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قم سومین شهر سبز کشور است 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره(:

توجه شهرداری به مناطق 
محروم قم قابل تقدیر است

معاون سازمان جهادکشاورزی قم:فرماندار قم:  

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم 
گفت: ۶۰ هکتار گلخانه در قم فعال است و سطح تولید 
محصوالت گلخانه ای استان در سال به بیش  از ۱۵ هزار ُتن می رسد.

فعالیت  کرد:   بیان  سالمی  علی  محمد  جام جم،  گزارش  به 
صورت  به  استان  کشاورزان  از  نفر   ۶۰۰ برای  بخش  این  در 
گرفتن  درنظر  با  رقم  این  که  کرده   ایجاد  اشتغال  مستقیم 
هر  ایجاد  با  مستقیم  غیر  صورت  به  که  متعددی  مشاغل 
است. این  از  بیش  بسیار  می آید،  به وجود  گلخانه   هکتار 

وی با اشاره به مزایای اقتصادی افزایش کشت های گلخانه ای در 
استان،  گفت: ایجاد یکهراز هکتار گلخانه در قم، می تواند معادل 

کل کشاورزی استان درآمدزایی در پی داشته باشد و ... 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ۶۰ هکتار گلخانه 
در قم فعال است و سطح تولید محصوالت گلخانه ای استان در سال به بیش  از ۱۵ 

هزار تن می رسد.
به گزارش جام جم، محمد علی سالمی بیان کرد:  فعالیت در این بخش برای ۶۰۰ نفر از کشاورزان 

استان به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده  که این رقم با درنظر گرفتن مشاغل ...

 جایگاه محرومان 
 در هندسه معرفتی
 امام خمینی )ره(
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 60 هکتار گلخانه
 در قم فعال است
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؛ روش های صحیح، کارآمد و به روز
  احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر  

موجب اثربخشی و ارتقای امنیت اجتماعی می شود

امر به معروف و نهی از منکر دارای جایگاه بسیار واالیی در آموزه های دینی و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد و از نقش بنیادینی در ارتقای امنیت 
اجتماعی برخوردار است، چرا که بی تفاوتی در جامعه و بی مهری نسبت به 

چنین فریضه ای، می تواند آثار مخربی در جامعه برجای بگذارد.
جمله  از  بدی ها  از  دادن  پرهیز  و  نیکی ها  به  دعوت  جام جم،  گزارش  به 
است،  گذار  تاثیر  اجتماعی  امنیت  تامین  در  که  است  مهمی  شاخص های 
از شیوه های ناکارآمد و سلیقه ای نه تنها تاثیری در  هر چند گاهی استفاده 
را  جامعه  اذهان  است  ممکن  بلکه  ندارد  جامعه  در  معروف  به  امر  احیای 

نسبت به چنین فریضه ای بدگمان سازد.
پیشرفت  و  اعتال  در  تنها  نه   ، منکر از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  احیای 
در  می تواند  اجتماعی  امنیت  ارتقای  با  بلکه  است،  موثر  جامعه  فرهنگی 
دیگر ابعاد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز تاثیرات مثبتی به همراه داشته 
آموزش  ، نیاز به  از منکر اجرای صحیح و دقیق امر به معروف و نهی  باشد. 
در  می توان  عملی  نوشتاری،  گفتاری،  شیوه های  با  که  دارد  فرهنگ سازی  و 
جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی گام های بلندی برداشت، بدون 
موجب  آسیب ها  و  معضالت  به  نسبت  عمومی  حساسیت  فقدان  تردید 
افزایش فساد و تباهی در جامعه می شود و به مرور امنیت، آسایش و رفاه 

فردی و اجتماعی افراد را به مخاطره می اندازد.
با عنایت به جایگاه مهمی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد، یکی 
، برخورداری از ویژگی هایی برای پرداختن  از شاخصه های مهم در این مسیر
مقدس  آستان  تولیت  سعیدی  آیت اهلل  گفته  به  است،  فریضه  این  به 
شخصی  امر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  معصومه)س(،  فاطمه  حضرت 
نیست بلکه یک کار الهی و شرعی بوده و از خدا باید کمک بگیریم و ارتباط 
مان را با خدا خوب کنیم، زیرا افرادی که می خواهند امر به معروف کنند باید 

خودشان اهل معروف باشند و این ظرفیت را در خود ایجاد کرده باشند.
از  نهی  و  معروف  به  امر  احیای  در  مهم  عنصری  را  مسئوالن  همراهی  وی 
منکر در جامعه می داند و در این باره معتقد است: باید نسبت به جایگاه 
قم و مطالبات رهبری پیرامون امر به معروف و نهی از منکر اهتمام ویژه ای 

داشت و مسئوالن نباید نسبت به این مطالبات و جایگاه بی توجه باشند.
به  امر  ترویج  در  ظرفیت ها  همه  استفاده  به  اشاره  با  سعیدی  اهلل  آیت 

گاهی، خطایی می کنند  معروف و نهی از منکر متذکر شد: عده ای از روی ناآ
گاه کرد اما برخی رفتارها مغرضانه است و باید با ان برخورد  که باید آن ها را آ

شود.
از  استفاده   ، منکر از  نهی  و  معروف  به  امر  در  راهبردی  و  مهم  مساله 
بهترین  به  می توان  شود،  تبیین  خوبی  به  اگر  که  است  کارآمد  شیوه های 

شکل، به احیای این فریضه ارزشمند و الهی پرداخت.
احیای  قم،  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر  گفته  به  بنا 
بتوان  تا  دارد  علمی  و  روز  به  نگاههای  به  نیاز  جامعه  در  الهی  فریضه  این 
آسیب ها حفظ کرد، اما متاسفانه گاهی  با  را در مقابله  ارزشمند  این سنگر 

نگاههای ما قدیمی است.
از صدر اسالم  حجت االسالم گرجی در این باره تصریح کرد: امر به معروف 
چه  هر  واقعیت ها  همه  به  که  گونه  همان  اما  است،  قرآن  توصیه  و  بوده 
صورتی  در  می افتد  اتفاق  تر  جدید  و  تر  دقیق  و  علمی  نگاه،  می رویم  جلوتر 
که می خواهیم تصور و درک دقیقی از امر به معرف داشته باشیم باید نگاه 

علمی نسبت به آن بیندازیم.
یکی از موضوعات مهم ارتقای امنیت اجتماعی با رفع آسیب ها و معضالت 
است، آسیب هایی که اگر هر یک از افراد در جامعه نسبت به آن بی تفاوت 

باشند، گسترش می یابد و به مرور همه جامعه را دربرمی گیرد.
خصوص  در  دانشگاه  اساتید  از  و  شناسان  جامعه  از  یکی  انصاری  مرجان 
ضرورت پرهیز از بی تفاوتی در جامعه اظهار داشت: بی تفاوتی اجتماعی؛علل 
شکل گیری، آسیب هاست در حالی که اگر افراد نسبت به مسائل اجتماعی 
در  امنیت  و  سالمت  لحاظ  به  جامعه  آن  باشند  داشته  کافی  توجه  و  اعتنا 

وضعیت خوبی به سر می برد.
وی عنوان کرد: بی تفاوتی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی به شمار می رود 
رو  این  از  می کند،  فراهم  نابسامانی ها  و  جرائم  افزایش  برای  را  فرصت  که 
دعوت انسان ها به کارهای شایسته و پرهیز دادن از خطاها می تواند نقش 
بسیار موثری در کاهش جرائم و آلودگی ها و گناهان داشته باشد و جامعه 

سالمتی را رقم می زند.
انصاری خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی بی توجهی به روش های عقالنی و 
تبعات  می تواند  حتی  و  می زند  رقم  را  سوءتفاهماتی  دادن،  تذکر  در  منطقی 
دیگری داشته باشد در تذکرات اجتماعی استفاده از لحنی آرام و دوستانه و 

تاثیرگذار امری مهم و ضروری است.
وی گفت: با رشد جمعیت و شهرنشینی، بی تفاوتی به نوعی گسترش یافته 
و افراد گاهی از کنار موضوعات و مسائل اجتماعی به سادگی عبور می کنند، 
گذاشتن  پا  زیر  و  ناهنجاری ها  افزایش  موجب  نوعی  به  تفاوتی ها  بی  این 

قوانین و بروز اتفاقات مختلف می شود.
این جامعه شناس تاکید کرد: همه انسان ها نسبت به یکدیگر مسئولیت 
اجتماعی دارند و باید در روابط اجتماعی، بهای بیشتری به رفع مشکالت و 
آسیب ها بدهند که در این زمینه امر به معروف و نهی از منکر با شیوه های 

صحیح می تواند بسیار اثربخش باشد.
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استاندار قم:
عزم دولت سیزدهم برای ترمیم اعتماد عمومی جدی است 

همکاری شهرداری قم و سپاه در ایجاد 
مجموعه های ورزشی



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر قمضمیمه رایگان روزنامه د  ر قم

خبر

به  میکرون 
ُ
ا گیری  نشانه 

سمت کودکان
پیـک ششـم کرونـا از اواخر 
و  کـرد  خودنمایـی  دی 
مهم تریـن وجـه تمایـز این 
نـوع از کرونـا روند افزایشـی 
سـویه  بـه  کـودکان  ابتـالی 
بـه  نسـبت  اومیکـرون 
بـوده  گذشـته  سـویه های 

اسـت.
از  شـده  اعـالم  آمـار  طبـق 
ایـران و جهـان، ابتـالی کـودکان بـه کرونـا در پیـک 
امیکـرون حـدود ۲۰ تـا ۳۰ درصـد نسـبت بـه دلتـا 

اسـت. یافتـه  افزایـش 
بهداشـت  وزارت  درمـان  معـاون  کریمـی  سـعید 
اعـالم کـرد: در موج ششـم کرونا، درگیـری کودکان 
بـه همیـن دلیـل،  و  یافتـه  افزایـش  میکـرون 

ُ
ا بـا 

ایـن  در  بیمارسـتانی  زیرسـاخت های  تقویـت 
حـوزه یکـی از برنامه هـای معاونـت درمـان وزارت 

اسـت.  بهداشـت 
بـدون شـک یکـی از راه های مؤثر جلوگیـری از خیز 
کرونـا در ایـن پیـک، جدی گرفتن واکسیناسـیون 
اسـت کـه دکتر کریمـی در این خصـوص می گوید: 
کودکان ۸ تا ۱۲ سـال باید واکسـینه بشوند، البته 
بـه صـورت مرحله به مرحله یعنی از سـن ۱۲ سـال 

شـروع شـود و به تدریج به سـنین کمتر برود.
مـردم  از  برخـی  رغبـت  عـدم  دلیـل  تریـن  عمـده 
رعـب  خـود،  کـودکان  واکسیناسـیون  انجـام  بـه 
در  اسـت  واکسـن ها  ایـن  احتمالـی  عـوارض  از 
حالی کـه دکتـر کریمـی در این خصـوص نیز عنوان 
کرده است: دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک 
بـرای واکسیناسـیون کـودکان تاییـد شـده اسـت 
و تاکنـون هیـچ عارضـه ای از ایـن واکسـن ها بـرای 

کـودکان گـزارش نشـده اسـت.
راسـتا اضافـه می کنـد: این کـه برخـی  ایـن  وی در 
افـراد ادعـا می کننـد ایـن واکسـن ها در بلند مدت 
ممکـن اسـت عارضـه ایجـاد کنـد، هیـچ دلیـل و 

شـواهد علمـی نـدارد.
و  مراقبـت  دارد  اهمیـت  راسـتا  ایـن  در  آنچـه 
اسـت  ویـروس  ایـن  از  کـودکان  سـالمتی  حفـظ 
و در حـال حاضـر هیـچ گزینـه دیگـری جـز انجـام 
ایـن  بـه  ابتـال  کاهـش میـزان  واکسیناسـیون در 
رونـد  ایـن  اسـت.  نشـده  اعـالم  مؤثـر  ویـروس 
میکـرون 

ُ
تصاعـدی ابتـالی کـودکان بـه ویـروس ا

را در اسـتان قـم نیـز هماننـد تمامـی نقـاط کشـور 
شـاهد هسـتیم؛ به طوری که جواد تفرجی رئیس 
بیمارسـتان حضـرت معصومه)س( قـم در هفته 
اول اسـفند اعـالم کـرد: در حـال حاضـر ۱۲۰ کـودک 
ایـن  در  کرونـا  ویـروس  بـه  مشـکوک  عالیـم  بـا 
از  باالیـی  درصـد  و  هسـتند  بسـتری  بیمارسـتان 
آنـان در خانواده هایـی هسـتند که واکسـن تزریق 

نکرده انـد.
آمـار نشـان از میـزان اهمیـت و اثـر بخشـی  ایـن 
واکسیناسـیون دارد کـه اکنـون بـه دلیـل مراقبت 
بـه  آن  اهمیـت  خانواد ه هـا  کـودکان  سـالمتی  از 

مراتـب بیشـتر نیـز شـده اسـت. 
طبـق اعـالم متخصصـان، احتمـال ابتـالی مجـدد 
بهبـودی  از  روز   ۹۰ از  پـس  اومیکـرون  گونـه  بـه 
بنابرایـن  اسـت؛  دلتـا  گونـه  از  بیشـتر  برابـر  سـه 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه احتمـال ابتـالی مجدد 
بـه بیمـاری کوویـد ۱۹ در این سـویه بسـیار بیشـتر 
میـان  ایـن  در  شـک  بـدون  و  می باشـد  قبـل  از 
افـراد واکسـینه نشـده از جملـه کـودکان بیشـتر 
از دیگـران در معـرض ابتـالء بـه ایـن ویـروس قـرار 

دارنـد.
خوشـبختانه در چندروز اخیر بعد از گذشـت یک 
برهـه زمانـی تقریبـا طوالنـی شـاهد کاهـش میزان 
ابتـالی افـراد از جملـه کـودکان بـه ویـروس کرونـا 
نیازمنـد  کاهشـی  رونـد  ایـن  تـداوم  کـه  هسـتیم 
رعایـت بیشـتر و بهتـر دسـتورالعمل ها و جـدی 

گرفتـن هرچـه بیشـتر واکسیناسـیون اسـت.
علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون  رضایـی  دکتـر 
پزشـکی قـم روز گذشـته از احتمـال دو مرحلـه ای 
بودن پیک ششـم کرونا خبر داده و گفته اسـت: 
ممکـن اسـت دوبـاره بـه زودی شـاهد اوج گیـری 

ایـن مـوج باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه یکـی از تفاوت هـای ایـن پیـک بـا 
تمایـز  وجه هـای  از  یکـی  افـزود:  قبلـی  پیک هـای 
مـوج ششـم بـا موج هـای قبلـی در ایـن بـود کـه در 
موج ششـم، کودکان بیشـتری درگیر این بیماری 

شدند. 
قـم  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون 
لطـف  بـه  اخیـر،  روزهـای  در  کـرد:  خاطرنشـان 
خداوند و رعایت مردم میزان مراجعات و بستری 
کـودکان مبتـال بـه کرونـا در بیمارسـتان حضـرت 
شـاهد  و  اسـت  یافتـه  کاهـش  معصومـه)س( 
رونـد نزولـی ابتـالی کـودکان در اسـتان هسـتیم.
همشـهریان  از  خـود  وگـوی  گفـت  پایـان  در  او 
رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی و جدی گرفتن 

شـد. خواسـتار  را  واکسیناسـیون 

قم سومین شهر سبز کشور است 

همکاری شهرداری قم و سپاه در ایجاد مجموعه های ورزشی

شنبه     14 اسفند    1400   شماره 6170

اقتصادی مدیرکل راه آهن قم گفت: تعداد جابه جایی مسافر از طریق ناوگان ریلی در این اجتماعیاجتماعی2
استان طی 11 ماه امسال یک میلیون و 708 هزار و 119 َتن بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 120 درصد رشد داشته است.
به گزارش جام جم، غالمحسین دباغ در گفت وگویی افزود: آمار خروجی مسافر 
در 11 ماه سال جاری 866 هزار و 84 َتن بوده که 120 درصد، و آمار ورودی نیز 842 

هزار و 35 مسافر بوده که در این مورد نیز رشد 121 درصدی را شاهد هستیم. وی 
ادامه داد: این در حالی است که در سال 99 در همین مدت ورودی و خروجی 
مسافر در مجموع 774 هزار و 21 َتن بوده است. مدیرکل راه آهن قم خاطرنشان 
از  کشور  ایستگاه مسافری  راه آهــن قم در حال حاضر سومین  ایستگاه  کــرد: 
از ایستگاه های مشهد و تهران اســت.  دبــاغ در  لحاظ جابه جایی مسافر بعد 

ادامه با بیان این که در بحث قطارهای حومه ای برغم محدودیت های کرونایی 
و اعزام قطارها با 80 درصد ظرفیت، شاهد رشد و استقبال خوب مردم قم بودیم 
افزود: آمار ورودی و خروجی مسافران قطارهای حومه ای در 11 ماه سال جاری در 
مجموع 685 هزار و 721 مسافر بوده که رشد 88 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل را داشتیم.

ــزی و  ــ ســرپــرســت مــعــاونــت بــرنــامــه ریـ
سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به 
حمایت مدیریت شهری از توسعه شهر 
آن  با  مرتبط  زیرساخت های  و  هوشمند 
گفت: بودجه سازمان فناوری اطالعات و 
آینده  سال  برای  قم  شهرداری  ارتباطات 

رشد 80 درصدی دارد.
بـــــــه گــــــــــــــزارش جـــــــــام جـــــــــم، مـــجـــیـــد 
مــعــارفــه  مـــراســـم  در  مــحــمــدرضــاخــانــی 
ــان فـــنـــاوری  ــ ــازم ــ ســـرپـــرســـت جـــدیـــد س
اطــالعــات و ارتــبــاطــات شــهــرداری قــم با 
تاکید بر این که حمایت های الزم از سوی 
انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاونت 
اسالمی  شــورای  اعضای  و  قم  شهرداری 

سازمان  در  تحول  ایــجــاد  ــرای  ب شهر 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 

با تالش  اظهار داشــت:  قم وجود دارد 
هــمــکــاران،  همه  همدلی  و  مضاعف 

ارتــقــاء  دوره  مــی تــوانــد  جــدیــد  دوره 
در  ــان  ــ ــازمـ ــ سـ ــیـــش  پـ از  ــیـــش  بـ

شهرداری قم باشد.
ســرپــرســت مــعــاونــت بــرنــامــه 

انــســانــی  ریـــــزی و ســـرمـــایـــه 

بـــودجـــه  داد:  ادامـــــــه  ــم  قــ ــرداری  ــ ــهـ ــ شـ
ارتباطات  و  اطــالعــات  فــنــاوری  ســازمــان 
آیــنــده بالغ بر  شــهــرداری قــم بــرای ســال 
۸۰ درصد افزایش دارد که می بایست در 
و  افــزار  نرم  ســازی،  هوشمند  زمینه های 

شبکه صرف شود.
ــه ریـــزی و  ــامـ ــرنـ ســـرپـــرســـت مـــعـــاونـــت بـ
اشــاره  با  قم  شــهــرداری  انسانی  سرمایه 
سازمان  به  جدیدی  نیروهای  این که  به 
سرپرست  گفت:  شــد،  خواهند  اضــافــه 
از  قبل  باید  ســازمــان  جدید 
ــال،  ــ ــای سـ ــهــ ــ ــت ــ ان
اجرایی  برنامه 
آمـــاده  ۱۴۰۱را 
هــیــات  در  و 
ح  مطر مــدیــره 
کــنــنــد تـــا بـــرای 
ــیــد  ــأی اجـــــــرا ت

شود.

مدیرکل راه آهن قم: انتقال مسافر از ناوگان ریلی قم 120 درصد افزایش یافت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به 
از نظر سرانه فضای سبز در میان کالنشهرهای  جایگاه سوم قم 
ارگانهای مختلف در  با  کشور گفت: این جایگاه به مدد همکاری 

شهر به دست آمده است. 
سازمان  نمونه  بسیجیان  نکوداشت  آیین  در  جوادیان  پیام 
بودن  بسیجی  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
تمام  داشت:  اظهار  سازمان  پرسنل  جهادی  روحیه  داشتن  و 
داشتن  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  پرسنل 

روحیه جهادی و با فروتنی و تدین برای توسعه و نگهداری فضای 
تفریحی  و  گردشگری  امکان  مدیریت  همچنین  و  شهر  سبز 
تالش می کنند. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
پایگاه های  نمونه  از  را  سازمان  در  بسیج  پایگاه های  فعالیت  قم 
بسیج  پایگاه های  افزود:  و  دانست  شهرداری  در  فعال  بسیج 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زیر نظر بسیج شهرداری 
و  کرده  برگزار  زیادی  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی،  برنامه های  قم 

همکاری خوبی با سپاه علی بن ابیطالب )ع( داریم.

ادامه  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
داد: آخرین همکاری ما با سپاه علی بن ابیطالب)ع( در مجموعه 
انجام شده  با فرماندهی محترم جمع بندی الزم  نخلستان بوده و 

است.
اندیمشک و حبیب اللهی در  پادگان  از  این همکاری ها  در مسیر 
فضای  طراحی  حال  در  و  داشته ایم  بازدید  پیش  هفته  دو  اهواز 

سبز آن  هستیم.
مجموعه  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  مدیرعامل 

ورزشگاه هایی را که سپاه در بوستان ها احداث کرده  را موردتوجه 
این  در  سبز  فضای  ساخت  و  طراحی  حال  در  گفت:  و  قرارداد 
این  که  است  افتخاری  ما  برای  و  بوده  ورزشی  مجموعه های 

همکاری در بین این دو ارگان وجود دارد.
جوادیان تقدیر و بزرگداشت از بسیجیان را الزم خواند و بیان کرد: 
که به صورت جهادی  را  از فعالیت پرسنل سازمان  گوشه ای  باید 
بیشتری  فعالیت  برای  انگیزه  تا  شود  دیده   می کنند  کار  شهر  در 
باشند زیرا فعالیت آن ها باعث رضایت مردم و خداوند بوده و در 
و  سبز  فضای  توسعه  در  )ع(  اطهار ائمه  و  اسالم  سفارش  تحقق 

درختکاری تالش می کنند.
تأکیدات  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  مدیرعامل 
کرد:  ح  مطر و  یادآوری  درختکاری  هفته  در  را  رهبری  معظم  مقام 
به  را  )ع(  اطهار ائمه  تا شهر  کارکنان سازمان تالش می کنند  تمام 
شهری سبز و شاداب تبدیل کرده و زائران در کنار زیارت، لحظات 
خوبی در شهر داشته باشند تا با پیگیری این مسیر قم ستیزی را 

با معرفی فرصت های قم از بین ببر ند.
پایان  در  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  مدیرعامل 
بازخورد مردم را در نمایشگاه بین الملل گردشگری تشریح کرد و 
گفت: بسیاری از مردم کشور شهر قم را شهری خشک دانسته و 
نمی دانند امروز شهر قم به سومین شهر سبز کشور تبدیل شده 

و ظرفیت های زیادی برای سرمایه گذاری و گردشگری دارد.

یم یقینی مر

خبرنگار

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: 
محصوالت  تولید  سطح  و  است  فعال  قم  در  گلخانه  هکتار   ۶۰

گلخانه ای استان در سال به بیش  از ۱۵ هزار ُتن می رسد.
در  فعالیت  کرد:   بیان  سالمی  علی  محمد  جام جم،  گزارش  به 
این بخش برای ۶۰۰ نفر از کشاورزان استان به صورت مستقیم 
مشاغل  گرفتن  درنظر  با  رقم  این  که  کرده   ایجاد  اشتغال 
متعددی که به صورت غیر مستقیم با ایجاد هر هکتار گلخانه  

به وجود می آید، بسیار بیش از این است.
افزایش کشت های گلخانه ای  با اشاره به مزایای اقتصادی  وی 
می تواند  قم،  در  گلخانه  هکتار  یکهراز  ایجاد  گفت:  استان،   در 
و  باشد  داشته  پی  در  درآمدزایی  استان  کشاورزی  کل  معادل 
این مساله ای است که لزوم توجه هر چه بیشتر به این بخش 

را نشان می دهد.
راهبردی  از اصول  گلخانه ای  کشت های  ادامه داد: توسعه  وی 

بخش ها  سایر  در  مسئوالن  و  است  استان  کشاورزی  بخش 
گلخانه  ایجاد  برای  که  کشاورزانی  از  آن،  با شناخت مزایای  باید 
و تولید محصول با این روش اقدام می کنند، حمایت الزم را به 

عمل آورند.
آبی در استان،  با توجه به محدودیت های منابع  سالمی گفت:  

کشت های گلخانه ای بهترین ظرفیت را برای کاهش استفاده از 
آب برای تولید محصوالت کشاورزی ایجاد می کند که باید از این 
امکان به بهترین نحو ممکن استفاده و امور مرتبط با فعالیت 

در این بخش را تسهیل کرد.
استاندارد  اصول  اساس  بر  گلخانه  هکتار  هر  ایجاد  افزود:  وی 
در  کار  بهره وری  معمولی  زمین  هکتار   ۱۰۰ معادل   می تواند 
بخش کشاورزی را افزایش دهد، بنابراین گسترش کشت های 
فرصت های  افزایش  در  چشمگیری  تاثیر  قم،  در  گلخانه ای 
شغلی و سطح تولید محصوالت بخش کشاورزی استان خواهد 

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

زراعی،  باغی،  دامی، شیالت و گلخانه ای است.

استاندار قم:
عزم دولت سیزدهم برای ترمیم اعتماد عمومی جدی است 

استاندار قم گفت: دولت سیزدهم عزم جدی برای ترمیم اعتماد 
عمومی و احیای سرمایه های اجتماعی دارد

دیدار  در  شاهچراغی  محمدتقی  سید  جم،  جام  گزارش  به 
آیت اهلل سید محمد سعیدی با تاکید بر برنامه دولت سیزدهم 
اجتماعی،  سرمایه های  احیای  و  مردم  اعتماد  ترمیم  بر  مبنی 
از مشکل ها به واسطه تعلل در پاسخگویی به  افزود: بسیاری 
مطالبه های مردمی و نیز ضعف مدیریت ایجاد شده که با جدیت 
درصدد حل این موانع هستیم و  توفیق های خوبی نیز در این 

زمینه حاصل شده است.
تکمیل  برای  گرفته  صورت  پیگیری های  به  اشاره  با  شاهچراغی 

ح های عمرانی متوقف و نیمه کاره در استان گفت: کار مدوام  طر
و مستمر و تصمیم گیری به موقع، راهکار اجرایی شدن بسیاری 

از این پروژه هاست.
و  بخش ها  در  معاونان  و  خود  میدانی   حضور  برنامه های  وی 
سرکشی از روستاهای استان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: 
اکثر روزهای تعطیل، به بررسی مشکل ها و خواسته های مردمی 
داده  اختصاص  استان  برخوردار  کمتر  محله های  و  روستاها  در 
شده و خوشبختانه تصمیم ها و مصوبه های این بازدیدها نیز به 

مرحله اجرا در آمده است.
اعتبارها تخصیصی و مجوزهای صادر شده در  به  وی همچنین 

گفت: این مصوبه ها  کرد و  ریاست جمهوری به قم اشاره  سفر 
نقاط  اصالح  جمله  از  اولویت دار  حوزه های  برای  اعتبارها  و 
فرهنگی  حوزه های  به  کمک  استان،  راه های  برخی  خیز  حادثه 
در  مردم  مشکل های  حل  ح ها،  طر اجرای  نیز  و  دانشگاه ها  و 
بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی کارسازی شده 
گره گشایی  و  توسعه  موانع  رفع  همچنین  شاهچراغی  است. 
افزود:  و  برشمرد  استان  مهم  اولویت  را  مردم  مشکل های  از 
اجرای  رو به جلو در  گام هایی  برداشتن  عزم مدیریت استان در 
ح های توسعه استان و نیز تسریع در خدمت رسانی به مردم  طر

است.

معاون سازمان جهادکشاورزی قم:

60 هکتار گلخانه در قم فعال است

حمایت از توسعه شهر هوشمند در قم یت کالن شهرداری به فناوری اطالعات راهبردی است نگاه مدیر

ــات و  ــ ــالع ــ ــاوری اط ــ ــن ــ ــان ف ــ ــازم ــ ســـرپـــرســـت س
ــم گــفــت: بــســیــاری از  ــرداری ق ــهـ ــات شـ ــاط ــب ارت
دارند  ابزاری  نگاه  فاوا  مجموعه  به  سازمان ها 
راهبردی است که  ولی در شهرداری این نگاه 
ارتقا  و  سازمان  این  اهــداف  پیشبرد  به  منجر 

سطح خدمات به شهروندان خواهد شد.
ــم، عــلــی مــؤمــن حــجــازی در  ــام ج ــزارش ج ــ بــه گ
مــراســم مــعــارفــه ســرپــرســت جــدیــد ســازمــان 
با  قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
اشاره به این که نگاه مجموعه کالن شهرداری 
اظهار  اســت،  مناسبی  بسیار  نگاه  فــاوا  به  قم 
 سازمان ها به فاوا نگاه ابزاری دارند 

ً
کرد: عمدتا

که  راهبردی است  ولی در شهرداری این نگاه 
ارتقا  و  سازمان  این  اهــداف  پیشبرد  به  منجر 

بــــه شـــهـــرونـــدان ســطــح خــدمــات 
خواهد شد.

وی با اشاره به این که انتظارات از مجموعه فاوا 
در شهرداری بسیار زیاد و به حق است، گفت: 
پیش بینی  آینده  ســال  بودجه  در  که  نگاهی 
می کند  بیشتر  را  مــا  مسئولیت  سطح  شــده 
مسئولیت  ــن  ای مطلوب  انــجــام  بـــرای  بــایــد  و 
همه  می طلبد  و  بــرداریــم  مــوثــرتــری  گــام هــای 
همدلی  و  اتــحــاد  بــا  گذشته  مانند  هــمــکــاران 
برای رسیدن به اهداف مجموعه تالش کنند. 
وی با تاکید بر این که در برنامه هایی که مورد 
است  برنامه ریزی  معاونت  و  شهرداری  انتظار 
باید برنامه خوبی را با زمانبندی تدوین کنیم و 
قدم برداریم، ابراز کرد: تمرکز کاری ما در حوزه 
سرویس های شهروندی خواهد بود. در حوزه 
زیرساخت شرایط مناسب تری داریم و باید در 

حوزه سرویس های شهروندی کار کنیم.

گاهی فرماندهی انتظامی  رئیس پلیس آ
قم تاکید کرد؛

لزوم تجهیز ساختمان های نیمه 
کاره در قم به حفاظ و نگهبان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی قم گفت: تجهیز ساختمان های 
نیمه کاره به حفاظ و نگهبان برای پیشگیری از سرقت، ضروری است.

از  داشت:  اظهار  قهرمانپور  میکائیل  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
و  حفاظ  به  کاره  نیمه  ساختمان  تجهیز  با  داریم  تقاضا  شهروندان 
برای  امن  فضای  خود،  اموال  از  حفاظت  ضمن  نگهبان،  از  استفاده 
سارقان را تا حد امکان از بین ببرند. وی افزود: بر اساس بررسی های 
میدانی و گزارشات واصله، تعداد ساختمان های در حال ساخت و ساز 
در برخی از نقاط شهر در حال افزایش است که ضرورت دارد مالکان 
تحت  تجهیزات  و  اموال  لوازم،  از  الزم  مراقبت های  اماکن  اینگونه 

استفاده در محل امالک خود را به عمل آورند.
تیم های  همچنین  و  انتظامی  واحدهای  زنی  گشت  به  اشاره  با  وی 
 این 

ً
نامحسوس در محله ها و کوچه و پس کوچه های شهر افزود: قطعا

گشت زنی و استقرارهای محسوس و نامحسوس در افزایش امنیت 
و پیشگیری از جرایمی همچون سرقت اثرگذار و مطالبه به حق مردم 
 توجه شهروندان به برخی نکات امنیتی و 

ً
از پلیس هستند اما قطعا

خودمراقبتی و رعایت آنها در پیشگیری از وقوع جرایم اثر گذار هستند. 
وی ادامه داد: به مالکان ساختمان های نیمه ساز و در حال ساخت 
توصیه می شود حتی المقدور در ابتدا نسبت به تکمیل حصار و نصب 
درب مناسب برای اماکن در حال ساخت خود اقدام و به هر شکل 
ممکن در طول مدت ساخت و سازها نیز لوازم، اموال و تجهیزات تحت 
استفاده را در محل مناسبی نگهداری و برای اقالم بد بار، مصرفی و غیر 
قابل حمل نیز از نگهبان و مراقب استفاده کنند. سرهنگ قهرمانپور 
با اشاره به نقش مؤثر بهره گیری از دوربین مداربسته و دیگر تدابیر 
در  کرد:  تصریح  شخصی  امالک  و  اماکن  محدوده  در  امنیتی  و  ایمنی 
همین رابطه الزم است در نصب پنجره ها و همچنین ساخت و نصب 
تراس، نورگیر، پلکان و دیگر سازه های ساختمانی به مؤلفه های ایمنی 
و امنیتی مانند ارتفاع و برخوردار بودن از استحکام و نرده های مناسب 
هم توجه شود در این صورت به شکل قابل توجهی از وقوع سرقت 

منزل و اماکن عمومی پیشگیری می کنند.
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شهریشهری3
 لزوم بهره برداری از ظرفیت کامل تصفیه خانه جدید آب قم

بعثت  سالروز  با  هم زمان  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد)ص( از تصفیه خانه های قدیم و جدید 

آب، سد 15 خرداد و خط انتقال آب به قم بازدید کرد.
آب  قدیم  تصفیه خانه  از  بازدید  در  بختیاری  حسن  جام جم،  گزارش  به 
و  الکتریکی  و  مکانیکی  تأسیسات  سریع تر  هرچه  بهسازی  لزوم  بر  قم 

پایانی سال و  ایام  باکیفیت در  آب  شستشوی مخازن در راستای تأمین 
عید نوروز و آمادگی برای شروع فصل گرم سال تأکید کرد.

آب و فاضالب استان قم همچنین خواستار تکمیل  مدیرعامل شرکت 
از  بهره برداری  به منظور  قم  آب  جدید  تصفیه خانه  غیرفعال  سازه های 

ظرفیت کامل آن شد.

فرسوده  شیرهای  تعویض  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خط انتقال قدیم آب به قم را مهم ارزیابی کرد و با اشاره به کاهش نزوالت 
آب موجود در سد 15 خرداد  از  آسمانی، برنامه ریزی برای استفاده بهینه 
سال  تابستان  در  به ویژه  آب  کمبود  چالش های  از  جلوگیری  به منظور 

آینده را ضروری دانست.

خبر

و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اجتماعی شورای اسالمی قم:

پروژه باغ موزه دفاع مقدس و 
انقالب اسالمی نیازمند توجه 

جدی است

شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم با تاکید بر ضرورت پیش بینی 
دفاع  موزه  باغ  بیشتر  رونق  جهت  بودجه 
توجه  خواستار  قم،  اسالمی  انقالب  و  مقدس 
جدی مجموعه مدیریت شهری قم به این مرکز 

فرهنگی و ارزشی شد.
بیست  در  مالیی  مصطفی  جم،  جام  گزارش  به 
و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی 
 ۱۴۰۱ سال  بودجه  تصویب  موضوع  با  قم  شهر 
برگزاری  به  اشاره  با  شهرداری،  رضوان  سالن  در 
کنگره ملی شهدا قم در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: 
دفاع  موزه  باغ  مهم  و  عظیم  پروژه  متاسفانه 
مقدس و انقالب اسالمی وضعیت مطلوبی ندارد 
و نیازمند تخصیص بودجه خاص از استانداری، 
فرمانداری، شهرداری و شورای اسالمی شهر در 
وی  است.  پروژه  این  تکمیل  در  تسریع  جهت 
فرهنگی  بودجه  اصلی  اولویت های  به  اشاره  با 
توجه  داشت:  بیان  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
از  یکی  انقالبی  و  اسالمی  هویت  مبحث  به 
راهبردهای اصلی بودجه ریزی شورای شهر قم در 

بخش فرهنگی و اجتماعی بوده است.
و  فرهنگی  نگاری  پیوست  شد:  یادآور  مالیی 
تفریحی،  عمرانی،  پروژه های  اجرای  در  اجتماعی 
و  راهبرد  یک  عنوان  به  باید  وغیره  ورزشی 
سیاست کالن در مجموعه مدیریت شهری قم 
وی با بیان این که توجه به روز قم  دنبال شود. 
بود،  خواهد  آینده  سال  در  مهم  اولویت های  از 
زیرساخت های  توسعه  به  توجه  کرد:  تصریح 
آینده باید  فرهنگی مناطق کم برخودار در سال 
فرهنگ  ارتقای  داد:  ادامه  وی  شود.  تقویت 
رسانه  هنر،  ظرفیت  از  استفاده  با  شهروندی 
نشاط  و  شادی  افزایش  مذهبی،  هیأت های  و 
شهدای  ملی  کنگره  باشکوه  برگزاری  شهری، 
یکصدمین  جهت  ریزی  برنامه  و  قم  استان 
از اولویت های  بازتاسیس حوزه علمیه  سالگرد 

فرهنگی سال آینده خواهد بود.

قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
خبر داد:

بهسازی بلوار حضرت معصومه 
بازیافت  ح  طر اجرای  با  )س( 

سرد آسفالت
منظور  به  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
معصومه  حضرت  بلوار  ساماندهی  و  بهسازی 
و  عبور  در  تسهیل  و  ترافیک  روانسازی  و  )س( 
ح بازیافت سرد  مرور شهری، از عملیات اجرای طر

آسفالت محور جعفریه خبر داد.
داشت:  اظهار  ترکمن  احمد  جام جم،  گزارش  به 
جاده  از  قسمتی  )س(  معصومه  حضرت  بلوار 
ترانزیتی شهر قم به شمال و شمال غرب کشور 
بوده و بار ترافیکی فوق العاده سنگینی را از خود 
نامناسب  بستر  به  اشاره  با  وی  می دهد.  عبور 
خروجی این بلوار با توجه به اهمیت ترانزیتی آن 
گفت: همین امر موجب تحمیل مشکالت این 
شریان حیاتی بر مردم و شهروندان شده است. 
شهرداری قم هم پس از بهره برداری از تقاطع غیر 
همسطح سالم، بهسازی و ساماندهی این بلوار 
ح بازیافت سرد آسفالت را در دستور  با اجرای طر
بیان  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر  دارد.  کار 
کرد: بهسازی بلوار مذکور با استفاده از بروزترین 
روش  به  درجا  به صورت  و  راه سازی  تکنولوژی 
صورت  سیمان  توسط  بستر  تقویت  و  تحکیم 

می گیرد.
وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از وقفه زمانی 
اجرای پروژه ، مکانیزم آن بدین صورت است که 
توسط  محل  موقعیت  از  سانتیمتر   ۵۲ حدود 
دوباره  سیمان  مخلوط  با  و  تراشیده  دستگاه 

پخش و کوبش می شود.
اعتبار  با  پروژه  این  این که  بیان  با  ترکمن 
خصوص  در  می شود،  اجرا  ریال  میلیارد  هشتاد 
مشخصات پروژه گفت: تراش آسفالت و بازیافت 
یک  از  بیش  طول  به   RW ماشین  با  درجا  سرد 

کیلومتر در حال انجام است.

حداقل  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شــورای  سخنگوی 
خ تعرفه  35 درصد و به صورت میانگین 40 درصد نر
مربوط  مباحث  در  قــم  شــهــرداری  خــدمــات  بهای  و 
افزایش  به ساخت و ساز و سایر محلهای درآمــدی 

خواهد یافت.
ــوارض  ع و  بها  تعرفه  بــه  ــاره  اشـ بــا  مــحــرری  محسن 

ــال ۱۴۰۱،  ــرای سـ ــ ــرداری قــم ب ــهـ خــدمــات شـ
اظــهــار داشـــت: شــهــرداری کالنشهر 

امسال  زمــان مقرر در دی  در  قم 
الیـــحـــه پــیــشــنــهــادی خـــــود را 

ــرد و  تــقــدیــم شـــــورای شــهــر کــ
ــای شـــــــورای شـــهـــر در  ــ ــض ــ اع
قــــالــــب کـــمـــیـــســـیـــون هـــای 

تخصصی الیحه پیشنهادی را مورد 
نهایت  در  و  داده  ــرار  ق بــررســی 
بــا برخی  الیــحــه پــیــشــنــهــادی 
اصالحات و تغییرات تصویب 
انطباق  تأیید کمیته  از  و پس 
ــداری بــه شـــهـــرداری قم  ــان ــرم ف

ابالغ شده است.
ــان  ــیـ بـ ــا  ــ ــ ب وی 
ایــــــــــن کــــــــــه 
هزینه های 
جـــــــــاری و 
عــمــرانــی 

شهرداری در سالجاری به واسطه تورم باالی موجود 
در کشور با افزایش قابل توجهی همراه شده است، 
هزینه های  شده  انجام  بــرآوردهــای  طبق  کــرد:  اضافه 
شهرداری در هر دو بخش جاری و عمرانی طی سال 

۱۴۰۰ افزون بر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
خ  سخنگوی شــورای اسالمی شهر قم با اشــاره به نر
سال  در  قم  شهرداری  خدمات  عــوارض  و  بها  تعرفه 
۱۴۰۱ عنوان کرد: حداقل ۳۵ درصد و بصورت میانگین 
خ تعرفه و بهای خدمات شــهــرداری قم  نــر ۴۰ درصــد 
افزایش  و غیره  به ساخت و ساز  در مباحث مربوط 
خــواهــد یــافــت. مــحــرری بــا اشـــاره بــه ضـــرورت اصــالح 
سالیانه تعرفه بها و عوارض خدمات شهرداری گفت: 
و  شــهــرداری  خــدمــات  در  اخــتــالل  از  جلوگیری  بـــرای 

پیشبرد پروژه های عمرانی و نگهداری شهر باید این 
تعرفه ها هر سال بصورت معقوالنه ای افزایش یابد؛ 
بهای عوارض صنفی و شغلی در سال آینده بین ۲۰ تا 

۲۵ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: اداره شهر کاماًل وابسته به کسب 
درآمد و عوارض از مباحث مربوط به ساخت و ساز و 
خدمات  بهای  و  عــوارض  به  مربوط  محل های  سایر 
است و طی سالهای اخیر کمک های دولتی همیشه 
 از محل عوارض و 

ً
کمتر شده و درآمد شهرداری عمدتا

بهای خدمات است. سخنگوی شورای اسالمی شهر 
قم در پایان یادآور شد: امکان اداره، نگهداری و اجرای 
پروژه های عمران شهری در سال آینده در صورتی که 
نشود،  همراه  دیگری  غیرمنتظره  و  نجومی  تــورم  با 

کاماًل مهیا و فراهم است.
کــرد: در تعرفه عــوارض و بهای خدمات  ابــراز  محرری 
بــرای ساختمان های  آیــنــده  قــم در ســال  شــهــرداری 
اثبات  و  شمسی   ۶۹ قبل  ساخت  ســال  با  و  قدیمی 
سال ساخت تسهیالتی برای اتمام آن توسط مالکان 

درنظر گرفته شده است.
کــرد:  ــورای اســالمــی شــهــر قــم اضــافــه  سخنگوی شــ
همچنین در ساختمان های ویالیی دو طبقه با اصالح 
کمتری  هزینه  با  بها  متراژ  احتساب  و  جــداول  برخی 
و  کنند  اقــدام  پــروانــه  دریــافــت  به  نسبت  می توانند 
افزایش ۳۵ درصدی بهای خدمات و عوارض عماًل با 
ویالیی  ساختمان های  دربــاره  کمتری  بسیار  نسبت 

محاسبه خواهد شد.

خ تعرفه و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1401 افزایش 40 درصدی نر

شهردار قم در اشاره به تصویب بودجه 42 هزار و 530 میلیارد ریالی 
گرفته  درنظر  ویژگیهای  از  برخی  آینده،  سال  برای  قم  شهرداری 

شده مجموعه مدیریت شهری قم در سال 1401 را تشریح کرد.
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در بیست و نهمین جلسه رسمی 
و علنی شورای اسالمی شهر قم با موضوع تصویب الیحه بودجه 
به  شهرداری  پیشنهادی۱۴۰۱  بودجه  داشت:  اظهار   ،۱۴۰۱ سال 
هزار   ۴۲ مبلغ  به  کاهش  درصد   ۶ با  ریال  میلیارد  هزار   ۴۵ مبلغ 
بودجه  اصالحیه  به  نسبت  که  شده  مصوب  ریال  میلیارد   ۵۳۰ و 

سال ۱۴۰۰به میزان ۱۷ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: درآمد حاصل از عوارض عمومی به مبلغ ۱۰ هزار و 
۱۲۱ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۴۰۰به میزان ۲۳ درصد 

افزایش داشته است.
آینده درآمد حاصل  شهردار قم خاطرنشان کرد: در بودجه سال 
میلیارد  هزار   ۱۳ مبلغ  به  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  از 
شده تصویب  گذشته  سال  به  نسبت  رشد  درصد   ۴۴ و   ریال 

 است.
همچنین درآمد حاصل از کمک دولت در بودجه سال آینده هزار 

و ۴۰۰ میلیارد ریال دیده شده است.
درآمدهای  میزان  بودجه  این  در  کرد:  خاطرنشان  نژاد  سقائیان 
شهرداری قم در سال ۱۴۰۱ از محل عوارض اختصاصی ۱۰ هزار و ۶۰۰ 
 ۱۰ مالی،  دارایی های  واگذاری  از  حاصل  درآمدهای  و  ریال  میلیارد 

هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تصویب شده است.
شهردار قم ادامه داد: مصارف هزینه ای شهرداری نیز در بودجه 
سال آینده ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که به مبلغ 
تصویب شهر  اسالمی  شورای  در  تومان  میلیارد   ۶۳۰ و  هزار   ۱۱ 

 شد.
وی افزود: همچنین مصارف تملک دارایی سرمایه ای نیز ۳۰ هزار 
و ۶۵۲ میلیارد ریال پیشنهاد شده بود که ۲۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد 

ریال تصویب شد.

این رقم معادل ۷۱ درصد بودجه سال آینده شهرداری قم است.
سقائیان نژاد ابراز داشت: در بودجه مصوب شده شهرداری قم 
به  شهرداری  و  شهر  جاری  هزینه های  نسبت  آینده،  سال  برای 
۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال است  کل بودجه ۲۷ درصد و به مبلغ 
که از این مبلغ بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به هزینه 
جاری شهر شامل نگهداری شهر در بخش های خدمات شهری، 
رفت و روب، جمع آوری پسماند و تخلفات شهری و آتش نشانی 

می شود.

سازمان های   به  کمک  جهت  ریال  میلیارد   ۱۰۰۰ مبلغ  همچنین 
و  پسماند  مدیریت  و  شهری  قطار   ، ،تاکسیرانی  اتوبوسرانی 

فرهنگی در نظر گرفته شده است.
قم،  شهرداری  آینده  سال  مصوب  بودجه  در  داد:  ادامه  وی 
درصد   ۱۵.۶ گذشته  سال  به  نسبت  شهرداری  جاری  هزینه های 
رشد داشته است. مجموع سهم بخش تملک دارایی سرمایه ای 
  ۳۰,۸۹۷ با   برابر  درصد   ۷۳ معادل   ۱۴۰۱ سال  بودجه  از  مالی  و 

میلیارد ریال است.

شش  ماموریت های  از  هرکدام  سهم  به  اشاره  با  قم  شهردار 
گفت:  آینده  سال  بودجه  در  شهری  مجموعه  در  ذاتی  گانه 
ماموریت های کالبدی و شهرسازی ۶ درصد از بودجه سال آینده 

شهرداری قم را تشکیل می دهند.
شهری  خدمات  و  زیست  محیط  ماموریت های  داد:  ادامه  وی 
و  نقل  و  حمل  درصد،   ۳ بحران  مدیریت  و  ایمنی  درصد،   ۲۲
و  اجتماعی  و  درصد   ۱۴ مدیریت  خدمات  درصد،   ۴۹ ترافیک 
تشکیل  را  قم  شهرداری  آینده  سال  بودجه  درصد   ۴  فرهنگی 

می دهند.
دکتر سقائیان نژاد گفت: بیشترین میزان رشد در بودجه مصوب 
و  رشد  درصد   ۱۲۰ با  شهرسازی  و  کالبدی  مأموریت   را   ۱۴۰۱ سال 
مأموریت فرهنگی و اجتماعی با ۱۴۶ درصد رشد  نسبت به سال 

۱۴۰۰ را دارد.
با  محروم  مناطق  مشکالت  به  توجه  داد:  ادامه  قم  شهردار 
توجه  و  ریال  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار   ۲ میزان  به  پروژه   ۷۰ اختصاص 
 ۶۵۰ و  هزار  اختصاص  با  اجتماعی  و  فرهنگی  زیارتی،  مباحث  به 

میلیارد ریال از ویژگی های بودجه سال آینده است.
 
ً
تا دقیقا بود  این  اگر شهرداری قم در صدد  گفت:  نژاد  سقائیان 
را  خود  پیشنهادی  بودجه  شده،  تعریف  اهداف  مبنای  بر 
برآورد  ریال  میلیارد  هزار   ۱۰۰ از  بیش  بودجه  این  رقم  دهد   ارائه 

می شد. 
شهردار قم اظهار داشت: پیش بینی بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
ریال برای تکمیل قطار شهری، یک هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال برای 
ریال  میلیارد   ۱۱۳ و  هزار   ۶  ، معابر روکش  و  آسفالت  بهسازی 
تکمیل تقاطع های غیرهمسطح و معابر شهری و هزار و ۱۰۰ میلیار 
ویژگی های  از  عمومی  نقل  و  حمل  بازسازی  و  تقویت  برای  ریال 
بودجه مصوب سال آینده است. سقائیان نژاد بیان کرد: در سال 
۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰ هزارتن آسفالت جهت نوسازی و ترمیم آسفالت 

معابر شهری قم توزیع خواهد شد.

تشریح ویژگی های بودجه 1401 شهرداری قم؛

 رشد 17 درصدی بودجه نسبت به سال 1400

ــاره بــه بــودجــه ســال  فــرمــانــدار قــم بــا اشــ
نظر  در  پــروژهــهــای  و  قــم  شــهــرداری   1401
محروم،  مناطق  در  اجرا  برای  شده  گرفته 
توسعه  بــرای  قم  شــهــرداری  توجه  گفت: 
زیــرســاخــت هــای مــنــاطــق مـــحـــروم قــابــل 

تقدیر و قدردانی است.
نهمین  و  بــیــســت  در  حـــیـــدری  مــرتــضــی 
اســالمــی  شـــورای  علنی  و  رســمــی  جلسه 
شهر قم با موضوع تصویب بودجه سال 
شایسته  کــرد:  عنوان  سخنانی  طی   ،۱۴۰۱
در  مــحــروم  مناطق  مشکالت  رفــع  اســت 

اولویت اقدامات شهرداری قم باشد.
فــرمــانــدار قــم بــا اشـــاره بــه پاکدستی 

و حــضــور افــــراد مــتــخــصــص در 
شــــورای اســالمــی شــهــر قــم، 

شهر  شورای  داشت:  اظهار 
و  نخبگان  از  مشتکل  قــم 

مــتــخــصــصــان 
ر  د

وی در ادامه  حوزه های مختلف هستند.  
بودجه های  افزایش  اهمیت  به  اشــاره  با 
ــرد:  ــرداری قـــم، بــیــان ک ــهـ فــرهــنــگــی در شـ
قــدرت  و  امــکــانــات  بــا  معاند  رســانــه هــای 
رســانــه ای خــود به صــورت روزانـــه در حال 
نــهــادهــای  در خـــصـــوص  پـــراکـــنـــی  لــجــن 
بیان  با  حیدری  هستند.  انقالبی  کــارآمــد 
حاکمیت  تــجــلــی  شــهــر  شـــــورای  ایـــن کـــه 
ادامه داد: در قالب  بر مردم است،  مردم 
آموزشی  و  فرهنگی  ترویجی،  برنامه های 
و  اقدامات  از  کننده ای  اقناع  تبیین  باید 
رفاه  افزایش  برای  شده  انجام  تالش های 
عمومی به شهروندان ارائه شود.وی با 
کم  مناطق  به  توجه  اینکه،  بیان 
شهرداری  بودجه  در  بــرخــوردار 
قم قابل تقدیر بوده که نشان 
از رویــکــرد عــمــومــی شــهــرداری 
کرد:  بیان  است،  مناطق  این  به 
ــرای رفـــع مــشــکــالت بــرخــی  ــ ب
قــم  ــحــــالت  مــ و  ــق  ــاطـ ــنـ مـ
چاله  ری،  دوازه  مــانــنــد 
باید  وغــیــره  کــاظــم 
اقـــدامـــات فــوری 
انـــــــــجـــــــــام 

بگیرد.

قم  اســتــانــداری  عمرانی  امـــور  هماهنگی  مــعــاون 
و  غیررسمی  سکونتگاه های  مشکل  به  اشــاره  با 
گفت:  بــرق،  قــوی  فشار  دکــل  حریم  در  خانه های 
خطوط  انتقال  استان،  جدید  سیاست  مبنای  بر 
کار  انتقال برق به مناطق غیرمسکونی در دستور 

قرار گرفته است.
بیست  در  معتمدی  ابراهیم  جم،  جام  گــزارش  به 
اسالمی  شــورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین  و 
انجام شده  ــرآورد  ب اظهار داشــت: طبق  قــم،  شهر 
انتقال خطوط برق از حریم خانه های مسکونی در 
قم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که بخشی 
از این هزینه ها از طریق اراضی پشتیبان ۳۲ و ۴۸ 

هکتاری پردیسان تأمین خواهد شد. 
قم  اســتــانــداری  عمرانی  امـــور  هماهنگی  مــعــاون 
آمــاده سازی  بــرای  باید زمینه مساعد  کــرد:  اضافه 
پردیسان   ۴۸ و   ۳۲ اراضــی  ظرفیت  از  استفاده  و 
شهری،  فرسوده  بافت های  ساماندهی  مسیر  در 
خانه های درحریم دکل برق و برخی پروژه های نیمه 

تمام شهری انجام بگیرد.
قم  اســتــانــداری  عمرانی  امـــور  هماهنگی  مــعــاون 
حل  بــرای  اســتــان  مدیریت  مجموعه  داد:  ادامـــه 
ح تفصیلی،  مشکل بافت های فرسوده شهری، طر
فاز ۵ عمار یاسر و برخی پروژه های نیمه تمام شهر 
قم آمادگی داشته و چندین جلسه کارشناسی در 
این خصوص طی روزهای قبل انجام گرفته است. 
قم  استانداری  عمرانی  امــور  هماهنگی  معاون 

زمین های  منابع  از  حــداکــثــری  اســتــفــاده  ــزود:  ــ اف
جمهوری  رئیس  سفر  مهم  مصوبات  از  دولــتــی 
آینده جلسه ستاد بازآفرینی  به قم است و هفته 
در  گیری  تصمیم  ــرای  ب منظور  همین  بــه  شهری 
بافت های  مانند  شهری  اصلی  پــروژه   ۱۱ خصوص 
خانه های  غیررسمی،  سکونتگاه های  فــرســوده، 
 ، در حریم دکل برق، پروژه ضلع شرقی حرم مطهر
بقعه مبارکه چهل اختران وغیره برگزار خواهد شد.
خــاطــرنــشــان  ســخــنــان  از  دیــگــری  بــخــش  در  وی 
منطبق  و  عملیاتی  بــودجــه ریــزی  ســاخــتــار  کـــرد: 
ــد خـــروجـــی  ــ ــوان ــ ــی ت ــع شـــــهـــــرداری قــــم مــ ــ ــ بــــا واقـ

 مــطــلــوبــی در ســطــح شــهــر بــرجــای
 بگذارد.

معاون هماهنگی امور 
اســتــانــداری  عمرانی 
بــیــان این که  بــا  قــم 
ــگــاه کــارشــنــاســی،  ن
ــای  ــال هـ تـــجـــربـــه سـ

نـــــظـــــرات  و  قـــــبـــــل 
ویژگی  سه  مردمی 

کرد:  ابراز  است،  قم  شهرداری  ریزی  بودجه  اصلی 
می تواند  بودجه  سازی  کیفی  حوزه  به  ویژه  توجه 
نزدیک تر  شده  تعیین  اهــداف  به  را  قم  شهرداری 

کند.
مــعــتــمــدی مـــعـــاون هــمــاهــنــگــی امـــــور عــمــرانــی 
ــا تـــوجـــه بــه  ــ ــم تـــصـــریـــح کــــــرد: ب ــ اســــتــــانــــداری ق
محدودیت های موجود در سطح کالن، شهرداری 
ــدی مانند  بــه دنــبــال منابع جــدیــد درآمــ بــایــد  قــم 
خدمات تاکسی و اتوبوسرانی نوین باشد تا بخشی 

از اثر منفی تحریم را خنثی کند.
بــه محالت مــحــروم در  اظــهــار داشـــت: توجه   وی 
عمومی  رضایتمندی  با  قم  شهرداری  بودجه ریزی 
ــه ســـال آیــنــده  ــودج ــه در ب ــراه اســـت ک ــم مـــردم ه
مجموعه مدیریت شهری پروژه های خوبی در این 

محالت پیش بینی شده است.
اســتــانــداری  عــمــرانــی  ــور  امـ هماهنگی  مــعــاون 
و  بـــرداری  ــرای بهره  ب اســتــانــداری قم  گفت:  قم 
تمام  از  آینده  سال  در  قم  شهری  قطار  تکمیل 

ظرفیت های موجود استفاده خواهد کرد.
و  رســمــی  جلسه  نهمین  و  بیست  در 
قم  شهر  اسالمی  شــورای  علنی 
بــودجــه ســال ۱۴۰۱ شــهــرداری 
قم به میزان ۴۲ هزار و ۵۳۰ 
میلیارد ریال به تصویب و 
برای اجرا به شهرداری قم 

ابالغ شد.

فرماندار قم:  

 توجه شهرداری به مناطق
 محروم قم قابل تقدیر است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم:
 دکل های فشار قوی برق در حریم  مناطق 

مسکونی قم جابه جا می شوند
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سوره ابراهیم
برکت  و  پرخیر  نهاد  تأسیس  سالروز  اسفند   ۱۴
)ره(  امــام  حضرت  مبارک  دست  به  امــداد  کمیته 
است که از ابتدای تأسیس تا کنون برکات فراوان 
میهن  نــقــاط  اقــصــی  در  ای  گــســتــرده  خــدمــات  و 
عزیزمان و همچنین در سطح بین المللی داشته 
این  پربرکت  عمر  از  دهه  چهار  گذشت  از  بعد  و 
اندیشه های  واکــاوی  محتاج  هنوز  مقدس،  نهاد 
و  فقرزدایی  بــاب  در  الشأن  عظیم  امــام  آن  بلند 

جایگاه محرومان هستیم.
*جایگاه محرومان

هندسه  در  جامعه  مستضعفان  و  مــحــرومــان 
برخوردار  واالیــی  جایگاه  از  امــام  حضرت  معرفتی 

هستند، 
سیاست های  غـــرب،  دروغــیــن  نظم  بــه  تــوجــه  بــا 
را  جهان  که  سازی  جهانی  ح  طر و  جهانی  تبعیض  
و  امــام  حضرت  گفتمان  بــود،  کشانده  چالش  به 
موجب  محرومان،  جایگاه  خصوص  در  انقالب 
کل  و در  این قشر مستضعف در جهان  که  شد 
روح  و  شوند  بــرخــوردار  خــاص  جایگاهی  از  عالم 

امید و خودباوری در آنها به اوج خود برسد. 
محرومانی که حتی تئوریسین های وابسته غربی 
و  بردگان  عنوان  به  را  آنها  فانون  فرانتس  مانند 
نفرین شدگان روی زمین می شناختند و معتقد 
بودند که فقرا باید به دریا ریخته شوند ولی امام 
)ره(، در وجود محرومان و مستضعفان،  خمینی 
ــاری را  ــرشـ گــوهــرهــای نـــاب و اســتــعــدادهــای سـ
کرد  ایــجــاد  راحـــل  امـــام  کــه  گفتمانی  مــی دیــدنــد و 
موجب شد که محرومان یک اتکاء بسیار قوی و 
یک امید بسیار سرشار پیدا کنند و به خودباوری 
دل  از  توانستند  خــود  خــاص  هنر  بــا  کــه  برسند 
بزرگ  رهــبــران  مستضعفان،  بین  از  و  محرومان 
سال های  در  که  همانطور  و  تربیت  کنند  جهانی 
خیزش های  به  گفتمان  این  شد،  مشاهده  اخیر 
مستضعفان در نقاط مختلف جهان تبدیل شد 
عالم  نقاط  اقصی  در  مستضعفان  کــه  طــوری  بــه 
در  توانستند  و  شدند  بــرخــوردار  سترگ  قدرتی  از 
مــعــادالت  مستضعفان  مــقــاومــت  جبهه  قــالــب 
جهانی را به نفع خود و بر علیه نظام استکباری بر 

هم بزنند.
* راهبرد سیاسی محرومیت زدایی 

زدایــی  محرومیت  سیاسی  راهــبــرد  امــام  حضرت 
آن روزی  نیاورد  را چنین تشریح می فرمایند: خدا 
ما  کشور  مسئولین  سیاست  و  مــا  سیاست  را 
پشت کردن به دفاع از محرومان و روی آوردن به 
حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان 
از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند . معاذ 
اهلل که با سیره و روش انبیاو امیرالمومنین وائمه 
معصومین )ع( سازگار نیست.«چنین راهبردی در 
اندیشه امام ریشه در نگاه مبنایی وعمیقی دارد 
که سرآغاز نهضت ها و حرکت های انقالبی است. 
به  منجر  امــام  اندیشه  در  نگاهی  چنین  فلسفه 
مقدم شدن» مصلحت پا برهنگان و گودنشینان 

بر مصلحت متمکنین و مرفهین « شده است.
یزی برای تحول در نظام فقر زدائی * برنامه ر

چنین  ــردن  ک عملیاتی  راســتــای  در  ــام  ام حضرت 
بینش و نگاهی در تشریح این امر که برنامه ریزی 
برای تحول درامورات اقتصادی و ریشه کن کردن 
چه  عهده  بر  که  وکیفی  کمی  سطح  وارتــقــاء  فقر 

کسانی است؟
چنین سخن به میان می آورند : 

و  محققین  و  ــالم  ــ اس عــلــمــای  عــهــده  بــه  ــن  ایـ  «
ــت کــه بـــرای جایگزین  کــارشــنــاســان اســالمــی اس
جهان  بر  حاکم  اقتصاد  ناصحیح  سیستم  کردن 
ح ها و برنامه های سازنده و در برگیرنده  اسالم ، طر
و  دهــنــد  ــه  ارائـ را  برهنه ها  پــا  و  مــحــرومــان  منافع 
از تنگنا و فقر  را  جهان مستضعفان و مسلمین 

معشیت به در آورند . «
* عدم محدودیت مرزجغرافیائی در محرومیت زدائی

نگرش حضرت امام به مستضعفان و فقر زدایی 
بلکه  نمی شود  جغرافیایی  مــرزهــای  بــه  مــحــدود 
در سطح جهانی با  درک مناسبات حاکم بر نظام 
بین الملل اقدام به طرحی راهبردی برای دستگاه 

سیاست خارجی کشور می کنند.
ح با برخی مولفه ها و معیارهای حاکم   اما این طر
پیگیری  و  جهان  کشورهای  خارجی  سیاست  بر 
تــعــارض اســـت. امــام  آزمــنــدانــه منافع خـــودی در 

راحل در این رابطه چنین می فرمایند : 
به  رسیدگی  و  جهان  مــردم  با  ارتــبــاط  در  باید  »مــا 
مــشــکــالت و مــســائــل مــســلــمــانــان و حــمــایــت از 
وجود  تمام  با  محرومان  و  گرسنگان  و  مــبــارزان 
سیاست  ــول  اص از  باید  را  ایــن  و  نماییم  تــالش 

خارجی خود بدانیم«
* برنامه عملی در سطح جهانی در محرومیت زدایی:

دغدغه امام در راستای محرومیت زدایی ازسطح 
نمانده  باقی  بیان  و  شعار  سطح  در  تنها  جهان 
اســت بلکه هــمــواره بــر ادامـــه و اســتــمــرار چنین 

راهبردی تأکید فراوانی داشته اند : 
کنیم  پشتیبانی  جهان  مستضعفان  از  باید  ما   «
جهان  مستضعفان  تمام  پشتیبان  ــالم  اس ــرا  زی

است. «
» ما باید تمام تالشمان را بنمایم تا به هر صورتی 
که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفان 

را حفظ کنیم.« 
» ما اعالم می کنیم که جمهوری اسالمی ایران برای 
همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده  جهان 

است.«
* راهبرد زدایش فقرجهانی: 

غبار  زدودن  در  مستضعفان  امــام  جدی  اهتمام 
فــقــر و مــحــرومــیــت از جــوامــع بــشــری هــمــگــان را 
کــامــل، همچنین  انــســجــام  و  بــه حــفــظ وحــــدت 
توانمندسازی و خودباوری فراخوانده و در جنگ 
جنگ    ، استکبار و  استضعاف  جنگ  غنا،  و  فقر 
فرامرزی  ابعاد  با  درد،  بی  مرفهین  و  پابرهنگان 
امام  حضرت  اندیشه  بنیادین  مولفه های  از  که 
آن داشت تا بمنظور ایجاد  را بر  ره است، ایشان 
سازماندهی و تشکیالتی منظم دستور » تاسیس 
از  متشکل  جهانی  ماهیت  با  مستضعفان  حزب 

مسلم و غیر مسلم « صادر نموده است.
» امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ 
، و جــنــگ پــابــرهــنــه هــا و  اســتــضــعــاف و اســتــکــبــار

مرفهین بی درد شروع شده است. 
و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر 
و  گرفته اند  دوش  بــر  را  مــبــارزه  ــار  ب کــولــه  جــهــان 

را  اعتالی عزت مسلمین  و  راه خدا  عزم جهاد در 
نموده اند می بوسم؛ و سالم و درودهای خالصانه 
نثار  کــمــال  و  آزادی  غنچه های  همه  بــه  را  خــود 

می کنم.«
* افق آینده محرومان:

» و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا 
ســرافــرازی  بــا  جهانی  کفر  مقابل  در  فرزندانمان 
در  را  واقعی  استقالل  مسئولیت  بــار  و  بایستند 
تمامی ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام 
دهــنــد.«   ســر  جــهــان  در  را  مستضعفان   رهــایــی 
» و شما ای مستضعفان جهان؛  و ای کشورهای 
را  حق  و  پاخیزید  به  جهان  مسلمانان  و  اسالمی 
تبلیغاتی  هیاهوی  از  و  بگیرید  دنــدان  و  چنگ  با 
ــان نــتــرســیــد...  ابــرقــدرتــهــا و عــمــال ســرســپــرده آنـ
ــالم مجتمع  افــتــخــار اســ پــر  ــر پــرچــم  زیـ هــمــه در 
ــا دشــمــنــانــان اســـالم و مــحــرومــان جــهــان به  و ب
با  یــک دولـــت اســالمــی  بــســوی  و  برخیزید  دفـــاع 
آزاد و مستقل به پیش روید که با  جمهوری های 
تحقق آن همه مستکبران جهان را به جای خود 
خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و 

وراثت ارض خواهید رساند.
فرموده  وعــده  تعالی  خداوند  که  روز  آن  امید  به 

است.« 
* سخن پایانی

امام عظیم  بلند  آرمان های  اندیشه های عمیق و 
مدل  در  که  اسالمی  جمهوری  بنیانگزار  و  الشان 
گفتمانی و هندسه معرفتی معظم له تبلور یافته، 
ناب  اســالم  و  قرانی  آیــات  و  در مبانی دینی  ریشه 

محمدی )ص( داشته آنجا که فریاد بر می آورد: 
اهَّلِل  ــِل  ــیـ ــبـ َسـ ــي  ــ ف ــوَن  ــ ــل ــ ــاِت ــ ــق ــ
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ل
چرا در راه خدا، و )در راه( مردان و زنان و کودکانی 
ــد،  )بـــه دســـت ســتــمــگــران( تضعیف شــده ان کــه 
که  )ستمدیده ای(  افراد  همان  نمی کنید؟!  پیکار 
می گویند: »پروردگارا! ما را از این شهر )مکه(، که 
! و از طرف خود، برای  اهلش ستمگرند، بیرون ببر
ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری 
امتداد  در  دغدغه ها  ایــن  و  فرما  تعیین  ما  بــرای 
علیه  علی  ــزرگــوارش  ب جــد  خــواهــی  مظلوم  فــریــاد 
السالم است که در تمام تاریخ طنین انداز است: 

این  و   » َعْونا  َمْظلوِم 
ْ

ِلل َو  َخْصما  ِللّظاِلِم  کونوا   «
شعاع نگرش علوی است که بارقه های امید را در 
دل محرومان عالم و مستضعفان جهان روشن 
مستضعفان  خــیــزش هــای  گــاهــی  از  هــر  و  ــرده  کـ
را  استکبار  پایه های  بــار  هــر  و  زده  رقــم  را  جهان 
زمینه ساز ظهور منجی  و  لرزه درآورده  به  سخت 
و  روحــی  االعظم  اهلل  بقیه  حضرت  بشریت  عالم 
این  از  و  شــد  خــواهــد  الــفــداه  لــه  العالمین  ارواح 
می دهد.  نوید  را  جهانی  آینده  رهبران  محرومان 
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اینک بر آحاد امت اسالمی و خاصه متولیان فقر 
است  له  معظم  یادگار  نهاد  امدادگران  بویژه  زدا 
که درک صحیح و شناخت عمیق با مبانی فکری 
و هندسه معرفتی معظم له وسعت دید را در افق 
دستخوش  و  کرده  تعریف  خویش  امام  اندیشه 
ج نشین و تحت تاثیر  وسوسه های خناسان خار
امــداد  و  نگرفته  قــرار  داخــلــی  مذبذبین  الــقــاءات 
جهانی که بر گرفته از نقشه و اندیشه امام است، 

به امداد ایرانی بدل نکنیم.
شریف  عمر  از  دهــه  چهار  شــدن  سپری  از  پــس 
انــقــالب  دوم  گـــام  ــه  ب ورود  آســتــانــه  در  و  ــداد  ــ ام
جهادی،  حرکتهای  کنار  در  امــداد  دارد   ضــرورت 
درست  درک  با  و  بگشاید  را  خویش  عاطفی  بال 
بتواند  بــالد،   در  موجود  زمینه های  و   ذِائقه ها  از 
دیپلماسی  توسعه  و  تکافلی  مدل های  و  الگو ها 

حمایتی را در مناسبات بین المللی فراهم کند . 
حمایت  دیپلماسی  اجـــرای  و  مفهومی  طــراحــی 
توسط کمیته امداد امام ره در سپهر دیپلماسی 

ــام نـــمـــادی از عـــزم جــهــانــی انــقــالب  ــظ عــمــومــی ن
یوغ  از  مستضعفان  نجات  ــرای  ب ایـــران  اســالمــی 
تحمیل  مستکبران  که  اســت  ومحرومیتی  فقر 
ــدان امـــام و رهــبــری با  ــرزن نــمــوده انــد. چــه نیک ف
و  موثر  حضور  خویش،  ــداده  دل اندیشه  از  الهام 
اقصی  و  مقاومت  جبهه های  در  ای  مستشارانه 
نــقــاط عــالــم داشــتــه و بــه نیکی درخــشــیــدنــد اگــر 
قاسم  حــاج  سپهبد  خوبیها  امیر  و  دلها  ســـردار 
بود  مستضعفان  و  اســالم  دفاعی  ج  بر سلیمانی 
در  رفاهی  جبهه  بعنوان  امــداد  کمیته  دارد  جــای 
زیبای  ایــن حــرکــت  و  یافته  عــزیــزان حــضــور  کــنــار 
عاطفی  اقتصادی  رفاهی-  اقــدامــات  با  را  جهادی 
برتارک  کبیر  خمینی  نام  درخشش  نماید.  کامل 
و  امید  نــور  )ره(  امــام  امــداد  کمیته  مقدس  نهاد 
انگیزه های مضاعفی را در هسته های بومی طرف 
تعامل ایجاد نموده، به نحوی که ترجیح میدهند 
اقدامات خیر واحسان که بافراهم ساختن منابع 
محلی سامان یافته را درکنار لوگوی امداد امام ره 

انجام داده و تبلیغ  نمایند.
آنچه در این میان بیش از همه جلوه گری می کند 
همچنین  شایسته  و  جــهــانــی  مــدیــران  تــربــیــت 
فقر  راهکارهای  و  بخش  الهام  مدل های  طراحی 
زدا و برانگیختن حس نوعدوستی و نیکو کاری در 

اقصی نقاط جهان است.
کمیته امداد امام خمینی )ره( از آنجا که متصل به 
آن نیز جهانی است و  والیت است پس ظرفیت 
محدود به مرزهای جغرافیایی و اعتقادی نیست. 
شایسته  کــه  اســت  عظیم  بــس  قابلیت  ایــن  و 
است با رعایت جوانب و شرایط محیطی هر کشور 
با طرحهای متنوع قرآنی این ظرفیت  و متناسب 

عظیم بازشناسی و بازیابی شود. 
در رابطه با توجه جایگاه جهانی والیت الزم است 
این تدابیر در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گیرد 
فقر  در  ریشه  برملتها  حاکم  فقرجهانی  البته  که 
سیاسی و فرهنگی داشته و مادامی که حاکمیت 
کاپیتالیسم  اقتصاد  استثمارگر  نظام  و  سلطه 
تــزایــد خواهد  بــه  نــابــرابــری رو  بــاشــد فقر و  حــاکــم 
نظام  حاکمیت  استقرار  با  بــزودی  است  بود.امید 
توحیدی بساط فقرو بی عدالتی ظلم و نابرابری در 
یِن  الِدّ ی 
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