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روند افزایشی جمعیت سگ های ولگرد در 
حریم شهری قم

ساالنه بیش از ۳۰۰۰ سگ ولگرد در قم 
جمع آوری می شود

مدیر منطقه پنج شهرداری قم تاکید کرد:

دلسوزی های بی مورد 
گروه های مردم نهاد باعث به هم 
خوردن اکوسیستم شده است

لزوم ورود دولت 
برای تأمین 

زیرساخت های جمکران

درخواست از 
شهروندان: به سگ های 

ولگرد غــذا ندهیـــــد
صفحه 4 صفحه 4 صفحه 2

صفحه 2

»گویه« بررسی کرد:»گویه« بررسی کرد:

صفحه صفحه 66چالش های پیش روی جوانان قمی برای ازدواجچالش های پیش روی جوانان قمی برای ازدواج

 پاسخ معاون شهردار به انتقاد شهروندان ساکن بلوار شهید صادقی قم؛   پاسخ معاون شهردار به انتقاد شهروندان ساکن بلوار شهید صادقی قم؛  

گزارشی از مطالبه های فعاالن فرهنگی و هنری قم از مدیرکل ارشاد؛بستن تقاطع راهکار مناسبی نیست!بستن تقاطع راهکار مناسبی نیست!

از تقویت ارتباط با هنرمندان تا ضرورت 
بازگشت انجمن ها به مجتمع شهید آوینی                   
صفحه 5

کمین سگ های ولگرد قاتل در قم؛

حامیان دردسرساز هوچی گری 
می کنند                                              
صفحه 4

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:

پنج واحد صنعتی دراستان قم آماده 
افتتاح است                                              
صفحه 1

مدیرعامل سابق نماینده فوتسال قم در لیگ برتر:

شرایط فراهم شود، قول می دهم از شان 
فوتسال قم دفاع کنم                    

صفحه 3

 روزنامه دیلی تلگراف:

 چرا آلمان وپرتغال ازعضویت اوکراین 
در اتحادیه اروپا نگران هستند؟                                            
صفحه 7

گزیـده خبـرها

در  گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس      ◄
صنعتی  واحد  پنج  جاری،  تیرماه  در  تولید  توان  افزایش  راستای 

می رسد. برداری  بهره  به  استان  دراین 
واحدهای  این  کرد:  بیان  ایرنا،   با  گفت وگو  در  ابدالی  اکبر 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم: 

پنج واحد صنعتی 
در استان قم آماده افتتاح 

است

نزدیک  سرمایه گذاری  با  صنعتی 
ایجاد  و  ریال  میلیارد  پنج هزار  به 
به  آغاز  قم  در  نفر   ۲۹۸ برای  اشتغال 
آن ها  از  بهره برداری  با  و  می کنند  کار 
محصوالتی  تولید  زمینه  در  استان  توان 
و  کاغذ  از  مصرف  یکبار  ظروف  همچون 
پلیمری،  گرانول  و  کامپوند  ورق  مقوا،  
صنعتی،  اقالم  سایر  و  پریفرم  انواع 

می یابد. افزایش 
واحدهای  افتتاح  برنامه  افزود:  وی 
به  سال جاری  طی  درقم  صنعتی 
هفته  همچون  مختلف  مناسبت های 
پیروزی  سالروز  و  شهریورماه  در  دولت 

نیز  بهمن ماه   ۲۲ در  اسالمی  انقالب 
در  استان  صنعت  بخش  و  می یابد  ادامه 
اشتغالزایی  و  تولید  توان  تقویت  مسیر 
خود  اختیار  در  ظرفیت های  همه  از 

کرد. خواهد  استفاده 
سطح  نیز  هم اکنون  داد:  ادامه  وی 
نقطه ای  به  قم  در  تولیدی  فعالیت های 
از  توجهی  قابل  شمار  که  رسیده است 
فعالیت  توسعه  برای  صنعتی  واحدهای 
هستند  جدید  کار  نیروی  نیازمند  خود 
عالقه مند  افراد  برای  خوبی  کار  بازار  و 
و  صنعتی  بخش های  در  اشتغال  به 

آمده است. وجود  به  قم  در  تولیدی 

تعداد  افزایش  کرد:  تاکید  ابدالی 
محصوالت  ع  تنو صنعتی،  واحدهای 
نیروی  به  کارخانه ها  نیاز  و  شده  تولید 
که  دارد  آن  از  نشان  همه  انسانی 
رشد  با  کمی  نظر  از  قم  صنعت  بخش 
نیاز  اکنون  و  مواجه شده  چشمگیری 
عمق  بحث  به  آن  بر  عالوه  که  است 
در  صنعتی  فعالیت های  به  بخشی 

شود. توجه  ویژه  صورت  به  استان 
تالش  رابطه  همین  در  افزود:  وی 
سرمایه گذاری های  تا  کرد  خواهیم 
تولید  بخش  در  بیشتر  قم  در  صنعتی 
دانش بنیان،  راهبردی،  محصوالت 

در  و  باشد  کشور  نیاز  مورد  و  پاک 
از  نیز  الزم  حمایت های  خصوص  این 
فعالیت های  انجام  به  عالقه مند  افراد 

آمد. خواهد  به عمل  قم  در  تولیدی 
هفت  دارای  قم  صنعت  بخش  در 
الغدیر،  شکوهیه،  صنعتی  شهرک 
محمودآباد،  سلفچگان،  نشر،  و  چاپ 
و  اطالعات  فناوری  درودگران، 
ناحیه  چهار  و   )I.C.T( ارتباطات 
و  سیرو  دستجرد،  خورآباد،  صنعتی 
طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت 
سرمایه گذاری،  توسعه  برای  ممتازی 

► دارد.       اشتغال  و  تولید 



◄     موسسه دادپزشک قم برای ارائه خدمات 
راه  قانونی  پزشکی  نظارت  تحت  مردم  به  بهتر 

شد. اندازی 
اجرایی  عبدالحی،مدیر  محمدعلی  دکتر 
موسسه  فعالیت های  تشریح  در  قم  دادپزشک 
معتمد  پزشکان  موسسه  گفت:  دادپزشک 
به  باتوجه  که  است  تشکیالتی  دادپزشک 
از  برخی  صحیح  انجام  در  شده  احساس  نیاز 
خدمات  تا  شد  نهاده  بنا  پزشکی  فعالیت های 
پزشکی تسریع شود و از ارجاع بی مورد پرونده ها 

کند. جلوگیری  قضایی  سیستم  به 
او می گوید: درحال حاضر در حیطه متوفیات 
جهت   در  که  است  صورت  این  به  کار  گردش 
از  اجساد  تمام  دفن  جواز  صدور  ساماندهی 
ارجاع  )س(  معصومه  بهشت  به  استان  سطح 

می شود. داده 
چنانچه  گفت:  قم   دادپزشک  اجرایی  مدیر 
بیمارستان  در  معالج  پزشک  توسط  دفن  جواز 
صادر نشده باشد، پرونده در موسسه دادپزشک 
تشکیل می شود تا پزشک آن مرکز پس از معاینه 
بر  را  دفن  جواز  الزم،  بررسی های  انجام  و  جسد 
مبنای اصول علمی و قابل دفاع صادرکند یا اگر 
جهت  قضایی  سیستم  به  را  پرونده  باشد  الزم 
ارجاع  قانونی  پزشکی  توسط  دفن  جواز  صدور 

دهد.
تنها  عمل  در  کار  این  با  گفت:  عبدالحی   
اجسادی که ضرورت ارجاع به سیستم قضایی و 
و  ارجاع شده  دارند  را  قانونی  پزشکی  در  معاینه 
کار ها سریعتر انجام می شود و عالوه برآن تعیین 

علت فوت بر مبنای اصول علمی انجام می شود.
او  یکی دیگر از شاخه های فعالیت دادپزشک 
کرد  اعالم  بیمارستان ها  در  مصدومان  معاینه  را 
شدت  اثر  بر  شخص  که  مواردی  در  گفت:  و 

در  بستری  به  نیاز  وارده  جراحات  و  صدمات 
مراکز درمانی را دارد، برای جلوگیری از محو آثار 
تا زمان ترخیص یا عدم امکان  صدمات سطحی 
درخواست  با  قانونی  پزشکی  به  مصدوم  مراجعه 
وی  بالین  بر  دادپزشک  معتمد  پزشک  شخص، 

و  صدمات  تمام  و  می شود  حاضر  بیمارستان  در 
جراحات بیمار را ثبت می کند که این موارد نهایتا 
و  می شود  درج  فرد  قانونی  پزشکی  پرونده  در 

► قرار می گیرد.       مورد رسیدگی قضایی 

گفت:  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر       ◄
فراملی  و  ملی  مکانی  جمکران  مقدس  مسجد 
است و طبق آمار بیش از 200 روز از سال مراسم 
که  می شود  برگزار  آن  در  زائر  از  زیادی  حجم  با 
امکانات،  نیازمند  عظیم  جمعیت  این  حضور 
فعلی  وضعیت  از  بیشتر  خدمات  و  زیرساخت ها 
است که فراهم کردن آن نیازمند مساعدت دولت 

است.
قراچورلوی  زین العابدین  شهرنیوز،  گزارش  به 
مسئوالن  با  مشترک  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با 
تکلیف  تعیین  برای  جمکران  مقدس  مسجد 
اظهار  مقدس،  مکان  این  اطراف  پارکینگ های 
پارکینگ های  موجود  وضع  جلسه  این  در  کرد: 
و  شد  بررسی  جمکران  مقدس  مسجد 
پارکینگ های یک، دو و سه مورد تأیید قرار گرفت 
و پیش بینی شده مقداری فضا به پارکینگ شماره 

شود. افزوده  سه 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 

طرفین  تأیید  مورد  نیز  چهار  شماره  پارکینگ 
قرار گرفت و مقرر شد به این پارکینگ نیز فضای 

یابد. اختصاص  بیشتری 
این  در  جدید  پارکینگ های  پیش بینی  از  وی 
منطقه خبر داد و گفت: یک پارکینگ در خیابان 
ابتدای  در  نیز  پارکینگ  یک  و  حسن)ع(  امام 
خیابان ظهور پیش بینی شد که با اصالحاتی به 

رسید. تصویب 
خیابان  در  بعدی  پارکینگ  افزود:  قراچورلوی 
حجت جانمایی شده و کار کارشناسی خوبی بر 
روی آن انجام شد و قرار شده این پارکینگ ها به 
کمیسیون ماده پنج ارائه شود تا تغییرات اساسی 
شکل گرفته تا خیل زائران با آرامش و آسایش در 
پیدا  حضور  مقدس  مسجد  این  مختلف  مراسم 

کنند.
موجود  وضعیت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نیست، خاطرنشان  زائران  کثیر  پاسخگوی خیل 
و  ملی  مکانی  جمکران  مقدس  مسجد  کرد: 

فراملی است و طبق آمار بیش از ۲۰۰ روز از سال 
مراسم با حجم زیادی از زائر در آن برگزار می شود 
امکانات،  نیازمند  این جمعیت عظیم  که حضور 
فعلی  وضعیت  از  بیشتر  خدمات  و  زیرساخت ها 
است که فراهم کردن آن نیازمند مساعدت دولت 

است.    ►
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: ۰918448۰4۰2

معاون شرکت توزیع نیروی برق:
رکورد مصرف برق در قم شکست

قم گفت:  برق  نیروی  توزیع  و دیسپاچینگ شرکت  بهره برداری  معاون 
رکورد  و  رسید  مگاوات   ۸۸۲ به  قم  در  برق  پیک بار مصرف  روز گذشته 

استان شکسته شد. این  در  برق  مصرف 
محمد  سید  استان،  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
درجه   ۴۶ با  قم  جاری،  تیرماه   ۱۱ گذشته  روز  افزود:  ارجمندزاده 
رشد  باعث  هوا  گرمای  و  کرد  سپری  را  سال  روز  گرم ترین  سانتی گراد 

شد. خانگی  بخش  در  برق  مصرف  فزاینده 
 ۲۲ به  مربوط  قم  در  برق  بیشترین مصرف  رکورد  آخرین  گفته وی،  به 
تیرماه سال گذشته با ثبت ۸۳۷ مگاوات بود که روز گذشته ۵.۴ درصد 

یافت. افزایش 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که روز گذشته یکی از روزهای گرم 
 ۶۷ عدد  به  نیز  کشور  در  برق  مصرف  پیک بار  بود،  کشور  سراسر  در 
هزار و ۳۱۸ مگاوات رسید و نسبت به آخرین رکورد مصرف کشور ۳۰۶ 

می دهد. نشان  افزایش  مگاوات 
ارجمندزاده با بیان این که افزایش مصرف برق باعث قطع خودکار برق 
برای جلوگیری از سوختن و یا خراب شدن تجهیزات می شود، تصریح 
و  انجام شده  برنامه ریزی  بر اساس  با وجود آن که  کرد: در روز گذشته 
همکاری صنایع، کشاورزی و ادارات خاموشی با برنامه در سطح استان 
الگوی  که  مسکونی  مناطق  در  به ویژه  مصرف  افزایش  اما  نداشتیم، 
به صورت  را رعایت نکرده اند موجب قطع برق و خاموشی  مصرف برق 

بی برنامه و ناشی از افزایش مصرف و حوادث شد.
برق  مصرف  مدیریت  به  نسبت  کرد:  درخواست  شهروندان  از  وی 
اهتمام بیشتری داشته باشند و در ساعات پیک مصرف برق) ۱۲ تا ۱۷ 

نکنند. استفاده  پرمصرف  وسایل  از   )۲۳ تا   ۲۰ و 
وی تاکید کرد: تنظیم درجه کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی گراد 
و کولرهای آبی روی دور کند از دیگر عوامل در مدیریت مصرف برق و 

جلوگیری از خاموشی است.
تعداد ۴۸۲ هزار  استان قم  برق  و ۸۵۰ مشترک  از  مجموع ۶۰۳ هزار 
تعداد  این  که  می دهند  تشکیل  خانگی  مشترکین  را  اشتراک   ۶۴۷ و 
اختصاص  خود  به  را  قم  استان  برق  مصرف  ۳۶درصد  حدود  مشترک 
داده اند و لذا رعایت الگوی مصرف و انجام راهکارهای ساده مدیریت 
پایداری شبکه  و  به حفظ  این مشترکین ضمن کمک  از سوی  مصرف 
اقتصاد  و  مصرفی  برق  قبض  هزینه  کاهش  به  برق  جریان  استمرار  و 

کرد. خواهد  کمک  خانواده 

رییس گروه تغذیه مرکز بهداشت قم:
شهروندان قمی درساعات اوج 

گرما از منزل خارج نشوند

که  خواست  قمی  شهروندان  از  قم  بهداشت  مرکز  تغذیه  گروه  رییس 
از منزل خارج شوند. در ساعات اوج گرما تنها برای نیازهای ضروری 
حق  علی اکبر  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ویسی با اشاره به افزایش دما ، احتمال گرما زدگی شهروندان را پیش 
بینی کرد وگفت:آب خنک بهترین نوشیدنی برای تامین آب مورد نیاز 
تابستان است.آب جوش ولرم  از گرمازدگی در فصل  بدن و پیشگیری 
را  بدن  نیاز  مورد  آب  نیز  دمنوش  انواع  و  کمرنگ  بسیار  چای  شده، 

می کند. تامین 
وی اضافه کرد: چای پررنگ، قهوه، شکالت و نوشابه به دلیل دارا بودن 
کافیین، آب بدن را دفع می کند و بهتر است در فصل گرما از مصرف 

این نوشیدنی ها خودداری شود.
وی با تاکید بر مصرف میوه و سبزی های تازه، ادامه داد: خیار، کاهو، 
انواع امالح است که  و  ویتامین  فراوان،  و گوجه دارای آب  کلم، هویج 

عالوه بر تامین آب بدن، سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می کند.
آب  میزان  نیز  گرمک  و  خربزه  هندوانه،  طالبی،  ویسی،   حق  گفته  به 
مثل  معطر  خشک  سبزی های  با  همراه  خیار،  دوغ  آب  دارد؛  باالیی 

گرماست. فصل  در  مناسبی  غذای  نیز  کشمش  و  شوید  نعناع، 
از جمله هندوانه،  آب دار  میوه های  با  نیز همراه  پنیر  و  نان  وی گفت: 
طالبی، خربزه، انگور، گوجه و خیار نیز می تواند غذای مناسبی برای 

باشد. گرما  فصل 
باالیی  آب  میزان  خورشت  و  آش  و  سوپ  انواع  این که  به  اشاره  با  وی 
به شدت  تازه  آب لیمو  و  تخم شربتی  کرد: شربت خاکشیر،  بیان  دارد، 

می شود. توصیه  گرمازدگی  از  پیشگیری  و  تشنگی  رفع  برای 
شکر  مصرف  به  قم  غذایی  امنیت  و  سالمت  کارگروه  دبیرخانه  رییس 
باعث  و  دارد  باالیی  انرژی  شکر  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  شربت  در 
نمی شود؛  توصیه  افراد  از  بسیاری  برای  و  اضافه وزن می شود  و  چاقی 

شود. استفاده  شربت  در  شکر  میزان  کمترین  حتی االمکان 
تاثیر  بیشترین   ۱۴ تا   ۱۱ ساعت  آفتاب  این که  به  اشاره  با  ویسی  حق 
حتی االمکان  شهروندان  کرد:  تاکید  دارد،  پوست  سرطان  ایجاد  در  را 
در ساعات گرم روز از منزل خارج نشوند؛ ولی در صورتی که ناچار به 
خروج از منزل هستند، از کاله، عینک و کرم ضدآفتاب استفاده کنند.

انجام بهسازی خیابان شهید کرمی قم در سه فاز اجرایی
جدول گذاری خیابان به زودی 

به اتمام می رسد

طرح  اجرای  از  قم  شهرداری  شش  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
یا خیابان شهید کرمی در سه فاز خبر  بهسازی خیابان 20 متری زاد 

داد.
و معابر خیابان شهید  آغاز بهسازی جداول  به  با اشاره  سعید صادقی 
از  یکی  خیابان  این  بهسازی  داشت:  اظهار  شش  منطقه  در  کرمی 
در  امیدواریم  و  بوده   ۱۴۰۱ سال  در  منطقه  شهرداری  برنامه های 

برسد. بهره برداری  به  زمان  کمترین 
وی از اجرای جدول گذاری این خیابان خبر داد و افزود: بهسازی این 
خیابان در سه مرحله انجام می شود و مرحله نخست آن  جدول گذاری 
به طول ۷۰۰ متر است از ۲۰ روز گذشته آغازشده و امیدواریم به زودی 

به پایان برسد.
طبق  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  شش  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
برنامه ریزی های انجام شده جدول گذاری خیابان باید طی ۳ ماه کامل 
شود، اما با تأکیداتی که به پیمانکار شده امیدواریم طی یک ماه و نیم 
بوده  راه سازی  پیاده  که  دوم  فاز  و  شده  کامل  خیابان  جدول گذاری 

شود. آغاز 
زمان  کمترین  در  خیابان  بهسازی  اجرای  بر  تأکید  با  پایان  در  وی 
نیز  پیاده راه خیابان، عملیات آسفالت ریزی  پایان  با  خاطرنشان کرد: 
به  و تالش شده بهسازی خیابان در کمترین زمان  آغازشده  به سرعت 

شود. ایجاد  مشکل  کمترین  شهروندان  برای  و  رسیده  اتمام 

اتمام بهسازی خیابان سپاه تا 
پایان تیرماه

مدیر منطقه هفت شهرداری قم از اتمام بهسازی خیابان سپاه تا پایان 
مسیرهای  پرترددترین  از  یکی  خیابان  این  گفت:  و  داد  خبر  تیرماه 
منتهی به حرم بوده و  این پروژه باهدف بهسازی پیاده رو و فضای سبز 

جهت بهبود عبور و مرور مسافران و شهروندان اجرا می شود.
محمد رمضانی در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به اجرای پروژه بهسازی 
راه آهن  ایستگاه  تا  غفاری  شهید  چهارراه  حدفاصل  در  سپاه  خیابان 
منطقه  مهم  معابر  از  یکی  به عنوان   خیابان  این  داشت:  اظهار  مرکزی 
در  منطقه   پروژه های  از  آن یکی  بهسازی  اتمام  و  شناخته شده  هفت 

سال ۱۴۰۱ بوده که در دستور کار قرارگرفته است.
وی مختصات پروژه را موردبررسی قرارداد و افزود: این پروژه از شهریور 
سال ۱۴۰۰ آغازشده و امیدواریم تا پایان تیرماه به بهره برداری کامل 
داده شده  اختصاص  آن  به  اعتبار  نیز  تومان  میلیون   ۵۰۰ که  برسد 

است.
و  هزار   ۳ پروژه  این  در  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
۵۰۰ مترمربع موزاییک فرش انجام شده و ۲۵۰ متر نیز جدول سنگی 

است. کارشده 
ذکر  سپاه  خیابان  پیاده رو  بهسازی  را  پروژه  این  اجرای  از  هدف  وی 
منتهی  مسیرهای  پرترددترین  از  یکی  ایستگاه  خیابان  گفت:  و  کرد 
به حرم بوده و این پروژه باهدف بهسازی پیاده رو و فضای سبز جهت 

می شود. اجرا  شهروندان  و  مسافران  مرور  و  عبور  بهبود 
رمضانی، بهسازی فضای سبز حاشیه خیابان را نیز مطرح و ابراز کرد: 
بهسازی فضای سبز  پیاده رو خیابان،  بهسازی  بر  پروژه عالوه  این  در 
تیرماه  پایان  تا  امیدواریم  و  قرارگرفته  کار  دستور  در  نیز  مسیر  حاشیه 

به بهره برداری برسد. کل پروژه 

خبـرخبـر

◄    معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم 
به مطالبه برخی شهروندان مبنی بر استفاده از 
دوربرگردان در تقاطع بلوار شهید صادقی پاسخ 

داد.
در  ساکن  اهالی  و  شهروندان  از  برخی   
صادقی  اسماعیل  شهید  بلوار  تقاطع  حوالی 
خرداد   ۱۵ بلوار  در  واقع  روحانی  شهید  بلوار  و 
نسبت به ترافیک نسبتًا طوالنی این تقاطع ابراز 
خصوص  همین  در  که  بودند  کرده  گالیه مندی 
ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  طبیبی،  مسعود 
شهرداری قم با حضور در محل تقاطع در پاسخ 
این گالیه ها گفت: در مسیری که خط عبور  به 
چندگانه دارد، بستن تقاطع و ایجاد دوربرگردان 

نیست. مناسبی  راهکار 
به گفته او در زمان های مختلف ترافیک معابر 
شهری بررسی شده و متناسب با حجم ترافیک، 
برنامه زمان بندی توقف در تقاطع در نظر گرفته 

می شود.
همین  در  گذشته  سال های  حوادث  طبیبی 
نفر  هفت  جان  رفتن  دست  از  به  منجر  که  معبر 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  بود  شده  شهروندان  از 
گفت : از سوی دیگر برای روان سازی ترافیک و 
ایجاد ایمنی و حفظ سالمتی شهروندان در گذر 
از معابر شهری، شاخص ها و دستورالعمل هایی 
تقاطع های  ایجاد  جمله  آن  از  که  دارد  وجود 
متأسفانه  این که  به  توجه  با  و  است؛  چراغ دار 
در بحث ایمنی ترافیک، شهر قم از چالش های 
زیادی برخوردار است، اولویت اجرای طرح های 

ترافیکی بر اساس ایمنی شهروندان خواهد بود.
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
در  شهروندان  فوت  آمار   ۹۹ سال  در  گفت: 
سطح شهر قم بر اثر تصادفات، بیش از یک صد 
نفر بوده و قم در بین ۹ کالن شهر، از این حیث 
در رتبه آخر قرار داشت که بر این اساس، هدف 
طبعًا  که  باشد  ترافیک  ایمنی  بهبود  باید  اصلی 
مهندسی  قواعد  و  باالسری  مقررات  و  قوانین 
به عنوان مثال  که  دارد  وجود  خصوص  این  در 
شهری  راه های  هندسی  طراحی  آیین نامه 
برای  عامل  مهم ترین  می دارد  اعالم  که  است 
ایجاد  و  سرعت  کاهش  تصادف،  شدت  کاهش 
روش های  از  یکی  که  است  عمدی  توقف های 

تقاطع هاست. کردن  چراغ دار  متداول، 
به گفته او دوربین های نظارتی به طور مناسب 
و مستمر در حال ارزیابی و رصد ترافیک معابر و 

گذرگاه های شهری هستند.
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
تقاطع  یک  در  ترافیک  جریان  در  گوید:  می 
است،  ثانیه   ۱۸۰ سبز  چراغ  زمان  حداکثر 
هوش  باید  چراغ راهنما  هوشمندی  برای  البته 
این  و  شود  انسانی  هوش  جایگزین  مصنوعی 
و  نظارتی  دوربین  نصب  با  که  است  حالی  در 
این  به  آینده  در  می توانیم  ما  مستمر،  ارزیابی 

برسیم. هوشمندی 
در  متغیر  زمان بندی های  به  توجه  طبیبی 
مهندسی  دیگر  اصول  از  را  مختلف  ساعات 
ترافیک دانست و گفت: نکته حائز اهمیت دیگر 

چراغ قرمز  بار  دو  از  بیش  خودرو ها  اگر  این که 
نشان  مسئله  این  بمانند،  منتظر  ترافیک  پشت 
مناسب  تقاطع  ترافیک  وضعیت  که  می دهد 
وضعیت  با  متناسب  البته  که  هرچند  نیست، 
طول  در  را  مختلفی  زمان بندی  ترافیک، 

هستیم. شاهد  شبانه روز 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
و  ترافیک  ایمنی  سطح  افزایش  گفت:برای 
باید همه دست به دست هم داده  آن  روان سازی 

کنیم. مشارکت  و 
در  را  الزم  اطالع  اگر  شهروندان  گفت:  او 
پیدا  چراغ دار  تقاطع های  این  چرایی  خصوص 
شهرداری  در  ما  همکاران  که  بدانند  و  کنند 
کار  این  علمی  شاخص های  و  اصول  اساس  بر 
بیشتری  همکاری  قطعًا  می دهند،  انجام  را 

داشت. خواهند 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
آرامش  چراغ راهنما،  نصب  از  گفت:بعد  قم  
معبر  این  از  که  خانواده هایی  و  افراد  امنیت  و 
البته  می گذرند، خوشبختانه بیشتر شده است. 
از راکبان موتورسیکلت می خواهیم که به ایمنی 
دقت  نقلیه  وسایل  سایر  و  پیاده  عابرین  و  خود 
پاسخ  در  آن که  ضمن  باشند،  داشته  بیشتری 
استفاده  بر  مبنی  شهروندان  برخی  مطالبه  به 
کنم  عرض  باید  مسیر  این  در  دوربرگردان  از 
بستن  دارد،  چندگانه  عبور  خط  که  مسیری  در 
تقاطع و ایجاد دوربرگردان راهکار مناسبی برای 

► نمی رود.   شمار  به  موضوع  این 

پاسخ معاون شهردار به انتقاد شهروندان ساکن بلوار شهید صادقی قم؛

بستن تقاطع راهکار مناسبی نیست!

تحت نظارت پزشکی قانونی؛

موسسه دادپزشک قم راه اندازی شد

مدیر منطقه پنج شهرداری قم تاکید کرد:

لزوم ورود دولت برای تأمین زیرساخت های جمکران



◄      نایب رئیس هیات کشتی 
این  نماینده   ۲ گفت:  قم  استان 
و  گیر  کشتی  یک  شامل  استان 
فرنگی  کشتی  ملی  مربی، تیم  یک 
مسابقات  در  را  کشورمان  جوانان 
کنند. می  آسیا همراهی  قهرمانی 
گفتگویی  در  وزیری  محسن 

کشتی  مسابقات  داشت:  اظهار 
آسیا،  جوانان  قهرمانی  فرنگی 
چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهای 
منامه  شهر  در  جاری  هفته 
می  برگزار  بحرین  کشور  پایتخت 
فرودگاه  از  امروز  ایران  تیم  و  شود 
خمینی)ره(  امام  المللی  بین 

شد. بحرین  راهی 
وی با اشاره به این که تیم ملی 
در  ایران  جوانان  فرنگی  کشتی 
استان  از  نماینده   ۲ خود  ترکیب 
امیر عبدی کشتی  قم دارد گفت: 
همراه  قمی  کیلوگرم   ۷۲ وزن  گیر 
مصاف  به  پوشان  ملی  سایر  با 

رفت. خواهد  خود  آسیایی  رقبای 
علیزاده  مهدی  گفت:  وی 
پورنیا مربی سازنده کشتی فرنگی 
استان قم نیز به عنوان مربی،  تیم 
ایران  جوانان  فرنگی  کشتی  ملی 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  را 

► کند.    می  همراهی 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

www.gooyeh-qom.com

آگهی فقدان سند مالکیت  آگهی تحدید حدود اختصاصی
اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  شهبازی  مریم  و  زهرا  و  اعظم  و  منصوره  خانمها  و  قاسم  آقای 
داشته سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک ۲۲۵۷/۱/۱۹۰ اصلی واقع در بخش ۲ ثبت قم در صفحه 
۴۰۶ دفتر ۲۴۰ ذیل ثبت ۴۱۳۲۵ شماره سریال ۳/۴۵۹۴۴۱ بنام نادعلی شهبازی فراهانی صادره و تسلیم 
شده که ورثه نامبرده اعالم داشته اسناد مالکیت در اثر نامعلوم مفقود گردیده، لذا مراتب باستناد تبصره ۱ 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی  اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 
مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۳۸۷(   

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۳۴۹ از  فرعی   ۲/۶۱ پالک  به   زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی بلوار شهید روحانی کوچه ۳۲ فرعی دوم پالک ۶۷۳  که بنام آقای عزیز مراد درویشی  فرزند سردار می باشد،  
در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند رسمی بعمل نیامده از 
طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۳۷۴۸ – ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام 
می گردد بدینوسیله 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 قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود 
 ۷۳/۲/۲۵ ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  اعتراضات مجاورین طبق ماده  و 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح  با  از تسلیم اعتراض  متعرض ظرف مدت یک ماه پس 

قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۳۴۱( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

درخشش گوش شکسته های قمی 
در مسابقات آسیایی

شنبه  روز  صبح  از  آسیا  قهرمانی  نونهاالن  فرنگی  کشتی  رقابت های 
 2 مسابقات  اول  روز  در  که  شد  آغاز  حالی  در  بحرین  منامه  شهر  در 
و  طال  مدال  یک  توانستند  ایران  ملی  تیم  قالب  در  قمی  گیر  کشتی 

کنند. کسب  برنز  یک 
به گزارش فارس، رقابت های کشتی فرنگی نونهاالن قهرمانی آسیا از 
نمایندگان  آغاز شد  در حالی  بحرین  منامه  در شهر  روز گذشته  صبح 
برای  بار دیگر  توانستند  ایران  نونهاالن کشتی فرنگی  تیم ملی  قم در 

باشند. آفرین  افتخار  کشورمان 
اولین  در  کیلوگرم   ۷۵ وزن  در  میکائیلی  شاهین  رقابت ها  این  در 
دیدار خود مقابل دو بنده پوش عراقی با نتیجه ۱۳ بر ۶ پیروز میدان 
شد. در دور دوم نیز با بدشانسی با نتیجه ۴ بر ۴ مقابل نماینده هند 
نهایی رفت. نیمه  به دیدار  نفر دوم گروه خود  به عنوان  و  مغلوب شد 
کشتی گیر  برابر   ۷ بر   ۸ نتیجه  با  نهایی  نیمه  مرحله  در  میکائیلی 
رده بندی  رقابت های  راهی  نتیجه  این  با  و  خورد  شکست  قزاقستانی 
مسابقه  در  ایران  نونهاالن  ملی  تیم  کشتی فرنگی  قمی  نماینده  شد، 
با نتیجه ۱۰ بر صفر حریف خود ژومارت آشیموف  رده بندی توانست 
یافت. دست  رقابت ها  این  برنز  مدال  به  نهایت  در  و  دهد  شکست  را 

مهدی  امیر  بحرین  آسیایی  مسابقات  در  قم  نماینده  دیگر  اما 
کند  مبارزه  جانانه  توانست  که  بود  کیلوگرم   ۵۷ وزن  در  سعیدی نوا 
دیدار  اولین  در  سعیدی نوا  ایستاد.  آسیا  قهرمانی  بام  بر  نهایت  در  و 
گذشت. هندی  گیر  کشتی  پاتیل  توشار  سد  از  بر۲   ۳ نتیجه  با  خود 

 ۱ بر   ۱۰ نتیجه قاطعانه  با  این کشتی گیر قمی در دومین دیدار خود 
نتیجه  این  نشاند،  برخاک  را  عربستانی  کشتی گیر  الرشیدی  مناف 
باعث شد سعیدی نوا با روحیه بسیار باال در دیدار سوم با حریف خود 

شود. سرشاخ 
سعیدی نوا نونهال طالیی قمی در دیدار سوم نیز تارالن سیتوف قزاق 
این  در  نتیجه مدال طالیی  این  مغلوب خود کرد،   ۱ بر   ۴ نتیجه  با  را 
در  سعیدی نوا  داد،  سوق  ایران  کاروان  سمت  به  را  رقابت ها  از  وزن 
کشتی  آرام  می شد  محسوب  تشریفاتی  مسابقه ای  که  پایانی  دیدار 
گرفت و در نهایت با نتیجه ۱۰ بر ۵ از ایگیس خانیبکوف قرقیزستانی 

خورد. شکست 
خوش  مدال  توانست  شکست  یک  و  پیروزی   ۳ کسب  با  نوا  سعیدی 

بیاورد. سوغاتی  ایران  به  منامه  از  خود  با  را  طال  رنگ 

داور بین المللی تکواندوی قم 
نمونه کشوری شد

استاد سلیمان قلی زاده در پایان رقابت های لیگ تکواندوی نوجوانان 
کشور به عنوان داور نمونه معرفی شد.

کشور  نوجوانان  تکواندوی  لیگ  مسابقات  دوره  چهارمین  و  بیست 
تیرماه  - دهم  روز جمعه  پسران  گروه  در  المپیک«  آینده سازان  »جام 

رسید. پایان  به  کرمانشاه  استان  در 
 در این دوره از مسابقات استاد سلیمان قلی زاده از داوران بین المللی 
از سوی  این رقابت ها  از قضاوت در  هیئت تکواندوی  استان قم پس 

کمیته داوران فدراسیون به عنوان بهترین داور معرفی شد.

پیروزی پرگل دلسوختگان قم 
برابر حریف دلیجانی

پلی آف  مرحله  به  دلیجانی  حریف  برابر  پرگل  پیروزی  با  قم  نماینده 
کرد. صعود  کشور  باشگاه  فوتسال  دوم  دسته  لیگ 

مرحله  پایانی  و  دهم  هفته  از  قم  بیت  اهل  دلسوختگان  فوتسال  تیم 
بازی  در  که  بود  دلیجان  گستر  سایبان  تیم  میزبان  مسابقات  گروهی 

بر یک شکست دهد.  ۷ را  موفق شد حریف خود  تماشایی  و  پرگل 
یاوری،   ، دو گل  و رضایی هر کدام  داوودآبادی  را  بازی  این  گل های 

رساندند. ثمر  به  گل  یک  کدام  هر  ابراهیمی  و  قاسمی 
دوم  رده  در  امتیاز   ۲۳ با  و  پیروزی  این  با  بیت  اهل  دلسوختگان  تیم 
معلم  چاپ  تیم  همراه  به  و  گرفت  قرار  مسابقات  این  چهارم  گروه 
راه  کشور  باشگاه های  فوتسال  دوم  دسته  لیگ  آف  پلی  به  سنندج 

. فت یا

خبـر

لیگ  نماینده  سابق  مدیرعامل      ◄
قم  در  اینکه  بابیان  قم  فوتسال  برتری 
زیرآب  بلکه  نمی کنند  حمایت  تنها  نه 
مسئولین  گفت:  می زنند،  هم  را  یکدیگر 
شده  ایجاد  خألهای  و  نیستند  همدل  قم 
قم  ورزشی  تیم های  برای  مسئولین  بین 

است. کرده  ایجاد  مشکل 
به  برتر  لیگ  در  قم  فوتسال  نماینده 
قم،  شهر  های  سرمایه  از  یکی  عنوان 
ثبت  هزینه  هنوز  نه  و  دارد  اسم  نه  هنوز 
را  برتر  لیگ  مسابقات  در  شرکت  و  نام 
مهمترین  که  تیم  این  است.  پرداخته 
و  رود  می  شمار  به  قم  فوتسالی  سرمایه 
امید  به  این شهر  هزاران جوان مستعد در 
تیم  به  مسیر  و  کانال  این  از  روزی  اینکه 
می  دنبال  را  خود  رویاهای  برسند،  ملی 
قرار  کامل  فروپاشی  یک  آستانه  در  کنند 
نابسامانی  بر  اینکه عالوه  بار  و اسف  دارد 
مدیریتی در کادر مدیریتی و هیئت مدیره 
برای  کاملی  طرح  نیز  قم  مسئوالن  تیم 
ورزش  کلی  طور  به  و  تیم  این  از  حمایت 

دهند. نمی  ارایه  قهرمانی 
مدیران  پاسخگویی  عدم  بدتر  همه  از 
و  مساله  این  به  نسبت  قم  استان  ورزشی 
باعث  ذینفعان،  متناقض  های  مصاحبه 
و  بیشتر  تیم  این  مشکالت  که  است  شده 

شود. بیشتر 
مدیرعامل  رادپور  علی  رابطه  این  در 
قم،  فوتسال  برتری  لیگ  نماینده  سابق 
لیگ  نماینده  بررسی مشکالت  در نشست 
خبرگزاری  دفتر  در  که  قم  فوتسال  برتری 
برخی  کرد:  عنوان  شد،  برگزار  قم  ایسنا 
نبود  را  تیم  از  حمایت  شرط  مسئولین  از 
منتخب  مدیرعامل  حضور  و  تیم  در  من 

بودند. کرده  اعالم  خودشان 

علت  افراد  این  اینکه  بابیان  وی 
که  انتقاداتی  را  من  با  شان  مخالفت 
رهبر  گفت:  کرده اند،  بیان  داشته ام 
نقد  فضای  که  کردند  بیان  انقالب  معظم 
نگه  زنده  مسئولین  در  را  گری  مطالبه  و 
بین  از  جامعه  در  نقد  فضای  اگر  و  دارید 

است. مرده  جامعه  برود 
افراد مدعی، پشت پرده قایم شدند

وی اظهار کرد: ۱۹ اردیبهشت با اصرار 
دارد  بند   ۹ که  قراردادی  با  باشگاه  مالک 
اکنون  اما  پذیرفتم  را  تیم  مدیرعاملی 
برای  ندارد  سمتی  باشگاه  در  که  فردی 
اسپانسر  ادعای جذب  و  نظر می دهد  تیم 

. می کند
جریانی  هیچ  به  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
برخی  که  مشکالتی  و علت  نیست  وابسته 
تیم  در  راه البی  که  این است  دارند  با من 
بسته شده است، بیان کرد: عاشق فوتبال 
نیز  کوتاه  مدت  این  در  و  هستم  شهرم  و 
و  کردم  تالش  تیم  این  برای  توان  همه  با 
مسئولین  به  نسبت  احترام  با  نیز  همیشه 

ام کرده  صحبت  قم  استان 
و  استانداری  به  ابتدا  در  افزود:  وی 
نگهداری  برای  که  کردیم  بیان  معاونت ها 
نیاز  میلیارد  چهار  به  جدول  میانه  در  تیم 
داریم که با دو میلیارد کمک مسئوالن هم 
کمک  به  حاضر  اما  می شود  حل  مشکل 
۵۰۰ میلیونی هم نشدند و با دست خالی 

بستیم. را  قراردادها  بهترین 
و  ورزش  اداره  به  کرد:  اضافه  رادپور 
را  تیم  که  دادیم  را  طرحی  استان  جوانان 
به یک  یا  و  بگیرد  ارگان نظامی دست  یک 
شرایط  و  شود  تبدیل  صنعتی  هولدینگ 
کرده  مهیا  نیز  را  طرح  این  کردن  عملی 

بودیم.

با استاندار هستیم در حسرت مالقات 
درخواست  بارها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
با  رابطه  در  تا  کردیم  استاندار  از  مالقات 
اما  کنیم  صحبت  تیم  کردن  صنعتی  طرح 
بزرگترین  از  یکی  با  گفت:  نشدیم،  موفق 

تشکیل  جلسه ای  صنعتی  های  شرکت 
نیز  آن ها  و  کنند  حمایت  تیم  از  تا  دادیم 
که  داشتند  انتظار  گویا  اما  بودند  راضی 
بخورد  رقم  استاندار  حضور  با  مساله  این 
برقراری  برای  استانداری  از  تماسی  که 
این  با  استاندار  دیدار  یا  نشست  این 

نشد. انجام  مالی  حامی 
برتری  لیگ  نماینده  سابق  مدیرعامل 
پخش   ۲۶ تیم  این  کرد:  بیان  قم  فوتسال 
از  زنده  بخش  چهار  و  استانی  مستقیم 
توانستیم  رایزنی  با  که  دارد  ورزش  شبکه 
شبکه  از  پخش  تعداد  مناسب  مبلغی  با 
به  هدیه ای  تا  بدهیم  افزایش  را  ورزش 

باشد. اسپانسر 
قند  به  عباسی  مسعود  داد:  ادامه  وی 

حاضر  که  حالی  در  است  رفته  کاترین 
در  کاترین  قند  قرارداد  سوم  یک  با  بود 
دادند  فراری  هم  را  آن  اما  کند  بازی  قم 
کاترین  قند  به  را  او  من  که  کردند  بیان  و 

فرستاده ام.

همه  وجود  با  کرد:  عنوان  رادپور 
آمده  پیش  مشکالت  و  سنگ اندازی ها 
مدیرکل  تماس  صورت  در  گفتم  است 
به  هستم  حاضر  استان  جوانان  و  ورزش 
با  رایزنی  با  که  امکاناتی  با  و  برگردم  تیم 
ارگان ها به دست اوردم تیم را در لیگ برتر 

دارم. نگه 
برتری  لیگ  نماینده  سابق  مدیرعامل 
فوتسال قم با اشاره به اینکه اسم نداشتن 
کردن  پیدا  در  ضعف  از  گرفته  نشاءت  تیم 
شهرهای  در  کرد:  اظهار  است،  اسپانسر 
یا  ارگان  یک  به  منتسب  تیم ها  دیگر 

دارند. ثابت  اسمی  و  می شوند  شرکت 
تیم ها  رفتن  بین  از  اینکه  بابیان  وی 
مالی  حمایت  عدم  خاطر  به  همیشه 

یک  برای  آمل  کاترین  قند  گفت:  نیست، 
باالیی  هزینه   که  است  خصوصی  شرکت 
برای تیم کرده است اما از روزی که اعالم 
آمل  شهر  شورای  است  کرده  داری  تیم 
و  است  گذاشته  جلسه  تیم  مسئولین  با 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  رنگرز،  حسن 
است. شده  آن  افتخاری  عضو  مازندران، 

افتخاری  حضور  داد:  ادامه  رادپور 
نساجی  و  کاله  که  شده  سبب  رنگرز 
و  کنند  حمایت  تیم  این  از  هم  مازندران 
شده  انجام  حالی  در  حمایت ها  این  همه 
کوچک  شهرستان  یک  آمل  که  است 

. ست ا
حمایت  تنها  نه  قم  در  اینکه  بابیان  وی 
هم  را  یکدیگر  زیرآب  بلکه  نمی کنند 
قم  مسئولین  کرد:  تصریح  می زنند، 
شده  ایجاد  خألهای  و  نیستند  همدل 
قم  ورزشی  تیم های  برای  مسئولین  بین 

است. کرده  ایجاد  مشکل 
هر محله قم یک تیم ملی فوتسال است

برتری  لیگ  نماینده  سابق  مدیرعامل 
فوتسال  اینکه  به  اشاره  با  قم  فوتسال 
کرد:  تأکید  است،  قم  ویترین  و  آبرو 
زیرا  بودن فوتسال قم شعار نیست؛  برزیل 
است  کرده  بیان  فوتسال  ملی  تیم  مربی 
می توان  ملی  تیم  سه  قم  محله  یک  از  که 
برزیل  برای  فقط  حرف  این  و  داد  تشکیل 
بازیکنانی  آن  محله  هر  در  که  است  ثابت 

دارد. وجود  ملی  تیم  سطح  در 
وی با اشاره به اینکه هنوز می توان تیم 
را در لیگ نگه داشت، یادآور شد: با وجود 
همه مشکالتی که به وجود آمده است اگر 
و  شود  گذاشته  کنار  ها  اندازی  سنگ 
به  حاضر  هم  هنوز  شود  عملی  ها  وعده 

► تیم داری کردن هستم.   

مدیرعامل سابق نماینده فوتسال قم در لیگ برتر:

●  شرایط فراهم شود، قول می دهم از شان فوتسال قم دفاع کنم   ●
هر محله قم یک تیم ملی فوتسال است

کار  ادامه  گفت:  قم  بسکتبال  هیئت  رییس        ◄
باشگاه شیمیدر در استان، نیازمند توجه ویژه شخص 

است. استاندار 
خوشنام  و  سابقه  با  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 
هنریک  مدیرعاملی  به  شیمیدر  بسکتبال 
آقایان  بخش  در  تنها  گذشته  سال  تا  که  درغوکاسیان 
-۱۴۰۰ فصل  در  بار  اولین  برای  می کرد،  داری  تیم 
به  بانوان  دو  لیگ  و  لیگ  سوپر  در  تیم  دو   ۱۴۰۱
پاسخ  تیم  دو  هر  نهایت  در  که  کرد  اعزام  مسابقات 
قهرمانی  عنوان  به  و  داده  را  باشگاه  مدیران  اعتماد 
جایگاه  در  نیز  آقایان  برتری  لیگ  تیم  یافتند.  دست 
موفقیت های  کسب  از  پس  و  حاال  گرفت.  قرار  سوم 
به  قم  از  باشگاه  این  رفتن  زمزمه های  پی،  در  پی 

می رسد. گوش 
استان  بسکتبال  هیئت  رییس  سخایی،  مرتضی 

انتقال  شایعات  خصوص  در  ایسنا  با  گفتگو  در  قم، 
مقطع  این  در  کرد:  عنوان  استان  از  شیمیدر  باشگاه 
به  باشگاه  مدیران  و  نیست  مطرح  تیم  انتقال  بحث 
داری  تیم  از  تا  دارند  تصمیم  هزینه ها  افزایش  علت 

انصراف دهند و ما در تالش هستیم تا آن ها را از این 
کنیم. منصرف  تصمیم 

همکاری  و  حمایت  صورت  در  البته  افزود:  وی 
ادامه  به  می توان  استاندار،  ویژه  به  استان  مسئولین 

به  شیمیدر  مدیران  بود،  امیدوار  باشگاه  این  فعالیت 
حال  در  ما  و  ندارند  مالی  داشت  چشم  عنوان  هیچ 
باشگاه  نماینده  بین  جلسه  برگزاری  برای  تالش 
مسائل  شدن  برطرف  برای  استانداری  نماینده  و 

هستیم. موجود 
سخایی ادامه داد: باشگاه شیمیدر در مدت حضور 
در استان قم، کمک چشمگیری به پیشرفت و ارتقای 
تیم های  و  باشگاه  حضور  و  است  داشته  رشته  این 
با  باشگاه  مدیران  و  ندارد  ما  برای  هزینه ای  هیچ  آن 

می کنند. رسیدگی  تیم ها  به  دل بازی  و  دست 
مدیرعامل  که  صورتی  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  شیمیدر  بگیرد،  داری  تیم  ادامه  بر  تصمیم  باشگاه 
انصراف،  صورت  در  ولی  داشت  خواهیم  نگه  قم  در 
باید به فکر جذب اسپانسر برای حضور تیم ها در لیگ 

► است.    دشواری  بسیار  کار  این  که  باشیم 

محالت  مسابقات  و  استعدادیابی  جشنواره        ◄
شناخت. را  برگزیدگانش  قم  خردسال  آزادکاران 

ویژه  محالت  مسابقات  و  استعدادیابی  جشنواره 
کار  آزاد  کشتی گیر   ۱۲۵ رقابت  با  قم  در  خردساالن 
برگزار  فرهنگی هنری شهرداری  با همکاری سازمان 

شد.
جمعه  روز  آزاد  رشته  در  حالی  در  جشنواره  این 
رقابت های  که  شد  برگزار  کشتی  خانه  در  تیرماه   ۱۰
خواهد  انجام  به  تیرماه   ۱۷ جمعه  آن  فرنگی  کشتی 

رسید.
قالب  در  قم  کار  آزاد  خردسال  گیر  کشتی   ۱۲۵
نوع  در  که  داشتند  حضور  مسابقات  این  در  تیم   ۱۵

می شود. حساب  رکورد  یک  خود 
شهید  باشگاه  تیم  تیمی،  رقابت های  در 

آزاد  سهمیه  تیم  شد،  اول  امتیاز   ۱۹۵ با  زین الدین 
تیم  و  رسید  قهرمانی  نایب  به  امتیاز   ۱۲۸ کسب  با 
سوم  جایگاه  در  امتیاز   ۱۱۸ با  )س(  زینب  حضرت 

گرفت. قرار 
عناوین  زیر  ترتیب  به  انفرادی  رقابت های  در 

خورد: رقم  نخست 
شهیدزین  »ورزشگاه  بهزادبابا  ۳۵کیلوگرم:  وزن 

الدین«
۳۸کیلوگرم: وزن

الدین« شهیدزین  »باشگاه  محمدپور  امیرحسین 
۴۱کیلوگرم: وزن 

الدین« شهیدزین  »باشگاه  اصغرجعفری  علی 
۴۴کیلوگرم: وزن 

الدین« شهیدزین  »باشگاه  اکبرزاده  علی 

۴۸کیلوگرم: وزن 
الدین« شهیدزین  »باشگاه  آقابابایی  امیرحسین 

۵۲کیلوگرم: وزن 
یزدان« »باشگاه  جوانبخت  مهدی 

۵۷کیلوگرم: وزن 
الدین« شهیدزین  »باشگاه  وی  قبله  ابوالفضل 

۶۲کیلوگرم: وزن
زینب« حضرت  »باشگاه  هاشمی  سیدامیرحسین 

۶۸کیلوگرم: وزن 
زینب« حضرت  »باشگاه  محمدطاهاسورانی 

۷۵کیلوگرم: وزن
بتن« »عمران  موسوی  سیدمحمدعلی 

۸۵کیلوگرم: وزن 
► پهلوان«   پوریای  »باشگاه  ایمانی  محمدمهدی 

●  خروج تیم سوپردولوکس قم از استان، در سکوت و بدرقه مسئوالن     ●

●  پایان جشنواره استعدادیابی آزادکاران خردسال قم     ●

نایب رئیس هیات کشتی قم: 

●   2نماینده کشتی فرنگی قم تیم ملی را در قهرمانی آسیا همراهی می کنند     ●
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دیدار استاندار قم با 
خانواده کودکان جان باخته در 

حمله سگ های ولگرد

ضمن  دامشهر  دامپروری  شهرک  در  میدانی  حضور  با  قم  استاندار 
با  شهرک،  این  اهالی  به  ولگرد  سگ های  حمله  موضوع  بررسی 
کرد. دیدار  اخیر  هفته  حوادث  در  جان باخته  کودک  دو  خانواده های 
عصر  قم  استاندار  شاهچراغی  تقی  سیدمحمد  فارس،  گزارش  به 
با  استانداری،  اجتماعی  و  امنیتی  مسئولین  از  با جمعی  امروز همراه 
موضوع  بررسی  ضمن  دامشهر،  دامپروری  شهرک  در  میدانی  حضور 
حمله سگ های ولگرد به اهالی این شهرک، با خانواده های دو کودک 
آنان  از  و  دیدار  اخیر  هفته  در  سگ ها  این  حمله  اثر  بر  جان باخته 

کرد. دلجویی 

مدیر منطقه دامشهر:
سگ های ولگرد دامشهر قم به 

سایت البرز منتقل می شوند

اطمینان  حیوانات  داران  دوست  و  فعاالن  به  قم  دامشهر  منطقه  مدیر 
معدوم  منطقه،  این  سطح  از  شده  جمع آوری  ولگرد  سگ های  که  داد 

شوند. می  منتقل  البرز  مخصوص  سایت  به  نگهداری  جهت  و  نشده 
فعاالن  برخی  نگرانی  به  اشاره  با  ایرنا  با  گفتگو  در  پور"  رعیت  "ناصر 
حقوق حیوانات در خصوص طرح جمع آوری سگ های ولگرد در سطح 
حامیان  زنان  از  تعدادی  حضور  از  کلیپی  انتشار  و  دامشهر  منطقه 
حیوانات در این منطقه، همزمان با طرح جمع آوری و زنده گیری سگ 
درخواست  حضور  این  قالب  در  افراد  این  گفت:  ولگرد  و  مزاحم  های 
مجموعه  که  داشتند  دامشهر  منطقه  در  را  ها  سگ  این  از  نگهداری 
قانونی  و  رسمی  های  تاییدیه  دریافت  صورت  در  دامشهر  مدیریت 
برای  نیز  خاصی  مکان  حتی  دارد  آمادگی  ذیربط  های  دستگاه  از 
نگهداری از سگ ها با مسوولیت گروه های حامی حیوانات اختصاص 

دهد.
اختصاص  جهت  دامشهر  منطقه  آمادگی  بر  مجدد  تاکید  با  پور  رعیت 
با مسوولیت  مکانی جهت نگهداری از سگ های بدون قالده و ولگرد 
گروه های حامی حیوانات، اضافه کرد: این افراد در مرتبه نخست باید 
های  دستگاه  از  بهداشتی  و  امنیتی  های  تاییدیه  دریافت  به  نسبت 

کنند. اقدام  مسوول 
حیوانات  حقوق  حامی  بانوان  از  عمدتا  که  افراد  این  داد:  ادامه  وی 
بودند در ابتدای ورود به منطقه با تعدادی سگ جمع آوری شده جهت 
انتقال به سایت البرز رو به رو شدند  که مشاهده این صحنه سبب ایجاد 

رقت قلب در بین آنها و تالش برای آزادی سگ ها شد.
اداره کل  از  انجام شده  استعالمات  دامشهر گفت: طبق  منطقه  مدیر 
مکان  یک  در  سگ  باالی  بسیار  تعداد  نگهداری  استان  دامپزشکی 
و نمی تواند  و بهداشتی اطمینان بخش نیست  امنیتی  از نظر  محصور 
حامیان  برای  حالت  بهترین  و  کند  برطرف  را  مردم  عموم  دغدغه 
حیوانات کمک آنها جهت انتقال سگ ها به سایت البرز و توزیع غذا در 

است. حیوانات  این  بین  در  مکان  آن 
وی ادامه داد: بعد از حادثه دلخراش حمله سگ های ولگرد و گله به دو 
کودک بیگناه و بی دفاع، طرح زنده گیری و بی آزار سگ های مزاحم در 

دامشهر با ضرب العجل یک هفته ای فرماندار قم آغاز شده است. 
در  شده  آوری  جمع  های  سگ  داشت:  بیان  قم  دامشهر  منطقه  مدیر 
منتقل  البرز  ویژه  سایت  به  قم  شهرداری  همکاری  با  طرح  این  قالب 
البرز  می شود، طبق مصوبات استانی غذا دادن به سگ ها در سایت 
می  باشند  داشته  تمایل  که  میزانی  هر  به  افراد  این  و  است  بالمانع 
اقدام  حیوانات  این  تغذیه  به  نسبت  البرز  سایت  به  مراجعه  با  توانند 

یند. نما
استانی  بر اساس تصمیم مسووالن  اکنون  بیان داشت: هم  پور  رعیت 
در  شناسنامه  بدون  و  ولگرد  های  سگ  آزار  بدون  گیری  زنده  طرح 
این  در  که  است  انجام  حال  در  البرز  سایت  به  انتقال  جهت  دامشهر 
داغدار  های  خانواده  نزدیکان  بخصوص  منطقه  اهالی  خصوص  

دارند. را  همکاری  بیشترین 

خبـر

یک  باشد  که  قالبی  و  شکل  هر  در  ولگردی      ◄
پرسه  و  ولگردی  این  اگر  حاال  است  منفی  ویژگی 
خوی  با  حیوان  یک  توسط  بی حساب  زدنهای 
بگیرد،  انجام  بیرحمانه  و  گله ای  بصورت  و  درندگی 

می شود. تر  ترسناک  مقداری  وضعیت 
جوالن  آمیز  دلهره  خصوصیات  از  ایرنا،  گزارش  به 
زندگی  قم  ای  حاشیه  مناطق  در  ولگرد  های  سگ 
گله ای بهمراه خوی درندگی آنهاست؛ بارها مردم از 
به سمت خودروهای  ناگهانی چند قالده سگ  حمله 
هوشیاری  عدم  درصورت  که  اند  داده  خبر  سواری 
را  خونینی  های  صحنه  توانست  می  رانندگان  بموقع 

بگذارد. برجا 
گذشته  هفته  یک  طی  استانی،  مسووالن  گفته  به 
منطقه  در  انسان  به  و حمله سگ  گازگرفتگی  مورد   ۴
سگ  به  مورد  دو  بین  این  از  که  داده  رخ  دامشهر 
گله  های  سگ  به  مربوط  نیز  مورد  دو  و  ولگرد  های 
و دامداری ها بوده که در پی آن دو کودک خردسال 

دادند. دست  از  را  خود  جان 
کمین  در  امروز  ولگرد  های  سگ  حمله  خطر 
ازیاد  به  توجه  با  رسد  می  بنظر  و  است  مردم  تمام 
باید  صاحب  بدون  های  سگ  جمعیت  غیرمنطقی 
صنعتی  شهرکهای  سطح  در  بخصوص  عاجلی  اقدام 
گفته  به  بگیرد.  صورت  لبن  و  دامشهر  منطقه  و 
با  مبارزه  و  مقابله  در خصوص  اکنون  کارشناسان هم 
زیادی  قانونی  خالهای  خطرناک  حیوانات  خطرات 
در  مختلف  های  دستگاه  دست  عمال  و  دارد  وجود 

است. بسته  متخلف  افراد  با  برخورد 
آمار  نیز  قم  استان  بهداشتی  مسووالن  گفته  به 
حیوان گزیدگی در سال ۹۸ حدود ۳ هزار مورد بوده 
شهر  حریم  نزدیکی  در  حوادث  از  زیادی  بخش  که 
اتفاق افتاده که روند روبه رشد آن حاکی از اذیاد غیر 

است. ولگرد  های  سگ  اصولی 
مسووالن  صدای  حتی  ولگرد  های  سگ  ازدیاد 
آنها  تعداد  و  درآورده  نیز  را  استان  زیست  محیط 

است؛  شده  تبدیل  زیست  محیط  برای  تهدیدی  به 
بیماری  مساله  قم  زیست  محیط  مسووالن  گفته  به 

است. جدی  کامال  هاری 
دردسرساز حامیان 

با  مستقیمی  ارتباط  ولگرد  های  سگ  ازدیاد 
های  انجمن  و  ها  گروه  برخی  اصولی  غیر  فعالیت 
حامی حیوانات نیز دارد؛ در حالی که طبق مصوبات 
در  صرفا  ولگرد  های  سگ  به  خوراک  دادن  استان 
مستمر  بصورت  که  است  مجاز  البرز  ویژه  سایت 
خصوص  به  حیوانات  این  بین  در  غذا  توزیع  شاهد 
بلوار  انتهای  پردیسان،  غدیر،  بلوار  انتهای  در 
هستیم. نقاط  سایر  و  مرجعیت  میدان  جمهوری، 

برابر طرح های  در  افراد همیشه  این  این وجود  با 
مدیریت جوالن این حیوانات در حریم زندگی شهری 
و ایجاد خطر برای مردم مقاومت کرده و با راه اندازی 
مدیریت  از  مانع  کور،  تجمعات  و  مجازی  های  پویش 
است  حالی  در  این  شوند.  می  معضل  این  مطلوب 
حریم  در  صاحب  بدون  های  سگ  به  دادن  غذا  که 
در  تواند  می  انتظامی  نیروی  و  است  ممنوع  شهری 

کند. ورود  تخلف،  مشاهده  صورت 
این  به  روزانه  دادن  غذا  کارشناسان،  گفته  به 
حیوانات سبب تغییر عادات سگ های ولگرد و بدون 
روز  چند  یا  یک  طول  در  وقتی  و  است  شده  صاحب 
به سمت طمعه  نشود  توزیع  آنها  بین  در  کافی  غذای 

کنند. می  حمله  خردسال  کودکان  مانند  هایی 
ولگرد در دامشهر جوالن سگ های 

ساماندهی  زمینه  در  مهم  اشکاالت  از  یکی 
اکنون  هم  که  است  این  ولگرد  های  سگ  وضعیت 
از  زیادی  تعداد  داشتن  برغم  قم  دامشهر  منطقه 
این  که  شوراست  یا  بخشداری  هرگونه  فاقد  جمعیت 
روند  و  مشکالت  احصای  در  خود  نوبه  به  نیز  خالء 
بوجود  استان  سطح  در  را  مشکالتی  سازی  تصمیم 
سیاست  طبق  که  است  درحالی  این  است،  آورده 
این  در  خانوار  سکونت  استانی  قوانین  و  گذاری 

اکنون  هم  وجود  این  با  است  قانون  خالف  منطقه 
خود  خانواده  بهمراه  اتباع  کارگران  از  زیادی  تعداد 
شهری  زندگی  اولیه  امکانات  فاقد  منطقه  این  در 
یک  با  مقایسه  در  آنها  تعداد  که  اند  کرده  سکونت 

است. شده  بیشتر  برابر   ۴ تا  گذشته  دهه 
وضوح  به  قم  دامشهر  منطقه  از  میدانی  بازدید 

شدگی  رها  و  پسماندها  نامناسب  مدیریت  مساله 
دهد.  می  نشان  را  خوراکی  اقالم  برخی  قائده  بی 
روی  بر  بهداشتی  امور  برخی  انجام  عدم  همچنین 
مردم  برای  بهداشتی  تهدیدات  نیز  حیوانات  این 

است. آورده  بوجود 
از دیگر خالهای نمایان  باور مسووالن استانی،  به 
بودن  دار  شناسنامه  عدم  حیوانات،  این  مدیریت  در 
و  صنعتی  واحدهای  ها،  دامداری  و  گله  های  سگ 
طبق  که  حالی  در  است؛  محصور  های  محوطه  سایر 
مالکان  عهده  بر  حیوانات  این  توله  نگهداری  قانون 
آنهاست که هم اکنون هیچ قائده و حساب و کتاب و 
در  آنها  شدگی  رها  یا  و  نگهداری  نحوه  در  شفافیتی 

سطح حریم شهری وجود ندارد و این رویه اشتباه در 
است. دخیل  آنها  جمعیت  افزایش 

اقماری  شهرهای  مسووالن  گفته  به  همچنین 
به  باالیی  هزینه  گذشته  سالهای  طی  قم،  استان 
زنده  جهت  خصوصی  بخش  های  شرکت  برخی 
گرفته  انجام  ولگرد  های  سگ  آوری  جمع  و  گیری 

چند  از  پس  آنها  فعالیت  در  شفافیت  عدم  بدلیل  که 
می  مشاهده  منطقه  در  دوباره  ولگرد  های  سگ  روز 

. ند شو
ولگرد  قانون، وظیفه مدیریت سگ های  بر اساس 
در  شهرداری،  برعهده  شهری  حریم  محدوده  در 
محدوده  در  و  ها،  دهیاری  عهده  بر  روستاها  سطح 
و  صنعتی  های  شهرک  مانند  بسته  و  محصور  های 
در  و  است  مالکان  عهده  بر  دامپروری  واحدهای 
باید  مکان ها  این  در  ای  حادثه  گونه  هر  بروز  صورت 
با  شود  نمی  و  باشند  پاسخگو  گزینه  سه  این  از  یکی 
روانی  امنیت  و  آرامش  ای،  عده  مباالتی  بی  ادامه 

► بخورد.    برهم  جامعه  از  زیادی  بخش 

کمین سگ های ولگرد قاتل در قم؛

●  حامیان دردسرساز هوچی گری می کنند   ●

شورای  شهری  خدمات  کمسیون  رییس        ◄
اسالمی شهر قم با تاکید بر روند افزایشی در جمعیت 
مدیریت  گفت:  قم،  شهر  حریم  در  ولگرد  سگ های 
سگ های  نبودن  شناسنامه دار  پسماندها،  نادرست 
و  سگ ها  بین  در  خوراک  غیراصولی  توزیع  گله، 
سگ های  ازیاد  اصلی  عوامل  از  مالکان  بی توجهی 

است. ولگرد 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، سید مجتبی 
سبحانی ثابت به کشته شدن دو کودک بی گناه توسط 
افزایش  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  ولگرد  سگ های 
از مشکالتی بوده که شهر قم را  سگ های ولگرد یکی 
دچار مشکالتی کرده و تا باعث صدمه بیشتری نشده 

باید این موضوع حل شود.
را  ولگرد  سگ های  تعداد  افزایش  علل  وی 
عدم  عامل  نخستین  افزود:  و  قرارداد  موردبررسی 
شهرستان ها،  در  حیوانات  مدیریت  یا  جمع آوری 
به  نیاز  که  است  قم  پیرامون  شهرک های  و  روستاها 

دارد. مربوطه  دستگاه های  بین  همکاری 
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
مدیریت  عدم  دوم  نکته  کرد:  تصریح  قم  شهر 
اقماری،  شهرک های  شهر،  سطح  در  پسماند  صحیح 
مانند  بین راهی  و رستوران های  روستاها  شهرستان ها، 
شهرک شکوهیه و یا در دام شهر است که باعث افزایش 
تعداد سگ ها حتی درمحور جعفریه و ورودی پردیسان 

است. شده 

وی با ابراز تأسف در عدم مدیریت درست سگ های 
افزایش  در  از عوامل مهم  بیان کرد: یکی دیگر  ولگرد 
تحت  مردم نهاد  گروه های  تشکیل  سگ ها،  تعداد 
عنوان غذا رسانی به حیوانات است که در حال حاضر 
در محدوده بیمارستان تأمین اجتماعی، بوستان غدیر 

می شود. انجام  رودخانه  بستر  در  و 

باال  مکان های  بر  عالوه  داد:  ادامه  ثابت  سبحانی 
انتهای بلوار جمهوری اسالمی بوستان گل ها، انتهای 
همین  به  نیز  فدک  بوستان  مرجعیت،  میدان  بنیاد 
عالوه  دلسوزی ها  این  و  می شود  رسانی  غذا  شکل 
خوردن  هم  به  باعث  این چنینی  خطرهای  ایجاد  بر 

افزایش  را  سگ ها  زادوولد  و  شده  طبیعی  اکوسیستم 
است. شده  آن ها  تجمع  موجب  و  داده 

وی عامل دیگر افزایش سگ ها ولگرد را دامداری ها 
و کارگاه ها دانست و ابراز کرد: دامداری ها و کارگاه های 
اطراف بلوار جمهوری اسالمی، انتهای شهرک قدس، 
محدوده معدن کمیته امداد در شهرک قدس، بلوار نو 
محدوده  در  و  سه  باجک  انتهای  کوره ها،  سمت  قطار 
و  نگهداری می کنند  بلوار حضرت معصومه)س( سگ 
و  را در حریم محل اسکان خودشان رها کرده  سگ ها 

مرتب سگ ها در حال تردد و زادوولد هستند.
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
زادوولد  کنترل  عدم  پنجم  نکته  کرد:  مطرح  قم  شهر 
موضوع  این  به  دامپزشکی  باید  که  است  سگ ها  این 
باید  می کنند  نگهداری  سگ  که  کسانی  کند؛  ورود 
تعداد توله هایی که نیاز داشته را نگهداری کرده و بقیه 
این  به  اما  را تحویل سازمان پسماند شهرداری دهند، 
توله ها را در محدوده شهر  بقیه  موضوع توجه نکرده و 

می کنند. رها 
شدن  شناسنامه دار  و  دار  قالده  بر  تأکید  با  وی 
دوم  اخطار  از  بعد  که  کسانی  باید  افزود:  سگ ها 
اقدامی برای قالده دار و شناسنامه دار شدن سگ های 
و  معرفی شده  قضایی  دستگاه  به  نمی دهند  انجام 
دامپزشکی طرح شکایت کند و این موضوع به سازمان 
سازمان  این  وظایف  حیطه  در  و  نبوده  مربوط  پسماند 

. نیست

حیوانات  الشه  جمع آوری  به  سپس  ثابت  سبحانی 
سگ ها  متأسفانه  داشت:  اظهار  و  اشاره  شهر  دام  در 
یا  و  ازدست رفته  یا  شده  معدوم  حیوانات  الشه های  از 
باعث تجمع  و  تغذیه کرده  این شهرک  در  کشتار شده 
آن ها شده و این دو اتفاق ناگوار را رقم زد، در دو سال 
اقدامی  هیچ  داده شده  اخطارهای  باوجود  گذشته 
و  سازگار  هیچ  و  انجام نشده  الشه ها  جمع آوری  برای 

ندارد. وجود  برایان  نظامی 
جمع آوری  متولی  ارگان های  همکاری  عدم  از  وی 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  پسماند  سازمان  با  سگ ها 
به  مربوط  نهادهای  عملکرد  اخیر  سال  دو  طی  تقریبًا 
از  هیچ کدام  و  بوده  صفر  ولگرد  سگ های  جمع آوری 
خصوص  این  در  فعالیتی  مجموعه ها  و  دوستان  این 
انجام نداده و سگ های ولگرد را تحویل مرکز نگهداری 

نداده اند. شهرداری  پسماند  سازمان 
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
مسئولین  همه  باید  شد:  یادآور  پایان  در  قم  شهر 
سازمان های  و  شهرداری  استانداری،  از  اعم  ذی ربط 
ذی ربط و حتی سازمان های مردم نهاد در این خصوص 
تا  کنند،  ورود  موضوع  این  به  و  کرده  تکلیف  احساس 
باعث  که  تلخی  و  ناگوار  حوادث  چنین  نکرده  خدایی 
داغدار شدن خانواده های زیادی می شود تکرار نشود، 
شهری  خدمات  کمیسیون  در  و  شهر  شورای  در  البته 
این  و تحقق  پیگیری های الزم جهت سرعت بخشیدن 

► مهم انجام خواهد شد.    

مدیریت  سازمان  مدیرعامل        ◄
جمع آوری  هزینه  قم  شهرداری  پسماند 
شهرداری  در  ولگرد  سگ های  نگهداری  و 
کرد  اعالم  تومان  میلیون   800 ساالنه  را 
با  شهروندان  برخی  متأسفانه  گفت:  و 
زادوولد  مناسب  بستر  آن ها  به  رسانی  غذا 
آن ها را فراهم کرده و حتی غذا رسانی به 
و  شهری  بافت  محدوده  در  را  سگ ها  این 
کودکان  و  شهروندان  تردد  و  عبور  محل 

می دهند. انجام 
خصوص  در  میرابراهیمی  عبدالله  سید 
کودک  دو  شدن  کشته  دل خراش  حادثه 
داشت:  اظهار  ولگرد  سگ های  توسط 
ولگرد  سگ های  جمع آوری  مسئولیت 
شهرداری  عهده  بر  شهری  محدود  در 
سگ  رؤیت  صورت  در  شهروندان  و  بوده 
مشخص شده  اکیپ های  با  می توانند 

بگیرند. تماس 
ولگرد  سگ های  ازدیاد  از  وی 
افزود:  و  داد  خبر  ویژه  محالتی  در 
در  و  ساختمانی  کارگاه های  دامداری ها، 
امنیت  برای  مشابه،  کارگاه های  آن  کنار 
را  آن ها  و  کرده  نگهداری  را  سگ هایی 
مزاحمت  و  ناامنی  باعث  که  می کنند  رها 
باید اقدامات  می شود که در این محدوده 

شود. انجام  الزم 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
کسانی  تمام  کرد:  تأکید  قم  شهرداری 
باید  دارند  را  سگ  نگهداری  قصد  که 

کرده  شناسنامه دار  را  خود  سگ های 
آن ها  از  دامپزشکی  سازمان  نظر  زیر  و 
آن ها  از خروج  نگهداری کنند و همچنین 
کرده  جلوگیری  مشخص شده  محدوده  از 
نیاید. پیش  شهروندان  برای  مشکالتی  تا 

سگ های  افزایش  معضل  ایجاد  به  وی 
ولگرد در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه 
سگ ها  افزایش  محیط زیست،  تأکید  به 

شهروندان،  براش  تهدیدی  باعث  ولگرد 
از  یکی  و  شده  جانداران  و  محیط زیست 
دسترس  در  اتفاق  این  عوامل  مهم ترین 
بوده  حیوانات  این  به  رسانی  غذا  و  بودن 

است. شده  آن ها  زادوولد  باعث  که 
عوامل  از  دیگر  یکی  میرابراهیمی 
وجود  شهر  در  را  ولگرد  سگ های  ازدیاد 

دانست  شهر  پیرامون  اقماری  شهرک های 
سگ ها  جمع آوری  مسئول  کرد:  اضافه  و 
بخشداری ها  روستاها  و  شهرک ها  در 
هستند و ما نیاز داریم آن ها نیز مسئولیت 
جمع آوری  به  اقدام  و  داده  انجام  را  خود 

کنند. ولگرد  سگ های 
متعددی  جلسات  برگزاری  از  وی 
جمع آوری  عنوان  تحت  فرمانداری  در 

در  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  حیوانات 
نهاد  و  دستگاه  هر  تکلیف  جلسات  این 
این  و  تعریف شده  و  مشخص  به روشنی 
شهرداری  وظایف  حیطه  در  تنها  موضوع 

. نیست
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
تا  سه  ساالنه  جمع آوری  از  قم  شهرداری 

خبر  نیز  شهر  سطح  در  سگ  هزار  چهار 
در  سگ ها  این  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
البرز  سایت  در  سگ ها،  نگهداری  مرکز 
دستورالعمل  تحت  و  می شود  نگهداری 
و  شده  برخورد  آن ها  با  کشور  وزارت 
باید  دارند  نیاز  سگ ها  به  که  هم  کسانی 
عقیم سازی  را  آن ها  دامپزشکی،  نظر  زیر 

. کنند
برای  جدید  دستورالعمل  وی 
موردبررسی  را  ولگرد  جمع آوری سگ های 
دستورالعمل  طبق  گفت:  و  قرارداد 
پیرامون  مانند  جدید، مسئولیت هر بخش 
روستاها  و  اقماری  شهرک های  شهر، 
به  شهرها  مسئولیت  و  مشخص شده 
تا  است  گذاشته شده  شهرداری ها  عهده 
شهروندان  برای  که  نگرانی های  بتوانیم 

کنیم. رفع  را  ایجادشده 
هزینه ای  داد:  ادامه  میرابراهیمی 
سگ ها  از  نگهداری  برای  شهرداری  که 
وزارت  دستورالعمل  طبق  می کند  دریافت 
اختیار  با  مبلغی  شهرداری  و  بوده  کشور 
این  در  شهر  دام  و  نمی کند  دریافت  خود 
را برای نگهداری  چند سال گذشته سگی 

است. نداده  تحویل  شهرداری  به 
شهرداری  به  تحمیلی  هزینه های  وی 
را در مورد نگهداری و عقیم سازی سگ ها 
عقیم سازی  هزینه  افزود:  و  کرد  اعالم 
میلیون  نیم  و  یک  بالغ بر  عددی  سگ  هر 
حدود  سگ  هر  نگهداری  هزینه  تومان، 

حدود  امسال  و  بوده  تومان  هزار   ۱۴۰
۸۰۰ میلیون تومان تنها هزینه جمع آوری 
بوده  پسماند  سازمان  در  ولگرد  سگ های 

است.
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
کنترل  برای  داد:  ادامه  قم  شهرداری 
شهروندان  همکاری  نیازمند  معضل  این 
هستیم، به گونه ای که حامیان این سگ ها 
مناسب  بستر  آن ها  به  رسانی  غذا  با 
غذا  حتی  و  کرده  فراهم  را  آن ها  زادوولد 
رسانی به این سگ ها را در محدوده بافت 
و  شهروندان  تردد  و  عبور  محل  و  شهری 

می دهند. انجام  کودکان 
حامیان  رسانی  غذا  محل های  وی 
غدیر،  بوستان  محدود  در  را  حیوانات 
فدک و جوان اعالم کرد و گفت: حتی در 
می شود  رسانی  غذا  نیز  مرجعیت  میدان 
که این حیوانات برای دریافت غذا در این 
حتی  شهروندان  می شوند،  تجمع  محل ها 
باید خارج  دارند  نیز  اگر قصد غذا رسانی 

باشد. شهر  محدوده  از 
با  همدردی  با  پایان  در  میرابراهیمی 
تأکید  و  ازدست رفته  کودک  دو  خانواده 
می کنیم  درخواست  شهروندان  از  کرد: 
نکنند  ولگرد  حیوانات  به  رسانی  غذا 
حتی  بوده  سگ  دارای  که  کسانی  و 
سگ های  کردن  شناسنامه دار  به  اقدام 
دقت  موضوع  این  به  نسبت  و  خودکرده 

► باشند.    داشته 

روند افزایشی جمعیت سگ های ولگرد در حریم شهری قم 

●   دلسوزی های بی مورد گروه های مردم نهاد باعث به هم خوردن اکوسیستم شده است     ●

ساالنه بیش از ۳000 سگ ولگرد در قم جمع آوری می شود

●   درخواست از شهروندان: به سگ های ولگرد غذا ندهید     ●
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شده  شناخته  چهره های  از  تن  سیزده      ◄
خانواده فرهنگ و هنر قم در حالی به بیان مهمترین 
فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  امیرعلی  از  خود  مطالبات 
خواسته  صدر  در  که  پرداختند  قم  اسالمی  ارشاد  و 
شهید  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  بازگرداندن  آنان، 

دارد. قرار  انجمن ها  و  هنرمندان  به  آوینی 
از  یک ماه  از  بیش  عنایت پور:  مهدی  محمد 
جدید  سکاندار  عنوان  به  عموزاده  امیرعلی  انتصاب 
او  می گذرد.  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
در حالی جایگزین سید موسی حسینی کاشانی شد 
می شد  شنیده  ریاستش  زمزمه  قبل  مدت ها  از  که 
پای  ارشاد  وزیر  امضای  خرداد  سوم  در  عاقبت  و 

نشست. حکمش 
اداره کل  در  حضور  سال  هشت  حدود  از  بعد  او 
دو ساله حضور  تجربه  و  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
تصدی گری  و  منابع«  و  مدیریت  توسعه  »معاونت  در 
صندلی  بر  رسانه«  و  فرهنگی  »معاونت  ماهه  دو 

زد. تکیه  اداره  این  مدیرکلی 
اداره  ریاست  صندلی  و  میز  با  البته  عموزاده 
در  ساله  پنج  دوره  یک  در  او  نیست.  غریبه  ارشاد 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  احمدی نژاد،  محمود  دولت 
فرهنگی  سازمان  ریاست  و  بوده  سمنان  اسالمی 
در  نیز  را  سمنان  کتابخانه های  مدیرکل  و  شهرداری 

دارد. کارنامه 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حالی  در  عموزاده 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  که  شد  قم  اسالمی 
از  و  داشت  خواسته  دوازده  او  از  انتصابش  حکم  در 
و  انجمن ها  حمایت  و  »تقویت  به  می توان  آنها  جمله 
و  تربیت  و  »استعدادپروری  تشکل ها«،  و  مؤسسات 
تقویت عناصر فرهنگی، هنری و رسانه ای« و »تکریم 

کرد. اشاره  آنان«  با  صمیمی  و  حسنه  ارتباط  و 
شده  شناخته  چهره های  از  تن  سیزده  حاال 
در  آنان  بیشتر  که  قم  هنر  و  فرهنگ  خانواده 
و  نام  صاحب  هم  کشور  هنر  و  فرهنگ  جغرافیای 
مدیرکل  بیست،  شهر  با  گفتگو  در  هستند  نشان 
خود  خاص  مخاطب  را  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
پرداختند.  خود  خواسته های  بیان  به  و  داده  قرار 
دوره  آنها،  به  عمل  صورت  در  که  خواسته هایی 
هنر  و  فرهنگ  اهالی  برای  را  عموزاده  مدیریت 
کرد. خواهد  پیشین  مدیران  از  متمایز  و  متفاوت 

تئاتر اهالی  امید  احیای  ضرورت 
نمایشی  انجمن هنرهای  فرحناک مدیرعامل  علی 
قم  تئاتر  خانواده  به  امید  بازگشت  ضرورت  از  قم 
به  رو  قم  تئاتر  هنرمندان  امید  او،  باور  به  می گوید. 
برای  ارشاد  مدیرکل  حمایت  به  نیاز  و  است  احتضار 

دارند. دل هایشان  به  امید  بازگشت 
قم،  تئاتر  پیشکسوت  هنرمند  این  گفته  به 
این  و  شده  حاکم  تئاتر  هنرمندان  بدنه  در  »ناامیدی 
در  آرزو  و  آمال  هزار  با  که  جوانی  هنرجویان  برای 
امیدوارم  است.  خطرناک  بسیار  هستند،  راه  ابتدای 
خانواده  همراهی  با  تا  کند  فکری  عموزاده  آقای 

شود.« احیا  دیگر  یک بار  امید  این  تئاتر 
فیلمسازی آموزشی  مراکز  به  توجه  لزوم 

از چهره های مطرح سینمای قم که  علی بیطرفان 
سابقه نگارش و کارگردانی آثار متعددی را در کارنامه 
تدریس هنرجویان سینما  بر  بیشتر  روزها  این  و  دارد 
متمرکز شده است، از ضرورت توجه مدیرکل فرهنگ 
در  فیلمسازی  آموزشی  مراکز  به  قم  اسالمی  ارشاد  و 
و هنرستان هنرهای  انجمن سینمای جوان  بویژه  قم 
جدید  نسل  »امروز  می کند:  تأکید  و  می گوید  زیبا 
فیلمسازان قم در هنرستان و انجمن تربیت می شوند 
کنیم،  نگاه  را  آنجا  وضعیت  که  است  کافی  فقط  اما 
آیا این فضای آموزشی در شأن و متناسب با تربیت و 

است؟« قم  جدید  نسل  فیلمسازان  آموزش 
می دهد:  ادامه  سینما  مدرس  و  کارگردان  این 
فضای  از  بازدید  عموزاده  آقای  از  بنده  خواسته 
دو  این  تجهیز  امیدوارم  است،  هنرستان  و  انجمن 
تا هنرجویان  قرار دهد  را در دستورکار  آموزشی  مرکز 
ببینند. آموزش  آرام  و  مناسب  فضای  یک  در  بتوانند 

موسیقی اهالی  از  محرومیت زدایی 
سال ها  این  طی  که  هنری  شاخه های  از  یکی  اما 
در  هنرمندانش  و  شده  واقع  مظلوم  به نوعی  قم  در 
امیرحسن  بوده است.  قرار گرفتند، موسیقی  حاشیه 
موسیقی  هنرمند  و  مدرس  ابراهیمی،  حاجی 
جدید  مدیرکل  از  موسیقی  اهالی  انتظارات  درباره 
آقای  از  نخست  درجه  »در  می گوید:  قم،  ارشاد 
انتظار داریم جانب عدل و انصاف را درباره  عموزاده 
دوران  در  متأسفانه  که  کند  رعایت  موسیقی  اهالی 

نیفتاد.« اتفاق  این  پیشین  مدیریت های 
مشکلی  »مهمترین  موسیقی،  هنرمند  این  باور  به 
بدنه  کردن  عمل  فراقانونی  داشته  وجود  تاکنون  که 
در  نانوشته  مصالح  بعضی  جهت  به  ارشاد  اداره 

که  درشتی  و  ریز  اتفاقات  و  است  قم  استان  جامعه 
وارد  لطمه  موسیقی  بدنه  به  و  شده  ساز  حاشیه  گاهًا 

است.« کرده 
است  سال  »سالیان  ابراهیمی،  حاجی  گفته  به 
اجرای  و  نمی شوند  دیده  قم  موسیقی  فعاالن  که 
موضوع  این  اگر  ندارد،  وجود  شهر  این  در  موسیقی 
مجاز  آموزشگاه های  قالب  در  درستی  شکل  به 
زیرزمینی  مراکز  سمت  به  ناخواسته  نشود،  مدیریت 

دارد.« بیشتری  خسران  که  می رود  غیرمجاز  و 

سازمان  موسیقی  انجمن  مسئول  که  آنطور 
قم  موسیقی  اهالی  است  گفته  قم  هنرمندان  بسیج 
و  اخالقی  شرعی،  قانونی،  حقوق  حداقل  از  تاکنون 
شهروندی خود به جهت مصالحی که شاید بعضًا  هم 
مسیر  باید  باألخره  اما  مانده اند  محروم  بوده  درست 

بگیرد. شکل  هنر  این  شناختن  رسمیت  به  درست 
محرومیت  باعث  که  حواشی ای  برخی  درباره  او 
قابل  »بخش  می گوید:  شده،  موسیقی  اهالی 
سوءتفاهم  از  ناشی  حاشیه ساز  مباحث  از  توجهی 
که  است  موسیقی  فعاالن  حق  است،  گاهی  آ عدم  و 
از  دیگران  و  بزنند  حرف  مستقیم  و  راحت  خودشان 

نگیرند.« تصمیم  آنها  جانب 
ضرورت تالش برای خروج حوزه نشر از بحران
معتقد  قم  نشر  حوزه  فعاالن  از  قوامیان  حسین 
قم  در  عموزاده  امیرعلی  حضور  پیشینه  که  است 
و  فرهنگ  حوزه  از  شناخت  هم  تا  کرده  کمک  او  به 
واقف  حوزه  این  مشکالت  به  هم  و  باشد  داشته  هنر 
نشر  »حوزه  کومه،  انتشارات  مدیر  اعتقاد  به  باشد. 
تأمین  و  شده  واقع  مظلوم  واقعًا  اخیر  سال های  در 
جمهور  رئیس  آقای  می شود.  انجام  سختی  به  کاغذ 
در قم به ما قول  هایی دادند که تاکنون محقق نشده 
قم  در  کاغذ  توزیع  بود  قرار  اینکه  جمله  از  است، 
ارز  با  کاغذ  واردات  برای  را  بودجه ای  و  شود  انجام 
سرانجام  به  هیچ کدام  اما  دهند  اختصاص  ترجیحی 

» . نرسید
دچار  قم  نشر  است  گفته  قوامیان  که  آن طور 
بحران شده و تعدادی هم که فعال هستند با سختی 

می گذرانند. را  دوران  این  دارند 
گران شدن کتاب از دیگر موضوعاتی است که مدیر 
می گوید:  و  می کند  اشاره  کتاب  دنیای  کتابفروشی 
هم  مردم  خرید  قدرت  از  و  شده  گران  خیلی  »کتاب 
می شود  اجرا  فصلی  طرح های  اگرچه  شده،  کاسته 
اما بازهم جبران نمی کند و الزم است که قیمت تمام 
  … و  کاغذ  و  چاپ  هزینه های  کنترل  با  کتاب  شده 
مورد  در  هم  وعده هایی  دیگر  سوی  از  یابد.  کاهش 
داده  کتابفروشان  مالیاتی  مباحث  و  برق  و  آب  تعرفه 
که  است  نیاز  و  نرسید  جایی  به  عمدتًا  که  بود  شده 

کنند.« پیگیری  ارشاد  اداره  مدیران 
فیلمسازان   و  با سینماگران  تعامل  تقویت  لزوم 
قم  نام آشنای  فیلمسازان  از  میرغیاثی  مهدی  سید 
را  بلند  نیمه  و  کوتاه  فیلم های  متعدد  آثار  ساخت  که 
در کارنامه دارد و در دانشگاه »دین و رسانه« تدریس 
می کند، بر ضرورت اصالح نوع نگاه مسئوالن به هنر 
مسئوالن  تمام  »از  می گوید:  و  می کند  تأکید  قم  در 
ارشاد  جدید  مدیرکل  بویژه  قم  هنری  و  فرهنگی 
و  وزارتخانه  و  استان  مسئوالن  نگاه  نوع  دارم  انتظار 
از  عده ای  هنوز  کند،  اصالح  قم  به  نسبت  را  نهادها 
مأموریت های  با  شهری  یک  دید  به  قم  به  مسئوالن 
نمی کنند،  نگاه  بین المللی  و  ملی  ابعاد  در  فرهنگی 
امروز چهره های شاخص و سرآمد هنری کشور از قم 

» . هستند

و  فرهنگ  کل  »اداره  قمی،  فیلمساز  این  باور  به 
اکتفا  دادن  مجوز  به  نباید  فقط  قم  اسالمی  ارشاد 
محفلی  باشد،  همراه  فیلمسازان  با  باید  بلکه  کند 
مجوز  یک  فقط  اینکه  کند،  ایجاد  فیلمسازان  برای 
صادر شود و بعد فیلمساز دنبال کار خود برود و هیچ 
ارشاد  اداره  و  فیلمسازان  بین  دوسویه ای  ارتباط 

است.« نقد  قابل  باشد،  نداشته  وجود 
می شود  سالی  »چند  سینما،  مدرس  این  گفته  به 
برگزار  قم  در  سینما  ملی  روز  برای  برنامه ای  که 

و  فرهنگ  اداره  مسئوالن  از  که  حالی  در  نشده، 
یک بار  سالی  حداقل  می رود  انتظار  اسالمی  ارشاد 
این  فعاالن  از  و  بگیرند  را  فیلمساز  هنرمندان  سراغ 

کنند.« حمایت  عرصه 
نگذارید هنرمندان  چرخ  الی  چوب 

خانه  مدیره  هیئت  عضو  رحمتی،  تقی  محمد 
اداره  در  هنرمند  به  نگاه  اصالح  لزوم  بر  قم  مستند 
قابل  »بخش  می کند:  عنوان  و  دارد  تأکید  قم  ارشاد 
اداره کل  سینمایی  و  هنری  مسئوالن  از  توجهی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم، درک و شناخت درستی 
متوجه  را  هنرمند  درد  و  ندارند  هنر  موضوع  از 
منصوب  جدید  دوره  در  باید  مدیرانی  نمی شوند. 
و  امکانات  درست  هدایت  و  توزیع  به  قادر  که  شوند 
هنرمندان  چرخ  الی  چوب  و  باشند  ارشاد  خدمات 

رند.« نگذا
از  »بخشی  قمی،  مستندساز  این  اعتقاد  به 
هنرمندان  از  درستی  شناخت  ارشاد  اداره  مدیران 
پیشکسوت  هنرمندان  از  تعدادی  فقط  ندارند،  قم 
و  غافل  هنری  بدنه  ظرفیت  از  و  می شناسند  را 
خروجی  تا  شده  باعث  امر  همین  و  بی اطالعند 

نشود.« دیده  کاملی  و  جامع 
و  است  هم نظر  گل محمدی  استاد  با  نیز  رحمتی 
را  قم  هنر  و  فرهنگ  حوزه  فضای  خألهای  از  یکی 
و  می کند  عنوان  هنرمندان  برای  هنری  پاتوق  نبود 
اینکه  با  دارد،  نیاز  هنری  پاتوق  به  »قم  می گوید: 
اداره ارشاد امکانات زیادی دارد اما هیچ جایی برای 

ندارد.« وجود  هنرمندان  شدن  جمع 
توجه  با  که  می کند  امیدواری  ابراز  همچنین  او 
جشنواره  ادیان،  حوزه  در  قم  ویژه  ظرفیت  به 
در  شهر  این  میزبانی  به  ادیان  مستند  بین المللی 

شود. برگزار  ارشاد  اداره  جدید  مدیریت  دوره 
شود هنرمندان  خانه  آوینی  شهید  مجتمع 

مطالبه  نخستین  اجاره نشینی  از  انجمن ها  رهایی 
فرهنگ  مدیرکل  از  قم  خوشنویسان  انجمن  رئیس 
نظری حائل  اصغر  علی  است.  قم  اسالمی  ارشاد  و 
خوشنویسی  جایگاه  اینکه  »با  می گوید:  باره  این  در 
سر  یک  و  نیست  استان ها  دیگر  با  قیاس  قابل  قم 
مهجور  خودمان  استان  در  اما  است  باالتر  گردن  و 
اختصاص  ما  مؤکد  درخواست  هستیم.  مظلوم  و 
رهایی  برای  انجمن ها  به  آوینی  شهید  ساختمان 
اینکه  بر  عالوه  مجتمع  این  است،  اجاره نشینی  از 
سالن  و  نگارخانه  دارای  دارد،  قرار  شهر  مرکز  در 

است.« الزم  امکانات  و  همایش 
از  »بخشی  قم،  هنری  فعال  این  گفته  به 
توجهی ها  بی  دلیل  به  خوشنویسی  هنرمندان 
این  استادان  بیشتر  و  شده اند  سرخوردگی  دچار 
فعالیت،  سابقه  دهه  چند  وجود  با  ریشه دار  هنر 
کنند  تأمین  خود  برای  مسکن  نشده اند  موفق  هنوز 
مسکن  فکر  به  ارشاد  اداره  مسئوالن  دارد  ضرورت  و 

باشند.« هنرمندان 
کل  اداره  »مسئوالن  نظری حائل،  اعتقاد  به 

اقتصاد هنر  فکر  به  باید  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
قم،  شهرداری  فرهنگی  سازمان  همکاری  با  و  باشند 
آثار هنرمندان  تا  راه اندازی کنند  بازارچه های هنری 

بگیرد.« رونق  قم  در  هنر  اقتصاد  و  شود  عرضه 
قم،  خوشنویسان  انجمن  رئیس  دیگر  خواسته 
انجمن ها  مسئوالن  حضور  با  فکر  اتاق  »تشکیل 
اعتبارات  جذب  و  هنرمندان  مشکالت  حل  برای 
تعامل  بر ضرورت  او همچنین  و استانی است«.  ملی 
می کند  تأکید  انجمن ها  با  قم  ارشاد  اداره  مسئوالن 
هنرمندان  مدیریتی  توان  از  »امیدوارم  می گوید:  و 
ارشاد  اداره کل  هنری  گروه های  و  معاونت ها  برای 
انجمن ها  با  بهتری  بسیار  تعامل  تا  کنند  استفاده 

بگیرد.« شکل 
هنرمندان  به  را  آوینی  شهید  مجتمع 

نید ا د گر ز با
قم  عکاسان  انجمن  رئیس  سلیمانی  ابراهیم 
و  فرهنگی  انجمن های  روئسای  دیگر  همچون  نیز 
فرهنگی  مجتمع  بازگرداندن  ضرورت  بر  قم  هنری 
می کند.  تأکید  هنرمندان  به  آوینی  شهید  هنری 
می گوید  قم  پیشکسوت  هنرمند  این  که  آن طور 
فعالیت  برای  آوینی  شهید  هنری  فرهنگی  مجتمع 
انجمن ها  به  آقایان  اما  بود  شده  طراحی  هنرمندان 
استقرار  و  ندادند  را  مجتمع  این  در  فعالیت  اجازه 
این  که  حاال  دادند.  قرار  اولویت  در  را  اداره کل 
مهم ترین  و  نخست  اولویت  شده،  تخلیه  مجموعه 
صاحبان  به  ساختمان  این  بازگرداندن  ما  مطالبه 

است. هنرمندان  یعنی  آن  اصلی 
مصوب  و  مقرر  قبل  »سال ها  سلیمانی،  گفته  به 
شهر  مرکزی  تاالر  احداث  برای  زمین  قطعه  دو  شد 
هنرهای  موزه  ساخت  و  صدر  موسی  امام  بلوار  در 
کند،  پیدا  اختصاص  قم  مفید  میدان  در  معاصر 
اما  رسید  سرانجام  به  مرکزی  تاالر  خوشبختانه 
پیدا  اختصاص  معاصر  هنرهای  موزه  برای  زمینی 
نکرد. مطالبه بعدی ما از مدیرکل ارشاد قم، پیگیری 
هنرمندان  خانه  تأسیس  برای  زمین  اختصاص  برای 
هزار  پارک  اطراف  در  معاصر  هنرهای  موزه  همان  یا 
آماده  هم  شهر  شورای  و  شهرداری  و  است  هکتاری 

هستند.« همکاری 
»بیگانگی  قم،  عکاسان  انجمن  رئیس  اعتقاد  به 
مدیریت  با  استان  اجرایی  مدیریت  جریان  جدایی  و 
شده  باعث  و  داشته  تبعاتی  هنری  و  فرهنگی 
بی راهه  به  هنری  رخدادهای  و  رویدادها  از  بسیاری 
و ارشاد  بنابراین الزم است که مدیرکل فرهنگ  برود. 
رویدادهای  از  استان  مسئوالن  همراه  به  قم  اسالمی 
توجه  آنها  به  و  کرده  بازدید  قم  در  هنری  مختلف 

باشند.« داشته 
بومی سینمای  از  حمایت  ضرورت 

در  سینما  عرصه  فعاالن  از  منتظری  حمیدرضا 
در  هنری  فرهنگی  مدیریت  تحوالت  بهانه  به  نیز  قم 
سینماگران  از  حمایت  »وضعیت  می گوید:  قم،  شهر 
فیلمسازی در شهر  و  فعالیت های سینمایی  و شرایط 
با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد و  قم در مقایسه 
نیازمند  دارد  که  شکسته ای  بال  و  پر  با  قم  سینمای 

است.« حمایتی  فعلی  رویه  تغییر 
روند  »متأسفانه  سینما،  مدرس  این  اعتقاد  به 
ویژه  به  سینمایی  محصوالت  عرضه  البته  و  تولید 
مطلوبی  چندان  سازوکار  از  قم  شهر  در  فیلم کوتاه 
برای  که  فعلی  متداول  مبالغ  این  و  نیست  برخوردار 
در  می شود،  داده  تخصیص  قم  استان  در  تولید 
به  شبیه  استاندارد  اثر  یک  تولید  هزینه های  مقابل 

است.« تلخ  طنز  و  شوخی  یک 
سینمای  ارتقای  از  »حمایت  منتظری،  گفته  به 
و  »تولید«  »آموزش«،  اصلی  سه محور  به  بومی 
هنری  محصوالت  تولید  و  می شود  معطوف  »اکران« 
تربیت  نیازمند  کوتاه،  و  بلند  سینمایی  دفاع  قابل 
که  حالی  در  است  متخلق  و  متعهد  انسانی  نیروی 
قم  شهر  در  سینما  پژوهش  و  آموزش  فعلی  شرایط 
سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  لحاظ  به 
استانی  کالن  نگاه  توجه  نیازمند  و  نیست  مطلوب 

است.«
قم  شهر  سینماگر  هنرمندان  انتظارات  درباره  او 
»در  می گوید:  استان،  هنری  و  فرهنگی  مدیریت  از 
و  کرونایی  حاشیه های  دلیل  به  گذشته  سال های 
با  فرهنگی  مدیران  ارتباط  متأسفانه  غیرکرونایی 
اهالی هنر و سینما بسیار حداقلی و به تعبیری قطع 
دوسویه  تعامل  برای  تدبیری  امیدواریم  که  بود  شده 

باشد.« کار  دستور  در  هنرمندان  و  مدیران 
است  »شایسته  سینما،  حوزه  فعال  این  باور  به 
نماینده ای  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اداره کل  در  هنر  و  فرهنگ  پیشکسوتان  تکریم  جهت 
مشخص کرده و هنرمندان گرانقدر قم را مورد تکریم 

► بیست    شهر  دهد.«/  قرار  قدردانی  و 

گزارشی از مطالبه های فعاالن فرهنگی و هنری قم از مدیرکل ارشاد؛

زهرا گلی، مربی تیم بسکتبال بانوان شیمیدر:●  از تقویت ارتباط با هنرمندان تا ضرورت بازگشت انجمن ها به مجتمع شهید آوینی   ●
مدیران باشگاه شیمیدر سنگ 

تمام گذاشتند

از  ما  موفقیت  برای  باشگاه  گفت:  قم  شیمیدر  بسکتبال  تیم  مربی 
نکرد. دریغ  کمکی  هیچ 

اولین حضور خود در لیگ دسته دو کشور  بانوان شیمیدر قم در  تیم 
باتجربه  و  قدرتمند  حریفان  یک  به  یک  توانست  گلی  زهرا  هدایت  با 
خود را از پیش رو بردارد و در نهایت به عنوان قهرمانی این رقابت ها 

را کسب کند. پیدا کرده و سهمیه حضور در لیگ یک  دست 
مربیگری  تجربه  اولین  در  که  بسکتبال شیمیدر  تیم  مربی  گلی،  زهرا 
من  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  شده،  ظاهر  درخشان  خود 
سال ها در رشته بسکتبال تمرین و تالش کردم، ولی هیچگاه فرصت 
دیده شدن و مربی گری برایم پیش نیامده بود تا اینکه سال گذشته به 
بسکتبال  باسابقه  گزارشگر  ابوالحسنی  وحید  توجه  مورد  اتفاقی  طور 
که فیلمی از تمرینات ما را مشاهده کرده، قرار گرفتم و توسط وی به 

شدم. معرفی  شیمیدر  باشگاه  عامل  مدیر  درغوکاسیان، 
هیچ  بدون  صحبت هایم  شنیدن  از  پس  درغوکاسیان،  افزود:  وی 
چون و چرایی همه خواسته های ما را پذیرفت و دستور تشکیل تیم و 

کرد. صادر  را  هزینه ها  کامل  پرداخت 
و  دادم  تشکیل  بومی  بازیکنان  از  تیمی  سرعت  به  داد:  ادامه  گلی 
سمیه  همچنین  کردیم.  خریداری  بازیکن  دو  نیز  تیم  تقویت  برای 
ما  کمک  به  هستند  بسکتبال  لیگ  سوپر  بازیکنان  که  گلی  سحر  و 
آمدند و بدون توقع و با تمام توان برای موفقیت تیم تالش کردند و در 
بسیاری از بازی ها حضور و تجربه  این دو نفر به کمک ما آمد و نتیجه 

داد. تغییر  ما  تیم  نفع  به  را  بازی 
حضور  و  من  بازیکنان  تجربگی  بی  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  وی 
قهرمانی  بودند،  حاضر  رقابت ها  در  که  تجربه ای  با  و  قدر  تیم های 
برای ما دور از انتظار بود، ولی از روز اول به خاطر اعتماد مدیر عامل 
باشگاه، با تمام توان و با هدف قهرمانی، پا به مسابقات گذاشتیم. به 
طوری که ناظران و مربیان، سطح بازی های لیگ دو را برابر با سطح 

می کردند. ارزیابی  لیگ  سوپر  مسابقات 
ولی  شدیم  اذیت  ناداوری ها  علت  به  گاهی  راه  میان  در  افزود:  وی 
با  تا  کردیم  تمرین  و  تالش  آنقدر  ندادیم.  دست  از  را  امیدمان  هرگز 
اختالف امتیاز پیروز مسابقات شویم و داور نتواند تعیین کننده نتایج 

باشد. ما 
باشگاه  انتقال  شایعه   خصوص  در  شیمیدر،  بسکتبال  تیم  سرمربی 
مسئله  این  متأسفانه  کرد:  عنوان  قم  از  شیمیدر  ورزشی  فرهنگی 
صحت دارد. مدیران باشگاه بدون چشم داشت و با دست و دل بازی 
دریغ  کمکی  هیچ  از  و  کرده  تالش  تیم ها  همه  موفقیت  برای  کامل، 
استان مواجه شدند. با بی مهری مسئولین در  نکردند ولی متأسفانه 
قم  استان  در  شیمیدر  خوشنام  و  سابقه  با  باشگاه  حضور  افزود:  وی 
سطح  بار  اولین  برای  مختلف،  لیگ های  در  تیم  چندین  حضور  و 
ولی  بود  استان  برای  افتخاری  و  بخشید  ارتقا  را  استان  در  رشته  این 
همه  آن  توانستند  قم  شهر  و  استان  مسئولین  علت  چه  به  نمی دانم 

بگیرند. نادیده  را  زحمت 
یک  لیگ  به  کرده  صعود  تیم  تکلیف  که  سوال  این  به  پاسخ  در  گلی 
شیمیدر  باشگاه  برای  تیم  امتیاز  کرد:  نشان  خاطر  شد،  خواهد  چه 
به همان جا  نیز  تیم  این  بگیرد،  استانی صورت  هر  به  انتقال  و  است 
نیاز  به استان ما بدهد،  را  امتیاز آن  منتقل می شود. ولی اگر باشگاه 
و  باالتر صعود کرده  به دسته ی  تیم  که  داریم، چرا  اسپانسر  به جذب 
اسپانسر  کردن  پیدا  دارد،  بهتری  بازیکن های  جذب  و  تقویت  به  نیاز 
تیم  و بدون حمایت مالی هم عمال موفقیت  کار بسیار دشواری است 

نیست. شدنی 
با  تیم به شهر دیگری منتقل شود سایر تصمیمات آن  اگر  افزود:  وی 
مدیرعامل باشگاه شیمیدر است و هر تصمیمی بگیرند ما می پذیریم، 
باز  روی  با  باشند  تیم  مربیگری  برای  من  با  همکاری  به  مایل  اگر 
و  کردند  فراهم  را  ما  خواسته های  همه  قبل  فصل  که  چرا  می پذیرم 
هستم. شیمیدر  باشگاه  مدیون  را  امروزم  موفقیت  و  شدن  دیده  من 

من  به  درغوکاسیان  کرد:  تصریح  شیمیدر  بسکتبال  تیم  سرمربی 
اعتماد کرد و خدا را شکر می کنم که توانستم جواب اعتمادشان را با 

شوم. سربلند  و  بدهم  قهرمانی 
حامی  وجود  عدم  مشکل  اصلی ترین  ورزش  در  معمواًل  افزود:   وی 
از  قدرناشناسی  و  ناسپاسی  مشکل  بسکتبال  در  ولی  است  مالی 
بزرگی  سرمایه داران  همه  شیمیدر  باشگاه  مدیران  است!  اسپانسر 
گرفتن  قرار  توجه  مورد  و  قدردانی  تنها  ندارند،  مالی  نیاز  و  هستند 
قم  استان  نام  با  باشگاه  این  تیم های  افتخارآفرینی  بابت  زحماتشان 

دارد. نگه  استان  در  را  تیم  مدیرعامل  می تواند 
خواسته های  از  یکی  کرد:  اظهار  قم،  بسکتبال  هیات  رئیس  نائب 
ابتدای فصل، اجاره ی سالن دو هزار نفری مجموعه  درغوکاسیان در 
و  سالن  اجاره ی  درخواست  باشگاه  بود.  حیدریان  شهید  ورزشی 
تعمیر و تجهیز به بهترین شکل را داشت تا برای تمرینات و مسابقات 

بدهد. قرار  تیم هایش  اختیار  در 
در  که  سال هایی  طی  در  حیدریان  نفری  هزار  دو  سالن  افزود:  وی 
باشگاه شیمیدر قصد  و  دیده  زیادی  آسیب  بوده  مختلف  افراد  اجاره 

داشت. هم  را  سالن  بازسازی 
با  خوب  بسیار  ایده  این  تعجب  کمال  در  اما  کرد:  تصریح  گلی 
سوپر  مسابقات  برگزاری  که  حالی  در  شد!  روبرو  کل  اداره  مخالفت 
بسیاری  ورزشی  غیر  حتی  و  ورزشی  دستاوردهای  می توانست  لیگ 

باشد. داشته  استان  برای 
هیات  رئیس  سخایی،  پیگیری های  با  امیدوارم  داد:  ادامه  وی 
برطرف  استان  مسئولین  و  باشگاه  مدیران  بین  مسائل  بسکتبال، 
با  بسکتبال  تیم های  درخشان  حضور  شاهد  دیگر  فصل  یک  و  شده 

باشیم. مسابقات  در  قم  شیمیدر  نام 

خبـر

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری سایپا به شماره انتظامی ۷۶۱ ب ۲۲ 

ایران ۴۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۲۵۷۵۵۰۰۰۷۱۵
بموجب پرونده اجرایی کالسه  ۱۴۰۰۰۴۰۲۵۷۵۵۰۰۰۷۱۵ )با شماره بایگانی 
 - سلیمانی  فتانه  له:  متعهد   – گلپایگانی  محمد  علی  متعهد:   )۱۴۰۱۰۱۰۳۰
کننده:  صادر  خانه  دفتر   ۱۳۶۲/۱۰/۲۸ سند:  تاریخ   ،۱۲۰۷۴ سند:  شماره 
خودروی  دستگاه  یک  لرستان  استان  بروجرد  شهر   ۱ شماره  ازدواج  دفترخانه 
سواری سایپا به شماره انتظامی ۷۶۱ ب ۲۲ ایران ۴۱ با مشخصات ذیل متعلق 
از  و  بازداشت گردیده  المهدی  پارکینگ  در  واقع  آقای علی محمد گلپایگانی  به 

فروش می رسد: به  مزایده  طریق 
مشخصات فنی خودرو:

 ۴۱ ایران   ۲۲ ب   ۷۶۱ انتظامی  شماره  به  سایپا  سواری  خودروی  دستگاه  یک 
 –  S۴۴۱۲۲۹۱۹۰۰۴۱۲ شاسی:  شماره   – روغنی  سفید  رنگ   –  ۱۳۹۱ مدل   –

۴۶۱۵۶۸۴ موتور:  شماره 
خصوصیات بدنه بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:

اتومبیل  شد:  بازدید  المهدی  پارکینگ  در  فوق  مشخصات  با  پراید  سواری  از 

خاموش است. بدنه خط و خش دارد و الستیک ها در حد متعارف و بیمه شخص 
گردد. می  منقضی   ۱۴۰۱/۶/۲۴ مورخ  در  ثالث 

 ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
است. نموده  ارزیابی  تومان  میلیون  صد  معادل  ریال  میلیارد  یک  ریال 

مزایده خودروی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ 
در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 
اسناد  اجرای  اداره   - قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   ۷

رسمی قم انجام می شود.
میلیارد  یک  ریال   ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان   میلیون  صد  معادل  ریال 
خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ با 
شناسه واریز ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می باشد ) حتی 
 ۱۰ بایست  دارد می  را  مزایده  در  رقابت  و  اگر قصد شرکت  پرونده هم  بستانکار 
درصد را پرداخت نمائید( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 

الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
شبای  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵
مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، 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. 
تاریخ  تا  از مالیات و عوارض شهرداری و غیره  در ضمن بدهی های خودرو اعم 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت  در  بود.  خواهد 
مزایده  و حق  دولتی  و حقوق  اقدام خواهد شد.  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار 
توسط  مذکور  خودروی  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق 
اداره اجرای بروجرد بازداشت شده است که مراحل رفع بازداشت و تعویض پالک 

بر عهده برنده مزایده می باشد.)م الف ۱۵۳۸۹(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم



◄      مسابقه فرهنگی » انتقاد کن، جایزه 
بگیر « در هفته تأمین اجتماعی و با هدف 
دریافت انتقادات مخاطبان از نحوه خدمات 
اجتماعی  تأمین  سازمان  تعهدات  و  رسانی 
قم  استان  در  سازمان  این  کل  اداره  توسط 

برگزار می شود.
اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
در  مسابقه  این  قم،  اجتماعی  تأمین  کل 
تا  تاریخ نوزدهم  از  و  تامین اجتماعی  هفته 
بیست و پنجم تیر ماه ۱۴۰۱ در سه بخش 
کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران 

شود. می  برگزار  قم  اجتماعی  تأمین 
عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می 
توانند انتقاد خود را به همراه ارائه پیشنهاد 
اداره  برای  شده  اعالم  انتقاد  همان  درباره 
کل  اداره  فرهنگی  امور  و  عمومی  روابط 

کنند. ارسال  استان  اجتماعی  تأمین 
با  ارتباط  نوع  خانوادگی،  نام  و  نام  قید 
مستمری  یا  شده  بیمه  )کارفرما،  سازمان 
است. ضروری  همراه  تلفن  شماره  و  بگیر( 
پیشنهادها  و  انتقادها  تا  است  الزم 
لواسانی  شهید  خیابان  قم،  آدرس  به 

رجایی،  شهید  پل  روبروی  )ساحلی(، 
ساختمان اداره کل تأمین اجتماعی استان 
روابط  اداره   ،25 اتاق  دوم،  طبقه  قم، 
عمومی و امور فرهنگی ارسال شود، ضمن 
فضای  طریق  از  آثار  ارسال  امکان  که  ن  آ 
 ۰۹۱۲۸۵۱۲۵۰۱ تلفن  شماره  به  مجازی 

دارد. وجود  نیز 
های  پرسش  توانند  می  مندان  عالقه 
احتمالی خود را درباره این مسابقه از طریق 
پیگیری   02537707788 تلفن  شماره 

► کنند.   

و  یادگیری  تثبیت  رایگان  طرح        ◄
مقاطع  همه  در  تحصیلی  افت  جبران 

می شود. اجرا  قم  استان  در  تحصیلی 
آموزش  ،معاون  پناهنده  سادات  مریم 
ابتدایی آموزش و پرورش قم گفت: طرح 
تحصیلی  افت  جبران  و  یادگیری  تثبیت 
برای  ابتدایی  مقطع  در  آموزان  دانش 
عملکرد  سطوح  دارای  دانش آموزان 
با  و  قبول  قابل  یا  تالش  به  نیاز  تحصیلی 
یادگیری  جبران  و  آموزشی  مداخله  هدف 
اجرا  تحصیلی  افت  دارای  دانش آموزان 

شد. خواهد 
مشمول  آموزانی  گوید:دانش  می  او 
این طرح هستند که در سه درس ریاضی 
قابل  یا  تالش  به  نیاز  علوم  یا  فارسی  یا 

. دارند  خود  کارنامه  در  قبول 
کامال  طرح  این  پناهنده  گفته  به 
جلسه  شانزده  طول  در  و  است  رایگان 
دانش  آموزشی  جلسه  شش  و  بیست  تا 
دریافت  را  جبرانی  آموزش های  آموزان 

. می کنند
آموزش  بیرانوند،معاون  نادرکریمی 
گفت:  هم  قم  پرورش  و  آموزش  متوسطه 
از  بخشی  غیرحضوری  آموزش  ایام  در 
تحقق  دانش آموزان  آموزشی  اهداف 
برطرف  و  جبران  برای  بنابراین  نیافت، 
شدن مشکالت یادگیری در دانش آموزان، 
جبران  و  یادگیری  تثبیت  رایگان  طرح 
برای  آموزان  دانش  تحصیلی  افت 
مقاطع  جمله  از  تحصیلی  مقاطع  همه 

تحصیلی متوسطه اول و دوم طراحی شد.
آموزان  دانش  همه  گوید:  می  او 
و  کنند  شرکت  طرح  این  در  می توانند 
این  کنکور  در  معدل  نمره  تاثیر  دلیل  به 
آموزان  دانش  برای  ویژه ای  امتیاز  طرح 
با  که  آموزانی  دانش  و  است  شده  قائل 
نسبت  بهتری  نمره  طرح  این  در  شرکت 
می توانند  کنند  کسب  ماه  خرداد  نمره  به 
ماه  خرداد  نمره  جایگزین  را  جدید  نمره 

. کنند
در  شرکت  به  مند  عالقه  آموزان  دانش 
جبران  و  یادگیری  تثبیت  رایگان  طرح 
فرصت  ماه  تیر  پانزدهم  تا  تحصیلی  افت 
این  در  خود  مدرسه  به  مراجعه  با  تا  دارند 

► کنند.    نام  ثبت  طرح 
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»پایه های ایمان«             

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َقاَل  َقاَل:  السالم(  )علیه  َطاِلٍب  ِبي 

َ
أ ْبِن  َعِليِّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

َساِن   یَماُن َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب  َو ِإْقَراٌر ِباللِّ ِه )صلی الله علیه و آله(:  اْلِ َرُسوُل اللَّ
ْرَکاِن«.1

َ
ِباأْل َعَمٌل   َو 

و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  از  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین 
آله( نقل کردند که آن حضرت )درباره تفسیر ایمان( فرمودند: »ایمان؛ 
به  کردن  عمل  و  زبان  با  نمودن  اقرار  و  )عقل(  قلب  با  داشتن  معرفت 

به متِن دین( است«. ارکان )اعضاء و جوارح 
از  را  ایمان  حقیقت  نورانی،  کالم  این  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
زبان رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( آن هم در عبارتی کوتاه و پرمعنا 
شناخت  آن؛  ریشه  که  است  درختی  ایمان  واقع  در  فرموده اند.  بیان 
قلبِی خدا، پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله(و پیشوایان دین )علیهم 
و ثمره  بر زبان ظهور پیدا می کند  و به دنبال آن،  السالم( و معاد است 
در  که  کسانی  بنابراین  است.  الهی  وظایف  انجام  طیبه،  شجره  این 
حال  دو  از  و  است  ناقص  ایمانشان  می کنند،  کوتاهی  وظایف  انجام 
خارج نیستند؛ یا گرفتار ضعف ایمانند و یا هوا و هوس چنان بر آن ها 
غالب شده که مانع تجلی ایمان در عمل می شود. جالب است که ابن 
ابی الحدید در این جا از این کالم به نفع مذهب معتزله استفاده کرده 
و می گوید: آنچه امام )علیه السالم( در این جا فرموده اند، عین چیزی 
است که معتزلۀ اهل سنت به آن معتقدند و آن این که، عمل به ارکان 
ایمان داخل می دانند  مفهوم  در  را  ترک محرمات(  )و  واجبات  انجام  و 
و آن کس که عمل نکند، نمی توان نام مؤمن بر او نهاد، هرچند با قلب 
از  این بر خالف اعتقاد اشعری ها  و  باشد  اقرار کرده  با زبان  و  پذیرفته 

امامیه است. و  اهل سنت 
اما باید گفت: ابن ابی الحدید از این نکته غافل شده است که شیعه 
کسی  است  معتقد  شیعه  می دانند.  متفاوت  را  ایمان  و  اسالم  امامیه، 
در  باشیم،  نداشته  او  خالف گویی  به  یقین  و  کند  ابراز  را  که شهادتین 
او حالل  و مال و خونش محفوظ، ذبیحه  زمره مسلمانان است و جان 
و ازدواج با او مباح است. امامیه ایمان را به معنای اقرار به شهادتین و 
قائلند؛  درجاتی  آن  برای  و  می دانند  دوازده گانه  ائمه  امامت  به  اقرار 
و  متوسط  درجات  بعضی  پایین،  درجات  دارای  بعضی  که  معنا  بدین 
بعضی درجات عالی هستند و آن چه در این کالم آمده اشاره به درجه 
عمل  و  قلبی  اعتقاد  بر  عالوه  کامل،  ایمان  پس  است.  ایمان  عالی 
هنگامی  این که:  مثل  می شود؛  شامل  نیز  را  دیگری  مسائل  به ارکان، 
که نام خدا برده می شود، دلش لرزان گردد و احساس مسئولیت کند 
و هنگامی که آیات قرآن بر او خوانده شود، ایمانش رشد یابد و این ها 
اموری است که حتی معتزله نیز آن را شرط ایمان نمی دانند. عالوه بر 
این ها در بعضی از روایات آمده است: هنگامی که از امام صادق )علیه 
أْن  »الیماُن  فرمودند:  جواب  در  کردند،  سؤال  ایمان  درباره  السالم( 
ُیطاَع اللُه َفال ُیْعصی«؛2 »ایمان آن است که انسان خدا را اطاعت کند، 

نشود«. مرتکب  معصیتی  هیچ  پس 
برابر  در  که  آمده  السالم(  )علیه  صادق  امام  از  دیگری  حدیث  در 
به  )اعتراف  عمل  بدون  قوِل  یا  است  عمل  ایمان  آیا  که  سؤال،  این 
ُه َو اْلَقْوُل َبْعُض ذِلَک  شهادتین(؟ آن حضرت فرمودند: »اِلیماُن َعَمٌل ُکلُّ
از  بخشی  زبانی(،  )اقرار  قول  و  است  عمل  تمامی  »ایمان  اْلَعَمِل«؛3 
آن عمل است«. از این تعبیرها استفاده می شود که ایمان، اطالقات 
گواه  و  به حداکثر  گاه  و  اشاره شده  آن  به حداقل  گاه  دارد؛  مختلفی 
شده  نقل  السالم(  )علیه  صادق  امام  از  که  است  معروفی  حدیث  آن، 
َو  الّثاِمَنِة  ِفی  َفاْلِمْقداُد  َدَرجاٍت  َعْشُر  »الیماُن  می  فرمایند:  که  است 
دارد:  درجه  ده  »ایمان  اْلعاِشَرِة«؛4  ِفی  َسْلماُن  َو  الّتاِسَعِة  ِفی  أُبوَذّر 
دهم  درجه  در  سلمان  و  نهم  درجه  در  ابوذر  هشتم،  درجه  در  مقداد 
السالم(،  )علیهم  معصوم  اوصیای  و  انبیاء  ایمان  البته  داشتند«.  قرار 

دارد.  دیگری  حساب 
********************

1. صدوق، محمد بن علی، خصال ، محقق / مصحح: غفاری، علی 
اکبر، ج 1، ص 178، ناشر: جامعه مدرسین،   چاپ اول ، قم، 1362 

ش.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفاری، علی 
السالمیة،  الکتب  دار  ناشر:   ،33 ص   ،2 ج  محمد،  آخوندی،  و  اکبر 

چاپ: چهارم ، تهران، 1407 ق.
3. همان، ص34.

از  / مصحح: جمعی  األنوار، محقق  بحار  باقر،  4. مجلسی، محمد 
چاپ  العربی،  التراث  إحیاء  دار  ناشر:   ،341 صفحه   ،22 ج  محققان،  

1403 ق.   بیروت،  دوم، 

حدیث روز )307( 

◄      اول ماه ذی الحجه به مناسبت سالروز ازدواج 
آغاز  و  ازدواج  روز  زهرا)ع(  و حضرت  مؤمنان)ع(  امیر 
ایام  برکت  به  تا  است  شده  نامگذاری  ازدواج  هفته 
وضعیت  بهبود  برای  فرصتی  بیت)ع(  اهل  شادی 
ازدواج و تشکیل خانواده در کشور بوجود آید و ارزش 

گیرد. قرار  توجه  مورد  بیشتر  آن  واالی  منزلت  و 
به گزارش روزنامه »گویه«؛ بیش از ۵۰ زوج جوان 
ازدواج  سالروز  با  همزمان  تیرماه  یازدهم  و  دهم  در 
هفته  آغاز  و  زهرا)س(  حضرت  و  امیر)ع(  حضرت 
مطهر  حرم  جوار  در  را  خود  آسمانی  پیوند  ازدواج 
حضرت معصومه)س( آغاز کردند که یکی از برجسته 

بود. قم  سطح  در  مناسبت  این  رویدادهای  ترین 
ها«  فرشته  »هلهله  عنوان  با  بزرگی  جشن  همنین 
کل  اداره  همکاری  با  ازدواج  هفته  و  روز  مناسبت  به 
استقبال  با  که  شد  برگزار  قم  استان  وجوانان  ورزش 
کنار  و  گوشه  دیگر  در  گردید.  همراه  آن  از  جوانان 
هایی  جشن  مذهبی  هیآت  و  محافل  استان  و  شهر 
نشاط  و  کردند  برگزار  فرخنده  مناسبت  این  به  را 

بخشیدند. آن  به  مضاعفی 
با  قم  بهداشت  مرکز  معاون  که  است  حالی  در  این 
چالش های  از  یکی  ازدواج  سن  رفتن  باال  اینکه  بیان 
اساسی جامعه ما به شمار می رود، گفته است: سال 
۱۳۹۰ بیش از ۱۳ هزار ازدواج در قم به ثبت رسید در 
 ۸۰۰۰ به حدود  تعداد  این   ۱۳۹۹ در سال  که  حالی 
فنی  معاون  باقریان  جواد  کرد.  پیدا  کاهش  ازدواج 
جمعیت،  جوانی  علمی  نشست  در  قم  بهداشت  مرکز 

میانگین  است:  داشته  اظهار  راهکار ها  و  چالش ها 
24 سال  ازدواج در مردان در دهه شصت حدود  سن 
سال   27 و   26 به  گذشته  سال  در  عدد  این  اما  بود، 
افزایش  گفت:  قم  بهداشت  مرکز  فنی  معاون  رسید. 
آمار ازدواج، کاهش طالق و درمان ناباروری از جمله 
مراقبین  و  ماما ها  پزشکان،  اساسی  ماموریت های 
سالمت است. وی تصریح کرد: میزان رضایتمندی از 
ازدواج در کشور 52 درصد است، اما در قم 50 درصد 

دارد. وجود  زناشویی  زندگی  از  رضایت 
با بیان اینکه باال رفتن سن ازدواج یکی از  باقریان 
ادامه داد: سال  ما است،  چالش های اساسی جامعه 
1390 بیش از 13 هزار ازدواج در قم به ثبت رسید در 
 8000 به حدود  تعداد  این   1399 در سال  که  حالی 

ازدواج کاهش پیدا کرد.
بانوان  مدیرکل  که  بود  گذشته  سال  تابستان 
گذشته  های  سال  در  کرد:  اعالم  قم  استانداری 
اما  قرار داشت  رتبه های نخست طالق  در  قم  استان 
در  و  یافته  نزولی  سیر  قم  در  طالق  آمار    ۹۶ سال  از 

دارد. قرار  نهم  رتبه  به   1400 تابستان 
های  تحلیل  برخی  از  انتقاد  با  صدیق  خانم 
عنوان  قم،  در  خانواده  تحکیم  با  ارتباط  در  نادرست 
رتبه  عنوان  به  قم  از  در سال های گذشته  بود:  کرده 
براساس  و  است  شده  یاد  طالق  زمینه  در  نخست 
سیر  قم  در  طالق   ۹۶ سال  تا  آمده  بدست  آمارهای 
به  منتهی  سال  چهار  در  اما  است  داشته  صعودی 
یافته است.  تابستان 1400 آمار طالق در قم کاهش 

وابسته  استان  در  را  طالق  آمار  اظهارات  آن  در  وی 
استان  بافت  هرچه  بود:  گفته  و  دانسته  آن  بافت  به 
افزایش  طالق  آمار  باشد  برخوردار  بیشتری  تنوع  از 
که  طالق  آمار  سیرنزولی  به  توجه  با  و  کند  می  پیدا 
نزولی شدن  اکنون شاهد  است  داده  رخ   ۹۶ از سال 

هستیم. قم  استان  در  طالق  سیر 
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  سابق  مدیرکل 
سال  از  قم  استان  در  طالق  آمار  براینکه  تأکید  با  قم 
1399، ۶ درصد با کاهش مواجه روبرو بوده، تصریح 
 ۹.۴ کشور  سطح  در  طالق  نرخ  که  حالی  در  کرد: 

است. شده   ۸.۴ قم  در  عدد  این  اما  است  درصد 
مطابق برخی آمارهای اعالم شده از طرف مدیران 
وام  تومان  میلیارد   ۲۹۰ بالغ  استان،  جوانان  امور 
ازدواج توسط بانک های عامل تنها در سه ماه نخست 
یکی  که  شده  پرداخت  نومزدوجین  به  گذشته  سال 
و  مالی  های  حمایت  با  مرتبط  آمارهای  آخرین  از 

رود. می  شمار  به  استان  جوانان  از  اقتصادی 
است  حاکی  اطالعات  برخی  رابطه  این  در  گرچه 
و  معطلی  بر  عالوه  جوانان  برای  ازدواج  وام  نام  ثبت 
هزار   300 حدود  معتبر،  ضامن  تدارک  بودن  دشوار 
معاون  نویدبخش  خبر  اما  دارد  بر  در  هزینه  تومان 
جمهور  رئیس  دستور  بر  مبنی  جوانان  و  ورزش  وزیر 
برای مشخص شدن زمان نهایی پرداخت وام ازدواج، 
خرسندی را برای دختران و پسران مشتاق ازدواج در 

است. داشته  پی 
کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  کل  رئیس  صالح آبادی، 

توسط  مدارک  تکمیل  از  پس  موظف اند  بانک ها 
تسهیالت  روزکاری   ۱۰ حداکثر  مدت  ظرف  متقاضی 
فرزندآوری و ازدواج را به حساب متقاضی واریز کنند.
دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی  همچنین 
 ۴۸ نوشت:  توئیتر،  در  خود  کاربری  حساب  در 
مربوط  آئین نامه  رئیس جمهور،  تاکید  از  پس  ساعت 
تاکید  وی  شد.  ابالغ  ازدواج  وام  پرداخت  تسهیل  به 
کرد: بانک ها مکلفند تا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک 
یک  یا  سفته  یک  حداکثر  دریافت  اعتبارسنجی،  با 
وام  خرد،  وام های  ضمانت  بخشنامه  طبق  یا  ضامن 
پایان  در  دولت  سخنگوی  کنند.  پرداخت  را  ازدواج 
تخلفات  به  مرکزی  بانک  است:  آورده  خود  مطلب 

می کند. رسیدگی  احتمالی 
شورای  دبیر  و  وزیر  معاون  پور  یامین  وحید  اما 
به  را  وام  تسهیل  وعده  روزها  این  که  جوانان  عالی 
جدید  بخشنامه  به  اشاره  با  است  داده  مزدوجین  نو 
نوشت:  فرزندآوری  و  ازدواج  وام  برای  مرکزی  بانک 
نیست  کافی  اما  است  تقدیر  قابل  عمل  سرعت  این 
که  است  متقاضیانی  بالتکلیفی  اصلی  مشکل  زیرا 
منتظر  نامعلومی  مدت  اولیه  تقاضای  ثبت  از  پس 

می مانند. شعب  به  ارجاع 
در  ازدواج  مسئله  دهد  می  نشان  ها  نمونه  این 
مختلفی  های  چالش  با  کشور  و  قم  استان  سطح 
و  مسئوالن  همت  نیازمند  آنها  رفع  که  است  مواجه 
مشارکت و یاری خانواده ها و نیک اندیشان و خیرین 

► است.       ازدواج  امر 

»گویه« بررسی کرد:  

●  چالش های پیش روی جوانان قمی برای ازدواج   ●
که عشق آسان نمود اول ...

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۶ از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
له  گردیده  ثبت  ۲/۹۹ج/۷۲۲  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  حسینی  شیخ  معصومه  علیه  پاک  اذر 
۴۸۲/۰۸۶/۹۹۰ریال نیم عشر  ۹/۷۰۹/۹۸۹/۸۱۶ریال در حق محکوم له و 
به  علیه  محکوم  مالکیت  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
فرعی   ۳۵۶۳ ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم   ۲۵۵۴۵ از  مشاع  سهم   ۱۵۴ میزان 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۴ بخش  اصلی   ۱ از 
 ۹۷۰۹۹۸۲۵۱۲۶۰۰۹۶۲ شماره  پرونده  به  توجه  با   ، احتراما  است.  نموده 
از  فرعی   ۳۵۶۳ ثبتی  پالک  ارزیابی  بر  مبنی   ۹۹۰۰۷۲۲ بایگانی  شماره 
کارشناسی  گزارش   ، باستناد  قم  چهار  بخش  در  واقع  اصلی   ۱ از  فرعی   ۷۲۰
به  کارشناسی  گزارش  و  امده  عمل  به  بازدید  نظر  مورد  محل  از  ثبت  محترم 
فرعی   ۳۵۶۳ ثبتی  پالک  ارزیابی   : ارجاع  قرار  گردد.  می  اعالم  ذیل  شرح 
مشاع  سهم   ۱۵۴ میزان  به  قم  چهار  بخش  در  واقع  اصلی   ۱ از  فرعی   ۷۲۰ از 
موجود  اسناد  تصویر  مطابق  مالک:  مشخصات  ششدانگ  سهم   ۲۵۵۴۵ از 
گزارش  مطابق  ملک:  موقعیت  غالمعلی  فرزند  حسینی  شیخ  معصومه  خانم 

امام  پنج  خیابان   ، )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار   ، قم  شهر  ثبت  محترم  کارشناسی 
پرونده  در  موجود  مدارک  و  اسناد  تصویر  مطابق  ملک:  ثبتی  مشخصات  زاده 
دارای پالک ثبتی ۳۵۶۳ فرعی از ۷۲۰ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش چهار 
سهم   ۱۵۴ میزان  به  و  مشاع  صورت  به  نظر  مورد  ملک   : عرصه  مشخصات  قم 
سهم  موقعیت  تعیین   :۱ تبصره  باشد.  می  ششدانگ  سهم   ۲۵۵۴۵ از  مشاع 
می  بایر  زمین  صورت  به  مذکور  پالک   :۲ تبصره  است.  نشده  افراز  خوانده 
 ، امده  عمل  به  بررسی  و  فوق  مشخصات  به  توجه  با  کارشناسی:  نظریه  باشد. 
موقعیت  نبودن  )مشخص  ملک  بودن  مشاعی   ، محل  موقعیت   ، موجود  وضع 
از   ، ملک  تعهدات  و  دیون  لحاظ  بدون  و  مفروز(  صورت  به  خوانده  مالکیت 
است  برابر  ششدانگ  سهم   ۲۵۵۴۵ از  مشاع  سهم   ۱۵۴ ارزش  اینجانبان  نظر 
میلیون  هشت  و  هشتاد  و  سیصد  و  میلیارد  )سه  ۳/۳۸۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  با 
ریال( براورد و اعالم می گردد. ضمنا ادرس کامل ارائه شده توسط کارشناس 
زاده  امام  پنج  خیابان   – )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار   – قم  باشد.  می  ذیل  شرح  به 
مقرر  زاده.  امام  پنج  خیابان  شمالی  قسمت  یا  راست  سمت   – نصر(  )خیابان 
صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۵/۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 

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 
از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
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 
و در صورتی  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  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 

نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۲۴ فرعی از ۱۱۰۴۵ 
کوچه  انتهای   -۲ کوچه  یزدانشهر-  اراضی  قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی 
۶ سمت راست پالک ۵۲ که به نام عذراء مختار پور فرزند محمد می باشد،  در 
جریان ثبت است که بعلت تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف بعمل نیامده 
از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای 
کتبی نامبرده ۱/۳۷۱۳ - ۱۴۰۱/۴/۹ تحدیدحدود پالک مذکور در روزدوشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می 
گردد بدینوسیله 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 قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره 
ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به 

این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۴۲۲( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

●   اجرای طرح جبران افت تحصیلی در قم     ●

●  تأمین اجتماعی قم به بهترین انتقادها جایزه می دهد     ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   ۱۱ در شعبه  که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۲۱ از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
علی  اقای  علیه  حسینی  میرزا  سادات  مژگان  خانم  گردیده  ثبت  و  ۱۱/۱۴۰۰ج/۱۱۰  شماره  به  قم  مدنی 
اصغر سلیمان پور محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱/۳۵۱/۹۰۴/۱۳۲ریال و پرونده ۴/۹۹ج/۱۸۴۴ 
پرداخت  به  پور محکوم علیه محکوم است  اقای حسین سلیمان  علیه  یوسف عطایی کچوئی  اقای محمد  له 
احمدی  جواد  محمد  اقای  له  ۵/۹۹ج/۱۰۸۹  پرونده  در  و  له  محکوم  حق  در  ۳۶۷/۱۳۷/۷۵۱ریال  مبلغ 
جعفر اباد علیه اقای علی اصغر سلیمان پور محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
له در قبال بدهی محکوم علیه ملک  در حق محکوم و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت دولت محکوم 
معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. در معیت محکوم له )اقای عطایی( و با حضور 
الله  بلوار ایت   – از ملک مورد نظر واقع درمیدان شهید محالتی  اقای علی اصغر سلیمان پور )محکوم علیه( 
انجام  از  و پس  بازدید   ۳۷۱۴۹-۶۸۵۸۱ دارای کد پستی شماره   ،  ۱۸ – پالک   ۶ – کوچه شماره  بهاءالدینی 
شش  ملک:  ثبتی  مشخصات   – الف  رسد؛  می  استحضار  به  ذیل  شرح  به  نتیجه  امده  عمل  به  های  بررسی 
شماره  ثبتی  پالک  دارای  مترمربع   ۱۶۰ مساحت  به  االشاره  فوق  ادرس  در  واقع  ارزیابی  مورد  ملک  دانگ 
۳۵۶ فرعی از ۱۱۵۱۲ اصلی بخش یک قم که طی شماره ۳۶۳۷۶ به ثبت رسیده و برای ان یک جلد سند 
اصغر  فرزند  پور  سلیمان  حسین  اقای  نام  به  ب/۹۶  سری   ۱۹۹۰۸۴ چاپی  شماره  با  ای  دفترچه  مالکیت 
)مالک( صادرگردیده است از انجا که هیچگونه سند و مدرکی مانند )پروانه ساخت ، گواهی پایان کار ، سند 
مالکیت و ...( از سوی محکوم علیه ارائه و ابراز نگردیده است لذا اعالم حدود اربعه ملک میسر نگردید. ب- 
مشخصات بنای موجود در ملک: خانه مسکونی مورد ارزیابی با عرصه ای به مساحت ۱۶۰ مترمربع و ابعاد 
قدمتی  با  )همکف(  طبقه  در یک  به صورت شمالی ساز  مترمربع   ۱۰۸ به مساحت  زیربنایی  با   ، متر   ۲۰*۸
بنا گردیده  و سقف های طاق ضربی  میانی  اهنی  و ستون های  اجری  باربر  دیوار های  با  ۳۵ سال  از  بیش 
با کابینت های فلزی قدیمی و  است این خانه دارای هال ، نشیمن ، پذیرایی ، یک اتاق خواب ، اشپزخانه 
است  گرفته  قرار  متری   ۱۰ به گذر  که مشرف  منزل مسکونی موصوف  باشد  و حمام می  بهداشتی  سرویس 

با  تماما  روی ساختمان  و  از محوطه ملک  و خارج  در قمست داخل  دیوار های حیاط  روی  کاری  نما  دارای 
سیمان می باشد درب و پنجره های ساختمان از نوع پروفیل اهن به صورت قدی با شیشه خور های بزرگ و 
درب اتاق ها نیز از نوع چوبی روکشی با شیشه خور های بزرگ با طرح قدیمی می باشند فرش کف اشپزخانه 
و هال موزاییک و مابقی اتاق ها و پذیرایی دارای پوشش کف سیمانی می باشد بدنه اتاق ها و سقف انها با 
اندود گچ سفید کاری شده و حاشیه سقف پذیرایی نیز با ابزار گچی ساده تزئین گردیده است بدنه اشپزخانه 
توسط کاشی های ۲۰ در ۲۰ قدیمی پوشش گردیده و پله های دسترسی به پشت بام از نوع موزاییکی بوده 
که با شیب بسیار تندی اجرا گردیده است فرش کف حیاط موزاییک و یک چشمه توالت نیز در کنار حیاط 
ساخته شده است این خانه دارای یک انشعاب برق تک فاز ۲۵ امپر ، کنتور اب با سایز لوله ورودی ۲ سانتی 
متری و انشعاب گاز با کنتور ۵ مترمکعبی می باشد. سیستم گرمایشی این خانه ابگرمکن و بخاری گازی و 
وراثت صادره توسط شعبه ۳۲  به موجب گواهی حصر  )ورثه(  مالکین  نام  باشد.  ابی می  ان کولر  سرمایشی 
حقوقی شورای حل اختالف قم طی پرونده با کالسه بایگانی ۹۹۰۲۰۵۹ به شرح ذیل می باشد ؛ ۱- جواد ، 
علی اصغر ، محمد ، اکرم ، زهره ، امیر ، حسن همگی سلیمان پور )فرزندان مرحوم حسین( و زهرا حسینی 
وراث  بقیه  و  دارد  سهم  ملک  قیمت  هشتم  یک  که  سلیمانپور(  حسین  مرحوم  )همسر  علی  فرزند  مقدم  فرد 
و  گیری  نتیجه   – ج  برد.  خواهند  سهم  ارزیابی  مورد  ملک  از  متوفی  دیون  کسر  از  پس  اناث  برابر   ۲ مذکور 
اعالم نظریه کارشناسی: ارزیابی ملک موصوف با رعایت ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل 
و  ، موقعیت ، مساحت و کمیتی و کیفیت عرصه  به مشخصات فوق االشاره  با توجه  ؛  به استحضار می رسد 
اعیانی ان ، ابعاد ملک و عرض گذر مجاور ان و سایر عوامل موثر در ارزیابی امالک مسکونی به نظر اینجانب 
االشاره  فوق  ادرس  در  واقع  قم  یک  بخش   ۱۱۵۱۲/۳۵۶ شماره  ثبتی  پالک  ملک  ششدانگ  تمامی  ارزش 
ارزیابی  و  تعیین  تومان  میلیون  سی  و  دویست  و  میلیارد  یک  معادل  ۱۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا 
۱۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال=   : ملک  عرصه  ارزش   -۱ ؛  است  گردیده  محاسبه  ذیل  شرح  به  که  گردد  می 
 -۳  ۱۰۸*۱۵/۰۰۰/۰۰۰  = ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : موجود  زیربنای  ارزش   -۲  ۱۶۰*۶۵/۰۰۰/۰۰۰

ارزش انشعابات و حیاط و سرپله: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۱۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قابل ذکر است 
که خانه موصوف در اختیار مالکین ان )ورثه مرحوم حسین سلیمان پور( قرار دارد و طبق اعالم اداره اجرای 
بنا  ثبت عالوه بر توقیف ملک مورد ارزیابی توسط شعبه محترم ۴ اجرای احکام شورای حل اختالف قم که 
به تقاضای محکوم له )اقای یوسف عطایی( صورت گرفته است سه فقره بازداشتی دیگر نیز از طریق شعبات 
دیگر اجرای احکام مدنی بر روی این ملک اعمال گردیده است. حسب ماده ۱۳۵ و ۵۱ قانون اجرای احکام 
پرونده ۱۱/۱۴۰۰ج/۱۱۰  به  از ۲۴۰ سهم ششدانگ در قبال محکوم  مدنی مقدار ۲۶/۸۳۴۷ سهم مشاع 
 ۱۹/۵۱۲ مقدار  و  شورا  ۴/۹۹ج/۱۸۴۴  پرونده  به  محکوم  قبال  در  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۷/۳۶۱۶ و 
سهم مشاع از ۲۴۰ سهم نیز در قبال محکوم به پرونده ۵/۹۹ج/۱۰۸۹ و جمعا ۲/۴۹۲ سهم مشاع از ۲۴۰ 
سهم نیز بابت نیم عشر دولتی کلیه پرونده ها به فروش خواهد رسید و مقررگردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
۱۴۰۱/۴/۲۳ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

نمائید. به واحد  مراجعه  بیشتر 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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آفریقا گفت:  کارشناس مسائل       ◄
و  است  نفتی  کالن  مخازن  دارای  لیبی 
انرژی  بر  اوکراین  بحران  تاثیر  که  حاال 
مهندسی  دنبال  به  غرب  شده،  تشدید 

است. کشور  این  سیاسی  صحنه 
کارشناس  قنادباشی«  »جعفر 
دالیل  تشریح  در  آفریقا  مسائل 
تداوم  ابعاد  و  لیبی  در  اعتراضات 
این  سیاستمداران  میان  اختالف 
کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  کشور 
اعتراضات در لیبی و آتش زدن پارلمان 
به  کشور  این  شرق  در  واقع  ُطبرق 
مقصر  مردم  که  می دهد  نشان  نوعی 
لیبی  فعلی  وضعیت  و  روند  این  اصلی 
را دولتمردان کشورشان می دانند. پس 
کشیده  آشوب  به  و  قذافی  سقوط  از 
وضعیت  یک  عماًل  ما  کشور  این  شدن 
هستیم  شاهد  را  هم ریخته  به  و  ملتهب 
که  گرفته  باال  حدی  به  اختالف  حاال  و 
فعلی  نخست وزیر  الدبیبه،  عبدالحمید 
رئیس  را  خود  که  پاشاغا  فتحی  و  لیبی 

وارد  یکدیگر  با  است،  خوانده  دولت 
که  شده اند  سیاسی  و  کلی  نزاع  یک 
همین امر بحران را تشدید کرده است. 
دسامبر  ماه  در  که  باشید  داشته  توجه 

به  پارلمان،  سوی  از  الدبیبه  دولت 
در  اما  شد  اعالم  منقضی  دولت  عنوان 

ادامه داده است. به کار خود  او  نهایت 
مورد  در  آنچه  داد:  ادامه  وی 
قرار  نظر  مد  باید  دو  این  میان  اختالف 
عنوان  به  الدیبیه  که  است  این  بگیرد 

جامعه  سوی  از  لیبی  نخست وزیر 
است  شده  شناخته  رسمیت  به  ملل 

هستیم  آن  شاهد  ما  دلیل  همین  به  و 
فعاًل  لیبی  سیاسی  ساختار  در  او  که 
راه  تنها  و  است  جهان  حمایت  مورد 
برگزاری  را  فعلی  بحران  از  برون رفت 
این  در  است.  کرده  اعالم  انتخابات 
عماًل  لیبی  که  داشت  توجه  باید  میان 
شمار  به  ضلعی  چند  پرونده  یک 
آن  شاهد  ما  دلیل  همین  به  و  می رود 
آن  دنبال  به  غرب  دنیای  که  هستیم 
اوضاع  بتوانند  زودتر  هرچه  تا  هستند 
خودشان  که  سناریویی  آن  اساس  بر  را 
عبارتی  به  ببرند.  پیش  کرده اند  تنظیم 
آمریکا  و  اروپایی  کشورهایی  دیگر 
در  دولتی  باید  که  معتقدند  همچنان 
آنها  با  بتواند  که  بیاید  کار  روی  لیبی 

کند. همکاری  و  باشد  هماهنگ 
سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
که  دالیلی  از  یکی  کرد:  تصریح 
دلیل  هر  به  می کنند  سعی  غربی ها 
وجود  دارند،  نگه  چترخود  زیر  را  لیبی 
نفت سرشار در این کشور است که باید 

دنیا  نفت های  مرغوب ترین  از  یکی  آنرا 
به  دانست.  ترکیبات  و  خلوص  منظر  از 
اروپا  و  آمریکا  که  حاال  جهت  همین 
اوکراین  جنگ  از  برآمده  بحران  از  پس 
روبه رو  نفت  خرید  و  تهیه  مشکل  با 
لیبی  نفت  به  طمع  چشم  است،  شده 
آفریقایی  و  عربی  کشورهای  سایر  و 
بحران  دلیل  به  آنها  نیاز  چراکه  دارد؛ 
افزایش  انرژی  حوزه  در  آمده  پیش 
ایاالت  اساس  این  بر  است.  کرده  پیدا 
بتواند  تا  است  آن  دنبال  به  متحده 
صورتی  به  را  لیبی  در  سیاسی  اوضاع 
برگزاری  بحث  نهایت  در  که  ببرد  جلو 
عملیاتی  کشور  این  در  را  انتخابات 
به  هم  روند  این  صحنه  پشت  کند. 
نوعی به ما نشان می دهد که اوضاع در 
خواهد  گذشته  از  بحرانی تر  کشور  این 

. شد
اوضاع  متاسفانه  افزود:  قنادباشی 
به  لیبی  در  معیشتی  و  اقتصادی 
باندبازی های  تاثیر  تحت  شدت 

اینجاست  جالب  و  گرفته  قرار  سیاسی 
با  هم  کشور  این  در  سیاسی  روند  که 
است.  روبرو  زیادی  پیچیدگی های 
شدن  کشته  زمان  از  لیبی  مردم  لذا 
تا  هستند  انتظار  در  تاکنون  قذافی 
بهتر شود  اوضاع و وضعیت زندگی شان 
بلکه  نداده،  رخ  تنها  نه  اتفاق  این  که 
است.  تعمیق  حال  در  بحران  هم اکنون 
که  رسیده  جایی  به  حاال  وضعیت  این 
در  گسترده  اعتراضات  به  دست  مردم 
به  ادامه  و  زده اند  لیبی  شهرهای  اکثر 
و  آنها  می تواند  سیاسی  هم ریختگی 
این  ریشه  کند.  رادیکال تر  را  رفتارشان 
در  انتخابات  برگزاری  عدم  هم  مسائل 
دخیل  کشورهای  چراکه  است؛  لیبی 
یکدیگر  با  نوعی  به  پرونده  این  در 

دارند. جدی  اختالفات 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
در  دخیل  کشورهای  میان  اختالفات 
این  همسایگان  به  صرفًا  لیبی  پرونده 
کشور مربوط نمی شود، بلکه کشورهای 

مشکل آفرین  روند  این  در  اروپایی 
پرونده  سر  بر  خودشان  میان  و  هستند 
لیبی درگیر هستند و از سوی دیگر هم 
عربستان  خصوص  به  عربی  کشورهای 
ایجاد  به  اقدام  روند  این  در  سعودی 
لیبی  داخل  در  اختالفی  محیط  یک 
در  اصلی  بازیگران  تمام  است.  کرده 
که  هستند  آن  دنبال  به  پرونده  این 
حد  باالترین  در  را  خود  منافع  بتوانند 
ممکن کسب کنند که ترکیه هم یکی از 
آنها به حساب می آیدو بر همین اساس 
نشان  ما  به  فعلی  وضعیت  و  شرایط 
در  منافع  تعدد  و  برخورد  که  می دهد 
اینجا  به  اوضاع  تا  شده  باعث  لیبی 
وضعیت  این  بر  عالوه  شود.  کشیده 
به  هم  آفریقا  شمال  در  ناتو  حضور 
امر باشد که  این  نوعی می تواند گویای 
پرونده لیبی برای طوالنی مدت در یک 
شاید  و  ماند  خواهد  باقی  مبهم  فضای 
بهبود  را  وضعیت  این  بتواند  انتخابات 

► ببخشد.         

آلمان که نگران از دست دادن قدرت فعلی خود       ◄
خواستار  است،  اوکراین  عضویت  از  پس  اروپا  اتحادیه  در 
در  قدرت  توزیع  به  مربوط  قوانین  برخی  در  تجدیدنظر 

است. شده  اتحادیه  این 
تلگراف  دیلی  روزنامه  به  دیپلماتیک  ارشد  منبع  یک 
در  را  مسئله  این  آلمان  صدراعظم  شولتس،  اوالف  گفت، 
نشستی با همتایان اروپایی خود در بروکسل مطرح کرده 
به  کی یف  پیوستن  از  پیش  که  است  شده  آن  خواستار  و 
قراردادهای  و  پیمان نامه ها  از  برخی  در  اروپا،  اتحادیه 

گیرد. صورت  بازنگری  اتحادیه  این 
امنیتی  و  بین المللی  امور  موسسه  تحلیل  اساس  بر 
اروپا  اتحادیه  عضو  کامل  صورت  به  اوکراین  اگر  آلمان، 
اما فقیرترین آن  اتحادیه،  این  شود، پنجمین کشور بزرگ 

بود. خواهد 
عضویت  از  ظاهری  استقبال  به رغم  می رسد  نظر  به 
پس  در  نگرانی هایی  بروز  باعث  کی یف  پیوستن  اوکراین، 

است. شده  پرده 
که   - اتحادیه  این  کنونی  رای گیری  نظام  اساس  بر 
اوکراین   - آن هاست  جمعیت  و  کشورها  تعداد  آن  معیار 
می تواند ۹ درصد از قدرت این اتحادیه را در دست داشته 

باشد.
اتحادیه  کشور  ثروتمندترین  و  بزرگترین  آلمان  گرچه 
لهستان  آرای  سهم  کنار  در  اوکراین  سهم  اما  اروپاست، 
قدرت  می تواند  است(  کی یف  نزدیک  متحدان  از  )که 
بیشتر  آلمان  از  را  اروپا  اتحادیه  در  کشور  دو  این  جمعی 

. کند
امور بین المللی و  اوندارزا، عضو موسسه  نیکوالی فون 
امنیتی آلمان گفت: این مسئله موازنه قدرت در اتحادیه 

اروپا را از سمت فرانسه و آلمان به سوی اروپای مرکزی و 
شرقی سوق خواهد داد و این کشورها در کنار کشورهای 
منظر  از   - بیشتری  قدرت  بار  نخستین  برای  نوردیک، 

حق رای - خواهند داشت.
شولتس می خواهد سیستم رای گیری به گونه ای تغییر 
این  در  قدرت  بلوک های  شود  حاصل  اطمینان  که  کند 
اعتبار  دریافت  خواستار  نتیجتا  و  نگرفته  شکل  اتحادیه 
نخواهند شد. ثروتمند خودشان  متحدان غربی  از  بیشتر 
وتوی  حق  لغو  خواستار  بسیاری  قبل،  مدت ها  از 
به  اکثریت  رای  دادن  قرار  و  اروپا  اتحادیه  در  کشورها 
این  بوده اند.  اتحادیه  این  در  تصمیم گیری  معیار  عنوان 

می کند. حمایت  مسئله  این  از  نیز  آلمان  رهبر 
بنا به مقررات کنونی اتحادیه اروپا برخی از تصمیم های 
سیاست  یا  مالیاتی  سیاست های  زمینه  در  جمله  از  مهم 
که  امری  شود.  اتخاذ  اعضا  همه  موافقت  با  باید  خارجی 
در عمل به یکی از ۲۷ کشور عضو امکان می دهد که مانع 
یا به تاخیر افتادن آن  از تصمیم گیری در زمینه ای خاص 
طی  اروپا  اتحادیه  گسترش  موج های  منتقدان  بشود. 
دهه های اخیر بر این باور هستند که افزایش تعداد اعضا 
از جمله عواملی است که تصمیم گیری براساس اتفاق آرا 

در این اتحادیه را دشوار کرده است.
از  پیش  هم  فرانسه  رئیس جمهوری  ماکرون،  امانول 
شده  اروپا  اتحادیه  رای گیری  نظام  تغییر  خواستار  این 
اعضای  توسط  خود  کشور  اهداف  در  اختالل  بروز  از  تا 

کند. پیشگیری  اتحادیه  این  کوچکتر 
اوکراین  فوریه،   ۲۴ در  اوکراین  به  روسیه  حمله  از  پس 
عنوان  اخیرا  و  شد  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  خواستار 
که  می رود  انتظار  است.  کرده  دریافت  عضویت«  »نامزد 

این روند چند دهه به طول بینجامد، چرا که اوکراین باید 
ضدفساد  و  دموکراتیک  اقتصادی،  قضایی،  اصالحات 
اروپا  اتحادیه  قوانین  و  ارزش ها  با  تا  دهد  انجام  زیادی 

شود. همسو 
اوکراین  رئیس جمهوری  زلنسکی،  والدیمیر  اما 
او  است.  شده  کشورش  عضویت  روند  تسریع  خواستار 
گفت: عضویت ما نباید چندین دهه یا چندین سال طول 

بیاییم. فائق  مسیر  این  بر  سریعا  باید  ما  بکشد. 
آن  بر  را  اروپا  اتحادیه  رهبران  زلنسکی  اظهارات  این 

کنند. عمل  سریع تر  مراتب  به  تا  داشت  خواهد 
 ۲۷ تمامی  استقبال  مورد  اوکراین  عضویت  گرچه 
تنها  آلمان  اما  گرفته،  قرار  اتحادیه  این  عضو  کشور 
می کند. نگرانی  ابراز  خصوص  این  در  که  نیست  کشوری 

اشاره  با  نیز  پرتغال  تلگراف،  روزنامه  منابع  گفته  به 
زیر  را  کشور  این  عضویت  اوکراین،  اقتصادی  وضعیت  به 

است. برده  سوال 
در  اگر  جنگ،  آغاز  از  پیش  محاسبات  اساس  بر 
هم  باز  می شد،  اروپا  اتحادیه  عضو  اوکراین  زمان  همان 
بدین  این  داشت.  را  اتحادیه  این  اقتصاد  ضعیف ترین 
اروپا  اتحادیه  به  پرتغال  پرداختی های  که  معناست 
اروپا  اتحادیه  از  کشور  این  دریافتی  بودجه های  از  بیش 
اتحادیه  این  صرف  تامین کننده  به  پرتغال  و  بود  خواهد 
مشابهی  سرنوشت  نیز  چک  جمهوری  شد.  خواهد  بدل 

داشت. خواهد 
برای  اروپا  اتحادیه  تصمیم  به  منتهی  هفته های  در 
اعطای عنوان »نامزد عضویت« به اوکراین، کی یف صدها 
اتحادیه  این  اعضای  با  دیپلماتیک  گفت وگوی  ساعت 
قدرت هایش  از  که  دهد  اطمینان  آنان  به  تا  کرد  برگزار 

کرد. نخواهد  سوءاستفاده 
آلمان  و  فرانسه  نگرانی  به  اوکراین  گفت وگوها،  این  در 

کرد. اشاره  نیز 
دارند  سعی  آن ها  گفت:  اوکراینی  ارشد  دیپلمات  یک 
روند  کارآمدی  افزایش  و  روان سازی  برای  خالقانه  راهی 
اجتناب  احتمالی  پیچیدگی های  از  و  یافته  تصمیم گیری 
را(  تصمیمات  اتخاذ  در  اوکراین  )سهم  اینکه  نه  کنند، 

کنند. خنثی 

این دیپلمات تاکید کرد که عامدانه تالش نخواهد کرد 
ترازوی  کفه  اتحادیه،  این  در  قدرت  بلوک  یک  ایجاد  با  تا 
او  دهد.  سوق  شرقی  و  مرکزی  اروپای  سوی  به  را  قدرت 
و طبقه سیاسی  نهاها  باید  ما  که  این است  گفت: مسئله 
در  که  کنیم  آماده  دیپلمات هایی  تربیت  برای  را  خود 
به  اوکراین  باشند... وقتی  اروپا  اتحادیه  سطح فعالیت در 
و  کردن  پیچیده  نه  دارد،  همکاری  قصد  برسد  نقطه  این 

برهم زدن اوضاع. /  ایسنا       ►

سیاست  شکست  علل  تحلیلی  در  تایمز  گلوبال       ◄
نوشت  و  کرد  بررسی  را  التین  آمریکای  در  واشنگتن 
شد  برگزار  بتازگی   که  آمریکایی  کشورهای  اجالس 
به  منطقه  در  کشورها  از  بسیاری  برای  را  بدی  شرایط 
و  ونزوئال  کوبا،  رهبران  دعوت  از  آمریکا  ممانعت  دلیل 
برای  محلی  دیگر  التین  آمریکای  زد.  رقم  نیکاراگوئه، 

نیست. واشنگتن  نفوذ  گسترش 
نوین  نظم  در  جدید  بحرانی  بروز  از  جهانی  تحوالت 
به  آمریکا  زیادی  زمان  مدت  تا  دارد.  حکایت  جهانی 
عنوان قدرت هژمون نظم بین  الملل را بر اساس نظم تک 

بود. داده  شکل  قطبی 
اکنون جهان با وقایعی رو به رو شده است که این نظم 
را به چالش  آمریکا  به معنایی دیگر هژمونی  و  تک قطبی 
سیاست های  دلیل  به  ایاالت  متحده  است.  کشانده 
یکجانبه گرایانه  ای که در دهه  های اخیر داشته و از طرف 
همچنین  و  چین  مانند  بزرگی  قدرت  های  ظهور  دیگر 

سیاسی،  اقتصادی،  حوزه  های  در   ۱۹ کووید  بحران 
نظامی و فرهنگی رو به ضعف گذاشته و قدرت هژمونیک 

است. افول  به  رو  کشور  این 
یک  عنوان  به  ایاالت  متحده  پیشتر،  سال های  در 
نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  لحاظ  به  که  هژمون  قدرت 
توان استیال بر جهان را داشته، شناخته شده بود. قدرت 
هژمونیک آمریکا در تعامل و همکاری با دیگر قدرت های 
پای بندی  و  اروپا  در  خود  متحدان  به خصوص  و  جهانی 
یکی  واقع  در  بود.  گرفته  شکل  بین المللی  مقررات  به 
عرصه  در  فعال  حضور  آمریکا،  هژمونی  شاخص های  از 
معرفی  جهانی  بازیگران  دیگر  با  همکاری  و  بین الملل 

است. شده 
اروپایی  متحدان  همکاری  با  آمریکا  هژمونیک  قدرت 

است گرفته  شکل 
پیمان  مانند  بین المللی  پیمان های  از  آمریکا  خروج 
حفظ محیط  زیست و سازمان علمی فرهنگی یونسکو در 

بیت المقدس  به  سفارت  انتقال  و  برجام  از  خروج  کنار 
است،  بین المللی  تعهدات  به  پای بندی  عدم  مصداق  که 
استیالی  با  مخالفت  بر  اروپایی  کشورهای  تا  شده  سبب 

ورزند اصرار  آمریکا 
دیگر  با  همکاری  و  تعامل  در  آمریکا  هژمونیک  قدرت 
و  اروپا  در  خود  متحدان  به خصوص  و  جهانی  قدرت های 
اما  بود.   گرفته  شکل  بین المللی  مقررات  به  پای بندی 
امروز خروج آمریکا از پیمان های بین المللی مانند پیمان 
حفظ محیط  زیست و سازمان علمی فرهنگی یونسکو در 
بیت المقدس  به  سفارت  انتقال  و  برجام  از  خروج  کنار 
است،  بین المللی  تعهدات  به  پای بندی  عدم  مصداق  که 
استیالی  با  مخالفت  بر  اروپایی  کشورهای  تا  شده  سبب 

ورزند. اصرار  آمریکا 
به  توجه  با  می گویند:  بین الملل  روابط  کارشناسان 
سیاست های مستکبرانه و غیرمنطقی کاخ سفید، هرگونه 
تقویت  موجب  سیاسی  عقب نشینی  و  انفعالی  برخورد 

سیاست های  ادامه  به  نومحافظه کاران  ترغیب  و  مهاجم 
آمریکا خواهد شد. قدرت هژمونیک  تقویت  و  استکباری 

آمریکای التین در  واشنگتن   شکست سیاست 
سیاست  شکست  تحلیل  به  گزارشی  در  تایمز  گلوبال 

پرداخت. التین  آمریکای  در  واشنگتن 
نشست  نوشت:  گزارشی  در  تحلیلی  تارنمای  این 
شد  برگزار  آنجلس  لس  در  که  آمریکایی  کشورهای 
به  منطقه  در  کشورها  از  بسیاری  برای  را  بدی  شرایط 
و  ونزوئال  کوبا،  رهبران  دعوت  از  آمریکا  ممانعت  دلیل 
»دیپلماسی«  با  مرتبط  دالیل  به  نشست  به  نیکاراگوئه 
است.  زده  رقم  کرده اند،  امتناع  رویداد  این  در  حضور  از 
نفوذ  گسترش  برای  مناسبی  مکان  دیگر  التین  آمریکای 
ایاالت - که  باری  آخرین  با  قیاس  در  و  نیست  آمریکا 
کرد،  برگزار   ۱۹۹۴ سال  در  را  نشستی  چنین  متحده 
که  می شود  تلقی  شکل  بدین  آن  کنونی  هژمونی  کاهش 
به خودمختاری  قاره  از رسیدن  نمی تواند  واشنگتن دیگر 

آمریکای  کشورهای  خود  منافع  مبنای  بر  پیشرفت  و 
کند. جلوگیری  التین 

کشورهای  یا  آمریکا  قاره  کشورهای  سران  اجالس 
در   ) خرداد۱۴۰۱   ۱۸( ژوئن  هشتم  غربی   نیمکره 
از  نکردن  دعوت  که   شد  برگزار  حالی  در  لس آنجلس 
نیکاراگوئه  و  ونزوئال  کوبا،  کشور  سه  جمهوری  روسای 
میان  در  را  زیادی  واکنش های  آن   در  شرکت  برای 
میان  در  را  زیادی  بحث های  و  منطقه  کشورهای 

زد. رقم  کارشناسان 
و  دخالت  برای  ابزاری  عنوان  به  دیپلماسی  از  آمریکا 

می کند استفاده  تفرقه  افکنی 
برای  نیکاراگوئه  و  ونزوئال  کوبا،  از  نکردن  دعوت   
واشنگتن  توسط  آمریکایی  کشورهای  اجالس  در  شرکت 
روبرو  آمریکا  قاره  انتقادی چند دولت چپگرای  با واکنش 
مکزیک،  جمهوری  رئیس  اوبرادور  لوپز  »امانوئل  شد. 

بولیوی  همتای  آرسه  لوئیس 

قنادباشی در گفت وگو یی تشریح کرد: 

●  تنها راه برون رفت لیبی از بحران فعلی برگزاری انتخابات است     ●

 روزنامه دیلی تلگراف:

●   چرا آلمان وپرتغال ازعضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نگران هستند؟    ●

آیا مقابله با هژمونی آمریکا در آمریکای التین گسترش یافته است؟ 

●   موج آمریکاستیزی در آمریکای التین    ●



جمهوری  رئیس  کاسترو  شیمورا  و 
همبستگی  و  اعتراض  در  هندوراس« 
در  حضور  از  نشده  دعوت  کشور  سه  با 
کردند. خودداری  آمریکا  قاره  اجالس 

به  »دیپلماسی«  از  متحده  ایاالت  
تفرقه افکنی  و  برای دخالت  ابزاری  عنوان 
آمریکاجایی  قاره  در   که  کشورهایی  در 
دولت های  می کند.  استفاده  ندارند، 
خواهند  می  وانشگتن  از  التین  آمریکای 
پایان  خود  هژمونیک  رویکرد  تمامی  به  تا 

هد د
تهدید  باوجود  بایدن  دولت 
اینکه  بر  مبنی  مکزیک  رئیس جمهوری 
کشورهای  تمامی  نشدن  دعوت  درصورت 
کشورهای  نشست  به  غربی  نیم کره 
نشست  این  در  شرکت  از  آمریکایی 
نهایی  تصمیم  کرد،  خواهد  خودداری 
کوبا،  دول  شرکت  از  جلوگیری  بر  مبنی 
گرفت. را  نشست  در  نیکاراگوئه  و  ونزوئال 
نوشتند:  التین  آمریکای  رسانه های 
عنوان  به  »دیپلماسی«  از  ایاالت  متحده 
در  تفرقه افکنی  و  دخالت  برای  ابزاری 
ندارند،  جایی  قاره  این  در  که  کشورهایی 
تمامی  به  باید  آمریکا  می کند.  استفاده 
به  دهد،  پایان  خود  هژمونیک  رویکرد 
کشورهای  و  التین  آمریکای  کشورهای 
بگذارد،  احترام  کارائیب  دریای  حوزه 
قاره  اکثریت  سوی  از  عدالت  صدای  به 
بر  را  نشست  تمرکز  دهد،  فرا  گوش 
بگذارد،  قاره  مشترک  نگرانی های  روی 

و  توسعه  را  یکپارچگی  و  همکاری 
این  دهد.  افزایش  را  مردم  میان  شادی 
کشورهای  است:  حاکی  گزارش های 
کردن  رها  در  التین  آمریکای  منطقه 
و  هستند  متحد  آمریکا  کنترل  از  قاره 
منافع  اساس  بر  بیشتری  تصمیمات 
نه  حاضر  حال  در  می گیرند.  خودشان 
نیز  برزیل  بلکه  آرژانتین  و  مکزیک  تنها 
انتخابات امسال رویه  احتمال دارد که در 
که   - کلمبیا  حتی  و  دهد  تغییر  را  خود 
 - داشت  آمریکا  با  نزدیکی  بسیار  روابط 

ممکن است با رهبران چپ گرا دیدار کند.
سیاست  که  می کند  ثابت  مساله  این 
نتوانسته  التین  آمریکای  در  واشنگتن 
و  کند  فراهم  را  منطقه   کشورهای  منافع 

احساس  کشورها  این  که  شده  باعث  تنها 
کنند تحت فشار و زورگویی قرار گرفته اند.
التین آمریکای  در  آمریکاستیزی  موج 

کشورهای  ارضی  تمامیت  واشنگتن 
به  و  می گرفت  نادیده  را  التین  آمریکای 
برای  ترور  و  رنگی  انقالب های  تهاجم، 
آن ها  از  که  رژیم هایی  کردن  ساقط 

است شده  متوسل  نمی آمد  خوشش 
آمریکای  کشورهای  تمامی  تقریبا 
بد  خاطره ای  آمریکا  هژمونی  از  التین 
یا  مستقیم  طور  به  واشنگتن  زیرا  دارند 

تسلیحات  مواد،  قاچاق  از  غیرمستقیم 
منطقه  در  کشورها  از  بسیاری  اشغال  و 
حمایت کرده و تا زمانی که ایاالت متحده 
تمامیت  بود،  قدرتمند  کافی  اندازه  به 

می گرفت  نادیده  را  کشورها  دیگر  ارضی 
ترور  و  رنگی  انقالب های  تهاجم،  به  و 
آن ها  از  که  رژیم هایی  کردن  ساقط  برای 

می شد. متوسل  نمی آمد  خوشش 
متحد  کشورها  هژمونی،  کاهش  با 
خودمختاری  دنبال  به  و  می شوند 
در  اول  گام  نیز  بایدن  دولت  می روند. 
آمریکای  با  روابط  بازآرایی  برای  تالش ها 
کشورهای  با  و  برداشته  اشتباه  را  التین 
به  تمایالتش  اساس  بر  منطقه  این 
است. کرده  رفتار  گوناگون  شکل های 
امید  این  به  گذشته  سال  آمریکا 
در  آمریکایی  کشورهای  نشست  میزبان 
که  شد   )۱۴۰۱-۱۴۰۰(  ۲۰۲۲ سال 
آسیب های  تعمیر  به  بتواند  رویداد  این 
برتری  و  بپردازد  روابط  در  پساترامپ  دوره 
آمریکا بر نفوذ روزافزون چین در آمریکای 

کند. تثبیت  را  التین 
به  غربی  رسانه های  برخی  گزارش  به 
چند  رهبران  و  سران   ، غایب  کشور   ۶ جز 
اوروگوئه،  جمله  از  آمریکا   قاره  کشور 
مختلف  دالیل  به  نیز  گواتماال  و  الساوادور 
کشورهای  اجالس  دوره  نهمین  در 

نیافتند. حضور  غربی  نیمکره 
 ۲۳ و  کشور   ۳۵ شامل  آمریکا   قاره 
ناحیه با حدود یک میلیارد نفر از جمعیت 

دارد.
قصد  متحده   ایاالت  جمهوری  رئیس 
به  این اجالس  روزه  داشت در فرصت سه 
مرکز  و  جنوب  شمال،  کشورهای  روابط 

حضور  اما  بدمد،  تازه ای  خون  آمریکا 
جمهور  روسای  از  زیادی  تعداد  نیافتن 
موضع گیری  و  التین  آمریکای  کشورهای 
را  بایدن  تالش  این  واشنگتن  علیه  آن ها 

گذاشت. ناکام 
است  تالش  در  همچنین  بایدن  دولت   
آمریکای  با  روابط  دوباره   تنظیم  با  تا 
رئیس  ترامپ  دونالد  زمان  در  که  التین 
است  دیده  آسیب  آمریکا  سابق  جمهور 
را  کشورها  این  در  آمریکا  نفوذ  و  بازسازی 

کند.   مقابله  چین  با  و  تقویت  دیگر  بار 
زمینه های  در  تازه   ابتکارات  ارائه 
مقابله  و  انرژی  مهاجرت،  مانند  مختلف، 
محورهای  جمله  از  اقلیمی  تغییرات  با 

بود. اجالس  بین المللی  این  اصلی 
جمهوری  رئیس  مادورو«  »نیکالس 
رئیس  تصمیم  از  ستایش  با  ونزوئال 
نکردن  شرکت  برای  مکزیک  جمهوری 
در  آمریکایی  کشورهای  سران  اجالس  در 
دعوت  در  را  آمریکا  اقدام  آنجلس،  لس 
نیکاراگوا،  و  کوبا  ونزوئال،  از  نکردن 

دانست. آمیز  تبعیض 
منطقه،  رسانه های  برخی  گزارش  به    
سخنان  از  فراتر  واشنگتن  تصمیم  این 
به  التین،  آمریکای  سران  آمیز  انتقاد 
به  صدا  و  سر  التین  آمریکای  در  حدی 
اقدامی  عنوان  به  شده  قرار  که  کرده  پا 
کشورهای  »جامعه  نشست  عملی، 
در   )Celac( کارائیب«  و  التین  آمریکای 

► ایرنا       شود.  برگزار  آرژانتین 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: ۰918448۰4۰2

ادامه از صفحه 7

پایان مسابقات قهرمانی کیک 
بوکسینگ WKA استان قم

در  قم  استان   WKA بوکسینگ  کیک  قهرمانی  مسابقات  دوره  اولین 
رسید. پایان  به  سنی  رده  سه 

قم  استان   WKA بوکسینگ  کیک  قهرمانی  مسابقات  دوره  نخستین  
با حضور حدود ۹۰ شرکت کننده به میزبانی خانه رزمی استان برگزار 

شد.
مختلف  اوزان  در  سنی  رده  سه  برگزیدگان  مسابقات  از  دوره  این  در 

شدند. قهرمانی  عنوان  کسب  به  موفق 
پاسبان،  ساالر  خلج،  حسین  فیضی،  آرین  نونهاالن   سنی   رده  در 
رضاپور،  حسین  ونک،  بداقی،آبتین  طا ها  محمد  محمدی،  میکائیل 

شدند. شناخته  برتر  رحیمی  ابوالفضل  و   موسوی  طا ها  سید 
در رده سنی  نوجوانان هم  سید مصطفی میرهاشمی،  پدارم شوندی، 
حسینی،ابوالفضل  آقا  نور  حیدری،  علیرضا  سلمانی،  جواد  ۴۱محمد 
غالمی  مهدی  محمد  زند،   رضا  حمید  خانلو،  حسین  علیرضا  ذوقی، 

یافتند. به برتری دست  شعبانی و امیر حسین احمدی 
رضا  کریمی،   علی  محد  شفیعی،   عباس  نیز  جوانان  سنی  رده  در  و   
حسین  امیر  مقصودی،   جواد  محد  کاظمی،  مهدی  محد  ساعیان، 
شدند. برگزیده  یکی  با  شهر  حسین  و  مریدی،  علیرضا  نیا،   صالحی 

سه ورزشکار قمی به تیم ملی 
پنچاک سیالت دعوت شدند

و قاسم مهدوی  زارعی  رئیس هیات ورزش های رزمی قم گفت: داود 
مسابقات  در  درخشش  با  اسم خانی  محمدجواد  و  برنز  مدال  کسب  با 

شدند. دعوت  ورزشی  رشته  این  ملی  تیم  به  کشوری  سیالت  پنچاک 
علی یزدی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: تیم سه نفره استان قم که به 
مسابقات انتخابی تیم ملی در استان خراسان رضوی اعزام شده بود، 
با کسب ۲ مدال برنز توسط داود زارعی و قاسم مهدوی و دعوت این ۲ 

ورزشکار به اردوی تیم ملی کار خود را به پایان رساند.
وی بیان کرد: قاسم مهدوی تا لحظات پایانی با اختالف از حریف خود 
مسابقات  فینال  به  راهیابی  از  دست،  شکستگی  علت  به  و  بود  پیش 

ماند. باز 
وی گفت: محمد جواد اسم خانی نیز در یک بازی نزدیک به قهرمان 
وزن خود، بازی را واگذار کرد که درخشش این رزمی کار باعث دعوت 

وی به اردوی تیم ملی شد.
روزهای  کشور  قهرمانی  سیالک  پنچاک  مسابقات  کرد:  عنوان  یزدی 

برگزار شد. در مشهد مقدس  تیرماه   ۱۰ و   ۹ و جمعه  پنج شنبه 
پنچاک سیالت یکی از کشفیات مهم در زمینه ورزش های رزمی در بین 

مردم جهان است که در قرن ۱۹ میالدی به سرعت عمومیت یافت.
برای  واحد  به عنوان یک اصطالح   ۱۹۴۸ پنچاک سیالت در سال  نام 
اندونزی مطرح شد  توصیف سبک های مختلف هنرهای رزمی کشور 
که قسمت اول آن یعنی پنچاک مرسوم برای هنرهای رزمی و سیالت 
واژه مرسوم در سوماترا تشکیل شد. در کاربرد امروزی این رشته معموال 
پنچاک به بخش های نمایشی این هنر رزمی و سیالت به جوهره جنگ 

و مبارزه و دفاع شخصی اشاره دارد.
 ۲۰۰۹ رزمی  هنرهای  آسیایی  بازی های  برنامه های  در  رشته  این 
داشت. قرار  هانوی   ۲۰۰۹ سالن  داخل  آسیایی  بازی های  و  بانکوک 

خبـر

امر  ◄      به گزارش فارس جلسه شورای مرکزی 
حضور  با  امروز  اصناف،  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
امر  احیای  ستاد  در  عضو،  دستگاه های  نمایندگان 
عفاف  قانون  مفاد  درباره  آن  در  و  برگزار  معروف  به 
و  ابالغ  شیوه  همچنین  و  کشور  اصناف  حجاب  و 
نماینده  البته  شد.  نظر  تبادل  و  بحث  آن  اجرای 

بود. امروز  جلسه  بزرگ  غایب  سیما  و  صدا 
با  آنها  مشکالت  و  اصناف  مطالبات  پی گیری 
سازمان  چون  نهاد هایی  نمایندگان  حضور  به  توجه 
از  و...  حکومتی  تعزیرات  سازمان  مالیاتی،  امور 

بود. امروز  جلسه  دستور های  دیگر 
در  اصناف  در  حجاب  و  عفاف  طرح  پیش نویس 

گرفت قرار  اعضا  اختیار 
سخنگوی  خانمحمدی  سیدعلی  حجت االسالم 
فارس  با  گفت وگو  در  معروف  به  امر  احیای  ستاد 
و  عفاف  طرح  پیش نویس  گفت:  جلسه  این  درباره 
معروف  به  امر  احیای  ستاد  توسط  اصناف  حجاب 
پیش نویس  این  امروز  و  شد  آماده  منکر  از  نهی  و 
بر  بحث  ضمن  که  گرفت  قرار  اعضا  اختیار  در 
اعضا  تا  شد  مقرر  پیش نویس  مفاد  برخی  روی 
نظراتشان  بعدی  جلسه  در  و  مطالعه  را  پیش نویس 
ارسال  برای  نهایی  جمع بندی  به  تا  کنند  اعالم  را 

برسیم. کشور  وزارت  به 
قانونی  خأل  اصناف  در  رشکنی  هنجا  درباره 

یم ر ا د
ع  موضو در  قانون  خأل  درباره  بحث  از  وی 
در  گفت:  و  داد  خبر  اصناف  در  هنجار شکنی 
گران فروشی،  درباره  قوانینی  کشور  اصناف 
هنجار شکنی  درباره  اما  دارد  وجود  و...  احتکار 
و  جرائم  حتی  و  ندارد  وجود  قانونی  اصناف  در 

است. نشده  گرفته  نظر  در  هم  تنبیهاتی 
شود قهری  برخورد  مردم  با  نباید 

جلسه  اعضای  نظرات  به  اشاره  با  خانمحمدی 

و  عفاف  قانون  اجرای  و  ابالغ  چگونگی  درباره 
بر  اعضا  همه  نظر  زمینه  این  در  گفت:  حجاب 
و  شود  قهری  برخورد  مردم  با  نباید  که  است  این 
شد  قرار  هم  زمینه  این  در  و  شد  درگیر  مردم  با  یا 

کنند. ارائه  ستاد  به  را  خود  نظرات  دوستان 
اصناف شورای  در  تخصصی  کمیته  دو  تشکیل 

نهی  و  معروف  به  امر  احیای  ستاد  سخنگوی 
حوزه  در  تخصصی  کمیته  دو  تشکیل  از  منکر  از 
کمیته ای  شد  مقرر  گفت:  و  داد  خبر  اصناف 
تشکیل  حجاب  و  عفاف  حوزه  در  برای  تخصصی 
اجرا  قانون،  درباره  دستگاه ها  کارشناسان  تا  شود 
با  همچنین  کنند،  نظر  تبادل  و  بحث  آن  ابالغ  و 
اصناف  با  مرتبط  نهاد های  برخی  حضور  به  توجه 
پی گیری  برای  هم  کمیته ای  شد،  قرار  شورا  در 
مشکالت  مانند  اصناف  مشکالت  و  دغدغه ها 
ع  موضو این  البته  شود،  تشکیل  صنفی  و  مالیاتی 
برای  امکان  حد  در  اما  نیست  ما  ذاتی  وظایف  از 
در  هم  آنها  تا  می کنیم  تالش  اصناف  مشکالت  حل 

باشند. ما  همراه  فرهنگی  برنامه های 
بود غایب  سیما  و  صدا  نماینده 

غیبت  از  معروف  به  امر  احیای  ستاد  سخنگوی 
گفت:  و  داد  خبر  جلسه  در  سیما  و  صدا  نماینده 
به  فرهنگ سازی  حوزه  در  سیما  و  صدا  متأسفانه 
با توجه به ابالغ قانون  شدت ضعیف عمل می کند و 
برنامه ای  هیچ  هنوز  ادارات  در  حجاب  و  عفاف 
شبهات  و  ابهامات  رفع  و  قانون  معرفی  جهت 
درخواست های  توجه  با  همچنین  است.  نداشته 
اختیار  در  کار  این  برای  تریبونی  ملی  رسانه  مکرر، 

است. نداده  قرار  ستاد 
ستاد  در  را  دبیرش  و  نماینده  سیما  و  صدا 

است نکرده  مشخص 
را  و دبیرش  نماینده  و سیما  ادامه داد: صدا  وی 
را  ما  پیگیری های  پاسخ  و  نکرده  مشخص  ستاد  در 

سیما  و  صدا  نماینده  جایی  در  حتی  نمی دهد.  هم 
پاسخگو  کسی  به  که  نمی بینیم  دلیلی  ما  بود  گفته 
زنده  برنامه  در  که  می شود  این  هم  نتیجه  و  باشیم 
در  هم  مجری  و  می کند  توهین  نماز  به  کارشناس 

می کند. سکوت  او  سخن  برابر 
خبر  ملی  رسانه  رئیس  با  مکاتبه  از  خانمحمدی 
به ایشان  ابتدای حضور آقای جبلی  از  داد و گفت: 

ملی  رسانه  تعامل  و  همکاری  خواهان  و  زدیم  نامه 
ما  درخواست  شدیم،  معروف  به  امر  حوزه  در 
اما  بود  آموزش  و  فرهنگسازی  برای  برنامه   تولید 
قانون  اجرای  در  و  ندادند  را  ما  پاسخ  متأسفانه 
هیچ  ملی  رسانه  هم  ادارات  در  حجاب  و  عفاف 
بروز  شاهد  دلیل  همین  به  و  نداشت  با  همکاری 

بودیم. قانون  این  درباره  کذب  اخبار  و  شایعات 
قانون  اجرای  ع  موضو در  اینکه  بیان  با  وی 
بانک ها  اصلی  اولویت  ادارات،  در  حجاب  و  عفاف 

جمله  از  بانک ها  اینکه  به  توجه  با  گفت:  هستند، 
با  مستقیم  صورت  به  مردم  که  هستند  نهاد هایی 
در  بانک ها  در  قانون  اجرای  هستند،  درگیر  آنها 
و  شده  ابالغ  قانون  راستا  این  در  و  است  اولویت 
برخی  جمله  از  مختلف،  گزارش های  هم  بازرسان  

کرده اند. ارائه  هم  را  تخلفات 
جا  بانک ها  ع  موضو در  داد:  ادامه  خانمحمدی 

قباًل  بانک ها  برخی  متأسفانه  است،  بسیار  کار  برای 
پوشش های  و  آرایش  بخش نامه هایی  در  خودشان 
بودند  کرده   تعیین  زن  کارمندان  برای  را  نامطلوبی 
صورت  به  بانک ها  برخی  در  ناهنجار  پوشش  و 

شود. اصالح  باید  این ها  همه  که  درآمده  عرف 
مجتمع های  در  بدحجابی  ع  موضو با  مقابله 
از جمله خواسته های  اصناف  و  فروشگاه ها  تجاری، 
پویش ها  این  که  است  فارس  خبرگزاری  مخاطبان 
► کنید.        اینجا مشاهده  و  اینجا  از  را می توانید 

درباره هنجارشکنی در اصناف خأل قانونی داریم  

●  رسانه ملی در اجرای قانون حجاب در ادارات هیچ همکاری نداشت    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
خانواده  ۸/۹۹ج/۵۵۱  شماره  به  قم  خانواده  مدنی  احکام  اجرای   ۸ شعبه  در 
حسین حاجی  مرحوم محمد  وراث  علیه  اکبری  له خانم حمیده  گردیده  ثبت  به 
و  حیدری  حاجی  رمضانعلی  و  حیدری  حاجی  دو  هر  محمد   ، )فاطمه  حیدری 
فاطمه نجفیان محکوم علیه محک,م است به پرداخت تعداد ۳۶/۸۵ قطعه سکه 
بدهی  قبال  در  لها  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  ازادی  بهار 
ارزیابی کرده است.  به شرح ذیل  محکوم علیه ملک معرفی کرده که کارشناسی 
برگی  نیم  معامالت  برگ  براساس کپی  نام خانوادگی صاحب ملک:  و  نام  نام   -۱
اقای  متقاضی  توسط  شده  ارائه   ۴ شماره  رسمی  اسناد  دفتر   ۸۵/۱/۲۸ مورخ 
سهم  به ۶۶  نسبت  فقط  را  خود  اختیارات  کلیه  اله  نبی  فرزند  اسکندری  محمود 
مشاع از ۴۴۸ سهم ششدانگ پالک شماره ۷ فرعی  از ۱۱۵۷۸ اصلی بخش یک 
قم عینا و بدون استثنا به اقای محمد حسین حاجی حیدری واگذار نموده است 
لذا صحت و سقم موارد مذکور بر عهده ی دادگاه محترم می باشد و کارشناسی 
مسئولیتی در قبال ان ندارد. ۲- محل وقوع ملک و ...: پالک مذکور واقع در : 
به صورت  و  پستی ۳۷۱۴۱۷۳۳۴۳  – کد   ۱ نبش کوچه   – قائم  – خیابان شهر  قم 
پایه  با  ، دو نبش غیر مهندسی ساز  ، دو طبقه  – تجاری  یک ساختمان مسکونی 
اجری و ستون در وسط ، درب از ساختمان و دارای درب ورودی احداث گردیده 
است. طبقه همکف شامل یک واحد تجاری غیر فعال به متراژ حدود ۱۵ مترمربع 
قسمتی  بدنه  و  موزاییک  کف  با  اتاق  یک  و  سالن  شامل  مسکونی  قسمت  یک  و 
بدنه  و  موزاییک  با کف  اشپزخانه  و  نازک کاری  به همراه سقف  مابقی  و  سرامیک 
قسمتی کاشی و مابقی به همراه سقف نازک کاری و سرویس حمام و دستشویی 
با کف کاشی بدنه قسمتی سنگ و مابقی به همراه سقف نازک کاری و یک ورودی 

به همراه راه پله ، طبقه اول شامل سالن بدنه و سقف نازک کاری و یک اشپزخانه 
با کف و بدنه تا نصف ارتفاع کاشی و مابقی به همراه سقف نازک کاری با کابینت 
فلزی ، سرویس حمام و دستشویی ، به همراه کنتور های اب ، برق و گاز و انشعابات 
مربوطه می باشد. مساحت عرصه ۶۶ مترمربع و اعیان مجموعا ۱۲۵/۲۰مترمربع 
می باشد.۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه: ملک به شماره ۷ فرعی از 
اجاره  در  اینکه ملک  تعیین  ثبت گردیده است. ۴-  قم  ۱۱۵۷۸ اصل بخش یک 
است یا نه: در زمان بازدید طبق اظهارات ساکنین طبقات همکف و اول در اختیار 
به کارشناس  نامه  با توجه به درخواست کارشناس هیچ گونه اجاره  مستاجر بود. 
ارائه نشد ، لذا طبق اظهارات شفاهی ساکنین ، طبقه همکف به مبلغ ۲۰ میلیون 
به  اول  طبقه ی  و  مهرماه ۱۴۰۱  تا  تومان  هزار  مبلغ ۲۲۰  ماهیانه  و  رهن  تومان 
 ۱۴۰۱ ماه  اذر  تا  تومان  هزار   ۱۵۰ مبلغ  ماهیانه  و  رهن  تومان  میلیون   ۴۵ مبلغ 
یا  اینکه ملک مشاع است  به  باشد. ۵- تصریح  افغانی می  اختیار مستاجرین  در 
مفروز: ملک به صورت مشاع می باشد. ۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به 
ان ملک تحت هر عنوان دارند: کارشناس اطالع مستندی از این موضوع ندارد. 
۷- قمیتی که مزایده از ان شروع می شود: ارزش ملک فوق الذکر با توجه به کمیت 
و کیفیت و موقعیت منطقه ای ، وضعیت بازار و با توجه به جمیع جهات موثر در 
امر کارشناسی و براساس قیمت روز به صورت قیمت عادله به شرح زیر اعالم می 
گردد: )قیمت پایه مزایده کل ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور به همراه کلیه 
گردد.  می  اعالم  و  براورد  ۹/۷۴۰/۱۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش   ، متعلقه  امتیازات 
تذکر مهم ۱: ارزش ملک فوق الذکر بر این اساس تعیین گردیده است ، که نقل 
با توجه به وضعیت موجود هیچگونه  و  انتقال ان هیچگونه منع قانونی نداشته  و 
بدهی به شهرداری ، بانک ها و سایر ادارت ، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر 

دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تحت هر شرایط قانونی نداشته باشد. 
بایستی   ، را دارند  افرادی که قصد شرکت در مزایده  تذکرمهم ۲: همچنین کلیه 
قبال در مورد ملک مذکور از اداره ثبت اسناد و امالک قم و شهرداری منطقه دیگر 
ادارت مربوطه استعالمات الزم در خصوص کم و کیف ملک ثبتی مذکور به عمل 
اورده را به طول کامل و از هر جهت مورد بازدید قرار دهند. حسب مواد ۱۳۵ و ۵۱ 
قانون اجرای احکام مدنی مقدار مشاعی از ملک فوق پس از استعالم نرخ سکه در 
روز مزایده در قبال محکوم به و نیم عشر دولتی به فروش خواهد رسید و مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵ ساعت ۹/۱۵ تا ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم 
، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار 
می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  یکی 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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