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◄   همگرایی فرهنگی گامی مؤثر در مسیر 
شهر  اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت  حل 
اتحاد  و  این هم افزایی  که  زمانی  تا  و  است  قم 
رخ  متولی  های  دستگاه  و  ها  سازمان  بین  در 
رسید نخواهیم  مطلوب  نتیجه  به  قطعًا  ندهد 

در  مالیی  مصطفی  شهرنیوز،  گزارش  به 
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  جلسه 
رهبر  سخنان  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی 
در  قم  جایگاه  خصوص  در  انقالب  معظم 
شهر  مذهبی ترین  “قم  داشت:  اظهار  کشور 
انقالب  بزرگترین  خاستگاه  و  پایگاه  و  کشور 
دارای  قم  مقدس  شهر  است”؛  معاصر  دوران 
شهر  این  که  است  خاص  و  ممتاز  مزیت های 
قرار  موردتوجه  شهرها  سایر  از  متمایز  باید  را 

داد.
حل کننده  به تنهایی  شهری  مدیریت 

نیست فرهنگی  مشکالت 
قم  شهر  در  آسیب هایی  اینکه  بابیان  وی 
و  قم  شریف  مردم  درشان  که  می شود  دیده 
)ع(  اهل بیت  حرم  عنوان  به  شهر  این  جایگاه 
گفت:  و  نیست  )ص(  محمد  آل  عش  شهر  و 
موضوعات  این  در  مدنظر  بخش های  از  یکی 
مدیریت  که  است  فرهنگی  مشکالت  جاری، 
ندارد؛  را  آن  رفع  امکان  به تنهایی  شهری 
و  شهروندی  فرهنگ  و  رفتار  در  تحول  مانند 
به  ناظر  نیز  دیگری  نگاه  میان  این  در  که   …

است. مدنظر  نیز  اصالح  و  ارتقاء 
اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم با اشاره به اینکه یکی 
مجموعه  برای  را  امکان  این  که  محفل های  از 
ارتقاء طبق  و  مدیریت شهری در مسیر اصالح 
۱۸ سوره توبه فراهم کرده ظرفیت مساجد  آیه 
در  مسجد  متعالی  جایگاه  طبق  افزود:  است، 
انقالب اسالمی  کبیر  رهبر  و  مبین اسالم  دین 
نمودند،  معرفی  انقالب  سنگر  را  مساجد  که 
اسالمی  شورای  مدنظر  ظرفیت  این  به  توجه 

است. قم  شهر 
در  مسجد  ظرفیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
اخیر  سنوات  در  به ویژه  و  مقدس  دفاع  دوران 
است  بوده  و همدلی جاری  مواسات  زمینه  در 
از  بهره گیری  با  که  شد  باعث  موارد  این  که 
شهری  مدیریت  با  هم نوایی  در  ظرفیت  این 
اجتماعی،  آسیب های  کاهش  جهت  در 
رشد  دیگر  سوی  از  و  شهرداری  مأموریت های 

متعددی  جلسات  هدف  اصحاب  اعتقادی 
برای  مهم  این  انتفاع  درنهایت  تا  کنیم  برگزار 

باشد. قم  شهر 
جلسات  این  مصوبات  به  اشاره  با  مالیی 
به  مادی  کمک های  اعطای  کرد:  تصریح 
هدف،  برنامه های  برگزاری  جهت  در  مساجد 
مساجد،  از  حمایت  دستورالعمل  در  بازنگری 
کمک  با  موضوعی  نمایشگاه های  برپایی 
بی بدیل  ظرفیت  از  استفاده  مساجد،  کانون 
تقویت  و  شهری  طرح های  در  مساجد 
این  مصوبات  ازجمله  مشترک  برنامه های 

است. بوده  جلسات 
به  نسبت  ششم  شورای  نگرش  تغییر 

قم فرهنگی  مسائل 
سعید  حجت االسالم والمسلمین  همچنین 
به  اشاره  با  کمیسیون،  جلسه  در  روحانی 
مسائل  به  نسبت  ششم  شورای  نگرش  تغییر 
شورای  اعضای  داشت:  اظهار  فرهنگی 
خوبی  تعامالت  دوره  این  در  قم  شهر  اسالمی 
به  رویکرد  این  که  دارند  فرهنگی  مراکز  با 

می کند. کمک  فرهنگی  مسائل  ارتقای 
فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
نگاهمان  داد:  ادامه  قم  استان  مساجد  هنری 
تمام  بتواند  که  است  این  شهر  شورای  به 
کرده  جمع  دورهم  را  فرهنگی  مجموعه های 
در  فرهنگی  همگرایی  یک  رهگذر  این  از  تا 

بخورد. رقم  شهر  سطح 
مسائل  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاه های  و  سازمان ها  بین  در  فرهنگی 
اگر  گفت:  نیست  همراه  هم افزایی  با  اجرایی 
ایجاد  شهر  شورای  مدیریت  با  همگرایی  این 
می توان  وظایف،  مناسب  تقسیم  با  شود، 
هدف  یک  مسیر  در  را  شهر  فرهنگی  مسائل 

کرد. هدایت  مشخص 
روحانی همگرایی فرهنگی را گامی مؤثر در 
اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت  حل  مسیر 
که  زمانی  تا  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  شهر 
رخ  فرهنگی  مسائل  در  اتحاد  و  هم افزایی  این 
رسید. نخواهیم  مطلوبی  نتیجه  به  قطعًا  ندهد 
زیربنای  با  معارفی  شهربازی  احداث 

قم در  مترمربع   ۱۲۵۰۰
هنری  فرهنگی  کانون  عمومی  روابط  مدیر 
رویداد  سومین  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز 
فرهنگی  کانون های  از  تجلیل  و  فهما  ملی 

هنری کشور از کسب رتبه دوم کانون فرهنگی 
این  اظهار داشت:  و  تبیان قم خبر داد  هنری 
سطح  هنری  فرهنگی  کانون   ۴۰۰ بین  رقابت 
این  توانست  قم  تبیان  که  شد  برگزار  کشور 

کند. خود  آن  از  را  رتبه 
ششم  دوره  در  اینکه  بیان  با  بهشتی  احمد 
به  ویژه ای  توجه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
شده  مساجد  کانون  به ویژه  فرهنگی  مسائل 
در  شهری  مدیریت  مسیر  این  در  افزود:  است 
و  است  بوده  تبیان  به ویژه  فرهنگی  مراکز  کنار 
زیادی  فرهنگی  پروژه های  تاکنون  توانستیم 

کنیم. اجرایی  شهر  سطح  در 
بلوار  معارفی  پروژه شهربازی  اجرای  به  وی 
پیامبر اعظم )ص( قم اشاره کرد و ادامه داد: 
مترمربع   ۵۰۰ و  ۱۲هزار  زیربنای  با  پروژه  این 
بخش  تکمیل  از  پس  که  اجراست  حال  در 
رفع  را  شهروندی  فرهنگ  نیازهای  از  زیادی 

. می کند
شورای  محوری  مسجد  رویکرد  بهشتی 
کرد:  تصریح  و  داد  قرار  موردتوجه  را  ششم 
توفیق  گذشته  ادوار  با  مقایسه  در  شورا  این 
باعث  که  داشته  فرهنگی  مسائل  در  بیشتری 
پیش  مشکالت  رفع  برای  زیادی  پیگیری های 

است. شده  رو 
کمیسیون  اعضای  مکرر  بازدید  وی 
دوره  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی 
را  فرهنگی  مراکز  و  مساجد  از  را  ششم 
کمیته  ایجاد  شد:  یادآور  و  برشمرد  قابل تقدیر 
قم  شهر  فرهنگی  مراکز  و  مساجد  از  حمایت 
و  نیازها  و  کمک ها  مساجد  که  است  راهی 
مسئوالن  اطالع  به  مستقیمًا  را  خود  مسائل 

برسانند. شهری 
هنری  فرهنگی  کانون  عمومی  روابط  مدیر 
حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  تبیان 
در  ۱۲۰۰مترمربع  مساحت  به  کارخانه ای 
در  که  کردیم  احداث  ثامن  صنعتی  شهرک 
معارفی  شهربازی  لوازم  تولید  به  مشغول  آن 

داریم. فعالیت 
حوزه  در  مساجد  اگر  کرد:  اضافه  وی 
باشند  داشته  فعالیت  تولید  و  اشتغال 
جامعه  مشکالت  حل  مسیر  در  می توانند 
محور  محله  کانون های  مساجد  بردارند،  گام 
نقش  پررنگ تر  شهر  سطح  در  باید  و  هستند 

► کنند.    ایفا  را  خود 

تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل     ◄
ضربتی  طرح  آغاز  از  قم  شهرداری  شهری 
کودکان  و  متکدیان  ساماندهی  و  جمع آوری 
کار از سطح شهر از اول خردادماه در قم خبر 

داد.
شفیعی  احمدرضا  شهرنیوز،  گزارش  به 
یگان  مسئولین  با  مشترک  نشست  در 
کرد:  اظهار  شهرداری   اجرایی  و  انتظامی 
خاص  موقعیت  لحاظ  به  قم  مقدس  شهر 
ویژه ای  جایگاه  از  خود  جغرافیایی  و  مذهبی 
ضرورت  و  بوده  برخوردار  کالن شهر  بین  در 
ارائه  جهت  در  مؤثر  و  دقیق  برنامه ریزی 
شهر  مجاورین  و  زائرین  به  مطلوب  خدمات 
)س(  معصومه  فاطمه  حضرت  اهل بیت  کریمه 
و  شهری  تخلفات  کاهش  بحث  در  بخصوص 
مجموعه  اولویت های  از  اجتماعی  آسیب های 

است. شهری  مدیریت 
شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
شهرداری قم ادامه داد: آسیب های اجتماعی 
با  که  سودجو  افراد  غیرمجاز  فعالیت  از  ناشی 
انسانی  عواطف  و  احساسات  از  سوءاستفاده 
سایر  حقوق  مختلف  شیوه های  و  عناوین  به 
شهروندان را مورد تعدی قرار داده و به اشکال 
که  می کنند  گری  تکدی  به  مبادرت  گوناگون 
قرار  کار  دستور  در  موضوع  این  ساماندهی 

است. گرفته 
فاز  خصوص  همین  در  اینکه  بیان  با  وی 
متکدیان  جمع آوری  ضربتی  طرح  نخست 
به  خردادماه  ابتدای  از  خیابانی  کودکان  و 
این  در  افزود:  می شود،  اجرا  هفته  یک  مدت 
اکیپ های  گسترده  فعالیت  بر  عالوه  طرح 
رفع  و  پیشگیری  واحدهای  جمع آوری، 

اقدامات  نیز  گانه   ۸ مناطق  شهری  تخلفات 
بخصوص  شهر  سطح  در  را  خود  نظارتی 
جمکران  مقدس  مسجد  و  مطهر  حرم  پیرامون 
در  و  داشت  خواهند  گسترده  و  مستمر  به طور 
هماهنگی های  و  متعدد  جلسات  راستا  همین 
و  انتظامی  و  قضایی  دستگاه های  بین  کامل 

است. گرفته  صورت  استانی  مرتبط 
از  قدردانی  ضمن  ادامه  در  شفیعی 
دادستانی  معاونین  و  دادستان  ویژه  اهتمام 
و  اجتماعی  آسیب های  کاهش  راستای  در 
در  بسزایی  نقش  که  شهری  تخلفات  رفع 
مجاورین  و  زائرین  امنیت  و  رفاه  تأمین  جهت 
طرح  این  در  کرد:  تصریح  است،  داشته  را 
با  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  کل  اداره 
و  ستاد  نامحسوس  و  ویژه  گشت  از  بهره گیری 
شهری  تخلفات  رفع  مأموران  و  عالی  ناظرین 
با  شهر  سطح  در  نظارت  و  بررسی  با  مناطق 
فعالیت  به خصوص  شهری  تخلفات  هرگونه 
قاطع  برخورد  خیابانی  کودکان  و  متکدیان 

کرد. خواهد 
متکدیان  حضور  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
عالوه  شهر  سطح  در  خیابانی  کودکان  و 
مخدوش  و  آلوده  را  شهر  چهره  اینکه  بر 
نیز  را  جنایت  و  جرم  ارتکاب  بستر  می سازد، 
متکدیان  این  کرد:  عنوان  می کند،  مهیا 
با  هستند،  هم جوار  استان های  از  غالبًا  که 
عواطف  و  دینی  احساسات  از  سوءاستفاده 
گری  تکدی  به  مبادرت  شهروندان  مذهبی 
را  زیادی  درآمدهای  راه  این  از  روزانه  و  نموده 

می کنند. خود  عاید 
شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
شهروندان  اگر  شد:  یادآور  قم  شهرداری 

کمک های  اشخاص  این گونه  به  کمک  به جای 
معتبر  حمایتی  و  خیریه  نهادهای  به  را  خود 
دست  به  قطعًا  دهند،  ارائه  شهر  سطح  در 
کمک  با  ولی  رسید،  خواهد  واقعی  نیازمندان 
فعالیت  و  سوءاستفاده  زمینه  متکدیان  به 

می کنند. فراهم  را  آن ها  بیشتر 
شورای  مصوبه  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
اصالح  به منظور  آئین نامه ای  اداری،  عالی 
فعالیت  در  هماهنگی  ایجاد  و  ساختار 
با  مبارزه  خصوص  در  اجرایی  دستگاه های 
تعیین  و  شناسایی  جمع آوری،  گری،  تکدی 
گردیده  تصویب  و  تعیین  افراد  این  وضعیت 
آن  انجام  به  موظف  مربوطه  دستگاه های  و 
زمان  از  استان  در  حمدالله  به  که  هستند 
که  تعامالتی  و  غربالگری  مرکز  راه اندازی 
افتاده  اتفاق  عضو  مختلف  دستگاه های  بین 
قابل توجه  در جهت کاهش  ارزنده ای  گام های 
که  بودیم  اخیر شاهد  در سنوات  آسیب ها  این 
عزم  به  نیاز  وضعیت  این  بهبود  و  حفظ  برای 
مرتبط  دستگاه های  کلیه  بیشتر  همبستگی  و 
مجاورین  و  زائرین  درشان  شهری  تا  بوده 

گردد. ایجاد  اهل بیت  کریمه 
یقینًا  داشت:  اظهار  پایان  در  شفیعی 
هر  موفقیت  اصلی  عامل  مردمی  مشارکت 
راستای  در  بنابراین  که  بوده  طرحی  و  برنامه 
همیاری در این طرح نیز شهروندان می توانند 
و  نهادهای  به  خود  کمک های  اهداء  با 
شهر  سطح  شناخته شده  خیریه  دستگاه های 
و  برسانند  واقعی  نیازمندان  دست  به  را  آن 
جدًا  خیابانی  متکدیان  به  کمک  هرگونه  از 
آرام و سالم  ایجاد فضای  خودداری کنند و در 

► باشند.    سهیم  شهر  در 

درکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایشهرقممطرحشد:

حلمشکالتوآسیبهایاجتماعیقمنیازمندهمافزاییدستگاههایمتولی

مدیرکلپیشگیریورفعتخلفاتشهریشهرداریخبرداد:

آغازطرحضربتیجمعآوریوساماندهیمتکدیانو
کودکانکارازسطحشهرقم
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آیتاللهحسینیبوشهری:
روحانیتدرعرصهخدمتبه

مردمپیشگاماست

جنس  از  روحانیت  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
است. پیشگام  مردم  به  خدمت  برای  است  نیاز  که  جا  هر  و  مردم 

با  دیدار  در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت الله  فارس،  گزارش  به 
چند تن از اعضای ستاد کنگره ملی ۴ هزار شهید روحانی گفت: اگر 
تاریخ  در  روحانیت  دهیم،  ارائه  روحانیت  برای  کارنامه ای  بخواهیم 
را  جلوداری  و  پیشوایی  رهبری،  نقش  همواره  اسالم  تاریخ  و  تشیع 

است. داشته 
و  )ع(  بیت  اهل  و  اکرم)ص(  پیامبر  سیره  از  پیروی  کرد:  بیان  وی 
بوده  مهم  تاریخ  طول  در  روحانیت  برای  زمان  هر  مقتضای  با  حرکت 

است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: روحانیت در طول 
که  کرده  تلقی  خودش  اساسی  مسئله  عنوان  به  را  مسئله  چند  تاریخ 

از آن ها نقش هدایت گری جامعه است. یکی 
مردم  شادی  و  غم  در  بیدار  و  گاه  آ روحانیون  اینکه  بیان  با  وی 
از  الهی  انبیای  همانند  روحانیت  جنس  کرد:  اظهار  بوده اند،  شریک 
دشمنان  مقابل  بوده،  نیاز  که  هرجایی  قشر  این  و  است  مردم  جنس 

است. کرده  مبارزه  و  ایستادگی  قدرتمندانه 
گین  زهرآ تبلیغات  همه  با  کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
دشمنان در ماهواره ها و فضای مجازی و... اگر دین و اعتقاداتی بین 

مردم مانده، به خاطر تالش روحانیت است.
ابراز  اجتماعی  بعد خدمات  در  روحانیت  نقش آفرینی  به  اشاره  با  وی 
همچون  مردم  به  اجتماعی  خدمات  ارائه  عرصه  در  روحانیت  کرد: 

شده اند. حاضر  صحنه  در  دلسوزانه  و...  کرونا  زلزله،  سیل، 
اجتماعی  خدمت  هدایت گری،  روحانیت  کرد:  تأکید  قم  جمعه  امام 
از امام  با تأسی  را  و نظامی را در کنار هم قرار می دهد و حرکت خود 
حسین )ع( انجام می دهد که این نشان از وظیفه شناسی آنها است.
گفت:  مقدس،  دفاع  دوران  در  روحانیون  حضور  به  اشاره  با  وی 
بعثی حاضر  رژیم  مقابل  برجسته در جنگ  کاماًل  به صورت  روحانیت 
مین ها  و  شوند  پیش قدم  افرادی  که  داشت  نیاز  گردانی  هر  و  شد 
باز  رزمندگان  برای  را  راه  که  بودند  روحانیون  این  ببرند،  بین  از  را 

می کردند.
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  بوشهری  حسینی   
این  در  بزرگی  پیام  یک  برنامه،  این  است.  ارزشمند  بسیار  روحانی 
در  داشته،  ورود  به  نیاز  روحانیت هرجا  که  شرایط خاص کشور است 

بود. خواهد  این چنین  نیز  آینده  و  است  شده   حاضر  میدان 

درراستایمعرفیشهدایروحانیت؛
نمایشگاهکنگرهشهدای

روحانیتا10خردادماهدرقم
برپاست

این  برپایی  روحانی،از  شهید  هزار  چهار  کنگره  نمایشگاه  مسئول 
نمایشگاه در ۵۱ غرفه از استانهای کشور تا ۱۰ خرداد ماه در مصلی 

داد. خبر  قم  قدس 
ملی  کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  عقیلی  یحیی 
چهارشنبه  روز  در  کنگره  این  داشت:  اظهار  قم  استان  شهید   ۴۰۰۰
مصلی  در  سپاه  فرمانده  و  جمهور  رییس  سخنرانی  با  جاری  هفته 

می شود. برگزار  قم  قدس 
نمایشگاه  برپایی  روحانی،  شهدای   ۴۰۰۰ کنگره  نمایشگاه  مسئول 
این  داشت:  ابراز  و  برشمرد  کنگره  این  جانبی  برنامه های  از  یکی  را 
در  ماه  اردیبهشت   ۳۱ جمعه  روز  از  رسانه ای  و  فرهنگی  نمایشگاه 
فعالیت  به  نیز  ۱۰ خرداد  تا  و  کرده  آغاز  را  کار خود  قم  مصلی قدس 

داد. خواهد  ادامه  خود 
وی با بیان اینکه این نمایشگاه دارای ۵۱ غرفه از استان های مختلف 
سپاه های  سوی  از  نمایشگاه  این  در  غرفه   ۳۲ افزود:  است  کشور 
تبلیغات  سازمان  همانند  نهادهایی  و  شده  اندازی  راه  استانی 
امام  پژوهشگاه  قم،  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  اسالمی، 
روحانی  شهدای  با  رابطه  در  که  مراکزی  دیگر  از  برحی  و  )ع(  صادق 

دارند. مشارکت  نمایشگاه  این  در  داشته اند،  آثاری 
روحانی،  شهدای  بر  عالوه  نمایشگاه  این  در  کرد:  عنوان  عقیلی 
نیز  روحانیت  جامعه  شاخص  آزادگان  و  جانبازان  برخی  معرفی  به 
پوستر،  عکس،  قالب  در  فرهنگی  و  رسانه ای  آثار  و  شده  پرداخته 
کلیپ و تیزر و نیز فعالیت های تجسمی در معرض بازدید عموم عالقه 

است. گرفته  قرار  مندان 
نهضت  دوره  از  روحانیت  شهدای  آثار  نمایشگاه  این  در  افزود:  وی 
همچنین  و  مقدس  دفاع  سالهای  اسالمی،  انقالب  تا  مشروطه 

است. درآمده  نمایش  به  ترور  شهدای  و  حرم  مدافع  شهدای 
مسئول نمایشگاه کنگره ۴۰۰۰ شهدای روحانی، با اشاره به ساعات 
مصلی  دوم  طبقه  در  نمایشگاه  این  داشت:  بیان  نمایشگاه  برگزاری 
قدس قم دایر شده و صبح ها از ۹ الی ۱۳ و عصرها نیز از ۱۶ الی ۲۰ 

است. عالقمندان  میزبان 

رئیسمرکزامورقرآنیاوقافوامورخیریهاستان:
مسابقاتقرآندرقمبرگزار

میشود

برگزاری  از  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  قرآنی  امور  مرکز  رئیس 
داد. خبر  قم  در  قرآن  مسابقات 

به  عالقمندان  اینکه  بیان  با  مهر  با   گفتگو  در  نژاد  صالح  محمد  سید 
شرکت در چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسالمی 
ایران در سطح استان قم می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند اظهار 
رشته های  در  گذشته  سالهای  همانند  قرآنی  مسابقات  این  داشت: 
قم  استان  در  سال   ۱۸ باالی  برادران  و  خواهران  حضور  با  و  مختلف 
برگزار می شود و ثبت نام از متقاضیان نیز تا ۲۵ خردادماه ادامه دارد.
به  اشاره  با  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  قرآنی  امور  مرکز  رئیس 
سه  در  مسابقات  این  داشت:  بیان  مسابقات  این  مختلف  بخش های 

می شود. برگزار  معارفی  و  گروهی  انفرادی،  آوایی  بخش 
حفظ  همچنین  و   ۲۰  ،۱۰  ،۵ حفظ  رشته های  داد:  ادامه  نژاد  صالح 
کل قرآن کریم، قرائت تحقیق، ترتیل، اذان و دعاخوانی در بخش آوایی 

انفرادی قرار دارند.
نیز  کریم  قرآن  همخوانی  و  سرایی  مدیحه  رشته های  کرد:  اضافه  وی 
رقابت  به  یکدیگر  با  شرکت کنندگان  که  دارد  قرار  گروهی  بخش  در 

می پردازند.
رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: تفسیر 
و ترجمه صحیفه سجادیه هم  البالغه  عمومی قرآن کریم، ترجمه نهج 

رشته های بخش معارفی این مسابقات هستند.
صالح نژاد افزود: عالقمندان شرکت در چهل و پنجمین دوره مسابقات 
قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران در سطح استان قم می توانند برای 
www.quraniran. ثبت نام به سایت اینترنتی این مسابقات به آدرس 

ir مراجعه کنند.

طرحدستیارفناوریدانشجویان
استانقمآغازبهکارکرد

و  فناوری  و  علم  پارک  میان  نامه  تفاهم  امضای  با  فناوری  دستیار  طرح 
کرد. کار  به  آغاز  قم  استان  دانشگاه   8 روسای 

دکتر سید حسین اخوان علوی رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان 
اینکه مصوبات و آیین نامه های این طرح از سوی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری ابالغ شده و قرار است به مدت 6 ماه از مرداد تا پایان دی ماه 
1401 با همکاری دانشگاه ها و پارک علم و فناوری استان اجرا شود گفت: 
افزایش مهارت ها و استعدادها، ایجاد فرصت های شغلی برای دانشجویان 
و  نخبگان  خروج  از  جلوگیری  و  التحصیالن  فارغ  اثربخشی  افزایش  و 
تقویت شرکت های دانش بنیان با تامین نیروی انسانی متخصص از جمله 

مهمترین اهداف طرح دستیار فناوری عنوان شده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به بیکاری 40 درصدی فارغ 
و  رشد  بستر  از  کشور  پیشرفت  راه  تنها  گفت:   دانشگاهی  التحصیالن 

توسعه علم و فناوری امکان پذیر است.
ممکن  غیر  را  ها  دانشگاه  حضور  بدون  را  فناوری  توسعه  علوی  اخوان 
از اهداف مهم طرح دستیار فناوری مهارت  افزود: قطعا یکی  دانست و 
آموزی و ترویج فناوری در فرایند آموزشی است و دانشگاه ها باید با درک 
داشته  فعال  برخورد  طرح  این  معرفی  و  سازی  فرهنگ  در  موضوع  این 

باشند.
وی با تاکید بر ضرورت همراهی دانشگاه های استان با زیست بوم فناوری 

گفت: برای توسعه استان نیاز به جهاد فناوری داریم
اخوان علوی با اشاره به اینکه مخاطبان این طرح دانشجویان کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا هستند گفت: وظایف محوله به دانشجو در قالب 
طرح6 ماهه دستیار فناوری منطبق بر تخصص متقاضی است و از قوانین 
سال  نیم  پایان  از  پس  دکترا  دانشجویان  و  کرده  تبعیت  کارآموزی  دوره 
چهارم، کارشناسی ارشد پس از پایان نیم سال دوم و کارشناسی پس از 

پایان نیم سال ششم می توانند متقاضی ثبت نام در این طرح باشند.
وی به حمایت مالی دانشجویان پذیرفته شده و اشتغال یافته در این طرح 
تومان،  میلیون   18 مبلغ  دکترا  مقطع  دانشجویان  گفت:  و  کرد  اشاره 
میلیون   6 مبلغ  کارشناسی  و  تومان  میلیون   12 مبلغ  ارشد  کارشناسی 
تومان به ازای  300 ساعت کار در 6 ماه از پارک های علم و فناوری حقوق 

دریافت می کنند.
اخوان علوی برخورداری از رزومه و کارت دانشجویی معتبر از مهمترین 
گفت:  و  کرد  عنوان  طرح  این  از  مندی  بهره  برای  دانشجویان  شرایط 
واحدهای فناور در صورت به کارگیری نیروهای دانشجویی از تسهیالت 
وام، اختصاص فضای بیشتر، افزایش سقف امتیازات ساالنه و سایر حمایت 

های مورد نظر برخوردار می شوند.
پایان دوره دستیاری  براینکه گواهی  تاکید  با  فناوری  و  پارک علم  رئیس 
فناوری به دانشجویان موفق در این طرح اعطا می شود، گفت: دانشجویان 
و واحدهای فناور می توانند برای ثبت نام تا پایان 20 خردادماه سال جاری 
به سامانه دستیار فناوری به نشانی : www.parkintern.ir مراجعه کنند.

خبـرخبـر

ذوالنور  والمسلمین  االسالم  حجت      ◄
دفاع  در  روحانیت  های  رسالت  از  یکی  گفت: 
رزم  میدان  در  شرط  و  قید  بی  حضور  مقدس، 
آنها  بودن  روحانی  و  بودن  از طلبه  و کسی  بود 
خبر نداشت و تعداد این عزیزان به ۳۸۸ شهید 
آنها  قبر  سنگ  روی  تنها  که  رسد  می  روحانی 

و  است  شده  حک  شهید  رزمنده  و  بسیجی 
بوده  روحانی  رزمنده،  این  که  داند  نمی  کسی 
شهادت  به  و  داشته  شرکت  رزم  میدان  در  و 

است. رسیده 
حجت االسالم والمسلمین ذوالنور در گفتگو 
کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  حوزه  خبرگزاری  با 
۴ هزار شهید روحانی و نقش حوزه های علمیه 
جمهوری  نظام  حمایتی  و  اجتماعی  ابعاد  در 
تاریخ  طول  در  روحانیت  گفت:  ایران،  اسالمی 
و  ها  انقالب  جمله  از  مهم  حوادث  تمام  در 
نهضت ها، پیشاپیش مردم حرکت کرده و سینه 

است. نموده  مردم  بالی  سپر  را  خود 
وی ادامه داد: یکی از جلوه ها و حضورهای 
است  مقدس  دفاع  در  حضور  روحانیت،  مؤثر 
که به صورت های گوناگون ظهور و بروز داشته 
راحل  امام  نقش  به  توان  می  آن  جمله  از  که 
و  باطل  علیه  حق  جبهه  در  مردم  حضور  برای 

کرد. اشاره  قوا  کل  فرماندهی 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
در  مهم  رسالت  این  است  ممکن  داشت:  ابراز 
های  کتاب  توان  می  اما  نیاید؛  چشم  به  ظاهر 
دفاع  در  روحانیت  رسالت  درباره  را  بسیاری 

درآورد. نگارش  به  مقدس 

افزود:  ذوالنور  والمسلمین  االسالم  حجت 
روحانیت  مؤثر  حضور  مهم  های  نمونه  از  یکی 
مهران  آزادسازی  مسئله  مقدس،  دفاع  در 
چندین  نیازمند  عملیات،  این  برای  که  بود 
جنگ  اواخر  در  اما  بودیم؛  آماده  نیروی  هزار 
برای  نیرو  تعداد  این  نمودن  فراهم  تحمیلی، 
غیرممکن  شاید  و  مشکل  بسیار  فرماندهان 
بود؛ اما امام راحل به عنوان ولی فقیه این کار 
روحانیت  نقش  دهنده  نشان  که  داد  انجام  را 

. ست ا
رسالت  دیگر  از  ساخت:  خاطرنشان  وی 
حمایتی،  نقش  به  توان  می  روحانیت  های 
و  فرماندهی  مسئولیتی،  رزمی،  تخصصی 
برای  تبلیغ  مسئله  کرد.  اشاره  آنان  تبلیغی 
جامع  نقشی  چراکه  بود؛  مهم  بسیار  روحانیت 
صاحب  که  روحانی  هر  که  معنا  این  به  است؛ 
مبلغ  یک  اول  مرحله  در  است،  مسئولیت 

انجام می دهد،  بنابراین هر فعالیتی که  است، 
رفت. خواهد  شمار  به  تبلیغ  نوعی 

 شهادت ۳۶ امام جمعه در دفاع مقدس
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
بودند  اشخاصی  مبلغ،  روحانیون  کرد:  بیان 
جوانان  و  بوده  دین  به  عامل  ابتدا  در  خود  که 
حتی  و  کردند  می  دعوت  داری  دین  به  نیز  را 
و  داشته  تبلیغی  حضور  هم  جنگ  میدان  در 
بوده  دین  تقویت  و  دین  احکام  ترویج  مشغول 
اند و در همین راستا، ۳۶ امام جمعه در جنگ 
میدان  در  که  اند  رسیده  شهادت  به  تحمیلی 

بودند. آفرین  نقش  تبلیغ  و  رزم 
اشاره  با  ذوالنور  والمسلمین  االسالم  حجت 
داشت:  اظهار  روحانیت،  دیگر  های  رسالت  به 
شرط  و  قید  بی  حضور  روحانیت،  دیگر  رسالت 
نام  بی  اقشار  از  افراد  این  بود؛  رزم  میدان  در 
جبهه  در  گمنامی  با  و  بودند  جبهه  در  نشان  و 
اند؛  به شهادت هم رسیده  و  اند  حضور داشته 
خبر  آنها  بودن  روحانی  و  بودن  طلبه  از  کسی 
شهید   ۳۸۸ به  عزیزان  این  تعداد  و  نداشت 
آنها  قبر  سنگ  روی  تنها  که  رسد  می  روحانی 
و  است  شده  حک  شهید  رزمنده  و  بسیجی 
بوده  روحانی  رزمنده،  این  که  داند  نمی  کسی 
شهادت  به  و  داشته  شرکت  رزم  میدان  در  و 

است. رسیده 
روحانیت،  دیگر  مسئولیت  داشت:  ابراز  وی 
اثرگذاری  که  است  بوده  رزمی-تبلیغی  مباحث 
زمینه  این  در  روحانیون  سوی  از  بسیاری  های 
مهمی  های  گام  اند  توانسته  و  داشته  وجود 
مواردی که  در  بردارند؛  پیروزی در جنگ  برای 
حجم  دلیل  به  نیروها  و  خورد  می  گره  جنگ 
به  توانستند  نمی  دشمن  توپخانه  آتش  سنگین 
رزمی  روحانیون  نقش  اینجا  خوبی عمل کنند، 
سبب  آنان  حضور  و  بوده  پررنگ  بسیار  تبلیغی 

شد. می  اسالم  نیروهای  تقویت 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
از دفاع  بعد  پایان گفت: روحانیت  اسالمی در 
زلزله  مقدس در سایر عرصه ها همچون سیل، 
چشمگیری  حضور  مردم  کنار  در  نیز  و... 

► دارد.   و  داشته 

با  روحانی  شهدای  نمایشگاه  از  بازدید  در  سپاه  سخنگوی      ◄
اطالع رسانی  حوزه  در  روحانی  شهدای  سیره  و  دستاوردها  اینکه  بیان 
انقالب  علیه  دشمن  غبارآلود  فضای  این  در  گفت:  است،  مانده  مغفول 
روشن سازی  ضرورت  و  است  داده  انجام  گسترده ای  حرکت های 

می شود. احساس  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  واقعیت ها 
از  قم  مقدس  شهر  به  سفر  با  شریف  رمضان  سردار  فارس،  گزارش  به 
با محوریت معرفی شهدای روحانی در مصالی  نمایشگاه ردای سرخ که 

بازدید کرد. برپا شده است  قدس قم 
شریف در حاشیه بازدید از نمایشگاه در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار 
دنبال  را  روحانی  شهید   ۴۰۰۰ معرفی  روحانی  شهدای  کنگره  کرد: 
را  فرماندهی  و  رزمی  تربیتی،  تبلیغی،  نقش های  شهدا  این  که  می کند 

داشتند. عهده  بر  مقدس  دفاع  ویژه  به  مختلف  دوره های  در 
تاثیر  به  عمیق تر  نگاه  با  روحانی  شهدای  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
شهدای  از  خوبی  آثار  گفت:  است،  پرداخته  روحانیت  کارکردهای  و 
شهداست. معرفی  برای  راهکاری  آن ها  معرفی  که  است  موجود  روحانی 

در  روحانی  شهدای  سیره  و  دستاوردها  اینکه  بیان  با  سپاه  سخنگوی 
غبارآلود  فضای  این  در  گفت:  است،  مانده  مغفول  رسانی  اطالع  حوزه 
ضرورت  و  است  داده  انجام  گسترده ای  حرکت های  انقالب  علیه  دشمن 

می شود. احساس  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  واقعیت ها  روشن سازی 

وی ادامه داد: مجموعه های فرهنگی از استان های مختلف کشور در 
شده  فراهم  خوبی  فرصت  و  آمده اند  گردهم  روحانی  شهدای  نمایشگاه 

بردارند. این شهدا گام  راستای مسیر  تا خبرنگاران در  است 
شده  برپا  غرفه   ۵۰ سرخ  ردای  نمایشگاه  در  می شود،  خاطرنشان 
حوزه  در  فرهنگی  های  مجموعه  و  کشور  استان   ۳۱ از  نمایندگانی  و 
با  مرتبط  تولیدات  و  آثار  نمایش  به  نمایشگاه  این  در  روحانیت  شهدای 

► پرداخته اند.    شهدا  این 

کشور  سراسر  علمیه  های  حوزه  مدیر      ◄
بلند  گامی  باید  روحانی  شهدای  کنگره  گفت: 
اعتماد  وجلب  باشد  تبیین  جهاد  راستای  در 
و  اسالمی  انقالب  گذشته  به  جدید  نسل 
گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  آن  دستاوردهای 

در  یکشنبه  عصر  اعرافی  علیرضا  الله  آیت 
 ۴ ملی  کنگره  ستاد  اعضای  از  جمعی  دیدار 
تالش  باید  داشت:  اظهار  روحانی  شهید  هزار 

جوان  نسل  و  جامعه  به  شهدا  پیام  تا  شود 
این کنگره نقش مؤثری  برپایی  منتقل شود که 

دارد. زمینه  این  در 
عنوان  کشور  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر 
روحانی  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  داشت: 
اجتماعی،  تربیت  راستای  در  باید  همچنین 

باشد. مؤثر  جامعه  انقالبی  و  سیاسی 
اجتماعی  رویکرد  وجود  داشت:  ابراز  وی 

حوزه  تربیتی  و  آموزشی  متون  در  انقالبی  و 
می بایست  و  است  ضروری  علمیه  مدارس  و 
مورد  راستا  این  در  کنگره  این  محصول 

می گیرد. قرار  استفاده 
کنگره  این  افزود:  اعرافی  الله  آیت 
جهاد  راستای  در  بلند  گامی  می بایست 
جلب  واقع  در  که  جهت  این  از  باشد؛  تبیین 
اسالمی  انقالب  گذشته  به  جدید  نسل  اعتماد 
و  باشد  توجه  مورد  باید  آن  دستاوردهای  و 
جامعه  در  امید  تا  شود  تالش  باید  طرفی  از 

یابد. افزایش 
روز  روحانی  شهید  هزار   ۴۰۰۰ ملی  کنگره 
سخنرانی  با   ۱۴۰۱ خردادماه   ۴ چهارشنبه 
مدیر  پاسداران،  سپاه  فرمانده  جمهور،  رئیس 
در  فقیه  ولی  نمایندگی  و  علمیه  حوزه های 
سپاه در محل مصلی قدس قم برگزار می شود.
در  انقالب  معظم  رهبر  پیام  کنگره  این  در 
خصوص شهدای روحانیت نیز قرائت می شود.
هزار   ۴۰۰۰ ملی  کنگره  نمایشگاه 
قدس  مصلی  محل  در  نیز  روحانی  شهید 
میزبان  خردادماه   ۱۰ تا  و  شده  برپا  قم 
مختلف  استان های  که  است  بازدیدکنندگان 
شهدای  معرفی  به  غرفه   ۵۱ برپایی  با  کشور 

► پرداخته اند.   روحانی 

ذوالنور،نمایندهمردمقمدرمجلسمطرحکرد:

شهادت۳6امامجمعهدردفاعمقدس
۳88شهیدروحانیدرگمنامیبهشهادترسیدهاند

سرداررمضانشریف:

سیرهشهدایروحانیدرحوزهاطالعرسانیمغفولماندهاست

آیتاللهاعرافی:

کنگرهشهدایروحانیگامیبلنددرجهتجهادتببینباشد
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فرماندهتیپ8۳امامصادق)ع(قم:
دبیرخانهدائمیشهدای

روحانیتدرقمدایرمیشود
افتخاراتروحانیتدرنمایشگاهردایسرخبه

نمایشدرآمدهاست

که  است  این  بر  بنا  گفت:  منتظرزاده  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  کشور،  روحانیت  شهدای  برای  ثابتی  دبیرخانه  اجالسیه،  از  پس 
نمایش  به  نمایشگاه  در  ولی  بوده  موجود  که  آثاری  و  باشد  دایر  قم 
و  حفظ  روحانی  شهدای  نام  به  و  شده  آوری  جمع  اند،  نیامده  در 

شوند. نگهداری 
به گزارش خبرگزاری حوزه، در سومین روز از برپایی نمایشگاه ۴۰۰۰ 
به  نیوز  حوزه  خبرنگار  سرخ«،  »ردای  عنوان  با  کشور  روحانی  شهید 

گفت و گو با فرمانده تیپ ۸۳ امام صادق )علیه السالم( نشست.
حجت االسالم والمسلمین مجید منتظرزاده در این گفت و گو اظهار 
که  است  این  ماست،  عهده  بر  که  سنگینی  وظایف  از  یکی  داشت: 
احکام  سازی  پیاده  و  طاغوت  با  مبارزه  در  شهدا  کوشش  و  تالش 
به  انحراف  و  تحریف  بدون  اخالقی  و  معنوی  های  ارزش  و  اسالمی 
دهیم،  انجام  بدرستی  را  وظایف  این  اگر  و  شود  داده  انتقال  نو  نسل 
و  کرد  خواهد  طی  مقتدرانه  و  پرصالبت  را  خود  راه  بعدی  نسل 
شیاطین و دشمنان و منافقان نمی توانند در راه شهدا و ارزش های 

باشند. اثرگذار  و  کنند  فعالیت  دینی 
وی بیان کرد: نمایشگاه ها و یادواره ها و برنامه های جمعی، رسالت 
انتقال ارزش های دینی و انقالبی را به نسل بعد و مقدمه سازی برای 
باید  حضرت  ظهور  سازی  مقدمه  برای  و  دارند  اسالمی  جامعه  ایجاد 

عده ای باشند که با منش و روش شهدا سازگاری داشته باشند.
در  ها  تالش  حاصل  داد:  ادامه  )ع(  صادق  امام   ۸۳ تیپ  فرمانده 
شهید   ۴۰۰۰ کنگره  نام  به  ای  کنگره  مهم،  رسالت  این  راستای 
و  ها  استان  شهدای  های  کنگره  ادامه  در  که  شد  کشور  روحانی 

است. شده  انجام  گذشته  سالهای  در  که  هاست  شهرستان 
گفته  به  عمل  را  روحانی  شهدای  های  خصوصیت  از  یکی  وی 
مرزهای  از  دفاع  در  روحانیت  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  خود  های 
به مردم در  ارزش های معنوی آن، خدمت رسانی  جغرافیایی کشور، 
مایه  و همین مسئله  ... خوش درخشیده  و  بالیای طبیعی  و  حوادث 

است. روحانیت  قشر  ماندگاری 
حاضر  نمایشگاه  کرد:  تصریح  منتظرزاده  والمسلمین  االسالم  حجت 
برای عموم مردم در اصناف مختلف برقرار شده است و با حضور خود 

نمایند. را مشاهده  افتخارات روحانیت  توانند  می 
شهدا  معرفی  در  خوبی  دیجیتال  کارهای  و  افزارها  نرم  افزود:  وی 
انجام شده است و اجالسیه مهمی در مصلی قدس برقرار خواهد شد 
برپاست  نمایشگاه  از اجالسیه  بعد  روز   ۶ و  ۶ روز قبل  که در کنار آن 
نیز  شهدا  روایتگری  تصویری،  و  صوتی  هنری،  کارهای  بر  عالوه  و 

است. برقرار 
فرمانده تیپ ۸۳ امام صادق )ع( خبر داد: بنا بر این است که پس از 
دایر  قم  در  کشور،  روحانیت  شهدای  برای  ثابتی  دبیرخانه  اجالسیه، 
نیامده  نمایش در  به  نمایشگاه  بوده ولی در  آثاری که موجود  و  باشد 
نگهداری  و  حفظ  روحانی  شهدای  نام  به  و  شده  آوری  جمع  اند، 

شوند.

یادواره186شهیدمدرسه
علمیهرضویهدرقمبرگزار

میشود

با  شب  دوشنبه  رضویه  علمیه  مدرسه  روحانی  شهید   ۱۸۶ یادواره 
این  مسجد  در  محمدی  میرزا  والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی 

می شود. برگزار  مدرسه 
مراسم  خرمشهر،  آزادسازی  سالروز  فرارسیدن  مناسبت  به   
رضویه  علمیه  حوزه  روحانی  شهید   ۱۸۶ خاطره  و  یاد  گرامیداشت 

می شود. برگزار  قم 
میرزامحمدی  محمد  والمسلمین  حجت االسالم  مراسم،  این  در 
هادی  و  روایتگری  به  نادم  محمدباقر  حجت االسالم  سخنرانی،  به 
مرثیه  به  میرداماد  و سید مصطفی  اکبر حائری  علی  خادم الحسینی، 

پرداخت. خواهند  سرایی 
در  عشا  نماز  اقامه  از  پس  بالفاصله  خردادماه   ۲ دوشنبه  یادواره  این 

می شود. برگزار  رضویه  علمیه  حوزه  مسجد  آذر،  دل  شهید  خیابان 

خبـر

فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر      ◄
آموزش عالی در  سرمایه گذاری در زمینه 
قم را به جهت جایگاه ویژه این شهر، یک 

دانست. ملی  گذاری  سرمایه 
زلفی  به گزارش  مهر، دکتر محمدعلی 
به شهر مقدس  در سفر  گل صبح دوشنبه 
در اولین برنامه خود با حضور در دانشگاه 
این  مختلف  بخش های  از  قم  صنعتی 

کرد. بازدید  عالی  آموزش  مرکز 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانشگاه  مسئوالن  حضور  با  که  جلسه ای 
از  برخی  رؤسای  قم،  استان  صنعتی 
اقتصادی  معاون  و  دیگر  دانشگاه های 
از  تقدیر  ضمن  شد  برگزار  قم  استاندار 
تالش های صورت گرفته در جهت تأسیس 
قبل  دوره های  از  آن  ثبت  و  دانشگاه  این 
صنعتی  دانشگاه  داشت:  اظهار  تاکنون 
خوبی  قدم های  خود  رشد  مسیر  در  قم 

است. برداشته 
که  مشکالتی  اشاره  با  همچنین  وی 

داشت:  ابراز  داشته  دانشگاه  این  زمین 
ابتدای  در  که  وعده هایی  به  متأسفانه 
سوی  از  قم  صنعتی  دانشگاه  اندازی  راه 
امر داده شده عمل نشده است  مسئوالن 
در  بود  قرار  امروز  دانشگاه  این  اگر  و 

کار  این  اجازه  شود  احداث  زمینی  چنین 
نمی شد. داده 

خابگاه  وضعیت  به  اشاره  با  گل  زلفی 
اینکه  داشت:  بیان  آموزشی  مرکز  این 
از  خارج  قم  صنعتی  دانشگاه  خابگاه 

قبول  قابل  دارد  قرار  دانشگاه  مجموعه 
نیست و باید پیگیری های الزم برای ایجاد 
دانشگاه صورت گیرد. در محوطه  خابگاه 

بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
آموزش  زمینه  در  گذاری  سرمایه  اینکه 
گذاری  سرمایه  یک  قم  استان  در  عالی 
ملی است افزود: این امر به دلیل آن است 
اسالمی  ایران  مذهبی  پایتخت  قم  که 
است و فاصله نزدیکی با استان های بزرگ 

دارد. تهران  همانند 
تمایل  همجوار  استان های  دانشجویان 

بیایند قم  به  ادامه تحصیل  دارندبرای 
مواصالتی  محور  قم  کرد:  اضافه  وی 
دانشجویان  و  است  کشور  استان   ۱۷
تا  دارند  تمایل  نیز  همجوار  استان های 
بیایند؛  استان  این  به  تحصیل  ادامه  برای 
زیرساخت های  توسعه  دلیل  همین  به 
ناپذیر  اجتناب  امری  قم  در  آموزشی 

. ست ا
به جهت  دانشگاه  این  زلفی گل گفت: 

آنکه فاصله نزدیکی با شهرک های صنعتی 
استان قم دارد می تواند در جهت برقراری 
همچنین  و  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباط 

باشد. آفرین  ایجاد اشتغال نقش 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره 
شهری  عنوان  به  قم  شهر  اهمیت  به 
دفاع  و  اسالمی  انقالب  در  نقش آفرین 
توجه  نیازمند  شهر  این  گفت:  مقدس 
نیز تالش خواهیم کرد که  ما  و  ویژه است 
در  زمین  زمینه  در  دانشگاه  این  مشکالت 
الزم  پیگیری های  و  مطرح  دولت  هیأت 

گیرد. صورت 
این  در  نیز  قم  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
این  از فعالیت های  ارائه گزارشی  با  جلسه 
دانشگاه  اخیر  پیشرفت های  به  دانشگاه 
اول  رتبه  کسب  جمله  از  قم  صنعتی 
سال  در  کارشناسی  مقطع  در  اشتغال 
در  اشتغال  نهم  و  دوم  رتبه های  و   ۱۳۹۹
در  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع 

► کرد.     اشاره   ۱۴۰۰ سال 

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری:

● سرمایهگذاریدرزمینهآموزشعالیاستانقمامریملیاست●

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون     ◄
صنعتی  دانشگاه  گفت:  قم  استانداری 
فارغ  اشتغال  دوم  رتبه  استان  این 
نهم  رتبه  و  کارشناسی  مقطع  التحصیالن 
سال  در  را  کشور  ارشد  کارشناسی  مقطع 

آورده است. دست  به   ۱۴۰۰
بازدید  در  دوشنبه  روز  امیدیان  محسن 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه 
این  که  کرد  امیدواری  ابراز  قم،  صنعتی 
همچنان  قم  صنعتی  دانشگاه  در  روند 

باشد. داشته  ادامه 
مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
قم  صنعتی  دانشگاه  ساختمان  به  مربوط 
استان  مدیریت  مجموعه  داشت:  اظهار 
تامین  به  مربوط  مشکالت  حل  به  نسبت 
و  بهزیستی  بین  موجود  مسائل  و  زمین 
آمادگی  تهاتر  ظرفیت  از  دانشگاه  این 

دارد.
صنعتی  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  محوطه  در  خوابگاه  مشکل  با  قم 

در  این  بر  عالوه  و  است  مواجهه  دانشگاه 
خصوص اسناد مالکیت نیز معضالتی بین 
بهزیستی استان  اداره کل  و  این دانشگاه 

دارد. وجود 
مشکالت  برخی  به  اشاره  با  امیدیان 
واحدهای آموزشی و علمی استان، گفت: 
و  علم  پارک  و  صنعتی  دانشگاه  درحالیکه 
فناوری قم با مشکل زمین روبه رو هستند 
از دانشگاه های دیگر استان  که در برخی 
تهاتر  جهت  زمین  هکتار   ۱۰۰ حدود 

دارد. وجود 
این  در  نیز  قم  صنعتی  دانشگاه  رییس 
قم  صنعتی  دانشگاه  کرد:  بیان  بازدید 
اکنون  هم  و  شده  تاسیس   ۸۷ سال  از 
و  برق  مهندسی  دانشکده  سه  قالب  در 
و  فنی  و  مکانیک  مهندسی  کامپیوتر، 
چشم  است؛  فعالیت  مشغول  مهندسی 
بین  در  قرارگیری  دانشگاه  این  مهم  انداز 
افق  در  کشور  برتر  صنعتی  دانشگاه   ۱۰

است.  ۱۴۰۴

اکنون  هم  افزود:   رضایی نور  جالل 
افزون بر ۲ هزار دانشجو بهمراه ۷۲ هیات 
مشغول  قم  صنعتی  دانشگاه  در  علمی 
هستند؛  مهندسی  و  علمی  فعالیت های 
دانشگاه  این  دانشجویان  درصد   ۷۰

می باشند. غیربومی 
دانشگاهی  جامعه  کرد:  تاکید  وی 
موثر  ارتباط  با  تا  می کوشد  قم  صنعتی 
سوی  به  بلند  گام  یک  استان  صنعت  با 
که  همانطور  بردارد؛  خودکفا  ایران 
دوم  گام  بیانیه  در  رهبری  معظم  مقام 
پژوهش  و  جوانان  به  اسالمی  انقالب 
واجب  خود  بر  ما  داشتند.  ویژه ای  تاکید 
دانشگاهی  عنوان  به  که  می دانیم 
خالقانه  طرح های  اجرای  با  کارآفرین 
و  اشتغال  صنعت،  همیار  طرح  جمله  از 

► آوریم.   ارمغان  به  را  خودباوری 

◄   رئیس کمیسیون مشترک حمایت از 
شورای  مجلس  جمعیت  جوانی  و  خانواده 
حاضر  حال  در  اینکه  یادآوری  با  اسالمی، 
تشکیل  جوانان  را  کشور  جمعیت  بیشتر 
جمعیت  آینده،  سال   ۳۰ گفت:  می دهند 
کشور به سن پیری می رسد، و موتور محرکه 

می افتاد. کار  از  جامعه 
بانکی  امیرحسین  ایرنا،  گزارش  به 
فعاالن  گردهمایی  در  یکشنبه  روز  پورفرد 
اسالمی  بیداری  تاالر  در  جمعیتی  عرصه 
در  اگر  حتی  افزود:  قم  )س(  جامعه الزهرا 
بهترین  به  اقتصادی  و  علمی  زمینه های 
در سیاه چاله  ولی  کنیم،  پیدا  نتایج دست 
جمعیتی گرفتار شویم، همه چیز را یکجا از 

داد. خواهیم  دست 
حاضر  حال  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
تشکیل  جوانان  را  کشور  جمعیت  بیشتر 

جمعیت  آینده،  سال   ۳۰ گفت:  می دهند 
کشور به سن پیری می رسد، و موتور محرکه 

می افتاد. کار  از  جامعه 
اینکه  بر  تاکید  با  پورفرد  بانکی 
امنیتی  و  اقتصادی  فرهنگی،  فعالیت های 
جامعه  میانسال  و  جوان  جمعیت  توسط 
وقتی  کرد:  خاطرنشان  می گیرد  صورت 
این گروه می شود،  فاقد  باره  به یک  جامعه 
پیدا  کننده ای  نگران  بسیار  وضعیت 

. می کند
وی همچنین وضعیتی که ایران به لحاظ 
جمعیتی به آن دچار می شود را از جنبه های 
و  کرد  توصیف  بی نظیر  جهان  در  مختلف 
دارای  دهه  سه  مدت  ظرف  ایران  گفت: 
حالی  در  می شود،  کهنسال  و  پیر  جمعیت 
پیری  به  کشید  طول  قرن  سه  اروپا  در  که 

برسد. جمعیت 

بانکی پورفرد وضعیت جمعیتی که ایران 
نیز  مکانی  حیث  از  را  است  مواجه  آن  با 
در  و گفت:  دانست  فرد  به  منحصر  دنیا  در 
مانند  ایران  همسایه  کشورهای  که  حالی 
جوانی  جمعیت  افغانستان  و  پاکستان 
رو  این  از  داریم،  پیری  جمعیت  ما  دارند، 
بحران  َابر  یک  به  ما  برای  جمعیت  موضوع 

است. شده  تبدیل 
جوانی  مشترک  کمیسیون  رئیس 
همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  جمعیت 
شدید  کاهش  خصوص  در  هشدار  ضمن 
شش  یا  پنج  طی  کشور  زنان  باروری  سن 
تعداد   ۶۰ دهه  در  شد:  یادآور  آینده  سال 
و در دهه ۷۰  بود  َتن  ولد ۲۰ میلیون  و  زاد 
به نصف کاهش پیدا کرد، اگر متولدان دهه 
۶۰ را از دست بدهیم، دیگر امیدی به حل 

داشت. نخواهیم  جمعیت  پیری  معضل 

بانکی پورفرد تصریح کرد: تعداد دخترها 
رو  این  از  است،  یکسان  کشور  در  پسرها  و 
نیستیم،  مواجه  جمعیتی  نسبت  مشکل  با 
سال   ۳۰ باالی  سنی  گروه  در  که  مشکلی 
برای دخترانی که  که  این است  دارد  وجود 
در این سن قرار دارند، مردان باالی ۳۵ سال 

ندارند. وجود 
وی ادامه داد: طبق فرهنگ جامعه، سن 
یک مرد در هنگام ازدواج باید چند سال از 
زن بیشتر باشد، اما باید فاصله سنی ازدواج 
را کاهش دهیم و ازدواج همساالن را توصیه 

کنیم.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس 
در  که  ازدواجی  بیشترین  اینکه  به  اشاره  با 
کشور انجام شده، ازدواج همساالن بوده، و 
به همساالن  مربوط  باالی طالق هم  تعداد 
است گفت: برابر آمارها، طالق زنی که یک 

مردی  طالق  از  است  بزرگتر  مرد  از  سال 
کمتر  است،  بزرگتر  زن  از  سال  چهار  که 
که  غلط  فرهنگ  این  باید  پس  می باشد،  
در ازدواج ها باید مردها چند سال بزرگتر از 

► را اصالح کنیم.    باشند  زن ها 

دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  رییس     ◄
وزارت  با  همکاری  و  توافقنامه  طی  گفت: 
در  پژوهشگاه  این  علمی  تجربیات  کشور، 
کاهش  و  قم  در  حاشیه نشینی  خصوص 
به  کشور  سراسر  در  اجتماعی  آسیب های 

آمد. خواهد  در  اجرا 
حکیمیان  محمد  علی  االسالم  حجت 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  بازدید  در 
کرد:  بیان  قم،  در  پژوهشگاه  این  از 
سال  سه  از  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه 
ورود  کشور  وزارت  همراهی  با  گذشته 
قم  در  نشینی  حاشیه  مبحث  به  جدی 
قرار  پوشش  تحت  را  نفر  هزار   ۷ و  کرده 

است. داده 
با  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  رییس 
همایش   ۵ گذشته  سال   ۲ در  اینکه  بیان 

این  همت  به  المللی  بین  وبینار   ۱۰ و 
داد:  ادامه  است،  شده  برگزار  پژوهشگاه 
قالب  در  المللی  بین  شاخص  استاد   ۵۰
 ۵ آن  قالب  در  و  شده  جذب  همایش  این 
طرح پژوهشی شاخص بین المللی توسط 

شود. می  دنبال  پژوهشگاه 
مجله   ۶ انتشار  به  اشاره  با  حکیمیان 
و  حوزه  پژوهشگاه  توسط  تخصصی 
دانشگاه، یادآور شد: این ۶ مجله با هدف 
اکنون  هم  اسالمی  و  انسانی  علوم  ترویج 
در بیش از ۵۰ نمایه و وبگاه علمی منتشر 
می  قرار  مخاطبان  اختیار  در  و  شود  می 

. گیرد
شاخص  کتاب   ۱۱۰ حدود  ترجمه  وی 
اقدامات  از  را  الملل  بین  عرصه  در  علمی 
اخیر  های  سال  طی  پژوهشگاه  دیگر 

و  پذیری  مشارکت  افزود:  و  برشمرد 
موسسات  و  ها  دستگاه  با  جویی  مشارکت 
این  سوم  رویکرد  پژوهشی  و  علمی 

است. پژوهشگاه 
دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  رییس 
کردن  عملیاتی  و  تدوین  کرد:  خاطرنشان 
علمیه  های  حوزه  توسعه  هفتم  برنامه 
حوزه  پژوهشگاه  توسط  نیز  کشور  سراسر 

است. انجام  حال  در  دانشگاه  و 
پژوهشگاه  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  دانشگاه،  و  حوزه 
مانند  دانشگاه  این  های  زیرساخت 
آن  پژوهشی  های  زیرساخت  و  خوابگاه 

است. ناقص 
بزرگترین  کرد:  عنوان  حکیمیان 
در  انسانی  علوم  تخصصی  کتابخانه 

احداث  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  محل 
نظر  از  اکنون  هم  مجموعه  این  اما  شده 

مباحث ایمنی و اطفای حریق در وضعیت 
► دارد.    قرار  نامناسبی 

معاوناستاندارقم:

● دانشگاهصنعتیقمرتبهدوماشتغالفارغالتحصیالنراکسبکرد●

هشداریکنمایندهمجلسدرجامعهالزهرایقم:

● ۳0سالآینده،جمعیتکشوربهسنپیریمیرسد●

● ورودعلمیپژوهشگاهحوزهودانشگاهبهمعضلحاشیهنشینیدرکشور●

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۰۹۲۷ شماره  رأی   -۱
فرزند حمداله در قسمتی  بتول دوستی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۱۷ خانم 
مترمربع   ۱۶۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از ۱۸۲۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 
م  قم.)   ۱۲ دفترخانه   ۱۳۸۶/۸/۶ مورخ   ۱۱۷۱۴۵ شماره  قطعی  سند  طی 

 )۱۳۶۲۹ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۰۷۱ شماره  رأی   -۲
در  مهدی  فرزند  پرزاد  فرمانی  حسن  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۳۲

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴۸/۲۰ 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع   ۱۷۴۱ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
 ۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸دفترخانه  ۷۰۷۶۹ مورخ  متقاضی طی سند قطعی شماره 
م   ( قم.   ۶۴ ۱۴۰۰/۹/۷دفترخانه  مورخ   ۴۰۰۶۴ و طی سند صلح شماره  قم 

 )۱۳۶۲۸ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۰۷۱ شماره  رأی   -۳
علی  مرحمت  فرزند  لو   خدابنده  صمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۷۱
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۲ از  فرعی  شماره۲  پالک  مترمربع   ۷۸
م   (  .۱۳۹۸-۹۱۱۶ الکترونیکی  دفاتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 

)۱۳۶۵۸ الف 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

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

حمایت( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ـ رئیس  آبادی  عباس پور حسنی حجت 
دو قم
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در  که  قمی  روشن دل  بانوی      ◄
بافی  مروارید  و  قالی بافی  ملی  مسابقات 
می گوید:  است،  کرده  کسب  را  دوم  رتبه 
آخرت  به  و  شناخت  را  خدا  کسی  اگر 
شد.  نخواهد  ناامید  هرگز  داشت  ایمان 
هر چند مشکالت وجود دارد اما من برای 
و  اطهار)ع(  ائمه  با  آن ها،  رفع  و  تحمل 
و  قرآن  و  می کنم  صحبت  زمان)عج(  امام 

شود. آرام  دلم  تا  می خوانم،  دعا 
ما  اسالمی  جامعه   در  ربانی:  اعظم 
با چشمان ظاهری،  نه  افرادی که  هستند 
بلکه با چشِم دل، دنیا و زیبایی های آن را 
افراد عادی جامعه  از  بهتر  و  بسیار زالل تر 
به  دل شان  وسعت  که  افرادی  می بینند. 
با  قلبشان  آبی  آسماِن  و  دریاست  اندازه  
تا  روشنایی و گرماِی خورشید ِگره خورده 
را  امید  بذر  و  کنند  معنا  را  مهربانی  جوانه  

بکارند. جامعه  آحاد  دل  در 
روشن دالنی که اگرچه از نعمت بینایی 
)بنا بر تقدیر الهی( محرومند، اما خداوند 
عطا  آنان  به  بینایی  از  فراتر  نعمتی 
آری  زبان.  آن چیزی نیست جز  و  فرموده 
زبان، زبانی که به شکران نعمات الهی باز 
بسته!  ناُشکری ها،  مقابل  در  و  می شود 
خوبی ها،  پیامبر  که  است  این  نه  مگر 
باطنی  بصیرت  داشتن  را  بینایی  معیار 
دانست و فرمود: "َلْیَس ااْلْعمی َمْن َیْعمی 
َبصیَرُتُه"،  َتْعمی  َمْن  ااْلْعمی  َما  إنَّ َبَصُرُه 
چشمش  که  نیست  کسی  نابینا  یعنی 
واقعی  کور  بلکه  باشد؛  نداشته  بینایی 
باطنی  بینش  و  بصیرت  که  است  کسی 

باشد. داده  دست  از  را  خود 
بانویی  فارس،  خبرگزاری  امروز  سوژه  
در  ظاهری  بینایِی  نداشتن  که  است 
متوقف  را  او  زندگی،  تاریک  مسیر  ابتدای 
به  نسبت  فزون تر  سرعتی  بلکه  نساخت؛ 
تقدیرات  با  اینگونه  تا  داد  او  به  اطرافیان 
فرصت  این  در  گردد.  روبرو  زندگی اش، 
بانوی  این  با  فارس  خبرگزاری  گفت وگوی 

می خوانید: را  قمی، 
را  خودتان  لطفا  علیکم.  سالم 

کنید. معرفی 

ولی محمد" هستم  "فاطمه  با سالم من 
اول  فرزند   ،۱۳۶۰ ماه  اسفند   ۲۷ متولد 
یک  و  برادر  سه  من،  از  بعد  و  خانواده 
شدند  اضافه  ما  خانواده  جمع  به  خواهر 
هستند.  تحصیل کرده   همه  الحمدلله  که 
پدرم شغل خیاطی داشت و با نان حاللی 
و  خوب  زندگی  می آورد،  خانه  به  که 
در  اینکه  تا  بود،  فراهم کرده  ما  را  خوشی 
از  را  آمد، چشمانم  اثر مشکالتی که پیش 
است  سال   ۳۰ حدود  االن  و  دادم  دست 
بینایِی چشم، محروم هستم. نعمت  از  که 

از  و  دارم  دیپلم  مدرک  حاضر  حال  در 
جراحی،  اعمال  برای  َسَرم  که  آنجایی 
سال  تحصیل  موقع  شد،  باز  بار  چند 
سوم، فشار زیادی به من وارد شد تا اینکه 

ندادم. ادامه  را  تحصیل  دکتر،  توصیه  به 
از  را  بینایی تان  شما  که  شد  چطور 

دادید؟ دست 
اثر تومور  یازده سالگی، در  من در سن 
قطع  مغز  از  چشمانم  عصب های  مغزی، 
دست  از  همیشه  برای  را  بینایی  و  شد 
دادم  انجام  عمل  بار  چندین  دادم؛ 
بیمارستان  تخت  روی  روز  یکصد  وحدود 
با  را  دنیا  وقت  هیچ  دیگر  و  بودم،  بستری 

ندیدم. سر  چشمان 
شنیده ایم که هم اهل ورزش هستید 
مختلف،  هنر ِی  رشته های  در  هم  و 
کمی  این باره،  در  لطفا  آورده اید.  رتبه 

دهید. توضیح 
رشته های  در  است.  درست  بله 
"گلیم بافی"،  "قالی بافی"،  "مرواید بافی"، 
کریستالی"،  "گل های  "گبه بافی"، 
رتبه  دو  و  کرده ام  کار  ژله ای"  "گل های 

دارم. استانی  رتبه  چهار  و  کشوری 
و  "قالی بافی"  رشته های  در 
کسب  را  کشوری  دوم  رتبه  "مرواریدبافی" 
عالقه   به  توجه  با  هم  ورزش  در  نموده ام. 
)فوتبال  گلبال  شنا،  رشته های  به  زیادم 
رشته ها  این  در  شطرنج،  و  نابینایان( 
را  پنجم کشوری  رتبه   البته  و  دارم  فعالیت 

کرده ام. کسب  شطرنج  رشته   در  هم 
روز  مناسبت  به  هم  مقاله ای  همچنین 
و  آموزش  مسابقات  در  که  نوشتم  معلم 

شدم. اول  نفر  قم،  پرورش 
با توجه به نامالیمات و مشکالتی که 
دنیا  زیبایی های  ندیدِن  واسطه   به  که 
شده  حاال  تا  آمده،  وجود  به  شما  برای 

شوید؟ نامید  زندگی  از  که 
هیچ  به  وابدَا،  اصاَل  ناامیدی!؟  گفتید 

نشدم. ناامید  وقت  هیچ  من  عنوان 
قدرت  که  شدید  متوجه  وقتی 
دادید،  دست  از  را  خود  بینایی 
بود؟ چه  شما  نگرانی  مهم ترین 

بستری  بیمارستان  در  که  وقتی  من 
با  دائم  بودم،  ساله  یازده  دقیقا  بودم، 
نگرانی  بیشترین  و  می کردم  فکر  خودم 
و  پدر  تا  کنم  کار  چه  که  بود  این  من 

دختِر  که  بخورند  غصه  کمتر  مادرم، 
ببیند.  نمی تواند  دیگر  ساله شان،  یازده 
خصوصا  که  می کشیدم  نقشه  خودم  با 
خودم  با  و  بشوم  مواجه  چطور  پدرم  با 
که  کن  کمک  خودت  خدایا  می گفتم: 
غصه  والدینم  که  رفتارکنم  طوری  بتوانم 
نگرانی ام،  و  اضطراب  بیشترین  نخورند، 

بود. همین 
تاریِک  دنیای  با  توانستید  چگونه 
را  خودتان  و  بیائید  کنار  چشم،  بدون 

دهید؟ عادت 
می گفتم:  خودم  کودکانه   دنیای  در   
به  شدم،  مرخص  بیمارستان  از  وقتی 
ضبط  برایم  را  درس ها  می گویم  خواهرم  
کن تا به صوت نوار گوش کنم و مطالب را 

حفظ شوم و بتوانم در امتحان شرکت کنم 
بخاطر  من  که  کند  تصور  مادرم  مبادا  تا 
درس  نمی توانم  دیگر  چشم،  نداشتِن 

 . نم ا بخو
و  عالقه  پدر،  به  گفتید  شما 

اصال  و  داشتید  خاصی  حساسیت 
ایشان  شما  وضعیت  که  نمی خواستید 
در  بیشتر  کمی  لطفا  کند،  ناراحت  را 

کنید. صحبت  زمینه  این 
که  تعطیل  روزهای  و  جمعه ها  پدرم 
می آمد،  مالقات  برای  بیمارستان  به 
من  از  ناراحت  و  نگران  لحنی  با 
را  بگو من  را  باباجان! راستش  می پرسید: 
غصه  نمی بینی؟  را  اطرافیانت  نمی بینی؟ 
می گفتم:  که  هست  یادم  نمی خوری؟ 
به  را  چشم ها  خودش  خدا  مگر  باباجانم! 
گرفته؛  من  از  حاال  ُخب  بود؟  نداده  من 
نکرده  درست  را  چشمانم  خودم  که  من 
ناراحت  هم  خدا  شوم،  ناراحت  اگر  بودم، 

. د می شو
و  کشید  زحمت  من  برای  پدر  بس  از 
پزشکاِن  مطب های  به  مداوا  برای  را  من 
خجالت  که  برد  متعدد  و  مختلف 
بگویم  او  به  را  دردهایم  حتی  می کشیدم 
و  شکر  روز،  و  شب  من  حال،  عین  در  اما 

می آورم. جا  به  را  خدا  ثنای 
با شنیدن دردها و رنج هایی که شما 
تحمل  و  بودید  روبرو  آن  با  زندگی  در 
غصه  و  شدم  ناراحت  واقعا  کردید، 

خوردم
نیست.  ناراحتی  جای  اصال  نه!  نه! 

هست. گذر  محل  دنیا 
نیست عیب  بینا،  چشم  نباشد  گر 
باید گریست نباشد چشم دل،  گر 

دارند  سالمتی  دارند،  چشم  خیلی ها 
الهی  نعمات  قدردان  و  شکرگذار  ولی 

ندارند.  هّمت  و  پشتکار  و  نیستند 
دردهایی  بیماری،  روزهای  در  من 
هم  آن ها  یادآورِی  حتی  که  کشیدم 
و  سردردها  است،  دشوار  و  سخت  برایم 
اما  داشتم  که  وحشتناکی  سرگیجه های 
بینایی ام  اگر  که  می کنم  شکر  را  خدا 

رفت... هم  دردهایم  رفت، 
خدای  با  چطور  خود  خلوت  در  شما 

می کنید؟ نجوا  خود 
مقصد  و  مسافریم  دنیا  این  در  همه  ما 
خدا  کسی  اگر  است،  آخرت  همه   نهایی 
را شناخت و به آخرت ایمان داشت، هرگز 
مشکلی  وقتی  من  شد.  نخواهد  ناامید 
)ع(،  اطهار  ائمه  با  می آید،  پیش  برایم 
می خوانم،  دعا  و  قرآن  می کنم،  صحبت 

زمان  امام  با  و  می خوانم  کسا  حدیث 
آرام  دلم  اینکه  تا  می کنم  صحبت  )عج(، 

شود.
کردید  هم  ناُشکری  حال،  به  تا  شما 
که به خدا بگوئید: خدایا چرا من؟ چرا 

من؟ چشمان 
به  اصال،  که  است  شاهد  خدا 
نکردم؛  هم  ناُشکری  فکر  عنوان  هیچ 
خودش  داده،  خودش  خدا  استغفرالله، 
خدا  که  جایی  در  پس  گرفته،  هم 
گناه  ناُشکری  گرفته،  من  برای  تصمیمی 
بزرگی ست، ما حتی اگر در این دنیا دردی 
هم می کشیم، حق نداریم ناُشکری کنیم.

یک  از  برگرفته  شما،  دیدگاه  این 
تقدیر  و  خدا  به  قوی  بسیار  اعتقاد 
باور  این  به  چطور  است،  الهی 

؟ ید سید ر
روشن است که تمام نعمت های اطراف 
به  را  آن ها  او  و  خداست  ناحیه   از  ما، 
دست  به  خودمان  را  کدامش  داده،  ما 
خوراکی ها،  پاها،  دست ها،  آوردیم؟ 
میوه ها، همه و همه و هرچه که داریم، از 
سوی خداست و هیچ کدامش را خودمان 
نداریم  از خود  ما هیچ  نیاوردیم،  به دست 
نعمت ها،  همه   بخاطر  را  خدا  باید  و 
اگر  حتی  کنیم؛  شکر  مرتبه،  هزارهزار 
یا  بدنی  نقص  داریم،  زندگی  در  مشکلی 
بدی  مالی  وضع  اگر  داریم،  معلولیتی 
نباید  وقت  هیچ  اینچنینی،  موارد  و  داریم 
ناُشکری کنیم و مرتب باید بگوئیم: خدایا 

العالمین.. رب  الحمدلله  ُشکرت، 
برای  که  معضالتی  درخصوص 
دارد،  وجود  معلولین  و  روشن دالن 
امر،  این  مسئولین  از  اینکه  و  بگوئید 

دارید؟ درخواستی  چه 
هنری  که  افرادی  بود  خوب  چقدر 
ارائه  جامعه  به  را  آن  می توانند  و  دارند 
زمینه   کردن  فراهم  ضمن  برایشان  کنند، 
هم  اشتغال زایی  تدریس،  و  آموزش 
مسئولین  از  انتظارم  و  درخواست  می شد. 
مکانی  دارم  دوست  قلبَاَ  که  است  این 
آموزش  بچه ها  به  را  تا هنرهایم  آماده شود 
و  درآمد  و  شغل  داشتن  همچنین  دهم. 
معلولین  آمد  و  رفت  برای  شهری  بهسازِی 
و روشن دالن در جامعه از دیگر موضوعاتی 

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  که  است 
مشکالت  این  با  حقیقت  در  شما 
خدا  به  امید  قّله   در  محدودیت ها،  و 
سایر  به  توصیه ای  چه  هستید، 
جامعه  عزیز  روشن دالن  و  معلولین 

؟ ید ر ا د

امید  و  پشتکار  عشق،  من  نظر  به 
هیچ  باشد،  کارها  همه   در  اگر  خدا  به 
مانع  نمی تواند  معلولیتی  و  محدودیت 
شود؛  موفقیت  قّله های  به  انسان  رسیدن 

گفته اند: قدیم  از  زیرا 

امید است در نومیدی بسی 
پایان شب سیه، سپید است

جایی  به  باشد،  ناامید  کسی  اگر 
که کالس  زمانی  نمی رسد. خاطرم هست 
که  بود  خانمی  می رفتم،  گلیم بافی 
توان  ۹۷درصد  و  بود  نابینا  ۳درصد  تنها 
ناراحتی  و  حرص  با  دائما  داشت.  بینایی 
درصد  سه  این  چرا  خدایا  می گفت: 
مدام  خالصه  و  گرفتی؟  من  از  را  بینایی 
این  خانم!  گفتم:  او  به  می کرد.  ناُشکری 
نعمت  همه  این  خداوند  نزن،  را  حرف ها 
متاسفانه  اما  است؛  داده  به شما  بی پایان 
این  نداشت.  تاثیری  صحبت ها  این 
حاضر  حال  در  و  شد  مشکل  تسلیم  خانم 
با  و  شده  خانه نشین  و  گوشه گیر  افسرده، 

نمی کند. آمد  و  رفت  هم  کسی 
تولید  و  هستید  هنرمند  که  شما 
صنایع دستی دارید، آیا در نمایشگاهی 
را عرضه کرده اید؟ هم محصوالت خود 
که  مختلفی  نمایشگاه های  در  من  بله. 
شرکت  می شود،  برگزار  کشور  سطح  در 
هشت  کرمانشاه،  در  روز   11 نموده ام. 
هفت  کیش،  در  روز  هفت  زنجان،  در  روز 
تهران، هفت روز در  آباد  روز در کاخ سعد 
داشتم  حضور  نمایشگاه ها  در  محالت 
پس  از  خودم  خانواده،  حضور  بدون  و 
و  فقط  مسیر،  این  در  و  برآمدم  مشکالت 

است. و  بوده  خدا  به  امیدم  فقط، 
دنیای شما چه رنگی ست؟ در زندگی 
در  و  می خورید؟  حسرت  کسی  چه  به 

چیست؟ شما  آرزوی  نهایت، 
آبی ست.  و  سفید  سیاه،  من  دنیای 
سلیمانی،  قاسم  حاج  سعادت  به  خوشا 
قاسم  حاج  به  فقط  زندگی،  در  واقعا  من 
تا  که  است  این  آرزویم  می خورم.  حسرت 
و  پدر  صورت  دیگر،  بار  یک  ُعمرم،  پایان 

ببینم. را  عزیزم  مادر 
پایان  تا  و  کردید  تحمل  اینکه  از 
واقعا  بودید،  همراه  ما  با  مصاحبه 
خدای  که  امیدواریم  می کنیم.  تشکر 
را  خوشی  و  خوب  روزهای  مهربان، 
رقم  محترمتان،  خانواده  و  شما  برای 

. ند بز
اینکه  از  هم  من  می کنم.  خواهش   
دل  و  درد  شما  با  تا  شد  فراهم  زمینه ای 

► سپاسگزارم.   را  خدا  کنم، 

برگزارینوزدهمین
دورهمسابقاتقهرمانی

کیکبوکسینگآیکیاکشوردر
سالننخلستانقم

بوکسینگ  کیک  کمیته  کشور  قهرمانی  مسابقات  دوره  نوزدهمین 
 ۱۴۰۱ ماه  اردیبهشت   ۳۰ و   ۲۹ روز های  طی  سنی  رده   ۵ در  آیکیا 
گردید. برگزار   ۲۳ قالب  در  نفر  حضور۶۳۰  با  قم  نخلستان  سالن  در 
کمیته  طالیی(  )کمربند  کشور  قهرمانی  مسابقات  دوره  نوزدهمین 
جوانان،  نوجوانان،  )نونهاالن،  سنی  رده   ۵ در  آیکیا  بوکسینگ  کیک 
در   ۱۴۰۱ ماه  اردیبهشت   ۳۰ و   ۲۹ روز های  طی  وبزرگساالن(  امید 

گردید. برگزار   ۲۳ قالب  در  نفر  حضور۶۳۰  با  قم  نخلستان  سالن 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  همکاری  با  مسابقات  از  دوره  این   
برگزار  رزمی  ورزش های  انجمن های  هیات  و  شهرداری  سپاه،  قم، 

گردید. حاصل  ذیل  نتایج  پیکار  روز  دو  از  بعد  و  گردید؛ 
عباسی  مهدی   ۲۸- کریمی  محمدطا ها  نونهاالن:-۲۵  سنی  رده   

عابدیان شایان   ۳۶+ رستمی  سینا   ۳۶- زمانی  طاهرپور   ۳۲-
امین  محمد   ۴۰- نادربیگی  یاسین  نوجوانان:-۳۶  سنی  رده   
امیر رضا  یعقوبلو -۵۲  امیرمحمد  زار -۴۸  ورمرزیار-۴۴ علی سوخته 
محمد   ۶۰+ باقری  محمدحسین   ۶۰- احمدی  حسین   ۵۶- پور  قلی 

. محمدی  شاه  امین 
یوسف  سید   ۵۶- مرادی  مهدی  امیر  جوانان:-۵۲  سنی  رده   
حامد   ۷۰- داری  گله  علی   ۶۵- امیری  امید   ۷۰- میرهاشمی 
سید   ۸۰+ چراغی  امیرحسین   ۸۰- رضایی  حمیدرضا   ۷۵- بیگ زاده 

حسینی. مجتبی 
 ۷۰- زارعی  رامین   ۶۵- رحیمی  حسن  محمد  امید:-۶۰  سنی  رده 
انتظام +۸۰  نوری -۸۰ کیان  محمد صالح کباری -۷۵ محمد هادی 

شکربیگی. امیرمحمد 
رده سنی بزرگساالن با عنایت به تصمیم کمیته برگزاری مسابقات رده 
می گردد،  برگزار  فینالیست ها  حضور  با  و  تهران  در  بزرگساالن  سنی 

اعالم می گردد. متعاقبا  و مکان مسابقات  زمان 

پیراهنتیمملیبرتنمیلباز
قمی

قم  استان  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیئت  رئیس 
مدال  کسب  با  توانست  قم،  نماینده  خاک دوست،  اکبر  علی  گفت: 
ملی  تیم  پیراهن  ملی،  تیم  انتخابی  مسابقات  بازی  میل  رشته  طالی 

کند. تن  بر  را 
پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیئت  رئیس  فردی،  امیر 
تیم  انتخابی  مسابقات  کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  استان 
ملی رده بزرگ ساالن با شرکت بیش از ۲۱۰ ورزشکار از سراسر ایران 

شد. برگزار  ملی  تیم  پیراهن  تصاحب  برای 
پنجشنبه،  روزهای  در  بخش  چند  در  مسابقات  این  داد:  ادامه  وی 
بسکتبال  سالن  در  ماه  اردیبهشت   ۳۱ و   ۳۰  ،۲۹ شنبه  و  جمعه 

شد. برگزار  آزادی  ورزشی  مجموعه 
مدال  توانست  قم،  نماینده  خاک دوست،  اکبر  علی  کرد:  بیان  وی 
طالی رشته میل بازی این مسابقات را از آن خود کرده و پیراهن تیم 

تن کند. بر  را  ملی 
با  قم  استان  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیئت  رئیس 
اشاره به اینکه خاک دوست در چندین بخش شرکت بود که در بخش 
کشتی نیز موفق به کسب رتبه دوم شد، افزود: رضا کاوسی در بخش 
قم  استان  از  نیز  کشتی  بخش  در  راد  شکوهی  اسالم  و  سنگین  میل 

داشتند. حضور  مسابقات  این  در 
وی ضمن تبریک به علی اکبر خاک دوست اظهار کرد: امیدواریم که 
حضوری  نیز  بین المللی  مسابقات  در  بتواند  ملی  تیم  قمی  نماینده 
در  را  خود  نمایندگان  بتواند  نیز  قم  استان  و  باشد  داشته  درخشان 

بدهد. افزایش  ملی  تیم 

بانویروشندلیکهباتاروپودایمانوامیدقالیبافیمیکندخبـر

● کسبرتبهدومدر"مسابقاتملیقالیبافیکشور"●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۴/۱۴۰۰ج/۷۴۴  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه  در  که  قم 
و  صیدجو  معصومه  خواندگان  البرزی  اسحاقی  محبوبه  خواهان  گردیده 
بر  مبنی  البرزی  اسحاقی  فاطمه  و  ملیحه   ، مریم   ، مهناز   ، محمد   ، علی 
به شرح  کارشناس  قم   ۲ اصلی بخش   ۲۵۴۹ از  فرعی   ۴۳ ثبتی  پالک  فروش 
بایگانی  شماره  به  پرونده  ارجاع  به  نظر  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  
مرحوم  فرزند  البرزی  اصحاقی  محبوبه  خانم  دادخواست  موضوع   ۰۰۰۰۷۴۴
مهناز   ، فاطمه   ، علی   ، مریم   ، )محمد  پرونده  خواندگان  طرفیت  به  منصور 
ارزیابی  خواسته  به  جو(  صید  معصومه  و  البرزی  اسحاقی  همگی  ملیحه  و 
 ، صفوی  نواب  بلوار  در  واقع  ترکه  تقسیم  منظور  به  مسکونی  منزل  باب  یک 
به  قم  دو  اصلی بخش   ۲۵۴۹/۴۳ ثبتی  به پالک   ۳۸ ، پالک   ۷ کوچه شماره 
ارزیابی  و  کارشناسی  جهت  رساند  می  باستحضار  ۱۵۶/۶مترمربع  مساحت 
بازدید  مذکور  ملک  از  و  شده  حاضر  محل  در  خواهان  همراه  به  مذکور  ملک 
شد ، الزم به توضیح است مدارک الزم از قبیل سند ، پروانه عدم خالف و ... 
در  ساز  جنوبی  مذکور  ملک  ملک:  مشخصات  نگرفت.  قرار  بنده  اختیار  در 
وسط  در  ستون  ردیف  یک  و  اجری  پایه  سازه  با  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو 
بیست  از  بیش  بنا  عمر  است.  شده  احداث  اجری  طاق  و  اهن  تیر  سقف  با 
توسط  مجزا  ورودی  با  مترمربع   ۱۰۴ حدود  مساحت  به  زیرزمین  طبقه  سال 
می  نور  حیاط  سمت  از  که  ای  گلخانه  صورت  به   ، پله  سرویس  از  نئوپان 
و  کاشی  و  فلزی  کابینت  اشپزخانه   ، کوچک  خواب  اتاق  یک  شامل  و  گیرد 
متر   ۱/۳ تا  ها  دیوار   ، فرش  موزاییک  طبقه  کف   ، پذیرایی  سالن   ، سرامیک 
درهای   ، تزئینات  بدون  کاری  سفید  سقف  کاری،  سفید  بقیه  و  چینی  سنگ 
سرویس   ، متعارف  مصنوعی  روشنایی  سیستم   ، خور  شیشه  الیی  سه  داخلی 
قرار  انبار  ورودی  پله  سرویس  پاگرد  درزیر  شده  واقع  حیاط  در  و  بهداشتی 

مستاجر  تصرف  در  بازدید  زمان  زیرزمین  طبقه   ، موزاییک  طبقه  کف   ، گرفته 
سرویس  شامل  مترمربع   ۱۳۰ حدود  مساحت  به  همکف  طبقه  میباشد. 
 ۱۵ حدود  مساحت  پارکینگ   ، سرامیک  پله  بغل  و  سنگی  پله  با  ورودی  پله 
می  پذیرایی  از  باالتر  پله  چند  که  پارکینگ  روی  خواب  اتاق  یک   ، مترمربع 
کف   ، پذیرایی  سالن   ، سرامیک  و  کاشی  و  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه  باشد. 
، سقف  کاری  بقیه سفید  و  متر سرامیک   ۱/۲ تا  دیوار   ، موزاییک فرش  طبقه 
و  در   ، خور  شیشه  الیی  سه  داخلی  های  در   ، تزئینات  بدون  کاری  سفید 
سرویس  متعارف  روشنایی  سیستم   ، خور  شیشه  فلزی  محیطی  های  پنجره 
از  داخلی  های  درب   ، موزاییک  طبقه  کف  و  شده  واقع  حیاط  در  بهداشتی 
باغچه   ، فرش  موزاییک  کف  مترمربع   ۴۰ حدود  حیاط  خور.  شیشه  الیی  سه 
فاقد  و  اجری  ها  دیوار   ، فرش  موزاییک  حیاط  کف   ، بهداشتی  سرویس   ،
اب  انشعابات  پله  رشته  یک  توسط  همکف  و  زیرزمین  به  ورودی   ، نماسازی 
به  دیوار  شماال:  اربعه:  حدود  خانگی.  انشعاب  یک  کدام  هر  گاز  و  برق  و 
به  دیوار  و  درب  جنوبا:  پشت  پالک  دیوار  به  دیوار  شرقا:  مجاور  پالک  دیوار 
شارع غربا: دیوار به دیوار پالک مجاور میزان مالکیت: دو دانگ از ششدانگ 
دانگ  چهار  از  دانگ  ثلث  مرحوم  همسر  سیدجو  معصومه  خانم  به  متعلق 
به  متعلق  باقیمانده  دانگ  چهار  از  دانگ  چهارم  سه  مرحوم  وصیت  باقیمانده 
توجه  با  موصوف  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش   : ارزیابی  ورثه.  تمام 
عوامل  تمام  و  ساخت  کیفیت   ، بنا  عمر   ، گذر  عرض   ، مکانی  موقعیت  به 
به  دولتی  غیر  و  دولتی  دیون  گونه  هر  احتساب  بدون   ، قیمت  در  گذار  تاثیر 
۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۱۵۶/۶مترمربع  عرصه   -۱ گردد:  می  ارائه  زیر  شرح 
زیرزمین  طبقه  اعیانی   -۲ ۱۴/۸۷۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  )ریال(  کل   قیمت 
۲/۳۹۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۱۰۴مترمربع 
کل  قیمت  ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۳۰ همکف  طبقه  اعیانی   -۳

مقطوع  پله  اتاقک  و  سازی  حیاط  و  انشعابات   -۴ ۳/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ارزش  ۲۱/۳۵۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  جمع  ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت 
و  سی  و  یکصد  و  میلیارد  )دو  مبلغ  موصوف  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
گزارش  حسب  ضمنا  گردد.  می  ارزیابی  تومان(  هزار  نهصد  و  میلیون  پنج 
باشد  زیرزمین در اجاره می  و  کالنتری طبقه همکف در اختیار همسر متوفی 
تا  ماهیانه  اجاره  تومان  هزار  نهصد  مبلغ  ودیعه  تومان  میلیون   ۱۵ مبلغ  که 
پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است که اظهار کرده اند به صورت زبانی تمدید 
ساعت   ۱۴۰۱/۳/۱۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ایم.  نموده 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۹/۳۰ الی   ۹/۱۵
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  مزایده )شرکت  برنده  گردد.  واگذار می 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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نجاتیفرنگیکارقمدرراهجام
قزاقستان تورلیخانوف

به  بزرگساالن  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  ششمین 
منظور حضور در رقابت های بین المللی قزاقستان و رنکینگ اتحادیه 
محل  در  مسابقات  این  به  اعزام  زمان  تا  خرداد  اول  روز های  جهانی 

می شود. برگزار  کشتی  خانه 
به  بزرگساالن  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  ششمین 
منظور حضور در رقابت های بین المللی قزاقستان و رنکینگ اتحادیه 
محل  در  مسابقات  این  به  اعزام  زمان  تا  خرداد  اول  روز های  جهانی 

می شود. برگزار  کشتی  خانه 
رقابت  به  مسابقات  این  در  قم   از  نجاتی  علیرضا  کیلوگرم   ۶۰ در    
جهانی  اتحادیه  رنکینگ  کشتی  المللی  بین  ،رقابت های  پردازد  می 
آلماتی  در شهر  ۱۵ خردادماه  تا   ۱۲ روز های  تورلیخانوف  بوالت  جام 

می شود. برگزار  قزاقستان 

مدالبرنزنمایندهتکواندوقم
درمسابقاتآزادپومسهکشور

آن  از  کشور  پومسه  آزاد  مسابقات  در  قم  تکواندو  نماینده  برنز  مدال 
شد. قمی  تکواندوکاران 

با  زنان  گروه  در  ملی"  تیم  "انتخابی  کشور  پومسه  آزاد  رقابت های   
به  اردیبهشت ماه(   ۳۰  - )جمعه  گذشته  روز  پومسه رو،   ۸۰ حضور 
برگزار  قورچانی  شهید  تکواندو  سالن  در  اصفهان  استان  میزبانی 

گردید.
در این پیکار ها استاد کبری سخائی وطن از هیات تکواندو استان قم 
نشان  و  شد  سوم  مقام  کسب  به  موفق  سال،   ۵۰ تا   ۴۱ رده سنی  در 

آویخت. به گردن  را  برنز 

برگزاریمرحلهدوممسابقات
آزادتفنگبانوان

سالن  در  بانوان  بادی  متر   ۱۰ تفنگ  آزاد  رقابت های  مرحله  دومین 
شد. برگزار  تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  خط   ۸۰

که  شد  پیگیری  حالی  در  بانوان  تفنگ  آزاد  رقابت های  دوم  مرحله   
از  کرم زاده  فاطمه  اصفهان،  از  امینی  فاطمه  بزرگساالن  بخش  در 
مقام های  کسب  به  موفق  ترتیب  به  قم  از  صبح خیز  رویا  و  خوزستان 

شدند. سوم  تا  اول 

برگزاریدورهمربیگری
آمادگیجسمانیبانواندرجه

۳ویژهبانواناستانقم

استان  بانوان  ویژه   ۳ درجه  بانوان  جسمانی  آمادگی  مربیگری  دوره 
شد. برگزار  قم 

آمادگی  مربیگری  دوره  پهلوانی  فرهنگ  ترویج  هفته  با  همزمان 
۳ ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  جسمانی درجه 
آزاد  با مشارکت تربیت بدنی دانشگاه  آزاد اسالمی واحد قم  دانشگاه 

شد. برگزار  روز   ۶ مدت  به  دانشگاه  ورزشی  سالن  در 
در پایان شرکت کنندگان که در آزمون عملی و تئوری نمره حدنصاب 
فدراسیون  جسمانی  آمادگی  مربیگری  گواهی  کنند  کسی  را 

کرد. خواهند  دریافت  را  همگانی  ورزش های 

خبـر

◄   اقتصاد ایران از دردهای کهنه ای رنج 
و  کارشناسان  از  بسیاری  میان  در  می برد، 
آشکار  یارانه های  اقتصادی  نظران  صاحب 
فسادها،  از  بسیاری  زمینه ساز  را  پنهان  و 
ناکارآمدی های  و  منابع  اتالف  رانت ها، 
ضعف های  و  رنج ها  روز  به  روز  که  می دانند 

افزایند. می  ایران  بیمار  اقتصاد 
یارانه  عادالنه  توزیع  با  سیزدهم  دولت 
جراحی  فساد،  و  رانت  با  مبارزه  شعار  و 
اقتصادی را استارت زد و امید دارد با حذف 
درمان  برای  را  بلندی  گام  ترجیحی  ارز 
ها  اعتراض  وجود  با  بردارد.  کشور  اقتصاد 
و انتقادها، عزم دولت برای پیشبرد جراحی 
آن  اصلی  سئوال  اما  است  جزم  اقتصادی 
پیدا  سرنوشتی  چه  جراحی  این  که  است 
می کند و آیا دولت موفق به انجام آن خواهد 

؟ شد
با فردا  الله یوسفیان مال در گفتگو  عزت 
گفت:  اقتصادی  جراحی  سرنوشت  درباره 
دارد  آن  به  بستگی  این جراحی  بودن  موثر 
کارشکنی  مقابل  در  بتواند  که دولت چقدر 
دولت  اگر  کند.  مقاومت  ها  اعتراض  و  ها 
های  مولفه  ها،  قیمت  آزادسازی  بر  عالوه 
خوش  کار  نتیجه  به  ببرد  جلو  هم  را  دیگر 

هستم. بین 
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی افزود: 

رفت  می  انتظار  منتها  بود،  بزرگی  کار  این 
بعد  و  فراهم  را  کار  مقدمات  اول  آقایان  که 
به انجام جراحی اقدام می کردند. معتقدم 
دولت در گام نخست باید کاالبرگ صادر می 
دهک  از  روشنی  تعریف  دوم  گام  در  کرد، 
های درآمدی ارائه می داد، در گام سوم باید 
با انتشار اطالعات و اخبار صحیح و به موقع 

نهایت  در  و  پرداخت  می  عمومی  اقناع  به 
طرح حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت 

ها را به اجرا در می آورد.
کرد:  اظهار  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
اگر دولت گام های مقدماتی را برمی داشت 
شد  می  فراهم  جامعه  برای  اطمینان  این 
قیمت  با  اساسی  کاالهای  تهیه  امکان  که 

االن  دارد.  وجود  خانوارها  برای  مناسب 
پیش  دولت  برای  که  مشکالتی  از  بخشی 
طرح  از  مردم  اطالعی  بی  به  است  آمده 
دولت بر می گردد، مثال برخی ها می گویند 
»با وجود دریافت حقوق کم یا بازنشستگی، 
به آنها یارانه پرداخت نشده چون جزء دهک 

اند«. شده  محاسبه  پردرآمدها 

قلم   4 قیمت  دولت  گرچه  افزود:  وی 
این  کدام  هر  از  اما  کرد  آزادسازی  را  کاال 
مثال  شود  می  تولید  محصوالتی  کاالها 
قیمت  طبیعتا  شد،  آزاد  شیر  قیمت  وقتی 
کره، پنیر، بستنی و ماست نیز افزایش پیدا 
نیست که دست  ایران  البته فقط  می کند. 
اکثر  در  بلکه  زد  ها  قیمت  آزادسازی  به 
درآمده  اجرا  به  طرح  این  دنیا  کشورهای 

است.
یوسفیان با بیان اینکه در اجرای جراحی 
افتاد،  زحمت  به  خیلی  دولت  اقتصادی 
با  و  تدریج  به  کار  این  اگر  شد:  یادآور 
از  خیلی  آمد  درمی  اجرا  به  بندی  اولویت 
زحمت دولت و حجم بی تابی مردم کاسته 
شد  شروع  کار  این  حال  هر  به  اما  شد  می 
سریع  خواهد  می  دولت  خوشبختانه  و 
باید  مجموع  در  کند.  توزیع  نیز  را  کاالبرگ 
اجرای این طرح جلو برود و راه برگشتی هم 

. نیست
وی افزود: اگر طرح اقتصادی دولت آغاز 
حساب شده ای نداشت اما همه باید دست 
کنند  کمک  را  دولت  و  دهند  هم  دست  به 
نتیجه برسد چون  به  و  این کار پیش رود  تا 
خدای  است.  کشور  توفیق  دولت،  توفیق 
و  تبعات  بیفتد  اتفاق  شکستی  اگر  نکرده 

► شود.   می  مردم  نصیب  مشکالتش 

باحذفارزترجیحی؛

● اقتصادبیماردرمانمیشود؟●

اگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در 
شعبه ۹ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۹/۹۶ج/۱۱۴۱ ثبت گردیده له حسین 
نیکو کالم عظیم علیه اقایان ابوالفضل ، حسن ، علی و زهرا همگی نیکو کالم عظیم 
دستور به فروش پالک ثبتی ۱۱/۱۲۰۰ اصلی بخش یک ثبت قم که در کارشناس 
به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ملک مورد بازدید )واقع در بخش ثبتی یک قم( 
به ادرس: قم ، خیابان معلم ، میدان روح الله ، کوی یخچال قاضی ، تقاطع اول ، 
کوی بن بست مقابل حوزه علمیه حضرت ایت الله العظمی گلپایگانی ، پالک ۴۷ ، 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی )قدیمی ساخت( با جمع زیربنای موجود تقریبی 
عرصه  مساحت  به  زمینی  در  که  همکف(  و  )زیرزمین  طبقه  دو  در  مترمربع   ۱۸۰
تقریبی ۱۸۹ مترمربع به صورت شمالی – جنوبی با بر ۱۰/۶۵ متر به کوچه احداث 
گردیده است و طبق وضع موجود ، عرض کوچه ۳ متر است و مقدار عقب نشینی 
ساختمان مجاور ۱/۱۰ متر و ساختمان مقابل ۲ متر می باشد. هم اکنون کوچه بن 
بست بوده که با توجه به عملیات اجرایی طرح های نوسازی )وضعیت فعلی( اطراف 
حرم ، کوچه بن بست مذکور تعریض و عبوری خواهد شد. مشخاصت ثبتی: دارای 
دو جلد سند دفترچه ای هر یک به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره 
و علیرضا  اقایان مهدی فیض  بنام  ثبت ۳۷۶۸ دفتر ۴۳ صفحات ۲۸۶و ۲۸۹ که 
شماره  قطعی  سند  موجب  به  و  شده  صادر  فیض(  محمد  مرحوم  )فرزندان  فیض 
۵۰۱۴۸ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۴ دفتر یک قم کل ششدانگ ملک به نام خانم بتول 
بشری )فرزند عباس( منتقل شده است. در سند مالکیت مساحت و ابعاد ملک ذکر 
نشده است. ملک و محل ان: ششدانگ )به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ( 
یک باب خانه شماره یازده فرعی از یک هزار و دویست اصلی واقع در بخش یک قم 
)استان قم ، شهرستان قم( کوی یخچال قاضی ، انتقالی مع الواسطه از سید علی 
بنی فاطمی و اصغر چسب زاده که اگهی های نوبتی شماره اصلی بنام فروشندگان 
منتشر شده است. مشخصات مالکیت: خانم بتول بشری )فرزند عباس( مالک پالک 

ثبتی مزبور بوده که براساس گواهی حصر وراثت شماره ۰۰۶۶۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ 
وراث ان مرحومه مالک می باشند. حدود و مشخصات ملک: شماال: به شارع خاص 
شرقا : اول دیواریست اشتراکی با خانه شماره دوازده فرعی از یک هزار و دویست 
اصلی دوم دیواریست به دیوار خانه مزبور جنوبا: دیواریست به باغچه شماره یک 
هزار و دویست اصلی غربا: دیواریست اشتراکی با خانه شماره ده فرعی از یک هزار 
و دویست اصلی. ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: نام و نام خانوادگی صاحب 
ملک: ملک به صورت ششدانگ بوده و اخرین مالک در دفتر امالک ، خانم بتول 
بشری است و در حال حاضر فرزندان نامبرده )به عنوان وراث( مالک می باشند. 
کاربری ملک: مسکونی بوده و محل وقوع و توصیف اجمالی ان به شرح مراتب فوق 
الذکر می باشد. ششدانگ ملک مزبور با شماره ثبت ۳۷۶۸ دفتر ۴۳ صفحات ۲۸۶ 
و ۲۸۹ در تاریخ هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و بیست و شش ثبت گردیده است. 
ملک در اختیار یکی از وراث است که در هنگام بازدید خالی از سکونت بوده و با 
توجه به قدمت ان ، قابل بهره برداری نمی باشد. ملک مفروز می باشد و ششدانگ 
به فروش می رسد. سایر مشخصات : ساختمانی است ) با قدمت ساخت باال( به 
صورت پایه اجری ) دیوار باربر( با مخلوط مصالح بنایی که سقف ان : از نوع چشمه 
و درب و  بوده  به سیمانی  رو  نمای ساختمان  باشد.  ای )طاق ضربی اجری( می 
پنجره های منصوبه در بنا : از نوع چوبی می باشند. ساختمان دارای یک حیاط 
بزرگ بوده و دارای باغچه است که از ان به طبقه زیرزمین و همکف دسترسی دارد. 
طبقه همکف شامل اتاق های تو در تو بوده و دارای تاقچه هستند. پوشش کف : 
سیمانی بوده و پوشش دیوار طبقه همکف: گچ رویه و در طبقه زیرزمین: اجری می 
باشد اتاق های طبقه همکف دارای کانال کشی و دریچه جهت کولر ابی هستند. 
پشت بام فاقد دیوار جانپناه بوده و پوشش کف : ایزوگام است. ملک مورد نظر دارای 
نظریه   -۲ است.  پارکینگ  فاقد  مزبور  ملک  باشد.  می  گاز  و  برق   ، اب  انشعابات 
کارشناسی: با عنایت به مراتب فوق در نظر گرفتن موقعیت پالک در بافت شهری ، 

قدمت بنا ، ابعاد عرصه و نیز لحاظ نمودن سایر جهات موثر در امر کارشناسی ، در 
صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و عدم منع قانونی در نقل و انتقال رسمی 
ارزش   ، و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی  ، نداشتن معارض  پالک مورد نظر 
ششدانگ پالک ثبتی مورد نظر شامل: عرصه و اعیان ، انشعابات و... جمعا مبلغ 
۴۸/۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال چهل و هشت میلیارد و یکصد و شصت پنج میلیون ریال 
برابر:  از قرار هر مترمربع ۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  به مساحت ۱۸۹ مترمربع  عرصه 
هر  قرار  از  تقریبی ۱۸۰مترمربع(  مساحت  )به  اعیانی  ۴۶/۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
حیاط  شامل  سایر:  ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  برابر:  ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع 
سازی و امتیازات انشعابات ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین و به حضور اعالم می گردد.
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با 
هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه 
داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در 
این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

◄   دکتر جواد صالحی اصفهانی یکی از برجسته ترین 
طرح  مقاله ای  در  آمریکا  ساکن  ایرانی  اقتصاددانان 
افزایش  و  تومانی  ارز ۴۲۰۰  برای حذف  رئیسی  دولت 
یارانه نقدی را در کاهش شکاف طبقاتی و نرخ فقر در 

مؤثر دانست. بسیار  ایران، 
در  اقتصاد  استاد  اصفهانی،  صالحی  جواد  دکتر 
مؤسسه  در  ارشد  پژوهشگر  و  تک"  "ویرجینیا  دانشگاه 
مواد  یارانه  »اصالح  عنوان  با  مقاله ای  در  بروکینگز 
اقتصادی  تحلیل وضعیت  با  رئیسی«  دولت  در  غذایی 
اجرای  از  پس  ایران  در  درآمدی  دهگانه  دهک های 
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در مقاله ای 
در وب سایت شخصی اش نوشته است که بیش از نیمی 
سایر  درباره  و  می شوند  منتفع  طرح  این  از  مردم  از 
دهک ها هم افزایش هزینه ها بسیار ناچیز خواهد بود.

این استاد دانشگاه می نویسد: دولت پرداخت یارانه 
نقدی را برای دو ماه اعالم کرده است. با این فرض که 
این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم یابد، یک 
حساب ساده نشان می دهد که تقریبًا نیمی از ایرانی ها 

از آن منتفع خواهند شد.
برآوردهای  برای  داد:  توضیح  اصفهانی  صالحی 
دقیق تر از قیمت غذا و پرداخت های نقدی باید منتظر 
خانوار  هزینه  و  درآمد  بررسی  آمارهای  از  جدیدی  دور 
یک  است  قرار  که  بمانیم   )HEIS(  ۲۰۲۲ سال  در 
مدل های  انتظار  در  اینکه  یا  شود  منتشر  دیگر  سال 
این  در  اما  باشیم  غذا  برای  تقاضا  از  هوشمندانه تری 

خامی  اطالعات   ۲۰۲۰ آماری  دوره  بررسی های  میان 
چه  رئیسی  آقای  دولت  برنامه  این  از  اینکه  به  راجع  را 

می دهد. نشان  ما  به  برد،  خواهد  سود  کسی 
این استاد دانشگاه با ترسیم جدولی از سرانه غذایی 
خانوار قبل و بعد از طرح اصالح یارانه غذایی در سال 
۲۰۲۲ تأکید کرد: برآوردهای ابتدایی زیر بر اساس دو 
فرضیه بیان می شود، نخست فرض می کنیم که توزیع 
 ۲۰۲۰ سال  میزان  به  جاری  سال  در  هزینه  و  درآمد 
 ۲۰۲۰ سال  درصد   ۴۰ همان  هم  تورم  و  بود  خواهد 
میانگین  که سطح  است  این  آن  مفهوم  می یابد.  ادامه 
قیمت دوبرابر سال ۲۰۲۰ خواهد شد. این فرض اجازه 
سال  در  هزینه ها  آوردن  دست  به  برای  که  می دهد 
کنیم.  ضرب  دو  به  را  گذشته  سال  هزینه های   ۲۰۲۲
سپس پرداخت نقدی را از هزینه های افزایش یافته مواد 
غذایی کم می کنیم تا رقم تغییر خالص درآمد خانوارها 
 ۵۰ هزینه ها  که  است  این  دوم  فرض  بیاید.  دست  به 
تورم  از  بیشتر  مقداری  البته  که  یابد  افزایش  درصد 
شبیه سازی  یک  شرایطی  چنین  در  است.  عمومی 
پیش بینی  برای  تقاضا  کشش  و  درآمد  بین  واقعی 

می شود. انجام  غذایی  مواد  هزینه های 
نتیجه  این  به  این فرضیات  با  ادامه نوشت:   وی در 
رسیدیم که حدود نیمی از جمعیت کشور با اجرای این 
طرح سود خواهند برد. جدول زیر هم تغییر در درآمد 
از  بعد  و  قبل  روز،  در  ریال  به  را  خانوار  هزینه  سرانه  و 

می دهد. نشان  یارانه ها  پرداخت 

جدول  در  دهک  هر  هزینه های  شبیه سازی  نتیجه 
زیر قرار دارد. بر این اساس، برای هر فرد دهک اول یا 
در واقع ده درصدی از مردم که کمترین درآمد را دارند، 
مخارج روزانه در حالت قبلی حدود ۲۰ هزار تومان بوده 
که پس از افزایش قیمت خوراکی ها و هم زمان دریافت 
تومان  هزار   ۲۹ به  تومانی،  هزار   ۴۰۰ ماهانه  یارانه 
می رسد؛ باید توجه داشت که هر دوی این ارقام با تورم 
سال  قیمت های  اساس  بر  نتیجه  در  و  شده اند  تعدیل 
می دهد  نشان  جدول  دیگر  عبارت  به  هستند؛   ۱۴۰۱
 ۹ از  بیش  خالص  طور  به  روزانه  اول  دهک  در  فرد  هر 
هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا می کند و رفاهش 
از ۷ هزار  افزایش می یابد. هر فرد در دهک دوم بیش 
تومان، هر فرد در دهک سوم حدود ۵۸۰۰ تومان و هر 
فرد در دهک چهارم ۴۶۰۰ تومان افزایش قدرت خرید 

می کند. پیدا 
در  افراد  اقتصاد،  استاد  این  توضیحات  اساس  بر   
درآمدی  وضعیت  و  برد  خواهند  سود  اول  دهک  چهار 
می شوند  سربه سر  تقریبًا  میانی  دهک های  هزینه ای  و 
تا حدودی  آنهایی که در پنج دهک آخر قرار گرفتند  و 
بسیار  ضرر  این  میانگین  البته  که  کرد  خواهند  ضرر 
روز  در  نفر  هر  برای  تومان  هزار   ۲ حدود  و  کوچک 

شد. خواهد 
وی در ادامه نوشت: محاسبات اولیه نشان می دهد 
که  جینی  ضریب  و  می یابد  بهبود  درآمدها  توزیع  که 
کاهش  واحد   ۵ است،  طبقاتی  اختالف  نشان دهنده 

خواهد یافت و از ۳۷.۷ صدم به ۳۲.۷ صدم درصد افت 
و  بود  به شدت کاهشی خواهد  فقر  نرخ  و  پیدا می کند 
از ۱۳.۶ درصد به ۶.۱ درصد کاهش می یابد. )کمتر از 

می شود(. نصف 
نان  یارانه  است  معتقد  برجسته  اقتصاددان  این 
قابل دفاع ترین یارانه میان سایر یارانه های غذایی است؛ 
و  فقرا  میان  مساوی  به صورت  عماًل  یارانه  این  که  چرا 
ثروتمندان تقسیم می شود و به آسیب پذیرترین گروه ها 
از جمله کودکان می رسد. اما او هشدار می دهد فاصله 
ده برابری قیمت آرد برای نان سنتی و سایر کاربردهای 
می دهد؛  سیاه  بازار  تشکیل  برای  باالیی  انگیزه  آن 
به  را  خود  ارزان  آرد  سنتی  نانواهای  آن  در  که  بازاری 
دیگران می فروشند و در نتیجه ساعات فعالیت خود را 
کم می کنند. این اتفاق موجب صف های طوالنی نان یا 
به طریقی هزینه  نهایت  در  و  افزایش قیمتش می شود 

می کند. منتقل  مردم  به  را  دوگانه  قیمت گذاری  این 
در  خود  مقاله  پانوشت  در  اصفهانی  صالحی  دکتر 
پاسخ به یکی از مخاطبان، به اجرای طرح هدفمندی 
را  آن  و  می کند  اشاره  احمدی نژاد  دولت  در  یارانه ها 
طرح بسیار موفقی می داند که هم سبب کاهش مصرف 
انرژی و هم کاهش میزان فقر در ایران شد. وی معتقد 
است مردم طرح هدفمندی  یارانه هایی که احمدی نژاد 
اجرا کرد را دوست داشتند و این طرح بخصوص برای 
را  سرنوشتی  چنین  اصفهانی  صالحی  بود.  مفید  فقرا 
► برای طرح یارانه ای رئیسی پیش بینی کرده است.   

◄   فعال سیاسی اصالح طلب گفت: آقای رئیسی 
اقتصاد  را در حوزه  آقای روحانی  همان رویکرد دولت 
اراده  با  و  گاهانه  آ روحانی  آقای  البته  برد،  می  جلو 
اکنون  هم  اما  رفت  نئولیبرالیستی  اقتصاد  سمت  به 
مسیر  همان  منفعالنه  و  گاهانه  ناآ رئیسی  آقای  دولت 

دهد. می  ادامه  را 
ارز  حذف  و  یارانه  عادالنه  توزیع  طرح  منتقدان 
جبران  هدف  با  تنها  طرح  »این  گویند  می  ترجیحی 

درآمد«. اجرا  به  دولت  بودجه  کسری 
هدف  درباره  نیوز  نامه  با  گفتگو  در  صوفی  علی 
برای  ارز ترجیحی گفت: گرچه دولت  از حذف  دولت 
تقویت قدرت خرید 4 قلم کاال به مردم پول داد اما با 

شد،  گران  کاالها  از  خیلی  عمال  ترجیحی  ارز  حذف 
و  ماکارانی  از  آرد،  قیمت  شدن  آزاد  با  مثال  عنوان  به 
نان فانتزی گرفته تا بیسکویت افزایش قیمت را تجربه 
کردند. در واقع همچون دومینو گرانی به طور پیوسته 
نهایت  در  و  شود  می  منتقل  دیگر  کاالی  به  کاالیی  از 
می بینیم که آثارش به همه حوزه ها تسری می یابد.
دولت  افزود:  ها  گرانی  روانی  آثار  به  اشاره  با  وی 
ارز  حذف  به  نیاز  اش  بودجه  کسری  جبران  برای 
ترجیحی داشت. این نوع تصمیم گیری ها سیستمی 
حل  برای  دفعی  تصمیم  یک  ای  جزیره  بلکه  نیست 
یک مورد خاص گرفته می شود، در حالیکه این قبیل 
شود. دیده  جامع  طرح  یک  قالب  در  باید  تصمیمات 

اینکه  بیان  با  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 
ثبات  ایجاد  برای  را  خود  تالش  و  هم  تمام  باید  دولت 
اکنون  هم  کرد:  اظهار  دارد،  مصروف  اقتصادی 
یکدستی در حاکمیت را شاهد هستیم بنابراین انتظار 
می رود دولت با کمک سایر قوا و نهادهای غیردولتی 
بالفاصله  که  کند  آن  معطوف  را  خود  همت  وجه  تمام 
جلوی گرانی را بگیرد و در حوزه اقتصادی ثبات ایجاد 

. کند
وی با اشاره به وعده انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی 
برای رساندن قیمت دالر به 10 هزار تومان ادامه داد: 
دولت سیزدهم حداقل در این مدت قیمت دالر را 20 
از  بیش  »توانم  گفت  می  بعد  و  کرد  می  تومان  هزار 

ضد  شود  نمی  کرد.  رها  را  چیز  همه  اما  نیست«  این 
شیوه  به  را  اقتصاد  اما  داد  شعار  لیبرالی  رویکردهای 
اقتصاد  اداره کرد چون در  نئولیبرالی  لیبرالی و حتی 
لیبرالی هم دولت نقش دارد و قیمت ها را کنترل می 

ندارد. کنترلی  هیچ  دولت  نئولیبرالی  مدل  اما  کند 
رویکرد  همان  رئیسی  آقای  کرد:  بیان  صوفی 
می  جلو  اقتصاد  حوزه  در  را  روحانی  آقای  دولت 
سمت  به  اراده  با  و  گاهانه  آ روحانی  آقای  البته  برد، 
اقتصاد نئولیبرالیستی رفت اما هم اکنون دولت آقای 
ادامه  را  مسیر  همان  منفعالنه  و  گاهانه  ناآ رئیسی 
اقتصاد  دامن  به  که  نداند  هم  خود  شاید  و  دهد  می 

► است.    افتاده  نئولیبرالیستی 

اقتصاددانبرجستهایرانیدانشگاههایآمریکا:

● طرحیارانهایرئیسینرخفقردرایرانرانصفمیکند●

یکفعالسیاسیاصالحطلب:

● رویکرداقتصادیدولتسیزدهمهماننددولتروحانیاست●
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پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس      ◄
 ۹۹ تا   ۹۵ سال  از  گفت:  بهشتی  شهید 
این  و  بوده  شاهد  را  موالید  نرخ  کم ترین 
جمعیت  ساختار  به  بدی  ضربه  موضوع 

می زند. کشور 
علوم  دانشگاه  رئیس  زالی  علیرضا 
سال  از  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی 
شاهد  را  موالید  نرخ  کم ترین   ۹۹ تا   ۹۵
ساختار  به  بدی  ضربه  موضوع  این  بوده 
به  تا   ۸۶ سال  از  می زند.  کشور  جمعیت 
موالید  نرخ  کاهش  مسیر  یک  در  امروز 

می کنیم. حرکت 
او اعالم کرد که بحث جمعیت و حرکت 
بحران  و  سونامی  یک  سالمندی  سمت  به 
جمعیت  تعادل  در  اختالل  و  است  جدی 

می خورد. چشم  به  ایرانی 

جمعیتی  ساختار  باید  افزود:  زالی 
میانه  در  کشور  کنیم.  سازی  باز  را  کشور 
جمعیت  افزایش  برای  جمعیتی  پنجره 
استفاده  برای  زیادی  فرصت  و  داربم  قرار 
رشد  نداریم.  جمعیتی  پنجره  این  از 
هم  و  است  باالیی  نرخ  دارای  سالمندی 
گرفته  سالمندیرقرار  دوم  فاز  در  اکنون 
طوالنی  زمان  در  اروپایی  کشورهای  ایم. 

اند. گرفته  قرار  فاز  این  در  تری 

مجرد  جوان  میلیون   ۱۳ گفت:  زالی 
ایرانی  بانوان  سوم  یک  و  داریم  کشور  در 
یا ازدواج نکرده یا بدون فرزند و یا صاحب 

تنها یک فرزند هستند. ۴/۲ تا ۵/۲ سال 
و  است  کرده  پیدا  افزایش  ازدواج  سن 
فرزند  تولد  تا  ازدواج  بین  فاصله  متوسط 

است. سال  پنج  حدود  در  اول 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
 ۴۵ سن  تا  خانمی  اگر  گفت:  بهشتی 
قطعی  تجرد  دچار  نکند  ازدواج  سالگی 
افزایش  حال  در  آمار  این  و  است  شده 
 ۵/۲ بانوان  بین  در  زندگی  به  امید  است. 
سالمندی  و  است  آقایان  از  بیشتر  سال 

است. مهمی  موضوع  بانوان 
در  مجرد  میلیون   ۱۳ از  که  می گوید  او 
بانوان  افراد  این  از  نفر  میلیون  پنج  حدود 
هستند. ۵۵درصد از بانوان مطلقه ازدواج 

► نمی کنند.    

پولدار  روزها  این  که  داغی  تب        ◄
از  نگهداری  شده اند!  گرفتارش  بی پول  و 
صد  به  آنها  از  برخی  قیمت  که  سگ هایی 
میلیون تومان هم می رسد، آنقدر جایشان 
را در دل خانواده ها باز کرده اند که حاال به 
عنوان عضو برخی از خانواده ها به حساب 

می آیند. 
در  سگ  از  نگهداری  رواج  به  توجه  با   
بیماری های  از  افراد  اطالع  عدم  و  جامعه 
انسان  به  خانگی  حیوانات  از  انتقال  قابل 
با دکتر بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت 
و  انسان  بین  انتقال  قابل  بیماری های 
واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  حیوان 
آقای  کردیم.   گفت وگو  بهداشت  وزارت 
آغاز  سوال  این  با  را  صحبتهایش  دکتر 
از  بیماری  انتقال  امکان  آیا  که  می کند 
خیر؟  یا  دارد  وجود  انسان  به  حیوانات 
است،  مثبت  بی شک  سوال  این  »پاسخ 
اهلی  حیوانات  از  بیماری  انتقال  امکان 
پزشکان  همه  و  دارد  وجود  هم  انسان  به 
تحقیق  حوزه  این  در  که  متخصصانی  و 
سواالت  این  به  مثبت  پاسخ  می کنند 

» . هند می د
ابتالی  نحوه  به  ادامه  در  دکتر  آقای 
اشاره  حیوانات  بیماری های  به  انسان 
میزبان  »انسان  می دهد  توضیح  و  می کند 
بیماری  انتقال  برای  تصادفی  و  اتفاقی 
است، وقتی انسان در معرض عامل مبتال 
ویروس ها،  انواع  می گیرد  قرار  بیماری  به 
حیوان  از  می توانند  باکتری ها  و  قارچ ها 
به  یا  موضوع  این  یابند،  انتقال  انسان  به 
واسطه  به  یا  است  مستقیم  تماس  واسطه 
ناقل.«  فرد  یا  هوا  در  ویروس  پراکندگی 

سوال  این  به  پاسخ  در  امیری  دکتر 
انتقال  خطر  و  ریسک  افرادی  چه  در  که 
است؟  بیشتر  آنها  به  حیوانات  از  بیماری 
به  یا  ارثی  دلیل  به  که  افرادی  می گوید» 
آنها  بدن  ایمنی  سیستم  اکتسابی  دلیل 
فردی  ساده  طور  به  است،  شده  تضعیف 
و  است  مبتال  ایمنی  خود  بیماری  به  که 
مبتال  بیماران  یا  می کند،  مصرف  کورتون 
به HIV که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف 

ایمنی.« خود  بیماران  سایر  و  است 
با  ارتباط  معرض  در  نباید  افراد  این 

باشند خانگی  حیوانات 
قبال  در  گروه ها  برخی  وی،  نظر  از 
معرض  در  بسیار  حیوانات  با  ارتباط 
»این  می کند،  توصیه  و  هستند  خطر 
تماس  در  خانگی  حیوانات  با  افراد 
دلیل  به  سال   ۵ زیر  کودکان  نباشند، 
حیوان  برابر  در  خود  از  نمی توانند  اینکه 
می تواند  حیوان  لیسیدن  و  کنند  مراقبت 
منجر به بروز بیماری در کودک شود. زنان 
باردار نیز به شدت در معرض خطر انتقال 
بارداری  اینکه  دلیل  به  دارند  قرار  بیماری 
می کند.  ضعیف  را  بدن  ایمنی  سیستم 
که  افرادی  و  سالمند  افراد  همچنین 
نباید در معرض  پیوند عضو انجام داده اند 
عضو  پیوند  افراد  باشند.  خانگی  حیوانات 
به  منجر  که  می کنند  مصرف  داروهایی 
تا  می شود  بدن  ایمنی  سیستم  سرکوب 
شدت  به  افراد  این  لذا  نزند.  پس  را  پیوند 
طلب  فرصت  عفونت های  معرض  در 
حیوانات  از  نباید  وجه  هیچ  به  و  هستند 
خانگی مراقبت کنند و به آنها غذا بدهند.
است  سالم  ظاهر  به  که  حیوانی 

باشد بیماری  ناقل  می تواند 
نگهداری  سگ  که  افرادی  اغلب 
تصور  سگ  ظاهر  مشاهده  با  می کنند 
بیماری  هیچ  ناقل  حیوان  که  می کنند 
توضیح  دراینباره  امیری  دکتر  نیست، 
ممکن  که  ویروس هایی  »اغلب  می دهد: 
است برای انسان خطرناک باشند در بدن 
حیوان بیماری ایجاد نمی کند، بسیاری از 
باکتری ها  مانند  دیگر  بیماری زای  عوامل 
نمی کنند  بیماری  ایجاد  حیوان  در  هم 
انسان ها  در  بیماری  ایجاد  به  منجر  اما 
و  باکتری ها  مثال  طور  به  می شوند، 
اما  دارد  وجود  حیوان  بدن  در  انگل هایی 

حیوان  و  ندارد  بیماری  از  عالئمی  حیوان 
ناقل بدون عالمت است و به راحتی عامل 
می دهد.« انتقال  انسان  به  را  بیماری زا 

منتقل  انسان  به  چگونه  هاری 
؟ د می شو

شایع ترین  از  یکی  سگ  گرفتن  گاز 
به  حیوان  از  بیماری  انتقال  روش های 
روش  تنها  اتفاق  این  اما  است  انسان 
انتقال بیماری نیست؛ به گفته این پزشک 
بیماری  عوامل  سگ  بزاق  »در  متخصص، 
آنها  از  برخی  که  دارد  وجود  زیادی  زای 
لیسیدن  یا  گرفتن  گاز  هنگام  می توانند 
از  یکی  کنند.  پیدا  انتقال  انسان  بدن  به 
بیماری  زا  بیماری  عوامل  خطرناک ترین 
بیماری  »هاری«  بیماری  است.  »هاری« 
گاز  طریق  از  عمدتًا  که  است  ویروسی 
پیدا  انتقال  انسان  به  مبتال  حیوان  گرفتن 
میکند. این ویروس ویروسی عصب دوست 
است به سیستم عصبی مرکزی انسان وارد 
مغزی  حاد  التهاب  ایجاد  باعث  و  می شود 
و عصبی می شود. اگر این بیماری در بدن 

و فرد سریعا درمان نشود  انسان وارد شود 
بود. خواهد  مرگ  به  محکوم 

به  پستانداران  از  »هاری«  بیماری 
از  اعم  می کند،  پیدا  انتقال  انسان 
سانان  سگ  وحشی،  و  اهلی  پستانداران 
را  بیماری  می توانند  همگی  گربه سانان  و 
به انسان انتقال دهند. اگر حیوان خانگی 
شده  گزیده  آلوده  حیوان  یک  واسطه  به 
باشند بیماری سریع به انسان انتقال پیدا 

. می کند
ثبت ۲۶۰هزار مورد حیوان گزیدگی 

در کشور!
صحبت هایش  ادامه  در  امیری  دکتر 
اشاره ای هم به روند شیوع حیوان گزیدگی 
می افزاید  و  می کند  کشور  در  هاری  و 
»موارد حیوان گزیدگی رو به افزایش است 
مورد   ۲۶۰۰۰۰ بر  بالغ  گذشته  سال  در  و 
است  شده  ثبت  کشور  در  گزیدگی  حیوان 
سال گذشته و برای اولین بار به تعداد آمار 
ابتال به هاری در انسان به عدد ۱۶ رسید. 
دلیل  به  کردند  فوت  نیز  نفر   ۱۶ این  همه 
به مراکز درمان و پیشگیری  این که سریعًا 
این  اگر  چون  نکرده اند  مراجعه  هاری  از 
افراد به موقع مراجعه می کردند و خدمات 
کردن  ضدعفونی  و  شست وشو  پیشگیری، 
ضد  سرم  و  هاری  واکسن  تزریق  زخم، 
توانستیم  می  می کردند  دریافت  را  هاری 
گاهی  آنها را از مرگ نجات دهیم اما عدم آ

است. شده  مرگ  باعث  آنها 
حیوان  و  هاری  درمان  هزینه 

گی ید گز
مدیریت  گروه  رئیس  گفته  به 
و  انسان  بین  انتقال  قابل  بیماری های 
درمان  »خدمات  بهداشت،  وزارت  حیوان 
هاری و حیوان گزیدگی در کشور کامال به 
صورت رایگان ارائه می شود و برای درمان 
تفاوتی  اتباع  و  ایرانی ها  بین  بیماری  این 
موضوع  همین  هرچند  نیستیم  قائل 
هزینه زیادی را به وزارت بهداشت تحمیل 
هزینه  ساالنه  بهداشت  وزارت  و  می کند 
هاری  ضد  داروهای  خرید  بری  را  زیادی 

می پردازد.«

آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به  هم  خانگی  حیوانات  از  هاری  بیماری 
صورت؟  چه  به  می شود؟  منتقل  انسان 
ممکن  مواقعی  در  »بله،  می دهد  توضیح 
گربه  و  سگ  از  اعم  خانگی  حیوان  است 
از منزل در معرض حیوان مبتال  در خارج 
شده  گزیده  و  باشد  گرفته  قرار  هاری  به 
ندهد  از خود نشان  و هیچ عالئمی  باشند 
وجود  انسان  به  بیماری  انتقال  خطر  اما 
افراد  به  بیماری  انتقال  ریسک  و  دارد 

باالست.« منزل  در  ساکن 
تزریق  حیوان  برای  که  هاری  واکسن 
می شود برای انسان ایمنی ایجاد می کند؟

ایجاد  »میزان  دکتر،  آقای  گفته  به 
شده اند  واکسینه  که  حیواناتی  در  ایمنی 
میزان  آنها  از  نیمی  و  است  درصد   ۵۰
قابل  که  رسیده  حدی  به  بادیشان  آنتی 
اما  باشند.  بیماری  انتقال  از  پیشگیری 
۵۰ درصد هم ممکن است حیوان خانگی 
به  و  شود  مبتال  هاری  به  بزند،  واکسن 
دیگران انتقال دهد. در ضمن میزان آنتی 

بادی به مرور زمان در بدن حیوان کاهش 
چندبار  واکسیناسیون  باید  و  می کند  پیدا 
واکسینه  از  پس  مهمتر  آن  از  شود.  انجام 
آن  بادی  آنتی  میزان  باید  حیوان  شدن 
اقدام  افراد  عموم  که  شود  اندازه گیری 
اینکه  دلیل  به  نمی کنند  کار  این  انجام  به 
مراکز  همه  و  است  هزینه بر  بسیار  کار  این 
ما  لذا  دهند  انجام  را  کار  این  نمی توانند 
خانگی  حیوان  توسط  فردی  هر  موظفیم 
را  گرفت  قرار  گازگرفتگی  یا  گزش  مورد 

کنیم. واکسینه  و  درمان 
از  است  ممکن  که  بیماری هایی  سایر 

کدامند؟ شوند  منتقل  انسان  به  سگ 
را  انسان  جان  که  بیماری  تنها  هاری 
در  امیری  دکتر  نیست،  می کند  تهدید 
دیگر  »از  می دهد:  توضیح  خصوص  این 
طریق  از  است  ممکن  که  بیماری هایی 
انسان  به  گرفتگی  گاز  یا  آلوده  هوای 
نام  به  باکتریایی  بیماری  شوند  منتقل 
هنگام  بیماری  این  است،  »پاستورال« 
به  بزاق  طریق  از  گازگرفتگی  یا  گزش 
انسان وارد می شود. این باکتری از طریق 
آسیب  که  بدن  پوست  از  بخشی  لیسیدن 
بروز  و  بدن  نرم  بافت  وارد  است  دیده 
عفونت  و  مفصلی  عفونت  بافت،  عفونت 
شدید  موارد  در  می شود.  استخوانی 

شود.« مننژیت  باعث  می تواند 
مالت  تب  به  ابتال  عامل  هم  سگ ها 

هستند
بیماری هایی  از  دیگر  یکی  مالت  »تب 
است ممکن است از سگ به انسان منتقل 
تب  که  است  این  مردم  اغلب  تصور  شود، 
به  آلوده  لبنیات  و  شیر  طریق  از  مالت 
حقیقت  در  ولی  می شود  منتقل  انسان 
است  سگ  مختص  باکتری  این  از  نوعی 
ایجاد  به  منجر  گازگرفتگی  صورت  در  که 
می شود،  ناشناخته  منشأ  با  تب  و  بیماری 
این  تشخیص  ما  مشکالت  از  یکی 
برای  ما  که  آزمایشاتی  است.  بیماری ها 
فقط  می دهیم  انجام  مالت  تب  تشخیص 
و  گوسفند  از  که  بیماری  گونه های  روی 
گاو به فرد منتقل می شوند قابل شناسایی 

است و متاسفانه آزمایشات معمول قادر به 
شناسایی تب مالت ناشی از سگ نیست و 
درمان  از  پس  مدت ها  است  ممکن  بیمار 

نکند.« دریافت  کافی  نتیجه  نیز 
بیماری های خطرناک مدفوع سگ

بهداشت  وزارت  مسوول  این  گفته  به 
انسان  به  بیماری  انتقال  دیگر  »طریقه 
باکتری ها  از  خیلی  است،  سگ  مدفوع 
ممکن  که  دارند  وجود  سگ  مدفوع  در 
ایجاد  بیماری  عالئم  سگ  برای  است 
بیماری  بروز  عامل  انسان  برای  اما  نکند 
باشد. از بیماری شایع می توان به بیماری 
باعث  باکتری  این  اشاره کرد،  »سالمونال« 
می شود.  اسهال  و  گوارشی  بیماری  بروز 
می توانند  نیز  انگل ها  انواع  همچنین 
پیدا  انتقال  انسان  به  مدفوع  طریق  از 
صورت  به  انسان  که  صورتی  در  کنند. 
فضوالت  یا  دهد  غذا  سگ  به  ناخواسته 
این  به  است  ممکن  کند  پاکسازی  را  سگ 

شود.« آلوده  بیماری ها 
سگ ها، عامل انتقال تب خرگوشی!

به  نیز  حشرات  از  ادامه  در  دکتر  آقای 
بین  بیماری  دهنده  انتقال  عوامل  عنوان 
توضیح  و  می کند  یاد  انسان  و  حیوان 
نیش  طریق  از  بیماری  انتقال  می دهد» 
ارتباط  در  سگ  با  که  َکنه  مانند  حشراتی 
خونخواری  زمان  در  می توانند  و  هستند 
به  را  باکتریال  یا  انگلی  ویروسی،  بیماری 
طی  است،  شایع  نیز  دهند  انتقال  انسان 
تب  به  ابتال  از  مواردی  گذشته  سال  چند 
شرقی  آذربایجان  استان  در  را  خرگوشی 
داشتیم، این بیماری نوعی بیماری انگلی 
غذای  آب،  طریق  از  می تواند  که  است 
آلوده گزش کنه و حشرات به انسان انتقال 

کند. پیدا 
بیماری  بیماری ها،   از  دیگر  یکی 
»لیشمانیاز  در  که  است  »لیشمانیاز« 
احشایی« سیستم گوارش بدن تحت تاثیر 
انگل  نوعی  نیز  آن  عامل  و  می گیرد  قرار 
اصلی  مخزن  سگ  ما  کشور  در  است. 
می تواند  که  است  بیماری  این  انتقال 
باعث تب شدید شود. همچنین گازگرفتن 
بیماری  انتقال  واسط  مدل  می تواند  سگ 
طاعون باشد. در آمریکا مواردی از طاعون 
ما  کشور  در  اینکه  و  است  شده  شناسایی 
معنا  این  به  نشده  شناسایی  بیماری  این 

ندارد. وجود  بیماری  این  که  نیست 
عفونت های تنفسی و ریوی

بیماری های  به  ادامه  در  امیری  دکتر 
از  است  ممکن  که  می کند  اشاره  تنفسی 
دیگر  »از  شود  منتقل  انسان  به  سگ ها 
تنفسی  افشانه های  بیماری  انتقال  طرق 
بیماری های  جمله  از  کیو«  »تب  است، 
به  سگ  از  می تواند  که  است  باکتریالی 
مواقع  برخی  در  شود،  منتقل  انسان 
ریوی  بیماری های عفونی،  باعث  می تواند 
یکی  شود.  افراد  قلبی  بافت  درگیری  و 
عالئم  مواجهیم،  آن  با  که  مشکالتی  از 
انسان  به  حیوان  از  انتقالی  بیماری های 
و  دارند  کرونا  و  انفلوآنزا  مشابه  عالئمی 
می کند  مراجعه  پزشک  به  بیمار  وقتی 
را  بیماری  درستی  به  نمی تواند  پزشک 

کند. تجویز  دارو  و  دهد  تشخیص 
 بیماری تب شالیکاران

دیگر  »از  می گوید  ادامه  در  وی 
طریق  از  بیماری  انتقال  روش های 
بیماری  نوعی  لپتوسپیروز  است،  ادرار 
آلوده  ادرار  طریق  از  که  است  باکتریایی 
دیگر  نام  می شود،  مشاهده  جوندگان 
که  است  شالیکاران  تب  بیماری  این 
مناطق  در  آن  شیوع  شاهد  مواردی  در 
از  اینکه  دلیل  به  بوده ایم  کشور  شمالی 
ساکن  یا  جاری  آب  حیوانات  ادرار  طریق 
به  بیماری  انتقال  به  منجر  و  شده  آلوده 

است.« شده  انسان 
دوره ای  صورت  به  باید  سگ ها 

شوند واکسینه 
روش های  اهمیت  به  دکتر  آقای 
و  می کند  اشاره  سگ ها  از  نگهداری 

توضیح می دهد» سگ باید به طور دوره ای 
و در صورت  توسط دامپزشک معاینه شود 
تحت  باید  بیماری  عالئم  هرگونه  داشتن 
کامل  بهبود  زمان  تا  و  گیرد  قرار  درمان 
صورت  به  باید  سگ ها  شود.  قرنطینه  باید 
الزم  داروهای  و  شوند  واکسینه  دوره ای 
مستمر  صورت  به  انگلی  عفونتهای  برای 
استفاده  مورد  غذای  کنند.  دریافت 
حیوان باید بهداشتی تهیه شده باشد و از 
شود،  پرهیز  حیوان  به  خام  گوشت  دادن 
بروز  به  منجر  است  ممکن  اینکه  دلیل  به 
بیماری شود. همچنین سگی که در منزل 
نگهداری می شود نباید بیرون از منزل و از 
آب های سطحی  یا  بخورد  زباله غذا  سطل 
نباید  سگها  این  همچنین  کند.  مصرف  را 
با مدفوع سگ دیگر در ارتباط باشند چون 
بیمار  به  منجر  می تواند  موارد  این  همه 
شود. انسان  به  آن  انتقال  و  حیوان  شدن 
ناقلین  کنترل  برای  الزم  اقدامات 
گیرد  قرار  نظر  مد  حشرات  و  کک  مثل 
محل  در  حشرات  های  کننده  دور  از  و 
که  فردی  شود.  استفاده  حیوان  اسکان 
کند  دقت  باید  می کند  مراقبت  سگ  از 
ایمنی  سیستم  ضعف  بیماری  به  که 
از  سگ  به  دادن  غذا  برای  نباشد،  مبتال 
دستکش استفاده کند و پس از غذا دادن 
بشوید.« را  خود  دستان  حتما  سگ  به 

منزل  وارد  نباید  ماه  شش  زیر  حیوانات 
شوند

تصور  »برخی  می دهد  ادامه  وی 
به  منجر  کوچک  حیوانات  که  می کنند 
بدانیم  باید  اما  نمی شوند  بیماری  انتقال 
دلیل سن کم سیستم  به  این حیوانات  که 
سریعتر  و  دارند  ضعیفی  بدنی  ایمنی 
و  می دهند  انتقال  انسان  به  را  بیماری 
توانایی مقابله با بیماری ندارند، همچنین  
و  ماه  شش  زیر  حیوانات  می شود  توصیه 
منزل  وارد  نباید  سال  یک  زیر  گربه ها  در 

» . ند شو
به  ابتال  شست وشوی حیوانات خطر 

بیماری را افزایش می دهد
به گفته این کارشناس وزارت بهداشت، 
به  ابتال  خطر  نیز  حیوانات  »شست وشوی 
شست وشو  می دهد،  افزایش  را  بیماری 
پوست،  طریق  از  را  بیماری  می تواند 
انسان  به  هوا  در  آب  افشانه شدن  یا  ادرار 
حس  روی  از  افراد  برخی  دهد.  انتقال 
حیوان دوستی حیوانات ولگرد را به منزل 
که  می کنند  نگهداری  آن  از  و  می آورند 
اینکه  دلیل  به  است  خطرناک  کاری  این 
حیوان می تواند بیماری را به منزل انتقال 
حیوانات  از  حمایت  باشد  قرار  اگر  دهد، 
را برای  صورت گیرد شهرداری کمپ هایی 
افراد  و  است  کرده  آماده  آنها  نگهداری 

کنند. کار  این  به  اقدام  شخصا  نباید 
تبادل  با  بیماری  جهش  امکان 

حیوان و  انسان  بین  بیماری 
یکباره  شیوع  به  اشاره  با  امیری  دکتر 
می دهد  توضیح  جهان  در  کرونا  بیماری 
یادآوری  باید  که  مهمی  نکات  از  »یکی 
کنیم این است که امکان ابتالی حیوانات 
و  دارد  وجود  انسان  طریق  از  کرونا  به 
سگ  و  گربه  به  را  کرونا  می تواند  انسان 
به  را  بیماری  حیوان  این  و  دهد  انتقال 
این  عکس  هنوز  کند،  منتقل  دیگران 
است  ممکن  اما  است  نشده  ثابت  موضوع 
باعث  حیوان  به  انسان  از  بیماری  انتقال 
برخی  که  همانطور  شود.  بیماری  جهش 
از  کرونا  انتقال  خصوص  در  ها  گمانه زنی 

دارد. وجود  انسان  به  حیوان 
خزندگان را به عنوان حیوان خانگی 

نکنید انتخاب 
خزندگان  می کند،  توصیه  پایان  در  وی 
را به عنوان حیوان خانگی انتخاب نکنید، 
بلکه  است  جرم  تنها  نه  موضوع  این 
بیماری های این حیوانات شناسایی نشده 
ویروس های  حامل  است  ممکن  و  است 
ایجاد  جامعه  افراد  در  و  باشند  ناشناخته 

► فارس   کنند./  بیماری 

رئیسدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیگفت:

● 1۳میلیونجواندرکشورمجردند●
»رضا به قضای الهی«      

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ْصَبَح 

َ
أ »َمْن  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

1.»... َساِخطًا  ِه  اللَّ ِلَقَضاِء  ْصَبَح 
َ
أ َفَقْد  َحِزینًا  ْنَیا  الدُّ َعَلی 

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
از  واقع(  )در  باشد  غمگین  دنیا  برای  که  »کسی  فرمودند: 

1.»... است  ناخشنود  الهی  قضای 
اراده  به  می دهد  رخ  عالم  در  آن چه  که  داشت  توجه  باید 
از  بخشی  حوادثی  اثر  بر  اگر  بنابراین  پس  است،  توانا  خدای 
امکانات دنیوی ما از دست برود، این همان قضای الهی بوده و 
اگر کسی به سبب آن اندوهگین گردد، در واقع از قضای الهی 
و  زیان ها  و  ضرر  گاهی  دیگر،  به تعبیر  است.  شده  ناخشنود 
ما  خود  ندانم کاری های  و  کوتاهی ها  اثر  بر  نامطلوب  حوادث 
اثر  است که باید خود را درباره آن مالمت کنیم و گاهی هم بر 
چیزی  همان  این  و  است  ما  اختیار  از  خارج  که  است  اموری 
اندوهگین  لذا  می شود؛  تعبیر  الهی  قضای  به عنوان  که  است 
قضای  برابر  در  ناراحتی  اظهار  همان  امور،  این  برای  شدن 

است. الهی 
برابر  در  باید  انسان  که  حقیقت  به این  توجه  دیگر،  سوی  از 
قضای الهی تسلیم باشد، دو اثر مثبت در انسان دارد: نخست 
و  یأس  این که  دیگر  و  است  انسان  روح  آرامش  موجب  این که 
بهتر  آینده ای  به سوی  را  او  و  می کند  دور  انسان  از  را  نومیدی 
 51 و   50 آیه  »توبه«  سوره  در  مجید  قرآن  می دهد.  حرکت 
به تو  غنیمتی  و  پیروزی  نبرد[  میدان  ]در  »اگر  می فرماید: 
برسد،  زیانی  و  آسیب  به تو  اگر  و  می کند،  غمگینشان  رسد، 
نکردن  شرکت  ]بر  را  خود  تصمیم  این  از  پیش  ما  می گویند: 
در  و  ندادیم[  دست  از  را  احتیاط  ]و  بودیم  گرفته  جنگ[  در 
به سوی  و  زندگی  و  ]به خانه  شادمانند،  و  خوشحال  حالی که 
ما  برای  خدا  آن چه  جز  هرگز  بگو:   * بازمی گردند  مادی[  امور 
اهل  البته  و  ما  موالی  است  او  رسید،  نخواهد  به ما  خواسته، 
اسالم  دشمنان  کنند«.   توکل  خدا  بر  باید  حال  هر  در  ایمان 
الله  )صلی  اکرم  پیامبر  شخص  و  مسلمانان  که  داشتند  اصرار 
کنند؛  ناراحت  می داد،  رخ  که  حوادثی  برابر  در  را  آله(  و  علیه 
اظهار  می آمد،  پیش  مسلمانان  برای  مصیبتی  که  هنگامی  لذا 
اسالم  حقانیت  عدم  بر  دلیل  آن را  و  می کردند  خوشحالی 
می فرماید:  گرامی اش  پیامبر  به  خداوند  بنایراین  می گرفتند. 
»بگو این حوادث، قضای الهی است او موالی ما است )و برای 
توکل  او  بر  ما  دلیل  به همین  و  نمی خواهد  نیکی  از  غیر  ما 
امیدوار  را  و دوستان  مأیوس  را  منافقان  این منطق،  می کنیم(. 
مال  دست دادن  از  با  انسان  که  است  طبیعی  البته  می کرد. 
برای  ولی  غمگین  شود،  آن،  امثال  و  فرزند  و  مقام  یا  ثروت  و 
که  هنگامی  پس  است،  موقتی  امر  شدن،  غمگین  این  مؤمن 
خداوند  که  نماید  توجه  نکته  به این  و  کند  فکر  الهی  قضای  در 
را  بندگانش  خیر  جز  چیزی  و  است  رحیم  و  رحمان  حکیم، 
و  می کند  فروکش  اندوهش  و  غم  حال  این  در  نمی خواهد، 

می دهد. تسلیم  و  به رضا  را  خود  جای 
مقدر  انسان  برای  که  الهی  به قضای  اعتراض  این که  نتیجه 
شده است؛ به معنای اعتراض و شکایت به خدای تعالی است؛ 
چراکه قضای الهی حکم قطعی خداوند است که صادر شده و 
آزمایش  برای  نیز  و مصیبت ها  و سختی ها  است  تغییر  غیرقابل 
است.  انسان  خود  اعمال  نتیجه  و  عکس العمل  گاه  و  انسان 
مصیبت  برابر  در  و  ندهد  الهی  به قضای  تن  کسی  اگر  پس 
شکیبایی نکند، در واقع به خواست پروردگار و اراده او معترض 
است  شریفه  آیه  ترجمان  حالت،  این  ثمره  که  است  عصبانی  و 
و  به زبان  را  خدا  که  هست  کسی  مردم  از  »و  می فرماید:  که 
به ظاهر )نه از باطن و حقیقت( می پرستد؛ از این رو هرگاه خیر 
و نعمتی به او برسد، اطمینان خاطر پیدا می کند و اگر آزمونی 
بگرداند.  رو  خدا(  دین  )از  برسد  به او  آفتی(  و  فقر  و  شر  )از 
و  )نفاق  این  و  است  زیان کار  آخرت  و  دنیا  در  کسی  چنین 

است«.2 آشکار  کس  همه  بر  که  است  زیانی  دورویی( 
تن  ماندگار،  آرامشی  و  آباد  آخرتی  برای  بهتر  چه  پس 
خداوند  تا  باشیم  به مصائب  راضی  و  دهیم  الهی  قضای  به  
قرآن  که  همان گونه  آورد؛  فرود  ما  بر  را  رحمتش  و  صلوات 
که  آن ها   * بده  بشارت  و  مژده  به صابران  »و  می فرماید:  کریم 
خدائیم  آِن  از  ما  می گویند:  می رسد،  به ایشان  مصیبتی  هرگاه 
هستند  کسانی  همان  این ها،   * بازمی گردیم!  او  به سوی  و 
همان  آن ها  و  شده  حالشان  شامل  خدا  رحمت  و  الطاف  که 

هستند«.3 هدایت یافتگان 
********************
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◄     جنگ جاری در اوکراین به جنبه نظامی محدود 
نمی شود بلکه جلوه های دیگری به خصوص در زمینه 
دنبال  به  غربی ها  آن  آغاز  زمان  از  دارد.  اقتصادی 
به  اما  بودند؛  اقتصادی روسیه  برای محاصره  راه هایی 
علت وابستگی اروپایی ها به نفت و گاز روسیه که بدون 
داد،  خواهد  رخ  معیشتی  و  اقتصادی  بحران های  آن 

نیاوردند. بدست  زمینه  این  در  گسترده ای  موفقیت 
قدرتهای  هدف  بحران  آغاز  زمان  از  روسیه  روبل 
دو  این  است.  بوده  انگلیس  و  آمریکا  ویژه  به  غربی 
هدف  دو  ساختن  محقق  به  تمایل  شدیدا  کشور 
راهبردی  تضعیف  و  جنگ  در  روسیه  دارند:شکست 
محدود  کنون  تا  که  درگیری ای  رو  این  کشور.از  این 
خطرناکی  بسیار  شکل  به  احتمااًل  می رسید،  نظر  به 
شکست  خطر  با  روسیه  زیرا  شد؛  خواهد  تشدید 
مواجه است و اگر این اتفاق بیفتد، شکست محدودی 
که  بود  خواهد  جانبه  همه  شکستی  بلکه  بود  نخواهد 
ممکن است باعث شود این کشور دیگر قدرتی بزرگ و 

نباشد.   آمریکا  رقیب 
جهانی  اقتصاد  بر  آمریکا  ارز  سیطره  داستان 
برای  واقعی  چالشی  تنها  نه  امر  این  و  است  طوالنی 
و  جمعیت  پر  کشورهای  اکثریت  برای  بلکه  روسیه 
یا  کشمکش  در  را  خود  که  است  بزرگ  اقتصاد  دارای 
به عنوان مثال چین، هند،  آمریکا می دانند.  با  رقابت 
بانکی جهانی  را اسیر سیستم  نیز روسیه خود  و  ایران 

می دانند.
پرداخت  برای  روسیه  شرط  با  آلمان  گذشته  هفته   
از طریق یک سازوکار ویژه موافقت  با روبل  بهای نفت 
چارچوب  در  روسیه  ارز  ماندن  باقی  سازوکار  کرد.این 
عملیات مبادالت تجاری را تضمنی کرد و باعث حفظ 
سازوکار  این  موجب  شد.به  روبل  سقوط  عدم  و  ارزش 
گاز  و  نفت  واردات  به  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری 
کشورها  این  اقتصاد  تداوم  برای  ضرورتی  که  روسیه 

دادند. ادامه  است، 
اینچنین به نقش مهم ارز کشورها در کشمکش های 
گاز  و  نفت  می شود.اگر  برده  پی  نظامی  و  سیاسی 
بزرگی  اقتصادی  بحران های  با  روسیه  بسا  چه  نبود 
با خارج  اقتصادی اش  تعامل  از  مانع  که  روبرو می شد 
سیاست  این  با  روسیه  تاکنون  می رسد  نظر  می شد.به 
ثبات اقتصاد و ارز داخلی خود را تضمین کرده است.
شاخص  داخلی  ارز  ارزش  وخامت  می داند  روسیه   
است  اتفاقی  این  است.  اقتصاد  وخامت  برای  واقعی 
که برای ایران بعد از انقالب این کشور افتاد و همچنان 
از آن رنج می برد.به این ترتیب که ارزش ارز این کشور 
نمی تواند  که  چرا  یافت  کاهش  تدریجی  صورت  به 

با دالر دریافت کند. را  نفت خود  بهای فروش 
بین  جایگاه  آمریکا  گذشته  دهه  هشت  طول  در 
بین  بانکی  نظام  بر  و  کرده  تثبیت  را  خود  المللی 
به  و  است  یافته  سیطره  آن  سازوکارهای  و  المللی 
که  زمان  هر  را  اقتصاد کشورهای  ترتیب می تواند  این 

دهد. قرار  هدف  بخواهد 
نقش  نخست:  می بریم؛  پی  نکته  چند  به  اینجا  در 
اینکه  و  اقتصاد کشورها  بهبود  و  تداوم  در تضمین  ارز 
_ نیست.  قدرت  ابزارهای  سایر  از  کمتر  آن  اهمیت 
آمریکا  که  است  سالحی  ارزها  دادن  قرار  هدف  دوم: 
استفاده می کند.  توانایی مخالفان خود  برای تضعیف 
نگرانی  منبع  جهانی  اقتصاد  بر  دالر  سیطره  سوم: 
هست  و  بوده  آمریکا  دوست  غیر  و  دوست  کشورهای 
ارزی  طرح  یا  دالر  از  عبور  به  بسیار  کشورها  این  و 

می کنند. فکر  جایگزین 
چهارم: ارزهای پیشنهاد شده از جمله یورو تاکنون 
نتوانسته اند دالر را از جایگاه خود در عرصه اقتصادی 
غیر  کنند.پنجم:کشورهای  دور  المللی  بین  مالی  و 
جایگزینی  کردن  پیدا  به  موفق  تاکنون  آمریکا  دوست 
المللی  بین  معامالت  از  آن  گذاشتن  کنار  و  دالر  برای 

نشده اند. خود 
تاحدودی  کشورها  میان  کاال  تبادل  شیوه  ششم: 
دالر  کامال  است  نتوانسته   اما  است؛  بوده  موفق 
برای  می تواند  چین  مانند  کشوری  بزند.  کنار  را 
آمریکا  دالر  تسلط  از  ناشی  محدودیت های  کاهش 
را  خود  تالش های  بین المللی  مالی  سیستم های  بر 
جایگزین  یافتن  برای  ضرورت  کند.احساس  تشدید 

گذاری  سرمایه  بزرگ  بانکهای  نزد  مشترک  احساسی 
و  سوئیس  کردیت  ساکس،  گلدمن  مانند  بین المللی 
جی پی مورگان و نیز بانک های چینی، روسی و هندی 

است.
یوان  پذیرش  امکان  به  عربستان  پیش  هفته  چند 
چین به جای دالر در جریان فروش نفت خود به چین 

باور دارند اعطای اجازه  اشاره کرد.برخی کارشناسان 
برای پرداخت های نفتی با استفاده از یوان راه را برای 
هموار  الملل  بین  سطح  در  موازی  سیستمی  تاسیس 

می کند. 
بحران  و  نوسانات  دالر،  تعویض  دشواری  علی رغم 
دارای  کشورهای  می کند  ایجاب  سیاسی  های 
اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند، ژاپن و اتحادیه 

جهانی  پولی  ذخایر  برای  ارزی  یافتن  منظور  به  اروپا 
پایان  دالر  سلطه  به  که  ارزی   کنند.  تالش  شدیدا 
امر یکی  این  این راستا منتفی نیست که  می دهد. در 

باشد. اوکراین  فزاینده  بحران  پیامدهای  از 
 / الشهابی  سعید  نویسنده:   / العربی  القدس 

► ایرانی     دیپلماسی 

ماه  علی رغم گذشت حدود شش       ◄
عراق،  پارلمانی  انتخابات  نتایج  اعالم  از 
اختالفات  دلیل  به  کشور  این  دولت 
است  نشده  تشکیل  مختلف  احزاب  میان 
روز  به  روز  درحالی  سیاسی  بحران  و 
اخیر  روزهای  طی  که  می شود  پیچیده تر 
عراق  سیاسی  محافل  در  جدید  سناریوی 
تمایل  از  زمزمه هایی  و  است  شده  مطرح 
صدر  جریان  آنها  رأس  در  و  احزاب  برخی 
و  پارلمان  انحالل  به  آن  پیمانان  هم  و 
راه  عنوان  به  انتخابات  مجدد  برگزاری 
حلی برای خروج از بن بست سیاسی فعلی 

می رسد. گوش  به 
گزارشی  در  الجدید  العربی  روزنامه 
عراق  در  سیاسی  بن بست  وضعیت  درباره 
نوشت: چند روزی است که احزاب سیاسی 
مکرر  اظهارات  و  بیانیه ها  با  عراق  مختلف 
انتخابات  برگزاری  و  پارلمان  انحالل  گزینه 

برای  حلی  راه  عنوان  به  را  عراق  در  جدید 
مقابله با بحران سیاسی کنونی که به زودی 
پیشنهاد  شود،  می  خود  ماه  هفتمین  وارد 

می کنند.
رسمی  و  نهایی  نتایج  اعالم  زمان  از 
کنون  تا   ۲۰۲۱ نوامبر  در  عراق  انتخابات 
بحران سیاسی عراق همچنان ادامه دارد و 
به یکی از طوالنی ترین بحران ها در در این 

شده  تبدیل  تاکنون   ۲۰۰۳ سال  از  کشور 
است.

بحران  اصلی  دلیل  دولت؛  تشکیل 
عراق سیاسی 

تشکیل  بر  متمرکز  بحران سیاسی عراق 
صدر،  مقتدی  چراکه  است،  جدید  دولت 
رهبر جریان صدر که فراکسیون مطبوعش 
کرد،  کسب  را  اول  رتبه  انتخابات  در 
همچنان اصرار دارد که یک دولت اکثریت 
ملی را تشکیل دهد و حاضر به بازگشت به 

نیست. بندی"  "سهمیه  نظام 
شیعیان  هماهنگی  چارچوب  مقابل  در 
توافق  براساس  دولت  تشکیل  بر  نیز  عراق 
میان احزاب سیاسی تاکید دارد و مخالفت 
از  به غیر  تشکیل دولت توسط هر جریانی 

است. شیعیان 
برگزاری  و  پارلمان  انحالل  گزینه 

انتخابات مجدد 

سیاسی  مواضع  گذشته،  روز  چند  طی 
اینکه  بر  مبنی  است  شده  اتخاذ  مختلفی 
انتخابات  پارلمان و برگزاری مجدد  انحالل 
با توجه به نگرانی ها از تاثیر بحران سیاسی 
از  بهتر  گزینه ای  امنیتی،  پرونده  بر 

بود. خواهد  مرج  و  هرج  سناریوی 
رئیس  الرکابی،  عالء  حال،  همین  در 
به خبرگزاری عراق  اخیرا  "امتداد"  جنبش 

دیگر  بار  پارلمان  انحالل  گزینه  که  گفت 
فرصت های  چراکه  است؛  شده  مطرح 
تعیین شده در قانون اساسی سپری شده 
و هیچ نشانه ای از حل و فصل بحران کشور 

ندارد. وجود 
اتحادیه  عضو  یزیدی"،  "فائق  همچنین 
است:  معتقد  نیز  عراق  کردستان  میهنی 
سناریوهای  از  یکی  پارلمان  انحالل 
سیاسی  بحران  از  خروج  برای  احتمالی 

است. کشور 
کمیسیون  عضو  عنوز"،  "محمد  اما 
انحالل  که  می گوید  عراق  پارلمان  حقوقی 
پارلمان نتایج وخامت باری بر اوضاع عراق 

داشت. خواهد 
حاضر  که  صدر  جریان  اعضای  از  یکی 
العربی  به  است  نشده  نامش  افشای  به 
و  پارلمان  انحالل  است؛  گفته  الجدید 
تشکیل  از  بهتر  انتخابات  مجدد  برگزاری 

است. ناکارآمد  دولتی 
در  گزینه  این  بررسی  همچنین  وی 
ویژه  به  و  مختلف  دیدارهای  و  نشست ها 
میهن"  "نجات  ائتالف  اعضای  میان 
صدر،  جریان  از  متشکل  گانه  سه  )ائتالف 
ائتالف  و  عراق  کردستان  دموکرات  حزب 

است. کرده  تایید  را  حاکمیت( 
که  است  معتقد  صدر  جریان  عضو  این 

احزاب  نفع  به  انتخابات  مجدد  برگزاری 
و  اکثریت  دولت  تشکیل  طرح  حامی 
است. مستقل  و  مدنی  احزاب  همچنین 

پارلمان  انحالل  تصمیم  داد:  ادامه  وی 
ما  است.  میهن  نجات  ائتالف  دست  به 
متوجه  که  زمانی  و  داریم  نماینده   ۱۸۰
عراقی ها  نفع  به  پارلمان  انحالل  شویم 
اتخاذ  را  تصمیم  تردیداین  بدون  است، 
چارچوب  اگر  حتی  و  کرد   خواهیم 
هماهنگی جلسه را تحریم کند، در تشکیل 
مشکل  جلسه  این  تشکیل  نصاب  حد 

داشت. نخواهیم 
چارچوب  رهبران  از  الصیهود،  محمد 
کرده  تایید  نیز  عراق  شیعیان  هماهنگی 
برگزاری  و  پارلمان  انحالل  زمزمه  که  است 
بیشتر  اخیر  روزهای  طی  انتخابات  مجدد 
بحران  تداوم  صورت  در  و  است  شده 
سیاسی، انحالل پارلمان بهتر از گزینه های 

انتخابات  برگزاری  اما  بود  خواهد  دیگر 
و  انتخابات  کمیساریای  همان  با  جدید 

است. بی فایده  کنونی،  دولت  نظارت 
هماهنگی  چارچوب  نماینده  یک 
گفت وگو  در  نیز  پارلمان  در  عراق  شیعیان 
است  کرده  تاکید  نیز  الجدید  العربی  با 
تغییر  با  باید  انتخابات  مجدد  برگزاری  که 
قانون  در  بازنگری  و  انتخابات  کمیساریای 

انتخابات همراه باشد و اگر پارلمان منحل 
کرد  اصالح  را  قانون  نمی توان  دیگر  شود 
وارد یک  معنا است که عراق  به دان  این  و 

شد. خواهد  تر  بزرگ  مرج  و  هرج 
جریان  پیام های  در  داد:  گزارش  وی 
صورت  به  هماهنگی  چارچوب  به  صدر 
و  است  شده  اشاره  گزینه  این  به  ضمنی 
جریان  شدن  ملحق  که  هستیم  معتقد  ما 
مجدد  برگزاری  از  بهتر  اپوزیسیون  به 

است. انتخابات 
سازوکار انحالل پارلمان

علی التمیمی، کارشناس مسائل مربوط 
طبق  می گوید:  عراق  اساسی  قانون  به 
ماده ۶۴ قانون اساسی، پارلمان با اکثریت 
یک  درخواست  به  بنا  خود  اعضای  مطلق 
با  و  نخست وزیر  درخواست  یا  اعضا  سوم 

می شود. منحل  جمهور  رئیس  موافقت 
وی تصریح کرد: پس از انحالل پارلمان، 
برگزاری  خواستار  جمهور  رئیس  شخص 
شصت  حداکثر  مدت  در  جدید  انتخابات 
این  در  شد.  خواهد  انحالل  از  پس  روز 
تلقی  مستعفی  نیز  دولت  کابینه  حالت، 
تبدیل  امور  پیشبرد  دولت  به  و  می شود 

شد. خواهد 
مسائل  کارشناس  الشریفی"،  "احمد   
العربی  به  باره  این  در  نیز  عراقی  سیاسی 
پارلمان  انحالل  الجدید گفته است: گزینه 
در  کم  دست  جدید  انتخابات  برگزاری  و 
راه  دنبال  به  که  سیاسی  احزاب  جلسات 
مطرح  هستند،  کشور  بحران  برای  حل 
این  از  برخی  که  است  ممکن  و  است 
سناریو  این  برای  را  خودشان  احزاب 

می کنند. آماده  احتمالی 
علی رغم  گزینه  این  است:  معتقد  وی 
از  خروج  حل  راه  آخرین  اما  دشواری، 
است. عراق  در  سیاسی  بن بست  وضعیت 

اینکه  گوید:  می  همچنین  الشریفی 
گزینه  این  به  بار  چندین  صدر  مقتدی 
به  باالی وی  اعتماد  بیانگر  اشاره می کند، 
پایگاه و مقبولیت مردمی اش است، پایگاه 
مجدد  برگزاری  از  صدر  مقتدی  مردمی 
پذیرفت  نخواهد  منفی  تاثیر  انتخابات 
شمار  اتفاق  این  است  ممکن  حتی  و 
هم  و  صدر  جریان  اختیار  در  کرسی های 
► پیمانانش را افزایش دهد. /  ایسنا       
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ضرورت پیگیری مطالبات مردم از وضعیت بهداشت و درمان 

وزش باد روزهای منتهی 
به انتخابات و اغراض سیاسی 

بیمارستان علی آباد کتول راهم 
درنوردید                

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
توسعه فضاهای درمانی و ارائه خدمات درمانی مناسب و شایسته 
افراد یک  اگر سالمت  و  است  مطالبه عمومی شهروندان  و  خواسته 
جامعه به خطر بیفتد، قطعًا اجرای سایر برنامه ها هم با مشکل مواجه 
خواهد شد. از سویی اگر توسعه فضاهای درمانی بدون برنامه ریزی 
و با اهداف غیر، صورت گیرد قطعًا تبعات منفی آن از محسنات آن 

بیشتر خواهد بود.
دهم آذر سال نود و هفت بود که مسئولین استانی و شهرستانی 
علی آباد کتول دور هم جمع شدند و با هدف افزایش فضای اورژانس، 
 500 متراژ  به  االعظم  الله  بقیه  بیمارستان  اورژانس  توسعه  اول  فاز 
تعداد  افزایش 40  تخت که  و  وزارتخانه  از  اعتبار  تامین  و  متر مربع 
عده  چند  )هر  شد.  زنی  کلنگ  بستری  تخت   21 و  تروما  تخت   19
به قول دوستان مرکز ترومای پیشرفته را  یا  اورژانس  این  ای ساخت 
همانند ساخت بیمارستان 6 طبقه تامین اجتماعی در کوچه هشت 
متری بیشتر یک شوآف تبلیغاتی می دانند که آن روزهای منتهی به 
انتخابات در ورای اهداف و اغراض سیاسی کلنگ زنی شد و تا امروز 

به بهره برداری نرسیده است!(
با این وجود پروژه توسعه اورژانس بیمارستان بقیه الله االعظم)عج( 
آغاز شد و مقرر شد در کمتر از یک سال به بهره برداری برسد و 22 
داستان  آن  از  سال   4 تقریبًا  امروز  اما  گردد.  افتتاح   1398 بهمن 
گذشته و به سبب تزریق قطره چکانی بودجه و افزایش قیمت مصالح 
و تجهیزات، طرح توسعه اورژانس به پایان نرسیده است و هر بار که 
این  افتتاح  از  استانی  مسئوالن  شود  می  برگزار  شهر  در  ای  جلسه 

پروژه در آینده نزدیک خبر می دهند.
حال اینکه چرا مسئوالن وقت جهت توسعه اورژانس، فضای قبلی 
وجود  با  که  چرا  است.  پوشیده  همگان  بر  زدند  هم  بر  را  اورژانس 
سال،   ۲۴ در  بیمارستان  خود  ساخت  و  شهر  در  تمام  نا  پروژه های 
منطق حکم می کرد در عوض انتقال اورژانس به راهروی بیمارستان، 
و ساخت مجموعه  فعالیت می داد  ادامه  با همان وضعیت  اورژانس 
جدید را در فضای دیگری آغاز می کردند تا در صورت اطاله ساخت و 

ساز، مردم و پرسنل سرگردان و آالخون واالخون نشوند!
ناگفته نماند علت افزایش تخت اورژانس این بیمارستان مرکزیت 
به لحاظ جغرافیایی و خدمت رسانی  آباد در استان  شهرستان علی 
بیشتر به مردم عنوان شد، ولی امروز باید اذعان داشت که تقریبًا 4 
سال است که این اورژانس راه اندازی نشده و کماکان خدمات رسانی 
در راهروی بیمارستان ارائه می شود و این شایسته مردم سومین شهر 

استان نیست.
مردم  به  هم  را  راهرو  متر  چند  همین  مسئوالن  اینکه  جالب 
شهرستان ندیده و در حال تخریب بخشی از این فضا و کاهش تخت 
های اورژانس، به منظور نصب فورس ماژور دستگاه های ام ار آی و 
سی تی اسکن هستند. مشکل کمبود فضا بس نبود، حال تحمل گرد 
و غبار و سر و صدای ناشی از تخریب و بنایی هم به وضعیت موجود 

است! شده  اضافه 
البته در آخرین جلسه ای که مسئولین دانشگاه علوم پزشکی در 
فرمانداری علی آباد کتول حضور داشتند دکتر حسین ایروانی مشاور 
مرکز  این  افتتاح  از  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  حوزه 
آخرین وعده  این  امیدواریم  داد که  پایان خرداد سال جاری خبر  تا 

مسئوالن در خصوص تکمیل این پروژه باشد.
درمان  و  بهداشت  حوزه  مشکالت  رسد  می  نظر  به  وجود  این  با 
در این شهر تنها به کمبود بودجه و طوالنی شدن ساخت فضاهای 
و  روزی  شبانه  های  تالش  وجود  با  و  شود  نمی  خالصه  درمانی 
صادقانه پزشکان، پرستاران، کادر حفاظت و نظافت و ...، همچنان 
شاهد مشکالت عدیده مدیریتی و غیر مدیریتی ریز و درشت در تنها 

هستیم. شهر  بیمارستان 
نبود توان و یا اراده الزم جهت جذب منابع مالی و تکمیل اورژانس، 
کمبود پزشک عمومی و متخصص و پرستار، سوء مدیریت و نبود توان 
در حل در برخی مسائل داخلی، عدم اطالع رسانی شفاف و به موقع 
کاهش  و  همگانی  آموزش  در  ضعف  درمان،  و  بهداشت  حیطه  در 
مشکالت  از  بخشی  تنها   ... و  مانی  در  مراکز  به  مردمی  مراجعات 
مدیریتی این حوزه است که باعث شده حتی رضایت نسبی مردم  از 

تنها بیمارستان شهر حاصل نشود.
تمایل  بیمارستان  و  بهداشت  مرکز  مسئولین  رسد  می  نظر  به 
خصوص  در  عمومی  افکار  به  پاسخگویی  و  نظر  اظهار  به  چندانی 
های  روزمرگی  دچار  و  ندارند  سیستم  این  های  چالش  و  ها  ضعف 
حوزه  مسئولین  شهر  فرماندار  دارد  جا  اند.  شده  سیاسی  و  اداری 
بهداشت و درمان را ملزم به پاسخگویی و شفاف سازی کند و به آنها 
گوشزد کند برای رفع مشکالت این حوزه تنها به نامه نگاری صرف 
یا همراهی نماینده در بازدید از مراکز درمانی بسنده نکنند و هر از 
بنگرند!  موجود  وضعیت  به  بیمار  همراه  یا  بیمار  یک  دید  از  گاهی 

باشد.  موثر  باشد...    دیر  فردا  شاید 

یادداشت اقتصادهاینوظهوربهسلطهدالرپایانمیدهند؟

● اقصادجهانیهشتدههازسیطرهدالررنجمیبرد●

العربیالجدید

● خروجعراقازبنبستسیاسیباگزینهانحاللپارلمانوبرگزاریمجددانتخابات●
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 ۱۶ ایران   ۳۳ ل   ۹۹۲ پالک  بشماره   –  ۱۳۹۵ مدل   ۱۳۱ پراید  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 
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بموجب پرونده اجرایی کالسه ۱۳۹۷۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۴۰۴ )با شماره بایگانی ۹۷۰۲۵۲۸( متعهد: مهدی 
شیخی – متعهد له: الهام علویان راد با وکالت خانم طاهره محمد خانی ، سند ازدواج: شماره سند: ۱۶۸۸۲ 
تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ دفترخانه صادر کننده : دفترخانه ازدواج ۲۹ شهر قم استان قم خودروی سواری 
پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۹۰ – بشماره پالک ۹۹۲ ل ۳۳ ایران ۱۶ با مشخصات ذیل متعلق به آقای مهدی شیخی 
واقع در پارکینگ بهران قم واقع در جاده قدیم کاشان جنب پلیس راه بازداشت گردیده و از طریق مزایده به 

فروش می رسد. 
 مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: 

خودروی سواری پراید SE۱۳۱  مدل ۱۳۹۵ – بشماره پالک ۹۹۲ ل ۳۳ ایران ۱۶ – رنگ خاکستری – بنزینی 
   ۵۷۳۸۶۷۹/M۱۳ :شماره موتور  NAS۴۱۱۱۰۰G۳۶۱۸۱۱۴ :شماره شاسی –

خصوصیات بدنه و اتاق: 
بود.  از برخورد قبلی دارای موج  ناشی  و پنجره جلو شکسته است، کف صندوق عقب  به نظر اصیل رسیده 
گلگیر عقب راست از قبل دارای آثار برخورد بود. الستیک های عقب ۷۵ درصد و جلو ۷۵ درصد می باشد. 

بیمه شخص ثالث دارد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ 
الزم به ذکر می باشد که خودروی مذکور در رهن شرکت سایپا می باشد که طبق اعالم راهنمایی و رانندگی 
همراه  به  خودرو  بایست  می  که  است  گردیده  صادر  رهن  فک  دستور   ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مورخه  در  قم  استان 
مدارک به مرکز تعویض پالک مراجعه و فک رهن صورت گیرد لذا فک رهن خودرو پس از برگزاری مزایده به 

باشد.  مزایده می  برنده  عهده 
نامه شماره ۱۴۰۰۰۲۹۹۰۰۰۲۷۰۹۵۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ شعبه ۵ مدنی  برابر  ضمنا خودروی مذکور 

قم در بازداشت می باشد. 
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای حسین شیرزادی خودروی مذکور را به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

) هشتصد میلیون ریال( ارزیابی نموده است. 
اداره اجرای اسناد  روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در   الی ۱۲ ظهر  از ساعت ۹ صبح  مزایده خودروی مذکور 
رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش 

یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
و  شروع  ریال(  میلیون  هشتصد   ( ریال   ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   به  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به 

شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی 
او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
روز   ۵ را ظرف مدت  مبلغ فروش  التفاوت  مابه  مزایده مکلف است  برنده  و  الزامی است  مزایده  در جلسه 
از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی 
نمی  استرداد  قابل  مبلغ مذکور  نکند،  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  که ظرف 
باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
بدهی  ضمن  بود.در  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق  گردد.  می  تجدید 
اینکه رقم قطعی آن معلوم  از  تاریخ مزایده اعم  تا  از مالیات و عوارض شهرداری و غیره  های خودرو اعم 
بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده 
طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و 
بازداشت  رفع   ، رهن  فک  و  اجرایی  انتقال  مراحل  انجام  که  است  بذکر  شد.الزم  خواهد  وصول  مقررات 

)۱۵۲۸۸ الف  )م  باشد.  مزایده می  برنده  بر عهده  تعویض پالک  و  دادگاه 
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
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آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده 

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
۱ -رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۲۶۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۴۰ آقای 
سیدمهدی تاج زادقهی فرزند سید مرتضی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۵/۴۰مترمربع 
پالک شماره ۱۱۰۰۳ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد رسمی ۱۵۰۹۵ و 

۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ دفترخانه ۸۷ قم.)م الف ۱۳۶۰۵( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۰۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۴۸۰ شماره  رأی   -۲
آقای محمد قربان زاده فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۰ مترمربع پالک شماره 
۱۰۳۳۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عباس 
۱۶ قم.) م  ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ دفترخانه  ۶۵۵۷۳ مورخ  به موجب سند رسمی شماره  زاده خریداری  کوچک 

 )۱۳۶۰۶ الف 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۲۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۵۱۴ شماره  -رأی   ۳
خانم سکینه حداد فرزند سید اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۴/۸۰ مترمربع پالک 
 ۶۲۶۱۷ قم سند رسمی شماره  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی     ۱۱۱۵۰ شماره 

 )۱۳۶۰۷ الف  قم.)م   ۵۹ دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ مورخ 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۵۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۷۴۴ شماره  رأی   -۴
مترمربع   ۱۹۰/۵۴ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  داد  علی  فرزند  شفیعی  سیروس  آقای 
اداره یک قم  ۱۱۵۵۶/۱ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  ۱۱۵۵۶ و  باقیمانده  پالک شماره 
 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مورخ   ۲۶۲۴۵ شماره  اصالحی  اقرارنامه  و   ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ مورخ   ۱۸۹۵۲ قطعی  سند 
مورخ   ۱۸۱۷۹۰ قطعی  سند  موجب  به  و  اصلی   ۱۱۵۵۶/۱ پالک  از  سهم   ۱۱۸ به  نسبت  قم   ۷۴ دفتر 

)۱۳۶۰۸ الف  )م  ۱۱۵۵۶اصلی.  باقیمانده    پالک  از  سهم   ۷۵ به  نسبت  قم   ۴ دفتر   ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۷۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۳۷۵ شماره  رأی   -۵
شماره  پالک  مترمربع   ۳۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  پور  بهنام  طاهره  خانم 

نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۵۲۹ از  فرعی   ۱۱ باقیمانده 
عادی مع الواسطه از سید هاشم هاشمی کاشانی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۸۵ صفحه ۱۲۳ 
)۱۳۶۰۹ الف  قم.)م   ۶ دفترخانه   ۱۳۵۵/۰۴/۲۰ مورخ   ۳۴۲۷۵ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۷۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۶۸۹ شماره  رأی   -۶
مترمربع   ۲۱۹/۴۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  میربشیر  فرزند  هاشمی  اصغر  سید  آقای 
نامه  مبایعه  قم  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۳۹۶۷ از  فرعی   ۴۳ پالک شماره 

)۱۳۶۱۰ الف  زاده.)م  رشید  اصغر  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  عادی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۹۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۲۶۱۴ شماره  رأی   -۷
آقای حسین پشتوار فرزند حبیب اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳۷۴/۶۹ مترمربع پالک 
مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱۳۹۵ از  فرعی   ۸۸ شماره 
 ۴۷۴۸۳ به موجب سند رسمی شماره  و  مشاعی صادره در دفترالکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۶۹۳۸ 

)۱۳۶۱۱ الف  قم.)م   ۲۹ دفترخانه   ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مورخ 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۲۱۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۲۹۵ شماره  رأی   -۸
پالک  مترمربع   ۶۸/۰۸ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  عباداله  فرزند  سیفی  مهدی  آقای 
شماره  ۱۰۳۴۶ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از آقایان علی اکبر و عباس عبادی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۱۳ صفحات ۷ الی ۱۳ خریداری 

)۱۳۶۱۲ الف  قم.)م   ۵۲ دفترخانه   ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ مورخ   ۱۱۶۲۱ شماره  رسمی  سند  موجب  به 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۲۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۳۷۴ شماره  رأی   -۹
پالک  مترمربع   ۸۳/۸۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  آقا  امین  فرزند  حامدی  عالیه  خانم 
شماره  ۱۱۹۱۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
الف  م   (.۳۳ صفحه   ۸۳۳ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  موجب  به  خاکباز  ابراهیمی  مصطفی  از 

 )۱۳۶۵۹
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۵۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۸۳۸ شماره  رأی   -۱۰
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اصغر  علی  سید  فرزند  فرد  موسوی  عبدالخالق  سید  آقای 

۱۸۸/۹۸ مترمربع پالک شماره  ۱۰۹۸۶ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
 )۱۳۶۶۰ الف  م   (.۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۹۵۹۷ الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 

 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۰۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۰۸ شماره  رأی   -۱۱
خانم اعظم طالب فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
۱۰۷۲/۹۴ مترمربع پالک شماره ۱۰۴۸۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

رسمی شماره ۲۹۰۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ دفترخانه۱۱۲ قم.)م الف ۱۳۶۶۱( 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۰۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۰۴ شماره  رأی   -۱۲
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  اسمعیل  فرزند  افضلی  فاطمه  خانم 
اداره  ثبت ملک  واقع در قم بخش یک حوزه  ۱۰۴۸۷ اصلی   ۱۰۷۲/۹۴ مترمربع پالک شماره  ششدانگ 

 )۱۳۶۶۲ الف  قم.)م  دفترخانه۱۱۲   ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مورخ   ۲۹۰۸۵ شماره  رسمی  سند  قم  یک 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۰۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۱۲ شماره  رأی   -۱۳
خانم اعظم طالب فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
۱۰۶۹/۶۱مترمربع پالک شماره ۱۰۴۸۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

 )۱۳۶۶۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ دفترخانه۱۱۲ قم.)م الف  ۲۹۰۸۵ مورخ  رسمی شماره 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

بود. )گویه و حمایت(  نخواهد 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مسئولنمایندگیولیفقیهدرسپاهقم:
221روحانیدردوراندفاع
مقدسمسئولیتفرماندهی

داشتند

قم  )ع(  ابیطالب  بن  علی  امام  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
در  فرماندهی  مسئولیت  مقدس  دفاع  دوران  در  روحانی   ۲۲۱ گفت: 

داشتند. عهده  بر  را  مختلف  های  رده 
داشت:  اظهار  مهر،  با   گفتگو  در  اکبری  حسین  االسالم  حجت 
دوران  در  را  شهید  بیشترین  اقشار؛  سایر  با  مقایسه  در  روحانیت 
دفاع مقدس داشته و ۴ هزار شهید را تقدیم انقالب و نظام جمهوری 

است. کرده  اسالمی 
حجت االسالم اکبری ابراز داشت: برگزاری کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید 
روحانی از سال های گذشته دنبال شده بود و رهبر معظم انقالب نیز 
کرونا  بیماری  شیوع  علت  به  که  داشتند  تاکید  کنگره  این  برپایی  بر 

با تأخیر سه ساله مواجه شده است. برپایی آن 
با  )ع(  ابیطالب  بن  علی  امام  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
جاری  سال  خردادماه   ۴ در  روحانی  شهدای  ملی  کنگره  اینکه  بیان 
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در  افزود:  می شود  برگزار 
روحانی، ۵ همایش تخصصی در ۳۱ استان کشور برگزار شده است.
مسئولیت  روحانی   ۲۲۱ تحمیلی  جنگ  سال   ۸ در  گفت:  وی 
می داریم. گرامی  را  آنها  خاطره  و  یاد  که  داشته اند  را  فرماندهی 
 ۱۰۰۰ از  بیش  قم  استان  در  داشت:  ابراز  اکبری  االسالم  حجت 
مشروطه،  دوره  شهدای  از  اعم  تعداد  این  که  داریم  روحانی  شهید 
مؤتلفه، پیش از انقالب، دوران انقالب، دفاع مقدس و مدافعین حرم 

می شود.
قم  )ع(  ابیطالب  بن  علی  امام  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
عنوان داشت: شهدا به گردن ملت ایران حق بزرگی دارند چرا که آنها 
و  را در طبق اخالص گذاشته  انقالب جان خود  و  پایداری دین  برای 
خودمان  دین  که  است  ما  وظیفه  این  و  گذشتند  خود  هستی  همه  از 

ادا کنیم. آنها  به  را نسبت 
روحانی  شهدای  آثار  از  نمایشگاهی  افزود:  اکبری  االسالم  حجت 
سراسر کشور به میزبانی شهر مقدس قم و در مصلی قدس به منظور 

است. شده  برپا  شهدا  این  سیره  با  جامعه  بیشتر  آشنایی 

خبـر

◄     مدیرکل دفتر هماهنگی امور بانوان و خانواده 
موضوع  با  رابطه  در  اینکه  بیان  با  قم  استانداری 
در  را  خوبی  بسیار  مجموعه های  و  فعاالن  جمعیت، 
تکثیر  مجموعه ها  این  باید  گفت:  داریم  استان  سطح 
فعال  کنند، چراکه کنش گر  پیدا  بیشتری  نظم  و  شده 

می باشد. مفقوده  حلقه  یک  خانواده،  و  جمعیت 
در  یکشنبه  روز  عبداللهی  زینب  ایرنا،  گزارش  به 
بیداری  تاالر  در  جمعیت  عرصه  فعاالن  گردهمایی 
مطلب  بیان  ضمن  قم  )س(  الزهرا  جامعه  اسالمی 
و  سخنرانی  دنبال  به  گردهمایی  این  در  افزود:  فوق 
راهکارهایی  احصای  دنبال  به  بلکه  نیستیم،  صحبت 
برای برطرف کردن دغدغه های رهبر معظم انقالب در 

هستیم. جمعیت  مساله  خصوص 
وی بیان داشت: یکی از مولفه هایی که می تواند در 
رفع این نگرانی ها موثر باشد و همه بتوانیم گام مثبتی 
تربیت  برداریم،  فرزندآوری  و  جمعیت  جهت  در  را 

است. خانواده  و  جمعیت  فعال  کنش گر 
وجود  همچنین  قم  استانداری  بانوان  مدیرکل 
جمعیت  بحث  در  که  نهاد  مردم  تشکل های  برخی 
خدمات ارزنده ای ارایه می دهند را مورد توجه قرار داد 
و گفت: این مجموعه ها بر اساس توانمندی ها، عالیق 
و ظرفیت هایی که دارند، اعالم آمادگی کنند تا مانند 
حوزه  در  را  جهادی  گروه  یک  تحمیلی  جنگ  دوران 

بدهیم. تشکیل  جمعیت  با  ارتباط  در  خواهران 
عبداللهی با بیان اینکه فعالیت در عرصه جمعیت را 
تمام عیار می دانیم  مانند حضور در جبهه، یک جنگ 

آینده  به  انقالب  معظم  رهبر  وقتی  کرد:  خاطرنشان 
را  ما  این وظیفه  دارند،  اشاره  پیری در کشور  هولناک 
و  مختلف  سنگرهای  در  که  کسانی  می کند،  سنگین 
در عرصه های فرهنگی و اجتماعی مشغول به خدمت 
اقدام های  تا  هستیم،  هم  کنار  در  همه  هستند، 

دهیم. انجام  جمعیت  موضوع  در  را  تاثیرگذاری 
خدمت  گونه  هر  قم،  استانداری  بانوان  مدیرکل 
از  یکی  رهبری  فرموده  مطابق  را  جمعیت  عرصه  در 
مسئوالن   و  مردم  آحاد  سوی  از  فرایض  ضروری ترین 
ابراز امیدواری کرد: این همایش، مقدمه ای  دانست و 
فعالیت های  بهتر  سامان دهی  و  نظم دهی  برای 

باشد. جمعیتی 
ادامه داد: فعاالن و مجموعه های بسیار خوبی  وی 
را در سطح استان داریم، ولی نیاز است که تکثیر شوند 
و  جمعیت  فعال  کنش گر  کنند،  پیدا  بیشتری  نظم  و 

به شما می آید. استان  خانواده، حلقه مفقوده 
از  هدف  کرد:  بیان  قم  استانداری  بانوان  مدیرکل 
فعالیت های  دسته بندی  و  گروه بندی  همایش،  این 
در  تا  است،  مختلف  های  حوزه  در  جمعیت  به  مربوط 
تربیت  آموزشی،  ساعته   ۳۶ تخصصی  دوره های  قالب 

باشیم. داشته  نیز  را  جمعیت  فعال  کنش گر 
حوزه های  خانواده  و  جمعیت  راهبری  شورای  دبیر 
مدیر  تدبیر  با  شورا  این  اینکه  بیان  با  نیز  علمیه 
حوزه های علمیه و اعضای شورای عالی حوزه ها شکل 
علمیه،  حوزه های  مدیریت  مرکز  افزود:  است  گرفته 
تبلیغات  حوزه علمیه خواهران، جامعه الزهرا، سازمان 

جامعه المصطفی،  حوزه،  تبلیغات  دفتر  اسالمی، 
علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  و  خیریه  امور  و  اوقاف 

هستند. ستاد  اعضای  از 
از  برخی  به  اشاره  با  ساکی  رسول  حجت االسالم 
نخستین  در  کرد:  خاطرنشان  شورا  این  اقدام های 
راه کارهای کالن  ارائه،  را  راهبردی جمعیت  گام، سند 
ترسیم  نیز  را  ساله ای  پنج  برنامه های  و  مشخص  را 
برنامه ها  این  به  هم  ساله ای  یک  ُبرش  و  کرده ایم 

. می زنیم
وی تسهیل گری در بحث افزایش جمعیت را از دیگر 
نماینده  به عنوان  و گفت:  این شورا ذکر کرد  کارهای 
مجلس  در  قانون  تدوین  جلسه  در  علمیه  حوزه های 

داشتیم. حضور  اسالمی  شورای 
خدمتی  هر  جمعیت،  قانون  در  کرد:  اضافه  وی 
است،  نیز  طلبه ها  برای  شده،  دیده  دانشجویان  برای 
چند  خانواده های  ویژه  مسکن  مانند  خدماتی  ما 
فرزند، مرخصی خواهران طلبه هنگام بارداری و اینکه 
به  را  درس ها  باید  نیاز  صورت  در  علمیه  حوزه های 
صورت مجازی برگزار کنند را با جدیت دنبال می کنیم.
برنامه های شورای  به  با اشاره  حجت االسالم ساکی 
بیان  جمعیت  فعاالن  برای  حوزه  جمعیت  راهبری 
استانداردهایی که شورا اعالم  با  اگر  این فعاالن  کرد: 
می کند، در دوره آموزشی شرکت کنند، از ظرفیت های 
هم  را  رقم ها  و  عدد  می کنیم،  استفاده  آنها  تبلیغی 

نشویم. مواجه  مشکلی  با  که  کرد  خواهیم  پیگیری 
گردهمایی  عنوان  تحت  جوان  ایران  همایش 

مسئوالن  از  برخی  حضور  با  جمعیت،  عرصه  فعاالن 
دفتر  همت  به  خانواده  و  جمعیت  عرصه  کنشگران  و 
بانوان استانداری قم، معاونت فرهنگی و امور جوانان 
مردم  تشکل های  و  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل 

شد. برگزار  نهاد 
عرصه  فعاالن  به  انقالب  معظم  رهبر  پیام  قرائت 
جمعیت، معرفی ظرفیت های مجموعه ها و افراد فعال، 

برگزیدگان  از  تجلیل  آموزشی،  بسته  و  محتوا  ارائه 
مرتبط  محصول های  معرفی  جمعیت،  عرصه  در  فعال 
از  کتاب  تخصصی  نمایشگاه  و  جمعیت  عرصه  با 

► بود.    گردهمایی  این  موضوع های 

مدیرکلبانواناستانداریقم:

● کنشگرفعال،حلقهمفقودهموضوعجمعیتاست●

قم  اداره کل هواشناسی  کارشناس     ◄
با  گفت:  نارنجی،  سطح  هشدار  اعالم  با 
توجه به پیش بینی سرعت وزش باد و وقوع 
گردوغبار برای امروز، هشدار سطح نارنجی 

شد. اعالم  استان  در 
سعید اسماعیلی در گفتگو با ایرنا افزود: 
برای امروز بعدازظهر سرعت وزش باد به ۶۵ 
کیلومتر بر ساعت می رسد و جهت وزش آن 
نیز غربی می باشد؛ سرعت وزش باد فردا به 

۷۰ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
که  ای  مساله  کرد:  اضافه  وی 
وقوع  می باشد،  باد  وزش  از  نگران کننده تر 
گردوغبار است که آسمان استان را به شدت 

می دهد. قرار  تاثیر  تحت 
وی ادامه داد: مقدار کمی نیز افزایش ابر 
خواهیم داشت ولی منجر به پدیده خاصی 
نمی شود؛ از لحاظ دمایی نیز امروز حداقل 

چهار درجه سانتی گراد به صورت محسوس 
گرم تر از روز گذشته خواهد بود.

وضعیت  کرد:  خاطرنشان  اسماعیلی 
همانند  آینده  روزهای  در  استان  دمایی 
تغییر  چهارشنبه  روز  تا  و  بود  خواهد  امروز 
خاصی ندارد؛ ولی پس از آن کمی کاهش 

یابد. می 
بارش ها  میزان  امسال  کرد:  تصریح  وی 
این معنی  به  نامناسب  بود،  نامناسب  و  کم 
مدت زمان  در  بارش  از  زیادی  حجم  که 
خیلی کمی اتفاق می افتاد؛ به همین علت 
بعضی  در  آن  شدت  و  گردوخاک ها  فاصله 

می رود. باالتر  میانگین  به طور  موارد 
وی به شهروندان توصیه کرد: در ساعاتی 
افراد  دارد،  وجود  آلودگی  افزایش  که 
حساس از لحاظ قلبی و تنفسی و کودکان 

کنند. دوری  باز  فضای  از 

شهروندان  از  قم  هواشناسی  کارشناس 
درخواست کرد: در مصرف آب صرفه جویی 
داشته باشند تا بتوانیم از این وضعیت عبور 

کنیم.
هواشناسی  ایستگاه   ۱۳ قم  استان  در 
شامل ۱۱ ایستگاه سینوپتیک خودکار و ۲ 
باران سنج  ایستگاه   ۵۲ جاده ای،  ایستگاه 
و  سنتی  باران سنج  ایستگاه   ۳۵ خودکار، 
وضعیت  که  سنج  سطح  ایستگاه  هشت 
اندازه می گیرد،  را  رودخانه ها  دبی  و  سطح 

است. فعال 
اطالعات  آخرین  کسب  برای  شهروندان 
هواشناسی کشور می توانند با سامانه گویای 
هواگو با شماره تلفن ۱۳۴ تماس بگیرند و یا 
به تارنمای اداره کل هواشناسی استان قم 
 www.qommeteo.ir اینترنتی  نشانی  به 

مراجعه کنند.    ►

مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان     ◄
تاریخ  در  که  متهمانی   گفت:  قم  استان 
سرقت  به  اقدام  جاری  سال  فروردین   ۳۱
شهید  خیابان  در  طالفروشی  از  مسلحانه 
ماه  یک  از  کمتر  در  کردند  قم  بهشتی 

شدند. دستگیر 
دادسرای  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  االسالم  حجت  قم،  انقالب  و  عمومی 
زمینه  این  در  غریب  حسن  المسلمین 

افزود: این متهمان در پی رصد اطالعاتی و 
غربی  استان های  از  یکی  در  فنی  اقدامات 

شدند. بازداشت  و  دستگیر  کشور 
 ۳۰ تاریخ  در  متهمان  کرد:  اضافه  وی 
فروردین به صورت شبانه مبادرت به سرقت 
خودروی پژو کرده و در روز بعد با خودروی 
از  مسلحانه  سرقت  به  اقدام  سرقتی، 
کردند.. بهشتی  شهید  خیابان  طالفروشی 

اتهامی  عنوان  را  مسلحانه  سرقت  وی 

این افراد خواند و بدون اشاره به تعداد آنها 
افزود: از این سارقان که فاقد سابقه کیفری 
بودند، اسلحه و مقادیری طال کشف و ضبط 

است. شده 
انتظامی در  از عوامل  با قدردانی  غریب 
کرد:  تصریح  شهر،  امنیت  و  نظم  برقراری 
در  اغماض  بدون  و  قاطع  سخت،  برخورد 
عمومی  امنیت  و  نظم  برهم زنندگان  انتظار 

► خواهد بود.    

کارشناسهواشناسی:

● وزشبادوگردوخاکآسمانقمرافرامیگیرد●

دادستانقم:

● متهمانسرقتمسلحانهدرقمبهدامافتادند● سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402


