنین  وی  است.  اسالمی  انقالب  عظیم الشأن  رهبر 
عنوان کرد: تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای 
ستاد  برنامه های  هدف  مهمترین  نوجوانان  و  جوانان 
شهدای  کنگره  مسئول  است.  مقدس  دفاع  بزرگداشت 
قم گفت: دشمن در فضای مجازی و فرهنگی مقابل ما 
ایستاده است و گنجینه دفاع مقدس یک فرصت است تا 

در مقابل این تهدیدات بایستیم.

اندیشه دفاعی حضرت  تبدیل شود چرا که  پیروزی  به 
جانشین  بود.  اسالمی  ناب  اندیشه های  از  برگرفته  امام 
فرمانده سپاه استان قم خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس 
تمام آحاد ملت ایران همه در کنار یکدیگر قرار گرفتند 
و به صورت متحد و منسجم با ایثار و از خودگذشتگی 

در مقابل دشمن ایستادند و مبارزه کردند.

و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظامی  قدرت  همچنین  وی 
گرفتن انحصار قدرت نظامی از استکبار را تحت رهبری 
عنوان  امام خمینی  اندیشه های  تداوم  و  خامنه ای  امام 
حدی  به  اسالم  رزمندگان  اقتدار  امروز  افزود:  و  کرد 
کشتی های  و  آمریکایی  پرنده های  که  است  رسیده 
انگلیسی را هدف قرار گرفته و رصد می کنند و داعش 
با  موحد  سردار  اند.  کشانده  ذلت  به  منطقه  در  نیز  را 
اشاره به برکات انقالب اسالمی تاکید کرد:تفکر انقالبی با 
اقتدار، حضور بیگانگان را در منطقه متزلزل کرده است 
به نحوی که استکبار عقب نشینی کرده و امروز آمریکا 
به هیچ وجه شریک قابل اعتمادی در منطقه نخواهد بود 

و شکست خورده است.

وی با یادآوری مکتب حاج قاسم سلیمانی گفت: مکتب 
حاج قاسم از قدرتی برخوردار است که در پرتو آن مردم 
از  و  ایستادگی کردند  برابر ظلم  در  و  دنیا متحد شده 
مرز های سیاسی خود دفاع خواهند کرد. جانشین سپاه 
از سخنان رهبر  به فرازی  اشاره  با  استان قم همچنین 
دفاع  می فرمایند:  خامنه ای  امام  گفت:  انقالب  معظم 

که  است  نشدنی  تمام  و  نشدنی  فراموش  گنج  مقدس 
باید تا می توانیم از آن استخراج کنیم تا فرهنگ دفاع 

مقدس را به نسل های آینده منتقل کنیم.

کار  کرد:اگر  خاطرنشان  قرآن  آیات  به  توجه  با  موحد 
برای خدا انجام شود خدا کمبود ها را پر می کند همانطور 
که در دفاع مقدس، جمهوری اسالمی با دست خالی در 
برابر دنیا قرار داشت امداد های غیبی به میدان می آمدند 
می شدند.  پیروز  دشمن  علیه  نصرت ها  این  با  شهدا  و 
از 3۱ شهریور  آغاز هفته دفاع مقدس  به  اشاره  با  وی 
شعار  با  امسال  مقدس  دفاع  هفته  گفت:  مهر  هفتم  تا 
ویروس کرونا  به دلیل  آغاز می شود که  »ما مقتدریم« 
با محدودیت و همچنین با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

برنامه های  جانشین فرمانده سپاه استان قم در تشریح 
هفته دفاع مقدس سال ۱4۰۰ گفت::3۰ شهریور آیین 
ویدیو  صورت  به  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  از  تجلیل 
کنفرانس با حضور رئیس جمهور همزمان با سراسر کشور 
در قم نیز برگزار می شود. وی افزود:3۱ شهریورماه رژه 
موتور سواری با حضور موتورسواران در مسجد مقدس 
جمکران جهت تجدید میثاق با امام زمان )عج( و حرکت 
فرقانی،  کامکار،  بیمارستان های  سمت  به  محور   4 در 
امام رضا )ع( و امیرالمومنین )ع( با هدف تجلیل از کادر 
درمان اجرا خواهد شد. موحد افزود:همچنین چهارشنبه 
حاج  حضور  با  پرستاره  شب های  مراسم  شهریور   3۱
حسین یکتا به مدت سه شب در گلزار شهدا بعد از نماز 
استان  جانشین سپاه  برگزار خواهد شد.  و عشا  مغرب 
روحینا  تلویزیون  فیلم  از  رونمایی  گفت:  ادامه  در  قم 
سردیس  و  سیما  و  صدا  رسانه ای  تولیدات  مجموعه  و 
کارشناسان  تربیت  آموزشی  کارگاه  برگزاری  شهدا، 
عطرافشانی  و  مقدس  دفاع  محوریت  با  شفاهی  تاریخ 
برنامه های هفته دفاع  از مهمترین  نیز  گلزار های شهدا 
مقدس در پنجشنبه ۱ مهرماه است. وی همچنین در 
شب های  مراسم  نیز  ماه  مهر   6 تا  سوم  افزود:از  ادامه 
حماسه را در باغ موزه دفاع مقدس خواهیم داشت که با 
روایتگری، اجرای گروه سرود، بازسازی عملیات کربالی 
یکشنبه  داد:  است.موحد ادامه  همراه  مداحی  و  یک 
سربازان  از  تجلیل  برای  برنامه ای  ویژه  مهرماه  چهارم 

مقدس  دفاع  هفته  آغاز  به  اشاره  با  قم  سپاه  جانشین 
مقتدریم«  با شعار»ما  امسال  مقدس  دفاع  هفته  گفت: 
رعایت  و  با محدودیت  کرونا  دلیل  به  که  آغاز می شود 
پروتکل های بهداشتی و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی 

برگزار خواهد شد.

ستاد  مسلح  نیرو های  کمیته  خبری  نشست  در 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان قم با حضور سردار 
موحد جانشین سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السالم 
سالن  در  استان  شهدای  کنگره  رئیس  زاده  حاجی  و 
اهلل  آیت  شهید  تربیتی  و  آموزشی  ساختمان  جلسات 
موحد  محمدرضا  سردار  شد.  برگزار  قم  سپاه  سعیدی 
تبریک  این نشست ضمن  در  قم  استان  جانشین سپاه 
پیروزی  سالروز  یکمین  و  فرارسیدن چهل  مناسبت  به 
دفاع مقدس گفت: حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه 
قدرت  و  کردیم  صادر  جنگ  در  را  انقالب  فرمودند:ما 
غرب و شرق را شکستیم و نشان دادیم علیه قدرت ها و 
ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد. وی ادامه 
نیست  پوشیده  کسی  هیچ  بر  مقدس  دفاع  داد:اهمیت 
چراکه در تاریخ ۲۰۰ سال گذشته، ایران در هیچ جنگی 
نه تنها پیروز نشده است بلکه شکست های سنگینی را 
متحمل شده، اما دفاع مقدس ایران در نهایت مظلومیت 
یک  حتی  و  گرفت  قرار  دنیا  برابر  در  تحریم ها  موج  و 
سردار  نداد.  دست  از  را  سرزمین  این  خاک  از  وجب 
امام  رهبری  و  مدیریت  البته  گفت:  ادامه  در  موحد 
قطعی  شکست  یک  که  شد  باعث  جنگ  در  خمینی 

درنشست خبری کمیته نیرو های مسلح ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان قم مطرح شد:

اعالم برنامه های هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۰ با شعار »ما مقتدریم« و با رعایت پروتکل های بهداشتی

آشنایی من و برادر شهیدم، از یک عکس کوچک شروع 
شد. عکسی که با انسان حرف می زد. زیر عکس نوشته 
بود: شهیدی که بعد از شانزده سال پیکرش سالم ماند. 
برایم جالب بود. چه معنویت و معصومیتی در چهره اش 
موج میزد. هر بار که به منزل عمویم میرفتیم، روبروی 
عکس می نَشستم و دقایقی به عکس او خیره می شدم 

و با شهید صحبت میکردم.

گذشت...

تصویر این شهید بزرگوار، همیشه در گوشه ی ذهنم، 
حک شده بود؛ اما حتی نمیدانستم که قبرش در کدام 
در  آموزشی  ی  دوره  یک  در  که  این  تا  است،  شهر 
با دوستان،  روز  نام کردم. یک  ثبت  قم،  گلزار  خیابان 
بودم،  بزرگوار  شهید  این  درباره  گفتن  حال سخن  در 
در البالی صحبت های من و دوستان، جستجویی در 
اینترنت کردیم و پیگیر نام و زندگی نامه ی این شهید 
شدیم.اولین نتیجه جستجو، این متن پیدا شد: شهید 
محمد رضا شفیعی، شهیدی که پیکر پاکش پس از ۱6 

سال تفحص شده و به کشور باز می گردد.”بله! 

بودم،  شده  او  نورانیت  و  معنویت  شیفته  که  شهیدی 
خاک  از  سالم  و  صحیح  سال،    ۱6 از  پس  پیکرش 
بیرون آمده بود.او در ۱4 دی ماه ۱365 شهید شد و 
پیکر بی جانش، در 4 مرداد ماه ۱3۸۱، در میان انبوه 
بازگشت.جالب  مان  اسالمی  میهن  به  مردم،  استقبال 
تر برایم این بود که صدام ملعون، دستور داده بود که 
جنازه ی او، نباید به این شکل به ایران برود. پیکر پاک 
محمدرضا را سه ماه در زیر آفتاب گرم عراق گذاشتند 
تا متالشی شود و دیگر امکان شناسایی، وجود نداشته 
او،  پیکر  روی  بود. حتی  مانده  سالم  ولی جسد  باشد؛ 
پودر مخصوص تخریب جسد ریختند تا استخوان های 
او هم از بین برود؛ ولی باز هم جسد سالم مانده بود. 
دریافت  را  رضا  محمد  جنازه  تفحص،  گروه  وقتی 
با  بوده،  حاضر  آنجا  در  که  عراقی  می کردند، سرهنگ 
گریه می گفته: ما چه افرادی را کشتیم.”مطالب خوبی 
از اینترنت به دست آورده بودم و معرفتم نسبت به این 
کالس،  از  برگشِت  بود.موقع  شده  بیشتر  عزیز،  شهیِد 
پیش  برویم  میخواهی  گفت:  من  به  دوستانم  از  یکی 

شهید محمد رضا شفیعی؟

با تعجب گفتم: مگر شما میدانی مزارشان کجاست؟

او گفت: تو که انقدر عاشق این شهید شدی، هنوز خبر 

نداری مزارش کجاست؟گفتم: نه!

بن   علی  گلزار شهدای  داخل  آن طرف خیابان،  گفت: 
جعفر علیه السالم

بیا تا برویم..اصال باورم نمی شد. انگار قند در دلم آب 
کردند. خوشحالِی عمیقی، سراسر وجودم را فرا گرفت. 
انگار گمشده ای را پیدا کرده بودم.از آن روز، ارتباط من 
با شهید محمد رضا شفیعی بیشتر و بیشتر شد. زندگی 
و  خاطرات  ها،  فیلم  ها،  عکس  اسارت،  داستان  نامه، 
اخباری که درباره او بود را مدام مرور میکردم. یه روز 
اندازه خودم،  به  این شهید گفتم:  به  در خلوت خودم 
تالش میکنم تا نام شما رو زنده نگه دارم و افراد زیادی 
را با شما آشنا کنم. زیرا من به این جمله امام خامنه 
ای مدظله العالی، ایمان دارم که فرمودند: من عقیده ی 
راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده 

نگه داشتن نام شهدا است.”

برایمان  فقط  هم  شما  گفتم:  شفیعی  شهید  به  بعد 
که  کنم  عمل  شما  وصیت  به  میخواهم  کن.  دعا 
گفتید: “سفارش من به کسانی که این وصیت نامه را 
می خوانند، این است که سعی کنید که یکی از افرادی 
ظهور  برای  سازی  زمینه  در  سعی  همیشه  که  باشید 

صاحب االمر عجل اهلل فرجه دارند و بکوشید...

ای جوانان! نکند در رختخواب ذلّت بمیرید که حسین 
علیه السالم در میدان نبرد شهید شد و مبادا در غفلت 
السالم در محراب عبادت شهید  بمیرید که علی علیه 
شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر در 

راه حسین علیه السالم و با هدف شهید شد.”

احمد  االسالم  حجت  همسرم،  با  که  بود  سالی  چند 
قادری، برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان، محرم، صفر 
و ایام فاطمیه، به مناطق مختلِف محروم ایران اسالمی 
ناچیز  بضاعت  و  محدود  تواِن  حّد  در  و  رفتیم  می 
ِگره  و  میکردیم  کمک  نیازمندان،  و  فقرا  به  خودمان، 
ای از زندگی شان، باز می کردیم. تا این که یک روز 
تصمیم گرفتیم تا این کاِر زیبا را، توسعه دهیم و قدمی 
بزرگتر برداریم. از شهید عزیز، اجازه گرفتیم و در اولین 
قدم، کانالی را در پیام رسان ایتا و واتساپ، به نام ایشان 
ایجاد کردیم. کانالی که می توانست حلقه وصلی بین 
آن،  ایجاد  با  که  کانالی  باشد.  نیازمندان  و  نیکوکاران 
کرد.  می  کمک  شهدا،  یاد  و  نام  داشتن  نگه  زنده  به 
گذشتگی  خود  از  و  کمیل  کانال  یاد  را  ما  که  کانالی 

های رزمندگان دفاع مقدس می انداخت. نّیت کردیم و 
به اتفاق همسرم، برای سالمتی و ظهور حضرت مهدی 
به  انقالب، دست  عزیز  رهبر  و طول عمر  السالم  علیه 

کار شدیم.

محمدرضا  شهید  “خیریه  گذاشتیم:  را  کانال  نام 
شفیعی”

اوائل که بسته های غذایی را به دست ایتام و نیازمندان 
می رساندیم، می پرسیدند: از طرف کی هستید؟

می گفتیم: از طرف شهید محمد رضا شفیعی

ایتام  و  زنان  مردان،  چشمان  در  که  اشکی  های  دانه 
از عشق  زیبایی،  های  و صحنه  ها  جلوه  میشد،  جمع 
و ارادت مردم به شهیدان را نشان می داد. یکی شان 
می گفت: یک روز جان عزیزشان را دادند و حاال هم 
با واسطه، حواسشان به ما هست. راست می گفت: زیرا 
الهی ست. شهید می تواند حلقه  شهید، واسطه فیض 
ی وصل خالق و مخلوق باشد. زیرا قرآن کریم فرمود: 
ِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاٌء  َوال تَحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتلوا في َسبیِل اهللَّ

ِِّهم یُرَزقوَن ِعنَد َرب

شهدا، شاهد و ناظر بر اعمال ما هستند.

رهبر عزیز انقالب می فرمود: شخصیت شهید که تبلور 
از میان مردم  اوست،  آرزوهای  و  او  آرمان های  همان 
رخت بر نخواهد بست. این خاصیت شهادت است.” من 
به اتفاق همسرم، هر روز در این مسیر، مصّمم تر می 
شویم و عنایت های این شهیِد بزرگوار را در این مسیر، 
حّس میکنیم. روی تمام بسته های اهدایِی خیریه ما، 
عکس شهید محمد رضا شفیعی، در همان ابعاد کوچک 
گذاشته میشود، عکسی با ابعاد به ظاهر کوچک؛ اما با 
های  بسته  همراه  به  که  عکسی  بزرگ.  معنوی  اثرات 
غذایی، بسته های میوه، بسته های گوشت، بسته های 
غذای گرم و ... در مناطق محروِم استان های: اصفهان، 
خراسان رضوی، کرمان، فارس و قم، به دست نیازمندان 
همکاری  دست  مسیر،  این  در  رسد.  می  محرومان،  و 
همه نیکوکاران و خّیرین عزیز را، به گرمی می فشاریم. 

اعظم ربانی

مربِی بسیجِی قرآن کریم

تصویر شهیدی که لبخند امید را بر لبان نیازمندان می نشاند
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نیز مشکل هایی برای  سرقفلی  به صورت  موقوفه  امالک 
احیای آنها به وجود آورده، گفت: باید تیمی متخصص با 
درنظر گرفتن فایده و هزینه ها، اقدام به این کار کنند تا 

حساسیت  برانگیز نشود.

نیز طی سخنانی گفت:  خیریه قم  اوقاف وامور  مدیرکل 
احیای  برای  درموقوفه های قم  سرمایه گذاری 
گذشته  سال  از  افزون تر،  درآمدزایی  و  بهتر 
خواهد  نیز ادامه  جاری  درسال  و  شده  شروع 
داشت.  حجت االسالم عباس اسکندری با اشاره به تعداد 
آنها  رقبه های  و  قم  موقوفه های متصرفی وغیرمتصرفی 
اظهار داشت: همچنین با احتساب مقابر علما و صلحا، 
ادامه داد: درطول  بقعه دراستان وجود دارد. وی   ۱۱3
محوریت  با  مختلفی  برنامه های  سال،  مختلف  روزهای 
استان اجرایی  موقوفه ها درسطح  متبرک و  بقاع  این 
نیت  امینانه  اجرای  اینکه  بیان  با  اسکندری  می شود. 
مهمترین  موقوفه ها،  عین  حفظ  موقوفه ها درکنار 
شد:  یادآور  می رود،  به شمار  اوقاف  سازمان  وظیفه 
دردوره جدید مدیریتی سازمان، یکی از مباحث دراین 
زمینه، سرمایه گذاری درموقوفه ها است تا با استفاده از 
ظرفیت های موجود، شاهد رشد عواید موقوفه ها باشیم و 
به مبالغ اندکی که بابت اجاره به دست می آید اکتفا نشود.

بام  اوقاف قم، نصب پنل های خورشیدی روی  مدیرکل 
سرمایه گذاری ها  این  مصادیق  از  یکی  متبرک را  بقاع 
دانست، و تصریح کرد: عواید حاصل از فروش برق این 
می شود، ضمن  داده  تخصیص  بقاع  به همان  نیروگاه ها، 
اینکه طرح های گوناگون دیگری درحوزه کشاورزی نیز 

دردستورکار قرار گرفته اند.

فعال، اقدام های متعددی در زمینه تولید محتوی و انجام 
نموده است.  با موضوع کووید ۱۹  پژوهش های مرتبط 
او اضافه کرد: مهمترین این اقدام ها شامل تهیه وتدوین 
مداخله های  جهت  مشاوران  به   آموزش  ویژه  محتوی 
مبتنی  پژوهشی  علمی  مقاله های  تدوین  روانشناختی، 
سفارش  روانشناختی ومشاوره،  مداخالت  بریافته های 
امداد  کتاب  تدوین  پژوهشی،  طرح های  از  حمایت  و 
کتاب  تدوین  قم،  علمیه  حوزه  به سفارش  روحانی 
براساس   ۱۹ کووید  روانشناختی  مداخله های  راهنمای 
آموزشی  طرح  اجرای  و  اسالمی  روانشناسی  متد 
اشاره  با  مهکام  بوده است.  درمانی  مراکز  با  پژوهشی 
جهت  گفت:  مشاوران،  ویژه  آموزشی  به سرفصل های 
داده  به مشاوران  آموزش هایی  روانشناختی  مداخله های 
امیدبخشی،  آوری،  تاب  درموضوع هایی همچون  تا  شد 
اضطراب مرگ، ارتباط موثر، مشاوره دربحران، مدیریت 
استرس و اصول وفنون حضور دربیمارستان مهارت کافی 

و آمادگی بیشتری را برای خدمت رسانی کسب کنند.

پشتیبانی  معاونت  خدمات  مهمترین  داد:  ادامه  او 
تهیه وتوزیع  نظیر  اقدام هایی  روان  یاوران سالمت  گروه 
بین  معیشت  بسته های  تهیه وتوزیع  بهداشتی،  پَِک 
در  بستری  نیازمندکرونایی،  جهادی وبیماران  فعاالن 
و  پزشکی  کاال های  تهیه وتوزیع  بیمارستان ومنزل، 
نیازمند  بیماران  برخی  ترخیص  هزینه های  پرداخت 
روانشناسی  و  مشاوره  کمیته  مسئول  می آید.  به شمار 
پشتیبانی  معاونت  شد:  یادآور  بحران،  حوزوی  ستاد 
گروه یاوران سالمت روان، درمدت شیوع بیماری کرونا 
درکنار خدمت رسانی و پشتیبانی مشاوران دراستان های 
نیاز  مورد  مالی وغیرمالی  منابع  به جذب  اقدام  مختلف 
بیماران ونیازمندان نموده و درحد توان وظرفیت موجود 

دراین زمینه خدمت رسانی کرده است.

با  بوشهری  حسینی  بوده است.  وقف  پایه گذار  عملی 
هم  و  به وقف  نیز درتوصیه  علماوبزرگان  اینکه  بیان 
موقوفه های بسیاری  و  بوده اند  پیشگام  عملی  به صورت 
از آنها به یادگار مانده است، گفت: موقوفه ها همواره ناظر 
دینی واقتصاد  موضوع های انسانی،  و  مردم  به نیازهای 

جامعه بوده اند.

وی ادامه داد: امروزه نیاز به وقف درزمینه مسائل علمی 
کشور  جانبه  همه  به پیشرفت  موضوع هایی که  داریم، 
دهند.  قرار  حمایت  مورد  را  نخبگان  و  شوند  منجر 
که  دیگر  درجوامع  کرد:  خاطرنشان  بوشهری  حسینی 
نیست،  درمیان  هم  مذهبی ودینی  مسائل  بحث  حتی 
وجود  اقتصادی  و  علمی  پیشرفت  برای  موقوفه هایی 

منازل به صورت حضوری و تلفنی، آرامسازی بازماندگان 
نیازمند  خانواده های  از  مادی  حمایت های  و  دیده  داغ 
داغدیده ومبتال به کرونا اشاره کرد. مسئول کمیته مشاوره  
و روانشناسی ستاد حوزوی بحران  و حوادث غیرمترقبه، 
دارای  کشور  درسطح  استان   ۱۲ درمجموع  کرد:  بیان 
نیروی طلبه جهادی برای مشاوره دربیمارستان ها جهت 
مقابله با همه گیری کرونا هستند که توسط گروه یاوران 
سالمت روان، سازماندهی شده اند، دربین این استان ها 
دارا  را  مشاور  تعداد  بیشترین  قم  سپس  و  کردستان 

بوده اند.

مهکام تعداد ویزیت های صورت گرفته از سوی مشاوران 
گروه یاوران سالمت روان بالغ بر ۱۰۸ هزارو3۹۰ مورد 
ذکر کرد، و گفت: این تعداد مشاوره از سوی 3۸۰ نفر 

طلبه مشاور در سطح کشور انجام گرفته است.

حوزوی  ستاد  روانشناسی  و  مشاوره   کمیته  مسئول 
آمار  براساس  کرد:  تصریح  غیرمترقبه  و حوادث  بحران  

پایه  بر  بسیاری  دانشگاه های  و  اندیشکده ها  و  دارد 
اینکه  بیان  قم با  موقت  جمعه  امام  شده اند.  بنا  وقف 
ظرفیت های وقف بیش از اینهاست که امروزه می بینیم 
یا  همه  که  دارد  وجود  موقوفاتی  حال  عین  در  گفت: 
نمی شود،  ادا  آنها  حقوق  و  شده  تصرف  آنها  از  بخشی 
حقوق  بازپس گیری  برای  جامع  برنامه ای  باید  بنابراین 

موقوفه ها اجرایی شود.

وی با اشاره به موقوفه های حوزوی تصریح کرد: اگر این 
نهادها  برخی  تصرف  از  و  احیا  کامل  موقوفه ها به طور 
حوزه ها  نیازمندی های  از  بسیاری  شود،  خارج  افراد  و 
جدی  به پیگیری  نیاز  امر  این  و  شد،  خواهد  تامین 
می بینیم  مواقع  برخی  افزود:  بوشهری  حسینی  دارد. 
تلقی  و  گرفته  درموقوفه ها صورت  تاریخی  تصرف هایی 
عمومی، مالکیت خصوصی آنها است، و مقدمات بسیاری 
الزم است تا بتوان حقوق این گونه موقوفه ها را احیا کرد.

حساسیت  اینکه  بیان  مدرسین با  جامعه  رئیس 
دقت  با  باید  گفت:  است،  زیاد  بسیار  موارد  این گونه 
تا  کرد  اقدام  این چنینی  موقوفه های  احیای  برای  نظر 
از  بیش  آن  و ضرر  نیاید  به وجود  مشکل های اجتماعی 
موقوفه ها  بهای  اجاره  افزایش  نباشد، همچنین  نفعش 
باشد.  جامعه  اقتصادی  شرایط  کردن  لحاظ  با  نیز باید 
جدید  موقوفه های  ایجاد  و  وقف  ترویج  به ضرورت  وی 
پرداخت و خاطرنشان کرد: باید نهضت وقف را درجامعه 
که  افرادی  است  الزم  منظور  این  برای  کرد،  راه اندازی 
تمایل به وقف دارند، شناسایی شوند و مزایای وقف و دقت 
نظر اوقاف برای اجرای امینانه نیت واقفان را برای آنها 
تبیین کرد. حسینی بوشهری با بیان اینکه فروش برخی 

تنیدگی  میزان  بیشترین  به اینکه  توجه  با  و  شده  ثبت 
تا   4۰ به سنین  مربوط  بیماران  دربین  روانی  و  روحی  
انجام  مشاوره های  تعداد  می شود،  مشاهده  سال   6۰
فزونی  این سنین  دربین  بیماران کرونایی  برای  شده 
بیشتری داشت، اما میزان اثرپذیری بیماران سنین 6۰ 

سال به باال درصد نسبتا باالتری را نشان داد.

به طلبه های  دادن  آموزش  به لزوم  اشاره  با  مهکام 
مشاوره  کمیته  افزود:  مشاوره  درعرصه  فعال  جهادی 
آموزش  زمینه  در  بحران  حوزوی  ستاد  روانشناسی  و 
تئوریک،  آموزش  از  اعم  مختلفی  بستر های  تحت 
کادر  ویژه  افزایی  آموزشی ومهارت  کارگاه های  برگزاری 
مشاوره  تربیت  کارگاه های  بیمارستان ها،  اداری ودرمانی 
کارگاه های  و  جلسه ها  برگزاری  و  ازدواج  از  پیش 
مسئول  است.  داشته  فعالیت  متقاضیان  ویژه  آموزشی 
کمیته مشاوره ستاد حوزوی بحران همچنین بیان کرد: 
با  پژوهشی  آموزشی  ترکیبی  طرح  است،  شده  مقرر 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برای کادر درمان 
بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه به اجرا درآید 
تا به  آموزش  و افزایش تاب آوری و مقابله با فرسودگی 
درمان  کادر  درمیان   ۱۹ کووید  بحران  از  ناشی  شغلی 

پرداخته شود.

گانه   ۱۲ گروه های  در  که  آموزش  این  نتایج  گفت:  او 
پروژه ای  به صورت  انجام می شود،  با مداخالت گوناگون 
پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد و درنهایت به عنوان 
یک طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و موسسه یاوران سالمت روان منتشر خواهد شد.

اساسی  و  حیاتی  به نقش  توجه  با  کرد:  بیان  مهکام 
پژوهش درزمینه های مختلف بویژه حوزه های مرتبط با 
یاوران  گروه  پژوهش  معاونت  روانی،  و  روحی   خدمات 
سالمت روان، از ابتدا درکنار فعالیت های آموزشی و اعزام 

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ضرورت ترویج 
وقف و ایجاد موقوفه های جدید اشاره کرد و گفت: باید 
که  افرادی  کرد،  راه اندازی  جامعه  در  را  وقف  نهضت 
تمایل به وقف دارند شناسایی، و نیازهای جدید نیز برای 

آنها تبیین شود. 

به گزارش عصر شنبه روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور 
خیریه قم، آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری در جمع 
مدیرکل و معاونان اوقاف استان اظهار داشت: فعالیت های 
خوبی توسط سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف قم صورت 
وی  است.  اقدام ها نیز مثبت  آینده  چشم انداز  و  گرفته 
افزود: وقف یکی از سنت های اصیل دینی و انسانی است 
به صورت  محمد)ص(  حضرت  نیز شخص  اسالم  در  و 

 390 و  هزار   108 گفت:  مهکام  االسالم  حجت 
مشاوره از سوی 380 طلبه مشاور در سطح کشور 

انجام گرفته  است. 

های باشگاه خبرنگاران  استان  گروه  گزارش   به 
کمیته  مسئول  مهکام  رضا  جوان از قم،حجت االسالم 
بحران وحوادث  حوزوی  ستاد  روانشناسی  و  مشاوره  
غیرمترقبه با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد از زمان 
سالمت  یاوران  گروه  کرد:  عنوان  تاکنون،  آن  تشکیل 
با  ابتدای شیوع ویروس کرونا،  از  به طور رسمی  روان 
حمایت ستاد حوزوی بحران حوزه علمیه قم و با عنوان 
کمیته مشاوره به طور رسمی، همه جانبه و عملیاتی کار 
خود را دربستر های مختلف خدمت رسانی به  بیماران 

کرونایی آغاز نمود.

می توان  کمیته،  این  فعالیت های  جمله  از  افزود:  او 
جامعه،  روانی  شرایط  با  متناسب  محتوا های  به تولید 
روحیه و امید بخشی به بیماران بستری دربیمارستان ها و 

رئیس جامعه مدرسین:

 برای ترویج وقف نهضتی فراگیر ایجاد شود

مراکز  میان  مشترک  های  همکاری  راستای  در 
از  جستن  بهره  منظور  به  و  دانشگاهی  و  علمی 
ظرفیت  و  فرهنگی  پژوهشی،  آموزشی،  امکانات 
میان  ای  دوجانبه  نامه  تفاهم  ها،  توانمندی  و  ها 
و  سیماقم  و  صدا  دانشگاه  رسانه  و  دین  دانشکده 
قم  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز 

منعقد شد. 

صبح امروز،تفاهم نامه دوجانبه ای میان دانشکده 
و  قم  استان  سیما  و  صدا  دانشگاه  رسانه  و  دین 
جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز 
و  صدا  دانشگاه  رسانه  و  دین  دانشکده  در  قم 
ابتدای  در  رسید.  امضاء  به  قم  سیمای  استان 
دانشکده  رییس  موسوی  سیدمحمدمهدی  جلسه 
دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما استان قم، ضمن 
های  حوزه  در  دانشگاهی  جهاد  عملکرد  از  تقدیر 
علمی، پژوهشی و فرهنگی، انعقاد این تفاهم نامه 
را امری مهم و بیان کرد: اقدامات جهاد دانشگاهی 
و  فرهنگی  علمی،  مرزهای  از  دفاع  خصوص  در 
پژوهشی کشور نوعی مجاهدت است. وی ظرفیت 
مورد  را  انقالبی  نهاد  این  فرهنگی  و  علمی  های 
دانشگاهی  جهاد  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  توجه 
خودشکوفایی  و  امید  مظهر  عنوان  به  همواره 

شناخته شده است.

مرکز  رییس  رستمی  محمد  جلسه  ادامه  در 
به  قم  جهاددانشگاهی  کاربردی  علمی  آموزش 
ارائه دستاوردهای علمی، فرهنگی و پژوهشی جهاد 
با  رود  می  امید  کرد:  بیان  و  پرداخت  دانشگاهی 
دانشگاه صدا  و رسانه  دانشکده دین  با  افزایی  هم 
یابی به  بتوان در راستای دست  و سیمای استان، 
ارتقای دانشجویان  ایجاد ظرفیت های الزم جهت 
های  همکاری  که  است  ذکر  شایان  برداشت.  گام 
اثر بخش در حوزه آموزش های کاربردی و مهارت 
و فرهنگی،  برنامه  فعالیتهای فوق  قالب  افزایی در 
هدفمند  و  مشترک  فعالیتهای  برای  زمینه  ایجاد 
فرهنگی،  های  حوزه  در  افزایی  هم  جهت  در 
محور،  تولید  و  کاربردی  های  پژوهش  و  آموزش 
حمایت و پشتیبانی از فعالیت ها و اهداف مشترک، 
های  آموزش  کیفی  و  کمی  ارتقای  در  همکاری 
طراحی  در  طرفین  مشارکت  مشترک،  کاربردی 
شاخص  با  منطبق  کاربردی  های  دوره  تاسیس  و 
نامه  تفاهم  این  مفاد  از  بخشی  علوم،  وزارت  های 
بخش  از  مراسم  این  انتهای  در  همچنین  است. 
دانشگاه صدا  و رسانه  دانشکده دین  های مختلف 

و سیمای استان قم بازدید به عمل آمد.

انعقاد تفاهم نامه بین مرکز آموزشی 
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم 
و دانشکده دین ورسانه صدا و سیما

قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشکده های  روسای 
نشستی  در  قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  و 
علوم  دانشگاه  دانشجویان  توانمندسازی  مسیرهای 

پزشکی را طرح و بررسی کردند. 

فرهنگی  معاونت  میزبانی  به  که  نشست  این  در 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان قم برگزار 
دانشگاهی  جهاد  رئیس  حیدری  محمد  دکتر  شد 
فعالیت های  و  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  استان، 
گفت:  و  پرداخت  قم  استان  در  دانشگاهی  جهاد 
تجاری  و  اشتغال  آموزشی،  پژوهشی،  فعالیت های 
مراکز  در  مهارتی  دوره های  برگزاری  و  سازی 
نهاد  این  فعالیت های  مهمترین  جمله  از  آموزشی 
مقام  ویژه  نگاه  و  تأکیدات  وی  هستند.  انقالبی 
معظم رهبری به جهاد دانشگاهی را مورد توجه قرار 
اقدامات  افزود: همچنین در زمینه فرهنگی  و  داد 
انجام  قم  استان  دانشگاهی  در جهاد  بسیار خوبی 
نشست های  و  مسابقات  جشنواره ها،  و  است  شده 
تخصصی فرهنگی در حوزه های مختلف در سطح 
استان قم و در سطح ملی هر ساله طراحی و اجرا 

می شود.

جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون  ادامه حسینی  در 
دانشگاه  با  دانشگاهی  جهاد  سازنده  تعامل  به  قم 
برگزاری  گفت:  و  کرد  اشاره  قم  پزشکی  علوم 
کارگاه های مهارت های زندگی برای دانشجویان در 
سطح دانشگاه و نیز در خوابگاه های دانشجویی به 
صورت حضوری و مجازی از جمله این فعالیت هایی 
انجام  دانشگاه  این  با  تعامل  جریان  در  که  است 
مرکز  داد:  همچنین  ادامه  حسینی  است.  شده 
آمادگی  قم  دانشگاهی  جهاد  شتابدهی  و  نوآوری 
و  آموختگان  دانش  فناورانه  ایده های  از  حمایت 
آنها  سازی  تجاری  جهت  را  دانشگاه  دانشجویان 
دارد و نیز در حوزه توانمند سازی و اشتغال پذیر 
این  ویژه  دوره های  می تواند  دانشجویان  کردن 
در  است  گفتنی  کند.  اجرا  و  طراحی  دانشجویان 
علوم  دانشگاه  دانشکده های  روسای  نشست  این 
جهادگرانه  خدمات  از  قدردانی  ضمن  قم  پزشکی 
در خصوص  مطالباتی  و  مطالب  دانشگاهی،  جهاد 
همکاری با جهاد دانشگاهی بیان کردند و مقرر شد 
تفاهم نامه های جداگانه ای با هریک از دانشکده های 
دانشگاه علوم پزشکی منعقد، و برنامه های جهادی 
بصورت  دانشکده ها  از  یک  هر  دانشجویان  ویژه 

تخصصی و مجزا برگزار شود.

توانمندسازی تخصصی 
دانشجویان علوم پزشکی 

قم در دستورکار جهاد 
دانشگاهی

مسئول کمیته مشاوره  و روانشناسی ستاد حوزوی بحران  و حوادث غیرمترقبه: 

۱۰۸ هزار مشاوره کرونایی توسط طالب مشاور انجام شد

 کتاب »اخالق و معنویت در نهضت عاشورا« نوشته 
ابوالفضل بهشتی در 3۲۰ صفحه به همت مؤسسه 

بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب »اخالق و معنویت 
در نهضت عاشورا« نوشته ابوالفضل بهشتی به همت 
چاپ  به  صفحه   3۲۰ در  کتاب  بوستان  مؤسسه 
حادثه  اخالقی  الگوی  ارائه  در  حاضر،  اثر  رسید. 
کربال، حدیث امام صادق )ع( پیرامون ویژگی های 
اخالقی پیامبر )ص( را محور بحث قرار داده است.

این اثر در سه فصل تهیه و تنظیم شده است؛ در 
به جایگاه اخالق و خودسازی  ابتدا  فصل نخست، 
فرآیند  در  اساسی  نکته   ۹ ادامه  در  و  شده  اشاره 
خودسازی مورد تبیین قرار گرفته است. نویسنده 
کلیدی  و  ویژه  خصلت های  به  فصل،  دومین  در 
مذکور  حدیث  از  برگرفته  که  )ص(  اکرم  پیامبر 
عنوان  به  را  الگوسازی  سپس،  و  پرداخته  است، 
یکی از اصول مهم تربیتی تبیین کرده و در ادامه، 
خود  مراحل  و  فرآیند  خودآزمایی،  و  الگوگیری 
را  عملی  شکرگزاری  همچنین  و  اخالقی  آزمایی 

بررسی و تشریح کرده است.

فصل  عنوان  عاشورایی«  جلوه های  و  ها  »خصلت 
یقین،  فصل،  این  در  که  است  مذکور  کتاب  سوم 
خلق،  حسن  حلم،  شکرگزاری،  صبر،  قناعت، 
مفصل  به طور  مرّوت  و  غیرت، شجاعت  سخاوت، 

تبیین و تشریح شده است.

به همت موسسه بوستان کتاب؛

کتاب »اخالق و معنویت در 
نهضت عاشورا« منتشر شد

کافی  اطالع  عدم  از  ناشی  اعتراض های  و  حساسیت ها 
قانون  نگهبان  شورای  فقهای  عضو  شود.  جلوگیری 
اساسی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباطات ادارات مختلف 
علمیه می تواند  افزود: حوزه  علمیه،  با حوزه  قم  استان 
مشاور خوبی برای مسئوالن استان باشد و با بهره گیری 
از ظرفیت های اساتید حوزوی برنامه های مناسبی را به 
آنان ارائه دهد. مدیرکل امور مالیاتی استان قم نیز در 
در  سازمان  این  عملکرد  گزارش  ارائه  دیدار ضمن  این 
سال های اخیر گفت: استان قم در حال حاضر در رده 
محمد  قرار دارد.  مالیات و عوارض  چهارم در پرداخت 
علیزاده اهوازی افزود: شکاف مالیاتی در شهر قم رو به 
و  شرکت ها  قم  استان  صنعتی  نقاط  در  است.  کاهش 

کارخانه ها بزرگی در حال فعالیت هستند.

رشد  از  ممانعت  در  ناتوان  را  کرونا  شیوع  وی 
تصریح  و  دانست  قم  استان  اقتصادی  توانمندی های 
کرونا  بیماری  شیوع  دوران  طول  در  خوشبختانه  کرد: 
توانسته ایم با اثرات آن بر وضعیت اقتصادی استان مقابله 
و آن را کنترل کنیم. اهوازی ادامه داد: تالش کرده ایم، 
عدالت مالیاتی را تا آنجا که می توانیم اجرایی نمائیم و از 

این مهم مراقبت کنیم.

اقدامات  نیازمند  اما  است،  آغازشده  فرهنگ سازی  این 
تکمیلی می باشد.

آیت اهلل اعرافی با اشاره به مسائل مربوط به دو دفتری ها 
این ها  مورد  در  باید  کرد:  تصریح  دفتری ها،  چند  و 
دارای  رگه های  ایجاد  از  تا  آید  عمل  به  قوی  نظارت 
حرمت شرعی جلوگیری به عمل آید. امام جمعه موقت 
قم عنوان کرد: کرونا برای مشاغل زیادی آسیب زا بوده 

به  است. هر جا که دیده می شود گره ای در کار مردم 
خاطر این بیماری به وجود آمده باید با آن ها همکاری و 

مسامحه هایی عادالنه صورت گیرد.

اعطای  در  مالیاتی  عدالت  اجرای  برای  باید  گفت:  وی 
برنامه ریزی  مالیات  اخذ  امر  متولیان  به  اختیارات 
افکار  داد:  ادامه  اعرافی  گیرد.  صورت  دقیق تری 
از  تا  اقناع گردند  باید در مورد مسائل مالیاتی  عمومی 

افکار عمومی  اقناع  به ضرورت  اشاره  با  قم  امام جمعه 
از  عمومی  افکار  اقناع  گفت:  مالیاتی  مسائل  مورد  در 
حساسیت ها و اعتراض های ناشی از عدم اطالعات کافی 

جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اهلل علیرضا اعرافی ظهر 
با مدیرکل امور مالیاتی استان قم  یکشنبه در نشستی 
بتوانیم  را  فروشی  خام  و  نفت  به  وابستگی  اگر  گفت: 
عرصه  در  مطلوبی  نقطه  به  می توانیم  دهیم،  کاهش 
جامع تر  به صورت  مالیات  پرداخت  باید  برسیم.  اقتصاد 
البته این در صورتی است که  و دقیق تر اجرایی گردد. 
عضو  کنند.  پیدا  رونق  و صنایع  تولیدات  کسب وکارها، 
باید  داد:  ادامه  اساسی  قانون  نگهبان  شورای  فقهای 
قرار  نظارت  و  حمایت  اعتماد،  مورد  خصوصی  بخش 
گیرد. فرهنگ پرداخت مالیات و عوارض باید موردتوجه 
قرار گیرد تا ذهنیت پرداخت کننده های مالیات نسبت به 
آن مثبت بوده و آن را یکی از مخارج الزم برای خود و 
خانواده هایشان بدانند؛ این مهم با ارائه گزارش به مردم 
در مورد مصارف مالیات های اخذشده قابل انجام است. 
وی تبیین مبانی اقتصادی مالیات و عوارض را از لوازم 
فرهنگ سازی در عرصه پرداخت مالیات دانست و افزود: 

آیت اهلل اعرافی

افکار عمومی در مورد مسائل مالیاتی اقناع شوند

سالم  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت   
جهاد  به  اکبر  جهاد  اولویت  به  اشاره  با  علیها  اهلل 
اصغر،گفت: تهذیب نفس و رعایت تقوا یک واجب 
آیت  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  است.  شرعی 
کارکنان  اخالق  درس  در  سعیدی  سیدمحمد  اهلل 
نزدیک  به  اشاره  با  کرامت  بانوی  مقدس  آستان 
شدن به هفته دفاع مقدس، گفت: پیامبر )ص( به 
عده ای که از جنگ برگشته بودند فرمودند آفرین بر 
شما که جهاد اصغر را پشت سر گذاشتید و اکنون 
باید خود را آماده جهاد اکبر کنید که جهاد با نفس 

است.

با  جهاد  که  اصغر  جهاد  وجوب  به  اشاره  با  وی 
دشمن است، جهاد اکبر که جهاد با نفس است را 
به طریق اولی واجب دانست و افزود: تهذیب نفس 
و رعایت تقوا یک بحث اخالقی نیست بلکه واجب 
راه  این  در  داریم  وظیفه  ما  همه  و  است  شرعی 
قدم برداریم و خود را ملزم به تهذیب نفس کنیم. 
نماینده ولی فقیه در استان قم با اشاره به سازوکار 
تهذیب نفس عنوان کرد: خداوند هیچ تکلیفی را که 
از توان مان خارج باشد واجب نکرده است بنابراین 
باید  تنها  و  داریم  نفس  تهذیب  بر  قدرت  ما  همه 
راه های تهذیب نفس را در خود پیدا کنیم و موانع 

تهذیب نفس را برطرف کنیم.

اکبر  جهاد  و  نفس  تهذیب  موانع  به  اشاره  با  وی 
خود  نفس،  تهذیب  مانع  مهم ترین  کرد:  تصریح 
نفس و تمایالت نفسانی ما است که مانع تهذیب 
روی  از  ابتدا  باید  نفس  تهذیب  برای  و  می شود 
اینکه دومین  بیان  با  سعیدی  بگذریم.  نفس خود 
خورده  قسم  که  است  شیطان  نفس  تهذیب  مانع 
مانع  سومین  داد:  ادامه  شود،  انسان  هدایت  مانع 
تهذیب مجالست با منحرفان است که تأثیر زیادی 
ما  روی  که  کنیم  گمان  نباید  و  دارد  انسان  روی 
تأثیری ندارد و امیرالمؤمنین )ع( نیز در نهج البالغه 
فرمودند که هم نشینی با اهل گناه سبب زائل شدن 

ایمان انسان می شود.

تولیت آستان حضرت معصومه:

تهذیب نفس و رعایت تقوا 
یک واجب شرعی است



 صاحب امتیاز : سیده ام البنین میرهادی

 مدیرمسئول : زهرا چم

 رئیس شورای سیاست گذاری و قائم مقام مدیر مسئول : میرابوالحسن میرهادی

سردبیر : معصومه قنبری مزرعه  نوی

مدیر بازرگانی : مهدی زرنوش

 مدیر اجرایی: قاسم آرام

 نشانی دفتر مرکزی نشریه: قم ، خیابان آذر ، مجتمع اداری تجاری سعدی ، طبقه 5 پالک 5
شماره تماس: 02537758831

 فکس: 02537758830
raheservat.officiah@gmail.com ایمیل

شماره تلگرام و ایتا  : 09193490751
https://www.instagram.com/raheservat_official اینستاگرام

 ارتباط با مدیر مسئول: 09128524633
 لیتوگرافی و چاپ: ولیعصر

هفته نامه اجتماعی  اقتصادی استان قم / چهار شنبه 31 شهریور 1400 /  سال چهارم / شماره 147  / هشت صفحه

معدنی مجموعه کارخانه تولیدی گچ خیرآباد قم؛ از 
گچ ترکیبی- گچ نمای ضد آب ، گچ های صنعتی 
پزشکی برای شکسته بندی و  دندانپزشکی) قالب 
گیری دندان و ...( نام برد که در حال حاضر عمدتاً 
کمیاب و گران است. وی همچنین گچ خوراکی را 
مورد اشاره قرار داد که به تازگی در برخی کشورها 
روانه بازار شده و به دلیل کلسیم باالیی که دارد؛ به 
عنوان یک افزودنی در برخی کشورها مانند ترکیه، 

هند- چین مورد استفاده قرار می گیرد.

این مهندس نمونه آنگاه تصریح کرد: چنانچه دانش 
علمی در اختیار جوانان مبتکر صنعتگر ایرانی قرار 
بگیرد می توانیم با روش مهندسی معکوس دستگاه 
های تولیدی آن را طراحی و تولید کنیم و در این 
زمینه هم پیشتاز باشیم. کما اینکه در حال حاضر 
از صفر تا صد مجموعه کارخانه تولیدی گچ خیرآباد 
نوآوری   ، تخصصی   ، فنی  دانش  حاصل  تماماً  قم، 
است.  ایرانی  جوانان  مسوولیت  و  تعهد  احساس  و 
ماشین آالت کارخانه گچ خیرآباد قم تا آخرین پیچ، 
مهندس  دو  توسط  و  صنعت  کانی  شرکت  توسط 
نخبه و خوش ذوق به نام آقایان مهندس طلوعیان و 
مهندس خسروانی طراحی و ساخته شده که ایشان 
در سمنان و دیگر نقاط کشور هم چنین پروژه های 
و  ساخته  آهک  و  گچ  تولید  زمینه  در  را  مشابهی 
اجرا کرده اند که باید قدردان چنین نیروهای جوان 
و متعهد باشیم.  وی در همین زمینه، محصوالت  
گچی که با تکنولوژی المانی تولید و وارد ایران شده 
را مورد اشاره قرار داد و گفت این محصول را توسط 
مهندسی  با  و  ایرانی   متخصص  جوان  دو  همین 
که  ایم  کرده  تولید  کیفیت  بهترین  با  و  معکوس 
زده شدند  آن حیرت  با مشاهده  آلمانی  مهندسان 
و حتی از ما خواستند که به تولید آن ادامه دهیم 
در  که  کنیم  عرضه  آنها  به  را  تولیدی  محصول  و 

بازارهای کشور خود به فروش برسانند.

استان  شکن  سنگ  اولین  همچنین  مجموعه  این 
قم محسوب می شود که در دل کوه استقرار یافته 
است. و روزانه یک هزار تن )معادل یکصد کامیون( 
فاز  در  گردد.  می  تأمین  شکن  سنگ  این  خوراک 
دوم این مقدار به دو هزار تن در روز و حدود ۲5۰ 
کامیون بالغ می شود به بیان دیگر کامیون ها مدام 
در باالی سنگ شکن تردد می کنند و با کمترین 
هزینه خوراک سنگ شکن تأمین می شود. در عین 
اتخاذ تدابیر مؤثر؛ خطرات احتمالی ریزش  با  حال 
گچ  تولیدی  مجموعه  است.  رسیده  صفر  به  کوه- 
از  متعددی  های  تقدیرنامه  تاکنون  قم؛  خیرآباد 
رییسان سابق و فعلی صنعت معدن تجارت )صمت( 
دریافت نموده و با همکاری و تعامل ادارات ذیربط 
، استانداری ، کار و تعاون مجوزهای مربوطه را در 
این  مدیریت  است.  نموده  اخذ  زمان  ترین  کوتاه 
مجموعه ابراز امیدواری کرده که از طریق صندوق 
بانک  به  با معرفی  یا  و  استان قم   امید  کارآفرینی 
ملت،  تسهیالت ارزان قیمت به مبلغ مورد نیاز )۱۰ 
تا  یابد  اختصاص  مجموعه  این  به  تومان(  میلیارد 

پروژه تولید خود را آغاز کند.

یگانه و مهندس  قاسمی  قاسم  عشق و عالقه حاج 
کشور  به  خدمت  و  معدن   به  یگانه  قاسمی  آرش 
و پسر  پدر  این  است که  بدان حد  تا  کارآفرینی  و 
صنعت گر  و خالق از ۸ سال  قبل به طور شبانه 
را  روزگار  قم  خیرآباد  معدنی  مجموعه  در  روزی 
سپری می کنند و به جد، پیگیر اجرا و راه اندازی 

هرچه سریع تر این مجموعه گچی می باشند.

کیفیت  ترین گچ در سطح کشور محسوب می شده 
از  گچ   های  کیسه  نیز  حاضر  حال  در  کرد،  اضافه 
استان قم به استان های تهران ، اصفهان،  لرستان ، 
استان مرکزی و دیگر استان ها صادر می شود.  کما 
اینکه گچ بری های ماندگار عالی قاپو در اصفهان با 
میهن  هنرمندان  خالقیت  و  هنر  و  قم  تولیدی  گچ 
اسالمی شکل گرفته است. در واقع از حدود یک هزار 
سال قبل گچ قم  به طور مستمر استفاده می شده 
تا که امروز  به مرحله اتمام  رسیده  و امروزه برای 
سرمایه گذاران توجیه ندارد که کارخانه ای با ویژگی 
راه  و  احداث  قم  معادن گچ  دیگر  در  را  مشابه  های 
قبل  از  که  ها  پتانسیل  این  واقع  در  نمایند.  اندازی 
بوده امروزه توجیه خود را از دست داده اما این معدن 
همچنان جایگاه ویژه خود را حفظ نموده و با ذخیره 
سال  سالیان  تا  می تواند  دارد  که  کیفیتی  با  و  انبوه 
جوابگوی استان قم و استان های همجوار و حتی کل 
شدن  واقع  و  شهر  از  بودن  دور  بخاطر  باشد.  کشور 
در قله کوه و نبود زیر ساخت ها، کار در این معدن 
خیلی سخت بوده و به همین خاطر بسیاری از ذخیره 
و منابع  این معدن،  بکر و دست نخورده باقی مانده 
است. این مهندس نخبه و صاحب نظر در صنعت و 
سرمایه  بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  معدن 
مانند  جانبی  اقدامات  پروژه؛  این  در  کالن  گذاری 
احداث جاده ، با سرمایه گذاری شخصی انجام شده؛ 
افزود: ۹ کیلومتر جاده اختصاصی احداث کرده ایم که 
در مجاورت آن شهرک صنعتی احداث شده و تمامی 
فعاالن و دست اندرکاران شهرک از همین جاده تردد 

می کنند.

هزینه  با  جاده  احداث  در  پدرم  اقدام    ، بنابراین 
شخصی یک عمل عام المنفعه محسوب می شود. در 
واقع از هر سمت که کارخانه ای احداث شده، مدیران 
و دست اندرکاران از همین جاده استفاده می کنند. 
تپنده شهرک و منطقه دانست و  را قلب  وی معدن 
گفت: این مجموعه به هم پیوسته ی کارخانه معدن، 
بهترین حالت ممکن برای فرآوری محسوب می شود 
واحد  با  معدن  این  فاصله  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
، به لحاظ تهیه  فرآوری در کیلومتر صفر واقع شده 
و حمل و انتقال مواد اولیه دشواری نخواهیم داشت 

و این امر با کمترین هزینه ممکن انجام می گیرد.

این  اجرای  بودن  مشکل  خصوص  در  همچنین  وی 
پروژه کوهستانی تصریح نمود خانواده ما از نیم قرن 
قبل در همین منطقه سکونت داشته و روزگار سپری 
می کند؛  به لحاظ وضعیت و شرایطی که بیان کردم 
باید اعالم کنیم زنده ماندن در این منطقه کوهستانی 
تا  آید  می  به حساب  هنر  یک  نوعی  به  پر خطر   و 
در  که  ملی  بزرگ  پروژه   یک  اجرای  به  برسد  چه 
سطح خاورمیانه بی نظیر است. از اینرو چشم انتظار 
موانع  رفع  با  که  هستیم  دولت  حمایت  و  مساعدت 
پذیر  امکان  را  پروژه  نهایی  برداری  بهره  و مشکالت 
سازند. با توجه به ابعاد و زوایای مختلف،   این پروژه 
می تواند در اقتصاد جامعه و اشتغالزایی گسترده در 
این منطقه محروم،  تحولی شگرف را رقم بزند. وی با 
بیان  اینکه پیوند زدن ابعاد مختلف پروژه به بهترین 
و  خالقانه  بدیع  کاری  نقطه؛  این  در  ممکن؛  شکل 
همراه با علم روز و سرمایه گذاری کالن بوده؛ بیانگر 
با  گذار  تأثیر  ای  مجموعه  ایجاد  در  پدر  راسخ  عزم 
پشتکار  و  عزم  این  که  بوده  باال  اشتغالزایی  ظرفیت 
مثال زدنی صرفاً در سایه عشق و عالقه به صنعت و 

کارآفرینی قابل تعریف است.

فاز  در  اینکه  بیان  با  یگانه  قاسمی  آرش  مهندس 
در  پایدار  و  مستقیم  صورت  به  نفر   5۰ پروژه  اول 

صدمتر مربع وسعت دارد که با نصب آن کارخانه های  
می  فعال  آهک  فرآوری  های  کارخانه  و  ماسه  و  شن 
شوند؛  و این همان نقطه ای تلقی می گردد که برای 
ما شروع خط تولید است. و متعاقب آن کوره، آسیاب ، 

سیلوها و ... باید تعبیه شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید با انتخاب 
آقای رییسی و تشکیل دولت سیزدهم چه انتظاری از 
رییس جمهوری و همکاران ایشان در ارگان های ذیربط 
می  توکل  به خداوند  هر چیز  از  قبل  ما  گفت:  دارید؛ 
اجرایی  اول  به شخص  امید  چشم  آن  از  بعد  و  کنیم 
داشته  پروژه  این  به  ویژه  ملی  نگاه  که  داریم  کشور 
قم  مردم شریف   و  استان  افتخار  که  ای  پروژه  باشند 
خواهد بود و و من و پدرم توفیق خدمتگزاری آنرا داریم. 
تواند  می  طوالنی  های  سال  تا  ملی  بزرگ  پروژه  این 
واحدهای  به  کند.  تأمین  را  ایران  شریف  ملت  منافع 
ساختمان   – نقل  و  حمل  صنعت  –تولیدی-  صنعتی 
و... رونق ببخشد و هزاران فرصت شغلی جانبی و غیر 
مستقیم در کنار صدها شغل مستقیم ایجاد کند و در 
کاهش نرخ بیکاری جامعه نقش مؤثری داشته باشد و 
یقیناً این دستاوردها در سایه توکل برخداوند متعال و 
برکت حضور حضرت معصومه )س( در خاک پربرکت 
قم حاصل شده؛ مزیت هایی که به طور کلی قم را به 
وی  است.  کرده  تبدیل  اسالمی  میهن  درخشان  نگین 
و  خود  یگانه)پدر(  قاسمی  قاسم  حاج  نقش  همچنین 
تیم 4 نفره نظام مهندسی را در طراحی و اجرای این 
افتخار آفرین ملی مورد تأکید قرار داد  پروژه بزرگ و 
و گفت: اولین وظیفه هر معدن کاری، صیانت از ماده 
معدنی است .الزم به ذکر است که این تیم متخصص، 
عاشق طبیعت بوده و از اینرو در اجرای پروژه کمترین 
زیست  موازین  و  نگرفته  صورت  طبیعت  در  تخریبی 
محیطی خدشه دار نشده، در عین حال پروژه با باالترین 
راندمان ، اجرایی و به مرحله بهره برداری رسیده است.

دیگر  سوال  به  پاسخ  در  کش   زحمت  مهندس  این 
مجموعه  این  محصوالت  صادرات  از  که   ما  خبرنگار 
امروزه در دنیا ماده ای  به خارج جویا شد، گفت: گچ 
کمیاب  است که از این حیث کشور و استان قم ، غنی 
می باشد وی افزود: یک تیم آلمانی که به ایران سفر و 
از این مجموعه دیدن کرد؛ اظهار داشتند که از آفریقا 
دیوارهای  برای  ها  آلمانی  کنیم.  می  وارد  گچ  سنگ  
همچنین  دارند.  شدیدی  نیاز  گچ  به  ساخته  پیش 
کشورهای سوریه، عراق، افغانستان که در شرایط کنونی 
نیازمند  بازسازی کشورهای خود دارند؛ شدیداً  به  نیاز 
گچ می باشند که از این رو بازارهای هدف خوبی برای 
این مجموعه به حساب می آیند و می توانیم تولیدات 
را به این کشورها صادر و برای میهن اسالمی ارز آوری 

داشته باشیم.

بازار  کامل  نیاز  تأمین  ما  اصلی  و  اول  الویت  البته 
را در دستور  بعدی صادرات  داخلی است و در مرحله 
کار داریم. وی همچنین با اشاره به اینکه گچ در دیگر 
کشورهای اروپایی نیز متقاضیان پرپا قرصی دارد اضافه 
را  گچ  محصول  اروپایی،  کشورهای  از  بسیاری  کرد: 
را  آن  پنل های گچی  زمینه  در  و عمدتاً  می پسندند 
مورد استفاده قرار می دهند. کما اینکه گچ در مصارف 
مصرفی  کاربردهای  نیز  درمانی  –پزشکی  بهداشتی 
هم  قباًل  که  همانطور  عین حال  در  دارد.  ای  گسترده 
اشاره کردم گچ جایگزین بسیار مناسب و به صرفه ای 
به  آن  نصب  اینکه  ضمن  است.  ساختمان  نمای  برای 
مراتب سهل تر و سبک تر از سنگ و مصالح دیگر می 

باشد. 

مهندس آرش قاسمی یگانه  سپس در خصوص فازهای 

در اینجا از تیم چهار نفره  طراحی و اجرای این پروژه 
، آقایان خانبابایی،  بخشی، نصیری و اخوان که همگی 
مهندسی  نظام  متعهد  و  مومن   ، نخبه  مهندسین  از 
که  نماییم  ویژه  تشکر  آیند  می  شمار  به  قم  استان 
استفاده  و  تولید  امر  ترکیب سالها تجربه پدرم در  با 
افتخارآفرینی  توانستند چنین دستاورد  روز  دانش  از 
تومانی  میلیارد   5۰ سرمایه  تامین  برای  کنند.  خلق 
مورد نیاز اجرای  این پروژه، از داشته های شخصی و 
فروش امالک و آپارتمان های خودمان در تهران بهره 
گرفتیم و مبلغ 4 میلیارد تومان هم با تایید استانداری 
صندوق  طریق  از  و  قم  استان  تعاون  و  کار  اداره  و 
کارآفرینی امید استان قم به ما کمک شد که تمامی 
این مبلغ به کارخانه ماشین ساز تعلق گرفت و صرف 
ساختن ماشین آالت کارخانه گچ شد. که در همین 
جا از مسئولین  پر تالش و دلسوز   استانی و مدیران  
محترم صندوق کارآفرینی امید استان قم بویژه آقایان 
دیگر  همچنین  و  کاظمی  مهندس  و  ترک  مهندس 
همکاران گرامی شان تشکر ویژه داریم که در تمامی 
مراحل دریافت وام با حسن نیت به این مجموعه یاری 

رساندند.

 وی در ادامه با بیان اینکه برای ایجاد زیر ساخت ها و 
واگذاری انشعابات ادارات برق و گاز مبالغ بسیار کالنی 
یکسال  از  گاز  شرکت  افزود:  اند؛  کرده  مطالبه  ما  از 
برق  و شرکت  گازرسانی  بابت  تومان  میلیارد   5 قبل 
و  برق  انشعابات  واگذاری  را جهت  میزان  همین  نیز 
نصب کنتور از ما مطالبه کرده اند که چنین نقدینگی 
واقع  نیست در  مالی شرکت موجود  منابع  کالنی در 
ما پیگیر بهره برداری نهایی پروژه هستیم تا بتوانیم 
تولید محصول را با ظرفیت باال شروع کنیم که در این 
صورت ظرف یکسال می توانیم مجموعه را به مرحله 
سوددهی رسانده و هیچ نیازی هم به تسهیالت بانکی 

نداشته باشیم.

مهندس آرش قاسمی یگانه بیان کرد که مدرن ترین 
و پیشرفته ترین ماشین آالت در این مجموعه نصب و 
راه اندازی شده و چنانچه در شرایط فعلی تسهیالت 
ارزان قیمت به مبلغ حداقل ۱۰ میلیارد تومان به این 
یابد، می توانیم تولید را شروع و  مجموعه اختصاص 
ظرف یکسال تسهیالت دریافتی را مستهلک نماییم. 
وی سپس به تشریح مزایای استفاده از گچ در پروژه 
از  پرداخت و گفت: گچ  یکی  های ساختمان سازی 
مصالح مهم ساختمانی است که در عین سبک بودن 
، عایق گرما، سرما، صوت و آتش میباشد. خوشبختانه 
به تازگی و با پیشرفت  تکنولوژی، گچ های جدیدی 
ساخته شده اند که با افزودن یک سری مواد معدنی 
با گچ ساختمانی، خاصیت ضد  آن  ترکیب  و  جانبی 
آب بودن را هم به گچ داده و امروزه  به دلیل  ارزان 
بودن و سریع و  سبک بودن در اجرا،  عمدتا  برای نما 
ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و  فعاالن عرصه 
محصول  این  سمت  به  سازان  برج  و  ساز  و  ساخت 
گرایش پیدا کرده و از آن شدیداً استقبال می کنند و 
جایگزین بسیار مناسبی برای نماهای سنگین و گران 

قیمت قبلی شده است.

مجموعه  کرد:  تصریح  همچنین  یگانه  قاسمی  آرش 
های  گچ  تولید  بر  عالوه  قم   خیرآباد  گچ  تولیدی 
گچ  و  نما  مخصوص  رطوبت  ضد  گچ  ساختمانی، 
استفاده  با  پاششی  گچ  کند.  می  تولید  نیز  پاششی  
از داربست و با پمپ پاشیده می شود و نما و داخل  
اجرا،   در  اینکه  ضمن  دهد؛  می  شکل  را  ساختمان 
مرسوم  مصالح  دیگر  از  ارزان تر  و  تر  سریع  بسیار 
با  یگانه   قاسمی  آرش  مهندس  میباشد.  ساختمانی 
بیان اینکه شهر قم از دیرباز، تولید کننده بهترین وبا 

پروژه  افزود:  اند؛  شده  کار  به  مشغول  شیفت  یک 
روزی  بصورت شبانه  و  و  سه شیفت  فاز  در چهار 
تمام  اندازی  راه  با  ترتیب  بدین  که  شده  طراحی  
دیگر  نفر  برای دویست   فرآوری،  واحدهای   وقت  

فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا 
نمونه چنین پروژه ای در هیچ استان کشور اجرا و 
به بهره برداری رسیده است یا خیر؛ گفت: کارخانه 
سپیدگچ ساوه، تقریباً مشابه این مجموعه عمل می 
و  است  رسیده  برداری  بهره  به  ما  از  زودتر  و  کند 
در نوع خود موفق جلوه می کند به طوری که گچ 
مورد نیاز تهران و دیگر استان های بزرگ هم اکنون 
از سمنان   و همچنین  ساوه  کارخانه سپید گچ  از 
تأمین می شوند. با این وجود مجموعه تولیدی گچ 
منحصر  مزیت  باربری  جنبه  لحاظ  به  قم  خیرآباد 
مذکور  های  مجموعه  از  را  آن  که  دارد  فردی  به 
متمایز می سازد. وی در همین زمینه اتصال استان 
به  را  قم  و  مرکزی  استان  لرستان،  اصفهان،  های 
گفت:  و  قرارداد  اشاره  مورد  مجموعه  این  موقعیت 
تا  و  کیلومتر   4۰۰ سمنان  تا  مجموعه  این  فاصله 
در  باربری  لحاظ  به  که  است  کیلومتر   3۰۰ ساوه 
اینکه  به   توجه  با  و  داریم  قرار  ممتازتری  موقعیت 
را  اول  حرف  ایم،  گرفته  قرار  ترانزیتی  شاهراه  در 
می زنیم. ضمن اینکه در استفاده بهینه از انرژی و 
کاهش هزینه های مصرف کنندگان، این مجموعه 

نقش مؤثری ایفا می کند.

های  بخش  در  نظر  صاحب  و  نخبه  مهنس  این 
صنعت و معدن آنگاه در خصوص قیمت گچ و کرایه 
های حمل و نقل توضیحاتی داد و افزود: سنگ گچ 
به عنوان ماده اولیه توسط برخی واحدها از سمنان 
حمل می شود و در برندهای قم تزریق می گردد. 
به عبارت دیگر کیسه فقط در ظاهر برند معروف قم 
را به نمایش می گذارد اما محتوی کیسه محصول 
... است که به دلیل هزینه های  تولیدی سمنان و 
گزاف باربری،  کیسه های گچ با قیمت باالتری به 

مصرف کنندگان عرضه می شود.

پروژه  به  گازرسانی  مسأله  خصوص  در  سپس  وی 
توضیحاتی  قم  خیرآباد  گچ  تولیدی  کارخانه 
صمت  کارشناسان  مکرر  های  بازدید  و  نمود  ارایه 
اداره  گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  گاز  اداره  و 
اداره  کارشناسان  از  )صمت(  تجارت  معدن  صنعت 
گاز استعالم نموده که آیا امکان گاز رسانی به این 
مجموعه وجود دارد یا خیر، و آنها نیز تأیید کرده 
اند. از اینرو پروژه گازرسانی در حال حاضر به نقطه 
های  لوله  جانمایی  و  برداری  نقشه  و  رسیده  عمل 
گاز انجام گرفته  اما اجرایی و محقق شدن آن نیاز 
سال  در  کرد:  اضافه  وی  دارد.  کالنی  نقدینگی  به 
۹7 که نرخ دالر نسبت به امروز ارزان تر بوده می 
را  گازرسانی  پروژه  تومان  میلیارد  یک  با  توانستیم 
اجرایی کنیم. اما اکنون با توجه به نرخ باالی تورم 
های  لوله  )گرانی  ها؛  هزینه  آور  سرسام  افزایش  و 
 5 به  مبلغ  این   )... و  گاز  های  ایستگاه  فوالدی- 

میلیارد تومان افزایش یافته است.

به  گاز  لوله  خط  کشیدن  برای  ما  داد:  ادامه  وی 
مجموعه ، تمامی ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
هزینه  لوله  کشیدن  اینرو  از  و  داریم  اختیار  در  را 
دو  و  لوله  خرید  اما  ندارد  بر  در  ما  برای  چندانی 
ایستگاه گازبه 5 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد.
داد:  توضیح  ادامه  در  یگانه  قاسمی  آرش  مهندس 
یک   ، است  شکن  سنگ  که  ما  فونداسیون  اولین 

معدن کارخانه را در سه استان تهران،  اصفهان و قم 
راه اندازی نموده است چنین ادامه داد:در سال های 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی، به کار در زمینه تولید 
آهک  مشغول بوده و به عنوان رئیس اتحادیه گچ و 
آهک تهران، از همان زمان نیاز شدید آن شهر و دیگر 

مناطق کشور  به گچ برای ما کاماًل آشکار شد.

اعزام  پیرامون  توضیحاتی  زمینه  همین  در  وی 
و  اکتشاف،  جهت  منطقه  های  بیابان  به  کارگران 
وضعیت تولید گچ در آن سال ها ارایه داد و با بیان 
اینکه در پی تحقیق و جستجوی فراوان؛ دریافتم این 
از  حیث منابع گچ بسیار غنی  استان قم  از  قسمت 
راه  و  اینرو تصمیم گرفتم، مقدمات احداث  از  است. 
اینکار  بزنم که  استارت  را  تولید گچ  اندازی کارخانه 
انجام شد و اولین مجموعه معدن کارخانه گچ استان 
قم را در سال ۱36۲ راه اندازی نمودم و تا اواخر دهه 

شصت به تولید سنتی گچ ساختمانی ادامه دادم.

این پیش کسوت خوشنام در عرصه صنعت و معدن 
کارخانجات  از  بسیاری  نیاز  به  اشاره  با  همچنین 
از جمله کارخانه سیمان  مستقر در استان و منطقه 
نیزار و سیمان دلیجان به گچ افزود: در مراحل اولیه 
شروع به کار تولید؛ نیازهای کارخانجات به خصوص 
کارخانه سیمان سپاهان اصفهان را با کمترین قیمت 
اقتصادی  سود  هیچ  واقع  به  که  کردیم  می  تأمین 
نصیب ما نمی شد چرا که هدف های بزرگ تری را در 
این صنعت ترسیم کرده بودیم که به لطف خدا امروزه 
بخش قابل توجهی از آن اهداف محقق و اجرایی شده 
سیمان،  تولید  کارخانجات  اینکه  بیان  با  است.وی 
برای تولید سیمان از سنگ  گچ نیز استفاده می کنند 
ابتدا  افزود: فعالیت و خدمات این مجموعه از همان 
با قدرت کلید زده شد به طوری که مسووالن ذیربط 
در بازدید از این مجموعه همواره ما را مورد تشویق 
و تقدیر قرار دادند. از جمله مدیران محترم سازمان 
شاملی،  سیجانی،  آقایان  قم  استان  معدن  و  صنعت 
همکاران  دیگر  و  سرلک   و  آخوندی  زاده،،  کاظم 
از  اینجا  ادر  اداره که جا دارد  زحمت کش و دلسوز 
تشکر  کشورمان   متعهد  و  متخصص  مهندسین  این 
و  مشکالت  حال  همین  در  وی  نماییم.   قدردانی  و 
داد که  قرار  اشاره  را مورد  تحریم  از  ناشی  معضالت 
تر  طوالنی  را  پروژه   ، تکمیل  و  عملیات  اجرای  کار 

نموده است. 

حاج قاسم قاسمی یگانه با بیان اینکه اکنون کارخانه 
گچ خیرآباد قم یک مجموعه مدرن، به روز و منحصر 
ادامه  رود  می  شمار  به  خاورمیانه  سطح  در  فرد  به 
یگانه محول  به مهندس آرش قاسمی  را  صحبت ها 
ویژگی  از   یکی  افزود؛  یگانه  قاسمی  آرش  نمود.   
های منحصر به فرد مجموعه تولیدی گچ خیرآباد ،  
احداث چهار خط متفاوت کارخانه تولید گچ در داخل 
اینکه  برای  ما  باشد.  می  کوهستان  دل  در  و  معدن 
بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم ابتدا با کمک 
و  قم  استان  مهندسی  نظام  متخصص  مهندسین  از 
محدوده  تمامی  از  ابتدا  خرد جمعی،  از  گیری  بهره 
نقشه برداری هوایی کردیم و پس از شناخت کامل از 
محدوده، بر روی کامپیوتر اقدام به طراحی و جانمایی 
مجموعه  این  اجرای  نمودیم.  فرآوری  های  واحد 
گچی، در چهار طبقه و در دل کوهستان انجام گرفته 
کوه،  طبیعی  نشیب های  و  فراز  از  گیری  بهره  با  و 
بهترین بازده و کمترین آسیب به طبیعت را داشته  
محیط  دوستدار  گچی،  مجموعه  این  ای  گونه  به  و 
زیست و بدون آالیندگی های اضافه است که جا دارد 

 ادامه از صفحه اول


