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استاندار قم:
کم کاری مسئوالن در حل 

مشکالت سرمایه گذاری استان 
قم پذیرفتنی نیست

واگذاری  راستای  در  استانی  مسئوالن  کاری  کم  گفت:  قم  استاندار 
حل  در  تسریع  همچنین  و  اشتغال  و  تولید  بخش  به  تسهیالت 

نیست. پذیرفتنی  قم  استان  در  گذاری  سرمایه  مشکالت 
جلسه  در  شنبه  شامگاه  شاهچراغی  محمدتقی  سید   ، گزارش  به 
با بیان اینکه تأمین حقابه های محیط  شورای برنامه ریزی استان قم 
اخیر  در سال های  داشت:  اظهار  دارد  ضرورت  قم  استان  در  زیستی 

است. داشته  کاهشی  روند  همواره  زمیkه  این  در  قم  استان  سهم 
قم  که  روزهایی  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  شاهچراغی 
هوای ناسالم داشته در مقایسه با مدت مشابه افزایش یافته و در این 
زمینه الزم است تا کانون های داخلی تولید گرد و غبار مدیریت شده 
این  در  نیز  خارجی  منشأ  که  چند  هر  کند  پیدا  بهبود  آن  شرایط  و 

است. تأثیرگذار  زمینه 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: کم کاری مسئوالن 
و  اشتغال  و  تولید  بخش  به  تسهیالت  واگذاری  راستای  در  استانی 
نیست. پذیرفتنی  گذاری  سرمایه  مشکالت  حل  در  تسریع  همچنین 
صنعتی  شهرک  در  زمین  واگذاری  تقاضای  به  اشاره  با  قم  استاندار 
سرمایه  با  شهرک  این  برق  مگاوات   ۳۵ تأمین  طرح  گفت:  الغدیر 
گذاری هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال می بایست بر اساس برنامه زمانبندی 

شود. تأمین  شهرک  این  در  گذاران  سرمایه  نیاز  تا  شود  دنبال 
شاهچراغی افزود: جذب و پرداخت کامل تسهیالت تبصره ۱۸ قانون 
شرایط  دارای  متقاضی  و  گذار  سرمایه  هیچ  و  دارد  اهمیت  بودجه 

شود. محروم  تسهیالت  این  دریافت  از  نباید 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی:
قم ۳درصد اشتغال صنعتی 

کشور را دارد

درصد   ۳ قم  گفت:استان  قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
اشتغال صنعتی کشور را دارا است و از سال گذشته ۸۳ واحد کارگاهی 

داشتند. استقرار  درخواست  قم  استان  صنعتی  شهرک های  در 
شورای  جلسه  در  شنبه  شامگاه  ابراهیمی  الله  روح  مهر،  گزارش  به 
کمتر  که  اقتصادی  بنگاه های  داشت:  اظهار  قم  استان  ریزی  برنامه 
از  دسته  آن  و  کوچک  بنگاه های  جز  دارند  زایی  اشتغال  نفر   ۱۰ از 
بنگاه های اقتصادی که بین ۵۰ تا ۱۴۹ نفر اشتغال ایجاد می کنند در 

می روند. شمار  به  متوسط  صنایع  زمره 
ابراز داشت: ۲۷۸۵ قرارداد  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم 
به  نیز  قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک  و  شده  ثبت  قم  استان  در  صنعتی 
عنوان  به  اشتغال  ایجاد  و  تولیدی  واحدهای  استقرار  و  وسعت  لحاظ 

می شود. شناخته  قم  استان  صنعتی  شهرک  بزرگترین 
وی بیان داشت: استان قم ۳ درصد اشتغال صنعتی کشور را دارا است 
ازای هر ولت  به  و  تعداد ۷۵ شغل  تأمین شده  لیتر آب  ازای هر  به  که 
قم  استان  صنعتی  شهرک های  در  مستقیم  شغل   ۹۳ شده  تأمین  برق 

است. ایجاد شده 
ابراهیمی با اشاره به بیشترین فراوانی صنایع ایجاد شده در شهرک های 
سلولزی،  شیمیایی،  دارویی،  غذایی،  صنایع  داشت:  عنوان  صنعتی 

کانی های غیرفلزی و نساجی بیشترین فراوانی را در قم دارند.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم با اشاره به اجرای خط انتقال 
محمودآباد،  صنعتی  شهرک های  به  قم  فاضالب  خانه  تصفیه  پساب 
این  ابراز داشت:  تأمین ۱۰ میلیون مکعب آب  برای  الغدیر  و  شکوهیه 
اساس  بر  که  است  اجرا  حال  در  ریال  میلیارد   ۲,۰۰۰ اعتبار  با  پروژه 
برنامه ریزی صورت گرفته این خط انتقال تا پایان سال جاری به شهرک 

تاکنون پیشرفت ۱۰ درصدی دارد. پایان برسد که  به  محمودآباد 
در شهرک های صنعتی  کارگاهی  واحد   ۸۳ از سال گذشته  افزود:  وی 
اولویت شرکت های دانش  با  استان قم درخواست استقرار داشتند که 

می پذیرد. انجام  واگذاری ها  بنیان 
ابراهیمی با بیان اینکه ۲۶۰۰ شغل جدید صنعتی سال گذشته در قم 
برای  تومان  میلیارد   ۴۰ بر  بالغ  اعتباری  داد:  ادامه  است  شده  ایجاد 
به شهرک های صنعتی استان قم در سال  و پساب صنعتی  برق  تأمین 

است. یافته  اختصاص  قبل 
سفر  مصوبات  به  اشاره  با  قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
رئیس جمهور در خصوص شهرک های صنعتی استان قم بیان داشت: 
آهن  راه  اراضی  تهاتر  شهاب،  صنعتی  شهرک  مالکیت  اسناد  انتقال 
متروکه مجاور شهاب صنعتی شکوهیه به شرکت راه آهن و راه اندازی 
ایستگاه راه آهن سه مورد از مصوبات سفر رئیس جمهوری به قم است 

است. نگرفته  زمینه ها صورت  این  در  اقدامی  تاکنون  که 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم عنوان کرد؛
اعتبارسنجی بانک ها مهمترین 

چالش سرمایه گذاران قمی  

سنجی  اعتبار  گفت:  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
تسهیالت  پرداخت  جهت  قم  استان  عامل  بانک های  در  متقاضیان 
این  در  چالش ها  مهمترین  از  بودجه  قانون  واحده  ماده   ۱۸ تبصره 

است. زمینه 
برنامه  به گزارش مهر، مهدی فراهانی شامگاه شنبه در جلسه شورای 
میلیاردتومان   ۱۰۰۰ گذشته  سال  در  داشت:  اظهار  قم  استان  ریزی 
تبصره  تسهیالت  محل  از  تومان  میلیارد   ۲,۲۰۰ نیز  جاری  سال  در  و 
۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به استان قم تخصیص یافته 

است.
تاکنون  داشت:  عنوان  قم  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
۱,۴۳۶ میلیارد تومان از محل تسهیالت تبصره ۱۸ ماده واحده قانون 
بودجه به بانک های استان قم معرفی شده که ۱۷ درصد از این میزان 

است. رسیده  پرداخت  مرحله  به 
وی با بیان اینکه هم اکنون چندین سرمایه گذار خارجی برای سرمایه 
گذاری در شهرک های صنعتی استان قم اعالم آمادگی کرده اند افزود: 
برای عملیاتی شدن این درخواست ها نیازمند تسهیل در زمینه شرایط 

سرمایه گذاری هستیم.
عامل  بانک های  در  متقاضیان  سنجی  اعتبار  داشت:  بیان  فراهانی 
قانون  واحده  ماده   ۱۸ تبصره  تسهیالت  پرداخت  جهت  قم  استان 

است. زمینه  این  در  چالش ها  مهمترین  از  بودجه 
الغدیر،  شکوهیه،  صنعتی  شهرک  هفت  دارای  قم  صنعت  بخش  در 
اطالعات  فناوری  درودگران،  محمودآباد،  سلفچگان،  نشر،  و  چاپ 
سیرو  دستجرد،  خورآباد،  صنعتی  ناحیه  چهار  و   )I.C.T( ارتباطات  و 
توسعه  برای  ممتازی  موقعیت  آنها  از  کدام  هر  که  است  طغرود  و 

دارد. اشتغال  و  تولید  سرمایه گذاری، 

معاون سازمان جهاد کشاورزی:
جوجه ریزی مرغ تخم گذار در قم 

۳۰ درصد افزایش یافت  

گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان  این  در  امسال  اردیبهشت ماه  در  تخم گذار  مرغ   جوجه ریزی 
افزایش  درصد   ۳۰ گذشته،  سه سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 

. ست فته ا یا
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی قم، منصور دیان اردستانی 
نیمچه  نیم قطعه  و   ۲ از  بیش  بیان کرد: در حال حاضر  در گفتگویی 
موجود  استان  پولت  پرورش  مرغداری  واحدهای  در  نیز  تخم گذار 
گله های  جایگزینی  و  جوان سازی  برای  مناسب  ذخیره ای  که  است 

می شود. محسوب  کشور  و  استان  تخم گذار 
با  افزود:  طیور،  پرورش  دربخش  قم  باالی  ظرفیت   به  اشاره  با  وی 
کاهش  که  استان  تخم گذار  مرغ  گله های  سن  افزایش  به  توجه 
با  پی داشت،  در  را  مرغ  تخم  تولید  زمینه  در  بهره وری  و  عملکرد 
صورت  گله ها  سازی  جوان   برای  الزم  اقدام های  مناسب  برنامه ریزی 
تولید  زمینه  در  قم  جایگاه  ارتقا  و  حفظ  آن  نتایج  جمله  از  که  گرفت 

است. تخم مرغ 
ادامه  استان،  مرغداری  صنعت  فعاالن  از  حمایت  لزوم  بیان  با  وی 
شمار  به  کشور  مرغ   تخم  تولید  مهم  قطب های  جمله  از  قم  داد: 
می آید و تخم مرغ های تولید شده در واحدهای مرغداری آن عالوه بر 
پاسخ به نیاز داخلی استان در سایر مناطق کشور نیز عرضه می شود.
فعال  قم  استان  در  تخم گذار  مرغداری  واحد   ۱۷۰ گفت:  اردستانی 
و برای  تولید  ُتن تخم مرغ   ۲۵۰ از  این استان روزانه بیش  است و در 
عرضه  مصرف  بازار  به  مهم  غذایی  محصول  این  به  مردم  نیاز  تامین 

می شود.
فعال  مرغداری های  تراکم  ازنظر  کشور  برتر  استان های  جمله  از  قم 
به طور  و  دارد  طیور  صنعت  در  قابل توجهی  رشد  استان  این  است؛ 
گوشتی  مرغ  نیاز  درصد  سه  و  تخم مرغ  نیاز  درصد  هشت  میانگین 

می کند. تامین  را  کشور 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

داده است.

خبـرخبـر

رضوی  آستان  خدمت  کانون های  دبیر      ◄
در استان قم در تشریح برنامه های دهه کرامت 
زوح   148 عقد  کرامت  دهه  مناسبت  به  گفت: 
اهدا  نیز  جهیزیه  زوج ها  این  به  و  برگزار  قمی 

می شود.
سید  حجت االسالم  فارس،  گزارش  به 
خدمت  کانون های  دبیر  تکیه ای  باقر  محمد 
آستان رضوی در استان قم، در نشست خبری 
کرد:  بیان  قم  استان  خبرنگاران  از  جمعی  با 
زائران  از  گسترده ای  حجم  کرامت  دهه  در 
در  ما  و  می کنند  سفر  قم  به  زیارت  برای 
برنامه های  موضوع  این  برای  کانون  دبیرخانه 
خاطرات  تا  دیده ایم  تدارک  مختلفی  و  متنوع 
خادم  هزار   ۳۰۰۰ وسیله  به  آنها  برای  خوشی 

بزنیم. رقم  یار 
کرامت  دهه  امسان  شعار  داد:  ادامه  وی 
عالمانه« است، هدف  »خدمت کریمانه، جهاد 
ما  دهیم  نشان  که  بود  این  شعار  انتخاب  از 
برنامه   ۴۰ هستیم،  )ع(  رضا  امام  خادم  همه 
اولین  است،  شده  بینی  پیش  کرامت  دهه  در 
میالد  چهارشنبه  روز  صبح  در  که  برنامه ای 
کرد،  خواهیم  اجرا  معصومه)س(   حضرت 
ایستگاه  در  حضرت  زائران  از  استقبال  مراسم 
استان  آهن  راه  اداره کل  همکاری  با  آهن  راه 

بود. خواهد  قم 
روز  عصر  ما  بعدی  برنامه  افزود:  وی 

مطهر  حرم  ضریح  گلباران  عنوان  با  چهارشنبه 
یاران آستان رضوی  بانوی کرامت توسط خادم 
اسالمی  انقالب  خیابان  از  که  بود  خواهند 
دعوت  نیز  قم  مردم  از  شد،  خواهد  شروع 
باشند. داشته  حضور  برنامه  این  در  می کنیم 

جشن های  جشنواره  کرد:  عنوان  تکیه ای 
محور   ۴ که  است  سوم  برنامه  کریمانه 
و  خیابان ها  تزئین  اول  محور  دارد،  اصلی 
از  می توانند  عالقمه مندان  که  کوچه هاست 
تهیه  فیلم  یا  و  عکس  خود  محله های  تزئینات 
 Karimaneh_Razavi@ آدرس  به  و  کرده 

کنند. ارسال 
رضوی  آستان  خدمت  کانون های  دبیر 
که  بعدی  برنامه  کرد:  خاطرنشان  قم  استان 
این  سبد  سر  گل  عنوان  به  آن  از  باید  و  داریم 
خورشید  سایه  زیر  جشن های  کنیم،  یاد  ایام 
است که خادمان افتخاری و با سابقه حرم امام 
رضا )ع( به سراسر کشور اعزام می شوند که ما 
هستیم،  عزیزان  این  میزبان  قم  استان  در  نیز 
خردادماه    ۱۷ شنبه  سه  روز  عصر  کاروان  این 
)ع(  رضا  امام  خادمان  می کند،  کار  به  آغاز 
برنامه  های  قم  استان  مختلف  نقاط  در  روز   ۴

کرد. خواهند  اجرا  را  جذابی  و  متنوع 
سالم  طرح  اجرای  بعدی  برنامه  افزود:  وی 
خواندن  طرح  این  موضوع  است،  امام  بر 
قم  استان  مساجد  در  رضا)ع(  امام  زیارتنامه 

مسجد   ۸ ایام  این  در  همچنین  بود،  خواهد 
که  اند  شده  انتخاب  ویژه  نقاط  عنوان  به 
برگزار  مساجد  آن  در  ویژه ای  برنامه های 
می شود و قرائت زیارتنامه نیز از سال تحصیلی 
جدید هر هفته در مدارس با همکاری اداره کل 

می شود. اجرا  قم  استان  پرورش  و  آموزش 
داریم،  ما  که  بعدی  برنامه  گفت:  تکیه ای 
جشن  عنوان  با  جوان  زوج های  ازدواج  جشن 
زوج   ۱۴۸ ازدواج  جشن  بود،  خواهد  کرامت 
جوان با همکاری اداره کل کمیته امداد استان 
)ع(  رضا  حضرت  یاری  خادم  کانون های  و  قم 
این  به  و  برگزار خواهد شد  ۱۹ خردادماه  شب 

می شود. اهدا  نیز  جهیزیه  زوج ها 
وی تصریح کرد: برنامه محفل ادبی شاعران 
سالن  در   ۱۸ ساعت  خردادماه   ۱۱ روز  رضوی 
)عج(  الزمان  صاحب  صحن  خامنه ای  امام 
شد  خواهد  برگزار  معصومه)س(  حضرت  حرم 
شرکت  محفل  این  در  می توانند  مردم  عموم  و 

باشند. نظاره گر  را  شاعران  مشاعره  و  کنند 
می توانم  که  خوبی  خبر  کرد:  بیان  وی 
جشنواره  دومین  در  که،  است  این  کنم  اعالم 
۸ استان  رسانه ای امام رضا )ع( استان قم جز 
برتر تولید آثار رضوی شد و آثار بسیار جذاب و 
مناسبی با مضمون امام رضا)ع( و دهه کرامت 
جشنواره  این  داوران  توجه  مورد  و  شد  تولید 

► گرفت.    قرار 

حرم  در  کرامت  دهه  برنامه های  ویژه      ◄
شد. اعالم  )س(  معصومه  حضرت 

احمدی،  مهدی  حجت االسالم والمسلمین 
)س(،  معصومه  حضرت  حرم  فرهنگی  معاون 
دهه  برنامه های  تشریح  خبری  نشست  در 
معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  کرامت 
عالمه  پژوهشکده  جلسات  سالن  در  که  )س( 
پویش  به  اشاره  با  شد،  برگزار  )ره(  طباطبایی 
و  اصالت  به  توجه  با  کرد:  عنوان  دخترم  فدای 
هویت دختران و بمباران آسیب ها، توجه به این 
قشر ضروری است و حرم حضرت معصومه )س( 
به عنوان حرم یک بانو می تواند مآمن آن ها باشد 
و دختر می تواند  پدر  بین  ابراز محبت  همچنین 
نقش مؤثری در کاهش آسیب ها داشته باشد به 
همین دلیل توجه به این امر در دستور کار قرار 
نظر  در  آن  برای  برنامه هایی  ویژه  و  است  گرفته 

است. شده  گرفته 
وی بابیان اینکه برنامه شام میالد با سخنرانی 
مداحی  و  رفیعی  حجت االسالم والمسلمین 
کرد:  اظهار  می شود،  برگزار  رسولی  مهدی 
با  پناهیان  حجت االسالم والمسلمین  سخنرانی 
تبیین، مداحی محمود کریمی و  موضوع جهاد 
شب  برنامه های  از  خراسانی  صابر  خوانی  شعر 
میالد است که سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا 
می شود. برگزار  )ره(  خمینی  امام  شبستان  در 

فرهنگی  بخش  برنامه های  با  رابطه  در  وی 
ویژه  آفتاب؛  دختران  همایش  کرد:  تصریح 
معاونت  مشارکت  با  جوانان  و  نوجوان  دختران 
امام  شبستان  در  جمهوری  ریاست  زنان  امور 
برگزار می شود همچنین جشنواره  خمینی )ره( 
برگزار  نوجوانان  رواق  در  دختری  و  مادر  کیک 
طریق  از  می توانند  عالقه مندان  که  می شود 

کنند. نام  ثبت  مهر  آستان  سایت 
حرم  رسانه ای  برنامه های  با  رابطه  در  وی 
همسایه  برنامه  گفت:  )س(  معصومه  حضرت 
از دور سالم از شبکه  از شبکه یک، برنامه به تو 
شبکه  از  خدا  سمت  و  خورشید  آستان  در  دو، 
سه، ایوان بهشت از شبکه قرآن، آستان فاطمی 
برنامه  پنج،  شبکه  از  نیایش  تا  شما  شبکه  از 
تعویض پرچم و دختران آفتاب و... از شبکه نور، 
و  معارف  رادیو  و  قم  رادیو  از  میالد  شام  جشن 
از  هدایت  و  والیت  شبکه  از  برنامه هایی  ویژه 

است. مقدس  آستان  رسانه ای  برنامه های 
)س(  معصومه  حضرت  حرم  فرهنگی  معاون 
و  ناشنوایان  ویژه   کریمه  ندای  جشن  گفت: 
دیگر  از  نخاعی  ضایعه  دختران  زیارت  برنامه 

است. )س(  معصومه  حضرت  حرم  برنامه ها 
نیز  بین الملل  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
انگلیسی  و  عربی  اردو،  زبان  به  برنامه هایی 

می شود. برگزار 
بابیان اینکه فیلم حضرت معصومه )س(  وی 
ادامه  است،  تولید  مراحل  کردن  طی  حال  در 
تولید  انیمیشن  صورت  ابتدا  فیلم  این  داد: 
می شود  ساخته  اصلی  فیلم  سپس  و  می شود 
در  نیز  )ع(  معصومه  حضرت  فیلم  تله  همچنین 

است. پایانی  مراحل  کردن  طی  حال 
آستان  اجرایی  معاون  نژاد،  محمود  هادی 
در  نیز  )س(،  معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس 
این نشست عنوان کرد: برنامه های دهه کرامت 
عصر روز سه شنبه با تعویض پرچم آغاز می شود 
حجت االسالم والمسلمین  سخنرانی  با  که 

است. همراه  تحویلدار  مداحی  و  مؤمنی 
کرامت  دهه  افتتاح  آیین  داد:  ادامه  وی 
حرم  در  )س(  معصومه  حضرت  والدت  روز  در 
روز  در  اختتامیه  آیین  و  )س(  معصومه  حضرت 
والدت امام رضا )ع( در حرم امام رضا )ع( برگزار 

می شود.
هشت  نیز  خطبه خوانی  آیین  کرد:  بیان  وی 
حجت االسالم والمسلمین  سخنرانی  با  صبح 
مداحی  )ع(،  رضا  امام  حرم  تولیت  مروی، 
می شود  برگزار  مسئولین  حضور  با  و  نریمانی 
خطبه خوانی،  آیین  برگزاری  از  قبل  همچنین 
صحن  در  خادمین  حضور  با  جاروکشی  برنامه 

می شود. انجام  )ع(  رضا  امام 
وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ عنوان برنامه 
است،  شده  گرفته  نظر  در  کرامت  دهه  برای 
بیان کرد: سفیران کریمه در دهه کرامت به 12 
استان اعزام می شوند همچنین از درهای چوبی 
حرم حضرت معصومه )س( که توسط هنرمندان 

می شود. رونمایی  است  شده  ساخته  قمی 
حضرت  مقدس  آستان  اجرایی  معاون 

معصومه )س( افزود: حدود ۲۷ خدمت در حرم 
ارائه  خادم  هزار   ۱۱ توسط  معصومه  حضرت 
نفر  هزار  شش  به  کرونا  دوران  در  که  می شود 

بود. رسیده 
تبلیغات  و  علی قاسمی، مدیر روابط  عمومی 
کرد:  عنوان  )س(،  معصومه  حضرت  حرم 

استفاده  به  انقالب  معظم  رهبر  تأکید  به  توجه 
جهاد  برای  مختلف  ظرفیت های  از  حداکثری 
تبیین، توجه عمومی به فرهنگ زیارت، ضرورت 
شادی  در  الگوسازی  و  کریمه  خدمت  گسترش 
بوده  فرصت هایی  و  ظرفیت ها  جمله  از  معنوی 
است که در دهه کرامت امسال به آن توجه شده 

است.
وی ادامه داد: معرفت افزایی، خدمت رسانی 
بودن،  بنیان  دانش  نشاط،  و  شادی  کریمانه، 
خالقیت  و  نوآوری  ها،  فعالیت  بودن  مردمی 
بر  که  است  اصولی  از  بودن  روشنگرانه  و 

است. حاکم  کرامت  دهه  برنامه های 
کرامت  دهه  روزهای  شعار  با  رابطه  در  وی 
چشم  نور  فاطمی  دختر  شعار  کرد:  اظهار 
خانه، شعار »خانواده تمدن ساز؛ مطلع عشق، 
گاه؛ تکیه گاه  کانون محبت«، شعار »روحانیت آ
هادی  )ره(؛  خمینی  »امام  شعار  محرومان«؛ 
)ع(؛  زادگان  »امام  کرامت، شعار  منادی  و  امت 
»شاهچراغ؛  عزت«،  به  دعوت  قسط،  به  قیام 
شعار  والیت«،  مدافع  امامت،  پشتیبان 
»نوجوانان و جوانان و دهه نودی ها؛ پیشگامان 
»زیارت  شعار  مردم«،  خادم  و  انقالب  دوم  گام 
»مدیریت  شعار  کریمانه«،  همدلی  و  عارفانه 
امام   « جهادی«، شعار »جامعه مهدوی«، شعار 
برای  شده  تعیین  شعارهای  ترتیب  به  رئوف« 

► است.    کرامت  دهه 

دبیر کانون های خدمت آستان رضوی مطرح کرد:

● تشریح برنامه های دهه کرامت در استان قم    ●

از سوی معاون حرم بانوی کرامت؛

برنامه های دهه کرامت در حرم حضرت معصومه)س( اعالم شد
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عناوین روزهای دهه کرامت 
۱۴۰۱ اعالم شد

القعده؛  یازدهم ذی  تا  اول  از   که   ۱۴۰۱ روزهای دهه کرامت  عناوین 
مصادف با والدت حضرت فاطمه معصومه)س( تا والدت علی بن موسی 

الرضا)ع(است به تناسب رویدادها و مناسبت های هر روز اعالم شد.
َواْلَبْحِر  اْلَبِرّ  ِفی  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِنی  ْمَنا  َکَرّ »َوَلَقْد  آیه شریفه  به  توجه  با 
و  َتْفِضیاًل«  َخَلْقَنا  ْن  ِمَمّ َکِثیٍر  َعَلٰی  ْلَناُهْم  َوَفَضّ َباِت  ِیّ الَطّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم 
باری  حق  حضرت  مقدس  ذات  توسط  انسان ها  تمامی  گرامیداشت 
هر  مناسبت های  تناسب  به  کرامت  دهه  مختلف  روزهای  برای  تعالی؛ 

اند. گرفته  قرار  توجه  مورد  مردمی  گروه های  از  قشر  یک  روز، 
بر پایه این گزارش امسال دهه کرامت با شعار »خدمت کریمانه؛ جهاد 
این دهه همچون سال های  روزهای  از  و هرکدام  برگزار شده  عالمانه« 

گذشته عنوان ویژه ای دارد که در ادامه می آید:
معصومه  حضرت  والدت  مناسبت  به  خرداد   ۱۱ چهارشنبه  روز  عنوان 
)س(، »دختران فاطمی؛ نور چشم اهل خانه« است که مخاطب خاص 

این روز دختران )دختر در بستر خانواده( اعالم شده است.
روز پنج شنبه ۱۲ خرداد »خانواده تمدن ساز؛ کانون محبت و کرامت« 
خانواده(  )ستون های  پدران  و  مادران  روز  این  مخاطبان  و  گرفته  نام 

. هستند
روز جمعه ۱۳ خرداد به مناسبت سالروز سخنرانی امام خمینی )ره( در 
مخاطبان  که  است  گرفته  نام  محرومان«  تکیه گاه  گاه؛  آ »عالمان  قم، 

این روز توانیابان و مددجویان خواهند بود.
و  امام خمینی )ره( مخاطبان  به مناسبت رحلت  روز شنبه ۱۴ خرداد 
این روز )امام  جامعه هدف )مدیران و مسئوالن( خواهند بود و عنوان 
شده  اعالم  کرامت(  مسیر  در  امت  هادی  علیه؛  الله  رحمت  خمینی 

است.
بقاع  و  امام زادگان  بزرگداشت  روز  با  مصادف  خرداد   ۱۵ یکشنبه  روز 
متبرکه و همچنین قیام پانزده خرداد، )امامزادگان علیه السالم؛ محور 
بصیرت، جهاد، شهادت( عنوان گرفته است و مخاطبان این روز زائران 
بر محور )جریان گردشگری زیارت در کشور و بین الملل( خواهند بود.
شاهچراغ  حضرت  بزرگداشت  روز  مناسبت  به  خرداد   ۱۶ دوشنبه  روز 
علیه السالم به عنوان )حضرت احمد بن موسی الکاظم علیهماالسالم؛ 
امین والیت، اسوه مدافعان والیت( نامیده شده است و مخاطبان این 

انتظامی هستند. و  نیروهای نظامی  روز 
دوم  گام  طالیه داران  جوانان؛  و  )نوجوانان  خرداد   ۱۷ سه شنبه  روز 
و  نوجوان  دانش آموزان  روز  این  مخاطبان  و  گرفته  عنوان  انقالب( 

هستند. دانشجویان 
جهاد  پایگاه  دینی؛  تشکل های  و  )مساجد  خرداد   ۱۸ چهارشنبه  روز 
تبیین( نام گرفته و مخاطبان این روز تشکل های مردمی خواهند بود.
و  کرامت  محور  انقالبی؛  و  مردمی  )مدیریت  خرداد   ۱۹ پنج شنبه  روز 

هستند. کارمندان  و  کارگران  روز  این  مخاطبان  و  گرفته  نام  عزت( 
روز جمعه ۲۰ خرداد )تحقق جامعه مهدوی در پرتو خدمت رضوی( نام 

گرفته است و مخاطبان این روز تولیدگران دانش بنیان هستند.
همچنین روز شنبه ۲۱ خرداد مصادف با والدت امام رضا )ع( )عالم آل 
محمد )ص(؛ امام رأفت و کرامت( نامگذاری شده است و جامعه علمی 

کشور مخاطبان این روز هستند.
حضرت  والدت  با  مصادف  القعده؛  ذی  یازدهم  تا  اول  است  گفتنی 
تقویم  در  )ع(  الرضا  موسی  بن  علی  والدت  تا  )س(  معصومه  فاطمه 

است. شده  نامگذاری  کرامت  دهه  عنوان  به  کشور  رسمی 

خبـر

که  ارزشمند است  میراثی  تاریخی در قم  بافت      ◄
نگاه  و فنی است هر چند که  شایسته شناسایی دقیق 
ها در خصوص بافت تاریخی قم متفاوت است که در این 

انجام کار کاشناسی ضرورت دارد. زمینه 
و  شهرسازی  عالی  شورای  نوروزی:  مهر  زهره 
را  قم  مرکزی  مناطق  از  هکتار   ۳۱۵ حدود  معماری 
است.  کرده  مصوب  و  تعریف  تاریخی  بافت  عنوان  به 
 ۱۲۰۰۰ بر  بالغ  کنونی  وضع  در  قم  شهر  مساحت 
هکتار برآورد می شود. مخالفان بافت می گویند مساحت 
تصویبی بافت درست نیست و میزانی از آن به هیچ وجه 

باشد. تاریخی  بافت  نیست  ممکن 
بافت  مخالفان  و  مدافعان  بین  که  است  چندی 
تاریخی قم مباحثی در گرفته است و هر دو دسته برای 
مناصب  در  مخالفان  از  برخی  دارند،  دالیلی  خویش 
قدرتی  اساس  بر  گروه  این  و  دارند  قرار  تصمیم گیری 
تخریب های  به صورت  آورده اند، وضعیتی  به دست  که 
ایجاد  بافت  در  َتَبعی  ناهنجاری  ایجاد  و  موضعی 
می کنند تا تعدادی از مردم بدان ها بپیوندند. سپس به 
تریبون هایی که در  از  استفاده  با  عنوان مدافعان مردم 
می کوشند. بافت  تخریب  برای  تبلیغ  به  دارند  اختیار 
مساحت  برابر  در  بافت  مساحت  می گویند  موافقان 
این  تخریب  بر  مخالفان  اصرار  و  است  ناچیز  شهر  کل 
ناموجه و شایسته است که برای تعیین دقیق  مساحت 
متخصصان  نظر  از  می بایست  تاریخی  بافت  مساحت 
رابطه  اداره کننده شهر  نهادهای  با  ترجیحًا  مستقل که 

شود. استفاده  باشند  نداشته  اداری 
کارشناسان  از  محسنی  محسن  سید  با  باره  این  در 
زیر  شرح  به  که  کرده ایم  گفتگو  قم  تاریخی  بافت 

. شد می با
تعریف بافت تاریخی چیست و عناصر آن را بیان 

کنید؟
بافت های  احیای  و  مرمت  از  حمایت  »قانون  در 
شورای  مجلس   ۹۸ سال  مصوب  فرهنگی«،   - تاریخی 
تعریف شده  این شکل  به  بافت  اسالمی، صرفًا محدود 
ثبت  فرهنگی  و  تاریخی  منطقه  یک  »محدوده  است: 
هدف  با  قانونی  مقررات  و  ضوابط  با  همراه  که  شده 
محافظت مؤثر از آثار فرهنگی، تاریخی، طبیعی و ملی 
قانونی  حمایت های  و  منطقه  آن  در  موجود  جهانی  یا 
ساختاری،  )منظری،  حفاظتی  الیه های  عنوان  به 
تعریف  می شود.«  مشخص  نقشه  روی  بر  عملکردی( 
بلکه  نمی شود،  محسوب  بافت  خود  تعریف  مذکور، 
بیان می کند. را  بافت(  )مرز  بافت  ثغور  و  تعریف حدود 

اما به اعتقاد من بافت تاریخی ، محیطی انسان مدار 
و  عمومی  مکان های  شامل  اجتماعی  و  محله محور  و 
شخصی بوم ساز است که طی نظمی خاص، طبیعی و 
بر اساس نیازهایی که در طول زمان ایجاد شده است با 

شده اند. مرتبط  یکدیگر 
انسان،  از  است  شده  تشکیل  تاریخی  بافت  عناصر 
مسجد  همچون  عمومی  مکان های  برداشتن  در  خانه، 
طول  در  شکل گیری  بازار،  و  حمام  و  تکیه  و  آب انبار  و 
تاریخ، نظم و پیوستگی و همگونی و داشتن خط آسمان 
در  امروزی  فن آوری  تأثیری  بی  کم ارتفاع،  و  یکسان 
با شرایط جغرافیایی  تکوین و شکل گیری آن، مطابقت 
و  ساخت  در  بومی  مواد  یا  مصالح  از  استفاده  منطقه، 
و  پا  خود  آن،  شکل یابی  نبودن  آمرانه  و  دستوری  ساز، 

بودن. نگهدارنده  خود 
فرسوده  بافت  و  تاریخی  بافت  ممیزه  وجه 

؟ چیست
ممکن است قسمتی از بافت تاریخی فرسوده باشد، 
اما بافت فرسوده که در دوران معاصر بدون در برداشتن 
شمار  به  تاریخی  بافت  شده  ایجاد  باال  ده گانه  عناصر 
نمی رود و به عبارت بهتر، هر چند امکان دارد قسمتی 
اما  باشد،  فرسوده  کالبدی  لحاظ  از  تاریخی،  بافت  از 
واجد ارزش معنوی و فرهنگی است؛ در حالی که بافت 
این  تفاوت  و  ندارد  هویتی  و  معنایی  ارزش  فرسوده 
و  معنا  همین  در  امروزی  فرسوده  با  تاریخی  فرسوده 

هم  حالتی  در  تاریخی  بافت  رو  همین  از  است.  هویت 
استفاده  و  مرمت  و  نگهداری  ارزش  باشد،  فرسوده  که 

دارد. را 
فرسوده  و  تاریخی  بافت  مفهوم  دو  قم  در  ما 

چیست؟ علت  می شود  یکسان انگاری 

تاریخی،  بافت  مخالفان  ترفندهای  از  یکی 
درهم آمیختگی دو مفهوم تاریخی و فرسوده است. این 
افراد با مغالطه کردن سعی می کنند بافت فرسوده را بر 
بافت تاریخی تطبیق و این دو را همسان نشان دهند تا 
آنکه  حال  برسند.  خود  اهداف  به  آنها  یکسان سازی  با 
سخت افزاری  و  کالبدی  آنکه  از  بیش  دو  این  تفاوت 
و  است  نرم افزاری  و  هویتی  و  معنایی  تفاوت  باشد، 
هویت  و  معنا  از  تهی  فرسوده  بافت  روشن تر  عبارت  به 
در  خستگِی  که  فرضی هم  در  تاریخی  بافت  اما  است، 
کالبد را داشته باشد، واجد ارزش و غنا و اهمیت است.
و  وارداتی  عناصر  اثر  در  بافت  عناصر  از  شماری 
دخالت های دستوری از بین رفته اند. برای مثال عنصر 
نظم و پیوستگی دچار خدشه شده است. هم چنین خط 
آسمان به علت همین دخالت های ناروا دچار شکستگی 
از  یکی  بیان  در  بافت  مخالفان  است.  شده  فاحش 
دست  از  عناصر  از  تعدادی  چون  می گویند  دالیل شان 

ندارد. توجیه  بافت  نگهداری  بنابراین  است،  رفته 
برای  دالیلی  چه  قم  تاریخی  بافت  مخالفان 

دارند؟ بافت  تخریب 
مخالفان بافت تاریخی ۷ دلیل عمده دارند که شامل 

این موارد است.
وجود  تاریخی  بافت  نام  به  چیزی  اساسًا  قم  در   .۱
ندارد. ۲. بافت تاریخی قم با بافت تاریخی کاشان و یزد 
متفاوت است و در قم ارزش نگهداری ندارد. ۳. مدافعان 
و  مالکان   .۴ نیستند.  بافت  در  زندگی  به  حاضر  بافت 
فرزندان شان  برای  بافت  در  می خواهند  حق  صاحبان 
محدودیت  وجود  با  و  بسازند  آپارتمان  و  سکونت  محل 
در بافت چنین امکانی را نمی یابند. ۵. محدویت ایجاد 
شده در بافت موجب افت درآمد شهرداری می شود. ۶. 
وجود بافت موجب جلوگیری از توسعه شهر می شود. ۷. 
صرفًا باید لکه های تاریخی حفظ شود و نگهداری بافت 

هزینه بر است و هیچ گونه توجیهی ندارد.
نظر موافقان بافت تاریخی قم چیست؟ آنان چه 

دارند؟ استداللی 
بافت  حفظ  برای  مشخص  دلیل   ۱۷ بافت  موافقان 
بافت   .۱ شامل:  آنها  جمله  از  که  دارند  قم  تاریخی 
در  تنوع  بافت موجب  از هویت است. ۲. حفظ  نمادی 
فرهنگی  و  معنایی  ارزش  بافت   .۳ است.  شهری  بافت 
دارد. ۴. حفظ بافت فقط هدف اصلی نیست. ۵. مراد 
صورت  به  هم  حداکثری  بهره برداری  بافت،  حفظ  از 
مادی  و  اقتصادی  قالب  در  هم  و  فرهنگی  و  معنوی 
برای  کوتاه مدت  در  شاید  بافت  تخریب   .۶ هست.  نیز 
زیان  به  درازمدت  در  ولی  کند  ایجاد  درآمد  شهرداری 
شهر و شهرداری است. ۷. بیشتر مخالفان بافت بیش از 
آنکه به منافع عمومی و منافع شهر اعتقاد داشته باشند، 
به منافع خویش می اندیشند. روشن تر، تخریب بافت و 
بلوارسازی و آپارتمان سازی و مانند این ها، موجب ایجاد 

تخریب  مبلغان  از  عده ای  برای  درآمد  و  گسترده  سفره 
می شود. برای نمونه بررسی اسناد دفترخانه های اسناد 
رسمی و اسناد اداره ثبت خاصه از حیث مالکیت، قبل و 
بعد از تخریب، زمینه خوبی برای نشان دادن واقعیت ها 
است. ۸. حفظ بافت به جذب گردشگر کمک می کند. 
۹. در عالم واقع و در خارج از بافِت تاریخی، نمونه های 
یک  در  فرزندان  و  مادر  و  پدر  )زندگی  شده  عنوان 
کم شمارند  بسیار  یا  نادرند  یا  هم(  با  آپارتمانی  مجتمع 
بیشتر  داد. ۱۰.  تعمیم  تاریخی  بافت  به  را  آن  بتوان  تا 
با بی توجهی و دست اندازی  و  به عمد  مبلغان تخریب، 
در بافت، موجب خالی شدن جمعیت از بافت می شوند. 
۱۱. اگر مبلغان تخریب آنقدر که برای تخریب و تملک 
کار می بستند،  به  ترمیم  برای  و هزینه می کنند،  سعی 
موجب  هم  و  شهرداری  برای  پایدار  درآمد  موجب  هم 
مبلغان  بیشتر  بافت می شد. ۱۲.  برای  جذب گردشگر 
 - اسالمی  معماری  طرفدار  را  خود  گفتار  در  تخریب 
شیوه  همان  بیشتر  نتیجتًا  اما  می کنند.  معرفی  ایرانی 
وهابی  معماری  نام  به  افواه  در  که  سعودی  عربستان 
شهرت دارد، در پیِش رو دیده می شود؛ همچون ایجاد 
خط  شکستن  و  تاریخی  بافت  در  مرتفع  هتل های 
و  سنگ فرش کردن  و  مذهبی  اماکن  اطراف  در  آسمان 
یکسان سازی گورستان ها و ساخت مناره ها و گنبدهایی 
 .۱۳ است.  سعودی  عربستان  در  معماری  خاص  که 
و  یادگارها  رفتن  بین  از  موجب  تاریخی  بافت  تخریب 
و  تحصیل  و  زندگی  محل  همچون  تاریخی  یادمان های 
و  می شود  ایران  اسالمی  انقالب  وقایع  و  علما  تدریس 
مکانی  موقعیت های  نشان دادن  در  تاریخ  روایت گران 
در  که  است  میراثی  شهری  قم   .۱۴ می شوند.  ناتوان 
جهان امروز به عنوان مهد تشیع شناخته می شود. یکی 
تاریخی  بافت  از  نگهداری شایسته  امر،  این  الزامات  از 
است. ۱۵. مخالفان بافت درکی از اهمیت بافت ندارند؛ 
چون از عمق تاریخ و فرهنگ و هویت حوزه کاری شان 
دعوی،  این  دالیل  از  یکی  ندارند.  کافی  اطالعات 
مذکور  موضوعات  از  )نشانه ای(  َاماره ای  هیچ  نداشتن 
آنان  نزد  گفتار  در  چه  و  رفتار  در  چه  و  نوشتار  در  چه 
ارتباط  بدون  تاریخی  بناهای  لکه ها  حفظ   .۱۶ است. 
معنادار با عناصر دیگر بافت صرفًا حالت نمادین دارد و 
حتی خود لکه ها را بی معنا می کند. ۱۷. هدف از حفظ 
جریان  آن  در  حیات  یعنی  است.  آن  زنده مانی  بافت 
تمام اجزای  امر می باید  این  به  نیل  برای  باشد.  داشته 

تاریخی. بناهای  و  لکه ها  صرفًا  نه  شود  حفظ  بافت 
قم  تاریخی  بافت  حفظ  ضرورت  در  شما  دالیل 

؟ چپست
۱. مساحت بافت در برابر مساحت کل شهر چندان 

زیاد نیست که مخالفت هایی به این شدت برانگیزد.
نیست.  بافت  در  اقامت  مستلزم  بافت  از  دفاع   .۲
دفاع  نیز  شیراز  تاریخی  بافت  از  ما  می گویند،  موافقان 
زندگی  شیراز  تاریخی  بافت  در  باید  الزامًا  آیا  می کنیم، 
برای  که  هزینه ای  برابر  در  بافت  برای  وانگهی  کنیم. 
تملک و تخریب می کنید، چه کرده اید که انتظار اقامت 

دارید؟
ملک  از  درآمد  ایجاد  با  حق  صاحبان  و  مالکان   .۳
خود به حفظ آن راغب خواهند شد. بستر درآمدزا را باید 

کنند. ایجاد  شهری  مدیران 
۴. حفظ بافت در راستای توسعه است و توسعه صرفًا 
در تخریب و تملک و بلوارسازی و آپارتمان سازی خالصه 
از  حداکثری  بهره برداری  و  میراث  نگهداری  نمی شود. 
آنچه معنوی و چه اقتصادی در یکی از محورهای توسعه 

همه جانبه تعریف می شود.
خود،  فرزندان  برای  خانه سازِی  خصوص  در   .۵
دیگری  خواسته های  است  ممکن  مالکان  بسا  چه 
بحث  در  تصمیم گیری  نظام  در  اما  باشند.  داشته  هم 
کنونی، نظر متخصصان )شهرسازان و معماران( مالک 
است. وانگهی در کجا تا این حد به خواسته های مشابه 
می کنید؟ اینجا  در  که  کرده اید  شدت  این  به  توجه ای 
و  نگهداری  برای  راهکارهای  چه  شما  دید  از 

دارد؟ وجود  قم  تاریخی  بافت  از  بهره برداری 
و  فرهنگی  به  بافت  از  قسمتی  کاربری  تغییر   .۱
تراکم  اعطای   .۲ این ها  مانند  و  گردشگری  و  آموزشی 
قابل جابجایی و قابل فروش به مالکان و صاحبان حق 
اعطای  یا  و  معافیت   .۴ ساخت  عوارض  از  معافیت   .۳
بانکی  تسهیالت  اعطای   .۵ مجوزها  صدور  در  تخفیف 
تخفیف های  و  معافیت  اعمال   .۶ کم سود  و  بی سود 
با  که  تجاری  اماکن  برای  موقت  صورت  به  ولو  مالیاتی 
رعایت شیوه نامه های مربوط در بافت مستقرند؛ همانند 
سنتی  شربت خانه های  و  خوراکستان ها  و  رستوران ها 
به دست  امالک  از  پاره هایی  )خریداری(  تملک   .۷
همچون  عمومی  خدمات  ارائه  منظور  به  شهرداری 
ایجاد پارکینگ های کوچک برای ساکنان ۸. طراحی و 
اجرای آتش نشانی مخصوص بافت تاریخی با اقتباس از 
شهرداری  تأسیس   .۹ ایتالیا  خاصه  اروپایی  کشورهای 
فضای  و  حقیقی  محیط  در  تبلیغ   .۱۰ تاریخی  بافت 

مجازی
مزایای نگهداری بافت تاریخی قم چیست؟

شکی نیست که نگهداری بافت، هزینه بر و پرزحمت 
حتی  و  مدت  دراز  در  آن  مزایای  اما  است.  زمان بر  و 
میان مدت بر این هزینه ها غلبه خواهد کرد. به شماری 

اشاره می شود. زیر  مزایا در  این  از 
 .۳ زندگی  تنوع  حفظ   .۲ شهری  هویت  حفظ   .۱
مادی  و  معنوی  افزوده  ارزش  ایجاد  و  گردشگر  جذب 
با آهنگی  البته  پایدار  ایجاد درآمد  برای کلیت شهر ۴. 
کند ولی پایدار هم برای مردم اعم از مالکان و دیگران و 
هم برای دستگاه های نگهدارنده شهر خاصه شهرداری 
طریق  از  شهر  مرکزی  هسته  در  مثبت  انرژی  ایجاد   .۵
و  داستان  و  و سرود  پاتوق های شعر  و  زورخانه  تأسیس 
آسایش  و  آرامش  کانون  ایجاد   .۶ این ها  مانند  و  تئاتر 
روانی ۷. ایجاد کانون و الگویی برای تعامل و همزیستی 
و همیاری و همبستگی ۸. بازمانده فرهنگ سنتی که در 
حال میرایی است - ضمن حفظ شدن در کنار فرهنگ 
مدرن - تقویت خواهد شد. ۹. معنا بخشیدن به زندگی 
در برابر ساخت وساز بدون روح یعنی آپارتمان سازی که 
ناهمگون  کاماًل  فرهنگی  از  هم  آن  وارداتی،  آن  منشأ 
برابر به  است. ۱۰. حفظ و تقویت جامعه اجتماعی در 
وجود آمدن کلونی جمعیت ناشی از شهرسازی جدید و 

ماشین محور بافت  برابر  در  انسان محور  بافت  حفظ 
تاریخی قم  بافت  بازمانده  از عناصر  ارزیابی شما 

؟ چیست
مخالفان  دالیل  از  یکی  شد  گفته  که  همان گونه 
آنان  است.  آن  عناصر  از  شماری  رفتن  دست  از  بافت، 
اتباع  و  بزه کاران  و  به وجود معتادان  در مثال های خود 

می کنند. اشاره  بافت  در  بیگانه 
عناصر  از  شماری  چند  هر  می شود  گفته  پاسخ  در 
بافت به هر علتی از بین رفته است، با این حال عناصر 
بازمانده ارزش حفظ دارد. می توان گفت عناصر پایه ای 
همچون مساجد و تکایا و بقایای انسانی از نیست شدن 
کامل بافت جلوگیری کرده اند و همین عناصر اساسی 
و  پیوستگی  به  گسستگی  از  جلوگیری  ضمن  می تواند 

بازسازی جدید کمک کند.
میراثی  تاریخی،  بافت  می شود،  عنوان  مجموع  در 
ارزشمند از پیشینیان است که شایسته شناسایی دقیق 
و  معنوی  چه  حداکثری  بهره برداری  و  مرمت  و  فنی  و 
به  را  افزوده شهر  ارزش  آن  اقتصادی است. تحقق  چه 
صورت پایا افزون می کند. تصمیم گیرندگان برای بافت 
و  فرهنگ  و  تاریخ  از  کافی  و  عمیق  شناخت  می باید 
هویت حوزه کارِی ِشان داشته باشند. امری که در کردار 
و آثار و حتی گفتار بیشترشان دیده و شنیده نمی شود. 
در  قم  تاریخی  بافت  از  توجهی  قابل  که بخش  هرچند 
سال های اخیر با نامهربانی مواجه و تخریب شد، اما به 
نظر می رسد برای حفظ باقیمانده بافت تاریخی قم الزم 
باشد طبق ابالغیه وزارت میراث فرهنگی شهردار بافت 
تاریخی  بافت  باقیمانده  بتوانیم  تا  شود  تعیین  تاریخی 

قم را از نابودی نجات دهیم.  ►

در گفتگویی مطرح شد:

● مخالفان و موافقان بافت تاریخی قم چه می گویند؟    ●
 ضرورت نگاه کارشناسی

آگهی مزایده اتومبیل
مدل   – آی  ایکس  تی  جی  پراید  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  گهی  آ
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران   ۹۲ ط   ۳۲۶ شهربانی  شماره  به   ۱۳۸۶

  ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۶ ۵ /۱
شماره  با   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۹۶۵/۱( کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
عفت  له:  متعهد    - منش  حیدری  اله  روح  متعهد:   )۱۴۰۰۰۰۹۹۶ بایگانی 
آزادی  بهار  تمام  ۲۱۹ عدد سکه  تعداد  با موضوع الزم االجرای  دهقان نصیری 
سند:  تاریخ   ،  ۸۰۴۵ سند:  شماره  ازدواج:  سند  استناد  به  ایران  رایج  طالی 
دستگاه  یک  قم    ۱۲ ازدواج  دفترخانه  صادرکننده:  دفترخانه   ۱۳۸۵/۰۱/۲۳
ایران   ۹۲ ۳۲۶ ط  به شماره شهربانی   ۱۳۸۶ – مدل  ایکس آی  – جی تی  پراید 
 ۵ کیاومتر   – قم  آدرس:  به  ایران  پارکینگ  قم  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   ۱۶
از  و  گردیده  بازداشت  منش  حیدری  اله  روح  آقای  به  متعلق  جعفریه  جاده 

رسد: می  فروش  به  مزایده  طریق 
بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: مشخصات فنی خودرو 

شاسی:  شماره   ۱۳۸۶ مدل   – آی  ایکس  تی  جی   – پراید  خودرو 
 ۲۱۰۵۲۰۸ موتور:  شماره   S۱۴۱۲۲۸۶۶۱۱۶۸۷

مشخصات بدنه: خودرو فوق به علت خرابی با طری روشن نشد، فاقد تصادف 
و  باشد  می  سوختگی  آفتاب  و  جزئی  خش  و  خط  دارای  اتاق  بدنه  باشد،  می 

باشد. می  ریزی  روغن  فاقد  موتور 
نامه می باشد. خودرو فاقد بیمه 

 ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
ارزیابی  تومان(  میلیون  پنج  و  پنجاه  معادل  ریال  میلیون  پنجاه  و  )پانصد  ریال 

است. نموده 
چهارشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در    ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام 

شود. می 
ریال   ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
شروع  تومان(  میلیون  پنج  و  پنجاه  معادل  ریال  میلیون  پنجاه  و  )پانصد 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 

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

)۱۵۳۰۱ الف  )م  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده 
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ گهی:  انتشار آ تاریخ 

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   ۵۵ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
کوچه  کلهری-  شهید  خ  اراضی  قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۰۸
۳۵- پالک ۱۸ که بنام ورثه زهرا برمر فرزند محمدحسینمی باشد،  در جریان 
ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حضور  عدم  تبصره  بعلت   که  است  ثبت 
نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵
  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ مورخ  روزدوشنبه  در  مذکور  پالک  ۱/۲۲۵۳-تحدیدحدود 
بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک  در محل  ۱۲ صبح  الی   ۸/۳۰ ساعت 
به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم 
می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین 
تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )۱۵۱۶۵ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
 ۱۴۰۱/۰۳/۹ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم



بیان  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون     ◄
اینکه مردم از ما نمی پذیرند که اجرای برخی طرح ها 
است، گفت:  و شهرسازی  بر عهده مسکن  پروژه ها  و 
باید در اجرای طرح مسکن ملی و زیرساخت های آن 
تنها  بار آن  تا  این مسائل به صورت شفاف لحاظ شود 

نگیرد. قرار  شهرداری  دوش  بر 
به گزارش شهرنیوز، عباس حلوایی زاده در جلسه 
شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون 
قم که در منطقه هشت شهرداری برگزار شد، با اشاره 
پردیسان  منطقه  هزینه های  از  بسیاری  اینکه  به 
هرسال  کرد:  اظهار  است،  مهر  مسکن  به  مربوط 
انهار،  احداث  جدول گذاری،  برای  زیادی  هزینه های 
این  در  واقع  خیابان های  نگهداری  و  آسفالت  روکش 
شهرداری  که  بوده  حالی  در  این  و  می شود  طرح ها 

ندارد. قسمت  این  از  درآمدی  منبع 
منطقه ای  تنها  منطقه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  بیشتر  آن  سبز  فضای  نگهداری  هزینه  که  است 

نکات  به  ویژه ای  نگاه  باید  و  است  شهری  خدمات 
. کنیم

اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
و  طرح ها  برخی  اجرای  که  نمی پذیرند  ما  از  مردم 
گفت:  است،  شهرسازی  و  مسکن  عهده  بر  پروژه ها 
باید در اجرای طرح مسکن ملی و زیرساخت های آن 
تنها  بار آن  تا  این مسائل به صورت شفاف لحاظ شود 

نگیرد. قرار  شهرداری  دوش  بر 
در  داخلی  اتوبوس رانی  خط  راه اندازی  لزوم 

ن یسا د پر
و  مهندسی  مدیرکل  صفوی  امیرعباس  سید 
با  جلسه  این  در  نیز  شهرداری  ترافیک  اجرایی  امور 
دستگاه   ۱۴۰ بالغ بر  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره 
اتوبوس در شهر فعال هست، اظهار کرد: این رقم در 
این  که  بود  دستگاه   ۳۰۰ از  بیش  گذشته  سال  پنج 
برای  را  مشکالتی  مختلف  علت های  به  ناوگان  کمبود 

است. کرده  ایجاد  شهروندان 

اتوبوس رانی  ناوگان  ادامه داد: در حال حاضر  وی 
شرایط  بهترین  و  ندارند  خاصی  هزینه  و  بوده  جدید 
بالغ بر  فعال،  اتوبوس  تعداد  این  از  گفت:  داریم،  را 
۳۰ دستگاه به پردیسان اختصاص دارد که توسط سه 

می دهند. پوشش  را  منطقه  این  خط 
مدیرکل مهندسی و امور اجرایی ترافیک شهرداری 
پردیسان  شبکه  نقاط  برخی  اینکه  به  اشاره  با  قم 
ابراز کرد: مشکل بعدی  همچنان تکمیل نشده است، 
اصلی  خیابان  به  مجتمع ها  ورودی  بازگشایی  عدم 
را  زیادی  مسافت  شهروندان  می شود  باعث  که  بوده 

برسند. اتوبوس  ایستگاه  به  تا  کنند  پیاده روی 
منطقه  نیازهای  دیگر  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
است،  منطقه  داخل  اتوبوس رانی  خط  پردیسان 
وجود  منطقه  این  در  زیادی  مراکز  و  خیابان ها  چراکه 

است. کرده  ضروری تر  را  نیاز  این  که  داشته 
زمان  کاهش  برای  تالش  در  اینکه  بیان  با  صفوی 
انتظار شهروندان برای استفاده از ناوگان اتوبوس رانی 

کارهای  دیگر  از  گفت:  هستیم،  پردیسان  منطقه  در 
که  است  پردیسان  پایانه  راه اندازی  انجام،  حال  در 
سفرهای  که  هستیم  مذاکره  حال  در  شرکت  چند  با 

► انجام دهند.     را  برون شهری  و  داخل شهری 

◄   مدیر منطقه شش شهرداری قم با اشاره به اینکه 
 25 و  فرسوده  بافت  منطقه  این  مساحت  از  درصد   50
گفت:  است،  غیررسمی  سکونتگاه های  دیگر  درصد 
هزینه صدور پروانه در منطقه 6 جزء پایین ترین هزینه ها 

در قم و حتی در کشور است.
احمد ترکمن با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از 
مساحت منطقه ۶ قم بافت فرسوده است، اظهار داشت: 
می توان  نیز  باقی مانده  درصد   ۵۰ از  درصد   ۲۵ بالغ بر 

گفت سکونتگاه های غیررسمی بوده که زیرساخت های 
الزم را ندارد و ساخت وسازها به صورت قانونی و بر اساس 

اصول شهرسازی در آن انجام نشده است.
درصد   ۲۵ حدود  گفت  می توان  داد:  ادامه  وی 
ساخت وسازها در منطقه ۶ بر اساس اصول شهرسازی 
است و مابقی غیراصولی احداث شده و یا فرسوده و در 

است. قدیمی  کوچه های 
اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 

اجرا  دست  در  را  طرح  دو  فرسوده  بافت  احیای  برای 
توسط  تسهیالت  اعطای  طرح  نخستین  گفت:  داریم، 
در  درصدی   ۵۰ تخفیف  نیز  شهرداری  و  است  دولت 
می دهد. ارائه  مناطق  این  برای  ساخت  پروانه  صدور 

وی خاطرنشان کرد: هزینه صدور پروانه در منطقه ۶ 
جزء پایین ترین هزینه ها در قم و حتی در کشور است و 
ما با ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان پروانه صادر می کنیم 

که برای بافت فرسوده این مبلغ نصف می شود.

الزم  همکاری  شهرداری  اینکه  بر  تأکید  با  ترکمن 
همچنین  و  فرسوده  بافت  احیای  برای  شهروندان  با 
کرد:  انجام می دهد خاطرنشان  را  اصولی  ساخت وساز 
و  مسئوالن  جدی  عزم  نیازمند  وضعیت  این  از  خروج 
شهری  مدیریت  مجموعه  است؛  شهروندان  همکاری 
برای ساماندهی این منطقه برنامه های خوبی را دارد که 
شاهد  را  منطقه  وضعیت  بهبود  آن  اجرای  با  امیدواریم 

باشیم.    ►

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم گفت: شهرداری     ◄
در  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  از  توان  و  ظرفیت  تمام  با  قم 

کرد. خواهد  حمایت  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  برنامه های  راستای 
جلسه  در  کالنترزاده  مهدی  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  جمعی  و  استاندار  حضور  با  که  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد 
و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  به  مربوط  مباحث  شد،  برگزار  استان  مسئوالن 
و  قم  شهرداری  مجموعه  دغدغه های  از  را  آن  اشاعه  و  ترویج  برای  تالش 
آن  برای  مختلف  بخش های  در  که  دانست  قم  شهردار  ویژه  تأکید  مورد 

است. گفته شده  نظر  در  عملیاتی  و  اجرایی  فرهنگی،  برنامه های 
برگزاری  از  توان  و  ظرفیت  تمام  با  قم  شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حمایت  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  قم  استان  شهید   ۶۰۹۰ کنگره 
خواهد کرد، اظهار داشت: یکی از مباحث ضروری در برگزاری این کنگره 

مردمی بودن آن است که در این راستا می توان برنامه هایی ازجمله ایجاد و 
تقویت مجمع خیرین، اجرای طرح نذر شهدا، برپایی جشنواره ها باهدف 
افزایش تولیدات در حوزه ایثار و شهادت با همکاری دستگاه های مربوطه 

و… را به اجرا رساند.
کالنترزاده تعامل و همکاری تمامی متولیان را الزمه تحقق این امر دانست 
و ادامه داد: الزم است تمامی مجموعه های عضو کمیته ها برای برپایی هر 

چه باشکوه تر این کنگره هم افزایی و همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شهرداری آماده است در آستانه برگزاری کنگره نمادهای شهری در حوزه 
ظرفیت  از  استفاده  با  کرد:  خاطرنشان  کند،  تقویت  را  شهادت  و  ایثار 
مرسام  در  و  ساخته  مختلف  اقشار  شهدای  از  سردیس   ۱۰ هنرمندان 

► شد.     خواهد  رونمایی  آن ها  از  مختلف 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

با  قم  شهر  اسالمی  شورای  ◄ عضو 
احقاق  کنیم  تالش  باید  اینکه  بر  تأکید 
تا  شود  انجام  پردیسان  منطقه  حقوق 
کنیم،  اقدام  آن  آبادانی  برای  بتوانیم 
پردیسان  جهش  دنبال  به  اگر  گفت: 
بتوانیم  تا  شود  داده  حقوق  باید  هستیم 
خدمات  ارائه  و  زیرساخت ها  تأمین  برای 

کنیم. هزینه  شهروندان  به  مطلوب 
ماشاالله  شهرنیوز،  گزارش  به 
و  عمران  کمیسیون  جلسه  در  سعادتمند 
که  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل 
شد،  برگزار  شهرداری  هشت  منطقه  در 
و  مشکالت  و  موضوعات  اینکه  بیان  با 
تنگناهایی در پردیسان وجود دارد، اظهار 
این  رویه مشکالت  با وحدت  باید  ما  کرد: 
به ویژه  مربوطه  دستگاه های  از  را  منطقه 

کنیم. مطالبه  شهرسازی  و  مسکن 
شهرداری  درآمد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  و  است  محدود  بسیار  منطقه  این 
منطقه  این  به  نسبت  دستگاه ها  تعهدات 
باید  شهرداری  حق  گفت:  شود  انجام 
برخی  به  ندارد  لزومی  و  شود  گرفته 
در  ساخت وساز  برای  دستگاه ها  و  نهادها 
شود. ارائه  تخفیفاتی  پردیسان  منطقه 

با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
احقاق  کنیم  تالش  باید  اینکه  بر  تأکید 
تا  شود  انجام  پردیسان  منطقه  حقوق 
کنیم،  اقدام  آن  آبادانی  برای  بتوانیم 
پردیسان  جهش  دنبال  به  اگر  کرد:  ابراز 
ادارات،  از  را  شهرداری  حق  باید  هستیم 

بتوانیم  تا  بگیریم  و…  دانشگاه ها  افراد، 
خدمات  ارائه  و  زیرساخت ها  تأمین  برای 

کنیم. هزینه  شهروندان  به  مطلوب 
باید  کرد:  خاطرنشان  سعادتمند 
و  شهرداری  توسط  عمومی  مطالبه 
شود  ایجاد  پردیسان  درباره  شهر  شورای 
رفع  را  منطقه  این  مشکالت  بتوانیم  تا 

. کنیم
منطقه  سرانه های  بودجه  مطالبه  لزوم 

دولت از  پردیسان 
قم  شهر  شورای  عضو  اخوان   مجید 
پردیسان  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز 
این  کرد:  اظهار  دارد  زیادی  مشکالت 
و  زیرساخت ها  تأمین  بدون  را  منطقه 
سرانه ها اجبارًا به شهرداری تحویل دادند 
و  مسکن  که  وظایفی  و  تعهدات  برخی  و 
نیز  داشت  منطقه  این  در  شهرسازی 

نشد. عملیاتی 
این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درآمدهای  بین  تناسبی  هیچ  منطقه 
و  نگهداری  هزینه های  با  محدود 
ابراز  ندارد،  وجود  زیرساخت ها  تأمین 
از  درصد   ۲۵ واگذاری  موضوع  کرد: 
نیز  شهرداری  به  منطقه  تجاری  اراضی 
به  همچنان  و  مانده  مسکوت  سال هاست 
شهرداری  به  زمین ها  این  تحویل  دنبال 
هزینه های  از  بخشی  بتوانیم  تا  هستیم 

کنیم. تأمین  را  منطقه 
بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اینکه در طرح مسکن ملی نیز بیش از ۳۵ 

باید  که  شد  خواهند  ساکن  خانوار  هزار 
به  دیده شود، گفت:  تدابیر الزم  آن  برای 
بوده  منطقه  قوت  نقطه  که  سبز  فضا  جز 
و  خأل  دچار  زیرساخت ها  و  سرانه ها  سایر 
مشکل است و اگر بلوار آیت الله بروجردی 

امروز  نمی شد  احداث  به همت شهرداری 
بودیم. شاهد  را  بحرانی  وضعیت 

و  راه  تعهدات  شدن  اجرای  پیگیری 
پردیسان منطقه  در  شهرسازی 

دیگر  عضو  دهناد  محمدحسین  سید 
شورای شهر قم نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه این منطقه جزء یکی از مهم ترین 
اظهار  است،  قم  شهری  مدیریت  مناطق 
هکتار  هزار  دو  بالغ بر  هشت  منطقه  کرد: 
۱۵۰ هزار نفر در  از  مساحت دارد و بیش 

هستند. ساکن  آن 
منطقه  این  اینکه  بیان  با  وی 
آن  کنار  در  و  داشته  مختلفی  فرصت های 
چالش ها و مشکالتی هم دارد، ابراز کرد: 
سال   ۱۰ با  پردیسان  فعلی  وضعیت  البته 

کارهای  و  متفاوت است  بسیار  آن  گذشته 
گرفته  صورت  منطقه  در  خوبی  زیربنایی 

. ست ا
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم با اشاره به اینکه 
منطقه  این  ویژگی های  شاخص ترین  از 
در  گفت:  است،  سبز  فضای  باالی  سرانه 
محوری  مسجد  به  توجه  شهرسازی  حوزه 
است،  گرفته  صورت  محوری  محله  و 
سرمایه گذاری  فرصت های  همچنین 

که  داشته  وجود  منطقه  این  در  خوبی 
آن  افتتاح  حال  در  پروژه های  از  یکی 
است  غدیر  کهکشان  تفریحی  مجموعه 
دیگری  تفریحی  پروژه های  آن  بر  عالوه  و 
اجراست. حال  در  غدیر  بوستان  در  نیز 
منطقه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
روان  که  داشته  هم  زیادی  چالش های 
اتوبوس ها  کم  تعداد  و  سیالب ها  و  آب ها 
مشکالت  این  ازجمله  منطقه  سطح  در 
تی  آر  بی  خط  راه اندازی  که  است 
بخش  می تواند  بروجردی  آیت الله  محور 
این  حمل ونقلی  نیاز  از  قابل توجهی 

کند. رفع  را  منطقه 
پل  ادامه  اینکه  بر  تأکید  با  دهناد 
صادق)ع(  امام  محور  و  حججی  شهید 
منطقه  این  اصلی  و  مهم  اولویت های  از 
راه  حوزه  در  پروژه ها  این  گفت:  است، 
شود. پیگیری  باید  که  بوده  شهرسازی  و 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
پیاده  عابر  پل های  و  معابر  آسفالت  در 
است،  انجام  حال  در  خوبی  کارهای  نیز 
در  روباز  ورزشی  فضاهای  احداث  افزود: 
بوستان های منطقه هشت نیز مدنظر است 
که قطعًا مردم نیز از آن ها استقبال کرده و 
نشاط خوبی در این منطقه ایجاد می کند، 
این  به  ویژه  نگاه  حمل ونقل  معاونت 
همه  است  انتظار  و  باشند  داشته  منطقه 
درخور  خدمات  تا  دهیم  هم  دست به دست 
► دهیم.   ارائه  را  منطقه  این  ساکنان 

مرد المپیکی کشتی قم به جام 
بین المللی قزاقستان اعزام شد

فرنگی  کشتی  ملی  تیم  ترکیب  در  قم  استان  المپیکی  فرنگی کار 
ایران به رقابت های بین المللی 2022 در کشور قزاقستان  بزرگساالن 

شد. اعزام 
بازی های  در  قم  استان  المپیکی  ورزشکار  تنها  فارس،  گزارش  به 
المپیک اخیر به میزبانی توکیو ژاپن علیرضا نجاتی است که با اعتبار 
و  شد  اعزام   2020 توکیو  به   2019 جهانی  پیکارهای  سومی  مقام 
قزاقستان  بین المللی  مسابقات  به  ایران  اعزامی  تیم  ترکیب  در  حاال 

دارد. عضویت 
فرنگی  کشتی  منتخب  تیم های  همزمان  که  است  حالی  در  این 
رنکینگ  و  قزاقستان  المللی  بین  رقابت های  در  کشورمان  آزاد  و 
تیم  عضو  نجاتی  علیرضا  و  می یابند  حضور  کشتی  جهانی  اتحادیه 
و  قابلیت ها  نمایش  برای  60 کیلوگرم است که  کشتی فرنگی در وزن 

دارد. باالیی  انگیزه  خود  توانایی های 
عنوان  با  جهانی  اتحادیه  رنکینگ  کشتی  بین المللی  رقابت های 
میزبانی  به  ماه  خرداد   15 تا   12 روزهای  تورلیخانوف  بوالت  جام 
اوزان  در  فرنگی  کشتی  تیم  و  می شود  برگزار  قزاقستان  آلماتی  شهر 
 12 تعداد  کیلوگرم   130 و   97  ،87  ،82  ،77  ،72  ،67  ،60  ،55

دارد. رقابت ها  این  در  کشتی گیر 

رقابت تیرانداز قم در 
جام جهانی 2022

تیراندازی  ملی پوش  رقابت  آغاز  از  قم  استان  تیراندازی  هیات  رئیس 
باکوی  جهانی  جام   2022 پیکارهای  در  قم  بادی  تفنگ  رشته 

داد. خبر  آذربایجان 
این  کرد:  اظهار  قم،  در  فارس  با  گفتگو  در  متقیان نژاد  محمدجواد 
ملی  تیم  ترکیب  در  قم  استان  تیرانداز  قره باغی  هادی  حضور  دومین 
2022 است، در حالی  به مسابقات جام جهانی  اعزامی  ایران  تفنگ 
میزبانی  به  ماه  تا هفدهم خرداد  تیراندازی جام جهانی  که مسابقات 

شد. خواهد  برگزار  آذربایجان  باکوی 
تیراندازی  سرشناس  چهره های  از  یکی  قره باغی  این که  بیان  با  وی 
قم  تیراندازی  ارزنده  ملی پوش  این  کرد:  اضافه  می رود،  شمار  به  قم 
چندی پیش همراه با تیم ملی ایران در کشور برزیل نیز با برترین های 
اعزام  این  از  که  ارزنده ای  تجربه  با  و  پرداخت  رقابت  به  جهان  تفنگ 

است. شده  باکو  پیکارهای  راهی  دارد 
ترکیب  ۲۲ ورزشکار در  از همراهی  تیراندازی استان قم  رئیس هیات 
تیم ملی کشورمان خبر داد و افزود: جواد فروغی، وحید گل خندان، 
گلنوش  رستمیان،  هانیه  عفتی،  محمدرسول  پورحسینی،  سجاد 
محسن  هدایت  با  طوماری  زینب  و  برزگر  مهدیسا  سبقت الهی، 
می کنند. رقابت  تپانچه  رشته  در  صولت  امیرحسین  و  نصراصفهانی 
نکونام،  امیرمحمد  صداقت،  مهیار  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
هادی قره باغی، محمدامین ره سپار، نجمه خدمتی، فاطمه کرم زاده، 
حسین  هدایت  با  صادقیان  آرمینا  و  کبیری  فاطمه  امینی،  فاطمه 
به  برتر  رتبه های  کسب  برای  تفنگ  رشته  در  مناف فر  فرزاد  و  باقری 

رفته اند. مختلف  کشورهای  از  خارجی  حریفان  مصاف 
محمدمجید  یگانه،  بابک  آقازاده،  امیرحسین  کرد:  ابراز  متقیان نژاد 
با هدایت علی افسری در  اقبالیان، شیوا فرح پور و مرضیه پرورش نیا 
تراپ آقایان و پیام رجایی در تراپ بانوان نفرات اعزامی کشورمان به 
با دست  قم  نماینده  که  امیدواریم  و  این مسابقات محسوب می شوند 

پر از میدان خارج شود.

سعادتمند عضو شورای شهر از ضرورت مطالبه عمومی برای احقاق حقوق پردیسان گفت؛ خبـر

●  جهش زیرساخت ها در پردیسان به شرط همراهی دستگاه ها     ●

معاون عمرانی شهرداری قم: 

●  بخش قابل توجهی از انتظارات در پردیسان بر عهده راه و شهرسازی است    ●

مدیر منطقه شش شهرداری خبر داد: 

●  صدور پروانه در منطقه ۶ با پایین ترین رقم در کشور    ●

کالنترزاده تاکید کرد:

●  پشتیبانی و حمایت همه جانبه شهرداری قم از برگزاری کنگره ۶۰۹۰ شهید استان    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قضایی  مجتمع  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  تهران  مفتح  شهید 
عاطفه  خانم  علیه  راشکی  مسعود  اقای  له  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۱۰۶۰ 
مسعودی محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۴۶/۹۲۸/۲۲۴/۴۶۳ریال در 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق 
بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۰۶۰۰/۱۰۰۴ اصلی بخش ۱ را معرفی کرده 
که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. مسکونی به پالک ثبتی ۱۰۰۴ 
خیابان  ابتدای   – ساالریه   – قم  در  واقع  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۶۰۰ از  فرعی 
پنج  شماره  واحد  سوم  طبقه   )۳۷۷ )پالک  سفید  یاس  مسکونی  مجتمع   – ژاله 
نمای  سازبا  شمالی  صورت  به  فوق  ملک  امد.  عمل  به  بازدید  ان  محل  از   ،
بازدید  ترکیبی اجر سه سانتی و سنگ گرانیت احداث شده است و واحد مورد 
به مساحت حدود ۱۱۲/۶۶مترمربع دارای سالن نشمین با فرش کف سرامیک 

، بدنه کاغذ دیواری و سقف کاذب با گچبری و نورپردازی و رنگ کاری شده ، 
و  ، تراس و سرویس بهداشتی و حمام   mdf با کابینت  اپن  ، اشپزخانه  اتاق  دو 
نورگیر درطبقه مربوطه و سرویس پله و اسانسور به طبقات و پارکینگ و انباری 
رهن  ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  با  ساکن  مستاجر  اظهار  بنابر  و  باشد  می 
اپارتمان  واحد  ششدانگ  ارزش  باشد.  می  اجاره  در   ۱۴۰۱ خرداد  تاریخ  تا 
با  موجود  وضعیت  و  مساحت   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  فوق  مسکونی 
مبلغ  از مشاعات جمعا  استفاده  و حق  انشعابات   ، انباری   ، پارکینگ  احتساب 
مقرر  گردد  می  ارزیابی  ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیارد  دو  و  بیست 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 

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

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



کار  محیط  سالمت  کل  مدیر     ◄
حربه های  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت 
دخانیات  فروش  برای  دخانی  شرکت های 
سنی  گروه  در  دخانیات  مصرف  گفت: 

است. یافته  افزایش  سال   ۱۸ باالی 
برای  دخانی  شرکت های  حربه های 
جوانان  درصد  چند  دخانیات/  فروش 

می کنند؟ مصرف  دخانیات  ایرانی 
به گزارش فارس، جعفر جندقی، مدیر 
بهداشت  وزارت  کار  محیط  سالمت  کل 
صنعت  داشت:  اظهار  خبری  نشست  در 
متاسفانه  و  دارد  سرشاری  سود  دخانیات 
از  را  موضوع  شرکت ها  سود  این  دلیل  به 
حربه  با  را  جامعه  افراد  فرهنگی  لحاظ 
سوق  دخانی  مصرف  سمت  به  مختلف 

می دهد.
نمایش  الیت،  سیگار  تولید  گفت:  وی 
به  را  مردم  تلویزیونی  برنامه های  سیگار 
می دهند،  سوق  دخانیات  مصرف  سمت 
برای سالمت  مواد دخانی  تنها مصرف  نه 
و  زیست  محیط  برای  است  مضر  مردم 

است. مضر  نیز  اقلیم  تغییر 
وزارت  کار  محیط  سالمت  کل  مدیر   
 ۳.۵ ساالنه  اینکه  بیان  با  بهداشت 
بین  از  توتون  کشت  برای  هکتار  میلیون 
 ۸۴ ساالنه  دخانی  مواد  گفت:  می رود 
دی  معادل  گلخانه ای  گاز  تن  میلیون 

می کند. تولید  کربن  اکسید 
تنباکوی سبز نوعی  بیماری  وی گفت: 
نیکوتین است که کشاورزان  با  مسمومیت 

توتون کار به آن مبتال می شوند.
کار  توتون  کشاورز  یک  افزود:  جندقی 
روز  در  نیکوتین  سیگار  نخ   ۵۰ اندازه  به 
دارد.  مخربی  اثرات  این  و  می کند  جذب 
با  مسمومیت  سبز،  تنباکوی  بیماری 
نفر  یک  ۴کشاورز  هر  از  که  است  تنباکو 

می شود .  مبتال  آن  به 
جندقی ادامه داد: در مطالعه استپس 
مشخص   ۱۴۰۰ سال  بهداشت  وزارت 

 ۱۳۹۵ از  سیگار  روزانه  مصرف  که  شد 
سال   ۱۸ باالی  سنی  گروه  در   ۱۴۰۰ تا 
درصد   ۰.۷۷ به  درصد   ۰.۹۳ از  زنان  در 
درصد   ۱۷.۲ مزان  به  و  است  رسیده 
در  کاهش  میزان  است.  داشته  کاهش 
بین مردان در این گروه سنی حدود ۰.۵ 
 ۱۹.۹۵ به  ۲۰.۰۶ درصد  از  و  بوده است 
می دهد  نشان  این  است.  رسیده  درصد 
دخانی  صنایع  های  تالش  همه  رغم  علی 
کاهش  دخانیانت  مصرف  افزایش  برای 

داشتیم.  مصرف 
آخرین  نتایج  طبق  داد:   ادامه  وی 
سال،   ۱۸ باالی  سنی  گروه  در  مطالعه  
سال   ۱۸ باالی  زنان  درصد   ۴.۴۴ حدود 
سال   ۱۸ باالی  مردان  درصد   ۲۵.۸۸ و 
دخانی  محصوالت  انواع  مصرف کننده 
۱۴ درصد می شود.  به  نزدیک  که  هستند 
طی  که  است  این  دیگر  بحث  ولی 
 ۵۷ ۱۴۰۰ مصرف قلیان  ۹۰ تا  سال های 
بین  در  درصد   ۱۷ و  زنان  بین  در  درصد 
مصرف  در  است.  داشته  افزایش  مردان 
قلیان  و در مصرف  سیگار کاهش مختصر 

داریم. را  مصرف  بارز  افزایش 
 ۲۸ آمارها   مجموع  افزود:  جندقی 
گروه  در  را  قلیان  مصرف  افزایش  درصد 
تغییر  می دهد.  نشان  را  سال   ۱۸ باالی 
و مصرف  مواد دخانی  از  استفاده  رویکرد 
که  حالی  در  است  کننده  نگران  قلیان 
نیستند  آشنا  آن  عوارض  با  مردم  برخی 
نگاه  تفریح  عنوان  به  کشیدن  قلیان  به  به 

 . می کنند
به  ورود  دروازه  اینکه  بیان  با  وی 
تاکید  است،  سیگار  دخانی  مواد  مصرف 
 ۱۵ تا   ۱۳ بین  افراد  در  مصرف  کرد:  
شاید۹۰  است.  حساس  بسیار  سال 
دارند  مواد  مصرف  سو  که  کسانی  درصد 
در  بوده اند.  سیگار  کننده  مصرف  ابتدا 
نوجوانان  درصد   ۱۰.۲ طرح  انجام  زمان 
 ۷.۰۷ که  بودند  دخانیات  کننده  مصرف 

درصد دختران  و حدود ۱۲ درصد پسران 
مصرف  از  بیش  کشیدن  قلیان  بودند. 
در  نوجوانان  درصد   ۹.۰۲ است.  سیگار 
مواد  کننده  مصرف  طرح  انجام  زمان 
درصد   ۷.۰۱ که  بپدن  ای  قطره  دخانی 

بودند.  پسران   ۱۱.۶ و  دختران 

نوجوانان  درصد   ۳.۴ افزود:  وی 
این  در  که  بودند  سیگار  کننده  مصرف 
درصد   ۱.۲ و  پسران  درصد   ۴.۸ بین 
درصد   ۵.۷ همچنین  بودند.  دختران 
که  بودند  قلیان  کننده  مصرف  نوجوان 
درصد   ۴.۳ و  پسران   ۷.۳ بین  این  از 
دختران بودند که این خطرناک است زیرا 
نسبت  بیشتری  عوارض  کشیدن  قلیان 

۱.۹ درصد  از سوی دیگر  به سیگار دارد. 
دخانی  مواد  کننده  مصرف  نوجوانان 
دخانی  صنایع  ترفند  که  بودند  دود  بودن 
برنامه ریزی  به گونه ای  انگار دارند  است. 
پسران  پای  به  پا  هم  دختران  که  می شود 

باشند .  دخانیات  کننده  مصرف 

برنامه  های  داد:  ادامه  جندقی 
متعددی در این زمینه از جمله مالیات بر 
مصوب  آیین نامه های  و  دخانیات  عرضه 
دخانی  مواد  فروش  دارد.  وجود  دولت 
توسط افراد زیر ۱۸ سال و به افراد زیر ۱۸ 
مواد  دانه ای  فروش  است.  ممنوع  سال 
فروش  همچنین   ، است  ممنوع  دخانی 
آموزشی  اماکن  نزدیک  دخانی  مواد 

تخطی  فروشندگان  اگر  و  است  ممنوع 
می شود. لغو  آنها  فعالیت  مجوز  کنند 

قضایی  سیستم  نقش  به  اشاره  با  وی 
گفت:  متخلفان  با  برخورد  در  کشور 
به  جدی  ورود  باید  قضایی  سیستم 
باشد. داشته  گریز  قانون  افراد  با  برخورد 

وزارت  کار  محیط  سالمت  کل  مدیر 
برای  ما  همکاران  اینکه  بیان  با  بهداشت 
سایر  کمک  نیازمند  برنامه ها  اجرای 
مواقعی  در  گفت:  هستند  دستگاه ها 
در  اما  می شود  توهین  ما  همکاران  به 
را  خود  وظایف  مردم  سالمت  راستای 
پیگیری  خود  قانونی  وظایف  از  فراتر 

► می کنند.     
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آیا آبله میمونی قرار است 
مانند کرونا جهان را زمین گیر 

کند،؟ 

مواردی  دنیا  کشور  چند  در  اخیرا  که  است  بیماری  میمونی"،  "آبله 
از آن مشاهده شده و این نگرانی را بوجود آورده که شاید قرار است 

کند.  تجربه  را  دیگر  کابوسی  جهان 
می  منتقل  تنفسی  قطرات  طریق  از  کرونا  مانند  که  بیماری  این 
بروز  موجب  و...  بدن  درد  تب،  مانند  عالئمی  ایجاد  بر  عالوه  شود، 
بثورات پوستی آبدار بر روی بدن بویژه در قسمت دست و صورت می 
واکسنی  که  میمونی  آبله  آیا  که  آمده  بوجود  نگرانی  این  حال  شود. 
گیر  زمین  را  جهان  کرونا  مانند  است  قرار  ندارد  وجود  آن  برای  هم 

نه. یا  کند، 
دکتر  سراغ  آن  خطرات  و  بیماری  این  با  بیشتر  هرچه  آشنایی  برای 
هیات  عضو  و  عفونی  های  بیماری  متخصص  زمانیان  محمدحسین 

رفتیم. کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
زمانیان در گفت و گو یی

این  گفت:  نیست،  جدیدی  بیماری  میمونی"  "آبله  اینکه  بیان  با   
بوده  شایع  آفریقا  در  عمدتا  و  داشته  وجود  هم  گذشته  در  بیماری 

است.
برخی  در  بیماری  این  موارد  مشاهده  از  اخیر  نگرانی  افزود:  وی 
پاندمی  مرحله  به  هم  بیماری  این  مبادا  که  است  اروپایی  کشورهای 

. برسد
آبله میمونی به نسبت ویروس سنگینی  اینکه ویروس  بیان  با  زمانیان 
نسبت  ها  نگرانی  شده  موجب  امر  همین  گفت:  شود،  می  محسوب 
به شیوع آن نسبت به کرونا کمتر باشد، چرا که در فاصله چند متری 
از فرد بیمار این ویروس به علت سنگینی زمین گیر می شود و فراتر 

نمی رود.
طریق  از  بیماری  این  گفت:  عفونی  های  بیماری  متخصص  این 
با فرد بیمار و از طریق قطرات تنفسی  تماس نزدیک و طوالنی مدت 
و  بیمار  فرد  ترشحات  با  تماس  همچنین  شود.  می  منتقل  بزرگ 
شود. می  بیماری  این  انتقال  موجب  هم  دهان  و  چشم  با  آن  تماس 
شش  را  بیماری  این  کمون  دوره  عفونی  های  بیماری  متخصص  این 
تا 21 روز اعالم و تصریح کرد: با ورود ویروس به بدن بعد از شش تا 
21 روز عالئم اولیه بیماری شامل تب، درد بدن، خستگی و کوفتگی 

خود را نشان می دهد.
به  شروع  بیماری  این  در  لنفاوی  غدد  مدتی  این  از  بعد  افزود:  وی 
رشد می کند و همین عالمت این بیماری را از آبله مرغان و آنفلوآنزا 

کند. می  متمایز 
بثورات  شامل  که  بیماری  دیگر  عالئم  ادامه  در  کرد:  تصریح  وی 
و  دست  کف  عمدتا  بثورات  این  و  شود  می  ظاهر  است  آبدار  پوستی 

کند. می  درگیر  را  صورت 
تنها  گفت:  ندارد،  خاصی  درمان  بیماری  این  اینکه  بیان  با  زمانیان 
در مواردی برای این بیماری برخی داروهای ضدویروسی تجویز می 

شود.
با بیان اینکه  این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  ندارد،  وجود  هم  واکسنی  بیماری  این  برای 
برای  هم  اقدامی  نداده  رخ  بیماری  این  خصوص  در  پاندمی  هنوز 
کار  آن  برای  واکسن  ساخت  اما  نگرفته  صورت  آن  واکسن  ساخت 

نیست. سختی 
وی با بیان اینکه ویروس "آبله میمونی" به جای RNA، DNA دارد، 
به  ویروس  این  در  جهش  احتمال  شده  موجب  امر  همین  گفت: 
این  خصوص  در  را  ها  نگرانی  امر  همین  و  یابد  کاهش  کرونا  نسبت 

کند. می  کمتر  ویروس 
بسیار  فعال  ویروس  این  میر  و  مرگ  میزان  طرفی  از  گفت:  زمانیان 
به  بیماری  این  زمینه  در  مثبتی  نکته  هم  موضوع  این  و  است  پایین 

رود. می  شمار 
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه قطعا این ویروس 
هم  اطراف  کشورهای  برخی  در  وقتی  گفت:  رسد،  می  هم  ایران  به 
است  نیاز  و  رسد  می  ایران  به  آن  پای  قطعا  شده  مشاهده  آن  موارد 
برای  اجتماعی  فاصله  رعایت  و  ماسک  از  کرونا  ویروس  همانند  که 

ایسنا  شود./  استفاده  ویروس  این  به  ابتال  از  پیشگیری 

خبـر

سال  چند  در  زرد  روانشناسی      ◄
است  کرده  پیدا  زیادی  طرفداران  گذشته 
راه  دنبال  که  این  جای  به  زیادی  افراد  و 
سراغ  به  باشند،  دائمی  و  درست  حل 
برق  و  زرق  با  و  زیبا  که  می روند  کسانی 
حرف می زنند و وقتی پای حرف های آنها 

می شود. خوب  حالشان  می نشینند، 
به اصطالح روانشناسانی  انتشار لیست 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  مدرک  که 
اخیر  روزهای  در  ندارند،  را  کشور  مشاوره 
هم سروصدای زیادی به راه انداخته و هم 
واژه جدیدی به فرهنگ لغات مردم اضافه 
روانشناسان  روانشناس نما.  است:  کرده 
از  قبل  تا  که  شناخته شده ای  و  محبوب 
زیادی  مریدان  لیست  این  منتشرشدن 
که  هستند  افرادی  حاال  اما  داشتند 
برنامه های  در  علمی  معتبر  مدرک  بدون 
سمینارها  در  می کردند،  تلویزیونی شرکت 
در  و  می زدند  انگیزشی  حرف های 
توصیه  خود  طرفداران  به  مجازی  فضای 
به  فقط  باشند،   خود  بهترین  می کردند،  
کنند  تالش  اگر  و  کنند  فکر  خودشان 
حتما  می خواهند  که  چیزهایی  همه  به 

. می رسند
چند  در  زرد  روانشناسی  اوصاف  این  با 
کرده  پیدا  زیادی  طرفداران  گذشته  سال 
است و افراد زیادی به جای این که دنبال 
سراغ  به  باشند،  دائمی  و  درست  حل  راه 
برق  و  زرق  با  و  زیبا  که  می روند  کسانی 
حرف می زنند و وقتی پای حرف های آنها 

می شود. خوب  حالشان  می نشینند، 
دانشگاه  استاد  صفاری نیا،  مجید 
اجتماعی  روانشناسی  انجمن  رئیس  و 
ایران، معتقد است استقبال از روانشناسی 
و در  نیست  ما مربوط  به فرهنگ  زرد فقط 
و حرف های  زرد  روانشناس های  دنیا  همه 

دارند. زیادی  طرفداران  انگیزشی 
خوشبختانه  می گوید:»  باره  این   در  او 

اجتماعی  خدمات  گذشته  سال  چند  در 
خود  جایگاه  ایران  مردم  بین  مشاوره  و 
در  مشکالت  حجم  اما  است  کرده  پیدا  را 
ارائه خدمات  جامعه ما زیاد است و هزینه 

نیست.  امکان پذیر  عده ای  توسط  گاهی 
مشکالت  است  ممکن  مردم  بنابراین 
و  کنند  مطرح  افراد  این  برای  را  خود 
توصیه  چند  است  ممکن  وقت ها  خیلی 
شبکه های  در  افراد  این  بپذیرند.  را 
زیادی  و طرفداران  دنبال کننده  اجتماعی 
برنامه های  در  افراد  این  از  گروهی  دارند. 
صداوسیما معروف شده اند؛ بدون این که 
با  شود  چک  افراد  این  صالحیت  و  مدرک 
تلویزیونی  برنامه های  در  دوستی  و  رابطه 
می شوند.  معروف  و  می کنند  پیدا  حضور 
می گیرند،  با  قرار  اقبال  مورد  وقتی 
صوتی  فایل  چند  و  کتاب  چند  خواندن 
راه  سمینار  و  همایش  و  کارگاه  مقاله  و 
مشکالت  خودشان  قول  به  و  می اندازند 
هزاران نفر را در دو ساعت حل می کنند.«
مشکالت  از  ایرانی ها  درصد   ۳۰

می برند رنج  روانشناختی 
آمارهای  طبق  و  صفاری نیا  گفته  به 

از  جامعه  مردم  از  درصد   ۳۰ رسمی 
و  می برند  رنج  روانشناختی  مشکالت 
سرپایی  خدمات  این  بازار  است  طبیعی 
انجمن  رئیس  باشد.  داغ  زودگذر  و 

این  است  معتقد  اجتماعی  روانشناسی 
باال  را  مردم  خلق  فقط  انگیزشی  جمالت 
حال  می رود،   باال  خلق  »وقتی  می برد: 
ما  مشکل  واقع  در  اما  می شود  خوب  ما 
خلق  انگیزشی  جمالت  نمی شود.  حل 
و  آنی  بهبودی  احساس  و  می برد  باال  را 
و  می دهد  دست  فرد  به  لحظه ای  شعف 
است.  که مشکلش حل شده  فکر می کند 
دارد،  مشکل  همسرش  با  کسی  اگر  مثال 
همسرش  با  اختالف  یا  زناشویی  مشکل 
حالش  لحظه  آن  در  فقط  نمی شود،   حل 
حل  مشکالتش  می کند  فکر  و  است  بهتر 
رنج  افسردگی  از  که  کسی  یا  شده اند. 
به  امید  لحظه  در  است  ممکن  می برد 
او  افسردگی  مشکل  ولی  کند  پیدا  زندگی 
فرد  یک  هنوز  واقع  در  او  و  نمی شود  حل 
بهتر  حالش  لحظه  در  که  است  افسرده 
مقدار  کوتاهی  زمان  در  چون  است،   شده 
است.« شنیده  انگیزشی  جمالت  زیادی 

دارد  اعتقاد  دانشگاه  استاد  این 
الزم  دانش  و  خردمندی  و  سواد  نداشتن 
بازار این افراد را داغ می کند. او می گوید: 
یا  روانشناس  یک  انتخاب  و  »شناسایی 

نیست.  سختی  کار  معتبر  روانپزشک 
نشان  اینترنت  در  ساده  جستجوی  یک 
این  نام  به  مقاله ای  هیچ  که  می دهد 
درس  دانشگاه  کدام  در  نیست.  افراد 
ثبت  آنها  نام  به  مقاله  چند  می دهند؟ 
منتشر  علمی  کتاب  چند  است؟  شده 
کرده اند. مردم باید سواد رسانه ای خود را 
را  افراد  این  علمی  رزومه  باید  ببرند.  باال 
پیدا  مقاله  یک  افراد  این  مورد  در  ببینند. 
هست.  ویدئو  و  صوت  فقط  نمی کنید. 
حرف  خوب  و  می خوانند  کتاب  چند 
فقط  و  دارند  خوبی  بیان  فن  و  می زنند 
بدهند.  انجام  لحظه ای  درمان  می توانند 
که  داریم  انتظار  خوب  پزشک  یک  از  ما 
درمان  را  آن  و  بدهد  تشخیص  را  درد 
همین  هم  روانشناسی  حوزه  در  کند. 
باید  روانپزشک  یا  روانشناس  است.  طور 
را  آن  و  بدهد  تشخیص  خوب  را  مشکل 
داشته  را  کار  علم  باید  یعنی  کند.  درمان 

حرف های  صورت  این  غیر  در  باشد. 
روان  مشکالت  زیبا  جمله های  و  قشنگ 
و  زیرکی  با  را  جمله ها  نمی کند.  حل  را 
کنید  بیان  ضرب المثل  و  شعر  و  شیرینی 

نمی شود.« حل  مشکل  که 
از  را  اثرش  زود  خیلی  تقویتی  آمپول 

می دهد دست 
اما چه اتفاقی افتاده است که مردم یک 
سخنان  و  سطحی  موضوع های  به  جامعه 
لعاب  و  رنگ  فقط  که  زرد  و  انگیزشی 
ابهری،  مجید  می آورند؟  روی  دارد،  زیبا 
آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، در 
می گوید:  خبرآنالین  به  سوال  این  جواب 
هستند  مقصر  رسانه ها  اول  من  نظر  »به 
که  کسی  هر  به  نباید  مردم  مردم.  بعد  و 
ماهواره  و  مجازی  فضای  و  تلویزیون  در 
فضای  گسترش  کنند.  مراجعه  می بینند، 
زندگی  ابعاد  تمام  در  آن  رسوخ  و  مجازی 
و  جامعه  روانشناسی،  و  مشاوره  جمله  از 
بازاری  و  زرد  روانشناسی  گرفتار  را  مردم 
روانشناسی  کرده است. خوشبختانه نظام 
مردم  تا  کرده  منتشر  را  افراد  این  لیست 

بشناسند.« را  افراد  این 
فقط  انگیزشی  سخنان  او  اعتقاد  به 
کوتاه  زمان  در  و  دارد  زیبایی  ظاهر 
درست  مردم  برای  عمومی  هیجان  یک 
است  خوب  خیلی  زیبا  »سخنان  می کند: 
داشته  علمی  اساس  و  پایه  که  شرطی  به 
حرف های  صورت  این  غیر  در  باشد. 
تقویتی  آمپول  یک  به  بیشتر  انگیزشی 
می گذارد  اثر  ساعت  چند  که  است  شبیه 
که  کسی  می رود.  بین  از  آن  تاثیر  بعد  و 
اصولی  درمان  به  دارد،  جدی  مشکل 
حرف های  این  ولی  دارد  نیاز  علمی  و 
گیاه  یک  مثل  ساعت  چند  انگیزشی 
بی ریشه در اعصاب و روان ما جا می گیرد 
سریع  خیلی  ندارد  ریشه  و  اساس  چون  و 
► از بین می رود.« /قلم    و  پاک می شود 

چرا روانشناسی زرد طرفدار دارد؟ 

●  ۳۰ درصد مردم از مشکالت روانشناختی رنج می برند    ●

چند درصد از جوانان کشور دخانیات مصرف می کنند؟

●  دروازه ورود به مصرف مواد دخانی سیگار است     ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۸۸۶  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم 
زاده  قاسم  ابراهیم  خوانده  کلیشمی  زاده  قاسم  کافیه  خواهان  گردیده 
قم   ۲ بخش  اصلی   ۵۹۹ باقیمانده  ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  کلیشمی 
نامه  به  بازگشت   ، احترام  با  است.   کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
 ۱۴۰۰/۱۱/۷ مورخ   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۹۸۴۳۵۷ شماره  کارشناسی  قرار 
مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه   ۰۰۰۰۸۸۶ شماره  پرونده  به  مربوط 
از  دانگ  سه  اعیان  و  عرصه  ارزیابی  خصوص  در  قم  شهرستان  دادگستری 
۵۹۹ اصلی بخش دو واقع در قم – خیابان امام – کوچه  ششدانگ پالک ثبتی 
عمل  به  بازدید  به  توجه  با  بدینوسیله   ۲۱ پالک   – طاهریان  کوچه   – بقال  اقا 
قطعه  مشخصات  گردد:  می  تقدیم  الزم  اقدام  جهت  مربوطه  گزارش  امده 
اصلی   ۵۹۹ ثبتی  پالک  ششدانگ  عرصه  مساحت  مستحدثات:  و  زمین 
اسناد  ثبت  اداره  نامه  جمله  از  موجود  مدارک  و  اسناد  مطابق  قم  دو  بخش 
شماره  منقول  غیر  قطعی  سند  و   ۱۳۹۹/۷/۲۸ مورخ  قم  دو  منطقه  امالک  و 
 ۱۷ شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در  شده  ثبت   ۱۳۷۷/۷/۱۹ مورخ   ۷۲۵۴۳

)مطابق  متری   ۸ معبر  در  و  باشد  می  مترمربع   ۷۷/۶۷ برابر  قم  ثبتی  حوزه 
شامل  فوق  پالک  در  احداثی  اعیان  است.  گرفته  قرار  مصوب(  تفصیلی  طرح 
انباری  شامل  زیرزمین  که  همکف  و  زیرزمین  صورت  به  ساختمان  طبقه  دو 
 ، اتاق  دو  شامل  همکف  طبقه  و  مترمربع   ۲۸ تقریبی  مساحت  به  حمام  و 
یک  است.  مترمربع   ۵۵ تقریبی  مساحت  به  و  اشپزخانه  و  پذیرایی  و  حال 
گرفته  قرار  مترمربع   ۱/۵ مساحت  به  ملک  درحیاط  بهداشتی  سرویس  باب 
می  مترمربع   ۲۲ حدود  در  نشینی(  عقب  لحاظ  )بدون  موجود  مساحت  و 
طاق  استفاده  با  و  قدیمی  ها  ساختمان  بنای  که  است  ذکر  به  الزم  باشد. 
ضربی و دیوار باربر احداث شده و ساختمان دارای انشعابات برق و گاز و اب 
فوق  موارد  به  توجه  با  کارشناسی:  نظر  باشد.  می  تخلیه  حاضر  حال  در  بوده 
گیری  قرار  از  موقعیت  و  ساخت  و  قدمت  و  پالک  کاربری  همچنین  و  الذکر 
و  ۶/۱۲۴/۵۵۰/۰۰۰ریال  میزان  به  پالک  اعیان  و  ارزش ششدانگ عرصه   ،
تعیین  ۳/۰۶۲/۲۷۵/۰۰۰ریال  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  دانگ  سه  ارزش 
الی   ۹/۱۵ ۱۴۰۱/۳/۲۹ ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  مقرر گردید  می گردد. 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۹/۳۰

به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان 
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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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی - نوبت اول
 شرکت تعاونی درودگران قم )شماره ثبت 311(

تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
جلسه  در  تا  آید،  می  عمل  به  دعوت  قم  درودگران 
در  که  شرکت  این  اول  نوبت  عادی  عمومی  مجمع 
محل:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۹در   شنبه  چهار  ساعت۹:۳۰روز 
تعاونی  شرکت  جلسات  سالن  )عج(  ولیعصر  میدان 
رسانید. هم  به  حضور  گردد،  می  تشکیل  قم  درودگران 

جلسه:   دستور 
تصویب  و  بازرس۲-طرح  و  مدیره  هیئت  ۱-گزارش 
صورت های مالی سال۱۴۰۰-۳-طرح و تصویب بودجه 
وام  اخذ  تصویب  و  ۱۴۰۱-۴-طرح  سال  پیشنهادی 
شرکت-۶- گردش  در  سرمایه  افزایش  بانکی-۵-ثبت 
یک  برای  بازرس  البدل  علی  و  اصلی  اعضای  انتخاب 

مالی سال 
بازرس  سمت  در  عضویت  داوطلبین  است  ذکر  به  الزم 
بعد  روزکاری   ۷ مدت  ظرف  حداکثر  بایست  می  تعاونی 
داشتن  دست  در  با  اول  نوبت  مجمع  گهی  آ انتشار  از 
ملی،مدرک  )شناسنامه،کارت  مدارک  کپی  و  اصل 

عدم  و  اعتیاد  عدم  کسب،گواهی  پروانه   ، تحصیلی 
سوپیشینه( به دفتر شرکت تعاونی درودگران قم مراجعه 

نمایند. اقدام  کاندیداتوری  فرم  تکمیل  به  نسبت  و 
تام اختیار/ نماینده  از اعضا جهت معرفی  ضمنا هریک 
وکیل خود به منظور حضور در جلسه فوق الذکر و اعمال 
نماینده(  یکدیگر)عضو،  اتفاق  به  بایستی  می  رای 
شرکت  دفتر  محل  به   ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ تاریخ  حداکثرتا 
تعاونی درودگران قم واقع در میدان ولیعصر)عج( تاپس 
جلسه  به  ورود  برگه  وکالتنامه،  تایید  و  هویت  احراز  از 
تواند  می  عضوی  هر  شود.  صادر  عضو  نماینده  جهت 
عالوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت وهر شخص 

باشد. داشته  وکالت  با  رای  یک  تنها  عضو  غیر 
تماس61- شماره  قم)  درودگران  تعاونی  شرکت 

)3 7 2 2 7 7 5 9
تعاونی  شرکت  مدیره  کننده:هیئت  دعوت  مقام 

قم درودگران 
تاریخ انتشار آگهی:9  /11401/03

اینکه  بیان  با  علیدوست  الله  آیت      ◄
این  به  علمیه  های  حوزه  نمایی  سفید 
خوب  علمیه  حوزه  در  چیز  همه  که  معنی 
هم  نیست  مشکلی  و  است  مطلوب  و 
اشتباه است، ولی سیاه نمایی و بد نمایی 
های  دغدغه  گفت:  است،  بدتر  مراتب  به 
بزرگان و مراجع حوزوی  در این زمینه قابل 
اهمیت است و باید همه آنچه که در حوزه 
های علمیه از منظر تولیدات رخ می دهد، 

شود. دیده  جامعه  در 
الله  آیت  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
ماهانه  نشست  در  علیدوست،  ابوالقاسم 
اصفهان  استان  علمیه  مدارس  مدیران 
امام  از  شریف  حدیثی  در  کرد:  اظهار 
َیأُخْذ  َلم   َ الّله  »إنَّ  است  آمده  صادق)ع( 
أَخَذ  َحّتی  الِعلِم  ِبَطَلِب  َعهدا  الُجّهاِل  َعلی 
َعلی الُعَلماِء َعهدا ِبَبذِل الِعلِم ِللُجّهاِل؛ أِلنَّ 
الِعلَم کاَن َقبَل الَجهِل« )خداوند از نادانان 
که  این  مگر  نگرفت  علم  طلب  بر  پیمان 
پیشتر از دانایان پیمان گرفت که به نادانان 
بوده  بر جهل  مقّدم  علم  زیرا  بخشند؛  علم 

است(.
های  دغدغه  بررسی  اینکه  بیان  با  وی 
مراجع و مصلحان حوزه نسبت به وضعیت 
علمی حوزه های علمی مهم است، گفت: 
بگوییم  توانیم  نمی  زمانی  هیچ  در  ما 
وضعیت حوزه های علمیه شیعه مثل امروز 

است. بوده  خوب 
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
در  شیعه  که  آن  رغم  علی  کرد:  تصریح 
وضعیت  به  نسبت  خراسانی  آخوند  دوران 
فشار  تحت  و  بوده  بهتر  دیگری  های 
و وضعیت حوزه های  است  نبوده  سیاسی 
اما در  بوده،  علمیه یک وضعیت متوسطی 
عین حال اصال شرایط و امکانات طالب با 

نیست. قیاس  قابل  امروز 
وضعیت  این  بر  اگر  حال  افزود:  وی 
حوزه  و  طالب  سخت  امکاناتی  و  معیشتی 

های علمیه در گذشته، فشار سیاسی اهل 
تسنن و حکومت ها را بر حوزه های علمیه 
بار بوده  اضافه کنیم، وضعیت بسیار اسف 

است.
براینکه  تاکید  با  علیدوست  الله  آیت 

بر وضعیت خوب  تاکید  و  این تشریح  البته 
و  امکاناتی  منظر  از  علمیه  های  حوزه 
های  دوران  همه  به  نسبت  افزاری  سخت 
گاه نبودن از کمبودها و  گذشته، به معنی آ
نیست، خاطرنشان  این عرصه  نقص ها در 
امروز فشار  که  نظر می رسد  به  البته  کرد: 
بر  اقتصادی  فشار  از  بیشتر  اجتماعی 
امید  که  شود  می  وارد  روحانیت  و  طالب 

شود. برطرف  داریم 
وی عنوان کرد: حوزه های علمیه امروز 
از نظر مجموعه مسائل سیاسی و حکومت 

علمی  منظر  از  افزاری،  سخت  و  امکانات 
آموزشی،  ریزی  برنامه  و  افزاری  نرم  و 
گذشته  های  دوران  با  قیاس  قابل  اصال 
به  نسبت  اما  نیست،  علمیه  های  حوزه 
که  هایی  گزارش  مطلوب،  وضعیت  این 

را نشان  واصل شده است، وضعیت خوبی 
نبودن،  خوب  این  از  بیش  و  دهد  نمی 
حال  در  علمیه  های  حوزه  نمابودن  بد 

است. گسترش 
ظرفیت  افزود:  قم  علمیه  حوزه  استاد 
دیده  باید  البته  که  هم  علمیه  حوزه  های 
یعنی  شود،  نمی  دیده  متاسفانه  شود، 
مدیران  مربوطه،  مسئوالن  اساتید،  وقتی 
های  حوزه  به  نسبت  داوری  قصد  اجرایی 
علمیه را دارند، دچار یک حجاب معاصرتی 

شوند. می 

وی ادامه داد: کمّیت و کیفیت پژوهش 
های حوزه های علمیه با ۴۰ سال گذشته 
این  متاسفانه  نیست،  قیاس  قابل  اصال 
در  نه  خوب  های  پژوهش  زیاد  میزان 
نه  و  جمعی  های  رسانه  در  نه  ملی،  رسانه 

نمایی  بد  یک  و  شود  نمی  بیان  جامعه  در 
می  صورت  علمیه  های  حوزه  به  نسبت 

گیرد.
اینکه سفید  بیان  با  الله علیدوست  آیت 
که  معنی  این  به  علمیه  های  حوزه  نمایی 
مطلوب  و  خوب  علمیه  حوزه  در  چیز  همه 
است  اشتباه  هم  نیست  مشکلی  و  است 
ولی سیاه نمایی و بد نمایی به مراتب بدتر 
است، گفت: دغدغه های بزرگان و مراجع 
است  اهمیت  قابل  زمینه  دراین  حوزوی 
علمیه  های  حوزه  در  که  آنچه  همه  باید  و 

جامعه  در  دهد،  می  رخ  تولیدات  منظر  از 
شود. دیده 

و  شدن  آل  ایده  برای  کرد:  ابراز  وی 
وضعیت مطلوب حوزه های علمیه نیازمند 
ضلع  طلبه،  اول  ضلع  هستیم،  ضلع  سه 
است،  مدیریت  سوم  ضلع  و  استاد  دوم 
ظرفیتی که ما در حوزه علمیه اصفهان می 
شاهدیم،  دیگر  شهرهای  در  کمتر  بینیم 
اصفهان از گذشته تا کنون شهر ظرفیت ها 
است و همیشه دارای طالب با قابلیت های 

است. ای  العاده  فوق 
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
مراقب  باید  مدیریت  و  اساتید  کرد:  عنوان 
طالب  انگیزگی  بی  باعث  که  باشند  آن 
جوان نشوند؛ امروز در حوزه علمیه شاید با 
فرار مغزها روبرو نباشیم، ولی باید به شدت 
ها  و ظرفیت  مغزها  فرسایش  امر  به  نسبت 

باشیم. حساس 
عرصه  این  در  استاد  کرد:  تاکید  وی 
های  استوانه  عمدتا  است،  موثر  بسیار 
ضلع  میکنند،  تربیت  قوی  شاگردان  قوی 
سوم اهمیت برنامه ریزی و مدیریت است، 
دچار  ما  کند  پیدا  اصالت  ریزی  برنامه  اگر 
آمارگرایی می شویم که این آمارگرایی باعث 

شود. می  سازمان  یک  مرگ 
آیت الله علیدوست اظهار کرد: براساس 
روایتی که درابتدای بحث خود تاکید کردم، 
شاگردان  جهالت  برابر  در  استاد  وظیفه 
بسیار حائز اهمیت است و به هیچ وجه در 
عرصه جهالت شاگردان وظیفه استاد قابل 

نیست. اغماض 
مباحث  به  ای  اشاره  ادامه  در  وی 
می  توصیه  شما  به  گفت:  و  کرد  اخالقی 
صورت  به  توحید  سوره  خواندن  بر  کنم 
سوره  در  عجایبی  ورزید،  اهتمام  روزانه 
خواندن  بر  حداقل  است،  نهفته  توحید 
روزی صد بارسوره توحید همت نمایید که 

► کند.     می  کمک 

مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون     ◄
از عملکرد ضعیف در حوزه نماد  جمکران 

کرد. انتقاد  مهدوی  محصوالت  و 
آبادی  حسین  یاسین  االسالم  حجت 
که  مهدویت  جشنواره  اختتامیه  آئین  در 
در تاالر شهید مطهری دانشگاه قم برگزار 
فرهنگ  یک  ورود  اینکه  به  اشاره  با  شد، 
در هر جامعه و گسترش آن با نماد است، 
راستای  در  محصوالت  و  نماد  کرد:  اظهار 
دارد  بسیاری  تاثیر  فرهنگ  یک  معرفی 
پیدا  گسترش  جامعه  در  نماد  این  اگر  و 
تبدیل  برای  الزم  آمادگی  جامعه  آن  کند، 

می کند. پیدا  را  مردم  باورهای  به  شدن 
تفکر  و  اندیشه  اینکه  بیان  با  وی 
نظریه  اساس  و  اصل  و  زیربنا  مهدویت 
مهدویت  کرد:  عنوان  است،  فقیه  والیت 
در  اگر  و  است  کشور  و  نظام  این  ریشه 

اصل  این  به  گذشته  ساله   ۴۰ مسیر 
انقالب  و اساس  به اصل  نکردیم،  توجهی 

نکرده ایم. توجهی 
مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
مهم ترین  اینکه  به  اشاره  با  جمکران 
توجه  و  اعتقاد  عالم،  در  امیدبخش  عنصر 
معظم  مقام  کرد:  مطرح  است،  منجی  به 
بیان  خود  دیدارهای  از  یکی  در  رهبری 
وحدت  نقطه  یک  مهدویت  که  اند  کرده 
است. سنت  اهل  و  تشیع  جامعه  میان 

حوزه  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
نماد و محصوالت مهدویت عملکرد خوبی 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  نداشته ایم، 
بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقالب 
امام  از  یک  درجه  فیلم  یک  اسالمی 

نداریم. زمان)عج( 
حجت االسالم حسین آبادی با اشاره به 

فرهنگ ها  که  است  نمادها  با  امروز  اینکه 
کرد:  تصریح  می کنند،  پیدا  گسترش 
بسیاری  جشنواره های  اگرچه  متاسفانه 
اما  می شود،  برگزار  کشور  سطح  در 
موضوعات  از  مهدویت  که  می شود  کم تر 
امام  غربت  نیز  موضوع  این  و  باشد  آن 

می رساند. را  زمان)عج( 
مباحث  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
نام  با  مردم  از  گره گشایی  و  اجتماعی 
رشد  در  بخورد  گره  زمان)عج(  امام 
شد:  یادآور  دارد،  بسیاری  تاثیر  جامعه 
فعالیت  تخصصی  طور  به  که  جشنواره ای 
کرده  آغاز  مهدویت  راستای  در  را  خود 
که  می گیریم  نیک  فال  به  را  که  است 
بیش تر  پیشرفت  شاهد  هرسال  امیدواریم 

باشیم. آن 
مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 

جمکران با اشاره به اینکه از هر جشنواره 
کرد:  ابراز  دارد،  وجود  انتظار  سه 
آثار فاخر و  جریان سازی در جامعه، تولید 

که  است  وظیفه ای  سه  هنرمندان  تکریم 
دنبال  را  آن ها  می تواند  جشنواره ای  هر 

► کند.    

قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون     ◄
گفت: طرح ها و برنامه های مختلفی برای نیمه خرداد 
حوزه  مدیران  و  کارشناسان  که  است  شده  پیشنهاد 
و  بررسی  حال  در  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 

هستند. آن ها  قوت  و  ضعف  جوانب  شناسایی 
به گزارش واحد خبر معاونت حمل ونقل شهرداری 
مراسم  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  طبیبی  مسعود  قم، 
نیمه خرداد و تعطیالت چندروزه، از برگزاری جلسات 
اظهار  و  داد  خبر  خصوص  این  در  متعدد  ترافیکی 
مراسم  کرامت،  دهه  تقارن  به  توجه  با  امسال  داشت: 
بیماری  شیوع  حیث  از  آرام  وضعیت  و  خرداد  نیمه 
سفر  مهم  مقاصد  از  یکی  به عنوان  قم  شهر  کرونا، 

بود. خواهد  مسافرین  و  زائرین 
وی با بیان اینکه یکی از معضالت ترافیکی در ایام 
تعطیالت در شهر قم، انباشت ترافیک و هدایت آن به 
هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر است افزود: با 
توجه به ظرفیت محدود پارکینگ ها و احتمال انسداد 
معابر، ضروری است طرح ها و پیشنهادات کارشناسی 
سفر  مدیریت  احیانًا  و  ترافیک  توزیع  برای  مرتبط، 

بررسی گردد. به محدوده مرکزی  کاروان ها 
ادامه  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
داد: در تعطیالت پیش رو ۲ نوع تقاضای سفر به شهر 
سفر  و  اتوبوسی  سفر  تقاضای  شد؛  خواهد  انجام  قم 
نیز  سفر  دو  هر  برای  که  سواری  و  شخصی  وسایل  با 

بازدیدهای  حال  در  که  گرفته  صورت  پیش بینی هایی 
هستیم. موضوع  نهایی  جمع بندی  و  کارشناسی 

در  شهر  حاشیه  پارکینگی  فضای  از  استفاده  وی 
چند نقطه مختلف جهت پارکینگ اتوبوس بین شهری 
جهت  درون شهری  حمل ونقل  الزم  تسهیالت  و 
مرکزی  هسته  و  مطهر  حرم  به  مسافرین  جابجایی 
شهر را یکی از این اقدامات برشمرد که در حال انجام 

است.
و  طرح ها  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  طبیبی 
پلیس  مشارکت  و  همکاری  با  ترافیکی  پیشنهادهای 
و  ترافیکی  گره های  از  قابل توجهی  میزان  راهور، 
مطهر  حرم  اطراف  معابر  و  مرکزی  هسته  معضالت 

گذشته  تجربیات  به  توجه  با  و  شد  خواهد  کاسته 
باید  رو،  پیش  چندروزه  تعطیالت  پیش بینی  و 
عمومی  پارکینگ های  مورد  در  مناسبی  اطالع رسانی 
صورت  شخصی  خودروهای  برای  شهر  مرکزی  هسته 
داد و همچنین در منطقه جمکران نیز پیش بینی های 

است. گرفته  صورت  خصوص  این  در  الزم 
شدن  نهایی  صورت  در  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
تصمیمات و برنامه های مراسم نیمه خرداد، جنبه های 
و  اتوبوسی  پارکینگ های  پیش بینی  آن شامل  مختلف 
ساعات  احتمالی،  ترافیکی  محدودیت های  سواری، 
اطالع  به   … و  عمومی  حمل ونقل  سرویس دهی 

► رسید.     خواهد  عزیز  مسافرین  و  شهروندان 

آیت الله علیدوست، عضو جامعه مدرسین:

●  امروز با پدیده سیاه نمایی و بدجلوه دادن حوزه های علمیه مواجه هستیم   ●
»سه ثمرۀ شوم«        

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َلِهَج  َمْن   ...« َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

ُه َو ِحْرٌص اَل  ْنَیا اْلَتاَط َقْلُبُه ِمْنَها ِبَثاَلٍث: َهمٌّ اَل ُیِغبُّ َقْلُبُه ِبُحبِّ الدُّ
ُیْدِرُکُه«.1 اَل  َمٌل 

َ
أ َو  َیْتُرُکُه 

که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
خورده،  پیوند  دنیا  محبت  با  قلبش  که  کسی   ...« فرمودند: 
سه چیز او را رها نخواهد کرد: اندوهی دائم که همیشه همراه 
که  آرزویی  و  نمی کند  ترک  را  وی  هرگز  که  حرصی  و  است  او 

رسید«. نخواهد  به آن  هیچ گاه 
رابطه  السالم(  )علیه  علی  امام  حکیمانه  کالم  این  در 
این که  نخست  فرموده اند:  بیان  شوم  ثمره  سه  با  را  دنیا  حب 
همراه  همیشگی  و  مستمر  اندوه  و  غم  با  همواره  دنیاپرستی 
است و چنان نیست که یک روز این غم و اندوه باشد و روز دیگر 
در  یک روز  به معنای  »ِغّب«  که  کرد  توجه  باید  )البته  نباشد. 
می باشد(.  مستمر  و  همواره  به معنای  یغّب(  )ال  و  است  میان 
انسان  چراکه  است؛  روشن  اندوه  و  غم  استمرار  دلیل 
حفظ  برای  هم چنین  و  دنیا  آوردن  به چنگ  برای  دنیاپرست، 
دارد  احتیاج  زیادی  موانع  از  گذشتن  و  فراوان  به  کوشش  آن، 
که عبور از همه آن ها بسیار مشکل است. به همین دلیل، غم و 

می کند. احاطه  را  او  وجود  پیوسته  اندوهی 
بدهکار  فالن  آیا  که  می برد  به سر  افکار  این  در  دائما  او 
به موقع بدهی خود را می پردازد؟ آیا قادر به ادای فالن ِدْین به 
موقع هست؟ آیا فالن تجارت سود می کند یا با شکست مواجه 
روبه رو  آفت  و  خشک سالی  با  من  باغات  و  مزارع  آیا  و  می شود 
و  کرد؟  نخواهد  خیانت  به من  شریک  فالن  آیا  و  نمی شوند؟ 
می فشارد. را  او  روح  دائمًا  کابوسی  هم چون  که  این ها  امثال 

به معنای  حرص  است.  حرص  دنیاپرستی  شوم  اثر  دومین 
در  دنیا است.  و جاه  مال  از  و سیر نشدن  زیاده طلبی بی دلیل 
فرمودند:  که  آمده  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  از  رسا  سخنی 
حریص،  »آدم  ِبَحَذاِفیِرَها«؛  ْنَیا  الدُّ َمَلَك   َلْو  َو  َفِقیٌر  اْلَحِریُص   «
در  هم  سعدی  شود«.  مالک  را  دنیا  تمام  چند  هر  است؛  فقیر 
کرده  معنا  خوب  بسیار  بیت  این  در  را  حرص  گلستان،  کتاب 

می گوید: که 
پادشاه   ار بگیرد  اقلیم   هفت 

  هم چنان در بند اقلیمی دگر.
و  می گیرد  انسان  از  را  آرامش  حرصی  چنین  است  بدیهی   

می کند. مشغول  به خود  را  او  روز  و  شب 
دراز  و  طول  آرزوهای  دنیاپرستی،  شوم  پدیده  سومین  اما 
ُیْدِرُکُه« )آن را به دست  است که امام )علیه السالم( با جمله »ال 
چند  گاهی  که  آرزوهایی  فرموده اند؛  اشاره  آن  به  نمی آورد( 
نمی کند،  کفایت  نیز  به آن  رسیدن  برای  آدمی  عمر  برابر 
بدبختی  هزارگونه  آن ها  آوردن  به چنگ  که  نامعقولی  آرزوهای 
خوشا  می زند.  برهم  را  انسان  آرامش  و  دارد  گرفتاری  و  ذلت  و 
نه  و  دارند  را  بی پایان  اندوه  آن  نه  که  قناعت پیشگان  به حال 
کشنده  طوالنی  آرزوهای  نه  و  شرربار  خطرناک  حرص  آن 
حسین  امام  دختر  فاطمه  که  حدیثی  در  می دهد.  آزار  را  آن ها 
امیرالمؤمنین  پدرشان  از  و آن حضرت  پدرش  از  السالم(  )علیه 
آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  از  ایشان  و  السالم(  )علیه 
اْلُحْزَن  َو  اْلَهمَّ  َتْکِثُر  ْنیا  الدُّ ِفی  ْغَبُة  »الرَّ است:  آمده  کرده،  نقل 
و  غم  »دنیاپرستی  اْلَبَدَن؛2  َو  اْلَقْلَب  ُیِریُح  ْنیا  الدُّ ِفی  ْهُد  الزُّ َو 
اندوه انسان را زیاد می کند و زهد و قناعت در دنیا، هم قلب را 

را«. بدن  هم  و  می بخشد  آرامش 
الله  )صلی  خدا  رسول  از  نیز  دیگری  پرمعنای  حدیث  در 
ِبَثالٍث  َزِعیٌم  آله( در این زمینه آمده که فرموده اند: »أَنا  علیه و 
َو  َلُه  َفراَغ  ال  ِبُشْغٍل  َو  َلُه  ِغناَء  ال  ِبَفْقٍر  ْنیا:  الدُّ َعَلی  أَکبَّ  ِلَمْن 
بر  را  خود  که  کسی  ضامنم  »من  َلُه«؛3  اْنِقطاَع  اَل  ُحْزٍن  َو  ِبَهمٍّ 
دنیا بیفکند، سه چیز را دریافت خواهد داشت: فقری که هرگز 
فراغتی  هرگز  که  گرفتاری ای  و  بود  نخواهد  آن  در  بی نیازی 

نمی شود«. قطع  هیچ گاه  که  اندوهی  و  غم  و  ندارد 
******************

محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .1
ناشر:   ،508 ص  نقی،  علی  سید  اإلسالم ،  فیض  مصحح:   /

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
مصحح:   / محقق  خصال ،  علی،  بن  محمد  صدوق،   .2
مدرسین،    جامعه  ناشر:   ،73 ص   ،1 ج  اکبر،  علی  غفاری، 

ش.  1362 قم،  اول ،  چاپ 
3. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، محقق / مصحح: 
نعمة، عبد الله ، ج 1، ص 344، دارالذخائر، چاپ اول، ایران، 

قم، 1410 ق .

حدیث روز )285( 

انتقاد معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران از برخی کم  کاری ها؛

●  هنوز یک فیلم درجه یک برای امام زمان)عج( نساختیم     ●

بررسی طرح های ترافیکی مراسم ۱۴ و ۱۵ خردادماه در قم

●  از آماده باش تمامی ظرفیت ها تا آمادگی برای میزبانی از مسافران     ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱27۶2۵۹87   

رای اصالحی
رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۷۱۶۹ پرونده کالسه 
آقای  تقاضای  به  مربوط   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۶۶
نسبت  مالکیت  سند  صدور  بر  مبنی  دلیر  گلشنی  اکبر 
در  واقع  اصلی   ۱۸۳۵ فرعی  شماره  پالک  ششدانگ  به 
است.  بررسی  تحت  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه  بخش 

رای اصالحی
با توجه و با عنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده 

لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد: 
ضمیمه  مستندات  و  شده  ارائه  تقاضانامه  به  توجه  با 
از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  شامل) 
و  ملک  نقشه  مالحظه  و  پناهی(  جعفری  ابوالقاسم 
 ۱۴۰۱/۲/۲۵  -  ۲/۶۴۶ منتخب  کارشناس  گزارش 
که   ۱۴۰۰/۱۱/۱۴  –  ۳۵۵۵ ثبتی  وضعیت  پاسخ  و 
مورد  ملک  به  نسبت  متقاضی  مالکیت  احراز  از  حکایت 
داشته  متقاضی  به  رسمی  مالک  از  ملک  انتقال  و  تقاضا 

گردیده  احراز  تقاضا  مورد  به  نسبت  متقاضی  تصرفات  و 
عدم  از  حکایت  که  کارشناس  محلی  های  بررسی  و 
طی  دارد  متقاضی  تصرفات  بودن  منازع  بال  و  تعارض 
راه و شهرسازی  اداره   ۱۴۰۰/۳/۱۲  –  ۱۱۰/۶۵۲۲ نامه 
بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته  مبنی 
به شناسنامه شماره  دلیر  اکبر گلشنی  آقا ی  مالکیت  لذا 
آهنگ  کبودر  صادره   ۴۰۳۱۶۵۳۹۰۵ ملی  کد   ۹۳۹
که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  علیقلی  فرزند 
مربع  متر   ۱۲۹/۷۳ مساحت  به  بناشده  احداث  آن  در 
بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۸۳۵ از  فرعی  شماره  پالک 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را صادر می 
قابل  فوق  اصالحات  رعایت  با  قبلی  صادره  رای  نماید. 

 )۱۲۹۹۰ الف   )م  وآسیا(  )گویه  میباشد.  اجرا 
اسناد  ثبت  رئیس   – آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 

قم   دو  منطقه 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



دوشنبـه 9 خرداد 1401/ شماره 1950 www.gooyeh-qom.com بین الملل7

اگهی مزایده اتومبیل
 ۴۴ س   ۳۷۷ شهربانی  شماره  به  ای  ایک  تی  جی  پراید  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۰۹۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۶ ایران 
۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۰۹۵ )با شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۲۲۰۰ له: خانم مریم صحرایی با وکالت خانم  زینب 
طاهری  حسین  امیر  و  فرهادیان  منیر  و  صحرایی  )مریم  طاهری  علی  مرحوم  ورثه  علیه:  و  صحرا  بوستان 
 ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ سند  تاریخ   ۵۶۵۲ سند:  شماره   : ازدواج  سند  مستند  طاهری(  فاطمه  و  طاهری  زهرا  و 
به شماره  پراید  ، یک دستگاه خودروی سواری  ۸ شهر قم  ازدواج شماره  : دفترخانه  دفترخانه صادر کننده 
علی  اقای  به  متعلق  لنگرود  بهران  پارکینگ  در  واقع  ذیل  مشخصات  با   ۱۶ ایران   ۴۴ س   ۳۷۷ انتظامی 
گزارش  براساس  خودرو  فنی  مشخصات  رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  طاهری 
– شماره  – مدل ۱۳۸۵  – رنگ سفید روغنی  پراید جی تی ایکس ای   – کارشناس رسمی دادگستری: سواری 
کارشناسی  توسط  مزایده  مورد  توضیحات   ۱۵۷۱۹۳۶ موتور:  شماره   ۱۴۱۲۲۸۵۸۶۹۳۱۶S شاسی: 
، صافکاری دور  و سایش  راست  : خوردگی پشت چراغ جلو سمت  اتاق  و  بدنه  رسمی دادگستری: وضعیت 

شکسته  چپ  سمت  راهنما  چراغ   ، تعویضی  راست  و  چپ  جلو  های  ،گلگیر  است  شده  چپ  سمت  دور  تا 
ماشین  خودرو:  فنی  ؛وضعیت  شکسته  عقب  سپر   ، دارد  رنگ  عقب  راست  سمت  گلگیر  و  صندوق   ، است 
جلو  و  درصد   ۷۰ عقب  ها  الستیک  ؛   ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ تاریخ  تا  ثالث  شخص  بیمه  ؛  رسد  می  نظر  به  خسته 
مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس  دارد.  مایع  گاز  کپسول  توضیحات:  ؛  درصد   ۸۰
۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )چهارصد و هفتاد میلیون ریال( ارزیابی نموده است. مزایده خودرو مذکور از ساعت 
ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۳/۲۴ شنبه  سه  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹
اداره اجرای اسناد رسمی   – اداره ثبت اسناد امالک بخش یک قم  – طبقه فوقانی   ۷ )لواسانی( نبش کوچه 
ریال شروع  میلیون  و هفتاد  چهارصد  ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مذکور  مزایده خودرو  انجام می شود.  قم 
مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوت  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
واریز  شناسه  با   IR شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی 
جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶

مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر  نماید  تودیع  به شماره حساب شبا مذکور  ثبت  به حساب صندوق  مزایده 
، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج 
مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
با بدهکار براساس توافق کتبی  با بستانکار و نسبت به مازاد  بر واریز غیرنقدی  خواهد بود. در صورت توافق 
اقدام خواهد شد. و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد ، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.  

باشد.  مزایده  در  کننده  نام شرکت  به  بایست  واریزی می  فیش  که  است  به ذکر  الزم 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
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کالس آمـوزشی 
متروپل!                   

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
کانون  همچنان  که  پل"  "مترو  طبقه  ده  برج  فروریزش  فاجعه 
از  دیگر  بسیاری  همانند  است،  مسئوالن  و  مردم  ها،  رسانه  توجه 
حوادث کشور یک کالس آموزشی پر هزینه ویژه مسئوالن به ویژه 

است. ساز  و  ساخت  حوزه  اندرکاران  دست  و  ناظران 
شوند  می  بازداشت  آن  دهندگان  ترتیب  که  کالسی  البته 
ای  عده  کالس  این  در  شود.  می  اعالم  عمومی  عزای  برایش  و 
بلند  البته  و  بلند پردازی مسببان حادثه را می دهند  تاوان  بیگناه 
زیر  و  خوزستان  دادستان  نظر  اساس  بر  که  اصلی  مسبب  پروازی 

است! خاک  زیر  فعآل  خبر  شبکه  نویس 
و  انواع  محصوالت  تولید  در  دقت  و  ایمنی  رعایت  چند  هر 
تفاوتی  بی  که  بپذیریم  ولی  است  ضرورت  یک  محصوالت  اقسام 
و  مصالح  خودرو،  قطعات  سازی،  خودرو  نظیر  مقوالت  برخی  در 
و جاده  و ساختمان  پل  نظیر  ، سازه های مختلف  مواد ساختمان 
و ... باعث بروز صدمات جبران ناپذیری به شهروندان می شود که 
تالمات روحی  از  اندکی  تواند حتی  یا برخوردی نمی  هیچ غرامت 

بکاهد.  را  بازماندگان  جسمی  و 
در  گیری  سخت  و  ها  ساز  و  ساخت  بر  نظارت  تعارف  هیچ  بی 
روابط  تابع برخی  مباحث مختلف ساختمان سازی در همه کشور 
و زد و بندهای پشت پرده درون و برون سازمانی  قرار گرفته است 
و این مورد در کنار مصالح نا مرغوب از میل گرد و آهن آالت گرفته 
تا مواد جوشکاری، اعمال تغییرات و افزودن به طبقات به پشتوانه 
ماده ۱۰۰ ، بی توجهی به پیش نشانگر های فنی و ... باعث شده 
اساسی  ایرادات  دارای  استحکام  لحاظ  به  کشور  ابنیه  از  بسیاری 

باشند.   و عمده 
از سوی دیگر باید اذعان داشت با حذف تدریجی ارز ترجیحی 
مواجه  افرادی  با  آینده  در  قطعًا  کشور،  مالی  منابع  کاهش  و 
خواهیم شد که به دلیل قطع یدشان از منابع مالی کشور به دنبال 
شرایطي  چنین  در  بود.  خواهند  جدید  اقتصادی  های  چاکراه 
است  جماعت  این  هدف  مقاصد  از  یکی  سازی  ساختمان  قطعا 
کرایه  سره  دو  را  خرشان  کوتاه  مدتی  در  بنداز  بساز  رویکرد  با  که 

ببندند! را  بارشان  و  بدهند 
جا دارد مسئوالن بلند پایه کشور، درس های متروپل را هر شب 
با مسببان حادثه، مانع  مرور کنند و عالوه بر برخورد قاطع و آنی 
از ساخت و سازهایی شوند که کمترین استحکامی ندارند و حتی 
خود  به  خود  و  مانند  نمی  طبیعی  غیر  و  طبیعی  حوادث  منتظر 

آوار می شوند. 
همیشه  برای  یک  اول  گام  باشد.در  رسیده  فرا  آن  وقت  شاید 
ماده ۱۰۰ را حذف کنیم یا جریمه آن را طوری چند برابر کنیم که 

نباشد.  صرفه  به  اضافی  طبقات  ساخت 
یا  هست  مختصر  قانون  تغییر  این  اعمال  برای  ای  اراده  آیا 
شان  پفکی  و  لرزان  سازهای  و  ساخت  به  همچنان  ها  عبدالباقی 

داد؟! خواهند  ادامه 

یادداشت

که  این درک  با  آباد  اسالم  برای چندین دهه،      ◄
به قدرت رسیدن طالبان می تواند خطر هر گونه نفوذ 
پشتیبانی  آنها  از  کند،  برطرف  را  افغانستان  در  هند 
طالبان،  دوباره  رسیدن  قدرت  به  با  حال،  این  با  کرد. 

است. شده  تر  ناامن  پاکستان  خود 
طالباِن  کابل،  در  طالبان  دوباره  آمدن  کار  روی  با 
از پیش  نیز بیش  پاکستان )تحریک طالبان پاکستان( 
بازگشت طالبان  زمان  از  گروه  این  است.  تقویت شده 
بیش از 124 حمله تروریستی انجام داده و تنش بین 

است. یافته  افزایش  آباد  اسالم  و  کابل 
که  روست  روبه  انداز  چشم  این  با  اکنون  پاکستان 
در  کند  پشتیبانی  کابل  در  را  دردسرساز  متحدی  باید 
دست  بسیاری  مشکالت  با  خودش  اقتصاد  که  حالی 
به گریبان است و پس از سال ها کمک به طالبان هنوز 

است. ندیده  آنان  از  هیچ خیری 
در  ریشه  همواره  طالبان  از  پاکستان  حمایت 
های  سیاست  پاکستان  است.  داشته  ایدئولوژی 
امنیتی اش را بر این محور قرار داده که هند، همسایه 
اسالم  است.  پاکستان  انحالل  دنبال  به  اش،  شرقی 
افغانستان  به  نسبت  پیش  ها  مدت  از  همچنین  آباد 
به  کابل  که  چرا  بوده  محتاط  خود  غرب  شمال  در 
پاکستان  و  افغانستان  بین  مرز  پذیرش  از  سنتی  طور 
امتناع کرده است. در دهه 1940، رهبران افغانستان 
مناطق  که  شدند  پشتونستان  گیری  شکل  خواستار 
هم  کرد.  می  متحد  را  مرز  طرف  دو  در  نشین  پشتون 
روابط  بودند  عالقمند  غنی  اشرف  هم  و  کرزی  حامد 
پیرامون  آنها  موضع  اما  کنند  برقرار  پاکستان  با  خوبی 
ترتیب،  این  به  نکرد.  تغییری  ها  پشتون  وحدت 
از  همواره  خود  همسایه  دو  به  مشکوک  پاکستان 

است. داشته  وحشت  هند  و  افغانستان  وحدت 
ملی  عناصر   ،2001 سال  در  متحده  ایاالت  تهاجم 
که  کرد  تقویت  را  ها  پشتون  جامعه  یا  سکوالر  گرای 

ملی گراهای  بودند. حتی خود  به هند  متمایل  بیشتر 
پشتون پاکستان نیز بر طبل وحدت کوبیدند. پاکستان 
سرکوب  دنبال  به  اسالمیستی  پان  ایدئولوژی  با  نیز 
شورشیان  برای  شد  امنی  پناهگاه  و  بود  ها  پشتون 

افغانستان. طالبان 
در  خود  نظامی  مداخله  طول  در  واشنگتن 
مخالفان  و  افغان  رهبران  پیشنهادهای  افغانستان، 
این که حمایت  بر  نادیده می گرفت مبنی  را  پاکستان 
ایدئولوژیکی  پایه  است  ممکن  طالبان  از  پاکستان 
عمیق تری نسبت به آنچه اسالم آباد می گوید، داشته 
با  رابطه اش  که  کرد  می  پافشاری  نیز  پاکستان  باشد. 
طالبان تنها یک راهبرد محافظت کننده برای مقابله با 
است. متحده  ایاالت  اجتناب ناپذیر  خروج  پیامدهای 

ایاالت  نظامی  خروج  که  نداشت  انتظار  پاکستان 
در  واشنگتن  منافع  بر  پایانی  افغانستان  از  متحده 
عنوان  به  که  بود  امیدوار  کشور  این  باشد.  منطقه 
در  برجسته  قدرت  یک  منطقه،  در  کلیدی  محور  یک 

و  آمریکا  با  طالبان  بین  اصلی  واسطه  و  افغانستان 
متحدانش ظاهر شود. به این ترتیب، مقامات پاکستان 
داشتن  هم  و  طالبان  بر  خود  نفوذ  حفظ  به  نسبت 
این  خروج  از  پس  متحده  ایاالت  با  نزدیک  روابط 
اشتباه  یک  این  حال،  این  با  بودند.  خوشبین  کشور 

بود. بزرگ  محاسباتی 
قدرتمندی  های  حوزه  پاکستان  داخل  در  طالبان 
اسالم  سیاسی  احزاب  و  کار  محافظه  روحانیون  مانند 
حقانی  شبکه  و  طالبان  است.  آورده  دست  به  را  گرا 

چندین  های  حمایت  و  کمک  به  معترف  است  ممکن 
برای  خواهند  نمی  اما  باشند  خود  از  پاکستان  ساله 

بمانند. باقی  نیابتی  نیروی  همیشه 
مقر  به  پاکستان  طالباِن  تحریِک   ،2009 سال  در 
به مدرسه  پاکستان حمله کرد، مسئولیت حمله  ارتش 
حمالت  بدترین  مسئول  و  گرفت  عهده  بر  را  ارتش 
ترویستی در داخل پاکستان از سال 2007 بوده است. 
با هواپیماهای بدون سرنشین  پاکستان چندین حمله 
و حمالت هوایی علیه اهداف تحریک طالبان پاکستان 

داد انجام  افغانستان  در 
جمهوری خواه  دولت  پاکستان  سال ها،  برای 
به خاطر کمک  را  آن(  پشتیبانان هندی  )و  افغانستان 
زمان  از  اما  می کرد  سرزنش  بلوچ،  جدایی طلبان  به 
سقوط آن دولت و کم شدن نفوذ هند در افغانستان، به 
نظر می رسد که گروه های بلوچ قدرت یافته  و برخی از 

اند. داده  انجام  را  خود  حمالت  مرگبارترین 
و  نظامی  نظر  از  را  طالبان  تواند  می  پاکستان 
که  بخواهد  آنها  از  و  دهد  قرار  فشار  تحت  اقتصادی 
اما  کنند  تقسیم  افغان  های  جناح  دیگر  با  را  قدرت 
نمی کنند  استقبال  این گزینه  از  پاکستان  ژنرال های 
کشمکش  در  شریک  یک  دادن  دست  از  بیم  که  چرا 

دارند. را  هند  با  خود  راهبردی 
زمان  آباد،  در اسالم  آمدن دولت جدید  کار  با روی 
وضعیت  است.  روابط  دوباره  تنظیم  برای  مناسبی 
ایاالت  حمایِت  مستلزم  پاکستان  اقتصادی  وخیم 
رهبران  موافقت  ازای  در  باید  واشنگتن  است.  متحده 
از  اقتصادی،  و  سیاسی  جدی  اصالحات  با  پاکستان 
جمله بازنگری در دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان 
به عنوان یک قمر پاکستان و هند به عنوان یک دشمن 

دهد. ارائه  را  حمایت  این  وجودی، 
دیپلماسی   / حقانی  حسین  نویسنده:   / داون 

► ایرانی    

گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس     ◄
عادی سازی  جرم انگاری  مصوبه  تصویب 
میل  باب  بغداد  در  اسرائیل  با  روابط 
در  دارد  احتمال  حاال  و  نبوده  واشنگتن 
تالفی  را  موضوع  این  اقتصادی  محور 

. کنند
کارشناس  صدرالحسینی«  »سیدرضا 
تصویب  به  اشاره  با  منطقه  مسائل 
اسرائیل  با  روابط  جرم انگاری  قانون 
ایلنا  با  گفت وگو  در  عراق  پارلمان  توسط 
و  روانی  هجمه های  به رغم  کرد:  اظهار 
پارلمان  علیه  که  رسانه ای  فضاسازی های 
گرفت،  صورت  عراق  جدیدالتٔاسیس 
عراق  پارلمان  اخیر  حرکت  که  گفت  باید 
رژیم  با  رابطه  جرم انگاری  با  رابطه  در 
روی  بود  بطالنی  خط  صهیونیستی، 
بغداد  خارج  و  داخل  در  که  سناریوهایی 
طرح شده بود. در طول هشت ماه گذشته 
بر  تاثیر  برای  انحرافی  خبری  خط  یک 
بودیم  شاهد  را  عراق  مردم  عمومی  رفتار 
از  و  می گردید  محور  همین  حول  که 
جلساتی  کشور  این  داخل  در  دیگر  سوی 
که  شد  برگزار  ُکردنشین  استان های  در 
اسرائیل  با  ارتباط  ایجاد  بحث  آن  ماهیت 

پنهانی  سفرهای  راستا  همین  در  بود. 
کشورهای  به  عراق  مقام های  از  برخی 
و  موضوع  این  که  شد  مطرح  هم  منطقه 
باعث  پارلمان  توسط  جدید  قانون  تصویب 

شود. گرفته  سفرها  این  جلوی  شد 
باشید  داشته  توجه  داد:  ادامه  وی 
که  بودیم  آن  شاهد  بارها  مدت  این  طی 
جریان های خاص رسانه ای و سیاسی عراق 
مربوط  صرفًا  را  مصوبه  این  تصویب  بحث 
اعالم  مقاومت  و  عراق  شیعیان  جریان  به 
نمایندگان  اخیر  اقدام  اما  بودند  کرده 
پارلمان عراق در حقیقت برگرفته از عصاره 
و  بود  عراق  مردمی  اجتماعی  و  سیاسی 
این  بزند.  کنار  را  مذکور  ادعای  توانست 
در حالی است که ایاالت متحده به صورت 
کرد  مخالفت  قانون  این  تصویب  با  علنی 
عراق  امور  در  نوعی  به  که  کردند  سعی  و 
این  اصلی  بحث  کنند.  دخالت  مجددًا 
توسط  خیانت  یک  کشور  این  در  که  است 
هم  آن  که  شد  پایه گذاری  متحده  ایاالت 
عراق  اساسی  قانون  نوشتن  و  ترسیم 
قومی  صورت  به  قدرت  تقسیم  پایه  بر 
نظر  از  تقسیم بندی  این  بود.  طیفی  و 
تا  شده  باعث  صاحب نظران  از  بسیاری 

قوانین  از  کردها  مانند  طیف ها  از  برخی 
در  را  خود  منافع  اینکه  یا  نکنند  تبعیت 

بگیرند. نظر 
تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
به  می توان  را  مصوبه  این  نظرم  به  کرد: 
ایاالت  نیت  همین  دادن  قرار  هدف  نوعی 

در  مصوبه  این  چراکه  دانست؛  متحده 
قابل  عراق  صالحه  دادگاه های  تمامی 
حتی  اگر  و  است  الزم االجرا  و  پیگیری 
بدون  نکنند  پیروی  مصوبه  این  از  ُکردها 

این  می توانند  بغداد  دادگاه های  تردید 
حکم  و  دهند  قرار  رسیدگی  مورد  را  جرم 
علیه  فعلی  مصوبه  اساس  بر  را  موردنظر 
گذشته  سال های  در  ما  کنند.  صادر  آنها 
مراجع  و  دادستان ها  که  بودیم  آن  شاهد 
زیادی  نظر  مورد  آرای  عراق  قضایی کشور 

کردند  صادر  قضایی  استقالل  پایه  بر  را 
ایجاد  در  می تواند  قانون  این  هم  حاال  و 
و  باشد  موثر  بغداد  در  عمومی  وحدت 
عدم مشروعیت اسرائیل را مورد تایید قرار 

اعتراض  و  مخالفت  میان  این  در  دهد. 
ایاالت متحده با این مصوبه نشان می دهد 
دخالت  حال  در  همچنان  واشنگتن  که 
است. کشور  این  داخلی  اوضاع  در  کردن 

وی در پایان با اشاره به اقداماتی که از 
بغداد  علیه  است  ممکن  واشنگتن  سوی 
شود  اجرایی  قانون  این  تصویب  از  پس 
تصویب  تردید،  بدون  کرد:  خاطرنشان 
علیه  می توان  را  بغداد  توسط  مصوبه  این 
به  دهن کجی  یک  و  متحده  ایاالت  منافع 
آمریکایی ها  اعتراض  دانست.  واشنگتن 
اساسًا  این مساله  که  نشان می دهد  دقیقًا 
آنچه است که می گویند عراق در  برخالف 
ممکن  حتی  و  دارد  قرار  استقالل  حالت 
مسائل  در  نوعی  به  آمریکایی ها  است 
واشنگتن  چراکه  کنند؛  تالفی  اقتصادی 
را  مصوبه  این  تصویب  یکجانبه  صورت  به 
به  به نظر می آید که دست  و  محکوم کرده 
تالفی خواهد زد و در شرایط کنونی جهان، 
اقتصادی  فشارهای  از  استفاده  اهرم 
خواهد  موردی  تٔاثیرگذارترین  و  نخستین 
قرار  هدف  مورد  را  عراق  می تواند  که  بود 
به سمت یک  را  این کشور  یا حداقل  دهد 

► دهد.    سوق  نسبی  بحران 

دادن  دست  از  درحال  که  آمریکا  فعلی  "دولت     ◄
عرب  جهان  در  ویژه  به  هم پیمانانش  در  خود  نفوذ 
توصیه های  به  و  نمی گیرد  از شکست هایش درس  است، 
نزدیکی  خطر  درباره  کیسینجر  هنری  ویژه  به  مختلف 
بی  اوکراین  جنگ  یافتن  ادام  با  چین  و  روسیه  روابط 
چه  و  شود  طوالنی  چه  اوکراین  جنگ  زیرا  است؛  توجه 
این  از  اروپایی اش  متحدان  و  واشنگتن  باشد،  کوتاه 
این درحالی است که  و  آمد  بیرون خواهند  بازنده  جنگ 
ادامه این جنگ اروپا را بی ثبات و اقتصاد آن را فرسوده 

می کند." تجزیه  بسا  چه  و 
عبدالباری  قلم  به  تحلیلی  در  الیوم  رای  روزنامه 
و  عرب  جهان  سرشناس  تحلیلگر  و  نویسنده  عطوان، 
سناریوها  و  اوکراین  جنگ  درباره  روزنامه  این  سردبیر 
جنگ  این  آینده  درباره  شده  مطرح  بینی های  پیش  و 
نوشت:  جهان  سطح  در  سرشناس  چهره های  توسط 
بر  روسیه  نیروهای  و  دارد  ادامه  همچنان  اوکراین  جنگ 
پوتین، رئیس جمهوری کشورشان  اساس طرح والدیمیر 

هستند. پیشروی  درحال 
در  دونباسک  منطقه  جدایی  شامل  مذکور  طرح 

در  مستقل  جمهوری  دو  ایجاد  اوکراین،  شرقی  جنوب 
هرگونه  برابر  در  مقاومت  و  لوهانسک(  و  )دونتسک  آن 
به  ۱۵ جمهوری شوروی سابق  الحاق  برای  آمریکا  پروژه 
بالستیک  موشک های  با  نظامی  پایگاه های  ایجاد  و  ناتو 

است. روسیه  محاصره  برای  هسته ای 
درباره  مهم  بسیار  پیش بینی  سه  گذشته  روز  چند  در 
از  است  ممکن  که  نتایجی  و  جنگ  این  آینده  و  تحوالت 
آن حاصل شود، مطرح شد و ما در تالش برای پیش بینی 
آینده رخ  آنچه ممکن است طی ماه ها و حتی سال های 

هستیم. آنها  بررسی  به  ناگزیر  دهد، 
وزیر  کیسینجر،  هنری  به  مربوط  نخست  پیش بینی 
سخنرانی  طی  وی  است.  آمریکا  اسبق  خارجه  امور 
غرب  از  سوئیس  داووس  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  در 
سنگین  شکست  تحمیل  برای  تالش  از  دست  خواست 
که  داد  هشدار  و  بردارد  اوکراین  در  روسیه  نیروهای  به 
ثبات  برای  ناگواری  عواقب  مدت  دراز  در  موضوع  این 

داشت. خواهد  اروپا 
کرد  تاکید  که  زمانی  و  سخنرانی  همین  در  کیسینجر 

بخشی  باید  اوکراین  که 

 پیامد وارونه پشتیبانی از طالبان

● پاکستان آنچه کاشت درو می کند   ●

صدرالحسینی در گفت وگویی مطرح کرد:

●  مصوبه اخیر پارلمان عراق برگرفته از عصاره سیاسی و اجتماعی مردمی عراق بود     ●

رأی الیوم 

●  جنگ اوکراین چه طوالنی باشد و چه کوتاه، آمریکا و اروپا بازنده خواهند بود     ●
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سازمان آگهی های 

روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰۹۱27۶2۵۹87تلفن: 09184480402

حضرت  میالد  سالروز  نزدیکی  با      ◄
برنامه  کرامت  دهه  ایام  و  معصومه)س( 
این  داشت  پاس  برای  اقدامات  و  ها  ریزی 
مناسبت ها آغاز شده است و بخشی از آن 
میالد  های  جشن  اندرکاران  دست  توسط 

است. گردیده  اعالم  کرامت  بانوی 
اول  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به 
ذوالقعده در ایران اسالمی مقارن با سالروز 
جشن  شیعیان،  هفتم  امام  دختر  میالد 
گرفته می شود و مردم آن را روز دختر می 
نامند و به این مناسبت سراسر کشور شور و 

کند. می  تجربه  را  دیگری  نشاط 
کریمه  میالد  سالروز  با  که  کرامت  دهه 
میالد  با  شود  می  شروع  بیت)ع(  اهل 
حضرت ثامن الحجج)ع( پایان می پذیرد و 
آغاز  قم  مبداء  از  کرامت  دهه  های  جشن 
این  از  و  اوج خود می رسد  به  در مشهد  و 
طول  در  زمان  هر  از  بیش  قم  یاد  و  نام  رو 
سال مطرح شده و دل های تمامی ایرانیان 
اهل  دختر  حرم  متوجه  شیعیان  بلکه  و 

گردد. می  قم  در  بیت)ع( 
بیت  اهل  و  پرودگار  عنایات  از  یکی 
بارگاه و  رسول خدا)ع( به شهر قم، حضور 
بیت)ع(  اهل  برگزیده  بانوان  از  یکی  حرم 
واجب  گان  امامزاده  معدود  از  که  است 
زیارتنامه  او  برای  که  است  التعظیمی 
ما رسیده  به دست  ائمه اطهار)ع(  از  مأثور 
بانوی  این  واالی  منزلت  از  نشان  که  است 

دارد. باکرامت 
های  برنامه  و  ابتکارات  رابطه  این  در 
متنوعی توسط حرم حضرت معصومه)س( 
روابط  مدیر  و  است  اجرا  دست  در  قم  در 
اشاره  با  مطهر  حرم  تبلیغات  و  عمومی 
برای  اختصاصی  شعارهای  تعیین  به 
است:  کرده  اعالم  کرامت  دهه  روزهای 
خدمت  زیارت،  تسهیل  معرفت افزایی، 
خاندان  به  ارادت  و  محبت  کریمانه، 
اهل بیت)ع(، دانش بنیان بودن فعالیت ها، 
شادی و نشاط، مردمی بودن، وحدت میان 
محبین اهل بیت)ع(، نوآوری و خالقیت و 
محتوایی  محورهای  از  روشنگرانه  عملکرد 
کرامت  دهه  برنامه های  در  توجه  مورد 

. ست ا
در  قاسمی  علی  االسالم  حجت 
آستان  های  برنامه  تشریح  خبری  نشست 
با  کرامت  دهه  در  کرامت  بانوی  مقدس 
شده  انجام  برنامه ریزی های  به  اشاره 

دهه  این  برنامه های  محتوایی  حوزه  در 
از  حداکثری  استفاده  داشت:  اظهار 
به  تبیین  جهاد  برای  مختلف  ظرفیت های 
عنوان فریضه ای فوری و همگانی که مورد 
از  است  رهبری  معظم  مقام  تأکید  و  توجه 
برای  مقدس  آستان  محتوایی  اولویت های 

است. امسال  کرامت  دهه 

سازی  تمدن  بعد  به  توجه  افزود:  وی 
نیمه  الله  ایام  در  بیت)ع(  اهل  مکتب 
فرهنگ  ترویج  و  زیارت  به  توجه  خرداد، 
زادگان،  امام  بزرگداشت  روز  در  زیارت 
اجتماعی  معیشتی،  ویژه  شرایط  به  توجه 
و  کریمانه  خدمت  گسترش  ضرورت  و 
محتوایی  های  اولویت  جمله  از  مواسات 
و  محوری  شعار  در  که  است  کرامت  دهه 
است. شده  توجه  آن  به  ها  روز  شعارهای 

حرم  تبلیغات  و  عمومی  روابط  مدیر 
شادی  در  الگوسازی  کرامت  بانوی  مطهر 
از اولویت های محتوایی آستان  و نشاط را 
افزود:  و  دانست  کرامت  بانوی  مقدس 
دختر  روز  بزرگداشت  جشن های  برگزاری 

علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت  میالد  و 
در راستای تکریم مقام دختر و ایجاد حس 
نقش  به  اهتمام  و  بودن  دختر  از  رضایت 
جامعه  دختران  میان  در  دختر  کارکرد  و 

می شود. دنبال 
مطهر  حرم  اجرایی  معاون  همچنین 
از  بیش  اجرای  از  معصومه)س(  حضرت 

دهه  ویژه  ملی  و  استانی  برنامه  عنوان   50
افتتاحیه  است:  گفته  و  داده  خبر  کرامت 
جشن های دهه کرامت روز میالد حضرت، 
سخنرانی  و  حرم  خادمان  خطبه خوانی  با 
تولیت آستان قدس رضوی برگزار می شود. 
است،  داشته  بیان  محمودنژاد  هادی 
مطهر  حرم  در  کرامت  دهه  برنامه های 
در  پرچم  تعویض  مراسم  با  کرامت  بانوی 
روز سه شنبه ۱۰ خرداد در صحن امام رضا 

می شود. شروع  السالم  علیه 
محمودنژاد با بیان اینکه تالش ما بر این 
است که بانوان و دختران سهم بیشتری از 
و مراسمات دهه کرامت داشته  آستان  این 
هر  که  هایی  برنامه  دیگر  از  افزود:  باشند، 

به  کریمه  سفیران  اعزام  دارد  وجود  سال 
برخی استان ها و کشورها است که در طول 
آستان  متبرک  پرچم  همراه  به  کرامت  دهه 

می گیرد. صورت  فاطمی  مقدس 
حرم  فرهنگی  معاون  احمدی  همچنین 
برنامه  تشریح  در  معصومه)س(،  حضرت 
معصومه)س(  حضرت  میالد  شب  های 

گفته است: مراسم شب میالد با سخنرانی 
و  پناهیان  والمسلمین  االسالم  حجت 
خراسانی  صابر  و  کریمی  محمود  مداحی 
حجت  نیز  میالد  شام  در  و  می شود  برگزار 
به  رفیعی  ناصر  والمسلمین  االسالم 
مداحی  به  رسولی  مهدی  و  سخنرانی 

پرداخت. خواهد 
وی با اشاره به برگزاری همایش دختران 
کرامت،  بانوی  میالد  روز  عصر  در  آفتاب 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  امسال  گفت: 
جمهوری  ریاست  نهاد  زنان  امور  معاونت 
با  که  خوبی  کارهایی  از  و  آمدند  کار  پای 
دستور شخص وزیر آموزش و پرورش انجام 
شخصیت  بزرگداشت  ستاد  تشکیل  شد 

که  بود  علیها  الله  سالم  معصومه  حضرت 
آموزش  در  دختران  عظیم  قشر  به  توجه  با 
کار  در طول سال  باید  این ستاد  پرورش  و 

باشد. داشته  برنامه  و  کند 
شده  اعالم  مفید  و  متنوع  های  برنامه 
بانوی  میالد  سالروز  بزرگداشت  برای 
کرامت در قم همانطور که دست اندرکاران 

و خادمان آن حضرت هم به آن توجه دارند 
شود  خالی  مردمی  صبغه  و  جنبه  از  نباید 
روزهای  در  که  قم  شهر  است  ضروری  و 
توجه  کانون  و  معنوی  پایتخت  به  رو  پیش 
تبدیل  معصومه)س(  حضرت  دلدادگان 
پایتخت  یک  قامت  در  رویکردی  شود  می 
داشته  تشیع  جهان  و  ایران  برای  فرهنگی 
باشد و از ابتکار و نوآوری در عین اصالت و 

نماید. لحاظ  خوبی  به  را  بودن  مردمی 
عمیق  و  گسترده  ابعاد  به  توجهی  بی 
اجرای  در  بیت)ع(  اهل  با  مردم  پیوند 
برنامه های فرهنگی موجب کم رنگ شده 
جلوه های مردمی جشن های میالد و دهه 

► شد.    خواهد  کرامت 

»گویه« گزارش می دهد:

●  قم، پایتخت معنوی ایران در سالروز میالد بانوی کرامت   ● مدیرکل خدمات شهری شهرداری قم تاکید کرد:
زباله های خارج از نوبت 

شهروندان مهم ترین علت 
ازدیاد موش ها در شهر

با  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
منطقه  در  موش ها  معدوم سازی  و  جمع آوری  طرح  آغاز  به  اشاره 
سه، ادامه داد: این طرح به دلیل ازدیاد بسیار زیاد این جانوران و با 
مناطق  تمام  به  به زودی  استان،  سطح  در  انجام شده  هماهنگی های 
می شود. داده  تعمیم  قم  شهر  گانه  بیست وشش  نواحی  و  هشت گانه 
سید محسن میرهادی در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به اجرای طرح 
در  که  مشکلی  به  توجه  با  داشت:  اظهار  موش ها«،  شر  از  »رهایی 
خصوص مزاحمت موش ها در سطح شهر به وجود آمده و تماس های 
جلب  و  طرح  این  اجرای  به  نسبت  قم  شهرداری  شهروندان،  متعدد 

است. کرده  اقدام  مردم  رضایت 
و  ازدیاد  خصوص  در  مردمی  تماس های  باالی  تعداد  بر  تأکید  با  وی 
شهری،  محیط  در  موش ها  زیست  از  حاصل  نگرانی های  و  مزاحمت 
در   ۱۳۷ سامانه  با  را  تماس  بیشترین  سه  و  یک  مناطق  شد:  یادآور 

داشته اند. مزاحم  موش های  وجود  خصوص 
با  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
منطقه  در  موش ها  معدوم سازی  و  جمع آوری  طرح  آغاز  به  اشاره 
سه، ادامه داد: این طرح به دلیل ازدیاد بسیار زیاد این جانوران و با 
مناطق  تمام  به  به زودی  استان،  سطح  در  انجام شده  هماهنگی های 
می شود. داده  تعمیم  قم  شهر  گانه  بیست وشش  نواحی  و  هشت گانه 
کوبی  النه  معدوم سازی،  طرح  این  اول  فاز  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
صورت  در  نیز  دوم  فاز  در  و  است  انجام  حال  در  محیط  بهسازی  و 
از مواد شیمیایی  استفاده  استان  و محیط زیست  بهداشت  تأیید مرکز 
گرفت. خواهد  قرار  قم  شهرداری  کار  دستور  در  تأیید  مورد  سموم  و 

شبانه روزی  به صورت  شهرداری   ۱۳۷ سامانه  کرد:  اضافه  میرهادی 
کوتاه ترین  در  معضل  این  تا  است  شهروندان  پیام های  دریافت  آماده 

شود. برطرف  ممکن  زمان 
شهرداری  مختلف  طرح های  موفقیت  رمز  را  شهروندان  همراهی  وی 
در  خانگی  زباله های  گذاشتن  بیرون  داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی 
از  از نوبت به خاطر ایجاد فضای امن برای تغذیه این جانوران  خارج 
موفقیت  پیش شرط های  از  یکی  است،  موش ها  ازدیاد  اصلی  عوامل 
 ۶ ساعت  از  بعد  زباله  گذاشتن  بیرون  از  مردم  خودداری  طرح  این 

است. منزل  از  بیرون  در   ۲۱ تا  صبح 

خبـر

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

نموده اند.  تایید  آراء ذیل  شرح 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۴۱۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۹۰۳ شماره  رأی  ۱ـ 
حافظ صادقی فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۸ 
مترمربع پالک شماره ۲۸۰ فرعی از ۱۹۵۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه ۴۲۵ دفتر ۵۲۸.) م الف ۱۳۶۹۵( 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۹۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۹۶۷۶ شماره  رأی  ۲ـ 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  اوطاقعلی  فرزند  کرم عباسی  آقای 
متقاضی طی سند  مالکیت  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از ۲۲۰۷   فرعی  ۶۳/۷۸مترمربع پالک شماره 

 )۱۳۶۹۶ الف  م  ۱۲قم.)  دفترخانه   ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ مورخ   ۱۷۶۵۰۷ شماره  قطعی 

آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۵۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۵۲۸ شماره  رأی   -۳  
رضا محمدی فرید فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۱۳۰/۲۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۸۷و۱۷۸۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از مرضیه رئیس عبداللهی احدی از وراث رضا قلی.) م الف ۱۳۶۹۷( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۸۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۴ شماره  رأی   -۴
 ۱۵۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حیدر  فرزند  عبادی   برقعلی 
متر مربع پالک شماره ۱۶۵ فرعی از ۱۹۵۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از علی تراز طی سند قطعی شماره ۲۰۵۳۳ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ دفترخانه ۶ قم.) م الف ۱۳۶۹۸( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۴۲۰ شماره  رأی   -۵
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدعلی  فرزند  اسالمی   ایوب 
۱۳۰/۲۰ مترمربع پال ک شماره فرعی از باقیمانده ۲۳۸۰ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۳۸۰/۱۳ 

اصلی تغییر یافته واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از غالمعلی و محمد علی 
زندیه )بالسویه( صفحه ۱۶۳ دفتر ۵۲ و ثبت دفتر الکترونیک ۶۹۳۵- ۱۳۹۸. ) م الف ۱۳۶۹۹( 

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

تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

بدهد،  روسیه  به  را  خود  قلمرو  از 
منفجر  را  بزرگ  کالیبر  با  بمبی 

کرد.
مربوط  دوم  پیش بینی  اما 
میلی،  مارک  ژنرال  اظهارات  به 
ارتش  مشترک  ستاد  رئیس 
فارغ  دانشجویان  جمع  در  آمریکا 
در  نظامی  کادمی  آ از  التحصیل 
تصویری  که  است  پوینت"  "وست 
متالطم تر  جهانی  از  تاریک 
اینکه  بر  مبنی  کرد  ترسیم  را 
نظم  تغییر  قصد  بزرگ  قدرت های 

دارند. را  جهانی 
وی در این مراسم گفت: تقابل 
و  یکسو  از  آمریکا  متحده  ایاالت 
دیگر  سوی  از  چین  و  روسیه 
ادامه  دهه ها  برای  است  ممکن 
به  روسیه  پیروزی  و  باشند  داشته 
دستاوردهای  همه  پایان  معنای 
است. دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
توسط  هم  سوم  پیش بینی 
در  فرانسه  مشاور  وزیر  ُبن،  کلمان 

است. شده  مطرح  اروپا  امور 
که  کرد  اظهار  اخیرا  بن  کلمان 

به  پیوستن  برای  اوکراین  تالش 
تا   ۱۵ است  ممکن  اروپا  اتحادیه 
نتیجه  به  تا  بکشد  طول  سال   ۲۰
به  کی یف  پیوستن  درباره  برسد. 
این  اگر  که  گفت  باید  هم  ناتو 
از  بیشتر  نباشد،  غیرممکن  اتفاق 
کشید. خواهد  طول  مذکور  زمان 

اذعان  منزله  به  اظهارات  این 
این  به  فرانسه  دولت  صریح 
پاسخگویی  عدم  که  است  مسئله 
قبل  روسیه  درخواست های  به 
بوده  اشتباه  اوکراین  به  حمله  از 
به  زلنسکی  اصرار  همچنین  و 
اروپا  اتحادیه  و  ناتو  به  پیوستن 

است. بوده  بزرگ  اشتباه  یک 
دلیل  به  پیش بینی ها  این  همه 
در  گیرندگان  تصمیم  توسط  اینکه 
غرب  سیاسی  و  نظامی  نهادهای 
باالیی  اهمیت  از  شده اند،  مطرح 
در  آنچه  اما  هستند،  برخوردار 
مجمع  در  کیسینجر  سخنرانی 
تأثیر  دلیل  به  شد  بیان  داووس 
جو  ویژه  به  و  آمریکا  دولت  در  او 
طوالنی  تجربه  همچنین  و  بایدن 

روابط  و  بین المللی  امور  در  وی 
پیش  مهم ترین  غرب،  و  شرق 

می شود. محسوب  بینی  
بزرگ ترین  پشت  که  کیسینجر 
در  آمریکا  دیپلماتیک  دستاورد 
ریچارد  جمهوری  ریاست  زمان 
و  چین  مهار  یعنی  نیکسون، 
جماهیر  اتحاد  از  آن  حذف 
بایدن  به  است،  بوده  شوروی 
نزدیکی  گونه  هر  به  نسبت 
دلیل  به  چین  و  روسیه  روابط 
می تواند  اتفاق  این  که  خطراتی 
آن  سلطه  و  متحده  ایاالت  برای 
کند،  ایجاد  جهان  رهبری  بر 
توجهی  بایدن  اما  داد،  هشدار 
با  اکنون  و  نکرد  او  توصیه  به 
آنها  واداشتن  و  روس ها  تحریک 
محاصره  و  اوکراین  به  حمله  به 
میلش  و  خواسته  خالف  بر  چین، 
این  میان  روابط  تقویت  درحال 
آنها  کردن  نزدیک  و  ابرقدرت  دو 
کردن  وارد  همچنین  و  یکدیگر  به 
ائتالف  یک  به  کشور  دو  این 
کنار  در  جانبه  شش  یا  و  پنج 

منطقه ای  نوظهور  ابرقدرت های 
ایران،  پاکستان،  هند،  مانند 

است. ونزوئال  و  برزیل 
چیزی  مهم ترین  ما،  عقیده  به 
سخنرانی اش  در  کیسینجر  که 
"ضرورت  است  کرده  مطرح 
اراضی  از  بخشی  واگذاری 
پذیرش  است.  روسیه"  به  اوکراین 
و  تنها  است  ممکن  توصیه  این 
رفت  برون  راه  هزینه ترین  کم 
این  و  باشد  اوکراین  بحران  از 
شد  خواهد  محقق  درصورتی 
جنگ،  در  درگیر  طرف  دو  که 
نمایندگی؛  شکل  به  یا  مستقیمًا 
برای  آمریکا  و  روسیه  یعنی 
از  خروج  راه های  جست وجوی 
طوالنی  از  جلوگیری  و  جنگ  این 
پیش بینی  طبق  یا  و   آن  شدن 
خارجه  وزیر  الوروف،  سرگئی 
به  آن  تبدیل  از  جلوگیری  روسیه 
بر  هسته ای،  سوم  جهانی  جنگ 

بنشینند. مذاکره  میز  سر 
از  آمریکا  فعلی  دولت 
نشدن هایش  پیروز  یا  شکست ها 

تاثیر  چراکه  نمی گیرد؛  درس 
ویژه  به  و  هم پیمانانش  در  آن 
عرب  جهان  در  هم پیمانانش 
که  درحالی  و  است  شده  کمتر 
پیشروی  درحال  روسیه  نیروهای 
و  هستند  اوکراین  در  میدانی 
و  قوی تر  کشورشان  اقتصاد 
ناتو  اعضای  اما  می شود،  قوی تر 
رهبری  و  هستند  نظاره گر  دور  از 
روسیه  پاسخ  بیم  از  ائتالف  این 
در  ممنوع  پرواز  اعمال  به  حاضر 
آسمان اوکراین نیست و بایدن نیز 
به  مردد است که حتی یک سرباز 
به  آن  جای  به  و  بفرستد  اوکراین 
تجهیزات  ارسال  و  مالی  کمک 
است.  کرده  بسنده  سبک  نظامی 
پردازی  دروغ  با  وی  وجود  این  با 
تایوان  از  دفاع  آماده  که  می گوید 
درصورت حمله چین به آن است.
کیسینجر  با  همیشه  که  ما 
قبال  در  سیاست هایش  در 
در  بوده ایم  مخالف  خاورمیانه 
با  اساسی  دو موضوع  در  باره  این 
اینکه  نخست  هستیم؛  موافق  وی 

اوکراین  جنگ  شدن  طوالنی 
را  آن  اقتصاد  و  بی ثبات  را  اروپا 
می کند  تجزیه  بسا  چه  و  فرسوده 
مناسب  وضعیت  اینکه  دوم  و 
است  بی طرفی  اوکراین،  برای 
و  اروپا  میان  پلی  باید  کی یف  و 

باشد. روسیه 
طوالنی  چه  اوکراین  جنگ 
آمریکا  باشد،  کوتاه  چه  و  شود 
این  از  اروپایی اش  متحدان  و 
خواهند  بیرون  بازنده  جنگ 
طوالنی تر  جنگ  این  اگر  آمد، 
تلفات  و  مالی  خسارت  شود، 
همراه  به  را  بیشتری  انسانی 
نماند  ناگفته  و  داشت  خواهد 
به  آن  شدن  تبدیل  احتمال  که 
دارد.  وجود  نیز  هسته ای  جنگ 
کوتاه  جنگ  این  اگر  همچنین 
ائتالف  موفقیت  معنای  به  باشد، 
رهبری  و  تسلط  در  چین  و  روسیه 
و  اوکراین  تجزیه  و  جهان  بر  آن 
نفوذ  تحت  دونباس  گرفتن  قرار 
چین  نفوذ  تحت  تایوان  و  روسیه 

► ایسنا    است./ 


