امیرآبادی:

استاندار قم عنوان کرد:

قوه قضائیه باید

جذب  ۳۰۰میلیارد
تومان سرمایه و
اشتغال  ۲۲۰نفر
در قم

بهزودی قانون «از

کجا آوردهاید؟» را
اجرا کند

صفحه4
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مرکز رسانه قوه قضائیه خبر داد:

تشکیل هیات ویژه برای بررسی

پرونده موسوم به سرقت بادام هندی

رییس سازمان صنعت،
معدن و تجارت قم:

یکهزار و ۸۴۸

فقره مجوز صنفی
در قم صادر شد

صفحه3

صفحه3

نامه شورای شهر سابق عامل حذف قم از
جهش تولید مسکن عنوان شد
صفحه 2

مرکز رسانه ای قوه قضائیه روز دوشنبه در این اطالعیه تصریح کرده است :رییس کل دادگستری استان قم به محض اطالع از صدور
حکم  ۱۰ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شالق برای فردی که بادام هندی را از مغازه ای به سرقت برده است ،دستور تشکیل هیات
ویژه ای را داده تا مسئله را از جنبه های مختلف بررسی نمایند .در این اطالعیه آمده است :با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه
فرد مذکور در سال  ۹۸نیز به جرم سرقت  ،محکومیت یک سال حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم
او تعلیق گردیده ،هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
صفحه 6

معاون دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد؛

تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا فقط تا  ۱۰آبان ماه
در استان قم
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از توقف تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا از دهم آبان ماه به بعد در استان قم خبر داد.
سیامک محبی در حاشیه جلسه ویژه واکسیناسیون در مرکز بهداشت استان قم با تأکید بر تسریع روند واکسیناسیون در استان قم
گفت :متقاضیان تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا در استان قم فقط تا دهم آبان ماه فرصت دارند تا با مراجعه به یکی از مراکز تجمیعی
واکسیناسیون در سطح استان ،این نوع واکسن را تزریق نمایند.
صفحه 4

مدیرعامل فرهنگی و هنری شهرداری قم:

هفت میلیارد ریال برای بزرگداشت روز قم اختصاص یافت

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات قم:

مردم قم  ۲۵میلیارد ریال به عتبات کمک کردند
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قم گفت :در شش ماه نخست امسال به میزان ۲۵میلیارد و  ۳۸۵میلیون ریال پول نقد و طال توسط مردم استان قم به قسمتهای
مختلف عتبات عالیات کمک شدهاست حجتاالسالموالمسلمین حسین احمدی قمی در گفتوگو با خبرنگاران ،با اشاره به فعالیت ۱۵ساله این ستاد در استان قم افزود :در این مدت
بیش از  ۱۰کیلوگرم طال توسط مردم قم برای کمک به همه قسمتهای عتبات عالیات اهدا شدهاست .وی با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۹مقدار  ۴۴۰گرم طال به عتبات عالیات اهدا
شدهاست ،اضافه کرد :سال گذشته کل مبلغ نقدی و طالی اهدایی توسط مردم استان قم  ۲۱میلیارد و  ۴۲۶میلیون ریال بود
صفحه 2

صفحه 5

مدیرعامل معدن سنگ گچ خیرآباد قم

تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری نیازمند حمایت  ،همدلی و همراهی مسئوالن در زمینه های مختلف می باشد
حمایت دستگاه های دولتی از معدن گچ خیرآباد اشتغالزایی پایداری را به همراه خواهد داشت
با بخش های مختلف اقتصادی جامعه پا در عرصه جهاد
بگذارند.

رهبر معظم انقالب در برهه های مختلف با نامگذاری سال
ها با یک شعار مشخص ؛مسیر حرکت جامعه اسالمی
را تبیین می نمایند تا در سایه ی رهنمود های داهیانه
ایشان بعنوان دیده بان نظام ،حرکت ملت و دولت بر حول
محور آن ساماندهی و هدایت گردد.
باتوجه به نامگذاری دهه چهارم انقالب با عنوان (دهه
عدالت و پیشرفت)شعارهای سال های اخیر غالبا حول
محور اقتصاد بوده است به طوری که ایشان سال جاری را
به عنوان جهش تولید نامگذاری کرده اند که این امر نشان
دهنده تاکید مکرر ایشان بر عملیاتی شدن این شعارها و
همراهی دولت و ملت در مسیر جامه عمل پوشاندن به
جهاد در عرصه اقتصاد می باشد .در این میان مسئولین
بعنوان ریل گذاران و سیاستگذاران عرصه اقتصاد نقش
مهمتری بر عهده دارند و بنا بر وظیفه ای که بر عهده
دارند باید با گامهایی استوار تر و همدلی و همراهی بیشتر

ناگفته پیداست ،یکی از عرصه های مهم در حوزه
خدمت رسانی به جامعه و مجاهدت در مسیر جهاد ،
ورود به عرصه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با
هدف گذاری بر توسعه و رونق اقتصادی کشور از یکسو
و کارآفرینی کشور از دیگر سو است .یکی از مجاهدین
عرصه اقتصاد مقاومتی که لبیگ گوی فرمان حضرت آقا
در مسیر جامه عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی ؛ تمام
توش و توان خود را در این عرصه نهاده است حاج قاسم
قاسمی یگانه است معدن کار سخت کوشی که حاصل
چند دهه تجربه خود را با علم ر ز تلفیق نموده و باعث
گردیده تا بخش اعظمی از بیابان های لم یزرع منطقه
خیر آباد قم را آنچنان آباد کرده که هیچ گونه نشانی
از خشگی بیابان بی آب و علف در چشم انداز اهالی این
منطقه به نظاره نیاید.
شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم اگر عنوان بداریم که
حاج قاسم قاسمی یگانه با ایثار و فداکاری خود صفای
وجودش را در این بیابان نهاده و بیش از  ۲۸۰هکتار از
آن را به طراوت و س سبزی درونش مبدل سازد و در
این میان آنچه بیشتر به کار آمده و کمتر دیده شده همت
واال و عزم راسخ و روحیه ی وصف ناپذیر و سخت کوشی
بی پایان این معدن کار پیشگسوت ،کاربلد و دلسوز است
که همچون احیاگری پرتالش ،علم و تجربه را که دسترنج
سالیان سال تالش و مجاهدت است تلفیق نموده و اینک
منطقه خیر آباد به خود می بالد که شخصی همچون
حاج قاسم قاسمی یگانه در آن با صفای وجود و ثبوت
قدم اقتصاد منطقه را به شگوفایی بی نظیر و مثال زدنی
نائل آورده است.

نسل حاج قاسم قاسمی یگانه که از ایثارگران عرصه دفاع
و شهادت بوده و از بذل جان خود در دفاع ازکیان اسالمی
مان دریغ نورزیده اند  ،اینک با همان روحیه جهادی آن
سالها پای در عرصه اقتصاد نهاده اند و در این میان آبادانی
و احیای بیابانی را برگزیده اند که شاید کسی در باورش
هم این امر نگنجد اما این مجاهدین هر ناممکنی را ممکن
ساخته و هر کار سخت و دشواری را با ایثار و فداکاری به
سرانجام مطلوب رسانده اند.
آری! هرچه از مجاهدت و تالش و سخت کوشی حاج
قاسم قاسمی یگانه بگوییم قلم مان قاصر است  ،چرا که
حس خدمت رسانی  ،کارآفرینی  ،با هیچ قلمی به نگارش
در نمی آید مگر آنکه پای سخنان شیرین این مجاهدین
سخت کوش که از وسعت دریایی وجودشان و طراوت
درونشان نشات می گیرد بنشینیم وآنها خود حکایت
کنند تا شاید بخش کوچکی از سختی ها و مرارت ها و
تالش های مجاهدت های خستگی ناپذیرشان بیان شود .
حاج قاسم قاسمی که اکنون گرد پیری بر چهره سخت
کوش و زحمت کشیده اش نشسته و چروک های پیشانی
و دست هایش که نشان از سالیان متمادی رنج و مشقت
است واگویه هایی دارد از  ۸۵سال زحمت و مرارت سختی
و تالش  ،همت و سخت کوشی  ،درد دل ها و خاطرات
تلخ و شیرینی که شنیدن انها از زبان صدق و صفای این
مرد که عصاره وجودش را در آبادانی بیابان نهاده لذتی
وصف ناشدنی دارد که قلم در این وادی قاصر است و واژه
ها ناتوان از بیان کوشه ای از آن این نسل سخت کوش که
بی هیچ چشم داشتی چندین دهه است که تمام وجود و
عصاره جان خود را در این معدن به ودیعت نهاده اند تا
آن را احیا کنند

حاج قاسم قاسمی یگانه درباره روند کار خود می گوید :از
ابتدای انقالب و از زمانیکه شعار مرگ بر شاه می دادیم ،
ما آمدیم که انقالبی هم در بیابان ایجاد کنیم باچند نفر از
دوستان سعی کردیم معدنی را کشف کنیم و اکنون پیش
از ۵۰سال از آن زمان می گذرد و خوشحالم که توانستیم
بخشی از آرزوی آن زمان را محقق کنیم و هم اکنون بنده
با پسرم مهندس آرش قاسمی یگانه که تحصیالت مرتبط
با معدن را دارد حدود ۲۰۰هکتار زمین و دارای معدن
سنگ گچ با خلوص و کیفیت عالی و بی نظیر در کشور
واز نعمات الهی و هدیه خدایی است در اختیار داریم .
وی ادامه داد :کلیه کار های زیربنایی بصورت حرفه ای
و کامال کارشناسی و زیر نظرمهندسان صنایع و معادن
استان صورت گرفته وپیشرفت قابل توجهی داشته است

که انشااله با عنایت حضرت ولی عصر ( عج) و اخذ
تسهیالت کم بهره از سوی بانک های عامل وتکمیل فاز
های مجموعه وبهره مندی از نعمت گاز و برق مجموعه
به بهره برداری برسانیم.
ضمنا معدن سنگ گچ خیراباد قم جز محدود معادن در
کشور است که از بدو شروع فعالیت زیر نظر مهندسان و
کارشناسان خبره و کاربلد سازمان صنایع و معادن استان
قم کلید خورده و الگویی برای سایر معادنی که قراراست
استارت فعالیت بزنند .و در آینده ای نه چندان دور معدن
گچ خیر آباد جزنمونه های کشوری مطرح خواهد بود.
وی در پایان بازدید سرزده مسئوالن صنعتی استان از
مجموعه معدن گچ اشاره کرد وباعث ایجاد انگیزه بیشتر
درجهت توسعه معدن شدیم

حجب و حیای مثال زدنی حاج قاسم قاسمی یگانه که ۵۰
سال است با ایثار و همت مثال زدنی اش بهشتی را در دل
بیابان بوجود اورده است و قهرمان اصلی اش خود اوست
 ،داستان همت واالی مردمانی که خودشان به کم قناعت
کرده اند اما برای نسل های آینده انقالبی عظیم در دل
بیابان ایجاد کرده اند.
انقالبی در آبادانی و اینک زمان به بار نشستن آن زحمت
هاست که به قول حاج قاسم قاسمی یگانه  ،حاصل
سختکوشی آنها نیست بلکه موهبتی الهی است برای نسل
های آینده .
مهندس سرلک رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت استان قم
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مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات قم:

مردم قم  ۲۵میلیارد ریال به عتبات کمک کردند

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قم
گفت :در شش ماه نخست امسال به میزان۲۵
میلیارد و  ۳۸۵میلیون ریال پول نقد و طال
توسط مردم استان قم به قسمتهای مختلف
عتبات عالیات کمک شدهاست.
حجتاالسالموالمسلمین حسین احمدی قمی
در گفتوگو با خبرنگاران ،با اشاره به فعالیت۱۵
ساله این ستاد در استان قم افزود :در این مدت
بیش از  ۱۰کیلوگرم طال توسط مردم قم برای
کمک به همه قسمتهای عتبات عالیات اهدا
شدهاست .وی با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۹مقدار
 ۴۴۰گرم طال به عتبات عالیات اهدا شدهاست،
اضافه کرد :سال گذشته کل مبلغ نقدی و طالی
اهدایی توسط مردم استان قم  ۲۱میلیارد و ۴۲۶
میلیون ریال بود.
وی با اشاره به اینکه مومنان و عاشقان به
خاندان عصمت و طهارت(ع) کمک به حرمهای
مطهر ائمه اطهار(ع) را برای خود یک «باقیات
الصالحات» می دانند ،گفت :در این سال ها
شاهد اهدای زمین و منزل مسکونی توسط
افراد گوناگون به منظور کمک به عتبات عالیات
بودهایم .احمدی تصریح کرد :کمک به عتبات
عالیات ،توسط قشرهای گوناگون جامعه ،حتی

اقشار ضعیف جامعه از لحاظ اقتصادی و درآمدی
صورت می گیرد که این امر نشانگر ارادت آحاد
مردم به اهل بیت(ع) است.
وی در رابطه با اربعین حسینی(ع) در سالجاری
گفت :در ایام اربعین امسال ۴۱ ،موکب از استان
قم به عراق اعزام شدند ۱۷ ،موکب به مشهد
مقدس (استان خراسان رضوی) رفتند و سه
موکب نیز در قم ،بین سه تا  ۱۵روز به ارایه
خدمات پرداختند .وی اظهار داشت :همچنین
موکب های استان قم از سال ( ۱۳۹۸از ابتدای
شیوع ویروس کرونا) بیش از  ۲۵۰میلیارد
ریال خدمات در این استان ،در زمینه اهدای
بسته های معیشتی به نیازمندان و خدمات به
بهداشت و درمان انجام داده اند .وی در بخش
دیگر سخنان خود ،به فعالیت های انجام شده و
در دست اقدام ستاد بازسازی عتبات عالیات در
اعتاب مقدسه در عراق اشاره و بیان کرد :احداث
صحن عقیله بنیهاشم حضرت زینب کبری(س)
در طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) در
کربالی معال از حدود پنج سال پیش شروع شده
و در حال ساخت است.
احمدی ادامه داد :طرح مذکور با زیربنای۱۵۵
هزار و  ۴۰۰مترمربع در چند بخش طراحی شده

و عالوه بر بخش زیارتی؛ بخش هایی همچون
مهمانسرا ،دارالضیافه و حتی «تل زینبیه» نیز
تعریف شده است .وی همچنین با اشاره به
مرمت و بازسازی کاشیکاری های گلدسته ها و
کتبیه های حرم مطهر امیرالمومنان(ع) در نجف
اشرف گفت :صحن حضرت زهرا(س) حرم مطهر
امام علی(ع) نیز توسط این ستاد با کمک های
مردم نیکوکار ایران در حال ساخت و تکمیل
شدن است .وی درباره فعالیت های این ستاد در
حرم مطهر امام علی(ع) ادامه داد :مساحت حرم
علوی ۱۲هزار و  ۵۰۰متر بود که پس از طرح
توسعه صحن حضرت فاطمه(س)  ۲۱۸هزار
مترمربع به مساحت این آستان مقدس اضافه
شد .وی افزود :شاهکار این ستاد در حرم علوی،
صحن حضرت فاطمه زهرا(س) است و کارهای
صحن از سال  ۱۳۸۴شروع شد و تاکنون ۹۵
درصد آن با زیبایی های خاص تکمیل شده و
فقط پنج درصد از کارها باقی مانده و هزینه های
آن از سوی مردم ایران تامین شده است.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان
قم ،مرمت مسجد کوفه و مرقد مطهر حضرت
مسلم(ع) و مقبره هانی بن عروه را؛ از دیگر
فعالیت های این ستاد در نجف اشرف ذکر کرد.

وی عایق بندی و ایزوالسیون سقف ،مرمت کاشی
های تاریخی و مقاوم سازی و تعویض سنگ
رواق های حرم مطهر امامین جوادین(ع) را؛ از
جمله فعالیت های این ستاد در شهر کاظمین
برشمرد و گفت :در حرم مطهر کاظمین ۱۲هزار
و  ۵۰۰مترمربع سنگکاری انجام و گنبد حرم
مطهر امام جواد(ع) و امام موسی ابن جعفر(ع)
طالکاری شدند .احمدی در ادامه ،با اشاره به
بازسازی و احیای مسجد تاریخی صفویه در جوار
حرم مطهر امامین جوادین(ع) اظهار داشت :این
مسجد ،یکی از مسجدهای قدیمی شهر کاظمین
است.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قم
بازسازی ضریح امامین عسکریین(ع) در شهر
سامرا ،بعد از سال های انفجار و تخریب این
حرم مطهر را از دیگر کارهای انجام شده توسط
ستاد مذکور برشمرد .وی درباره فعالیت های
این ستاد در شهر سامرا گفت :پس از انفجارهای
تروریستی و تخریب اول و دوم ،تمام خرابی ها
در گنبد و گلدسته ها ساخته شد و کار ویژه ما
توسعه «سرداب غیبت» بود که  ۲هزار و ۵۰۰
مترمربع صحن سرداب را توسعه و شبستان و
دارالضیافه را به مجموعه اضافه کردیم.

خــبـر
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نامه شورای شهر سابق عامل حذف قم از جهش تولید
مسکن عنوان شد
در جلسه بررسی مشکل زمین استان در طرح
جهش تولید مسکن و موضوع الحاق  ۵۶۰هکتار
اراضی ملی به قم از نامه شورای اسالمی پنجم
شهر قم به شورای عالی شهرسازی و معماری در
مخالفت با الحاق این اراضی به عنوان مهمترین
عامل جاماندن قم در مرحله اول ثبت نام جهش
تولید مسکن یاد شد.
به گزاش ایرنا ،معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری قم در این جلسه ،بیان کرد :نامه سال
گذشته رییس وقت شورای اسالمی شهر قم با
سربرگ این نهاد به شورای عالی شهرسازی
کشور که در آن به الحاق اراضی  ۵۶۰هکتاری
پردیسان به محدوده شهری قم مخالفت شده
بود امروز کار به دست قم داده و سبب شده تا
طرح استانداری برای الحاق این اراضی  ۹ماه
بر روی زمین بماند .محسن بهشتی با بیان
اینکه نامه شورای شهر قم دست شورای عالی
شهرسازی و معماری را در عدم الحاق این اراضی
باز کرده است ،ادامه داد :شورای عالی شهرسازی
و معماری کشور با استناد به این نامه شورای
شهر قم اجازه الحاق این اراضی به قم را نداده و
پیگیری های استانداری نیزتاکنون بدون نتیجه
مانده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم
اضافه کرد :در حریم شهر قم  ۲هزار زمین خالی
وجود دارد که متعلق به اشخاص حقیقی است
و احداث مسکن ارزان قیمت و انبوه سازی در
آنها امکان پذیر نیست؛ در حالی که شورای
عالی شهرسازی و معماری وجود این اراضی را
نیز از عوامل مهم در عدم الحاق  ۵۶۰هکتاری
پردیسان برشمرده است .وی با بیان اینکه برای
وارد شدن قم در سامانه ثبت نام طرح جهش
تولید مسکن چاره ای جز الحاق این اراضی به
قم ،نیست ،گفت :شورای جدید شهر قم باید

نامه ای به شورای عالی شهرسازی و معماری
نوشته و از این نهاد تقاضا کند که نامه قبلی را
به دلیل روی کارآمدن شورای جدید ،کان لم
یکن تلقی نماید.
بهشتی تصریح کرد :فرآیند الحاق زمین به
حریم شهری یکی از دشوارترین مباحث حوزه
شهرسازی است و در طرح جهش تولید مسکن
استان قم به  ۳۰۰هکتار از این اراضی نیاز دارد
و الحاق این  ۵۶۰هکتار نیاز  ۱۰سال آینده قم
را تامین می کند .معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری قم با بیان اینکه تصمیم گیر نهایی در
خصوص زمین در ایران ،شورای عالی شهرسازی
و معماری است ،گفت :ما در قم زمین برای
ساخت مسکن داریم ولی اجازه آن را نه.
وی اظهار داشت :طی  ۲۰سال اخیر به بهانه های
مختلف شورای عالی شهرسازی و معماری اجازه
الحاق اراضی  ۳۲و  ۴۸هکتاری را به قم ندادند
و بعید است به این زودی ها نیز چنین مجوزی
بدهند بنابراین هیچ راهی برای قم جز پیگیری
برای الحاق همین اراضی  ۵۶۰هکتاری وجود
دارد .بهشتی یادآور شد :آماده سازی اراضی
 ۳۲هکتاری پردیسان برای ساماندهی منازل
زیردکل و اراضی  ۴۸هکتاری برای پشتیبانی
طرح های توسعه بافت فرسوده شهری قم از ۲۰
سال گذشته بالتکلیف رها شده و اجازه آماده
سازی آنها برای تولید مسکن به استان داده
نمی شود .وی در ادمه ابراز کرد :یکی از عوامل
مهم در ضعیف بودن زیرساخت های رفاهی و
گردشگری در این شهر مانند مهمانسراهای
کارگری ،کارمندی وغیره است که در مرکز
اصوال قم به عنوان مقصد گردشگری جذابی
تعریف نشده و کارکرد عبوری برای مسافران در
آن دیده شده است.
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم
عنوان کرد:

انتشار  ۶۵۰میلیارد تومان
اوراق مشارکت در سال ۱۴۰۰
حسام نژاد از انتشار  ۶۵۰میلیارد تومان اوراق
مشارکت در سال  ۴۰۰خبرداد و گفت :برای
سال آینده افزایش آن به یک هزار میلیارد
تومان پیشبینی شده است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از قم،مرتضی حسامنژاد معاون مالی و
اقتصادی شهرداری قم  ،با اشاره به انتشار
 ۶۵۰میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال
 ۱۴۰۰برای نوسازی ناوگان حملو نقل
عمومی و راهاندازی فاز نخست متروی شهری
قم ،گفت :مهمترین مزیت اوراق مشارکت
این است که  ۵۰درصد از اصل و فرع این
اوراق توسط دولت ضمانت میشود و طی
سالهای گذشته نیز دولت به تمام تعهدات
خود در انتشار اوراق مشارکت شهرداریها
پایبند بوده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم یادآور
شد :هماکنون اوراق مشارکت تنها محل
منابع نقدی شهرداری قم از خزانه کل کشور
است که برای پیمانکاران پروژههای عمرانی
دارای جذابیت است و نقش کلیدی در توسعه
شهر دارد .حسام نژاد ادامه داد :شهرداری قم
طلب زیادی از دولت دارد که امید میرود
در دولت سیزدهم این بدهیها برای پیشبرد
طرحهای توسعهای شهر قم تسویه شود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با تأکید
بر اینکه شهرداری قم برای سال ۱۴۰۱
تقاضای بیش از یک هزار میلیارد تومان اوراق
مشارکت از دولت خواهد داشت ،تصریح کرد:
بیشترین اعتبارات جذبشده از آن اوراق ،در
حوزه قطار شهری هزینه میشود.

مدیر بازار برق قم:

 ۵۰۰نیروگاه خورشیدی
خانگی با تسهیالت کمبهره در
قم احداث میشود
مدیر دفتر بازار برق قم از ارایه تسهیالت
کمبهره برای احداث  ۵۰۰نیروگاههای
خورشیدی خانگی به میزان  ۵کیلووات خبر
داد.
به گزارش روز سه شنبه شرکت توزیع نیروی
برق قم ،محمدرضا مهاجری در گفت و گویی،
افزود :بر اساس هماهنگی های صورت
گرفته بین شرکت توزبع برق استان با بسیج
سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) به
متقاضیان واجد شرایط جهت احداث نیروگاه
خورشیدی خانگی به میزان  ۵کیلووات
تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت کم
بهره اختصاص داده شود .مهاجری با بیان
اینکه بسیج سازندگی سپاه مجوز صدور ۵۰۰
نیروگاه خورشیدی خانگی در سطح استان
قم را دارد ،اضافه کرد :تاکنون تعداد ۳۰
متقاضی موفق به نصب و بهره برداری این
نیروگاه شده اند و تعداد  ۷۰مورد دیگر نیز در
شرف معرفی به بانک و انجام کار قرار دارد.
وی با اشاره به تسهیالت کم بهره جهت
احداث نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در
سطح استان تاکید کرد :این تسهیالت به
متقاضیانی داده می شود که مالکیت فضای
مورد نظر به نام شخص درخواست کننده
باشد و ملک مورد نظر دارای سند تک برگ
و یا دفترچه ای باشد و اشتراک برق نیز به
نام متقاضی باشد .مهاجری تصریح کرد :پس
از رویت اصل مدارک مالکیت ،شناسایی
قبض برق متقاضی و بازدید از محل نصب
پنل خورشیدی،تصویر مدارک شناسایی
جهت صدور مجوز نصب و احداث به پیمانکار
مربوطه معرفی می شوند    .
مدیر دفتر بازار برق قم اظهار داشت :اجرای
سامانه خورشیدی  ۵کیلو واتی که با استفاده
از تسهیالت بند (ه) تبصره  ۱۶قانون بودجه
در سال  ۹۹به مبلغ  ۵۰میلیون تومان شروع
شد و با مسئولیت سازمان بسیج سازندگی
با پیمانکاران مربوطه هماهنگ های الزم
صورت گرفت.
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رئیس مرکز داده سامانه هوشمند سوخت اعالم کرد:

تداوم رفع مشکل فنی پمپبنزینها  /بازگشت تدریجی مراکز سوختگیری به مدار
رضایی گفت :تا چند ساعت آینده بیش از ۷۰
درصد از جایگاههایی که امکان عرضه سوخت
دارند ،راهاندازی و فعال خواهند شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از قم،شهرام رضایی رئیس مرکز داده سامانه
هوشمند سوخت با اشاره به مشکالت پیشآمده
در جایگاههای پمپ بنزین ،افزود :در این زمینه
راهکار موازی داریم ،برخی از جایگاهها به ترتیب
به صورت خارج از سامانه و خارج از سهمیه بندی
در حال راه اندازی هستند تا بتوان سوخت رسانی
با قیمت آزاد و به نرخ سه هزار تومان انجام شود،
همچنین بعد از رفع مشکل ،دوباره سهمیه بندی
فعال خواهد شد.
رئیس مرکز داده سامانه هوشمند سوخت

در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به چه دلیل
سوخترسانی به صورت آزاد در برخی از جایگاهها
انجام نشده است ،گفت :کارشناسان باید به طور
حتم به جایگاهها مراجعه کنند و سیستم سامانه
هوشمند سوخت از مدار خارج شود تا از این طریق
اجازه داده شود سوختگیری خارج از سامانه با
قیمت باالتر انجام شود.

رضایی ادامه داد :تا چند ساعت آینده بیش از از مدار خارج شده است .کارشناسان در حال رفع
 ۷۰ - ۶۰درصد از جایگاههایی که امکان عرضه مشکل هستند که به محض رفع این ایراد ،موضوع
سوخت دارند راهاندازی میشوند و فعال خواهند به اطالع هموطنان میرسد.
شد،سامانه کارت سوخت به دلیل مشکل فنی از

رضایی افزود :از مردم تقاضا داریم تا اگر جایگاهی
بسته است و امکان سوخت رسانی نیست تجمع
نکنند و به دیگر جایگاهها که راه اندازی شده اند،
مراجعه شود .به گفته رئیس مرکز داده سامانه
هوشمند سوخت ،به تدریج کارشناسان به سطح
جایگاه مراجعه میکنند و مشکل را برطرف
خواهند کرد.

جذب  ۳۰۰میلیارد تومان سرمایه و اشتغال  ۲۲۰نفر در قم

بهرام سرمست استاندار قم در ادامه برنامه سه
شنبههای اقتصادی  ،با اشاره به تداوم بازدید از
واحدهای تولیدی در استان بیان کرد :بازدیدهای
امروز به دو مورد احیای واحدهای راکد و دو مورد
راه اندازی طرحهای توسعهای واحدهای تولیدی
اختصاص داشت که در این زمینه مجموعا بالغ بر
 ۳۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری در این چهار

معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم:

پنج هزار مورد بازرسی
برای مقابله با قاچاق در قم
صورت گرفت
سمیعی نسب گفت :از ابتدای امسال تا پایان
مهرماه ۵۱۳۲ ،مورد بازرسی برای مقابله با
عرضه ،نگهداری و فروش کاالی قاچاق در
استان قم انجام شدهاست.

استاندار قم عنوان کرد:

سرمست گفت :امروز در قم ،دو واحد تولیدی راکد
احیا شده و دو واحد هم طرحهای توسعهای خود
را افتتاح کردند و در مجموع  ۳۰۰میلیارد تومان
سرمایه گذاری در این چهار واحد با اشتغال زایی
بیش از  ۲۲۰نفر انجام شده است.

خــبـر

واحد با اشتغال زایی بیش از  ۲۲۰نفر انجام شده نمره عملکرد اقتصادی مدیریت استان بیان کرد:
کارنامه مدیریت استان نمرهای قابل قبول و
است.
مطلوب دارد ،اگرچه ارزیابی اصلی این مقوله با
استاندار قم با بیان این که برنامه سه شنبههای مردم و کارآفرینان خواهد بود.
اقتصادی برای بازدید میدانی از واحدهای تولیدی
و بررسی میدانی مشکالت کارآفرینان است عنوان استاندار قم سپس به تشکیل کارگروه ستاد
کرد :در بازدیدهای امروز ،تکمیل زنجیره تولید تسهیل و رفع موانع تولید در برنامه سه شنبههای
برای یکی از واحدهای اقتصادی موفق در دستور اقتصادی توجه داد و گفت :بازدیدهای میدانی
کار قرار گرفت ،ضمن آنکه یکی از واحدهای مدیران استانی زمینهای مناسب برای اخذ
تولیدی نیز مشکل حقوقی داشت که مانعزدایی تصمیمات پدید آورد .سرمست اضافه کرد :در سه
سال اخیر و با شرایط تحریمهای ظالمانه و شیوع
از آن پیگیری و دنبال خواهد شد.
کرونا ،اجازه ندادیم حتی یک واحد تولیدی در
سرمست همچنین در پاسخ به سوالی درباره استان تعطیل و کارگری بیکار شود.

استاندار قم ادامه داد :این مسئله ،خط قرمز همه
دستگاههای اجرایی استان بوده ،ضمن آن که
احیای واحدهای راکد هم در برنامه سه شنبههای
اقتصادی دنبال شده است .سرمست با اشاره به
اهمیت شناسایی واحدهای تولیدی راکد عنوان
کرد :احیای این واحدها ،به معنای زنده کردن مرده
است و تردیدی وجود ندارد که احیای این واحدها،
از راه اندازی واحدهای جدید سختتر خواهد بود،
چراکه واحدهای راکد با موانع و مشکالتی رو به رو
بوده اند و همین مسائل و مشکالت سبب تعطیلی
یا نیمه تعطیل شدن آنان شده است.

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم:

یکهزار و  ۸۴۸فقره مجوز صنفی در قم صادر شد
وی ادامه داد :به صورت برآوردی به ازای هر
صنفی درقم صادر شدهاست.
پروانه کسب  ۲.۵تن شغل ایجاد میشود،
محمود سیجانی روز دوشنبه درگفتوگو با همچنین میزان سرمایهگذاری دربخش اصناف
خبرنگار ایرنا ،بیان کرد :طی شش ماه اول سال بهصورت برآوردی به ازای هر واحد صنفی یکهزار
 ۱۴۰۰تعداد یکهزار و  ۸۴۸فقره مجوز صنفی در میلیون ریال درنظر گرفته میشود.
رستههای تولیدی و فنی -توزیعی و خدماتی با
اشتغالزایی برای چهار هزار و  ۶۲۰تن درقم صادر سیجانی در بخشدیگری از سخنان خود به
شد .وی افزود :در مجموع تعداد ۳۸هزار و  ۸۶۹موضوع مهم نوسازی واحدهای صنعتی استان
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم با اشاره واحد صنفی مجوز دار در استان قم وجود دارد اشاره کرد و گفت :از ابتدای سالجاری تا پایان
به جایگاه مهم اصناف در اشتغالزایی استان ،گفت :که ۲۳هزار و  ۱۲۰مورد آن توزیعی و خدماتی و شهریورماه  ۷۲مورد مجوز معافیت گمرکی ماشین
طی شش ماهه گذشته یکهزار و  ۸۴۸مورد مجوز ۱۵هزار و  ۷۴۹مورد آن واحد تولیدی و فنی است .آالت به ارزش بیش از یکهزار میلیارد ریال در قم

صادر شد .وی بیان کرد :این مجوزها برای واردات
ماشین آالت جدید با تکنولوژی باال با هدف راه
اندازی خط تولید واحدهای تولیدی  -صنعتی یا
جایگزینی ماشین آالت قدیمی صادر شدهاست.
حجم سرمایهگذاری انجامشده برای واحدهای
صنعتی قم فراتر از  ۸۰هزار میلیارد ریال است
که با این حجم از سرمایهگذاری صورت گرفته
در حدود دو هزار و  ۴۰۰واحد صنعتی و تولیدی
استان برای بیش از  ۶۰هزار تَن فرصت اشتغال
ایجاد شدهاست.

مدیرکل گمرکات قم:

ارزش صادرات قم از  ۱۳۶میلیون دالر عبور کرد
مدیرکل گمرکات قم گفت :از ابتدای
سالجاری تا پایان مهرماه ،بیش از ۱۳۶
میلیون دالر کاال از گمرکات این استان
به بازارهای هدف بینالمللی صادر شد.
اسفندیار دریکوندی روز چهارشنبه در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،بیان کرد :این
میزان صادرات کاال از گمرکات قم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت
از رشد  ۹۲درصدی صادرات استان و
بهتر شدن شرایط فعالیتهای تجاری
برای صادرکنندگان قمی دارد .وی با
اشاره به این که تقویت جایگاه گمرکات
قم نقش مهمی درارتقا شاخصهای
اقتصادی استان دارد ،افزود :همچنین
در این مدت درآمد کل گمرکات استان
قم نیز به  ۱۳۸میلیارد تومان رسید
که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  ۱۷درصد رشد را نشان میدهد.
وی ادامه داد :در بخش واردات نیز از
ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه ،بیش
از  ۱۳۲میلیون دالر کاال که بیشتر
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد و
تجهیزات مورد استفاده در واحدهای
تولیدی استان است از کشورهای مختلف
جهان وارد گمرکات قم شد .دریکوندی
با اشاره به فعالیت گمرکات قم در بخش

مقابله با قاچاق تصریح کرد :طی مدت
یاد شده ،با همکاری سایر دستگاههای
متولی  ۵۹۷پرونده مظنون به قاچاق به
ارزش ۲۶۶میلیارد تومان در گمرکات
استان تشکیل شد.
وی ادامه داد :هدف اصلی گمرکات قم
کمک به رونق هرچه بیشتر بخشهای
اقتصادی استان به خصوص فعالیتهای
تولیدی است و در همین رابطه تالش
میکنیم که فرآیندهای الزم برای
ترخیص مواد و تجهیزات وارداتی مورد
نیاز واحدهای صنعتی استان در گمرکات
به سرعت انجام شود .حجم سرمایهگذاری
انجامشده برای واحدهای صنعتی قم
فراتر از  ۸۰هزار میلیارد ریال است که با
این حجم از سرمایهگذاری صورت گرفته
در حدود دو هزار و  ۴۰۰واحد صنعتی و
تولیدی استان برای بیش از  ۶۰هزار تَن
فرصت اشتغال ایجاد شدهاست .قم دارای
هفت شهرک صنعتی شکوهیه ،الغدیر،
چاپ و نشر ،سلفچگان ،محمودآباد،
درودگران ،فناوری اطالعات و ارتباطات
( )I.C.Tو چهار ناحیه صنعتی خورآباد،
دستجرد ،سیرو و طغرود است که هر
کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه
سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال دارند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از قم،احمد رضا سمیعی نسب معاون
بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت قم گفت :از این تعداد بازرسی درمدت
یاد شده ۳۴ ،مورد منجر به تشکیل پرونده
تخلف به ارزش  ۳۸۴میلیارد و ۱۸۵میلیون
ریال شدهاست .معاون بازرسی و نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم با اشاره
به اینکه همه پروندههای تخلف دراین
بخش برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی
استان معرفی شدهاست ،افزود :متولیان در
زمینه مقابله با قاچاق در قم با یکدیگر تعامل
نزدیکی دارند و قم از جمله استانهای موفق
در این بخش است.
او ادامهداد :در همین رابطه آمار بازرسیها
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود
 ۱۲درصد ،تعداد پروندهها  ۸۸درصد و
ارزش ریالی کشفیات  ۵۰۹درصد افزایش
داشتهاست .سمیعی نسب گفت :طی این
مدت در حوزه مواد غذایی یکمیلیون
و ۹۸۵هزار و  ۸۸۰قلم کاال ،منسوجات
(پارچه) ۲هزار و  ۲۴۰متر ،روغن موتور
۳هزار و  ۱۵قوطی ،سیگار ۷۴هزار و ۴۸۸
نخ ،بنزین دوهزار لیتر ،محصوالت آرایشی
و بهداشتی  ۵۵۷قلم کاال ،لوازم خانگی۴۶۷
دستگاه و لوازم پزشکی ۲۹۹هزار و ۹۰۲
قلم کاال قاچاق کشف و ضبط شدهاست.
او بیان کرد :همچنین بازرسان این سازمان
تعداد یک هزار و  ۲۲۰مورد تذکر و اخطار
کتبی به واحدهای خرده فروش داده و ۱۰
صورتجلسه قاچاق ماده ( ۲۱پرونده زیر ۱۰
میلیون ریال) تنظیم و  ۲۶۵گشت مشترک
با دستگاههای نظارتی استان برگزار کردند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت،
معدن و تجارت قم تاکید کرد :بیشتر
گشتهای مشترک با همراهی دستگاههایی
نظیر اداره کلتعزیرات حکومتی ،سازمان
جهاد کشاورزی ،معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی و اطالعات بسیج استان قم
برگزار شدهاست.

مدیرکل میراث فرهنگی قم:

مرمت مجموعه بازار قم
نیازمند مشارکت کسبه است
مدیرکل میراثفرهنگی قم تکمیل
مرمت مجموعه تاریخی بازار کهنه و نو را
نیازمند مشارکت کسبه دانست .علیرضا
میراثفرهنگی،
ارجمندی ،مدیرکل
گردشگری و صنایعدستی قم در جلسهای که
با حضور هیئت امنای بازار تاریخی قم برگزار
شد ،اظهار کرد :طی تفاهمنامه سهجانبهای
که فی مابین شهرداری و میراثفرهنگی
و هیئت امنای بازار ،تنظیم شده است،
میراثفرهنگی قم متعهد به مرمت سقف،
شهرداری قم متعهد به بهسازی کف بازار و
هیئت امنا و کسبه بازار ،متعهد به مرمت
دیوارها و پنجرههای موجود در بازار شدهاند.
او ادامه داد :شهرداری با اصالح زیرساختها
و کفسازی بازار کهنه به تعهدات خود عمل
کرده است و عملیاتی شدن تعهدات این
ادارهکل با تأمین اعتبارات به زودی آغاز
خواهد شد .ارجمندی با بیان این که تکمیل
مرمت مجموعه بازار مستلزم مشارکت کسبه
بازار است ،افزود :با توجه به وسعت بازار
کهنه و نو درقم ،مرمت این مجموعه تاریخی
بدون مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش
خصوصی ممکن نیست.او با بیان اینکه با
مرمت مجموعه بازار ،بخشی از بافت تاریخی
قم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی فعال
میشود ،افزود :بافت تاریخی ظرفیتهای
بسیار باالیی در زمینه گردشگری و
صنایعدستی دارد.
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خــبـر
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم خبر
داد؛

تزریق دوز اول واکسن
آسترازنکا فقط تا  ۱۰آبان ماه
در استان قم
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم
از توقف تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا از
دهم آبان ماه به بعد در استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سیامک محبی
صبح سه شنبه در حاشیه جلسه ویژه
واکسیناسیون در مرکز بهداشت استان قم با
تأکید بر تسریع روند واکسیناسیون در استان
قم گفت :متقاضیان تزریق دوز اول واکسن
آسترازنکا در استان قم فقط تا دهم آبان ماه
فرصت دارند تا با مراجعه به یکی از مراکز
تجمیعی واکسیناسیون در سطح استان ،این
نوع واکسن را تزریق نمایند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با
اشاره به اینکه از دهم آبان ماه به بعد فقط
دوز دوم واکسن آسترازنکا در قم موجود
است ،افزود :خوشبختانه برای تأمین واکسن
مورد نیاز در استان هیچ مشکلی وجود ندارد؛
اما محدودیت در نوع واکسن دور از انتظار
نیست .وی با تاکید بر اینکه بهترین روش
برای مبارزه با همه گیری کرونا ،واکسیناسیون
است ،ادامه داد :تمام واکسنهای تأیید شده
سازمان جهانی بهداشت نشان دادهاند که در
محافظت از انسان در برابر عواقب شدید ناشی
از کرونا بسیار اثرگذار هستند و تزریق واکسن
از مرگ بر اثر ابتالء به کرونا جلوگیری
میکند.
رئیس مرکز بهداشت استان قم با بیان اینکه
هم اکنون شاهد کاهش چشمگیر موارد فوت
در افرادی که هر دو نوبت واکسن خود را
دریافت کردهاند ،هستیم ،گفت :توصیه ما
به تمام همشهریان عزیز که تاکنون جهت
تزریق واکسن کرونا اقدام نکردهاند ،این است
که در اسرع وقت نسبت به واکسینه شدن
خود اقدام نمایند .وی با اشاره به اینکه تنها
واکسیناسیون راهکار محافظت افراد در برابر
کرونا نیست ،افزود :در کنار واکسیناسیون
عمومی برای جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا تمامی جامعه باید رعایت شیوهنامههای
بهداشتی همچون استفاده از ماسک و
فاصلهگذاری اجتماعی را جدی بگیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان
قم عنوان کرد

رصد دریافت واکسن دانش
آموزان از سوی مدیران
مدارس قم

قدیر گفت :کنترل دریافت واکسن دانش
آموزان به مدیران مدارس واگذار شده است.

خــبـر

امیرآبادی:

قوه قضائیه باید بهزودی قانون «از کجا آوردهاید؟» را اجرا کند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :است ،اما این موارد در بخش دولتی بیشتر دیده
مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در می شود که البته باید هم مورد توجه واقع شده و
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصالح کرده ما باید نگاه جامعی به این موضوع داشته باشیم.
و قانون در این زمینه سختگیرانه تر خواهد شد.
وی با اشاره به برخی موارد در مجلس شورای
به گزارش ایسنا ،احمد امیرآبادی فراهانی در اسالمی و موضوعاتی که با آنها برخورد شده یا به
برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه سوم آبان دلیلی با آنها برخورد نشده ،اظهار کرد :در بحث
ماه با موضوع راهکارهای شفاف سازی مکاتبات شفافیت در مجلس اقداماتی شده ،اما آنچه بیشتر
و ارتباطات نمایندگان مجلس گفت :راهکار مطالبه می شود ،بحث شفافیت آرا است ،این در
پیشگیری از بروز فساد ،مبارزه با ریشه هاست حالی است که شفافیت آراء یکی از بخش های
و یکی از مباحث مطرح در این خصوص موضوع شفافیت است .امیرآبادی افزود :با توجه به شرایط
تعارض منافع است .تعارض منافع به این معنی که کاری و حقوق وزارت نفت ،برخی از افراد تالش
فرد بین منافع فردی ،سازمانی یا مردمی می ماند می کنند که در دوره  ۴ساله نمایندگی به این
و اگر طرف منافع خود را بگیرد قطعاً قابل قبول وزارتخانه بروند .در دوره هایی بود که وزیر وقت
نفت ۶۰ ،نماینده را به وزارت نفت برد .امیرآبادی
نیست چرا که فساد شکل می گیرد.
با اشاره به موضوعی که اخیرا درباره استخدام
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دختر یکی از نمایندگان در وزارت نفت مطرح
از این نوع تعارض منافع در قوای سه گانه ،دستگاه شده است ،گفت :آنگونه که من مطلع شدم ،این
های حاکمیتی و حتی در بخش خصوصی ،نظام مسئله آنطور که در فضای مجازی منتشر شده،
مهندسی ،پزشکی و بین جامعه وکال وجود دارد ،نبوده است .هر چند که وزارت نفت حتماً باید
افزود :مهندسانی که برای خود حق الزحمه تعیین پاسخگو باشد.
می کنند یا اتحادیه ای که به یک صنف خاص
مجوز کسب نمی دهد ،دچار تعارض منافع شده وی در توضیح اقداماتی که مجلس یازدهم پیرامون

شفاف سازی انجام داده است ،گفت :مجلس قانون
نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین
نامه داخلی مجلس اصالح کرده و قانون سختگیرانه
خواهد شد ،مجلس یازدهم با توجه به تاکید مقام
معظم رهبری در آغاز این دوره اصالح این قانون
را انجام داده است .همچنین قانون «از کجا آورده
اید؟» ،در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید
آن را به زودی اجرا کند.

شهردار قم خواستار تدوین فرآیند ساماندهی وضعیت متفاوتی میبودیم .شهردار قم در این باره
کارگران ساختمانی در هیئت دولت بر اساس افزود :هر چند برخی شهرها مدعی حل شدن این
معضل هستند اما در همین شهرها نیز همچنان
پیشنهاد سازمان شهرداریها شد.
شاهد تجمع این کارگران در برخی میادین شهری
به گزارش خبرگزاری فارس از قم ،سید مرتضی هستیم.
سقائیان نژاد امروز طی سخنانی در نشست رسمی
و علنی شورای اسالمی شهر که در سالن جلسات وی با تصریح بر اینکه متولی اصلی این موضوع
ساختمان شهید باکری برگزار شد ،با اشاره به هنوز مشخص نیست ،ضمن تقدیر از پیگیریهای
فعالیت یک هزار و  ۴۵۰شهرداری در کشور فرماندار قم در این زمینه بیان کرد :جلسات
اظهار کرد :سالیان درازی است که ساماندهی و متعددی با این موضوع در فرمانداری تشکیل
هوشمندسازی کارگران ساختمانی مورد بحث شده است اما همچنان شاهد این هستیم که
سازماندهی و هوشمندسازی این موضوع به صورت
است اما متأسفانه به ثمر نهایی ننشسته است.
سنتی پیش میرود .سقائیاننژاد در ادامه خواستار
وی فرآیند این موضوع را یک فرآیند چند متغیره نهایی شدن این موضوع در هیأت دولت شد و
دانست و عنوان کرد :البته اگر مدیریت واحد گفت :تدوین این فرآیند باید در سطح هیأت دولت
شهری در این سالها شکل گرفته بود ،شاهد و با پیگیری سازمان شهرداریها صورت گیرد تا بر

به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت ،نماینده مردم
قم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :براساس
قانون «از کجا آورده اید؟» ،مسئوالن بعد از انقالب
اسالمی باید درباره اموال خود پاسخ دهند ،مردم
نیز به عنوان گزارشگران می توانند در این زمینه به
نهادهای ذیربط اطالع دهند .این عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان دوره
یازدهم مجلس اموال خود را به قوه قضائیه اعالم
کرده اند ،گفت :نمایندگان در پایان دوره نیز باید
اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کنند.

کمیسیون آیین نامه داخلی تهیه و اصالح شده و
در نوبت بررسی صحن قرار دارد .دکتر قالیباف از
اولین نمایندگان امضاکننده این طرح بوده و دفعه
قبل نیز که در مجلس مطرح شد ،پیشقدم بود،
اما در آن زمان ،نمایندگان با آن مخالفت کردند،
برخی معتقد بودند که شفافیت نباید محدود به
آرای نمایندگان باشد و برخی معتقد بودند که
شفافیت آرا ممکن است مشکالت دیگری را ایجاد
امیرآبادی درباره اقدام دیگر مجلس یازدهم در کند .در هر صورت این طرح اصالح شده و مجددا ً
راستای رفع تعارض منافع گفت :اقدام دیگر بحث در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفته است.
شفافیت آرای نمایندگان است که طرح آن در

اساس ابالغ به هر یک از سازمانهای دستاندرکار ،موضوع داشته باشند .شهردار قم همچنین لزوم
تکلیف و وظایف هر سازمان و نهاد مشخص شود .تکریم کارگران ساختمانی را یادآور شد و گفت:
ساماندهی و هوشمندسازی این افراد باید با تدابیر
وی اضافه کرد :البته استانداری و یا شورای شهر مسئوالن به سرانجام الزم برسد.
میتوانند تا پیش از این رخداد ،تدبیرهایی در این

مدیرکل میراث فرهنگی قم:

خانه تاریخی مالصدرا در قم ظرفیت گردشگری بینالمللی دارد
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی قم گفت :خانه تاریخی مالصدرا در
شهرستان کهک در استان قم ظرفیت گردشگری
بینالمللی دارد.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل
میراث فرهنگی قم :علیرضا ارجمندی در بازدید
از خانه تاریخی مالصدرا در قم افزود :این مکان
تاریخی همچون نگینی درخشان در این استان

میدرخشد که میتواند عالوه بر جذب گردشگران
داخلی ،گردشگران خارجی را نیز مجذوب خود
کند .وی با بیان اینکه مالصدرا از فالسفه مشهور
عصر صفوی است ،که به دلیل عقاید خاص او را
از مدرسه اخراج و درنهایت تبعید کردند گفت:
مالصدرا به مدت پنج یا هفت سال در کهک
در تبعید زیست ،اما هرگز تحقیق و پژوهش را
رها نکرد .وی با اشاره به اینکه کهک منزلگاه
مالصدرای شیرازی بود ،تصریح کرد :مالصدرا یکی

از بزرگترین فیلسوفان جهان اسالم و بنیانگذار
حکمت متعالیه است و خانه تاریخی بجای مانده
از او در شهر کهک ،قابلیت تبدیل به موزه فالسفه
را دارد.
مدیرعامل صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها
و اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در این بازدید
گفت :خانه تاریخی مالصدرا در شهرستان کهک
در استان قم به موزه فلسفه تبدیل خواهد
شد .هادی میرزایی افزود :استان قم  ۱۶بنای
تاریخی قابلواگذاری از سوی صندوق احیاء دارد
که یکی از این آثار ،خانه حکیمباشی ،معروف به
خانه مالصدرا است .وی با بیان اینکه محوریت
خانه مالصدرا تبدیل آن به موزه فلسفه است،
تصریح کرد :از بناهای اطراف این خانه میتوان
برای احداث واحدهای پذیرایی و اقامتی نیز
استفاده کرد.

تبدیل به موزههای تجربهگرا را دارد .وی با
اشاره به مزایای موزههای تجربهگرا افزود :در این
نوع موزهها ،بازدیدکنندگان با دو شیوه عصاری
و تولید حلوا بهصورت سنتی و مدرن از نزدیک
آشنا خواهند شد .خانه تاریخی مالصدرا در کهک
یادگاری ارزشمند از اقامت این دانشمند در قم
است .این خانه از خشت خام ،مالت گل و سقف
با تیرهای چوبی ساختهشده است و دارای فضایی
گیرا و قدیمی با سقفی بلند و پوشش گنبدی با
دیوارهای سیاه و اندود گل و تزئینات گچبری ساده
با کاربندیهای زیبا در سقف است که چهار طرف
آن دارای فضاهایی چهارگوش مسقف است.

خانه مالصدرا در تاریخ  ۵دی  ۱۳۷۵با شماره
ثبت  ۱۸۲۱بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است .محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی
ملقب به صدرالمتالهین یا مالصدرا از بزرگان
فلسفه اسالمی و از دانشمندان برجسته جهان
میرزایی ادامه داد :بنای عصاری و حلوایی که است .شهرستان کهک تا مرکز شهر قم حدود ۳۵
جنب خانه مالصدرا قرار گرفته است ،قابلیت کیلومتر فاصله دارد.

معاون استاندار:

پیگیر رفع مشکل زمین برای طرح جهش تولید مسکن قم هستیم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت:
استاندار قم به صورت جد پیگیر الحاق اراضی ۵۶۰
هکتاری پردیسان به حریم شهر است و مردم قم
نگرانی نسبت به ثبت نام در طرح جهش تولید
مسکن نداشته باشند.
محسن بهشتی روز سه شنبه در حاشیه جلسه
بررسی مشکالت ایجاد شده جهت ثبت نام
مردم قم در طرح جهش تولید مسکن در جمع
خبرنگاران ،تصریح کرد :به محضی که الحاق
اراضی  ۵۶۰هکتاری در شورای عالی شهرسازی
و معماری کشور قطعی شود نسبت به آماده سازی

آن برای تولید مسکن و تامین نیاز  ۱۰سال آینده
کشور اقدام خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :در
طرح ملی تولید مسکن  ۷هزار و  ۵۰۰کارگر
فصلی ۸ ،هزار فرهنگی و  ۱۲هزار خانواده ایثارگر
و کارمندان دولت متقاضی تامین مسکن هستند
که با الحاق این اراضی تمام این نیاز برطرف
خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم بیان
کرد :طرح جهش تولید مسکن ادامه همان اقدام
ملی مسکن است و استان قم در برخی از این
مباحث استانهای دیگر جلوتر است.

استاندار قم:

همه محدودیتهای وضعیت
زرد در استان قم اجرا میشود
استاندار قم گفت :وضعیت کرونایی قم زرد
شده است و همه محدودیتها بر اساس
وضعیت زرد در این استان اعمال میشود.

فرآیند ساماندهی کارگران ساختمانی در هیأت دولت تدوین شود

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از قم ،حمیدرضا شیخاالسالم مدیرکل
آموزش و پرورش استان قم صبح چهارشنبه
در جلسه ستاد پیشگیری؛ هماهنگی
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که
در محل استانداری قم برگزار شد ضمن
ارائه گزارشی از روند واکسینه شدن دانش
آموزان قمی عنوان کرد :از مجموع ۱۰۰
هزار دانشآموز مشمول دریافت واکسن در
قم  ۶۰هزار دانشآموز واکسینه شدند و رصد
دریافت واکسن توسط دانش آموزان نیز به
مدیران مدارس واگذار شده است
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت:
برخی از والدین دانش آموزان نگاه بسیار
منفی به مساله واکسیناسیون دارند و اجازه
دریافت واکسن به فرزندان خود را نمیدهند،
برای رغبت والدین به واکسیناسیون و
تغییر فضای فکری برخی از شهروندان باید
دستگاههای استانی اقدام به روشنگری و
اطالع رسانی کنند .او افزود :این نهاد برای
فرهنگ سازی و ایجاد رغبت برای والدین از
تمام ظرفیتهای موجود بهره گرفته است،
اما تناقض عدم اجبار در واکسیناسیون دانش
آموزان در کنار الزام واکسینه شدن این افراد
جهت بازگشایی مدارس ،آموزش و پرورش را
مستاصل و درمانده کرده است.

جامــعــه

asreservat.news@gmail.com

بهشتی یادآور شد :با پیش بینی استان از نیاز آتی واقعیت شهرنشینی قم سبب شده تا تمام اقدامات
قم به تولید مسکن الحاق  ۵۶۰شهرک پردیسان قبلی استانداری قم بالاثر شود.
از سال گذشته در دستور کار مسووالن قرار گرفت
و استاندار قم بصورت شخصی پیگیری هایی از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت:
وزیر وقت راه و شهرسازی و وزیر کنونی آن انجام زمین های خالی و همچنین حریم بافت فرسوده
قم دارای مالک شخصی است و امکان ساخت
داده است.
مسکن در آنها برای عموم مردم با قیمت مناسب
وی تاکید کرد :متاسفانه نامه پراکنی های داخل برای اقشار ضعیف جامعه به هیچ وجه امکانپذیر
استانی شورای شهر قم سال گذشته بهانه به دست نیست چرا که در طرح جهش تولید زمین بصورت
شورای عالی شهرسازی و معماری داده تا از الحاق رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و شهرداری و
این اراضی به استان جلوگیری به عمل آورد .این نظام مهندسی نیز تحفیفاتی ارائه می دهد.
نامه پراکنی ها بدلیل عدم شناخت مسووالن از

بهرام سرمست در حاشیه جلسه ستاد ملی
کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
وضعیت کرونایی استان قم زرد شده است و
همه محدودیتها بر اساس وضعیت زرد در
این استان اعمال میشود .استاندار قم افزود:
برخی از شهرها به وضعیت قرمز کرونایی
رسیدند و این موضوع هشداری است که
مراقب پیک ششم کرونا باشیم.
وی بیان کرد :همشهریان عزیز باید
همچنان درزمینهٔ رعایت بهداشت اهتمام
داشته باشند ،درزمینهٔ واکسیناسیون عموم
شهروندان همت کرده و نسبت به دریافت
واکسن تسریع کنند .استان قم درزمینهٔ
زیرساخت واکسیناسیون در رتبه سوم
قرار دارد سرمست بابیان اینکه استان قم
درزمینهٔ زیرساخت واکسیناسیون در رتبه
سوم قرار دارد عنوان کرد :باید در ایام پیش
رو دانشگاه علوم پزشکی و همه ارگانهایی
که توانایی دارند در راستای پوشش
حداکثری واکسیناسیون اقدام کنند.
استاندار قم بابیان اینکه طرح هوشمند
محدودیتها از ابتدای آذرماه اجرایی
میشود ،ادامه داد :با اجرای این طرح درباره
اصناف وادارات و همه مشاغل فرهنگی
تصمیمگیری میشود که بهصورت هوشمند
محدودیتها اعمال و از تعطیلی یکپارچه
جلوگیری شود .وی خاطرنشان کرد:
اصحاب رسانه و مسئولین آموزشوپرورش
باید اهتمام بیشتری برای ترویج اهمیت
واکسیناسیون داشته باشند و افراد مخالف
واکسن نسبت به واکسیناسیون قانع شوند.

لزوم ساماندهی و انتقال
مشاغل مزاحم شهری
سمیع اله رحیمی_ سرپرست سازمان مدیریت
پسماند شهرداری قم گفت:مراکز خرید و
فروش ضایعات باید از محدوده و حریم شهر
منتقل شوند.
سید عبداهلل میرابراهیمی طی بازدید از مرکز
ساماندهی دریافت و پردازش پسماندهای
خشک تفکیک شده در مبدا ،گفت :مرکز
ساماندهی دریافت و پردازش پسماندهای
خشک تفکیک شده در مبدا ،امکان ساماندهی
صنوف مرتبط را با استقرار  ۳۰واحد صنوف
مرتبط ایجاد کرده است که اولویت استقرار
با مراکز فعال مورد تایید سازمان مدیریت
پسماند خواهد بود.
وی تصریح کرد :طبق مصوبه کارگروه مشاغل
مزاحم شهری و کارگروه مدیریت پسماند
فعالیت این مراکز در مجموعه سایت البرز
تعریف شده است و با توجه به عدم تمایل
متصدیان اینگونه مراکز جهت حضور در
این مجموعه ،سازمان مدیریت پسمانده
شهرداری قم با مشارکت بخش خصوصی
امکان ساماندهی را به صورت تجمیعی فراهم
آورده است.
میرابراهیمی همچنین با بیان اینکه طبق
مصوبه کارگروه مدیریت پسماند و مشاغل
مزاحم شهری ،اینگونه مراکز تحت نظارت
مدیریت اجرایی سازمان مدیریت پسماند
بوده ،تصریح کرد :بازدیدهای دورهای توسط
نمایندگان مرکز بهداشت ،اداره کل محیط
زیست و نیروی انتظامی استان و سازمان
مدیریت پسماند جهت نظارت بر فعالیت این
صنوف انجام خواهد شد.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری
قم با بیان اینکه مشاغل مزاحم شهری باید از
محدوده و حریم شهر منتقل شوند ،بیان کرد:
مراکز خرید و فروش ضایعات با توجه به وجود
مشکالت زیست محیطی و بهداشتی در رسته
مشاغل مزاحم شهری تعریف میشوند.
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خــبـر
بازدید مسئولین هالل احمر قم
از پایگاه امداد جادهای شهید
صابری شهرستان جعفرآباد
حجت االسالم والمسلمین فقیه مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه و جمعی از مسئولین
جمعیت هالل احمر استان قم در ادامهی
بازدیدهای خود از پایگاههای امداد و نجات
جادهای استان ،در پایگاه امداد و نجات
جادهای شهید صابری شهرستان جعفرآباد
حضور یافتند و با امدادگران و نجاتگران این
پایگاه دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر
استان قم ،حجت االسالم والمسلمین فقیه
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل
احمر قم در این دیدار با اشاره به آیه 32
سورهی مائده خطاب به قوم بنی اسرائیل که
هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد
در روی زمین ،بکشد ،چنان است که گویی
همه انسانها را کشته و هر کس انسانی
را از مرگ رهایی بخشد ،چنان است که
گویی همه مردم را زنده کرده است گفت:
عمل امداد و نجات باالترین عملی است که
قرآن در زمینهی احیا و کمک به ما سفارش
کرده است .حجت االسالم والمسلمین فقیه
افزود :این عمل مقدس به دست کسانی رقم
میخورد که قطعا با دعای پدر و مادر و یا
کارهای نیکی که کردهاند موردعنایت خداوند
قرار گرفتهاند و پاداش آن در نزد خداوند
محفوظ است.
وی ادامه داد :در روایات به حضرت رسول
اکرم(ص) سفارش شده است کسانی که
در امور خیر خدمت میکنند و به مردم
رسیدگی میکنند خداوند عالم گناهان آنها را
میبخشد .مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر قم تاکید کرد :به امدادگری
با نگرش امانتی که خداوند به شما داده است
نگاه کنید و سعی و تالش کنید همواره آن را
محفوظ بدارید.
عضو شورای اسالمی شهر مقدس قم:

هوشمندسازی ،در راستای
پاسخگویی به نیازها و
اولویتهای مردم باشد
مهندس معصومه آمره با تاکید بر اینکه
هوشمندسازی باید در راستای نیازها و
اولویتهای مردم باشد ،اظهار داشت :نیازها
و اولویتهای مردم در حوزه مدیریت شهری
را باید در تعامل با آنها احصاء کنیم و سپس
در بحث هوشمندسازی به سمت خدماتی
حرکت کنیم که نیاز مردم است.
مهندس معصومه آمره یکی از ملزومات
هوشمندسازی در مدیریت شهری را
تعامل و ارتباط مؤثر نظامهای مدیریتی در
مدیریت شهری برشمرد و اظهار داشت :نظام
برنامهوبودجه ،نظام فناوری اطالعات ،نظام
منابع انسانی و … همه باید بایکدیگر مرتبط
باشند؛ بهنحوی که به صورت یکپارچه عمل
کنند و جزیرهای نباشند .وی ادامه داد :در
حوزه هوشمندسازی این نظامات باید بهم
متصل و یکپارچه شوند تا بتوان به سمت
هوشمندسازی حرکت کرد.
آمره با تاکید بر اینکه هوشمندسازی باید در
راستای نیازها و اولویتهای مردم باشد ،افزود:
نیازها و اولویتهای مردم در حوزه مدیریت
شهری را باید در تعامل با آنها احصاء کنیم
و سپس در بحث هوشمندسازی به سمت
خدماتی حرکت کنیم که نیاز مردم است؛ این
اتفاق موجب میشود خدمات درستی ارائه
دهیم که پاسخگوی نیازهای مردم باشد و در
چنین شرایطی آنها نیز همراهی خواهند کرد.
وی تصریح کرد :مهمترین ذینفع مدیریت
شهری در شهر ،مردم هستند ،اگر بر اساس
نظرات شهروندان حرکت کنیم ،آنها هم
بیشک ما را همراهی خواهند کرد و لذا در
حوزه برنامهریزیها نیز باید بر اساس نظامات
و نگاهها و اولویتهای مردمی گام برداریم.

جــامـعـه

asreservat.news@gmail.com

مدیرعامل فرهنگی شهرداری قم:

هفت میلیارد ریال برای بزرگداشت روز قم اختصاص یافت
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم
با اشاره به مجموعه اقدامها و برنامههای مدیریت
شهری برای بزرگداشت روز قم و ایام معصومیه،
گفت :شهرداری قم هفت میلیارد ریال برای
برنامههای این مناسبت پیشبینی کرده است.
ابوالقاسم مقیمی روز دوشنبه درجلسه هماهنگی
مراسمهای بزرگداشت روز قم و ایام معصومیه در
تاالر کرامت استانداری اظهار داشت :از مهمترین
اقدامهای حوزه فرهنگی هنری شهرداری قم
پیگیری درج مصوبه شورای فرهنگ عمومی
مبنی برنامگذاری بیستوسوم ربیعاالول سالروز
ورود حضرت معصومه(س) به قم به عنوان روز
قم در تقویم رسمی کشور است که امسال محقق
میشود.

وی تاریخسازی و هویتسازی برای نقاط میراثی نیز ُجنگهای شبانهای را خواهیم داشت.
قم را نیز از جمله دیگر برنامهها ذکر و افزود :با
هماهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و مطابق مصوبه سال  ۹۷شورای فرهنگ عمومی
صنایع دستی مجموعه گنبد سبز را برای برپایی قم ،بیستوسوم ربیع االول سالروز ورود حضرت
تور قم گردی تحویل گرفتیم ،و به مدت  ۱۰شب معصومه(س) به قم به عنوان روز قم نامگذاری
شده است.

کرونا رقابت بسکتبال دو تیم شیمیدر قم و مس رفسنجان را لغو کرد
دیدار شیمیدر قم با مس رفسنجان در سومین معوقه نماینده استان کرمان در نظر میگیرد.
هفته رقابتهای لیگ برتر بسکتبال مردان
باشگاههای ایران به دلیل شرایط کرونایی تیم مس با این اتفاق شاگردان مهران شاهینطبع در تیم
بسکتبال شیمیدر قم به تمرینات آمادهسازی خود
لغو و به زمان دیگری موکول شد.
در سالن آفتاب برای دیدار هفته چهارم لیگ برتر
به گزارش قم نیوز تیمهای شیمیدر قم و مس بسکتبال ادامه میدهند ،دیداری که از ساعت  ۱۷و
رفسنجان که در گروه دوم فصل  ۳۰ ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱دقیقه روز شنبه هشتم آبان در سالن بسکتبال
مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور آزادی برابر تیم صنایع هرمزگان برگزار خواهد شد.
حضور دارند ،قرار بود در دیداری از هفته سوم
مرحله مقدماتی روز پنجشنبه ششم آبان ماه در تاالر نماینده بسکتبال استان قم در نخستین هفته
آزادی به مصاف یکدیگر بروند اما این دیدار لغو شد .مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال برابر تیم
دلیل لغو این مسابقه وضعیت نامطلوب تیم مس رعد پدافند هوایی تهران با نتیجه  ۸۹بر ۵۰
رفسنجان به دلیل ابتالی چند بازیکن این تیم به به برتری رسید و در هفته دوم نیز موفق به
ویروس کرونا است که حتی بازیهای اول و دوم شکست  ۷۵بر  ۶۰تیم تازه وارد به لیگ برتر
مسیها در فصل جدید لیگ برتر را نیز لغو کرد و یعنی فوالد مبارکه سپاهان شد تا با چهار امتیاز
باید منتظر ماند و دید بعد از قرنطینه و بهبود شرایط و برتری در تفاضل گل نسبت به مهرام تهران
جسمانی بازیکنان این تیم ،سازمان لیگ فدراسیون در صدر جدول گروه دوم لیگ برتر قرار بگیرد.
بسکتبال چه زمانی را برای انجام بازیهای

در این گروه تیمهای شیمیدر قم ،مهرام تهران ،شکل دورهای در  ۱۴هفته با یکدیگر به رقابت
رعد پدافند هوایی ،اکسون تهران ،صنایع میپردازند تا جایگاه تیمها برای مرحله دوم لیگ
هرمزگان ،فوالد مبارکه سپاهان ،مس رفسنجان برتر مشخص شود.
و آویژه صنعت پارسا مشهد حضور دارند و به

نمایشگاه دستاوردهای موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) در قم بازگشایی شد
معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه از
نمایش دستاوردهای علمی  ۱۱ساله موسسه
آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) در نخستین
نمایشگاه دستاوردهای علمی واحدهای آموزشی
تخصصی حوزوی خبر داد.
حجتاالسال م والمسلمین شمساهلل مریجی در
گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم ،در حاشیه
نخستین نمایشگاه دستاوردهای علمی واحدهای
آموزشی تخصصی موسسه آموزش عالی حوزوی
امام رضا(ع) دفتر تبلیغات اسالمی اظهار داشت:
این نمایشگاه از امروز سوم آبانماه  1400در یکی
از شبستانهای مسجد مقدس جمکران بازگشایی
شد .وی افزود :قرار است مدیران ارشد حوزوی،
استادان حوزههای علمیه ،موسسههای آموزش
عالی فعال در عرصه علوم اسالمی و علوم انسانی
کشور از دستاوردهای علمی واحدهای آموزشی
تخصصی حوزوی بازدید کنند.
مریجی افزود :موسسه آموزش عالی حوزوی امام
رضا(ع) به عنوان یکی از موسسههای آموزشی
وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی در این نمایشگاه
حضور یافته و به ارائه دستاوردهای علمی خود در
زمینههای مختلف آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی
و علمی میپردازد .رئیس موسسه آموزش عالی
حوزوی امام رضا (ع) تصریح کرد :این موسسه
عالی حوزوی از جمله مراکز حوزوی آموزشی است

که در راستای مأموریتهای این نهاد مقدس در
سال  89تأسیس شده است .موسسه آموزش عالی
حوزوی امام رضا(ع)  900فارغالتحصیل داشته
است  

معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسالمی به
رویکردهای اساسی این موسسه آموزش عالی
اشاره کرد و گفت :مهمترین آن تأکید بر آموزش
تخصصی بین رشتههای مهارتی و کاربردی،
بهرهگیری از اساتید مسلط به مباحث بینرشتهای
شامل فقه سیاست و فقه مدیریت ،رویآوری به
مسائل آموزشی نوین در کنار هدایت و تجمیع
فعالیتهای تبلیغی ،بهرهگیری از ظرفیت شناسی
مراکز آموزشی و مراکز تخصصی مرتبط ،در هم
آمیختن بحثهای بنیادی ،مهارتی ،کاربردی
و تربیت فقیه مبلغ ،کار اجتهادی در حوزههای
مختلف دینپژوهشی و روششناسی و روشمندی
در هر گروه علمی است .وی بیان کرد :در حال
حاضر گروههای فعال علمی در موسسه آموزش
عالی حوزوی امام رضا(ع) شامل تاریخ اسالم،
مشاوره اسالمی ،علوم اجتماعی ،کالم اسالمی ،فقه
مضاف و تبلیغ است.

وی افزود :موسسه امام رضا(ع) باهدف تأمین
نیروی انسانی فاضل متخصص و کارآمد در حوزه
فرهنگ دینی و انسجامبخشی به فعالیتهای
ل گرفته و تاکنون 900
دفتر تبلیغات اسالمی شک 
فارغالتحصیل داشته است .معاون آموزشی دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه با بیان اینکه نیاز به
وجود رشتههای تخصصی و مباحث میان رشتهها
و گرایش به علوم مضاف از مهمترین انگیزههای
ایجاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)
بوده است گفت :ایجاد محیط علمی مکمل در
کنار آموزشهای حوزوی برای تربیت مجتهدان
متخصص در علوم انسانی اسالمی به منظور
برقراری ارتباط و انضمام شایسته میان این علوم
و علوم حوزوی از دیگر اهداف راهاندازی موسسه معاون آموزش دفتر تبلیغات اسالمی به خدمات
آموزشی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)
آموزش عالی امام رضا(ع) بهشمار میرود.
در خارج از قم اشاره کرد و گفت :تاکنون دورههای
مریجی خاطرنشان کرد :در این نهاد آموزشی و مختلف آموزشی توسط این مرکز آموزشی در
پژوهشی پس از مطالعه مفاهیم فکری ،فرهنگی شهرستانهای مختلف با موضوع تاریخ و سیره
و محتوایی تولیدات غرب ،بازنگری و بررسیهای اهلبیت(ع) و امامت اهلبیت(ع) ویژه طالب
عالمانه روی آنها صورت میگیرد و بر اساس حوزه علمیه اهواز و زاهدان ،مذاهب اسالمی ویژه
آموزههای نورانی اسالم ناب ارزیابی و بازتولید طالب حوزه علمیه زابل و دوره مشاوره اسالمی
میشود.
ویژه طالب حوزه علمیه تهران برگزار شده است.

مریجی گفت :تاکنون  9عنوان کتاب درسی شامل
درسنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،اهلبیت
و تمدن اسالمی ،مآخذشناسی تاریخ اسالم،
مهدویت ،تاریخ خلفا ،سیره فرهنگی و اجتماعی
اهلبیت(ع) ،تاریخ شیعه ،جنبشها ،قیامها و
حکومتهای شیعی ،جامعهشناسی و تبلیغ منتشر
شده است.
وی بیان کرد :از سال  90تا  99نیز دانشپژوهان
در  12رشته فارغالتحصیل شده و بیش از 100
نشست پژوهشی تخصصی در زمینههای مختلف
به همراه کارگاههای تخصصی علمی و فرهنگی در
موضوع روش تحقیق و مقالهنویسی برگزار شده
است .رئیس موسسه آموزش عالی حوزوی امام
رضا(ع) همچنین با اشاره به طرح مشق اجتهاد در
این موسسه گفت :این طرح در سال  96طراحی
و سال  97به مرحله اجرا درآمد که هدف اصلی
در آن روشمند ساختن تحقیقات علوم اسالمی در
حوزه و دانشگاه بود ،در دو سال گذشته جلسههای
مختلف به همراه میزگردهای تخصصی در
استانهای قم ،اصفهان ،مشهد و تهران برگزارشده
است .بر اساس این گزارش ،عالقهمندان برای
آشنایی بیشتر با موسسه آموزش عالی حوزوی
امام رضا(ع) میتوانند به نشانی https://iri.
 /dte.irمراجعه کنند.

مدیرعامل پارکها

 ۴۸۰هزار متر عرصه درختکاری در معابر قم احداث شد
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
قم با بیان اینکه از سال  ۹۵نهضت سبز معابر
شهر آغاز شد ،گفت :در قالب این طرح درختکاری
حاشیه معابر آغاز ،و از انتهای سال  ۹۴تا پایان
سال  ۹۹حدود  ۴۸۰هزار متر عرصه درختکاری
در حاشیه معابر ایجاد شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شهرداری قم ،پیام

جوادیان با تاکید بر اینکه وضعیت بهبود فضای
سبز حاشیه معابر امروز بسیار مشهود است اظهار
داشت :اولویت در اجرای طرح فوق خیابانهای
اصلی و سپس خیابانهای فرعی بوده و در حال
حاضر وارد بافت محلهها شدهایم .مدیرعامل
پارکهای قم با بیان اینکه طرح مذکور برای
شادابی شهر بسیار مهم است تصریح کرد :وقتی
وارد بافت و کوچهها شویم مردم ارتباط خوبی

بهره برداری از طرح زیرسازی

و آسفالت راه دسترسی پاسگاه
پلیس راه قم سلفچگان

برخی دستگاهها در این زمینه کمک کردند ،و توقع
و انتظار ما این است ،که امسال نیز در ردیفهای
بودجه و سرفصل اعتباری خود ،سرفصلهای
مرتبط با این روز را تعریف کنند .مقیمی افزود:
دستگاههای استان به گونهای برنامهریزی کنند،
که در این ایام شاهد افتتاحیهها و اختتامیهها،
جشنوارهها و یا ارائه خدمات در حوزه تخفیفها،
امکانات و صدور مجوزها باشیم.

مدیرعامل فرهنگی شهرداری قم ادامه داد:
متاسفانه از سوی دستگاهها ،اعتبارهای اختصاصی
برای این امر تخصیص داده نمیشود ،با توجه به
نزدیک شدن به فصل بودجهریزی ،این تمهیدها
برای سال  ۱۴۰۱انجام شود .وی  همچنین تولید
آثار هویت بخش برای معرفی ابعاد گوناگون شهر
قم را نیز از دیگر برنامههای ایام و مناسبت فوق
وی با اشاره به تالشهای صورت گرفته جهت خواند و گفت :سال قبل حداقل  ۳۶کلیپ از نقاط
جذب مشارکتهای سایر دستگاهای اداری اجرایی مختلف شهری قم تهیه شد و امسال نیز  ۱۳کلیپ
برای برنامههای این ایام یادآور شد :سال گذشته یک دقیقهای در حال تولید است.

خــبـر

با درختان برقرار خواهند کرد و گونههای کاشته مردم با فضای سبز آشتی خواهند کرد.
شده همه خزاندار بوده و سایهاندازی خوبی دارند
جوادیان تصریح کرد :این نهضت با مشارکت مردم
که حال و هوای خوبی به شهر میدهند.
در حال پیگیری است و درختان کاشت شده و
وی خاطرنشان کرد :این طرح تاثیر بهسزایی در وظیفه نگهداری بر عهده مردم گذاشته میشود که
زیباسازی شهر ،ایجاد سبزی و طراوت و باال بردن مردم هم همکاری خوبی در این زمینه داشتهاند
رطوبت و سایهاندازی که جای آن در قم کم بوده و این توسعه درختکاری هوای شهر را نیز بهبود
داشته ،و این گونهها هر سال رشد بیشتر داشته و میبخشد.

معاون فنی وراههای روستایی اداره کل
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
خبرداد  :پروژه زیرسازی و آسفالت راه
دسترسی پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان
به بهره برداری رسید
محمدرضا زیدآبادی عنوان کرد  :با اعتباری
بالغ بر  18میلیارد ریال  ،پروژه زیرسازی و
آسفالت راه دسترسی پاسگاه پلیس راه قم
– سلفچگان ( به طول یک کیلومتر ) اجرا
وموردبهره برداری قرارگرفتبه گزارش روابط
عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده
ای استان قم  ،به منظور افزایش ضریب ایمنی
وتسهیل تردد ایمن خودرو ازمس یردسترسی
پاسگاه پلیس راه قم – سلفچگان  ،طرح زیر
سازی و آسفالت آن اجرا و مورد بهره برداری
قرار گرفت .
معاون فنی وراههای روستایی اداره کل
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
درتکمیل خبر فوق افزود  :با توجه به افتتاح
ساختمان جدیداالحداث پاسگاه پلیس راه
قم – سلفچگان طی شهریور ماه سال  99و
ضرورت ایمن سازی راه دسترسی این پاسگاه
 ،طرح زیر سازی و آسفالت آن دردستور کار
قرار گرفت  .محمدرضازیدآبادی طول مسیر
پروژه را یک کیلومتر عنوان و افزود  :عرض
راه متغیر و بین  4تا  6متر است  .وی اعتبار
تخصیصی جهت اجرای طرح زیرسازی و
آسفالت راه دسترسی پاسگاه پلیس راه قم –
سلفچگان را افزون بر  18میلیارد ریال دانست
و خاطر نشان ساخت  :هزینه مورد نیاز این
پروژه ازمحل اعتبارات سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای تامین شده است .
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
ازمهمترین اهداف اجرایی این پروزه به ایمن
سازی مسیر دسترسی خودروها به پاسگاه
پلیس راه قم – سلفچگان اشاره و افزود  :با
توجه به لزوم کنترل های نظارتی پلیس راه
بر ترافیک محورهای برونشهری  ،بخصوص ،
نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی
کاال و مسافر که مراجعه و توقف خودروها به
منظور کنترل ساعت  ،تناژ و ....می باشد ،
در راستای این موضوع نسبت به ایمن سازی
و تسهیل تردد درمسیرهای دسترسی صورت
گرفت.
محمدرضازیدآبادی درادامه به اهم اقدامات
انجام شده درراستای ایمن سازی و تسهیل
تردد در مسیر دسترسی پاسگاه پلیس راه
قم – سلفچگان پرداخت و یاد آور شد  :طی
این پروژه اقداماتی شامل خاکبرداری ،تسطیح
بستر  ،خاکریزی و نیز اجرای دو الیه آسفالت
( بیندر وتوپکا) به مرحله اجرا گذاشته شده
است .
وی درتوضیحی تکمیلی درخصوص مشخصات
فنی اقدامات انجام شده به منظور اجرای این
پروژه افزود  :ضخامت الیه های اجرایی دراین
پروژه به میزان  :اساس و زیر اساس هریک 15
سانتی متر  ،الیه بیندر6سانتی متر والیه توپکا
4سانتی متر کار شده است  .شایان توجه
است ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه قم
– سلفچگان که در شهریور ماه سال گذشته
مورد بهره برداری قرارگرفت درکیلومتر 30
بزرگراه قم – اراک ( معروف به قره سو ) واقع
شده است .
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خـــــبــر
سخنگوی اورژانس قم:

برخورد مورتورسیکلت و
کامیون در قم به زندگی یک
جوان پایان داد
سخنگوی اورژانس قم گفت :ساعت  ۱۲و ۲۰
دقیقه امروز یکم آبان ماه جاری بر اثر برخورد
موتورسیکلت با کامیون خاور در بلوار خلیج
فارس یک جوان جان خود را از دست داد و
دو نفر هم مجروح شد.
به گزارش عصر شنبه مرکز مدیریت حوادث
و فوریت های پزشکی قم ،مسعود عبدی
در گفت و گویی ،اضافه کرد :راهنمایی و
رانندگی استان علت این حادثه را انحراف
به چپ کامیون خاور اعالم کرد .وی افزود:
با اعالم سانحه رانندگی در بلوار خلیج فارس
قم بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس برای نجات
جان مصدومان به محل اعزام شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه شدت برخورد
موتورسیکلت و کامیون با یکدیگر سه کشته و
مصدوم برجای گذاشت ،تصریح کرد :با وجود
حضور به موقع اورژانس شدت آسیب وارده
منجر به فوت راکب موتور سیکلت جوانی
 ۲۰ساله در محل سانحه شد .عبدی ادامه
داد:دو مصدوم این حادثه با کمک کارشناسان
فوریتهای پزشکی پس از دریافت اقدامات
درمانی الزم به بیمارستان منتقل شدند.
سخنگوی روابط عمومی مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی قم عنوان کرد:
حال یک تن از مصدومان که با اقدامات احیای
قلبی و ریوی به مرکز درمانی منتقل شد،
وخیم گزارش شدهاست .گفتنی است عصر
دیروز هم واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت
در بلوار امام علی (ع) منطقه پردیسان قم به
زندگی سه جوان پایان داد.

انتظامی و حوادث

asreservat.news@gmail.com

رییس مرکز توسعه حل اختالف کشور:

شعب حل اختالف کشور به دو میلیون پرونده رسیدگی کردند
رییس مرکز توسعه حل اختالف کشور گفت:
شعب حل اختالف کشور در شش ماهه نخست
امسال به بیش از دو میلیون پرونده رسیدگی کرده
اند.
به گزارش شنبه شب روابط عمومی دادسرای
قم ،حجت االسالم و المسلمین هادی صادقی
در بازدید از شعب حل اختالف قم ،افزود :سال
گذشته نیز شوراهای حل اختالف به بیش از ۴
میلیون و  ۴۰۰هزار پرونده رسیدگی کردند که ۳۲
درصد از این پروندهها به صلح و سازش ختم شد.
وی با اشاره به رسالت شورای حل اختالف در
ایجاد صلح و سازش و حل و فصل مشکالت
مردم گفت :میانگین زمان رسیدگی به پروندهها
در شوراهای حل اختالف  ۳۰روز است که بسیار
کمتر از زمان رسیدگی به پروندهها در شعب
دادگاه هاست .وی با بیان اینکه زمان رسیدگی

به پروندهها و تشریفات رسیدگی قضایی در شعب
حل اختالف کاهش مییابد خاطرنشان کرد :برنامه
های گوناگونی برای ارتقای جایگاه شورای حل
اختالف برنامه ریزی شده و به زودی شاهد آغاز به
کار این میانجی گران و همچنین موسسات داوری
خواهیم بود.
رییس مرکز توسعه حل اختالف کشور گفت:
داوران و میانجیگران زیر نظر شورای حل اختالف
فعالیت میکنند و مرجع قضایی میتواند قبل از
رسیدگی ،پرونده را برای فیصله یافتن به این دو
نهاد ارجاع دهد .صادقی افزود :مقام قضایی به
مدت سه ماه میتواند برای حصول سازش میان
طرفین ،آنها را به موسسات میانجیگری یاداوران
ارجاع دهد .وی همچنین با اشاره به بازدید میدانی
از شعب شورای حل اختالف به ضرورت این گونه
بزدیدها تاکید کرد و گفت :در بازدیدهای میدانی
از شعب ،مشارکت مردم و همچنین کارکنان شعب

به خوبی احصاء میشود و میتوان برای این مسائل میتوانند به صورت مجازی در این جلسات شرکت
کنند .وی در پایان ابراز داشت :امید می رود با
بهتر چارهجویی کرد.
فراهم شدن زیرساختهای الزم هرچه سریعتر
صادقی دادرسی الکترونیک را یکی از الزامات روند رسیدگی به پروندهها در شعبه حل اختالف
شوراهای حل اختالف عنوان کرد و گفت :با ایجاد به صورت مجازی اجرا شود.
دادرسی الکترونیک افرادی که امکان یا توان
حضور فیزیکی در شعب حل اختالف را ندارند

رئیس کل دادگستری استان قم خبر داد؛

رصد و پایش دادگستری از وضعیت محصوالت راهبردی و اساسی در استان قم
رئیس کل دادگستری استان قم از رصد و پایش
دادگستری از وضعیت محصوالت راهبردی و
اساسی در استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم علی
مظفری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران
از رصد و پایش دادگستری از وضعیت محصوالت
راهبردی و اساسی در استان قم مانند گندم ،جو و
سایر نهادههای دامی تا پایان سال خبر داد و گفت:
بر اساس مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم
استان ،مقرر است سازمان جهاد کشاورزی استان
با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت استان،
وضعیت محصوالت راهبردی و اساسی استان را
رصد نموده و گزارشهای خود را به صورت ماهیانه
به دبیرخانه شورا اعالم نمایند.

دادستان قم دستور آزادی
 ۶۵زندانی را صادر کرد

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به گزارش
ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی درباره
وضعیت دام ،طیور و آبزیان استان و نرخ تمام
شده فرآوردههای آنها بر اساس نرخ آزاد و نرخ
ارز نیمایی افزود :در این جلسه مقرر شد نظارت
بر نحوه توزیع نهادههای دامی و ارائه گزارش به
دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم به صورت
ماهیانه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی و
سازمان صمت قرار گیرد.
مظفری در ادامه به چالشهای عرضه خارج از
شبکه محصوالت دام و طیور در استان اشاره نمود
و ادامه داد :اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از به ماده  ۶قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبصره قم در پایان گفت :انتظار میرود تا پایان سال با
احتکار و خرید و فروش خارج از شبکه نهادههای ماده  ۴در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفته نظارت دقیق و شفاف از ایجاد فضای گمنامی برای
دامی در استان با تمرکز بر نظارت انبارها با توجه است .رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سودجویان در این عرصه پیشگیری شود.

رییس پلیس آگاهی قم:

پزشک قالبی در قم دستگیر شد
رییس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی قم از وی افزود :متهم در تبلیغات خود در فضای مجازی ،کشور است که متهم بهصورت غیرقانونی آن را پزشکی کرده است .وی خاطرنشان کرد :متهم با
دستگیری پزشک قالبی که فردی ۴۵ساله و تبعه خود را دارای سوابق کاری در بیمارستانهای مهم جعل و سوءاستفاده کرده و با جعل عنوان پزشک تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور
متخصص داخلی و درمان بیماران ،دخالت در امور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.
قم و تهران قلمداد کرده است.
خارجی است ،در این استان خبر داد.

دادستان عمومی و انقالب قم دستور آزادی
 ۶۵نفر از زندانیان جرایم غیرخشن استان را
به مناسبت هفدهم ربیعاالول صادر کرد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادسرای
عمومی و انقالب قم ،حجتاالسالموالمسلمین
حسن غریب در این زمینه افزود :این آزادی
با استفاده از نهادهای ارفاقی همزمان با
فرارسیدن ایام باسعادت والدت پیامبر اکرم
اسالم(ص) و امام جعفر صادق(ع) صورت
میگیرد.

وی ادامه داد :کارآگاهان با شناسایی متهم از
طریق فضای مجازی ،با رعایت اصل غافلگیری و
اشراف اطالعاتی ،متهم را در منزلش دستگیر و
مطالبه مدارک و مجوز مثبت پزشکی کردند؛ لیکن
وی با عنوان اینکه دارای مدرک دکتری پزشکی
از دانشگاه معتبر کشورش میباشد و مدارکش در
ایران به سرقت رفته ،نمیتواند مجوزی ارائه کند.

به گزارش عصر سهشنبه روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی قم ،سرهنگ میکاییل قهرمانپور در
این زمینه افزود :در پی دریافت گزارشی از دانشگاه
علوم پزشکی قم مبنی بر اینکه فردی با طراحی
وبالگ در اینترنت و تبلیغات در فضای مجازی
بهعنوان پزشک متخصص داخلی با درج شماره
نظام پزشکی و مهر ،بیماران را در منزل معاینه
و نسخه صادر میکند ،به لحاظ اهمیت موضوع
و غیرعادی بودن امر طبابت در منزل و به خطر قهرمانپور تصریح کرد :در تحقیقات تکمیلی
افتادن جان شهروندان ،موضوع بهصورت ویژه در کارآگاهان مشخص شد ،شماره نظام پزشکی وی
مربوط به یکی از پزشکان در شهرهای شمالی
دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر اجرای مستمر طرح پایش
و غربالگری زندانیان استان ،گفت :در این
طرح با بررسی پروندههای مددجویان واجد
شرایط ،از همه ارفاقهای قانونی برای تغییر
وضعیت زندانی و ایجاد زمینه آزادی آنها با
استفاده از راهکارهای قانونی تخفیف ،اعطای
مرخصی و موافقت با مرخصی پایان حبس
ش از این نیز همزمان
استفاده میشود .پی 
با ماه محرم ،دستور آزادی  ۵۱زندانی و به
مناسبت فرارسیدن اعیاد قربان و غدیر نیز ۶۱
نفر از زندانیان جرایم غیرخشن در این استان
با استفاده از نهادهای ارفاقی ،صادر شد.

ناموس و مدافعان امنیت میهن اسالمی دانست که کوتاهی بیان داشت.
در خدمت به ارزش های مقدس نظام اسالمی از
بذل جان خود دریغ نمی ورزند .سردار میرفیضی گفتنی است در این دیدار صمیمی حاج حسین
نیز ضمن تشکر و قدردانی از فرمانده تیپ امام بهروزیان از جانبازان جنگ تحمیلی نیز حضور
صادق (ع ) درباره ماموریت های پلیس مطالب داشت.

به مناسبت هفته وحدت فرمانده تیپ امام صادق (
ع) با فرمانده ناجا دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار
که در فضایی صمیمی برگزار شد :دکتر معتمد
فرمانده تیپ امام صادق ( ع ) ضمن تبریک هفته

وحدت از دالوری ها و ایثارگری های سبز پوشان
پلیس تقدیر و تشکر و برای این عزیزان آرزوی
سالمتی و موفقیت نمود .دکتر معتمد  ،سبزپوشان
جان برکف نیروی انتظامی را حافظان جان و مال و

مرکز رسانه قوه قضائیه خبر داد:

تشکیل هیات ویژه برای
بررسی پرونده موسوم به
سرقت بادام هندی
مرکز رسانه قوه قضائیه در اطالعیهای اعالم
کرد :برای بررسی حکم صادر شده در پرونده
موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم
تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده،
هیات ویژه ای در دادگستری استان قم
تشکیل شده است.
به گزارش ایرنا ،مرکز رسانه ای قوه قضائیه
روز دوشنبه در این اطالعیه تصریح کرده
است :رییس کل دادگستری استان قم به
محض اطالع از صدور حکم  ۱۰ماه حبس
تعزیری و چهل ضربه شالق برای فردی که
بادام هندی را از مغازه ای به سرقت برده
است ،دستور تشکیل هیات ویژه ای را داده تا
مسئله را از جنبه های مختلف بررسی نمایند.
در این اطالعیه آمده است :با توجه به ابعاد
مختلف پرونده و اینکه فرد مذکور در سال
 ۹۸نیز به جرم سرقت  ،محکومیت یک سال
حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال
سرقتی اجرای حکم او تعلیق گردیده ،هیاتی
ویژه مامور شده موضوع را از جنبه های
مختلف مورد بررسی قرار دهد.
مرکز رسانه قوه قضائیه در این اطالعیه
ادامه داد :با توجه به لزوم تناسب بین
جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده
هیات مذکور تالش خواهد کرد تا از تمام
ظرفیت های قانونی برای تقلیل مجازات و
کمک به محکوم این پرونده استفاده شود   .
در این اطالعیه خاطرنشان شده است :رییس
عدلیه در طول سه ماه گذشته مکررا در
خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادر
شده با میزان جرم رخ داده نکاتی را متذکر
شده اند و این مسئله جزو سیاست های اصلی
دوران تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب
میشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم:

 ۲۵هزار لیتر گازوییل
قاچاق درقم کشف شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت :در
بازرسی از یک شرکت تولیدی در قم بیش از
 ۲۵هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف و ضبط
شد.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره
کل تعزیرات حکومتی قم ،مهدی ریاضی در
گفتوگویی اظهار داشت :ماموران پلیس
امنیت اقتصادی در حین اخبار واصله مبنی
بر نگهداری فرآورده نفتی قاچاق از نوع
گازوییل در یکی از شرکتهای تولید بتُن به
محل اعزام شدند.

دیدار فرمانده سابق تیپ  ۸۳امام صادق(ع) با فرمانده ناجا استان قم

وی اضافه کرد :رویکرد دستگاه قضایی در
آزادی زندانیان ،کاهش جمعیت کیفری و
کاهش آسیبهای ناشی از حبس بر زندانی و
خانواده او در کنار حفظ و تامین امنیت جامعه
است و در این راستا افرادی که سابقهدار ،مخل
نظم ،آسایش شهروندان و امنیت مردم باشند،
از هیچ تخفیف قانونی بهرهمند نخواهند شد.

خـــــبــر

وی در ادامه افزود :پس از بازدید و بازرسی
از محل مورد نظر مقدار  ۲۵هزار و  ۲۰۰لیتر
فرآورده نفتی از نوع گازوییل بر مبنای
فوب خلیج فارس به ارزش  ۲میلیارد و
 ۶۶۹میلیون و  ۲۵۹هزار و  ۶۰۰ریال را
به ظن قاچاق کشف و سپس مراتب جهت
سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات
حکومتی استان قم ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات قم افزود :با تشکیل
پرونده ،شعبه ویژه رسیدگی به
تخلفهای قاچاق کاال و ارز تعزیرات
حکومتی قم ،ضمن احضار ،استماع اظهارها و
دفاعیههای متهم ،به دلیل عجز متهم از ارائه
مدارک مثبته ،پس از رسیدگی ،شعبه اتهام
قاچاق را محرز و مسلم دانسته و شرکت
را عالوه بر ضبط محموله سوخت مکشوفه
قاچاق به نفع دولت ،به پرداخت مبلغ ۱۰
میلیارد و  ۶۷۷میلیون و  ۳۸هزار و ۴۰۰
ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم
نمود .وی همچنین خاطر نشان کرد :محموله
گازوییل مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف،
به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه قم تحویل داده شد.
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هوشیاری و اتحاد دنیای

اسالم مانع موفقیت آمریکا و

رژیم صهیونیستی خواهد بود
استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه
عدم موفقیت آمریکا و رژیم صهیونیستی در
سایه بیداری و هشیاری دنیای اسالم محقق
میشود ،گفت :فرق اسالمی و کشورهای
اسالمی به جای تأکید بر تفاوتها باید بر
اصول تأکید کرده و با بحث و گفتوگوی
میان فرق مشکالت خود را حل کنند تا بستر
پیشرفت برای تمامی ملتهای آزاده جهان در
سایه صلح و َمحبت فراهم شود.
میر امام ،کارشناس معارفی حرم حضرت
معصومه (س) ،در رواق حضرت خدیجه
(س) بابیان اینکه وجود پیامبر اکرم (ص)
برای جهانیان مایه برکت و رحمت است،
عنوان کرد :خداوند حضرت رسول را به
پیامبری مبعوث کرد و با بعثت پیامبر اکرم
(ص) تمام بشریت بر محور یکتاپرستی،
عقیده واحد ،اعتقاد به خداوند ،پذیرش نبوت
رسول خدا (ص) و ائمه معصوم (ع) و قبله
واحد در زیر یک پرچم باهم متحد شدند.
کارشناس معارفی آستان مقدس حضرت
معصومه (س) ادامه داد :تمامی فرق
اسالمی در اصول دین با هم وحدت داشته
و اختالف آنها تنها در فروع دین است.
وی با تأکید بر اینکه امروز زمان شیعههراسی،
سنیهراسی یا ایرانهراسی نیست ،بلکه
امروز هراس ما باید از استکبار و صهیونیسم
باشد ،گفت :متأسفانه قدرتهای استکباری
و سلطه طلب به بهانه قومیت ،رنگ ،نژاد و
حتی تفاوتهای مذهبی و اختالف قومیتها
در کشورهای اسالمی و در جهان به دنبال
فتنهانگیزی بوده و با همین اختالفافکنی
ملتهای جهان را استثمار میکنند.
میر امام با اشاره به اینکه عدم موفقیت آمریکا و
رژیم صهیونیستی در سایه بیداری و هشیاری
دنیای اسالم محقق میشود ،تصریح کرد :فرق
اسالمی و کشورهای اسالمی به جای تأکید بر
تفاوتها باید بر اصول تأکید کرده و با بحث
و گفتوگوی میان فرق مشکالت خود را حل
کنند تا بستر پیشرفت برای تمامی ملتهای
آزاده جهان در سایه صلح و َمحبت فراهم شود.
وی بابیان اینکه نسل جوانان باید درک کنند
که آمریکا به عنوان دوست ملتهای منطقه و
مسلمانان نبوده و نخواهد بود و مسائل منطقه
باید توسط مردم حل و فصل شود ،اظهار
کرد :امروز فلسطین و قدس شریف مهمترین
موضوع جهان اسالم است و مسلمانان باید بر
محور وحدت و اتحاد زمینه اخراج آمریکا و
رژیم صهیونیستی را از منطقه فراهم کنند.
استاد حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه
فلسطین باید به دست فلسطینیها و مسلمانان
همین منطقه آزاد شود ،گفت :دشمن با
تأکید بر تفاوتها به دنبال فتنهانگیزی و
استثمار ملتها است و کشور افغانستان در
این زمینه نمونه مهم عبرت و درس برای
مسلمانان و ملتهای آزاده جهان ست.
میر امام با اشاره به اینکه در کشور افغانستان
متأسفانه برتریجویی و قومیت گرایی موجب
عقبماندگی این کشور شده است ،افزود:
حضور آمریکا در افغانستان به بهانه ایجاد صلح
و مبارزه با تروریسم نه تنها نتوانست زمینه
توسعه و پیشرفت این کشور را فراهم کند
بلکه این کشور با حضور نیرویهای آمریکایی
نسبت به قبل عقبماندهتر شده است.
وی یادآور شد :مسلمانان طبق رهنمودهای
قرآن کریم باید نسبت به یکدیگر بارحمت و
عطوفت رفتار کرده و «رحماءبینهم» باشند و
نسبت به دشمنان سختگیر باشند؛ در حالی
که امروز قدرتهای سلطه طلب این معادله
را در کشورهای اسالمی معکوس کرده و
ملتهای مسلمان با دشمنان دوست و نسبت
به یکدیگر سختگیر و انتقام جو هستند که
همین مطلب موجب شعلهور شدن آتش
جنگ در کشورهای اسالمی و عقبماندگی
آنها و ریختن خون افراد بیگناه شده است.

حوزه و دانشگاه

asreservat.news@gmail.com

مدیر حوزههای علمیه کشور :

خـــــبــر

نظام واره جامع رشتههای حوزوی در کشور ابالغ شد
آیت اهلل اعرافی گفت:برای نخستین بار
درختواره و نظامواره جامع رشتههای
حوزوی تدوین شد ،این مهم توسط بیش
از  ۸۰۰استاد و محقق در مدت چهار سال
تدوین شده است.

جشنواره نمایشی دختران

دوره گذشته رشتههای تخصصی و دستاوردهای
آن داشته باشد و هم اینکه یک دورنمای آینده
را ترسیم کند .آیت اهلل اعرافی با بیان اینکه برای
پیادهسازی بیش از  ۴۰۰رشته و برای تمام مراکز
حوزوی ،محققان و اساتید را به کمک میطلبیم
گفت :در حال حاضر با سرعت در حال سرفصل
نویسی بوده و نقشه اجرا نیز تهیه شده و با این
برنامهریزیها در آینده شاهد درخشانی در توسعه
علوم اسالمی و بارورتر شدن دانشهای اسالمی و
پاسخگوتر شدن حوزه و جامعه هستیم.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از قم ،آیتاهلل علیرضا اعرافی مدیر
حوزههای علمیه کشور شامگاه دوشنبه در
مراسم گشایش نمایشگاه دستاوردهای علمی
واحدهای آموزشی  -تخصصی حوزوی با بیان
اینکه در این دهههای اخیر مقوله رشتههای
تخصصی در حوزه علوم و معارف اسالمی در حوزه
علمیه و نهادهای حوزوی مورد اهتمام بوده است
گفت :در حقیقت یکی از تحوالت حوزه در این
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی توسعه
مرزهای علوم اسالمی و پایهریزی دانشهای
تخصصی بوده است.

اصول امروز قلمروهای دیگر دانشهای سنتی
مانند تفسیر ،حدیث توسعه یافته و حوزههای
علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد علوم اسالمی
برای نخستین بار است که در قلب حوزه و متن
حوزه در حوزههای اقتصاد ،علوم اجتماعی و سایر
علوم انسانی مورد توجه و آموزش قرار میگیرد.

و محقق در مدت چهار سال تدوین شد و در
روزهای اخیر در قالب  ۱۶حوزه دانشی بیش از
 ۴۰۰رشته ،گرایش و مقطع ابالغ شد .امام جمعه
قم بیان کرد :در این نظامواره رشتههای کهن و
سنتی تخصصهایی متناظر و بر اساس نیاز امروز
پایهریزی شده است به گونهای که در فقه و حقوق
بیش از  ۴۰رشته و گرایش با توجه به نیازهای
مدیر حوزههای علمیه گفت :اتفاق جدیدی
استاد حوزه علمیه به برگزاری نمایشگاه
جامعه امروز آمده است.
که در سالهای اخیر رقم خورده این است که
دستاوردهای علمی مراکز آموزش حوزوی اشاره
برای نخستین بار درختواره و نظامواره جامع عضو فقهای شورای نگهبان گفت :غیر از فقه و کرد و افزود :این نمایشگاه میخواهد نگاهی به
رشتههای حوزوی توسط بیش از  ۸۰۰استاد

در این نمایشگاه بیش از  ۵۰مرکز تخصصی
حوزههای علمیه ،دستاوردهای علمی خود در سه
دهه اخیر را در قالب نرمافزار ،کتاب ،مجله و پوستر
در شاخههای مختلف علمی حوزوی از جمله فقه،
تفسیر ،حدیث ،کالم ،ادیان ،فرق ،مذاهب ،مباحث
تبلیغ ،فرهنگ ،هنر و تمدن اسالمی ،اقتصاد
اسالمی و مدیریت اسالمی به نمایش گذاشتهاند.
نمایشگاه دستاوردهای علمی واحدهای آموزشی -
تخصصی حوزوی تا دهم آبان هر روز از  ۸صبح تا
 ۱۸در شبستان امام حسن عسکری مسجد مقدس
جمکران برپا است.

آیت اهلل نوری همدانی عنوان کرد:

پرورش نخبگان علمی بهترین راه مقابله با تحریمها
آیت اهلل نوری همدانی گفت :سرمایه گذاری و خداوند اینگونه حکمت و قدرت خود را نشان
بر روی نیروهای جوان کشور ،پرورش میدهد.
نخبگان علمی و برنامهریزی صحیح بهترین
آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه برانگیخته
راه مقابله با تحریمها است.
شدن رسول ا ّمی از بین مردم نوعی تمدن سازی
آیت اهلل نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان است ،گفت :دانشگاه مهد تمدن سازی است و باید
دوشنبه شب در دیدار محمد مهدی طهرانچی تالش کنید که اسالم را به عنوان یک تمدن در
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت :فقاهت و تفقه جهان معرفی کنید .چرا که پیامبر اکرم (صلیاهلل
در دین ،مهمترین موضوع در اسالم است ،چون تا علیه و آله) از این جهت «رحمة للعالمین» خوانده
انسان فقیه نباشد ،نمیتواند آموزههای قرآن کریم شده است که توانست مطالب علمی و اخالقی
و اهل بیت (علیه السالم) را درک و سپس برای فراوانی برای مردم بیان و حتی در عمل پیاده کند
و دانشمندان به نامی ،چون خواجه نصیرالدین
مردم تبیین کند.
طوسیها را تربیت نماید و تمدن اسالمی را بنیان
آیت اهلل نوری همدانی بعثت پیامبر اکرم (صلیاهلل گذارد .آیت اهلل نوری همدانی تصریح کرد :باید
علیه و آله) در سرزمین جاهلیت را معجزه دانست ثابت کنید در دنیای تاریک آن روز ،اسالم توانست
و با اشاره به کتاب جرج جرداق مسیحی درباره دانشمندانی را تربیت کند و لذا اصل علوم به زبان
پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آله) افزود :او در این عربی است ،اما در جنگهای صلیبی و براثر غفلت
کتاب ،از بعثت رسول خدا (صلیاهلل علیه و آله) مسلمانان ،کتابهای دانشمندان مسلمان را از
در حجاز ،با عنوان «معجزه صحرا» تعبیر میکند ،کتابخانهها ربودند و به اروپا بردند ،ترجمه کرده
چون در آن زمان فرهنگ جاهلی بر حجاز حاکم و دوباره به کشورهای اسالمی بازفرستادند و سعی
بود درحالیکه در ایران و روم ،علم و دانش رواج کردند مسلمانان را عقب نگاه دارند درحالیکه همه
داشت .مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مناظره علوم امروزی برگرفته از کتابهای مسلمانان است.
امام رضا (علیه السالم) با علمای ادیان در خراسان
عنوان کرد :امام رضا (علیه السالم) در پاسخ به مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه اسالم دین
سوالی درباره اثبات حقانیت پیامبر اکرم (صلیاهلل تمدن سازی است ،گفت :امروز جهان هر آنچه
علیه و آله) فرمودند :او فردی یتیم بود ،از نظر از علم و دانش دارد مرهون تمدن اصیل اسالمی
مالی هم فقیر بود و هیچگاه نزد معلم درس است ،چون زمانیکه اروپا غرق ظلمت و تاریکی
نخوانده بود .در جوانی هم چوپانی و تجارت را در بود ،دانشمندان مسلمان کتابهای فراوانی در
پیش گرفت .چنین شخصی قرآن را دریافت کرد علوم مختلف نوشتند و کسانی ،چون ابوریحان،

حجتاالسالم محمدحسین کتابچی امام جمعه
سلفچگان قم در گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره
مبانی وحدت در جامعه اسالمی با اشاره به آیات
و روایات گفت :اسالم ،جامعه را شبیه یک انسان
میداند و به آن نگاه ویژهای دارد؛ یعنی جامعه
اینگونه به هم پیوسته است که جامعه اسالمی باید
شبیه یک تن واحد باشد و همه در کنار هم شبیه
یک انسان زندگی کنند که این انسان یا جامعه
اسالمی در کنار هم آثاری را دارد .وی افزود :این
انسان بودن یعنی ،جامعهای که زنده است و دارای
حیات است ،میتواند شبیه یک انسان مرگ داشته
باشد ،میتواند سعادت و خوشبختی داشته باشد،
میتواند شقاوت و بدبختی داشته باشد؛ جامعه
میتواند ظالم یا عادل باشد .به طور دقیق هر چه
میشود بر یک انسان بار کرد ،میتوان آن را بر
جامعه اسالمی هم بار کرد؛ از این رو جامعه بر
اساس این نگاه باید متحد و به هم پیوسته باشد؛
چون باید در یک بدن و یک جسم اعضا با هم

امام جمعه سلفچگان به مبانی وحدت اشاره کرد
و تصریح کرد :تشریع احکام اجتماعی اسالم بر
مبنای وحدت است؛ اگر نظر اسالم وحدت نباشد،
تشریع احکام اجتماعی اسالم دارای خلل میشود؛
اسالم نماز را بر مبنای وحدت تشریع میکند،
زیرا اصل در نماز اقامه آن به جماعت است ،زیرا
در این جماعت یکپارچگی و به هم پیوستگی
معنا و مفهوم پیدا میکند و وحدت واقعی شکل
میگیرد .استاد حوزه ادامه داد :حتی وقتی در
سوره حمد ،ایاک نعبد را قرائت میکنیم ،یعنی
به صورت متکلم مع الغیر است ،ایاک نستعین
هم این را نشان میدهد؛ در تفاسیر میگویند
که اصل نماز باید به جماعت باشد و این الفاظ
برای نماز جماعت است؛ این جماعت یعنی وحدت
بین مسلمانان .مناسک دیگر اسالم مانند حج هم
همگی مسلمانان را به سوی جامعه عبودی متحد
دعوت میکند؛ یک ماه حج متحدانه ،به نماز عید
فطر ،یکپارچگی مسلمین ختم میشود.

به گزارش اداره کل تبلیغات اسالمی استان ،
پس از فراخوان جشنواره نمایشی در کمتر از
یک ماه  18گروه نمایشی ثبت نام کرده و با
پشتیبانی محتوایی و نظارتی در دو قالب اجرای
زنده و رادیویی در روزهای  16و  23مهرماه
با حضور داوران توانمند منتخب جشنوارههای
بینالمللی به اجرا پرداختند .بیش از  150نفر
در قالب بازیگر ،فیلمنامه نویس و کارگردان در
جشنواره نمایشی دختران تمدن ساز شرکت
کردند.
موضوعات این جشنواره در زمینه دینی،
اجتماعی ،تاریخی و… با محوریت بانوان در
قالب مقابله با تفکر سکوالر یزیدی ،حجاب
زینبی ،حضرت زینب در کاخ یزید ،شهادت
حضرت رقیه(س) ،زندگینامه همسران و
دختران ائمه طاهرین(ع) ،دختران و بانوان
الگوساز و… بود .اختتامیه این جشنواره به
مناسبت هفته وحدت و با حضور حجتاالسالم
والمسلمین رضا عزت زمانی معاون فرهنگی
سازمان تبلیغات اسالمی ،حجتاالسالم
والمسلمین مرتضی شعبانزاده مدیرکل
تبلیغات اسالمی استان قم و صدیقه صدیق
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم در
سالن کوثر این اداره کل برگزار شد.

آیت اهلل مکارم شیرازی:

خواجه نصیرالدین طوسی ،ابن سینا ،جابر بن میکرد و خانواده  ۵نفره را سیر میکرد ،امروز باید
حیان و… در مکتب اهل بیت (علیهم السالم) همه  ۵نفر کار کنند تا شب گرسنه نخوابند.
تربیت شدند.
مرجع عالیقدر جهان تشیع با بیان اینکه فقر در
آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه دشمن برای جامعه نتیجه بی عدالتی است ،گفت :در کشور
ایجاد اختالف بین مسلمانان سرمایه گذاری منابع زیادی داریم که با بهره برداری و توزیع
میکند ،افزود :دشمن دنبال این است که به عادالنه آنها میتوان فقرزدایی کرد.
گونهای بین مسلمانان اختالف ایجاد کنند که براثر
تشدید اختالفات ،مسلمانان به جان هم افتاده و آیت اهلل نوری همدانی در ادامه با اشاره به
دشمن هم منابع کشورها را غارت کند و تسلط استعدادها و امکانات کشور افزود :توجه و سرمایه
خود را بر جهان حفظ کند .آیت اهلل نوری همدانی گذاری بر روی نیروهای جوان کشور و پرورش
با انتقاد از گرانیهای سرسامآور در کشور تصریح نخبگان علمی در کنار برنامهریزی صحیح در
کرد :دولت باید برای رفع مشکالت معیشتی مردم استفاده از سرمایههای داخلی بهترین راه مقابله
چارهای بیندیشد؛ فقر و بیکاری از یکسو و گرانی با تحریمها و زیاده خواهیهای استکبار جهانی
ارزاق عمومی و اجناس از سوی دیگر ،کمر مردم است و باید از تمامی ظرفیتهای موجود بهترین
را خم کرده است .اگر سابقاً سرپرست خانواده کار استفاده را نمود.

نقش اساسی نخبگان در ایجاد وحدت در امت اسالمی
امام جمعه سلفچگان با اشاره به اهمیت نقش
نخبگان در ایجاد وحدت گفت :اگر در جامعه
نخبگان و بزرگان و حاکمان مبنای وحدت را
قبول و باور داشته باشند ،مردم هم در همان راستا
حرکت میکنند.

جشنواره نمایشی دختران تمدن ساز برای
نخستین بار با همت امور بانوان اداره کل
تبلیغات اسالمی استان قم برگزار شد.

در این مراسم از چهار گروه منتخب نمایش
صحنهای ،یک گروه منتخب نمایشنامه خوانی،
دو بازیگر منتخبو یک گروه منتخب مردمی از
نمایش صحنهای تقدیر شدند.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

هماهنگ باشند؛ منتها این هماهنگی در یک
انسان مشروط بر این است که تمامی اعضا حول
محور عقل باشد و از عقل تبعیت کند ،در نتیجه
به وحدت حقیقی و وحدت مد نظر اسالم خواهد
رسید.

تمدنساز در قم برگزار شد

حجتاالسالم کتابچی تصریح کرد :خداوند متعال
از ما این وحدت را میخواهد ،بنابراین شکی
در آن نیست که رضای الهی در اتحاد ،وحدت
و محوریت قرآن است؛ اگر قرار است که قرآن
محور باشد ،بنابراین رضای الهی در این اتحاد
و یکپارچگی است؛ احکام و آیات هم همگی در
این راستا قرار دارد .وی با اشاره به حدیثی از
امام عسکری (ع) مبنی بر نماز خواندن با اهل
سنت و تشییع امواتشان و مانند اینها افزود :در
نهایت امام عسکری (ع) میفرماید این رفتار باعث
میشود که بگویند «این شیعه است»؛ ایشان از
مردم میخواهند که یکپارچگی ،مودت ،محبت و
حضور در کنار دیگر مسلمانان را داشته باشیم.

استاد حوزه علمیه درباره نقش نخبگان در ایجاد
وحدت با اشاره به روایت «الناس علی دین
ملوکهم» تصریح کرد :مردم بر آئین و روش
فرمانروایان و حاکمان خود عمل میکنند؛ به قطع
چنین است که اگر در جامعه نخبگان و بزرگان
و حاکمان مبنای وحدت را قبول و باور داشته
باشند و حرکت و مبنایشان بر مبنای وحدت باشد،
مردم هم در همان راستا حرکت میکنند .امام
جمعه سلفچگان شک و شبهههای جزئی کنونی
در وحدت را به دلیل تشکیک برخی از بزرگان
اسالمی عنوان کرد و گفت :اگر نخبگان توجیه
باشند و حرکتشان بر پایه وحدت باشد ،مردم نیز
آن مسیر را طی خواهند کرد.

اختالف میان شیعیان و اهل
سنت پدیده شومی از سوی
دشمن برای تضعیف جهان
اسالم است
مرجع تقلید شیعیان گفت:شیعه هراسی یا
سنی هراسی حربهای مخرب و آلت قتالهای
شده است که دردناک ترین ضربهها را بر پیکر
امت اسالمی میزند ،پدیده شومی که دشمن
از دیرباز برای تضعیف جهان اسالم به کار
گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم  ،آیت اهلل
مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان در پیامی
به سی و پنجمین کنفرانس بینالمللی وحدت
اسالمی ،اظهار داشت:
در آغاز الزم میدانم که ایام مبارک میالد
رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) را به همه
شما عزیزان ،حاضران و برگزار کنندگان این
همایش باشکوه و باعظمت ،تبریک گویم.
«وحدت اسالمی» که این همایش ساالنه
برای بزرگداشت آن برگزار میشود ،یکی از
اجتماعی مسلّم اسالم است .جوامع
اصول
ِ
بشری در وحدت و انسجا م خود تحت تأثیر دو
عامل کششهای درونی و نیازهای بیرونی قرار
دارند که وحدتی است حداقلی؛ اسالم برای
استحکام این بنیان مهم عنصر ثالثی به نام
ایمان را به آن افزوده است تا از این طریق
وحدت حداکثری رقم بخورد.
قرآن کریم برای استواری هرچه بیشتر
ساختار امت اسالمی ،بیشترین تأکید را
بر حفظ وحدت امت دارد« .هذه امتکم امة
واحدة و أنا ربکم فاعبدون» (أنبیاء  /آیه ،)92
«واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا» (آل
عمران /آیه )103؛ «والتنازعوا فتفشلوا و
تذهب ریحکم» (انفال /آیه )46؛ «إنما یرید
الشیطان أن یوضع بینکم العداوة والبغضاء»
(مائده  /آیه .)91
خداوند همچنین در کتاب آسمانی خود
میفرماید« :والتکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا
من بعد ما جاءهم البینات» (آل عمران /آیه
 .)105این آیات با تصریح یا تلمیح به ضرورت
وحدت امت اسالمی اشاره میکند.

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
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مدیر اطلس سرام کویرخواستار جلوگیری از واردات محصوالت مشابه تولیدات این شرکت شد
فجر – نیروگاه برق بندر عباس و ...محصوالت خود را
عرضه و قرار دادهای بزرگ ساالنه منعقد کنیم.
مهندس محمد حسین زاده سپس با بیان اینکه قطعات
تولیدی ما قب ً
ال درکشور ساخته نمی شد و وارداتی بود
،افزود :اما با ساخت تولید این قطعات باکیفیت باالتر از
مشابه خارجی و قیمت بسیار مناسب آن ،همچنان روند
واردات ادامه دارد این در حالی است که در مقطعی به
علت شرایط تحریم ،به طور کلی واردات صورت نمی
گرفت .که ما برای تامین نیاز صنایع استراتژیک کشور
با نو آوری و خالقیت و بهره گیری از آموزه های تئوریک
و تجارب عملی ،این محصوالت را تولید و موفق به انعقاد
قرار دادهای بزرگ با صنایع مهم و استراتژی مانند مجتمع
فوالد مبارکه شدیم .به تبع آن ،دیگر صنایع زیر مجموعه
مبارکه نیز ،شروع به خرید از این شرکت نمودند.

شرکت اطلس سرام کویر از معدود مجموعه های
دانش بنیان به شمار می رود که با استفاده از فن
آوری های نانو و به روش فوق سرمایشی در زمینه
تولید انواع قطعات دیر گدازهای پایه آلومینیایی
در صنایع فلزات آهنی غیرآهنی فعالیت می کند و
تولیدات آن بابهترین نمونه های مشابه خارجی و
بعض ًا باالتر از آن برابری می کند .این شرکت دانش
بنیان که از سال  92رسم ًا فعالیت خود را کلید زد:
تاکنون درزمینه تولید قطعات ویژه منشاء خدمات
ارزشمندی بوده و با تولید آجرهای دیرگداز در
توربین های فلزی طرح زیمنس نیروگاه های برق،
الگویی از یک مجموعه کارآمد صنعتی را به نمایش
گذاشته که می تواند در بازارهای جهانی درخشش
ویژه ای داشته و برای میهن اسالمی افتخار آفرین
باشد .علیرغم اینکه محصوالت تولیدی این
مجموعه از کیفیتی به مراتب باالتر از معتبرترین
برندهای جهانی برخوردار است و در مقابل یک
پنجم قیمت انواع مشابه خارجی به فروش می رسد،
معذالک بنا به دالیل نامعلوم واردات محصوالت
مشابه از خارج همچنان ادامه دارد.
مهندس محمدحسین زاده مدیر عامل شرکت اطلس سرام
کویر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما ضمن تشریح
فعالیت و خدمات این مجموعه دانش بنیان و نو آور -به
بیان برخی مشکالت و معضالت پرداخت و ابراز امیدواری
کرد با انتخاب آقای رییسی به عنوان ریاست جمهوری و
تشکیل کابینه جدید؛ این مشکالت که در صدر آن واردات
محصوالت مشابه تولیدات این مجموعه قرار دارد ،مرتفع
شود چرا که شرکت اطلس سرام کویر در حال حاضر با
ظرفیتی بیش از نیاز بازار داخلی ،تولید محصول می کند.
وی که دانش آموخته رشته مواد متالوژی در شاخه
سرامیک در مقطع کارشناسی ارشد است .با بیان اینکه
در سال  76فعالیت خود را در شرکت فرآورده های نسوز
پارس در یزد شروع کرده افزود :آن شرکت در ردیف
پنجمین شرکت بزرگ کشور قرار دارد که من به مدت
 5سال مسوولیت مرکز تحقیقات آن را به عهده داشتم
که موفق شدم باهمکاری تیم کار آزموده و ماهر ،آن مرکز
را به عنوان مرکز تحقیقات نمونه در فلزات غیر آهنی در

سطح کشور مطرح کنیم .در عین حال دو سال بعد عنوان
تولید کننده نمونه استانی را از آن خود نمودیم.
مدیر عامل شرکت اطلس سرام کویر در ادامه همچنین
ازعهده دار بودن مسوولیت بهره برداری شرکت فرآورده
های مهرگداز در سفید دشت به عنوان برگی دیگر از
رزومه کاری خود نام برد که در سال  92موفق به سود
آوری آن شرکت به میزان  60میلیارد دالر شد وی افزود:
مالک آن شرکت تخصصی در زمینه مبحث نسوز مدیریت
تولید واداره شرکت نداشت و با اعتماد کامل مسوولیت ها
را به ما محول کرده بود که ما نیز به بهترین نحو اعتماد
ایشان را پاسخ دادیم .وی افزود :پس از آن در صنایع
مهم و استراتژیک کشور مانند صنایع فوالد مس و سیمان
نیز محصوالت را عرضه و به لحاظ کیفیت برتر ،خود را
اثبات نمودیم.
مهندس محمد حسین زاده آنگاه با اشاره به شرکت
اطلس سرام کویر ،اظهار کرد :این شرکت در سال
92تاسیس و متعاقباً مورد بهره برداری قرار گرفت که با
بهره گیری از دانش فنی استفاده از فن آوری نانو و روش
فوق سرمایشی محصوالت این حوزه را باکیفیت برتر تولید
وعرضه می کند .وی با بیان اینکه برای اخذ مجوزها و
تاییدیه ها سختی های فراوانی متحمل شدیم :گفت :اخذ
تائیدیه از آزمایشگاه های بین المللی با توجه به ضوابط و
معیارهای فوق تخصصی ،بسیار سخت و دشوار است که ما
با موفقیت ،مراحل مربوط را طی و موفق به اخذ تأییدیه
آزمایشگاه ها و مراجع علمی جهانی شدیم .با این وجود،
کار سخت تر از آن ورود به وندور لیست شرکت توانیز بوده
و اینکه مصرف کنندگان نسبت به استفاده از آجر در محل
مصرف اقناع و راضی شوند .در این خصوص هم موفق به
اخذ رضایتنامه مشتری شدیم و همچنین نامه جلوگیری
از واردات محصوالتی که تولید می کنیم را از اداره صنعت
معدن تجارت دریافت کردیم .با این وجود روند واردات
همچنان ادامه دارد که برای آن مقادیر قابل توجهی ارز
از کشورمان خارج می شود .این مدیر تحصیل کرده و
صاحب ایده همچنین با تاکید بر دانش بنیان بودن شرکت
اطلس سرام کویر خاطر نشان کرد :یکی ازافتخارات شرکت
دریافت نام و مقیاس از نهاد ریاست جمهوری است که
توانستیم به صنایع بزرگ نیروگاهی مانند دماوند ،انرژی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا طرحی
برای توسعه این مجموعه دانش بنیان در دستورکار دارید
یا خیر ،گفت :قطعاً با توجه به پتانسیل باالیی که این
مجموعه از آن برخوردار است ،طرح های نو و ابداعی برای
توسعه در برنامه های آینده شرکت تعریف شده معذالک،
اجرای توسعه و افزایش ظرفیت تولید در چنین فضای
محدودی امکان پذیر نیست و باید فضای کاری بزرگ تری
تهیه و تدارک ببینیم.
مدیر عامل شرکت اطلس سرام کویر همچنین چاپ بیش
از  25مقاله در ژورنالهای ایرانی و خارجی و نیز انجام
سخنرانی های علمی پیرامون موضوعات مرتبط با این
مجموعه دانش بنیان را از دیگر افتخارات شرکت بر شمرد.
وی افزود :تاکنون لوح های متعدد با عناوین صنعت گر
برتر بنیانگذار رشته سرامیک و نظایر آن دریافت کردیم.
وی در همین زمینه دریافت لوح سپاس از استانداری را
مورد اشاره قرار داد و در ادامه گفت :تقاضا و خواسته ی
اصلی ما از وزارت صنعت معدن تجارت حمایت از شرکت
بوده و هست با توجه به ظرفیت های این مجموعه که دو
برابر تعداد سفارش ها تولید محصول داریم :هیچ نیاز و
ضرورتی برای واردات محصوالت مشابه از خارج و خروج
ارز از کشور احساس نمی شود.
وی گفت  :هرچند مسووالن به صورت مکتوب و طبق
روال ادارات و تشریفات ،صادرات محصوالت مشابه از
خارج را منع می کنند اما برای مؤثر بودن این اقدام ها
الزم است رسماً به گمرک ابالغ شود که مانع از واردات
شوند و یا اینکه هزینه های واردات را به قدری افزایش
دهند که فاقد توجیه شود .این مدیر صاحب نظر ومجرب
سپس در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر میزان اشتغالزایی
در شرکت اطلس سرام کویر ،تصریح کرد :در حال حاضر
 14نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار
هستند اما با توجه به طرح و ایده هایی که برای توسعه
مجموعه در دستور کار داریم ،این ظرفیت را حداقل به 40
نفر ارتقا خواهیم داد.
مهندس محمد حسین زاده در پاسخ به این سوال که تنوع
تولید مجموعه اطلس سرام کویر را چگونه ارزیابی می
کنید :گفت :اساساً یکی از اهداف اصلی ما تنوع بخشیدن
هرچه بیشتر به تولیدات است اما مشکلی که عمدتاً مصرف
کننده با آن دست و پنجه نرم می کنند در حوزه واردات
وجود دارد وی در توضیح بیشتر افزود :همانطور که
پیش از این هم اشاره کردم طبق تأییدیه های آزمایشگاه
های معتبر داخلی و خارجی ،کیفیت آجرهای تولیدی
این مجموعه معادل و حتی باالتر از انواع مشابه خارجی

مهندس محمدحسین زاده با بیان اینکه در سال  76فعالیت خود را در شرکت فرآورده های نسوز پارس در یزد

ارزیابی می شود .در این حال مشکل هنگامی جلب نظر
می کند که واردات گاه یک تا دو سال به طول می انجامد
و مصرف کنند از این حیث با مشکل جدی مواجه می
شود در حالی که مجموعه اطلس سرام کویر فقط با یک
تلفن؛ سفارش ها را دریافت و بال درنگ به تولید و عرصه
محصول اقدام می کند .و ی در همین حال به این نکته
اشاره کرد که این مسأله عمدتاً در رابطه با شرکت های
بخش خصوص مصداق دارد چرا که شرکت های تولیدی،
اصوالً نگاهی متفاوت به اصل قضیه دارند و برای آنها
واردات و یا تولید داخل ،دغدغه ای به حساب نمی آید.
مدیر عامل شرکت اطلس سرام کویر در پاسخ به دیگر
سوال خبرنگار ما که سازمان های ذیربط دولتی چگونه
می توانند مانع از واردات شوند ،آنهم زمانی که به گفته
جنابعالی توصیه و اقدامات مکتوب آنها مورد توجه قرار
نمی گیرد؛ اظهار داشت :چنانچه در این خصوص عزم
و اراده ای جدی اعمال شود ،دولت می تواند با یک نامه
رسمی و ابالغ آن؛ از واردات محصول مشابه جلوگیری
کند! توصیه ها کاربردی ندارد چرا که هر ارگان و اداره ای
به بهانه ای و یا توجیهی از پذیرش خرید محصول داخلی
سرباز می زند وی تصریح کرد :عدم اقدام جدی دولت در
جلوگیری از واردات محصوالتی که با کیفیت باال در داخل
کشور تولید می شود :در حالی است که مشخصاً تولیدات
این مجموعه با انواع مشابه تولیدی شرکت معتبر و
قدرتمند جهانی زیمنس رقابت و برابری می کند .مهندس
محمد حسین زاده در ادامه فاکتورهای مورد نظر مشتری
برای پذیرش و خرید یک کاال را طول عمر باال (ماندگاری
طوالنی مدت) ثبات کیفیت کاال و قیمت پایین یا تناسب
است که محصوالت این مجموعه از هر سه مزیت یاد شده
برخوردار است .در این حال صرفاً حمایت مسووالن را می
طلبد که به بازار داخلی در سطح گسترده معرفی شود
وی گفت :این شرکت مانند تمامی مجموعه های تولیدی
با انبوهی از مشکالت خرد و کالن دست به گریبان است
اما علیرغم همه این مشکالت ما با تالش و پشتکاری که
از عشق و عالقه به تولید و کارآفرینی نشأت می گیرد،
همچنان در این عرصه حضور فعال داشته و بی محابا با
مشکالت ریز و درشت مبارزه می کنیم .در حال حاضر با
شماری از معتبرترین و مشهورترین صنایع کشور از جمله
نیروگاه برق دماوند همکاری داریم که تأمین کننده 10
درصد کل برق کشور است.
مدیر عامل شرکت اصلل سرام کویر در ادامه بوروکراسی
فرسایش برخی ادارات را از جمله مشکالت عام تولید
کنندگان عنوان کرد و افزود :از  7سال قبل این مجموعه
تحت ارزیابی قرار دارد که هر بار به بهانه این غیر مرتبط
با زمینه تخصصی و کاری ما ،مجددا ً تکرار می شود! و
هنگامی که علت این امر را از متصدیان ارزیابی جویا می
شویم در پاسخ اعالم می کنند که طبق جدول و فرمی
که از قبل تهیه شده ،عمل نموده و امتیاز می دهند!
نکته قابل تأمل اینکه در یک مرحله از این سلسله ارزیابی
ها ما به  50مورد تخصصی پاسخ دادیم و امتیاز باالیی
گرفتیم اما طرح موارد غیر مرتبط با تخصص و زمینه
فعالیت شرکت به در جمع بندی امتیاز نهایی ،کار را به
مرحله دیگری از ارزیابی کشاند!
مهندس محمد حسین زاده همچنین یاد آور شد ،در زمان
ریاست آقای رییسی در قوه قضاییه ،نامه ای خطاب به
ایشان تنظیم و در سال  1398و تقاضای جلوگیری از
واردات را مطرح کردیم اما شرکت ( )2در این خصوص
همکاری نکرد و مسووالن آن اظهار داشتند دلیلی برای
خرید از شرکت داخلی ندارند!

این در حالیست که مقامات ارشد نظام مکررا ً حمایت از
تولید داخلی رامورد تاکید قرار می دهند .وی آنگاه با
آرزوی موفقیت برای آقای رییسی و کابینه ایشان ابراز
امیدواری کرد :دولت جدید که منبعت از رأی ملت است؛
به طورجدی به این مبحث ورود و از واردات محصوالتی
که در داخل با کیفیت باال و قیمت مناسب تولید می
شود؛ جلوگیری نمایند و یا حداقل تعرفه های سنگینی
برای واردات وضع نمایند تا هزینه واردات افزایش یافته و
غیر قابل توجیه شود مدیر عامل شرکت اطلس سرام کویر
در ادامه به جمع بندی مشکالت مجموعه تحت مدیریت
خود پرداخت و گفت :یکی از اصلی ترین مشکالت ما
تأمین منابع ریالی است که به واقع قادر به تامین آن
نیستیم و در این بخش نیاز به حمایت نظام بانکی داریم
که با اعطای تسهیالت کم بهره؛ توان مالی ارتقاء یابد و
بتوانیم طرح های توسعه و اجرایی و میزان اشتغالزایی را
افزایش دهیم.
مهندس محمد حسین زاده در همین زمینه از مکاتبه با
دکتر ستاری خبر داد که طی آن تقاضای حمایت سیستم
بانکی و برخورداری از تسهیالت کم بهره عنوان شد و
افزود :ایشان نظر موافق نسبت به این مجموعه دانش
بنیان داشتند اما مسأله «چارچوب» در این زمینه مشکل
ساز شده است .چرا که براساس آن باید وثیقه ای سنگین
نزد بانک تودیع کنیم که متأسفانه چنین وثیقه ملکی در
اختیار نداریم .انتظار ما اینست که بانک های عامل؛ قرار
دادهای مالی کالن شرکت و حتی سوله این مجموعه را
که بیش از مبلغ وام ارزش ریالی دارد؛ به عنوان وثیقه
قبول کنند .وی اضافه کرد :متأسفانه بانک ها همواره
منافع خود را در الویت قرار می دهند و در رابطه با مشتری
فقط به تکمیل و افزایش موجودی و یا عدم خروج پول
از بانک توجه می کنند .درحالی که بانک ها باید حامی و
پشتیبان تولید کنندگان و کارآفرینان باشند.
وی سپس در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آیا
برای صادرات محصول برنامه ای در آینده دارید و اینکه
استقبال از محصوالت تولیدی شرکت اطلس سرام کویر
را در بازارهای جهانی چگونه پیش بینی و یا ارزیابی می
کنید؛ گفت :جمهوری اسالمی ایران در کشورهای سوریه
و عراق نیروگاههای زیادی احداث نموده که به تبع آن
نیاز به محصوالت این مجموعه در آن کشورها به شدت
احساس می شود .چنانچه شرایط و بستر مناسب مهیا و
ایجاد شود ،قطعاً می توانیم محصوالت تولیدی خود را به
دو کشور یاد شده و حتی به دیگر کشورهای خاورمیانه
و  ...صادر کنیم و از این طریق برای میهن اسالمی ارز
آوری داشته باشیم.
مهندس محمد حسین زاده همچنین اعالم کرد در صورت
حمایت دولت از این مجموعه و رفع مشکالت و تأمین
منابع مالی مورد نیاز را که طبق برآوردها – حداقل به
حدود  15میلیارد تومان در قالب تسهیالت کم بهره
نیازداریم .می توانیم عالوه بر تأمین کامل نیاز بازار
داخلی تمامی منطقه را از این حیث پوشش دهیم که با
توجه به کیفیت برتر و قیمت مناسب ،بدون شک رقیبی
جدی برای شرکت های قدرتمند و مشهور جهانی تبدیل
خواهیم شد .گفتنی است :مدیر عامل شرکت اطلس سرام
کویر در این مصاحبه همچنین از مالقات و گفتگو با سردار
شاهچراغی فرمانده لشگر ۱۷علی بن ابی طالب خبر داد
و گفت که ایشان نظر موافق نسبت به مجموعه داشته و
قول همه نوع حمایت و همکاری را به ما داده اند که جا
دارد از این فرمانده عزیز و دلسوز تشکر و قدر دانی نماییم.

مدیر عامل شرکت اطلس سرام کویر بوروکراسی فرسایش برخی ادارات را از جمله مشکالت عام تولید کنندگان

شروع کرده افزود :آن شرکت در ردیف پنجمین شرکت بزرگ کشور قرار دارد که من به مدت  5سال مسوولیت

عنوان کرد و افزود :از  7سال قبل این مجموعه تحت ارزیابی قرار دارد که هر بار به بهانه این غیر مرتبط با زمینه

مرکز تحقیقات نمونه در فلزات غیر آهنی در سطح کشور مطرح کنیم

پاسخ اعالم می کنند که طبق جدول و فرمی که از قبل تهیه شده ،عمل نموده و امتیاز می دهند!

مرکز تحقیقات آن را به عهده داشتم که موفق شدم باهمکاری تیم کار آزموده و ماهر ،آن مرکز را به عنوان

مهندس محمدحسین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا طرحی برای توسعه این مجموعه دانش
بنیان در دستورکار دارید یا خیر ،گفت :قطع ًا با توجه به پتانسیل باالیی که این مجموعه از آن برخوردار است،
طرح های نو و ابداعی برای توسعه در برنامه های آینده شرکت تعریف شده معذالک ،اجرای توسعه و افزایش

ظرفیت تولید در چنین فضای محدودی امکان پذیر نیست و باید فضای کاری بزرگ تری تهیه و تدارک ببینیم.

تخصصی و کاری ما ،مجددا ً تکرار می شود! و هنگامی که علت این امر را از متصدیان ارزیابی جویا می شویم در

مهندس محمد حسین زاده همچنین اعالم کرد در صورت حمایت دولت از این مجموعه و رفع مشکالت و
تأمین منابع مالی مورد نیاز را که طبق برآوردها – حداقل به حدود  15میلیارد تومان در قالب تسهیالت کم
بهره نیازداریم .می توانیم عالوه بر تأمین کامل نیاز بازار داخلی تمامی منطقه را از این حیث پوشش دهیم که
با توجه به کیفیت برتر و قیمت مناسب ،بدون شک رقیبی جدی برای شرکت های قدرتمند و مشهور جهانی
تبدیل خواهیم شد.

