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مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
قم خبر داد:

معاون آموزش و پرورش قم:

پروژه تونل غدیر قم 
۳۰ درصـــــد پیشـرفت 

فیزیکی دارد

تکمیل پروژه های »طرح 
ملی شهید سلیمانی« با حضور 
خیرین امکان پذیر است

زیان ۲ هزار میلیارد 
تومانی تولیدکنندگان 

جوجه یکروزه
صفحه 2 صفحه 2 صفحه 5

صفحه 2

رئیس اتاق بازرگانی قم خبر داد:رئیس اتاق بازرگانی قم خبر داد:

در سه ماهه اول امسال؛در سه ماهه اول امسال؛
صادرات قم صادرات قم ۱۲۰۱۲۰ درصد افزایش یافت درصد افزایش یافت

صفحه صفحه 22بازار مطلوب قزاقستان برای قمی هابازار مطلوب قزاقستان برای قمی ها

سازمان آگهی های روزنامه گویه 
آگهی می پذیرد 

 تلفن: 09184480402

 امراللهی، عضو شورای شهر قم در گفتگو با »گویه«؛ مطرح کرد: امراللهی، عضو شورای شهر قم در گفتگو با »گویه«؛ مطرح کرد:

توسعـــه و سامـاندهـی جمکــران نیازمنـــد زمــان استتوسعـــه و سامـاندهـی جمکــران نیازمنـــد زمــان است

بازرگانی استان  ◄    مدیرکل غله و خدمات 
منطقه  مردم  دسترسی  تسهیل  برای  گفت:  قم 
آرد  سهمیه  نیازشان،   مورد  نان  به  قم  پردیسان 
ُتن   ۱۳۸ منطقه  این  در  مستقر  نانوایی های 

یافت. افزایش 
بیان  ایرنا،  با  گفتگو  در  محمدی  سعید 
قم  پردیسان  منطقه  در  نانوایی  واحد   ۴۴ کرد: 
ُتن   ۵۳۵ آن ها  آرد  فعالیت می کنند که سهمیه 
بر  گرفته  صورت  نیاز  اعالم  به  توجه  با  اما  بود 
از  پس  منطقه،  این  در  ساکن  جمعیت  اساس 
مرحله  در  یارانه ها  سازی  مردمی  طرح  اجرای 
نخست ۵۰ ُتن و در مرحله دوم ۸۸ ُتن سهمیه 
فعال  نانوایی های  به  قبلی  میزان  بر  عالوه  آرد 

شد. اضافه  پردیسان  در 
سهمیه  ُتن   ۶۷۳ حاضر  حال  در  گفت:  وی 
و  است  منطقه  این  در  مستقر  نانوایی های  آرد 
به  داشت  امکان  که  را  سهمیه ای  حداکثر  ما 
در  دهیم  اختصاص  نانوایی  مختلف  رسته های 

می دهیم. قرار  پردیسان  نانوایی های  اختیار 
ساکن  جمعیت  به  توجه  با  افزود:  محمدی 
و  آرد  گندم،  کارگروه  پردیسان،  منطقه  در 
واحدهای  برای  را  مشوق هایی  استان  نان 
قیمت  با  اکنون  که  صنعت  و  صنف  نانوایی 
می دهند،   انجام  را  خود  فعالیت  شده  تمام 
اگر  که  صورت  این  به  گرفته است،  نظر  در 
داوطلبانه  صورت  به  نانوایی  واحدهای  این 
آن ها  برای  شوند،  منتقل  پردیسان  منطقه  به 
شد. خواهد  گرفته  درنظر  یارانه ای  آرد  سهمیه 

طی  غله  کل  اداره  که  این  به  اشاره  با  وی 
نانوایی های  نیاز  مورد  آرد  اخیر  ماه های 
تامین  خوبی  به  را  پردیسان  در  مستقر 
مورد  آرد  تامین  برای  داد:  ادامه  کرده است، 
پردیسان  منطقه  در  فعال  نانوایی های  نیاز 
نیز  حاضر  حال  در  و  نداریم  مشکلی  هیچ 
حداکثر سهمیه ای را که امکان داشت برای هر 

اختصاص  مختلف  رسته های  در  نانوایی  واحد 
پردیسان  منطقه  در  فعال  نانوایی های  به  داد 

. هیم می د
تصمیم های  با  که  این  بر  تاکید  با  محمدی 
منطقه  در  نان  عرضه  ظرفیت  شده  گرفته 
گفت:  یافت،  خواهد  افزایش  پردیسان 
گندم،   کارگروه  نظر  اساس  بر  همچنین 
تا  است  فراهم  امکان  این  استان  نان  و  آرد 
که  قم  شهر  نقاط  سایر  در  فعال  نانوایی هایی 
صورت  در  است،  اشباع  منطقه  آن  در  نانوایی 
منتقل  پردیسان  به  را  خود  نانوایی  تمایل 

. کنند
تصمیم هایی  به  توجه  با  داشت:  بیان  وی 
همچنین  و  آرد  سهمیه  حجم  افزایش  برای  که 
در  فعال  نانوایی  واحدهای  کاری  ساعت  روند 
در  ساکن  مردم  از  شده است  گرفته  پردیسان 
مورد  نان  تهیه  برای  می خواهیم  منطقه  این 
نانوایی  به  مختلف  زمان های  در  خود  نیاز 
شب  و  عصر  به  را  کار  این  تنها  و  کنند  مراجعه 
و  صف   گیری  شکل  شاهد  تا  نکنند  موکول 
این  نانوایی های  در  جمعیت  پرتعداد  حضور 

نباشیم. منطقه 
یک  در  نانوایی  واحد  هر  داد:  ادامه  وی 
دارد،  مشخصی  تولید  ظرفیت  واحد  زمان 
برای  مردم  پرتعداد  حضور  با  اگر  که  بنابراین 
خرید نان مواجه شود، صف در آن واحد شکل 
است  ممکن  مساله  همین  همچنین  می گیرد، 
کاهش کیفیت نانی که به مردم عرضه می شود 

باشد. داشته  پی  در  نیز  را 
شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری  
شده  واقع   قم  شهر  این  غربی  جنوب  در  و 
توسط   ۱۳۷۷ سال  در  منطقه  این  است، 
در  و  تاسیس  وقت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
قم  شهرداری  مناطق  از  یکی  به   ۱۳۹۰ سال 

شد. تبدیل 
سطح  در  نانوایی   ۹۰۰ حدود  کلی  طور  به 
است  فعال  قم  استان  مختلف  مناطق  و  شهر 
مورد  های  نان  انواع  استان  این  در  نانوایان  و 

می کنند. تولید  را  مردم  عالقه 
و  است  فعال  قم  در  آرد  تولید  کارخانه  پنج 
در  استان  این  در  نانوایی ها  آرد مصرفی  میزان 

► ُتن است.   ۱۰ هزار  از  ماه بیش  هر 

تقویت  اهمیت  به  اشاره  با  قم  استاندار      ◄
پدافند غیرعامل در تمام حوزه های تعریف شده، 
آموزشی  دوره های  مستمر  برگزاری  به  نسبت 

کرد. تاکید 
قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
سید محمدتقی شاهچراغی روز شنبه در جلسه 
توسعه  و  آمادگی  اهمیت  استان،  پرتوی  قرارگاه 
بیان  و  قرارداد  موردتوجه  را  غیرعامل  پدافند 
احتمالی  حادثه  هر  در  آمادگی  اصل  داشت: 
تهدیدهای  برای  کشورها  تمام  و  است  الزم 
اتخاذ  را  تدابیر الزم  و  برنامه ریزی  آتی  و  موجود 

. می کنند
برگزاری  به ضرورت  اشاره  با  قم  استاندار 
مصوبات  پیگیری  و  جلسات  مستمر 
پرتوی  پدافند  قرارگاه  ده گانه  کارگروه های 
آموزشی  دوره های  برگزاری  بر  استان، 
اورژانس  بررسی تشکیل  و  کارگروه ها  تخصصی 

کرد. تاکید  هسته ای 

الزم  پدافندی  حوزه  در  افزود:  شاهچراغی 
مسئوالن  استانی،  وظایف  انجام  کنار  در  است 
احداث  و  امکانات  تجهیز  خصوص  در  نیز  ملی 
خود  قانونی  مسئولیت های  به  زیرساخت ها 

کنند. عمل 

وی ادامه داد: در حوزه پدافندی پرتوی جای 
با  و  ندارد  وجود  استان  سطح  در  نگرانی  هیچ 
افزایش تعامالت و همراهی های بین دستگاهی 
و نهادهای ملی روند مدیریت حوادث احتمالی 

با وضع مطلوب تری دنبال می شود.  ►

مدیرکل غله قم:

۱۳۸ ُتن سهمیه آرد مازاد برای نانوایی های پردیسان اختصاص یافت
استاندار قم:

حوزه های تخصصی پدافند غیرعامل قم تقویت شود

ماجرای ممنوعیت پوشیدن تیشرت در قم چه بود؟

تعلل در شفاف سازی برای قم هزینه ایجاد 
می کند!                                       
صفحه 3

در نشست خبری همایش بزرگداشت شیخ اشراق مطرح شد؛

سهروردی با آثارمکتوبش به زبان فارسی خدمت 
بزرگی  به ایران و زبان فارسی کرده است                                        
صفحه 8

»رقابت در خدمت« فرصتی برای 
پاسخگویی مسووالن قم                                                
صفحه 4

با مصوبه شورای ترافیک استان؛ 

دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در قم 
به سامانه یکپارچه معاینه فنی متصل شد                                                
صفحه 4

گزیـده خبـرها

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰9۱۲76۲59۸7
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مدیرکل مدیریت بحران استان اظهار کرد:
تأکید بر لزوم 

ایمنی ساختمان های تجاری و 
مسکونی

افزایش  و  شهری  توسعه  گفت:  قم  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
چالش های  قم  شهر  سطح  در  بلندمرتبه  و  مرتفع  ساختمان های 

است. کرده  بیشتر  را  نجات  و  امداد  و  ایمنی 
مانور عملیاتی  اروجی در حاشیه اجرای  به گزارش شهرنیوز، محسن 
ایمنی  ضرورت  به  اشاره  با  ارتفاع  در  حریق  اطفاء  و  نجات  و  امداد 
داشت:  اظهار  شهر،  مسکونی  و  تجاری  مجتمع های  و  ساختمان 
باید  بلندمرتبه  ساختمان های  مقررات،  و  قوانین  با  مطابق  اگرچه 
سیستم های بروز اعالم و اطفا حریق داشته و امکان الزم برای تخلیه 
عدم  مانند  ضعف هایی  اما  کنند،  فراهم  ساکنین  برای  اضطراری 
افتادن سیستم ها باعث شده که در مواقع  از کار  و  نگهداری مطلوب 
وارد  مستقیم  به صورت  قم  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  اضطراری 

شود. عمل 
افزایش  و  شهری  توسعه  گفت:  قم  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
چالش های  قم  شهر  سطح  در  بلندمرتبه  و  مرتفع  ساختمان های 

است. کرده  بیشتر  را  نجات  و  امداد  و  ایمنی 
در  بلندمرتبه  برجه  یک  در  عملیاتی  مانور  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
 ۱۱ طبقه  در  که  عملیاتی  مانور  این  در  کرد:  ابراز  قم،  ساخت  حال 
اطفا  مانور  و  آموزش  انجام  ضمن  گرفت،  انجام  طبقه   ۱۶ برج  این 
دو  از  ارتفاع  در  حریق  اطفا  عملیات  کارگاه،  کارکنان  محدود  حریق 

شد. انجام  جبهه 

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری: 
پروژه تونل غدیر قم ۳۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد

ادامه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  عمران  و  توسعه  سازمان  مدیرعامل 
پیشرفت  از  تونل غدیر،  پروژه  اجرای  تملک پالک های در مسیر  روند 

داد. خبر  طرح  این  درصدی   30
به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  امامی  میریک  ابوالفضل  سید 
مهم  پروژه  این  داشت:  اظهار  غدیر،  تونل  پروژه  وضعیت  آخرین 

دارد. فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۳۰ هم اکنون  قم،  شهر  ترافیکی 
وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات عرشه در یکی از نیم الین های آن 
در قالب خاک برداری، حمل نخاله های ساختمانی و سایر مباحث در 
حال انجام است تصریح کرد: با انجام این اقدامات ۴۰ متر از عرصه 
آماده سازی  عمرانی  فعالیت های  ادامه  جهت   A13 شماره  عرشه 

شد. خواهد 
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم خاطرنشان کرد: در 
پارکینگ  نیز هم اکنون عملیات احداث دیواره ها و سقف   A11 عرشه 

در حال انجام است.
با تملکات انجام شده در مسیر  پایان اظهار داشت:  میریک امامی در 
نصب  و  نخاله  جمع آوری  خاک برداری،  عملیات  پروژه،  این  اجرای 

است. انجام  حال  در  موردنظر  اقدامات  سایر  و  شمع 

خبـر

و  معماری  کمیسیون  رئیس      ◄
شهرسازی شورای اسالمی شهر قم گفت: 
منطقه  در  بسیاری  مشکالت  اگرچه 
این  اینکه  دلیل  به  اما  دارد  جمکران وجود 
برای  ندارد  باالیی  شهری  سابقه  منطقه 
هستیم. زمان  نیازمند  آن،  ساماندهی 

روستای  تقوی:  سیدمحمدحسین 
همچنین  و  دارد  بسیاری  قدمت  جمکران 
غز  قلعه  و  کوه  ازجمله  تاریخی  مکان های 
تپه های  و  جمکران  گبری  قلعه  سی،  قال 
باستانی قل درویش که در این منطقه وجود 

است. موضوع  همین  نشانگر  نیز  دارند 
جمکران  نام  اهمیت،  همین  علت  به   
در کتاب  تاریخ  قم )قرن  چهارم ( بارها تکرار 

است . شده  
به  گفته حسن بن محمد قمی جمکران  
را  آن   بوده  است  که  جم  قم   اولین  روستای 

کرد. بنا 
را  جمکران   بنای  انتساب   همچنین   او 
واقعیت   خالف   داوود)ع(  بن   سلیمان  به  
و  بناها  و  محله ها  ساخت   و  ندانسته  
شخصی  به   را  روستا  این   در  آتشکده هایی 
به  نام  جلین  پسر ماکین  نسبت  داده  است.

طور  به  آن چه  جمکران  تاریخ  درباره  اما 
توجه  با  که  است  آن  گفت  می توان  قطع 
در  تاریخی  مکان های  وجود  و  شواهد  به 
مکان  این  تاریخ  جمکران،  داخل  و  اطراف 
به سال های قبل از ظهور اسالم برمی گردد.

اولین مسجدی که در منطقه قم در قرن 
اول هجری ساخته شد، در منطقه جمکران 

و به دست خطاب بن اسدی بوده است.
بیش تر  که  اشعریون  خاندان  همچنین 
زمان  در  بودند،  علی)ع(  امام  صحابه  از 
قم  جمکران  منطقه  در  ایران  به  هجرت 

شدند. ساکن 
و  مزارع   به   نیز  قاجار  عصر  متون   در 
شده   اشاره   جمکران   کشاورزی  محصوالت  

ست . ا
عمومی  سرشماری  براساس  روستا  این 
۱۳۸۵ش،  سال  در  ایران  مسکن  و  نفوس 
داشته  جمعیت  )۱۷۴۷خانوار(  نفر   ۸۳۶۸

است.
منطقه  این  در  امروز  اگر  متاسفانه  اما 
بزنیم چیزی جز رها شدن چند ده  گشتی 
خورد. نخواهد  چشم  به  آن  محالت  ساله 

توسعه های  علی رقم  متاسفانه 
مقدس  مسجد  بخش  در  که  بسیاری 
در  اما  است،  خورده  رقم  جمکران 
محالت  معابر  وضعیت  بهبود  راستای 
مسکونی این منطقه و همچنین توسعه 
اقدام  تاکنون  آن  سبز  فضای  سرانه 

است. نشده  انجام  شایانی 

طرح  راستای  در  و  منظور  همین  به 
روح  با  گفتگو  به  قم  به  جمکران  الحاق 

معماری  کمیسیون  رئیس  امراللهی  الله 
قم  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی  و 

. ختیم ا پرد
این  اینکه  به  با اشاره  امراللهی  الله  روح 
کرد:  اظهار  بود،  شده  مصوب  قبال  طرح 
حتی الحاق آن نیز در سال 86 انجام شده 

آمده است. نیز  و در طرح جامع قم 
وی ادامه داد: اما موضوعی که اخیرا در 
تفکیک  در حوزه  بود  آمده  پیش  راستا  این 
بوده  کشوری  تفکیک های  نقشه  در  آن 
است که همچنان این منطقه را به شهر قم 

بودند. نکرده  اضافه 
شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس 
این  اینکه  بیان  با  قم  شورای اسالمی شهر 

اداری  عدالت  دیوان  دستور  به  تفکیک 
شهرسازی  و  راه  وزارت  درخواست  به  و 
خوشبختانه  کرد:  مطرح  بود،  شده  انجام 
با پیگیری هایی که انجام شد توانستیم رای 
مجدد را اخذ کرده و در تقسیمات کشوری 

کنیم. ثبت  را  آن  نیز 

بیان  که  طور  همان  کرد:  اضافه  وی 
انجام   86 سال  در  طرح  این  تصویب  شد 
قم  از  شخصی  متاسفانه  ولی  بود  شده 
همچنین  و  نکرده  پیگیری  را  موضوع  این 
بود. نکرده  ارائه  نیز  را  قانونی  مستندات 
امراللهی در پاسخ به این سوال که با رفع 
چه  از  منطقه  این  ساکنین  مشکالت،  این 
عنوان  شد،  خواهند  بهره مند  مزیت هایی 

دیگر  مانند  نیز  منطقه  این  ساکنین  کرد: 
شهروندان شامل بودجه شده و برای صدور 

کنند. مراجعه  قم  به شهرداری  باید  پروانه 
پیش  و  گذشته  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  جمکران  مجموعه  برای  نیز  الحاق  از 
برنامه هایی  قم  شهرداری  ماموریت های 
اما  کرد:  خاطرنشان  است،  داشته  وجود 
مسجد  به  معطوف  برنامه ها  این  بیش تر 
و  است  بوده  آن  زائرین  و  جمکران  مقدس 
منطقه  این  ساکنین  و  مجاورین  به  کم تر 

بود. شده  توجهی 
شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس 
اینکه  به  با اشاره  شورای اسالمی شهر قم 
دیده  منطقه  این  برای  الزم  اعتبارات 
و  بهسازی  زمان  گذشت  با  و  است  شده 
شد،  خواهد  انجام  نیز  الزم  ساماندهی 
بسیاری  مشکالت  اگرچه  کرد:  تصریح 
دلیل  به  اما  دارد  وجود  منطقه  این  در 
باالیی  شهری  سابقه  منطقه  این  اینکه 
زمان  نیازمند  آن،  ساماندهی  برای  ندارد 

. هستیم
برای  اعتبار  تخصیص  از  پایان  در  وی 
یاد  جمکران  منطقه  خیابان های  و  بلوارها 
کرد و گفت: ضریب های مشخصی درسال 
درنظر  منطقه  این  پروژه های  برای  جاری 
گرفته شده است که امیدواریم با تحقق آن 
گامی در راستای بهبود وضعیت این منطقه 

► برداشته باشیم.    

امراللهی، عضو شورای شهر قم در گفتگو با »گویه«؛ مطرح کرد:

● توسعه و ساماندهی جمکران نیازمند زمان است   ●

افزایش  از  قم  بازرگانی  اتاق  رئیس  خاکی،       ◄
امسال  اول  ماهه  سه  در  قم  صادرات  درصدی   ۱۲۰
عضو  کشورهای  برای  ویزا  صدور  گفت:  و  داد  خبر 
مشکالت  مهمترین  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

است. بازرگان  و  تولیدکنندگان 
قم،  بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابوالفضل خاکی در جلسه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
عراق  به  ایران  دالری  میلیارد   ۱۰ تجارت  گفت:  قم 
اول  کشور  عنوان  به  عراق  و  است  کننده  امیدوار 
با توجه به ظرفیت  صادرات ایران مطرح شده است و 
ریزی  برنامه  دولت  اگر  کشور  تولید  در  موجود  های 
انجام  را  بازرگانان  بین  ما  فی  موثر   ارتباط  برای  الزم 
دهد این عدد به ۲۰ میلیارد دالر خواهد رسید و قطعًا 

گرفت. خواهد  واردات  از  را  رقابت  گوی  صادرات 
داشت:  بیان  ایران  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
سه  در  قم  استان  صادرات  درصدی   ۱۲۰ افزایش 
در  تولید  باالی  توان  از  نشان  جاری  سال  اول  ماهه 

دارد. را  مقدس  استان  این 
دایرکتوری  تهیه  حال  در  قم  اتاق  کرد:   بیان  وی 
عربی  زبان  به  استان  اقتصادی  واحدهای  اطالعات 
عراقی  بازرگانان  برای  آن  انتشار  که  است  انگلیسی  و 

ایجاد  ریزی  برنامه  همچنین  باشد،  مفید  میتواند 
تبادل  افزایش  برای  بغداد  در  دائمی  نمایشگاه 
تورهای تجاری بین طرفین از دیگر اقدامات در حال 

است. قم  بازرگانی  اتاق  اجرای 

کشور  بزرگترین  عراق  اینکه  بر  تاکید  با  خاکی 
توجه  باید  داشت:  اظهار  است،  صادراتی  هدف 
واردات  و  صادرات  تسهیل  و  رونق  به  نسبت  بیشتری 

دستگاه  سوی  از  الزم  های  حمایت  و  باشیم  داشته 
بگیرد. صورت  اجرایی  های 

در بخش دیگری از این جلسه خاکی رئیس هیئت 
افزایش  از  قم  استان  المللی  بین  نمایشگاه  مدیره 
گفت:  و  داد  خبر  قزاقستان  به  کشور  پروازهای 
مناسب  فرصت  یک  المللی  بین  نمایشگاه  ظرفیت 
است  ملی  سطح  در  استانی  فرا  محصوالت  ارائه  برای 
مشترک  و  المللی  بین  های  نمایشگاه  برگزاری  لذا 
بین کشور ایران و قزاقستان می تواند از راههای  موثر 
دو  رسوم  و  فرهنگ  با  آشنایی  و  تجار  برقراری  برای 
بستری  می توان  طریق  این  از  واقع  در  باشد.  کشور 
نیز  و  داخلی  بازار  با  تولیدکنندگان  ارتباط  برای  را 
چه  هر  زمینه  تا  آوریم  فراهم  المللی  بین  بازارهای 
نتیجه  در  و  استان  اقتصادی  شکوفایی  و  رشد  بهتر 

شود. میسر  کشور 
سابقه  با  تجاری  مرکز  ایجاد  داد:  ادامه  خاکی 
آلماتی  در  قم  استان  خصوصی  بخش  شرکت  توسط 
است  توانسته  کشور  داخلی  های  سیاست  اساس  بر 
به  را  الزم  خدمات  دقت  باالترین  و  هزینه  کمترین  با 

دهد. ارائه  ایرانی  های  شرکت 
بستر  قزاقستان  مطلوب  بازار  داشت:  اظهار  وی 

تولیدی و  از ظرفیت های  برای استفاده  بسیار خوبی 
صادراتی استان و کشور را فراهم آورده است امیدوارم 
در  شده  ایجاد  های  فرصت  از  ایرانی  های  شرکت 
باشند. داشته  را  الزم  برداری  بهره  قزاقستان  و  عراق 
تشریح  ضمن  ایران  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
تنوع  به  توجه  با  گفت:  اوراسیا  بازار  ظرفیت های 
طرفین  کشورهای  در  موجود  منابع  تنوع  و  بازار 
صفر  به  امکان  برای  باالیی  پتانسیل  توافقنامه،  این 
افزایش  و  طرفین  کشورهای  بین  تعرفه ها  رسیدن 
روابط تجاری در حاشیه دریای خزر، توسعه کریدورها، 
طرفین  کشورهای  لجستیکی  های  ظرفیت  افزایش 
دارد  وجود  مشترک  بانکی  زیرساخت های  ایجاد  و 
اتاق  سوی  از  الزم  تاکیدات  موارد  این  بر  ابتدا  از  و 
در  اقتصادی  فعالین  درخواست   به  ایران  بازرگانی 
تحقق  روند  متاسفانه  اما  است   گرفته  صورت  کشور 

می رود. پیش  کند  بسیار  آنها 
 به عقیده وی برای بهبود روابط تجاری دوجانبه و 
افزایش مبادالت در بازار اوراسیا، راهی به غیر از حل 
روادید  از جمله صدور  این حوزه  در  مشکالت موجود 
و مبادالت بانکی نیست و قطعا نیازمند اصالح فرایند 

► و تسهیلگری است. 

تومانی  میلیارد  هزار  دو  ضرر  از  پور  صدیق       ◄
ارز  حذف  از  پس  یکروزه  جوجه  تولیدکنندگان 
در  کنندگان  تولید  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  ترجیحی 
اما  اند  داشته  تولید  جوجه  میلیون   ۱۳۰ تا   ۱۲۰ ماه 
حجم  ندارد  مشتری  روزه  یک  جوجه  که  آنجایی  از 
نرفته و صادرات جوجه  تولید، فروش  از  قابل توجهی 

است شده  متوقف 
قم،  بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  پور  صدیق  محمدرضا 
تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  و  قم  بازرگانی  اتاق 
تومانی  میلیارد  هزار  دو  ضرر  از  کشور  یکروزه  جوجه 
ارز  حذف  از  پس  یکروزه  جوجه  تولیدکنندگان 

داد. خبر  ترجیحی 
یکروزه  جوجه  از  انبوهی  تولید  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  مانده  تولیدکنندگان  دست  در 
تولید  130 هزار جوجه  تا   120 تولیدکنندگان در ماه 

مشتری  روزه  یک  جوجه  که  آنجایی  از  اما  می کردند 
مشتری  بدون  تولید  از  توجهی  قابل  حجم  ندارد 

است. مانده 
به گفته این فعال اقتصادی؛ جوجه یکروزه 1500 
تولیدکنندگان  می رسد.  فروش  به  تومان  هزار   2 تا 
بین  از  کشور  در  جوجه ها  از  برخی  نژاد  اینکه  برای 
نرود رایگان آنها را در بین تولیدکنندگان مرغ گوشتی 
روزه  یک  جوجه های  درصد   10 می کنند.  توزیع 

می رسد. بفروش  تومان  هزار   6 تا   5 دانه ای 
تومانی  هزار   2 روزه  یک  جوجه  فروش  صدیق پور 
تولیدکنندگان  بر  مضاعف  فشار  تحمیل  مثابه  به  را 
قیمت  یارانه ای  نظام  اصالح  از  بعد  افزود:  و  دانست 
میزان  این رو  از  کرد  پیدا  افزایش  برابر   2.5 مرغ 
به  کاهشی  روند  قیمت ها  و  تقلیل  تقاضا  و  مصرف 
خود گرفت از این رو انگیزه برای جوجه ریزی از سوی 

کرد. پیدا  کاهش  تولیدکنندگان 

کشور  یکروزه  جوجه  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
توجیه  تولیدکنندگان  برای  تولید  اینکه  بیان  با 
خریدار  یکروزه  جوجه  افزود:  ندارد،  اقتصادی 
تا 15 درصد قیمت تمام شده  با 10  چندانی ندارد و 
تولیدکنندگان  است.  رسیده  بفروش  اخیر  ماه   2 در 
مولد  گله های  هزینه های  تامین  و  نگهداری   توانایی 
را ندارند از این رو ناچار به حذف گله های مادر شدند 
و این سخن به معنی نبود جوجه و کاهش تولید مرغ 
گوشتی است از این رو امیدواریم که دولت برای برون 
رفت از این شرایط بحرانی راهکارهایی در نظر بگیرد.
تقاضا  درصدی   40 تا   30 کاهش  به  اشاره  با  وی 
باید  تولید  کرد:  تصریح  یکروزه،  جوجه  خرید  برای 
باشد  داشته  ادامه  روند  همین  اگر  و  شود  مدیریت 
کاهش  دلیل  به  تولیدکنندگان  دست  تولیدات 
برای  مرغ  شده  تمام  قیمت  ماند.  خواهد  تقاضا 
می شود  تمام  تومان  هزار   48 کیلویی  تولیدکنندگان 

هزار   35 کیلویی  نرخ  با  خریدار  که  حالیست  در  این 
ندارد. وجود  تومان 

ترجیحی  ارز  حذف  از  بعد  اینکه  بابیان  صدیق پور 
2 هزار میلیارد  بر  بالغ  تولیدکنندگان جوجه یک روزه 
 4 هفته  در  تولیدکنندگان  افزود:  کردند،  زیان  تومان 
روزهای  از  روز  هر  در  که  می کنند  تولید  به  اقدام  روز 
تولید حداقل 60 تا 70 میلیارد تومان ضرر می کنند؛ 

نکردند. را متوقف  تولید  روند  این وجود  با  اما 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اقتصادی  فعال  این 
پیش  گفت:  کرد؟  صادر  را  تولید  مازاد  می توان  آیا 
صادرات  قیمت ها  افزایش  و  یارانه ای  نظام  اصالح  از 
و  پایین  قیمت ها  چراکه  داشت  اقتصادی  توجیه 
صادرات  که  روزی   20 در  و  داشت  جذابیت  صادرات 
یکروزه  جوجه  میلیون   5 حدود  توانستیم  و  شد  باز 
شده  متوقف  صادرات  اکنون  هم  اما  کنیم  صادر 

► است.   

◄     مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم از برگزاری نخستین مرحله از افتتاح، بهره برداری 
سال  در  قم  شهری  پروژه های  اجرایی  عملیات  آغاز  و 

۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش شهرنیوز؛ مهدی کالنترزاده با اعالم این 
مباهله  عید  با  هم زمان  افتتاحیه  آئین  برگزاری  و  خبر 
و روز خانواده افزود: در این مرحله ۱۳ پروژه شاخص 
ریال  میلیارد   ۱۳۰۰ بالغ بر  بااعتباری  قم  شهرداری 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  یا  و  رسیده  بهره برداری  به 

شد. خواهد 
با  تحول”  مسیر  در  “قم  شعار  عملی  تحقق  وی 
فاطمه  حضرت  اهل بیت  کریمه  شهر  خادمان  تالش 
و  شهر  اسالمی  شورای  در  علیهاالسالم  معصومه 
در  مجموعه  موفقیت  دالیل  ازجمله  را  قم  شهرداری 

و مجاورین شهر  زائرین  به  پروژه ها  این  تقدیم  و  اتمام 
دانست. قم 

قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
پروژه های  اجرای  ادامه  برای  اجرایی  برنامه ریزی های 
و  شد  یادآور  را  قم  شهرداری  مجموعه  در  مختلف 
گفت: در گام اول سال ۱۴۰۱، ۱۳ پروژه در حوزه های 
و  عمرانی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز، حمل ونقل 
میلیارد   ۱۳۰۰ بالغ بر  بااعتباری  خدماتی  ترافیک، 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  یا  و  شد  خواهد  افتتاح  ریال 

می گردد.
را  افتتاحیه ها  آئین  برگزاری  از  هدف  کالنترزاده 
تالش ها  خصوص  در  عمومی  اذهان  به  اطالع رسانی 
در  انگیزه  و  امید  ایجاد  و  شهر  خادمان  اقدامات  و 
رویکردهای  از  یکی  گفت:  و  دانست  شهروندان  بین 

نشاط  افزایش  زمینه های  ایجاد  قم  شهرداری  اصلی 
فرهنگی  مجموعه  راستا  این  در  که  است  اجتماعی 
امام حسن  ورزشی شهیدان شاطری در محله شهرک 
مجتبی علیه السالم منطقه ۳ در ادامه نهضت ساخت 
با  هشتگانه  مناطق  ورزشی  فرهنگی  مجموعه های 
هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

از  قم  شهر  ورودی  بهسازی  پروژه  از  بهره برداری 
شهید  بلوار  به  بادیان  شهید  محور  در  امیرکبیر  اتوبان 
سلیمانی، افتتاح فاز نخست بوستان بانوان و خانواده 
اول  مرحله   ،۱ منطقه  در  علیهم السالم  مریم  حضرت 
 ۴۴ ورود  با  قم  تاکسیرانی  فرسوده  ناوگان  نوسازی 
ناوگان حمل ونقل  به  از مجموع ۴۰۰ تاکسی  دستگاه 
زائران  انتقال  برقی  خودرو های  از  رونمایی  عمومی، 
تسهیل  و  زائران  تکریم  راستای  در  ویژه  امکانات  با 

سیستم های  از  بهره برداری  مطهر،  حرم  به  رفت وآمد 
هوشمند تقاطع های شهری، ورود رسمی رنگ نانو به 
بهره برداری  و  قم  شهر  معابر  ترافیکی  خط کشی های 
از پل های عابر پیاده را از دیگر پروژه هایی است که به 
گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 

می رسد. بهره برداری  به  مرحله  این  در 
همچنین دو پروژه کالن بهسازی و احداث ۴۵۰۰۰ 
خیابان  احداث  ازجمله  شهری  شوارع  از  مترمربع 
ورودی  پرترافیک  شریان  اول  فاز  بهسازی  و  گمرک 
مؤثر  و  زیربنایی  پروژه  و  خداکرم  شهید  بلوار  قم  شهر 
با  بافقی  آیت الله  خیابان  در  سطحی  آب های  هدایت 
تأثیرگذاری در کنترل روان آب های مناطق ۳،۲ و ۶ از 
پروژه هایی است که عملیات اجرایی آن در این مرحله 

► آغاز خواهد شد.   

رئیس اتاق بازرگانی قم خبر داد:

● در سه ماهه اول امسال؛ صادرات قم ۱۲۰ درصد افزایش یافت    ●

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قم خبر داد:

● زیان ۲ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه یکروزه   ●

در نخستین مرحله افتتاح پروژه های شهرداری قم در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت:

● تالش برای افزایش امید و انگیزه شهروندان    ●

مرغ ۳5 هزار تومانی خریدار ندارد
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افزایش آمار کرونا کار خودش 
را کرد؛ قم نارنجی شد

منطقه  به  قم  استان  ورود  از  اطالعیه ای  در  قم  علوم پزشکی  دانشگاه 
داد. خبر  کرونایی  نارنجی 

از  دانشگاه  این  اطالعیه  در  قم،  پزشکی  علوم   دانشگاه  گزارش  به 
و  روز جمعه سی  از  کرونایی  نارنجی  منطقه  به  قم  استان  ورود مجدد 

است. شده  داده  خبر  جاری  سال  تیرماه  یکم 
بر اساس تقسیم بندی جدید نقشه کرونایی کشور هم  اکنون ۵۷ شهر 

کشور در وضعیت قرمز و ۸۶ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند.
در این اطالعیه آمده است: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد 
وضعیت  با  شهرهای  تعداد  و   ۵۷ به   ۱۵ از  قرمز  وضعیت  با  شهرهای 

یافت. افزایش  ۸۶ شهر  به   ۳۵ از  نارنجی 
تعداد  و   ۱۹۹ به   ۲۰۸ از  زرد  وضعیت  با  شهرهای  تعداد  همچنین 

رسید. شهر   ۱۰۶ به   ۱۹۰ از  آبی  وضعیت  با  شهرهای 
پرخطر  نسبت  به  و  زرد  مناطق  فهرست  در  تیرماه  هفدهم  از  قم 

بود. گرفته  قرار  کشور  کرونایی 

رییس مرکز بهداشت قم:
میزان استفاده از ماسک در قم 

به ۱۸ درصد رسیده است
رییس مرکز بهداشت قم گفت: میزان استفاده از ماسک در قم به مراتب 
درصد   ۱۸ گذشته  هفته های  در  و  است  قبول  قابل  میزان  از  پایین تر 

کردند. استفاده  ماسک  از  استان  جمعیت 
سیامک محبی در گفتگو با ایرنا، افزود: ماسک یکی از راهکارهای آسان، 
ارزان و بدون عوارض خاص است که می تواند مانع شیوع ویروس کرونا 

شود.
کرونا  نارنجی  رنگ  به  قم  وضعیت  که  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
درآمده است، به همه شهروندان توصیه می کنیم برای پیشگیری از ابتال 
از  ندارد،  تهویه مناسب  و مکان هایی که  به ویژه در محیط های سربسته 

کنند. استفاده  ماسک 
وی با بیان این که هیچ کمبودی در عرضه ماسک وجود ندارد، ادامه داد: 
استفاده از ماسک به ویژه در افرادی که بیماری زمینه ای دارند مورد تاکید 

است تا موج جدید ویروس کرونا را با کمترین آسیب پشت سربگذاریم.
جمله  از  مختلفی  مناسبت های  آینده  روزهای  در  کرد:  بیان  محبی 
و  اجتماعات  و  داریم  رو  پیش  در  را  محرم  ماه  و  حجاج  بازگشت 
داریم  درخواست  شهروندان  از  می شود؛  برگزار  بسیاری  مناسبت های 
در رفت وآمدها از ماسک استفاده کنند و تهویه فضایی که قرار دارند را 

کنند. بررسی 
پرخطر  به نسبت  و  زرد  تیرماه در فهرست مناطق  از هفدهم  استان قم 
کرونایی کشور قرار گرفته بود که از ۳۱ تیرماه به رنگ نارنجی کرونایی 

درآمد.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری:
نرخ پارکینگ در قم کمتر از 

بسیاری از کالن شهرهاست
نرخ  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
آن،  در  رفته  بکار  تجهیزات  و  امکانات  به رغم  قم  در  عمومی  پارکینگ 

است. کشور  کالن شهرهای  اغلب  از  کمتر 
وضعیت  بررسی  نشست  در  شعبان زاده  حسین  شهرنیوز،  گزارش  به 
موردتوجه  را  زائر  پارکینگ  ایمنی  وضعیت  شهری،  پارکینگ های 
سایر  همراه  به  آتش نشانی  کپسول   ۱۵۰ داشت:  اظهار  و  داد  قرار 
پایش  و  رصد  مستمر  به صورت  پارکینگ  این  موردنیاز  تجهیزات 

ندارد. وجود  مشکلی  ایمنی،  تجهیزات  نظر  از  و  می شود 
با  آتش سوزی  موارد  همه  اخیر  سال های  طی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  ابراز  است،  شده  اطفاء  پارکینگ  محل  در  نصب شده  تجهیزات 
مستمر  به صورت  نیز  زائر  طبقاتی  پارکینگ  اضطراری  خروجی های 

نمی شود. احساس  مشکلی  یا  اختالل  و  پاک سازی شده 
افزود:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
اصالح  اصلی،  مسیرهای  از  اضطراری  خروج  مسیرهای  جداسازی 
پارکینگ  این  خروجی  فیزیکی  موانع  کردن  برطرف  خط کشی، 

است. اصالح  حال  در  مستمر  به صورت 
وی با اشاره به برخی مباحث ایمنی تونل غدیر نیز یادآور شد: اجرای 
خط کشی ها و اصالح نورپردازی ها برای کاهش مخاطرات موجود در 

حال انجام است.
کرد:  تصریح  کاظمی  شهید  پارکینگ  مباحث  به  اشاره  با  شعیان زاده 
نظر  در  ترافیکی  تجاری-  پروژه  یک  قالب  در  کاظمی  شهید  پروژه 
درصد   ۳۰ پارکینگ  این  از  قم  شهرداری  سهم  که  است  گرفته شده 
این  در  نهایت  در  پارکینگ  سلول  هزار   ۳ می شود  پیش بینی  که  بوده 

شود. احداث  محل 
کرد:  عنوان  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
در  رفته  بکار  تجهیزات  و  امکانات  به رغم  قم  در  پارکینگ عمومی  نرخ 

است. کشور  کالن شهرهای  اغلب  از  کمتر  آن، 

خبـر

اتاق  رئیس  مصاحبه  از  بخشی  جمعه  روز      ◄
مجازی  فضای  در  جذاب  ای  شایعه  به  قم،  اصناف 
تبدیل شد و طی یک برنامه ای شاید هماهنگ شده 
های  رسانه  و  مجازی  فضای  توییتری،  شایعه  این 
دشمنان  استفاده  سو  موجب  و  گرفت  بر  در  را  معاند 

شد. هراسان  قم  و 
به گزارش تابناک قم، از قول حمید خرمی، رئیس 
برای  تیشرت  پوشیدن  اعالم کردند:  قم  اصناف  اتاق 

فروشندگان واحد صنفی قم ممنوع شد.
نام سمیه سایش،  به  توییتری  اکانتی  را  این جمله 
موجب  و  کرد  توییت  ایران،  بازار  خبرگزاری  خبرنگار 
به  و  قم  علیه  بر  اساسی  هجمه  یک  اندازی  راه 

شد. مجازی  فضای  در  هراسی  قم  عبارتی 
توییتر  فضای  نشده  تایید  آن  اصالت  که  مطلبی 
مجازی  فضای  فعاالن  تا  شد  باعث  و  گرفت  بر  در  را 
سو  معاند  و  فیک  های  اکانت  از  ای  عده  جمله  از 
های  توپخانه  آتش  همیشه  مثل  و  کرده  استفاده 

بگیرند. قم  سمت  را  پراکنی  دروغ 
بر  عالوه  توییت  این  پای  و  نشد  تمام  اینجا  قصه 
کانال  به  اینترنشنال  ایران  مثل  معاند  های  رسانه 
خواستار  ای  عده  و  رسید  نیز  استانی  خبری  های 

شدند. مطلب  این  حقیقت  اعالم 
اما ماجرا از چه قرار بود؟

در  قم  اصناف  اتاق  رییس  خرمی،  حمید 
گفت وگویی با خبرگزاری فارس و در ذیل یک گزارش 
بود:  کرده  اذعان  حجاب،  و  عفاف  بحث  به  مربوط 
قوانین محکمی در خصوص ضرورت رعایت حجاب و 
اتاق  مدیریت  با  مختلف  صنفی  فعاالن  توسط  عفاف 

است. اجرا  حال  در  و  شده  وضع  اصناف 
بود:  کرده  بیان  ادامه  در  قم  اصناف  اتاق  رئیس 
این  قم  اماکن  و  اصناف  اتاق  مهم  مصوبات  از  یکی 
در  را  چارچوب هایی  قمی  فروشندگان  که  است 
هم  و  زنان  هم  و  کنند  رعایت  خود  حجاب  زمینه 

دقت  خود  پوشش  میزان  و  نحوه  به  نسبت  مردان 
تی شرت  پوشیدن  مثال  عنوان  به  باشند.  داشته 
برای  کوتاه  خیلی  مانتوهای  و  آقایان  برای  نامناسب 

است. ممنوع  فروشنده  بانوان 
نه  است  مشخص  که  همانطور  مصاحبه  این  در 
ذکر  آقایان  توسط  شرت  تی  پوشیدن  برای  منعی 
مطرح  کوتاه  آستین  لباس  برای  منعی  نه  و  شده 
توییتری  فعال  یک  های  شیطنت  با  اما  است  شده 
قم  از  جدیدی  موج  معاند  های  رسانه  سواستفاده  و 
نام  بار دیگر  و  هراسی در فضای مجازی شکل گرفت 

افتاد. ها  زبان  سر  بر  منفی  خبر  یک  با  قم 
برای  تی شرت  پوشش  ممنوعیت  خرمی 

کرد تکذیب  را  قم  در  آقا  فروشندگان 
اصناف  اتاق  رییس  خرمی  حمید  رابطه  همین  در 
در  شده  منتشر  اخبار  ایرنا  با  گفتگو  در  قم  استان 

خصوص  در  رسانه ها  از  شماری  و  مجازی  فضای 
فروشندگان  برای  تی شرت  از  استفاده  ممنوعیت 
یک  را  آن  و  تکذیب  را  استان  این  صنفی  واحدهای 

کرد. قلمداد  رسانی  اطالع  اشتباه 
فضای  در  برخی  گفت:  خصوص  این  در  وی 
منتشر  و  منتسب  اینجانب  به  را  اکاذیبی  مجازی 
حقیقت  تحریف  و  واقعی  غیر  تمامًا  که  کرده اند 

. ست ه ا د بو
رسانه  اهالی  عموم  تالش  از  تقدیر  ضمن  خرمی 
دارند،  جامعه  های  واقعیت  انعکاس  در  سعی  که 

صحیح،  های  خبررسانی  کنار  در  متاسفانه  افزود: 
یا عمدی برخی مطالب  انعکاس سهوی  گاهی شاهد 
اهالی  رود  می  انتظار  که  هستیم  نادرست  شکل  به 
باشند  داشته  بیشتری  دقت  زمینه  این  در  رسانه 
شود،  حفظ  ها،  رسانه  به  عمومی  افکار  اعتماد  تا 

معاند  های  رسانه  برخی  دانیم  می  که  آن  به ویژه 
نکته  هر  از  تا  اند  نشسته  کمین  در  کشور،  خارج 

کنند. استفاده  نمایی  سیاه  برای  کوچکی، 
و  اصول  به  همواره  قم  محترم  کسبه  افزود:  وی 
خوبی  به   خود  و  بوده اند  پایبند  اسالمی  ارزش های 
پوششی  چه  از  خود  کار  محل  در  که  هستند  واقف  
با  افراد  برخی  می رسد  نظر  به   کنند.  استفاده 
عناوین  انتساب  و  نمایی  سیاه   و  صحنه سازی 
حیثیت  تخریب  در  سعی  قم  اصناف  اتاق  به  کذایی 

دارند. را  قم  اصناف  اتاق  اجتماعی 
هر  از  بیش  امروزه  ایران  جامعه  افزود:  خرمی 
زمان دیگری به آرامش نیاز دارد و همگی باید تالش 
ایجاد  از  قانونی خود،  با رعایت مسوولیت های  کنیم 

کنیم. جلوگیری  کشور  در  مورد  بی  التهاب 
برای  که  قانونی  اختیارات  رغم  به  داد:  ادامه  وی 
دهیم  می  ترجیح  داریم،  قضایی  مراجع  به  مراجعه 
این  انتشار  موجب  خود  دقتی  بی  با  که  رسانه ای 
خبر نادرست شده است، خود به تصحیح مناسب آن 
اقدام کند و در بازنشر خبر اصالحی خود نیز بکوشد 

نباشد. قضایی  شکایت  به  نیازی  تا 
به  اقدام  و  کامل  سازی  شفاف  یک  خالی  جای 

قع مو
با  انتشار  اولیه  ساعات  در  توانست  می  شایعه  این 
به  انتشار  و  قم  اصناف  اتاق  سوی  از  مصاحبه  یک 
ایجاد  از  و مانع  یابد  پایان  و دقیق در رسانه ها  موقع 

شود. بیت  اهل  کریمه  شهر  برای  هزینه 
توجه  مهم  این  به  باید  استان  مدیران  و  مسووالن 
جهان  القرای  ام  و  انقالب  مهد  قم،  که  باشند  داشته 
و دشمنان  اسالم همچنان در صدر حمالت معاندین 
می  مهم  این  به  توجه  با  و  است  انقالب  و  اسالم 
انتشار  در  تری  نظارت جدی  و  تر  بایست رصد دقیق 
شایعه،  این  همانند  تا  شود  استانی  اخبار  تولید  و 
► خوراک رسانه ای برای قم هراسان تولید نشود.    

ماجرای ممنوعیت پوشیدن تیشرت در قم چه بود؟

● تعلل در شفاف سازی برای قم هزینه ایجاد می کند!   ●

کل  اداره  سرپرست       ◄
قم  استان  عمومی  های  کتابخانه 
مجازی  مرجع  خدمات  ارائه  از 
عمومی  های  کتابخانه  همه  در 
شدن  اضافه  همچنین  و  استان 
اطالعاتی  پایگاه  چند  اشتراک 
داد. خبر  خدمات  این  به  جدید 
حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اداره  سرپرست  عمرانی،  سجاد 
عمومی  های  کتابخانه  کل 
خدمات  ارائه  از  قم  استان 
کتابخانه  همه  در  مجازی  مرجع 
همچنین  و  استان  عمومی  های 
پایگاه  چند  اشتراک  شدن  اضافه 
خدمات  این  به  جدید  اطالعاتی 

خدمات  پروژه  گفت:  و  داد  خبر 
برای  قم  استان  در  مجازی  مرجع 
دو  با  و   ۱۳۹۹ درسال  بار  اولین 
آزمایشی  صورت  به  کتابخانه 
با  که  خوشحالیم  و  شد  آغاز 
امروز  پژوهشگران،  استقبال 
 ۲۴ خدمات مرجع مجازی در هر 
شود. می  ارائه  استان  کتابخانه 

کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
در  قم  استان  عمومی  های 
پایگاه  بر  عالوه  افزود:  ادامه 
نمایه،  ایران  اطالعاتی  های 
اشتراک  ایرانداک،  و  مگاپیپیر 
به  نیز  سیویلیکا  اطالعاتی  پایگاه 
کتابخانه   ۵ در  آزمایشی  صورت 

قم،  ای  خامنه  الله  آیت  عمومی 
امینی  عالمه  نوبهار،  شهدای 
آیت  و  کهک  مالصدرا  )ره(، 
آماده  جعفریه  ای  خامنه  الله 

است. استفاده 
خاطرنشان  همچنین  عمرانی 
مگ  اطالعاتی  پایگاه  سه  کرد: 
نیز  نت  علم  و  نورمگز  ایران، 
از  بسیاری  درخواست  مورد  که 
خدمات  به  امروز  از  بوده  کاربران 
آیت  کتابخانه  مجازی  مرجع 
و  شده  اضافه  قم  ای  خامنه  الله 
جهت  دانشجویان  و  پژوهشگران 
ها  پایگاه  این  از  منابع  دریافت 
های  راه  طریق  از  توانند  می 

منابع  کتابخانه  این  از  ارتباطی 
کنند. دریافت  را  خود 

پژوهشگران  است،  گفتنی 
از  استفاده  برای  توانند  می 
طریق  از  مجازی  مرجع  خدمات 
در  کتابدار  از  پرسش  ایمیل، 
و  عمومی  های  کتابخانه  پرتال 
منبع،  درخواست  فرم  ارسال 
از  را  خود  درخواستی  منابع 
دریافت  عمومی  های  کتابخانه 
کسب  جهت  مندان  عالقه  کنند. 
توانند  می  بیشتر  اطالعات 
کتابخانه  کل  اداره  پورتال  به 
www. قم  استان  عمومی  های 
► کنند.    مراجعه   qompl.ir

گفت:  کاربردینو  نمایشگاه  دبیر       ◄
کارآموزی  و  اشتغال  نمایشگاه  نخستین 
و  فناور  شرکت   ۳۳ حضور  با  کاربردینو 
اطالعات  فناوری  تخصصی  های  سازمان 
داد  پایان  خود  کار  به  روز  سه  از  پس  قم 
انتخاب  را  خود  کارآموزان  ها  شرکت  و 

کردند.
و  کارآفرینی  نمایشگاه  نخستین 
فارغ  و  دانشجویان  آفرینی  اشتغال 
"کاربردینو"  نام  به  قم  استان  التحصیالن 
رویداد  برگزاری  با  و  روز  سه  از  پس 
فعالیت،  اوج  نقطه  عنوان  به  کارآموزشو 

داد. پایان  خود  کار  به 
خانه  مدیر  و  کاربردینو  نمایشگاه  دبیر 
کرد:  بیان  خصوص  همین  در  سرو  خالق 
علمی  معاونت  حمایت  با  نمایشگاه  این 
جهت  در  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
معظم  رهبر  توسط  که  سال  شعار  تحقق 
شکل  است،  شده  اعالم  اسالمی  انقالب 

. گرفت
شرکت   ۳۳ افزود:  بروجردی  الله  روح 

رویداد  دراین  شرکت  فراخوان  به  فناور 
پشتیبانی  و  با کمک  و  دادند  پاسخ مثبت 
قم،  استانداری  منابع  توسعه  معاونت 
 ۳۱ تا   ۲۹ از  کاربردینو  برگزاری  شاهد 
بودیم. قم  سالم  بازار  مجتمع  در  تیرماه 
کرد:  تصریح  سرو  خالق  خانه  مدیر 
آن،  و در حین  نمایشگاه  برگزاری  از  قبل 
رشته  آموختگان  دانش  و  دانشجویان 
به  نسبت  ها،  رشته  سایر  و  فنی  های 
تحصیلی  اجتماعی  شبکه  در  نام  ثبت 
برگزاری  جریان  در  و  کرده  اقدام  روبرد 
آشنا  ها  شرکت  با  نزدیک  از  نمایشگاه 

. ند شد
نمایشگاه  قلب  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  بود  کارآموزشو  رویداد  کاربردینو، 
راهنمایی  با  آن  در  کارآموزی  متقاضیان 
کار  محل  شرکت ها،  با  گفتگو  و  منتورها 
های  رزومه  و  کرده  انتخاب  را  خود  آینده 
نوبت شرکت  و حاال  کردند  ارسال  را  خود 
ارسال  های  رزومه  میان  از  که  است  ها 
کنند. انتخاب  را  خود  کارآموزان  شده، 

گفت:  کاربردینو  نمایشگاه  دبیر 
از  همکار  های  سازمان  همکاری  بدون 
سازمان  صدران،  نوآوری  کارخانه  جمله 
دانش  شرکت  ای،  رایانه  صنفی  نظام 
و  کمک  و  قم  استانداری  روبرد،  بینان 

نمایشگاه  این  قم  استانداری  مساعدت 
حمایت  این  امیدواریم  و  شد  نمی  برگزار 
آتی  رویدادهای  برگزاری  در  همکاری  و 

کند. پیدا  ادامه  نیز 
 ۲۹ از  کاربردینو  نمایشگاه  نخستین 

قم  سالم  بازار  مجتمع  در  تیرماه   ۳۱ تا 
برگزار شد و بیش از ۲۰۰ دانشجو و فارغ 
خود  کارآموزی  های  فرصت  التحصیل 
شرکت  با  آنها  ارتباط  و  کرده  انتخاب  را 

► شد.    برقرار  فناور  های 

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم خبر داد:

● ارائه خدمات مرجع مجازی در ۲۴ کتابخانه عمومی استان قم    ●

● "کاربردینو" نخستین رویداد اشتغال و کارآموزی قم به کار خود پایان داد    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۸دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ 
علیه  کوثر  بیمه  له  گردیده  ثبت  ۹/۹۸ج/۳۸  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای 
طاهره  و  محالتی  فائقه  و  فرد  عشری  اثنی  همگی  مرضیه  و  فاطمه   ، حسین 
پرداخت  به  جمعا  االرث  سهم  نسبت  به  اند  محکوم  علیه  محکوم  علی  باباماند 
۱/۶۳۰/۹۴۳/۹۰۰ریال در حق محکوم له و ۱۸۰/۳۳۲/۱۹۵ریال نیم عشر در 
ثبتی ۳۴۶  له در قبال بدهی محکوم علیهم پالک  ، محکوم  حق صندوق دولت 
فرعی از ۲۸۰ اصلی بخش ۵ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
 ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱۵/۷۶ مقدار  و۱۳۵   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده 
سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم به( مقدار ۱/۷۴۲ سهم 
اجرایی(  حقوق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع 
از  ثبتی ۳۴۶ فرعی  ارزیابی پالک  قرار کارشناسی:  به فروش خواهد رسید. ۱- 
۲۸۰ اصلی بخش ۵ قم با رعایت مفاد ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی ب- 
 ، مطهری  شهید  خیابان   ، بنیاد   ، قم  نشانی  به  فوق  ملک  کارشناسی:  گزارش 
اول  و  همکف  طبقه  دو  در  قدیمی  ساختمان  دارد.  قرار   ۱۶ پالک   ،  ۱۱ کوچه 
متری  هشت  کوچه  ان  معبر  و  متر   ۶ ساختمان  بر  است.  مسکونی  کاربری  با 
با ستون فلزی در وسط ، سقف طاق ضربی می باشد.  است. سازه دیوار اجری 
همکف با نمای اجر لفتون یکپارچه با دیوار سازه ای و طبقه اول بدون نماست. 
تک  ها  شیشه  و  الومینیومی  حیاط  سمت  و  فلزی  معبر  سمت  های  پنجره  و  در 
انشعاب  یک  کدام  هر  از  گاز  و  برق   ، اب  کنتور  است.  ساز  قدیم  است.  جداره 
، سیستم  ایزوگام  بام  ، پشت  فاقد خرپشته   ، نرده  بدون  و  موزاییک  پله ها  دارد. 

گرمایش ابگرمکن و بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر ابی است. حیاط ابعاد 
بهداشتی  سرویس  است.  لفتون  اجر  ان  نمای  و  موزاییک  ان  کف  که   ۶*۷/۷۰
های  شارع  به  کله  دو  زمین  دارد.  قرار  حیاط  در   ۲/۵۰*۴/۵۰ ابعاد  به  انبار  و 
همکف  است.  مترمربع   ۱۴۴ حدود  جمعا  اول  و  همکف  اعیانی  است.  متری   ۸
اتاق  و  سالن  کف  است.  اشپزخانه  و  خواب  اتاق  یک   ، پذیرایی   ، نشیمن  شامل 
خواب و اشپزخانه موزاییک ، بدنه کاغذ دیواری و کابینت فلزی است. طبقه اول 
اتاق  و  سالن  کف  است.  اشپزخانه  و  خواب  اتاق  یک   ، پذیرایی   ، نشمین  شامل 
طبقه  است.  فلزی  کابینت  و  دیواری  کاغذ  بدنه   ، موزاییک  اشپزخانه  و  خواب 
در سمت  تراس  اشپزخانه یک   ، اتاق خواب  ، یک  پذیرایی   ، نشیمن  اول شامل 
حیاط است. کف سالن و اتاق خواب و اشپزخانه موزاییک و کابینت فلزی است. 
نامه  به  توجه  با  ان  محدودیت  و  مالکیت  سند  است.  مالک  اختیار  در  ساختمان 
شماره ۱۴۰۰۸۵۶۳۰۰۰۱۰۰۰۷۳۷ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم بدین شرح است : مراتب بازداشت پالک ثبتی شماره ۳۴۶ فرعی از ۲۸۰ 
اصلی بخش ۵ به مساحت ۱۲۰ مترمربع مالک اقای مهدی اثنا عشری فرد مالک 
ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت با شماره چاپی ۸۹۴۵۵۰ سری ت – 
نتیجه ارزیابی : ارزش عرصه و اعیان ملک فوق با فرض نداشتن دیون و تعهدات 
 ، دولتی  های  ارگان  سایر  و  شهرداری   ، حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  بدهی  و 
طبق جدول پیوست مبلغ کل ۲۴/۸۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال به حروف بیست و چهار 
میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون ریال براورد و اعالم می گردد.۱- عرصه 
۱۲۰ مترمربع مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ کل ۲۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

کل  مبلغ  ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۴۴ حدودی  اعیانی   -۲
واحد  مبلغ  سایر  و  انشعابات   ، سازی  حیاط   -۳ ۲/۷۲۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ششدانگ  کل  ارزش  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ۲۴/۸۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  فوق  اعیان  و  عرصه 
 ، ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۱۰/۱۵ صبح  الی   ۱۰ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ساعت  تاریخ 
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 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
را به وعده قرار دهد در  تواند پرداخت بهای اموال  باشند ضمنا دادورز اجرا می 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
و  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  قسمت 
از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



جهاد  پروژه های  عالی  ناظر       ◄
آبرسانی  از پروژه های  آبرسانی وزارت نیرو 
شهرستان  روستاهای  محرومیت زدایی 
کهک قم بازدید کرد و از نزدیک در جریان 
پروژه ها  این  پیشرفت  میزان  و  اجرا  نحوه 

گرفت. قرار 
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدی  خان  مهدی  قم،  استان  فاضالب 
ناظر عالی پروژه های جهاد آبرسانی وزارت 
جهادآبرسانی  نماینده  جاللی  لیال  نیرو، 
امام  قرارگاه  نمایندگان  و  نیرو  وزارت 
بسیج  سازمان  رئیس  و  مجتبی)ع(  حسن 
سازندگی استان قم پس از بازدید از پروژه 
در  کهک،  شهرستان  روستاهای  آبرسانی 
شاهچراغی  تقی  سیدمحمد  با  نشستی 
امور  معاون  معتمدی  و  قم  استاندار 
و  مسائل  بررسی  به  قم  استاندار  عمرانی 
راهکارهای تسریع در  و  رو  مشکالت پیش 

پرداختند. پروژه ها  این  اجرای  
استاندار قم در این نشست بر لزوم توجه 
به روستاهای  آبرسانی  به رفع مشکل  ویژه 
و  کرد  تأکید  آبرسانی  جهاد  قالب  در  قم 
استان  روستاهای  کم  تعداد  به  اشاره  با 
حسین  امام  قرارگاه  و  نیرو  وزارت  از  قم، 
روستاهای  به  آبرسانی  مشکل  تا  خواست 

کنند. برطرف  کامل  به صورت  را  قم 
بیان  با  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
اینکه در حال حاضر بخشی از روستاهای 
مواجه  چالش  با  آبرسانی  زمینه  در  قم 
با  امیدواریم  داشت:  ابراز  هستند، 
هر  الزم  اعتبار  تأمین  و  دقیق  برنامه ریزی 

یابد. پایان  چالش ها  این  سریع تر  چه 
شرکت  مدیرعامل  بختیاری  مهندس 
این  در  نیز  قم  استان  فاضالب  و  آب 
قم  روستای   12 اینکه  به  اشاره  با  نشست 
در  تومان  میلیارد    80 بالغ بر  بااعتباری 
است،  گرفته  قرار  آبرسانی  جهاد  طرح 

اظهار داشت: احداث مخازن ذخیره آب، 
روستاها،  توزیع  شبکه  انتقال،  خطوط 
از  و...  اضطراری  برق  برای  ژنراتور  خرید 
این  قالب  در  که  است  پروژه هایی  جمله 

رسید. خواهد  اجرا  به  طرح 
استاندار  پیگیری های  به  اشاره  با  وی 
اجرای  خصوص  در  نیرو  وزارت  و  محترم 
قم  استان  در  آبرسانی  جهاد  پروژه های 
در  تسریع  با  امیدواریم  داشت:  اظهار 
رضایت  موجبات  پروژه ها،  این  اجرای 

سازیم. برآورده  را  عزیز  روستاییان 
آبرسانی  جهاد  پروژه های  عالی  ناظر 
از  هدف  نشست  این  در  نیز  نیرو  وزارت 
مشکالت  و  چالش های  احصا  را  بازدیدها 
دانست  آبرسانی  پروژه ها جهاد  روی  پیش 
و  راهکارها  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  و 
در  تسریع  برای  را  مناسبی  تمهیدات 

بگیریم. نظر  در  پروژه ها  این  اجرای 
وی با بیان اینکه بحث محرومیت زدایی 
ویژه   به صورت  سیزدهم  دولت  ابتدای  از 
قرار  نیرو  وزارت  موردتوجه  جدی  و 
جهاد  مرکز  ایجاد  داشت:  اظهار  گرفت، 
تشکیل  و  خیرین  ساماندهی  آبرسانی، 
جمله  از  مجتبی  حسن  امام  قرارگاه 
اجرای  راستای  در  که  است  اقداماتی 

انجام  به  محرومیت زدایی  پروژه های 
است. رسیده 

اجرای  اینکه  بیان  با  احمدی  خان 
پروژه های آبرسانی بیش از 7 هزار و 300 
میلیارد  هزار   19 بالغ بر  بااعتباری  روستا 
خاطرنشان  است،  انجام  حال  در  تومان 
کشور  مختلف  نقاط  حاضر  حال  در  کرد: 
تبدیل  آبرسانی  عملیات  کاری  جبهه  به 

است. شده 
با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از  وی 
به صورت  کشور  در  روستا   500 و  هزار   8
امیدواریم  گفت:  می شوند،  آبرسانی  سیار 
مشکل  آبرسانی  جهاد  طرح  اجرای  با 
کشور  روستاهای  به  آبرسانی  از  زیادی 

شود. برطرف 
آبرسانی  جهاد  پروژه های  عالی  ناظر 
بحث  در  اینکه  بیان  با  نیرو  وزارت 
در  بزرگی  اقدامات  زیادی  محرومیت 
جدی  توجه  خواستار  است،  انجام  حال 
از  قدردانی  با  و  شد  تبیین  جهاد  به 
سازندگی  بسیج  شبانه روزی  پیگیری های 
برای  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  و 
گفت:  محرومیت زدایی  پروژه های  اجرای 
پروژه ها،  این  رسیدن  ثمر  به  با  امیدواریم 
► بچشند.    را  مردم طعم شیرین خدمت 
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به سامانه  تخلفات  ثبت  دوربین های  اتصال  با     ◄
24 ساعته در تمامی روزهای هفته  سیمفا، به صورت 
معاینه  گواهی  داشتن  ازلحاظ  عبوری،  خودروهای 

شد. خواهند  بررسی  فنی 
و  حمل ونقل  معاونت  خبر  واحد  گزارش  به 
فنی  معاینه  فاقد  خودروهای  قم،  شهرداری  ترافیک 
نیست  موجود  سیمفا  سامانه  در  آن ها  اطالعات  که 
رسیده،  پایان  به  آن ها  فنی  معاینه  مدت  طول  یا  و 
شهر  سطح  دوربین های  توسط  و  مکانیزه  به صورت 

شد. خواهند  رصد 
سامانه  به  تخلفات  ثبت  دوربین های  اتصال  با 
شهر  سطح  در  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای  سیمفا، 
مستقیم  شبکه،  توسط  آن ها  اطالعات  و  شناسایی 
گرفته  قرار  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  اختیار  در  که 

می شود.
این  در  استان  ترافیک  شورای  مصوبه  اساس  بر 
در  موجود  تخلف  ثبت  دوربین های  تمامی  طرح، 
هوا،  آلودگی  کنترل  هدف  با  و  شهر  سطح  معابر 

شد. خواهد  متصل  سیمفا  شبکه  به  به زودی 
اعالم  با  قم  شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز  مدیر 
طرح های  پرجمعیت  و  بزرگ  شهرهای  در  اینکه 

و  آالینده  خودروهای  تردد  کنترل  برای  مختلفی 
مدیریت ترافیک اجرا می گردد که می توان به اجرای 
اشاره  ترافیک  طرح  محدوده  فرد،  و  زوج  طرح 
هوشمند  نظارت  هدف  با  طرح  این  گفت:  کرد، 
بهبود  و  عملیاتی  هزینه های  کاهش  یکپارچه،  و 
قم  شهر  معابر  در  مربوطه  واحدهای  میان  هماهنگی 
در  محدودیت  ایجاد  و  هوا  کیفیت  بهبود  جهت  به 
که  باال  آالیندگی  با  استاندارد  غیر  خودروهای  تردد 
شاخص استاندارد آن اخذ گواهی معاینه فنی بوده، 

شد. خواهد  اجرا 
خودروها  کلیه  پالک  کرد:  خاطرنشان  برزو  وحید 
ثبت  دوربین های  توسط  مکانیزه  کاماًل  به صورت 
به  آن  اطالعات  و  خوانده شده  معابر  در  تخلفات 
درصورتی که  که  می شود  ارسال  سیمفا  سرورهای 
پلیس  توسط  باشد،  نداشته  فنی  معاینه  خودرو 

شد. خواهد  تصمیم گیری  راهور 
و  داخل  تولید  سواری  خودروهای  قانون  طبق 
به  ملزم  باشد،  سال  از۴  بیش  آن ها  سن  که  خارج 

هستند. فنی  معاینه  گواهی  اخذ 
ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  حوزه  اساس  این  بر 
خودرو  دارنده  شهروندان  کلیه  از  قم  شهرداری 

درخواست کرد چنانچه تاکنون نسبت به اخذ معاینه 
سریع تر  چه  هر  ننموده اند،  اقدام  خود  خودرو  فنی 

نمایند. اقدام  فنی  معاینه  گواهی  اخذ  به  نسبت 
از  قم  شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز  رئیس 

نیز  شهر  سطح  در  مجاز  فنی  معاینه  مراکز  مدیریت 
خواست اطالع رسانی های الزم در این خصوص را در 
میزبان  ظرفیت  حداکثر  با  و  داشته  خود  کار  دستور 

► باشند.     شهروندان  درخواست های 

با مصوبه شورای ترافیک استان؛

● دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در قم به سامانه یکپارچه معاینه فنی متصل شد  ● کالهبردار 110 میلیاردی در قم دستگیر شد
جاعالن اسناد در کمین سرمایه 

مردم

فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و دستگیری متهم به جعل و 
کالهبرداری ملکی به ارزش 110 میلیارد ریال در قم خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، سردار"سید محمود میرفیضی" 
شکایتی  وصول  پی  داشت:در  اظهار  خبر  این  جزئیات  تشریح  در 
ارزش  به  قم  اراضی مرغوب شهر  از  متر  2 هزار  فردی  اینکه  بر  مبنی 
به غیر  متعلق  فروخته است در حالی که  به وی  را  ریال  میلیارد   110

است. شده  انجام  کالهبرداری  و  بوده 
گاهی  آ پلیس  مجرب  گاهان  کارآ از  تیمی  بالفاصله  افزود:  وی 
شد،  مشخص  و  کردند  آغاز  زمینه  این  در  را  خود  استان،تحقیقات 
مبایعه  اعتماد خریدار طی  و جلب  مانور های متقلبانه  انجام  با  متهم 

است. فروخته  وی  به  را  موصوف  اراضی  ای  نامه 
گاهان،  با تالش مضاعف کارآ ادامه داد:  انتظامی استان قم  فرمانده 
است،  بوده  نیز  وکیل  عنوان  غصب  کیفری  سابقه  دارای  که  متهم 
در  غافلگیرانه  عملیات  یک  در  قضایی  هماهنگی  با  و  شناسایی 

شد. دستگیر  مخفیگاهش 
مجعول  وکالتنامه  ارائه  با  که  کرد  اعتراف  متهم  کرد:  تصریح  وی 
سوء  دفتر  سر  انگاری  سهل  از   ، قم  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  به 
را  اراضی موصوف  تنظیم سند قطعی غیر منقول،  با  و  استفاده کرده 
است. کرده  دریافت  ریال  110میلیارد  مبلغ  و  داده  انتقال  شاکی  به 

استان  قضائی  مرجع  به  نهایت  در  متهم  داشت:  ابراز  میرفیضی 
شد. زندان  روانه  مناسب  قانونی  قرار  صدور  با  و  معرفی 

خرید  از  قبل  کرد:  توصیه  شهروندان  به  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
تا  ماقبل  ایادی  و  فروشنده  مالکیت  مستندات  منقول،  غیر  اموال 
مالک اولیه را مشاهده و برای بررسی اصالت اسناد در صورت امکان 
از  استعالم  با  و  مذاکره  فروشندگان  با  تلفنی  یا  و  حضوری  صورت  به 
نیز  مربوطه  شهر  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  و  رسمی  اسناد  دفاتر 
از صحت و سقم اسناد ، اطمینان حاصل کنند تا مورد سوء استفاده 

نگیرند. قرار  کالهبردار  و  جاعل  افراد 

محکومیت 1.5 میلیاردی 
مالک دستگاه های استخراج ارز 

دیجیتال در قم

ویژه رسیدگی  استان قم گفت: شعبه دوم  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
ضبط  بر  عالوه  قم  حکومتی  تعزیرات  ارز  و  کاال  قاچاق  تخلفات  به 
ماینرهای مکشوفه قاچاق به نفع دولت، متهم را به پرداخت مبلغ یک 
560 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد. میلیارد و 
قم،  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت وگویی  در  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر  ریاضی  مهدی 
استفاده  بر  مبنی  مردمی  گزارش های  دریافت  با  کرد:  اظهار  خبری 
در  واقع  سوله  یک  در  دیجیتال  ارز  استخراج  ماینرهای  از  غیرمجاز 
برق منطقه  اداره  کارشناسان  به همراه  ناجا  مامورین  قم،  حومه شهر 
ماینر  دستگاه   17 تعداد  موردنظر،  محل  از  بازرسی  و  مراجعه  با  قم 
برای  مراتب  و  توقیف  کشف،  را  ریال   1,558,684,268 ارزش  به 

شد. ارسال  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  به  رسیدگی 
تخلفات  به  رسیدگی  ویژه  دوم  شعبه  پرونده،  تشکیل  با  افزود:  وی 
تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، استماع  ارز  و  قاچاق کاال 
ارائه  از  متهم  عجز  دلیل  به  متهم،  دفاعیات  آخرین  اخذ  و  اظهارات 
مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته 
به  را  متهم  نفع دولت،  به  قاچاق  ماینرهای مکشوفه  بر ضبط  و عالوه 
حق  در  نقدی  جزای  ریال  میلیون   560 و  میلیارد  یک  مبلغ  پرداخت 

کرد. محکوم  دولت 
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
کاشف،  مرجع  توسط  دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه های  قانون 

شد. استان  تملیکِی  اموال  فروش  و  جمع آوری  اداره  تحویل 

خبـر

خدمت«  در  طرح»رقابت  اجرای       ◄
و  مستقیم  دیدار  و  قم  جمعه  نماز  در 
پیگیری بدون واسطه مشکالت و مطالبات 
شده  همراه  قم  مردم  مطلوب  استقبال  با 

. ست ا
خدمت  میزهای  ایرنا،  گزارش  به 
دستگاه های مختلف اجرایی هر هفته یک 
سیاسی  عبادی  نماز  آغاز  از  قبل  ساعت 
مدیران  آن  قالب  در  و  شود  می  قم  جمعه 
مکان  در  حضور  با  دستگاه  هر  معاونان  و 
به  چهره  و  مستقم  بصورت  قدس  مصلی 
و  مشکالت  مطالبات،  جریان  در  چهره 
پیشنهادات شهروندان در حوزه کاری خود 

گیرند. می  قرار 
برپایی میز خدمت در قالب طرح رقابت 
در خدمت دستگاه های اجرایی و خدمات 
آغاز  قم  در  گذشته  سال  سه  از  که  رسان 
به  که  افرادی  تا  کرده  ایجاد  فرصتی  شده 
هر دلیل امکان مراجعه به ادارت را ندارند و 
فارغ از بروکراسی های آزاردهنده دستگاه 
و  نظرات  مستقیم  بصورت  اجرایی  های 
مسووالن  و  مدیران  با  را  خود  مشکالت 

بگذارند. میان  در  مختلف 
همراه  قم  در  خدمت  میز  موفق  تجربه 
و  رسانی  خدمت  گسترش  و  تعمیم  با 

واسطه  بدون  ارتباط  دولت،  سازی  مردمی 
گیر  و  مشکالت  از  آگاهی  مستقیم،  و 
همچنین  و  اداری  مورد  بی  دارهای  و 
به  تر  سریع  رسیدگی  و  پاسخگویی 

است. شده  مردمی  مطالبات 
و  به چهره  ارتباطات چهره  از  این قبیل 
از  با مردم جلوه دیگری  مستقیم مسووالن 
احترام به حقوق شهروندی و عمق بخشی 
شهروندان  و  دولت  بیشتر  نزدیکی  به 
خدمت  میزهای  این  قالب  در  است، 
های  برداشت  سوء  از  برخی  همچنین 
وعده  و  اهداف  پیشبرد  موانع  و  احتمالی 
با مردم در میان  و  های دولتمردان تحلیل 
تقویت  و  افزایش  در  که  شود  می  گذاشته 
می  ایفا  بسزایی  نقش  اجتماعی  سرمایه 

. ید نما
با وجود اینکه زمان زیادی از ایده برپایی 
و  نگذشته  جمعه  نمازهای  در  خدمت  میز 
دو  حدودا  وقفه  ایجاد  باعث  کرونا  شیوع 
مدیران  مجدد  حضور  اما  شد  آن  در  ساله 
با  آنها  وگوی  گفت  و  دیدار  و  مسووالن  و 
بیماری  نسبی  کنترل  از  پس  مردم  عموم 
از  ای  امیدوارکننده  های  نشانه  کووید۱۹ 
حمکرانی  نظام  بین  تر  مطلوب  نزدیکی 
هر  اکنون  هم  و  آورده  وجود  به  را  مردم  و 

میز  برپایی  با  اجرایی  دستگاه  چند  هفته 
پاسخ  مردم  مطالبات  و  سواالت  به  خدمت 

دهند. می 
رقابت  طرح"  از  مردم  مطلوب  استقبال 

خدمت" در 

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
با  وگو  گفت  در  خصوص  همین  در  قم 
در  رقابت  طرح  کرد:  بیان  ایرنا،  خبرنگار 

قم  جمعه  نماز  از  قبل  هفته  هر  خدمت 
نهاد  و  دستگاه  سه  کم  دست  مشارکت  با 

شود. می  برپا  مختلف 
حجت االسالم علی مهدی زاده با تاکید 
بر استقبال مطلوب مردم از برپایی میزهای 

طرح  داد:  ادامه  ها،  دستگاه  خدمت 
رقابت در خدمت یک ساعت قبل از برپایی 
در  مردم  حضور  پایان  تا  و  آغاز  جمعه  نماز 

یابد. می  ادامه  قدس  مصلی 
وی با بیان اینکه هر هفته طی اطالعیه 
حضور دستگاه های مختلف اطالع رسانی 
مردم  استقبال  می شود، خاطرنشان کرد: 
پیگیری  جهت  آنها  وافر  عالقه  از  حاکی 

مستقیم مشکالت است و با تاکید آیت الله 
قم  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  سعیدی 
این طرح با قدرت ادامه خواهد یافت.   ►

● »رقابت در خدمت« فرصتی برای پاسخگویی مسووالن قم    ●

● اجرای 12 پروژه در قالب طرح جهاد آبرسانی در قم    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402



◄     سرمربی تیم عقاب سپاهان گفت: 
با  ۹ هفته تالش، عقاب سپاهان  پایان  در 
در  را  قهرمانی  عنوان  امتیاز   ۳۸ کسب 
دست  به  قم  استان  سال   ۱۵ فوتبال  لیگ 

آورد.
موسی رفیعی در گفتگو با مهر با اشاره 
سرانجام  سپاهان  عقاب  تیم  اینکه  به 
در  خود  قهرمانی  نخستین  به  توانست 
و  یافته  دست  قم  سال   ۱۵ فوتبال  لیگ 
کشور  قهرمانی  مسابقات  در  حضور  جواز 
از  پس  کرد:  اظهار  آورد،  دست  به  را 
و  فصل  این  در  عقاب  تیم  قهرمانی  نایب 
و  پیام  خود  رقیب  تیم  با  شدن  امتیاز  هم 
عقاب  بیشتر  زده  گل  و  برابر  تفاضل  البته 
سپاهان، این رتبه در جدول بازتاب زیادی 
در رسانه ها داشت و در نهایت به تشخیص 
صدر  و  قهرمانی  قم  استان  فوتبال  هیئت 

شد. اعالم  عقاب  تیم  نشینی 
لیگ  در  تیم   ۱۰ اینکه  به  اشاره  با  وی 

در  گفت:  داشتند،  حضور  قم  سال   ۱۵
حاضر،  تیم های  تالش  هفته   ۹ پایان 
پیروزی،   ۱۳ کسب  با  سپاهان  عقاب 
شد  قهرمان  شکست  یک  و  تساوی  یک 

و   ۲۷ گل  تفاضل  و  امتیاز   ۳۸ کسب  با  و 
به  را  قهرمانی  عنوان  زده،  گل  بیشترین 

آورد. دست 
سرمربی تیم عقاب سپاهان ادامه داد: 

حریفان،  با  خود  مسابقات  در  تیم  این 
پیروزی های یک طرفه و پرگلی را به دست 
آمار خیره  ۱۵ مسابقه،  توانست در  و  آورد 
خورده  گل   ۱۲ تنها  و  زده  گل   ۳۹ کننده 
را کسب و میانگین هر بازی ۴ گل را ثبت 

. کند
سپاهان  عقاب  تیم  کرد:  ابراز  رفیعی 
بازیکنانی همچون  با  این مسابقات  در  قم 
منش،  یوسف  علیرضا  سپهری،  پوریا 
طاها  بردستانی،  علیرضا  بختیاری،  طاها 
مهدی  صادقی،  حسین  امیر  پناه،  قائم 
عرفان  سعادتمند،  رضا  محمد  ابراهیمی، 
نیما حسین زاد، حسن عباسی،  رحیمی، 
این  در  رحیمی  پوریا  و  لطفیان  ابوالفضل 

پرداخت. حریفان  با  رویایی  به  مسابقه 
طاها  زاده،  حاجی  رضا  محمد  از  وی 
علی  امیران،  اصغر  علی  کاشانی، 
مهدی  مطیع،  محسن  جعفری،  اصغر 
خدایی،  علی  رجبی،  محراب  خوشدل، 

محمدی  عرفان  خانی،  مهدی  محمد 
بها  عرفان  ادیب،  علی  امیر  کاشانی، 
امیر  خاکباز،  حسین  محمد  الدینی، 
جواد  و  کرمانی  حسن  فرقانی،  عباس 
یاد  تیم  این  بازیکنان  به عنوان دیگر  ذاکر 
سپاهان  عقاب  تیم  هدایت  گفت:  و  کرد 
و  بود  بنده  عهده  بر  رقابت ها  این  در 
محمد  حیدری،  محمود  قربانیان،  ایمان 
این  کادر  در  طاهری  رسول  و  عباسیان 

داشتند. حضور  تیم 
با  قم  سپاهان  عقاب  تیم  سرمربی 
کار  حاصل  قهرمانی  اینکه  بر  تاکید 
کرد:  بیان  شخص،  یک  نه  است  مجموعه 
فوتبال  مسابقات  در  تا  هستیم  مصمم 
کشور در مرحله مناطق که ویژه قهرمانان 
امیدواریم  و  کنیم  شرکت  هاست  استان 
و  استان  مسئولین  حمایت  با  بتوانیم 
تیم  این  افتخارآفرینی  به  خصوصی  بخش 

► دهیم.    ادامه  نیز  کشور  در 

قم  میز  روی  تنیس  هیأت  رئیس       ◄
در  خوبی  ظرفیت  قم  اینکه  به  اشاره  با 
تابستان  گفت:  دارد،  ورزشی  رشته  این 
داوری  دانش  ارتقای  کالس های  امسال 
برگزار  قم  در  آسیا   ۳ درجه  مربی گری  و 

. د می شو
تنیس  هیأت  رئیس  عموئیان  محمد 
قم  فارس  با  گفتگو  در  قم  میز  روی 
استان  در  پینگ پنگ  ورزش  کرد:  اظهار 
و  دارد  مناسبی  جایگاه  مردم  میان  قم 
داریم  قم  در  نیز  خوبی  استعدادهای 
استان  برای  می توانند  هرکدام  که 

باشند. افتخارآفرین 
گذشته  سال  چند  این  در  افزود:  وی 
کادمیک  آ بحث  به  که  کرده ایم  سعی 
و  باشیم  داشته  بیشتری  توجه  پایه  و 
پنگ  پینگ  ورزش  حوزه  در  استعدادیابی 
سال  در  همچنین  کرده ایم،  دنبال  را 
قم  در  را  استعدادیابی  بحث  نیز  جاری 

می کنیم. دنبال 
به  توجه  خروجی  داد:  ادامه  عموئیان 
خوبی  و  قابل قبول  نتایج  کادمیک  آ بحث 
ما  ورزشکاران  مثال  برای  است  داشته 
در  که  رسیده اند  سنی  به  حاضر  حال  در 
جهانی  حتی  و  استانی  مختلف  مسابقات 
دارند  را  مستعد  ورزشکاران  با  رقابت  توان 
و ما مشکلی در این زمینه نداریم و مدعی 

قهرمانی  نایب  و  قهرمانی  عناوین  کسب 
. هستیم

در  قم  میز  روی  تنیس  هیأت  رئیس 
در  قمی  بازان  پینگ پنگ  حضور  خصوص 
خوشبختانه  کرد:  بیان  مختلف  تیم های 
قمی  بازیکنان  اخیر  سال  چند  این  در 
برای  داشته اند  حضور  تیم ها  در  خوبی 
خردساالن  رده  یک  رنکینگ  در  نمونه 

نوجوانان  در  داریم،  را  پریزاد  پارسا  کشور 
رنکینگ  دوم  نفر  حبیبی  حسن  محمد 
الئوس  آسیایی  مسابقات  برای  که  است 

شد. خواهد  اعزام  و  شده  انتخاب 
سال  گذشت  که  سالی  کرد:  تاکید  وی 

قم  میز  روی  تنیس  هیأت  برای  خوبی 
آقایان  بخش های  در  ما  بازیکنان  که  بود 
خوبی  بسیار  عناوین  توانستند  بانوان  و 
مصباحی  زهرا  مثال  برای  کنند،  کسب 
 6 منطقه  نوجوانان  دوم  مقام  توانست 
دختران  به  بتوانیم  اگر  آورد،  به دست  را 
دهیم  بیشتری  بهای  قمی  پینگ پنگ باز 

باشند. افتخارآفرین  می توانند  قطعا 

هیئت  ورزشی  تقویم  به  اشاره  با  وی 
از  یکی  کرد:  عنوان  قم  پینگ پنگ 
برگزاری  جاری  سال  در  ما  برنامه های 
مختلف  سنی  رده های  در  مسابقات 
پنگ  پینگ  برنامه ریزی ها  طبق  است 

 ۳ در  حداقل  سال  پایان  تا  قمی  بازان 
کرد،  خواهند  رقابت   یکدیگر  با  مسابقات 
برای  رسمی  مسابقات  برگزاری  بر  عالوه 
برنامه هایی  نیز  مختلف  مناسبت های 

ریم. دا
بر  عالوه  کرد:  تصریح  عموئیان 
نیز  آموزش  بخش  در  مسابقات  برگزاری 
عنوان  به  داد،  خواهیم  انجام  اقداماتی 
سطح  ارتقای  و  آموزشی  کارگاه های  مثال 
اساتید  حضور  با  داوری  و  مربی گری 

کرد. خواهیم  برگزار  را  کشور  مطرح 
مردادماه  دوم  هفته  در  افزود:  وی 
مدرس  حمیدی  علی رضا  میزبان 
برگزاری  برای  میز  روی  تنیس  فدراسیون 
در  بود،  خواهیم  مربی گری  کالس های 
دانش  ارتقای  نیز کالس های  مرداد  اواخر 
شهریورماه  در  و  می کنیم  برگزار  را  داوری 
آسیا   ۳ درجه  مربی گری  کالس های  نیز 

می شود. برگزار  قم  در 
عنوان  قم  میز  روی  تنیس  هیأت  رئیس 
در  قم  پینگ پنگ  تیم  گذشته  سال  کرد: 
توانست  جوانان  و  نوجوانان  برتر  لیگ 
آورد،  بدست  را  مسابقات  سومی  مقام 
مثبت  روند  تا  می کنیم  تالش  نیز  امسال 
و خوبی را در فصب جدید رقابت ها داشته 
باشیم، تصمیم داریم در فصل جدید لیگ 
کشور  باشگاه های  جوانان  اول  دسته 

کنیم. تیم داری 
در  نیز  بانوان  بخش  در  افزود:  وی 
پرقدرتی  تیم  جوانان  و  نوجوان  برتر  لیگ 
امیدواریم  و  می کنیم  مسابقات  راهی 
بتوانند  قمی  پینگ پنگ باز  دختران  که 
در  و  کنند  اثبات  را  خود  شایستگی های 
تالشیم با جذب یک حامی مالی، تیم های 
خوب و قدرتمندی را در مسابقات مختلف 

باشیم. داشته 
در  قم  میز  روی  تنیس  هیأت  رئیس   
گفت:  ورزشکاران  مشکالت  خصوص 
این  ما  ورزشکاران  که  مسئله ای  مهم ترین 
رفتن  باال  بحث  هستند  درگیر  آن  با  روزها 
متاسفانه  است،  ورزشی  تجهیزات  قیمت 
به دلیل تورم و باال رفتن قیمت دالر هزینه 
 ۳ الی   ۲ بین  پینگ پنگ  راکت  یک  تهیه 

است. تومان  میلیون 
هیأت  مشکالت  خصوص  در  عموئیان 
مهم ترین  از  یکی  گفت:  میز  روی  تنیس 
آن  با  ورزشی  هیأت های  که  مسائلی 
باید  که  است  مالی  بحث  هستند  مواجه 
شود،  موضوع  این  در  اساسی  فکری 
تیم داری  و  ورزشی  هیئت های  هزینه 
هزینه ها  جوابگوی  کم  مبالغ  و  رفته  باال 
از  بسیاری  خاطر  همین  به  نیست، 
حامی  جذب  دنبال  به  ورزشی  هیأت های 

► رفته اند.     مالی 

معلوالن  و  جانبازان  هیئت  رئیس       ◄
از مربیان قمی در  نفر   ۲ استان قم گفت: 
جمهوری  نشسته  والیبال  ملی  تیم  اردوی 

کنند. می  پیدا  حضور  ایران  اسالمی 
مهر،  با  گفتگو  در  پیروزمنش  محمد 
عنوان  به  قم  از  مربی  یک  داشت:  اظهار 
به  نیز  دیگر  مربی  یک  و  بدنساز  مربی 
ملی  تیم  اردوی  در  فرهنگی  مربی  عنوان 
والیبال نشسته کشورمان حضور می یابند.

رئیس هیئت جانبازان و معلوالن استان 

علیرضا  االسالم  حجت  کرد:  بیان  قم 
دهمین  در  قم  از  حالی  در  میرجلیلی 
نشسته  والیبال  ملی  تیم  اردوی  مرحله 
مربی  عنوان  به  که  یافت  خواهد  حضور 
می کند. همراهی  را  پوشان  ملی  فرهنگی 
نیز  نیا  وی عنوان کرد: هادی ساجدی 
مربی  عنوان  به  که  است  قمی  مربی  دیگر 
در  حضور  برای  را  پوشان  ملی  بدنساز 

داد. خواهد  تمرین  رو  پیش  مسابقات 
پوشان  ملی  اردوی  داشت:  اظهار  وی 

مسابقات  در  حضور  برای  کشورمان 
جهانی و پا را آسیایی از چهارم تا دوازدهم 
مردادماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون 

می شود. برگزار  تهران  در 
والیبال  ملی  تیم  گفت:  پیروزمنش 
نشسته  والیبال  تیم  برترین  ایران  نشسته 
مختلف  مدال های  که  است  جهان 
طی  را  آسیایی  و  جهانی  المپیک، 
سال های متمادی به خود اختصاص داده 

► است.    

از  قم  استان  کاراته  هیأت  رئیس       ◄
تیم  اردوی  در  قمی  کای  کاراته   ۲ حضور 

داد. خبر  کشورمان  ملی 
اظهار  گفتگویی،  در  بیرانوند  مهدی 
تیم  اردوی  از  مرحله  یازدهمین  داشت: 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کاراته  ملی 

کا  کاراته   ۲ که  شده  آغاز  امروز  از  حالی 
یافته اند. حضور  اردو  این  در  قمی 

افزود:  قم  استان  کاراته  هیئت  رئیس 
کاراته   ۲ نعمتی  محمود  و  نعمتی  مرتضی 
تیم  اردوی  در  امروز  از  که  کا قمی هستند 
تهران  المپیک  ملی  کادمی  آ در  که  ملی 

یافته اند. حضور  می شود  برگزار 
کاراته  ملی  تیم  اردوی  داد:  ادامه  وی 
مردادماه  سوم  تا  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  پوشان  ملی  و  یافت  خواهد  ادامه 
می کنند. تمرین  عصر  و  صبح  نوبت های 
ملی  تیم  اردوهای  گفت:  بیرانوند 

بازی های  در  حضور  برای  کشورمان  کاراته 
لیگ   ،۲۰۲۲ ترکیه  اسالمی  کشورهای 
و  باکو  لیگ  پرمیر  وان،  کاراته  جهانی 
برگزار  ازبکستان  آسیا  قهرمانی  مسابقات 

. د می شو
یادآور  قم  استان  کاراته  هیئت  رئیس 

قهرمان  در  دیرینه  سابقه  قم  شد: 
بسیاری  قهرمانان  و  دارد  کاراته  پروری 
توانسته اند  قم  از  گذشته  دهه های  طی 
آسیایی  و  جهانی  کاراته  مسابقات  در 
درخشیده و کشورمان را صاحب مدال های 

► کنند.     رنگارنگ 
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مناسب  تمرین  بدون  قم  فردوس  فوتسال  تیم     ◄
و در آخرین ساعات شب قبل از بازی هفته دوم لیگ 
نتیجه  یک  با  و  شد  آمل  راهی  کاترین  قند  تیم  با  برتر 

بازگشت. قم  به  شیرین 
عدیده  مشکالت  دلیل  به  فردوس  کادر  و  بازیکنان 
اگر  که  حالی  در  نداشتند  را  آمل  به  سفر  قصد  تیم 
باشگاه های  فوتسال  برتر  لیگ  در  حاضر  تیم های 
کشور فقط در یک بازی حاضر نشوند، از لیگ حذف 
می کنند؛  سقوط  دو  دسته  لیگ  به  مستقیم  و  شده 

است. فردوس  کمین  در  لحظه  هر  که  خطری 
سیدوحید غیاثی سرمربی تیم فردوس راجع به این 
خوشی  حال  فردوس  متاسفانه  کرد:  اظهار  وضعیت 
در  ورزش  مسووالن  خالی  تو  وعده های  با  و  ندارد 
مدیرکل  آقای  شود،  منحل  است  قرار  حاال  و  ماند  قم 
این  امتیاز  قلی زاده  اجازه می دادید  نبود  بهتر  ورزش 

نکند؟ ضرر  تومان  میلیاردها  تا  بفروشد  را  تیم 
وی در ادامه تصریح کرد:  اگر این تیم نابود گردد 
سرمایه شخصی یک نفر و سرمایه اجتماعی در جمع 

ورزشکاران از بین خواهد رفت؟ 
فردوس  فوتسال  تیم  مشکالت  همه  وجود  با  اما 
آمل  کاترین  قند  تیم  مصاف  به  و  شد  آمل  راهی  قم 

به   ۳ بر   ۳ نتیجه  با  قبول  قابل  نمایش  یک  با  و  رفت 
آمل  از  را  امتیاز شیرین  و یک  پیدا کرد  تساوی دست 

آورد. سوغات  به 
نوروزی  سجاد  و  فرج زاده  هاشم  فالمرزی،  فرهاد 
نکته  رساندند،  ثمر  به  را  دیدار  این  در  فردوس  گل   ۳
قمی  ستاره  عباسی  مسعود  تقابل  دیدار  این  جالب 
قند کاترین با هم تیمی های سابق خود بود. بازیکنی 
محسوب  فردوس  تیم  نفرات  جز  پیش  ماه  یک  تا  که 
قم  نماینده  تیم  از  لیگ،  شروع  آستانه  در  اما  می شد 

شد. جدا 
بازیکنان تیم فوتسال فردوس که به دلیل مشکالت 
و  باشند  نتوانستند تمرینات مناسبی داشته  مدیریتی 
بازیکنان  غیرت  این  اما  شدند،  اعزام  آمل  به  شبانه 
از  خالی  دست  قم  نماینده  نداد  اجازه  که  بود  قمی 
با تمام توان در زمین  بازیکنان این تیم  آمل برگردد و 

شدند. حاضر 
لیگ برتر  رقابت های  سوم  هفته  در  قم  نماینده 
تیم  مصاف  به  باید  مردادماه  سوم  کشور  باشگاه های 
روز   ۱۷ ساعت  از  بازی  این  که  برود  مشهد  فرش آرا 
خواهد  برگزار  حیدریان  شهید  ورزشگاه  در  دوشنبه 
را  خود  تا  دارند  فرصت  روز   ۴ فردوس  بازیکنان  شد، 

کنند. مشهد  نماینده  با  دیدار  آماده 
رده  در  تساوی  این  با  فردوس  است  ذکر  به  الزم 
نیز  آمل  کاترین  قند  تیم  و  دارد  حضور  جدول  دهم 

با  فردوس  بعدی  حریف  گرفت،  قرار  یازدهم  رده  در 
دیده  جدول  هشتم  رده  در  نیز  باخت  یک  و  برد  یک 

► می شود.   

یک امتیاز شیرین سوغات بازیکنان قمی از دیدار پرگل با قند کاترین؛

کسب ۳ مدال کشوری بانوان ● غیاثی: وضع تیم اصال خوب نیست  ●
کیک بوکسور قمی

بانوان رزمی کار قم در مسابقات کشوری کیک بوکسینگ سبک فول 
فایت خوش درخشیدند.

مسابقات کیک بوکسینگ کشوری بانوان سبک فول فایت به میزبانی 
استان تهران و با حضور حدود ۳۳۰ شرکت کننده برگزار شد.

ورزش های  انجمن های  هیئت  بوکسور  کیک  بانوان  پیکارها  این  در 
شدند. ارزشمند  مدال   ۳ کسب  به  موفق  قم  استان  رزمی 

در رده سنی بزرگساالن  فاطمه هاشمی در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم بر 
سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طال را به خود اختصاص داد.

قهرمان شد  نائب  کیلوگرم جوانان   ۴۵ منفی  وزن  در  قلی  الله  نفیسه 
و به مدال نقره دست یافت.

مدال  به  بزرگساالن  کیلوگرم   ۸۰ منفی  وزن  در   هم  وحیدی  فاطمه 
کرد. بسنده  برنز 

عهده  بر  داوودی  سمیه  استاد  را  قم   استان  اعزامی  تیم  مربیگری   
داشت.

کیک  مسابقات  از  قم  استان  بوکسور  کیک  بانوان  این  از  پیش 
بودند. کرده  کسب  رنگارنگ  مدال   ۱۱ کشوری   Wasco بوکسینگ 

معاون آموزش و پرورش قم:
تکمیل پروژه های »طرح ملی 
شهید سلیمانی« با حضور خیرین 

امکان پذیر است
را مشارکت خیرین عنوان  این طرح  در  بیگی مشکل اساسی  رمضان 
که  بلند  سقف  های  سالن  که  است  این  اساسی  مشکل  افزود:  و  کرد 
طریق  از  ها  هزینه  عمده  بخش  و  مشارکتی  صورت  به  بایستی  می 
خیرین تأمین شود در حال حاضر انجام نشده، اما با همت مدیر کل 
این  دنبال  به  استان  و مجموعه خیرین مدرسه ساز  پرورش  و  آموزش 
طرح  های  پروژه  تکمیل  برای  خیرین  ظرفیت  از  بتوانیم  که  هستیم 
پروژه  این  جاری  تحصیلی  سال  در  و  کنیم  استفاده  سلیمانی  شهید 

برسانیم. پایان  به  را  ها 
و پرورش  تربیت بدنی و سالمت آموزش  محسن رمضان بیگی معاون 
شهید  ملی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو  در  قم  استان 
آموزان،  دانش  های  توانایی  و  ورزش  گسترش  قالب  در  سلیمانی 
مندی  هدف  اعتبارات  از  سلیمانی  شهید  ملی  طرح  کرد:  تصریح 
اجرا  آموزان  دانش  های  توانایی  و  ورزش  گسترش  قالب  در  ها  یارانه 
شد و سهم آموزش و پرورش استان قم در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود 

کرد. پیدا  تخصیص  تومان  میلیارد   ۱۵
رمضان بیگی ادامه داد: این طرح در قالب یک تفاهم نامه بین اداره 
سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت  و  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل 
وزارت آموزش و پرورش منعقد شد در ارتباط با شیوه هزینه کرد این 
۱۵ میلیارد تومان مقرر شد؛ ده سالن ورزشی سقف بلند، هفت زمین 
زمین چمن مصنوعی  و ده  بدنی  تربیت  ساحلی، هفده کالس درس 
ایجاد شود و همچنین بخشی از اعتبار را به تعمیرات جزئی فضاهای 

کند. پیدا  تخصیص  استان  نیاز  مورد  ورزشی 
شد:  یادآور  استان،  پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
و  تخصیص  و  طرح  شروع  از  ماه  چهار  حدود  گذشت  با  خوشبختانه 
تأمین اعتبار مربوطه بخشی از پروژه ها در هفته دولت و همچنین در 
آماده  و  دارد  افتتاح  قابلیت  آبان   ۲ لغایت  ۲۶ مهر  بدنی  تربیت  هفته 
بهره برداری است و مابقی هم تا دهه فجر ۱۴۰۱ افتتاح خواهد شد.

را مشارکت خیرین عنوان  این طرح  در  بیگی مشکل اساسی  رمضان 
که  بلند  سقف  های  سالن  که  است  این  اساسی  مشکل  افزود:  و  کرد 
طریق  از  ها  هزینه  عمده  بخش  و  مشارکتی  صورت  به  بایستی  می 
خیرین تأمین شود در حال حاضر انجام نشده، اما با همت مدیر کل 
این  دنبال  به  استان  و مجموعه خیرین مدرسه ساز  پرورش  و  آموزش 
طرح  های  پروژه  تکمیل  برای  خیرین  ظرفیت  از  بتوانیم  که  هستیم 
پروژه  این  جاری  تحصیلی  سال  در  و  کنیم  استفاده  سلیمانی  شهید 

برسانیم. پایان  به  را  ها 
که  این  بیان  با  استان  پرورش  و  آموزش  و سالمت  بدنی  تربیت  معاون 
طرح شهید سلیمانی در سطح کشور با توجه به ظرفیت استان ها و با 
اظهار  است،  شده  اجرایی  مختلف  اعتبارات  و  سهمیه  گرفتن  نظر  در 
پرورش  و  آموزش  مجموعه  در  که  شویم  یادآور  باید  را  نکته  این  کرد: 
قانع  تعداد فضا  به همین  و  استفاده کردیم  ها  از سایر ظرفیت  استان 
نشدیم لذا تعداد زمین های چمن مصنوعی و تعداد کالس های درس 
تربیت بدنی  افزایش پیدا کرد همچنین تعداد فضاهای تعمیراتی را از 

افزایش دادیم که ظرفیت خوبی است. به ۴۰ فضا  ۲۳ فضا 
بهینه  و  سازی  آزاد  طرح  حاضر  حال  در  کرد:  ابراز  بیگی  رمضان 
استان  پرورش  و  آموزش  و مردمی سازی فضا های ورزشی در  سازی 
قم کلید خورده و در تابستان جاری با اجرای همین طرح ۵۳ فضای 
ورزشی اعم از سالن های ورزشی و حیاط مدارس به مدت سه روز در 
به   ۲۰ تا   ۱۹ از  ها  بعدازظهر  و  ۸ صبح  تا   ۷ از ساعت  ها  صبح  هفته 
صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت و مربیان ورزشی هم حضور 
دارند و می توانند خدمات ورزشی را در اختیار آحاد مردم قرار دهند.

خبـر

● عقاب سپاهان در لیگ فوتبال ۱5 سال قم به مقام قهرمانی رسید    ●

● برگزاری کالس های داوری و مربی گری درجه 3 آسیا رشته پینگ پنگ در قم    ●

● ۲ مربی از قم در جمع اردونشینان تیم ملی والیبال نشسته حاضر می شوند    ●

رئیس هیئت کاراته قم:

● ۲ کاراته کای قمی در اردوی تیم ملی حضور یافتند    ●
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آگهی مزایده 
گهی مزایده یک دستگاه خودروی پراید – جی تی ایکس آی –به شماره شهربانی  آ

۹۶۶ ل ۹۵ ایران ۱۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۰۴۰۱۷۰۶۳۰۰۰۲۱۹ 
شماره  )با   ۱۴۰۱۰۴۰۱۷۰۶۳۰۰۰۲۱۹ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
فاطمه  له:  متعهد    - فاضلی  سلیم  سید  متعهد:    )۱۴۰۱۰۰۴۵۶ بایگانی 
 ،  ۱۳۹۰/۰۴/۲۶ سند:  تاریخ   ۷۷۲۵ سند:  شماره  ازدواج:  سند  دخت  خلف 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره ۶۷ و طالق شماره ۴ شهر اهواز 
استان خوزستان  خودروی پراید – جی تی ایکس آی – به شماره شهربانی ۹۶۶ 
در  واقع  فاضلی  سلیم  سید  آقای  به  متعلق  ذیل  مشخصات  با   ۱۴ ایران   ۹۵ ل 

رسد: می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  امین  پارکینگ 
بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: مشخصات فنی خودرو 

یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس آی – به شماره شهربانی ۹۶۶ ل ۹۵ 
  S۱۴۱۲۲۸۵۹۴۰۷۴۵ :ایران ۱۴ -  مدل ۱۳۸۵ – رنگ نقره ای - شماره شاسی

- شماره موتور: ۱۶۸۶۹۶۰
رنگ  دارای  پایین  دست  های  قسمت  از  نقلیه  وسیله  بدنه:  خصوصیات 
آفتاب سوختگی شده است،  ، رنگ درب موتور و سقف دچار  بوده  غیرفابریک 
گلگیر  بوده،  مستعمل  و  کهنه  اتومبیل  تودوزی  شکسته،  جلو  بزرگ  شیشه 
عقب سمت چپ و درب جلو سمت راست دارای رنگ غیرفابریک است. شاسی 

بتونه  و  رنگ  دارای  راست  سمت  جلو  سرگیر  و  خورده  ضربه  راست  سمت  جلو 
درب  و  ستون  است.  شدید  پوسیدگی  دارای  راست  عقب  گلگیر  هاللی  است. 
جلو سمت راست پوسیدگی دارد. چراغ عقب سمت راست شکسته و سپرهای 
 ۵۰ آج  دارای  الستیک،  حلقه  چهار  دارای  خودرو  و  بوده  مستعمل  عقب  جلو 
تاریخ  به  آسیا  بیمه  شرکت  نزد  ثالث  شخص  نامه  بیمه  دارای  است.  درصد 

باشد.  می   ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
 ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
ارزیابی  تومان(  میلیون  سه  و  چهل  معادل  ریال  میلیون  سی  و  )چهارصد  ریال 

است. نموده 
چهارشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  خودروی  مزایده 
فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در   ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام 

شود. می 
ریال   ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پایه  مبلغ  از  مذکور  خودروی  مزایده 
شروع  تومان(  میلیون  سه  و  چهل  معادل  ریال  میلیون  سی  و  )چهارصد 
مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 

واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره 
بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
درصد   ۱۰ بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده 
مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و   ) نمائید  پرداخت  را 
ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی 
به شماره حساب  ثبت  به حساب صندوق  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت 
را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای 
به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
مالیات  از  اعم  خودرو  های  بدهی  ضمن  در  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط 
معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز 
اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی 
خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. )م 

)۱۵۵۰۳ الف 
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ گهی:  انتشار آ تاریخ 

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

سازمان  ونوجوانان  امورکودکان  مدیرکل    ◄
خانواده ها  اقبال  کاهش  به  اشاره  با  کشور  بهزیستی 
طول  در  گفت:  سال،   ۲ زیر  کودکان  فرزندپذیری  به 
 ۲ زیر  کودکان  فرزندخواندگی  متقاضیان  اخیر  سال 
سال از ۷۵ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافته که نشان 
و  بزرگ تر  کودکان  فرزندپذیری  به  خانواده ها  اقبال  از 
جای  که  است  زمینه  این  در  فرهنگ سازی  دادن  ثمر 

دارد. خوشحالی 
ونوجوانان  کودکان  امور  مدیرکل  بابایی،  سعید 
در  ایلنا  با  گو  و  گفت  در  کشور  بهزیستی  سازمان 
روند  در  خانواده  تعداد  چه  که  سوال  این  به  پاسخ 
بیش  حاضر  حال  در  گفت:  هستند،  فرزندخواندگی 
هستند.  فرزندخواندگی  روند  در  خانواده  هزار   ۳۱ از 
نام  ثبت  تازگی  به  است  ممکن  که  معنا  این  به  روند 
گرفته  تحویل  را  خود  فرزند  که  این  یا  و  باشند  کرده 
تایید  مورد  اولیه  مصاحبه  مراحل  در  حتی  یا  و  باشند 
باشد. پرونده شان دارای نقص  یا  و  باشند  نگرفته  قرار 
بحث  برای  اقبال  بیشترین  هنوز  داد:  ادامه  وی 
فرزندپذیری برای کودکان زیر ۲ سال است اما در طول 
 ۲ زیر  کودکان  فرزندخواندگی  متقاضیان  اخیر  سال 
سال از ۷۵ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافته که نشان 
و  بزرگ تر  کودکان  فرزندپذیری  به  خانواده ها  اقبال  از 
جای  که  است  زمینه  این  در  فرهنگ سازی  دادن  ثمر 
متقاضیان،  درصد   ۱۴ مجموع  در  دارد.  خوشحالی 
امر  که  هستند  ۵سال  باالی  فرزندخوانده  متقاضی 

می کند. تسهیل  آنان  برای  را  فرزندخواندگی 
بهزیستی  ونوجوانان سازمان  امور کودکان  مدیرکل 
در  خانواده ها  مشکالت  مهمترین  به  اشاره  با  کشور 
در  ما  چالش  مهم ترین  گفت:  فرزندخواندگی  مسیر 
کودکانی  کمبود  خوشبختانه  فرزندخواندگی  بحث 
باشند،  موثر  سرپرست  فاقد  یا  بی سرپرست  که  است 
یا سلب حضانت  را که بی سرپرست  طبیعتا ما کودکی 
ورود  ما  اولویت  و  نمی داریم  نگه  مراکز  در  است  شده 

چالش  است.  خانواده  به  کودک  زودتر  روز  یک  حتی 
متقاضی  خانواده های  کامل  آشنایی  عدم  بعدی  
هستند  هنوز  است.  موضوع  این  با  و  فرایند  این  با 
خانواده هایی که حاضر نیستند برای این روند به قدر 
یک کار ساده پیش پا افتاده زمان بگذارند در صورتی 
که خانواده باید برای پذیرش یک کودک آمادگی الزم 
خانواده اش  به  کودک  ورود  با  تا  باشد  کرده  کسب  را 
موارد  برخی  در  هنوز  که  امری  نشود.  چالش  دچار 
کودک  برای  آسیب  بروز  باعث  و  می شود  مشاهده 
بنابراین  می شود.  فرزندخواندگی  فسخ  نهایت  در  و 
گاهی کامل گام در این مسیر بگذارد  خانواده باید با آ

شود. کاسته  بعدی  آسیب های  احتمال  تا 
برخی  بعدی  چالش  کرد:  خاطرنشان  بابایی 
است  موجود  قوانین  از  سلیقه ای  برداشت های 
دستگاه های  و  نهادها  هماهنگ سازی  حال  در  که 
هستیم.  فرزندخواندگی  امر  در  دخیل  مختلف 
واحد  مسئله  یک  خصوص  در  قاضی  دو  حکم  بعضا 
کمک  با  که  باشد  متفاوت  شهر  دو  در  است  ممکن 
وحدت  احکام  پی  در  قضایی  مسئوالن  و  دادستانی 
این  همچنین  هستیم.  مشکالت  این  رفع  برای  رویه 
همکار  نهادهای  از  برخی  در  است  ممکن  موضوع 
در  حتی  و  قانونی  پزشکی  احوال،  ثبت  مانند  دیگر 
هر  که  باشد  داشته  وجود  بهزیستی  سازمان  خود 
هماهنگی ها  این  خوشبختانه  می رویم  پیش تر  چه 

می یابد. افزایش 
امکان وجود  این  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
در  را  فرزندی  استان  یک  در  خانواده ای  که  دارد 
بپذیرد،  را  او  سرپرستی  و  کرده  انتخاب  دیگر  استان 
گفت: فرزندخواندگی از هر استانی برای استان دیگر 
که  داشت  نظر  در  را  نکته  این  باید  اما  ندارد  مشکلی 
است.  استان  همان  متقاضی  خانواده های  با  اولویت 
خانواده  هر  است  بهتر  و  نمی شود  توضیه  بنابراین 
متقاضی در استان خود ثبت نام کند. در موارد نادری 

با  به علت کمبود کودک قابل واگذاری در یک استان 
ترجیحا  استانی  بین  فرزندخواندگی  بحث  هماهنگی 
تطابق  هم  با  فرهنگی  منظر  از  که  استانهایی  بین 

می شود. دنبال  دارند، 
بهزیستی  سازمان  ونوجوانان  امورکودکان  مدیرکل 

تصریح  شهر  سطح  در  شده  رها  کودکان  درباره  کشور 
بسیار  شهر  سطح  در  شده  رها  کودکان  تعداد  کرد: 
پیش تر  که  طور  همان  گذشته  سال  در  است.  ناچیز 
در  شده  رها  کودکان  تعداد  شد  اعالم  اخبار  در  نیز 
از  بسیاری  نسبت  به  که  بود  نوزاد   ۶۱ شهر  سطح 
به  نادری  مسئله  کشور  جمعیت  همچنین  و  کشورها 
که  آورد  فراهم  را  شرایطی  باید  البته  می آید.  شمار 
کودک  نگهداری  توان  علتی  هر  به  که  خانواده هایی 
بهزیستی  به  را  آن  مسئولیت  بتوانند  ندارند  را  خود 
خانواده های  پرشمار  خیل  چون  کنند،  واگذار 
بسیاری  که  هستند  صف  در  فرزندخواندگی  متقاضی 
در  را  کودکان  این  از  نگهداری  شرایط  نیز  آنان  از 

هستند. دارا  مطلوب  وضعیت 
در  که  فرزندخواندگی  متقاضیان  درباره  بابایی 
خارج از کشور ساکن هستند، گفت: متقاضیان زیادی 

از کشور حضور دارند که در کنار متقاضیان  در خارج 
صف  در  و  می گیرند  قرار  نوبت  یک  در  کشور  داخل 
کشور  داخل  یا  کشور  از  خارج  لزوما  هستند.  انتظار 
نمی کند.  ایجاد  فرزندخواندگی  برای  را  اولویتی  بودن 
با  است.  فرزندخواندگی  از  پس  پیگیری  ما  برای  مهم 
از  این حساب اگر کشوری حاضر نباشد پیگیری پس 
را  کودکی  نمی توانیم  دهد،  انجام  را  فرزندخواندگی 
کنیم. معرفی  آن  مقیم  خانواده های  سرپرستی  برای 
که  معلولیت  دارای  کودکان  آمار  به  اشاره  با  وی 
سال  ده  در  کرد:  خاطرنشان  اند،  شده  فرزندخوانده 
نیازمند  یا  معلولیت  دارای  کودک   ۵۰۰ حدود  اخیر 
در  اند.  شده  سپرده  متقاضی  خانواده های  به  درمان 
یا  و  سال   ۵ باالی  کودک   ۱۰۰۰ از  بیش  حاضر  حال 
که  دارند  حضور  بهزیستی  مراکز  در  درمان  نیازمند 
بسپاریم  فرزندخواندگی  به  را  عزیزان  این  بتوانیم  باید 
خانواده  نوجوان،  و  کودک  هر  برای  جا  بهترین  زیرا 

است.
بهزیستی  ونوجوانان سازمان  امور کودکان  مدیرکل 
راه  پویشی  منظور  همین  برای  داد:  ادامه  کشور 
به  درمان  نیازمند  کودک  متقاضیان  تا  شده  اندازی 
پیامک  را  خود  استان  و  نام   ۳۰۰۰۰۱۲۳۱۱ شماره 
تماس  آن ها  با  کشور  سراسر  در  ما  همکاران  تا  کنند 
درصد   ۷ حاضر  حال  در  مجموع  در  کنند.  حاصل 
کودکان  سرپرستی  پذیرش  به  حاضر  متقاضیان 
که  هستند  درمان  پیگیری  نیازمند  یا  معلولیت  دارای 
بنای  است.  یافته  افزایش  گذشته  سالهای  به  نسبت 
خانواده های  همچنین  و  خانواده ها  این  مورد  در  ما 
نوبت  از  خارج  بررسی  سال،   ۵ باالی  فرزند  متقاضی 

است. تقاضایشان 
که  مجردی  زنان  آمار  درباره  همچنین  بابایی 
در  گفت:  اند،  گرفته  برعهده  را  کودکی  سرپرستی 
توانسته اند  مجرد  خانم   ۳۰۰ حدود  اخیر  سال  ده 

► بگیرند.    عهده  بر  را  کودکان  سرپرستی 

اشاره  با  بالینی  روانشناس  یک       ◄
و مقابله  نافرمانی  اینکه معموال اختالل  به 
اوایل  و  دبستان  پیش  سنین  از  جویی 
ها  پسر  در  و  شود  می  پدیدار  دبستان 
کرد:  عنوان  است،  ها  دختر  از  تر  شایع 
این  گیری  شکل  در  متعددی  عوامل 
بیش  اختالل  لذا  دارند،  نقش  اختالل 
خلقی  اختالالت  و  تمرکز  نقص  و  فعالی 
والدین،  در  قطبی(  دو  و  )افسردگی 
مواد  و  الکلی  مشروبات  به  والدین  اعتیاد 
بارداری و  مخدر، کشیدن سیگار در زمان 
مواجهه با مواد سمی، سوء تغذیه، کودک 
توان  می  را  نامناسب  پروری  فرزند  آزاری، 

دانست. عوامل  این  جمله  از 
و  جوش  و  جنب  اهمیت  پیش  چندی 
و  ذهنی  جسمی،  رشد  در  کودکان  تحرک 
تقویت مهارت های اجتماعی آنان ما را به 
چه  کنیم  بررسی  که  داد  سوق  سمت  این 
بدانیم،  فعال  بیش  را  کودک  باید  زمانی 
چرا  که  بدانیم  خواهیم  می  بار  این  اّما 
مقابله  و  نافرمانی  کودکان  از  برخی  در 
می  فراتر  کودکانه  لجبازی  حد  از  جویی 
رود و به شکل حاد تری بروز می کند و به 
آنان  گوش   در  حساب  حرف  معروف  قول 

نمی رود.
پیدا  بیشتری  شدت  زمانی  مشکل  این 
های  جمع  میان  در  بچه ها  که  کند  می  
که  اینجاست  باشند  مهمانی  و  خانوادگی 
کردن  آرام  برای  و  شوند  می   عاجز  والدین 
بیشتری  اضطراب  و  استرس  فرزندانشان 
صورت  این  در  چون  شوند  می  متحمل  را 
ناراحتی  و  کالفگی  نگران  باید  والدین 

باشند. هم  اطرافیان 
در خصوص این که چرا برخی کودکان 
باید  والدین  و  کنند  می  رفتار  گونه  این 
نافرمان  و  لجباز  کودکان  با  برخوردی  چه 
ها  رفتار  این  تداوم  شاهد  تا  باشند  داشته 
گفت  به  نباشند  خود  کودک  شخصیت  در 
پرداختیم. بالینی  روانشناس  یک  با  گو  و 

روانشناس  معین  عزیزی  مرضیه  دکتر 
گو  و  گفت  در  دانشگاه  مدرس  و  بالینی 
و  نافرمانی  اختالل  تعریف  در  ایسنا  با 
پایداری  الگوی  کرد:  بیان  جویی  مقابله 
با نشانه  و رفتار خصمانه است که  از خلق 
خشم،  و  زودرنجی  حساسیت،  مثل  هایی 

سایر  و  والدین  با  مخالفت  و  نافرمانی 
مدرسه،  اولیای  یا  معلم  مثل  قدرت  منابع 
جر و بحث، رنجاندن، کینه توزی و آسیب 
سایرین  سرزنش  و  دیگران  به  رساندن 
می  دیده  خودشان  اشتباهات  بخاطر 

شود.
در  لجبازی  و  نافرمانی  داد:  ادامه  وی 
نوجوانی  در  و  کودکی  اولیه  های  سال 
اختالل  اما  شود  می  دیده  درجاتی  به 
لجبازی  از  فراتر  جویی  مقابله  و  نافرمانی 

است. کودکان  معمول 
کرد:  تصریح  ادامه  در  معین  عزیزی 
نافرمانی  و  لجبازی  چنانچه مدت و شدت 
به اندازه ای باشد که دردسر زیادی ایجاد 
کند و بر عملکرد تحصیلی و روابط کودک 
تاثیر  یا سایر مراقبین  والدین  با  یا نوجوان 
و  نافرمانی  اختالل  بگذارد،  توجه  قابل 
به  نیاز  که  گیرد  می  شکل  جوئی  مقابله 

دارد. درمان 
این روانشناس بالینی با اشاره به اینکه 
جوئی  مقابله  و  نافرمانی  اختالل  معموال 
دبستان  اوایل  و  دبستان  پیش  سنین  از 
تر  شایع  ها  پسر  در  و  شود  می  پدیدار 
عوامل  کرد:  عنوان  است،  ها  دختر  از 
اختالل  این  گیری  شکل  در  متعددی 
و  فعالی  بیش  اختالل  لذا  دارند  نقش 
نقص تمرکز و اختالالت خلقی )افسردگی 
به  والدین  اعتیاد  والدین،  در  دو قطبی(  و 
کشیدن  مخدر،  مواد  و  الکلی  مشروبات 
با مواد  بارداری و مواجهه  سیگار در زمان 
فرزند  آزاری،  کودک  تغذیه،  سوء  سمی، 
این  جمله  از  توان  می  را  نامناسب  پروری 

دانست. عوامل 
وی ادامه داد: اکثر کودکان در شرایط 
ها،  جابجایی  در  گرسنگی،  خستگی، 
ممکن  ها  بحران  میانه  در  یا  و  استرس 
داشته  جویی  مقابله  های  رفتار  است 
که  گفت  توان  نمی  موارد  این  در  باشند، 
جویی  مقابله  و  نافرمانی  اختالل  کودک 
اخالقی  بد  همچون  عالئمی  لذا  دارد 
مکرر، دلخوری و خشم دائمی، حساسیت 
از  بیش  جدل  و  بحث  جویی،  کینه  باال، 
دادن  قرار  سوال  مورد  ها،  بزرگتر  با  حد 
رفتار  ها،  آن  برابر  در  مقاومت  و  قوانین 
عمدی برای اذیت کردن دیگران، سرزنش 

باید حداقل  اشتباهات خود  برای  دیگران 
از  ناشی  و  باشد  کشیده  طول  ماه   ۶
نباشد. یا استرس های موقعیتی  تغییرات 

چگونگی  خصوص  در  معین  عزیزی 
تشخیص اختالل نافرمانی و مقابله جویی، 
بتواند  که  واحدی  تست  هیچ  شد:  یادآور 
ندارد  وجود  دهد  تشخیص  را  اختالل  این 
روانپزشکان،  تشخیص،  به  رسیدن  برای  و 

سالمت  متخصصین  سایر  و  روانشناسان 
اطالعات  کسب  و  مصاحبه  طریق  از  روان 
نشانه  کودک،  رفتار  و  مدرسه  والدین،  از 
های اختالل، ویژگی ها، شدت و پایداری 

کنند. می  بررسی  را  ها  آن 
که  آنجا  از  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
و  فعالی  بیش  مثل  دیگری  اختالالت 
خلقی،  اختالالت  اضطراب،  تمرکز،  نقص 
نافرمانی  اختالل  همراه  یادگیری  اختالل 
برای  لذا  شود،  می  دیده  جوئی  مقابله  و 
ارزیابی  است  الزم  اختالل  تشخیص 
سالمت  متخصصین  یا  روانپزشک  توسط 
زمینه  این  در  متبحر  و  دیده  آموزش  روان 

شود. انجام 
که  این  بیان  با  بالینی  روانشناس  این 
مداخالت زود هنگام در کودکانی که رفتار 
می  نشان  جوئی  مقابله  و  لجبازی  های 
تداوم  و  گیری  شکل  از  تواند  می  دهند، 

کند،  جلوگیری  آینده  در  ها  رفتار  این 
آموزش  تر  پایین  سنین  در  کرد:  عنوان 
والدین  به  رفتار  مدیریت  های  شیوه 
)PMT( و آموزش مهارت های اجتماعی، 
و  تعارضات  خشم،  مدیریت  های  شیوه 
رفتاری  مداخالت  و  کودک  به  مسئله  حل 
استرس  عوامل  کاهش  و  مدرسه  از طریق 
خانواده  در  خشونت  و  تعارضات  زا، 

کودکان  در  همچنین  است  کننده  کمک 
بهبود  به  کمک  موارد  این  بر  عالوه  بزرگتر 
نیز  با همساالن  و روابط  عملکرد تحصیلی 

شود. می  توصیه 
این  به  اشاره  با  دانشگاه  مدرس  این 
مداخالت  شامل  اختالل  این  درمان  که 
با  داروئی و غیر داروئی است که متناسب 
از سوی متخصصین  اختالل  و شدت  سن 
انجام می شود، اضافه کرد: آموزش شیوه 
مداخالت  والدین،  به  رفتار  مدیریت  های 
مدیریت  برای  مدرسه  در  رفتاری 
و  تحصیلی  عملکرد  بهبود  بدرفتاری، 
حل  مهارت  آموزش  همساالن،  با  ارتباط 
آموزش  نوجوان،  یا  کودک  به  مشکالت 
به کودک  و تعارضات  مهارت کنترل خشم 
دارویی  از جمله مداخالت غیر  نوجوان  یا 

. ست ا
کرد:  اظهار  ادامه  در  معین  عزیزی 

برای  توان  می  را  دارویی  های  درمان 
سایر  درمان  و  پرخاشگری  کنترل 
نقص  و  فعالی  بیش  مثل  همراه  اختالالت 
درمان  لذا  کرد  استفاده  و اضطراب  تمرکز 
باید  و  ندارد  کارایی  تنهایی  به  داروئی 
باشد. دارویی  غیر  های  درمان  همراه 

خصوص  در  بالینی  روانشناس  این 
اختالل  دچار  کودکان  با  رفتار  چگونگی 

کرد:  بیان  جوئی  مقابله  و  نافرمانی 
و  دهند  نشان  مثبت  رفتار  باید  والدین 
تشویق  را  او  کودک  همکاری  صورت  در 
کنند، همچنین با مشاهده شدت بحث به 
جلوگیری  برای  و  دهند  استراحت  کودک 

کنند.  ترک  را  مکان  بحث  ادامه  از 
عدم  عواقب  خصوص  در  معین  عزیزی 
کودکان  این  افزود:  اختالل  این  درمان 
دلیل  به  کافی  هوش  داشتن  وجود  با 
مقابل  در  مقاومت  مشارکت،  نداشتن 
مشکالت  حل  بر  اصرار  و  دیگران  توقع 
می  منزوی  معموال  اطرافیان  کمک  بدون 
ندارند  پیشرفتی  مدرسه  در  بعضا  و  شوند 
برند  نمی  لذت  انسانی  روابط  از  همچنین 
در  اختالل  ایجاد  باعث  مسئله  همین  و 
نوجوانان  در  و  ها  آن  اجتماعی  روابط 
مصرف  سوء  به  گرایش  به  منجر  گاهی 

► شود.      می  مخدر  مواد  و  الکل 

● علل وعوامل نافرمانی و مقابله جویی فراتر از لجبازی کودکان  چیست؟   ●

در گفت وگو یی مطرح شد:

● تعداد کودکان رها شده در سطح شهر بسیار نادر و ناچیز است      ● زوج های جوان باید همه جا 
»دوتایی« ظاهر شوند؟

نه  دارند،  صمیمیت  به  نیاز  زوجین  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  یک 
ازدواج  اوایل  در  ویژه  به  زوجین  بعضا  گفت:  نبودن  هم  کنار  از  ترس 
تصور می کنند باید همه جا دوتایی حاضر شوند و هر کجا که می روند 
با هم  این در حالی است که زوجین در عین  باشند،  در کنار یکدیگر 

کنند. رفتار  هم  از  مستقل  باید  بودن، 
که  جایی  هر  زوجین  که  تصور  این  کرد:  اظهار  انزانی  یسنا  گوهر 
در  افراد  آنچه  به  آن  ریشه  و  است  غلط  باشند،  هم  با  باید  می روند 
والدین  روابط  بین  و  ازدواج  از  قبل  خود  زندگی  فرهنگ  و  خانواده 

می گردد. باز  بوده اند،  شاهد 
وی با ذکر مثالی افزود: برای مثال دختری که مادرش همواره با مادر 
شوهر دچار چالش بوده و رفتار پدرش با خانواده تحت تاثیر سخنان 
مشترک  زندگی  وارد  فکری  زمینه  همین  با  است،  بوده  شوهر  مادر 
در  جا  همه  باید  مشترک  زندگی  حفظ  برای  می کند  تصور  و  می شود 
از  موضوع  این  در  افراد  نگرش  نوع  واقع  در  باشد.  خود  همسر  کنار 

می گیرد. نشات  داشته ،  وجود  والدین  بین  که  ارتباطی  نوع 
را  باید اهداف خاص خودش  روانشناس معتقد است که هر زوج  این 
داشته باشد و برای اهداف فردی خود پس از ازدواج نیز تالش کند.
در  ازدواج  با  که  هستند  دایره  دو  همانند  مرد  و  زن  انزانی،  گفته  به 
مشترک  زندگی  از  بخش هایی  در  رو  این  از  و  می گیرند  قرار  هم  کنار 
ندارند. نیز هم پوشانی  در قسمت هایی  و  دارند  یکدیگر هم پوشانی  با 
افراد  این  کردن  دنبال  و  فردی  اهداف  داشتن  لزوم  به  اشاره  با  وی 
را  خود  خاص  اهداف  باید  فرد  هر  کرد:  نشان  خاطر  ازدواج،  از  پس 
روحی  و  جسمی  آموزشی،  تفریحی،  معنوی،  مختلف  های  زمینه  در 
و... پس از ازدواج نیز دنبال کند. در واقع پس از ازدواج زوجین باید 
را  آنها  و  باشند  و هم اهداف مشترک زوجی داشته  هم اهداف فردی 

کنند. دنبال 
یکدیگر  به  نسبت  زوجین  مالکیت  احساس  از  بخشی  روانشناس  این 
کرد:  تصریح  و  دانست  معطوف  درونی  ترس های  به  را  ازدواج  از  پس 
ازدواج  از  پس  همسر  دادن  دست  از  ترس  و  وابستگی  احساس  این 
در  این  می شود  بیشتر  مشترک  زندگی  اولیه  سال های  در  ویژه  به  و 
ترس  نه  و  صمیمیت  به  نیاز  خود  روابط  در  زوجین  که  است  حالی 

دارند.
از  را  جسمی  و  عقالنی  روانشناختی،  تفریحی،  صمیمیت  انزانی 
جمله انواع صمیمیت عنوان کرد و ادامه داد: هرچه صمیمیت میان 
واقع  در  می یابد.  کاهش  آنها  درونی  ترس های  شود  بیشتر  زوجین 
فعالیت های  صرف  را  مشترک  زندگی  از  بخشی  می توانند  زوجین 
به  را  دیگر  بخشی  و  کنند  شده  یاد  صمیمت های  راستای  در  مشترک 
باشند. خود  فردی  اهداف  و  فعالیت ها  انجام  مشغول  فردی  صورت 
یابند  دست  خود  فردی  اهداف  به  نتوانند  زوجین  اگر  وی،  گفته  به 
نهایتا تمام زندگی را در بودن با همسر معنا می کنند و از این رو ترس 

آنها شدت می گیرد. در  دادن همسر  از دست 
را  خاصی  مرز  نمی توان  که  کرد  تاکید  حال  عین  در  روانشناس  این 
تعیین  مشترک  زندگی  در  فردی  و  مشترک  فعالیت های  انجام  برای 
خانوادگی  و  محیطی  شخصیتی،  ویژگی های  به  امر  این  چراکه  کرد 

دارد. بستگی  فرد  هر 
از  پیش  مشاوره  اهمیت  بر  تاکید  با  خود  سخنان  ادامه  در  انزانی 
تعهد  افزایش صمیمیت،  و همسر،  از خود  بهتر  برای شناخت  ازدواج 
کنار  از  ترس  رفع  برای  حل  راه  بهترین  را  زوجین  بین  شوق  و  شور  و 
خواسته ها  باید  زوجین  که  گفت  هم  را  این  و  دانست  نبودن  همسر 
یکدیگر  انتظارات  و  خواسته ها  درباره  بشناسند،  را  خود  انتظارات  و 
تمرکز  نیز  خود  فردی  اهداف  روی  بر  حال  عین  در  و  کنند  صحبت 

. کنند
و  افراد  افزود: خاطرات گذشته  پایان سخنان خود،  روانشاس در  این 
محیطی که در آن پرورش پیدا کرده اند در دیدگاه و نگرش آنها نسبت 
از ازدواج بسیار مهم است.  به چگونگی فعالیت فردی و مشترک پس 
بنابراین می توان برای شناخت این مسائل و رفع آنها از مشاوره پیش 
/ کرد.  شروع  را  گاهانه ای  آ زندگی  بتوان  تا  گرفت  کمک  ازدواج  از 

خبرانالین
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صدر  در  را  غذا  ژئوپلیتیک  اوکراین،  جنگ       ◄
جنگ  این  است.  داده  قرار  جهان  رسانه های  اخبار 
ژئوپلیتیک  امنی  نا  چگونه  که  است  داده  نشان 

شود. منجر  غذایی  امنی  نا  به  می تواند 
حال  در  بایدن  جو  دولت  بلومبرگ،  گزارش  به 
برای  آمریکا  ملی  امنیت  استراتژی  بازنویسی 
در  اوکراین  جنگ  درس های  است.  کنگره  به  ارائه 
از  یکی  غذا  شد.  خواهد  گنجانده  استراتژی  این 
و  معمول  از سوژه های  فراتر  تازه،  و  موضوعات جدید 
این گزارش مورد  آمریکاست که در  سنتی دیپلماسی 

است. گرفته  قرار  توجه 
اخبار  صدر  در  را  غذا  ژئوپلیتیک  اوکراین،  جنگ 
نشان  جنگ  این  است.  داده  قرار  جهان  رسانه های 
می تواند  ژئوپلیتیک  ناامنی  چگونه  که  است  داده 
از  کامل  مجموعه ای  و  شود  منجر  غذایی  ناامنی  به 

آورد. پدید  جهان  سراسر  در  را  مشکالت 
متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار  جهانی  سازمان 
نفری  میلیون   ۱۵۰ افزایش  از  در گزارش جدید خود 
سال های  طی  جهان  در  سوءتغذیه  دارای  جمعیت 
علت  کرونا  شیوع  و  است  داده  خبر   ۲۰۲۱ تا   ۲۰۱۹
ناامنی   ۲۰۲۰ سال  در  است.  شده  عنوان  امر  این 
پنج  کل  از  بیشتر  جهان  در  غذایی  شدید  تا  متوسط 
در  نفر  میلیارد   ۳.۱ یافت.  افزایش  آن  از  قبل  سال 
این سال نتوانستند یک رژیم غذایی سالم برای خود 
جمعیت  می دهد  نشان  برآوردها  برخی  کنند.  تهیه 
افرادی که در مرز گرسنگی قرار دارند از سال ۲۰۱۹ 

است. شده  برابر   ۱۰ سو  این  به 
جهان  که  است  نگذاشته  باقی  شکی  آمارها  این 
جنگ  و  است  داشته  عقب گرد  گرسنگی  با  مبارزه  در 

است. کرده  عمیق تر  را  بحران  این  اوکراین 
غذای  می تواند  که  اوکراین  غالت  تن  میلیون ها 

در  کشورهای  است.  بلوکه شده  باشد  نفر  میلیون ها 
حال توسعه از جمله کشورهای خاورمیانه ای و شمال 
آفریقا ضربه سختی از این امر خورده اند. تحریم های 
شیمیایی  کود  به  دنیا  کشاورزان  دسترسی  غرب 
رفتن  باال  است.  کرده  سخت تر  را  روسیه  ساخت 
مواد  قیمت های  نیز  کشتیرانی  و  انرژی  هزینه های 

برده اند. باالتر  و  باال  را  غذایی 
جاری  سال  در  می زند  تخمین  غذا  جهانی  برنامه 
ناامنی  وخیم  شرایط  با  نفر  میلیون   ۴۷ میالدی 
نمی توانند  افراد  این  یعنی  شده اند.  مواجه  غذایی 
دست  سالم  زندگی  یک  داشتن  برای  کافی  غذای  به 
دیگر  کشورهای  و  سودان  یمن،  سومالی،  در  یابند. 
دارد  افزایش  به  رو  گرسنگی  از  ناشی  مرگ ومیرهای 
کشورها  این  به  کمک  برای  پیش تر  که  دالرهایی  زیرا 
تغییر  اوکراین  سمت  به  اکنون  می یافت  اختصاص 
شود  طوالنی تر  اوکراین  جنگ  اگر  داده اند.  جهت 

داشت. را  اوضاع  بیشتر  وخامت  انتظار  باید 
محصول  قحطی  هند  می  هشدار  اقتصاددان ها 
فروپاشی  احتمال  نباید  و  است  سیاسی  دعواهای 
شدید  گرسنگی  گرفت.  دست کم  را  جهانی  سیستم 
جدید  موج  می تواند  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
مهاجران از این منطقه به سمت اروپا را به راه بیندازد 
که درنتیجه، مشکالت و دودستگی ها در اروپا تشدید 
مردم  هجوم  باعث  می تواند  غذا  کمبود  شد.  خواهد 
این  از  افراطی  گروه های  و  شود  شهرها  به  گرسنه 
و  خشونت  و  درگیری  و  کنند  سوءاستفاده  موقعیت 

بیاورند. ارمغان  به  را  بی ثباتی 
بروز  را متهم می کند که عامل  آمریکا روسیه  دولت 
بلینکن  آنتونی  مثال  برای  است.  شده  شرایط  این 
روسیه  سیاست های  است  گفته  آمریکا  خارجه  وزیر 
به سرنگونی دولت  برای تشدید کمبود غذا در جهان 

است. شده  منجر  سریالنکا 
پیش تر  هستیم  مواجه  آن  با  امروزه  که  شرایطی 
در  روسیه  انقالب  است.  داده  رخ  تاریخ  طول  در  نیز 
جهانی  جنگ  که  داد  رخ  شرایطی  در   ۱۹۱۷ سال 
بود و  آورده  وارد  راه آهن  به خطوط  اول ضربه سختی 
برای سیر کردن جمعیت های گرسنه  نقل وانتقال غذا 

بود. کرده  سخت  را 
عربی  انقالب های  با  نیز   ۲۱ قرن  اول  دهه  در 
موسوم به بهار عربی مواجه شدیم که به دلیل افزایش 

در  سیاسی  و  نظامی  تنش های  داد.  رخ  غذا  قیمت 
در  همچنان  و  است  نکرده  فروکش  هنوز  خاورمیانه 

هستیم. مواجه  داخلی  جنگ  با  لیبی  و  سوریه 
دو  بین الملل  محیط  ناامنی  و  غذایی  ناامنی   

مقوله جدانشدنی از هم هستند و به عبارت دیگر اگر 
بود. نخواهد  هم  غذایی  امنیت  نباشد  جهانی  نظم 

با  می توانند  بین المللی  نهادهای  و  دولت ها 
و  کنند  مرتفع  را  کنونی  مشکالت  اقداماتی،  اتخاذ 
تولید  به  دادن  اولویت  کشاورزی،  تولیدات  افزایش 
فقیر  افراد  از  اضطراری  حمایت های  تقویت  غذا، 
جمعیت های  به  بین المللی  کمک های  تشدید  و 
کشورها  برخی  است.  اقدامات  این  جمله  از  گرسنه 
آبی  و  زمینی  راه های  از  استفاده  با  دارند  سعی 

مسلمًا  اما  دهند.  افزایش  را  اوکراین  غالت  صادرات 
طریق  این  از  اوکراین  غالت  از  کوچکی  بخش  فقط 
را  بین المللی  بازارهای  به  ورود  و  صادرات  امکان 

► دارد./ایرنا     

◄     وقتی صحبت از پیامدهای 
امنیت،  بر  اوکراین  و  روسیه  جنگ 
می شود،  جهان  در  انرژی  و  غذا 
اضافه  برای  جدیدی  چیز  دیگر 
به  آنچه  اما  ندارد؛  وجود  کردن 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  خوبی 
جنگ  این  پیامدهای  نگرفته 
رابطه  و  عرب  جهان  شرق  بر 
نفوذ  برای  که  است  قدرت هایی 
می کنند.  رقابت  بایکدیگر  آن  در 
روسیه،  از  عبارتند  قدرت ها  این 
عربستان  و  اسرائیل  ایران،  ترکیه، 

. ی د سعو
اشتباه  نتیجه  در  روسیه 
به  راهبردی  سطح  در  محاسباتی 
کنترل  شدید،  تحریم های  خاطر 
در  انرژی  بازارهای  بر  ضعیفش 
در  چین  بر  زیادش  اتکای  و  اروپا 
نبرد خود با غرب زیان خواهد دید؛ 
رسانه ای  تحلیل های  برخالف  اما 
به  خود  توجه  جنگ  ابتدای  در 
نخواهد  کم  را  عرب  جهان  شرق 
مهم  نیروهای  از  کدام  هیچ  و  کرد 
نشینی  عقب  سوریه  از  کشور  این 

ند.  نکرده ا
و  نیرو  تامین  که  این  رغم  علی 
به  سوریه  در  کشور  این  تجهیزات 
علت بسته شدن حریم هوایی ترکیه 
و  روسیه  نظامی  نیروهای  برابر  در 
در  دریانوردی  آزادی  شدن  محدود 

دشوارتر  داردانل  و  بسفور  تنگه  دو 
به  روسیه  نظامی  فعالیت  اما  شد؛ 
یعنی  این  و  است  باقی  خود  قوت 
شرق  در  را  خود  حضور  مسکو 
از  مهمی  بخش  مدیترانه  دریای 
درگیری خود با غرب می داند. بلکه 
حتی فراتر، خروج خود از سوریه را 
در  بزرگ  بازی  از  خروج  معنای  به 

جایی  یعنی  می داند؛  خاورمیانه 
که از طریق حضور در آن ابزارهای 
ترکیه،  بر  فشار  اعمال  برای  مهمی 
حتی  و  عربستان  و  اسرائیل  ایران، 

دارد. اروپا  و  آمریکا 
اوکراین  جنگ  اگرچه  ایران  اما 
را فرصتی برای استفاده در سطوح 
مشخص  بعدا  اما  یافت؛  مختلف 

جنگ  این  از  زیان هایش  شد 
باور  ابتدا  در  تهران  است.  بیشتر 
خواهد  باعث  انرژی  بحران  داشت 
به  وین  مذاکرات  در  آمریکا  شد 
این  تنها  نه  شود.  وادار  امتیازدهی 
نفتی  بلکه صادارت  نداد  اتفاق رخ 
ایران به چین به علت فروش نفت از 
سوی روسیه به این کشور با قیمت 

کمتر آسیب دید. فراتر اینکه تهران 
جنگ  به  مسکو  بودن  سرگرم  از 
خود  نفوذ  تقویت  برای  اوکراین 
بلکه  نبرد  بهره  چندان  سوریه  در 
از  برای جلوگیری  به روسیه  نیازش 
عملیات جدید نظامی ترکیه بیشتر 
بهره  کرد  بدتر  را  اوضاع  آنچه  شد. 
بودن  سرگرم  از  اسرائیل  برداری 

افزایش  برای  اوکراین  به  روسیه 
سوریه  در  ایران  منافع  به  حمالت 
میزان  اوکراین  جنگ  زمان  از  بود. 
حمالت اسرائیل به اهداف و منافع 
داخل  در  حتی  سوریه  در  ایران 

است. یافته  افزایش  ایران 
اما ترکیه نیز که جایگاه خود را به 
میزان زیادی در نتیجه نیاز روسیه و 
ناتو به این کشور در درگیری اوکراین 
در  دستاوردهایش  اما  کرد؛  تقویت 
از  اینکه  وجود  با  نبود.  انتظار  حد 
شمار  به  برندگان  ترین  برجسته 
انرژی  و  سوخت  هزینه  اما  می آید؛ 
در  تورم  میانگین  نیز  و  کشور  این 
ترکیه به میزان زیادی افزایش یافته 
و  روسیه  نیاز  از  است  نتوانسته  و 
انجام عملیات  برای  به خود  آمریکا 
نیروهای  علیه  سوریه  در  نظامی 

کند.  استفاده  »قسد« 
نمی رسد  نظر  به  نهایت  در 
برنده  جنگ  بزرگترین  که  عربستان 
از  بتواند  می رود  شمار  به  اوکراین 
بازار  در  خود  بی همتای  جایگاه 
بیشتر  انباشت  از  غیر  به  انرژی 
نفتی  دستاوردهای سیاسی  درآمد 
واقعی ای بدست آورد. علت نیز این 
است که هیچ راهبردی برای محقق 

ندارد. مسئله  این  ساختن 
 / قبالن   مروان  نویسنده: 

► ایرانی    دیپلماسی 

بلومبرگ:

● از ناامنی ژئوپلیتیک تا ناامنی غذایی درجهان   ●

العربی الجدید :

● کسی در خاورمیانه از جنگ روسیه با اوکراین سود نبرده است   ●

نظر  از  گفت:  آمریکا  مسائل  کارشناس      ◄
به عنوان یک هدف استراتژیک و یک  واشنگتن چین 
سند  در  دیگر  سوی  از  و  است  مطرح  علنی  تهدید 
هیچ  از  را  تهدید  این   ۲۱ قرن  در  خود  ملی  امنیت 

نمی دارد. نگه  مخفی  منظری 
در  آمریکا  مسائل  کارشناس  مطهرنیا«  »مهدی 
میان  لفظی  مجادالت  و  درگیری ها  جدید  دور  تشریح 
چین و آمریکا در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: آنچه در 
مورد چین مطرح است در واقع می تواند پژواک تالش 
به  دادن  شکل  و  سر  و  آینده  برای  بزرگ  قدرت های 
نظام  که  باشید  داشته  توجه  باشد.  جهانی  نوین  نظم 
بر یک نظم جدید است  آن، مبتنی  بافت  و  بین الملل 
و  اشکال  امروز  به  تا  دور  گذشته  از  تاریخ  تمام  در  و 
گذشته  از  دیده ایم.  را  نظم  این  از  مختلفی  مدل های 
چین،  امپراتوری  مانند  بزرگ  امپراتوری های  دور 
نبردهای  و  ایران و غیره وجود داشتند  امپراتوری رم، 
در  و  آمد  وجود  به  قدرت  مراکز  این  میان  زیادی 
الگوهای  که  بودیم  شاهد  را  زیادی  رقابت های  نهایت 
الگوهای  است.  کرده  حاکم  نظم،  این  بر  را  متمایزی 
آورد که  به وجود  را  نظم های خاص خود  متعددی که 
تا  و  باید شروع کرد  پولیبیوس  از دیکتاتوری موردنظر 
به امروز هم باید گفت که نظام بین الملل همان نظام 

است. پولیبیوس  موردنظر  نظام  به  شبیه 
وی ادامه داد: در نظام مورد نظر او یک ابر قدرت 
اداره  را  و نهادهای زیر دست  وجود دارد و سازمان ها 

پادشاهی  الیگارشی،  نظام  از  تلفیقی  و  می کند 
همین  بر  می دهد.  نشان  همه  به  را  دموکراتیک  و 
ابرقدرت  عنوان  به  را  آمریکا  از  اعم  قدرت  سه  اساس 
و چین به عنوان بازیگری که می خواهد به واشنگتن 
امتداد  در  و  می بینیم  را  بزند  طعنه  و  شود  نزدیک 

در  اگر  را  سقوط  این  دارد.  حضور  اروپا  اتحادیه  آنها 
می بینیم  کنیم،  مشاهده  کسینجر  اخیر  گفته های 
بود  زنده  دوگل«  »شارل  اگر  که  است  معتقد  هنوز  او 
به گونه ای  نوین جهانی  را در نظم  می توانست اوضاع 
مساله  میان  این  در  کند.  کنترل  و  ببرد  پیش  دیگر 
پرونده  یک  و  اهمیت  حائز  بسیار  آمریکا  برای  چین 
فروپاشی  از  بعد  آمریکا  به حساب می آید.  استراتژیک 

تمدن های  نبرد  بر  تکیه  با  شوروی  جماهیر  اتحاد 
که  کند  ایجاد  را  نظم  جدید  هانتینگتون می خواست 

شد. روبه رو  چالش هایی  با  البته 
از  پس  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
آن شاهد بودیم که ایاالت متحده تروریسم بین المللی 
را مطرح کرد که این عامل هم نتوانست به هر ترتیب 
به  بزند.  رقم  بود  مدنظرشان  که  آنگونه  را  اوضاع 
نتوانستند  آنها  مسائل،  این  به  توجه  با  دلیل  همین 
چین  سو  یک  از  اساس  همین  بر  و  ببرند  جلو  را  کار 
علنی  تهدید  یک  و  استراتژیک  هدف  یک  عنوان  به 
امنیت  سند  در  آمریکا  دیگر  سوی  از  و  است  مطرح 
منظری  هیچ  از  را  تهدید  این   ۲۱ قرن  در  خود  ملی 
متحده  ایاالت  دیگر  عبارت  به  نمی دارد.  نگه  مخفی 
در  این  و  می زند  فریاد  را  چین  تهدید  بلند  صدای  با 
نیویورک  موجود،  مخاطرات  اساس  بر  که  است  حالی 
بتواند  تا  دارد  تمایل  سرمایه داری  قطب  عنوان  به 
می کند  سعی  هم  پکن  مقابل  در  کند.  مهار  را  چین 
ابر قدرتی مانند آمریکا را وارد چالش های  به نوعی  تا 
آمریکایی ها  که  اینجاست  بحث  اما  کند  خود  خاص 
از حد، چین را یک  با بزرگنمایی بیش  سعی می کنند 

دهند. نشان  دنیا  به  عملی  تهدید 
نانسی  احتمالی  میان سفر  این  در  افزود:  مطهرنیا 
نمایندگان  مجلس  رئیس  عنوان  به  تایوان  به  پلوسی 
از  بسیاری  صدای  حاال  که  شده  مطرح  آمریکا 
مقام های چین و آمریکا را درآورده است. توجه داشته 

در  که  است  نفری  نخستین  پلوسی  نانسی  که  باشید 
سابق  رئیس  پیروزی  از  پس  و  میالدی   ۲۰۰۰ سال 
آن  از  و  گفت  تبریک  او  به  تلفنی  صورت  به  تایوان 
بحث  که  حاال  است.  گذشته  سال   ۲۲ تاکنون  روزها 
که  توجه کرد  این مسئله  به  باید  او مطرح شده،  سفر 
سفر  با  پنتاگون  که  می کند  اعالم  یک باره  هم  بایدن 
مواضع  این  نظرم  به  و  است  مخالف  تایوان  به  پلوسی 
یک  نمی توان  را  آمریکا  رئیس جمهوری  گفته های  و 

دانست. وی  سن  بودن  باال  سر  یا  ساده  اقدام 
داشت  توجه  باید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
دموکرات  حزب  در  را  خود  روزهای  آخرین  پلوسی  که 
باعث  وی  همسر  مشکالت  و  مسائل  و  می کند  سپری 
آمریکا قرار  زیر ذره بین ساختار قضایی  او هم  تا  شده 
بگیرد. این موضوع می تواند یک معادله درون حزبی را 
به میان بکشد؛ به گونه ای که او سفرش به تایوان را با 
صدای بلند فریاد می زند و در مقابل دولت بایدن هم 
تا  او است  به دنبال حرکت در جهت خالف سناریوی 
آنگونه که فکر می کنند  را  بتواند همه چیز  در یک جا 
اساس  این  بر  کنند.  فصل  و  حل  امتیاز  بدل  و  رد  با 
می گوید  که  کیسینجر  هنری  مانند  شخصی  دیدگاه 
نیکسون متخصص پرونده چین و آمریکا بوده، درست 
است و به نظرم بایدن می خواهد این پرونده را به گونه 
سعی  بایدن  دیگر  عبارت  به  کند.  مدیریت  دیگری 
وارد  سپس  و  کند  پیاده  را  هدفمند  آرام سازی  دارد 

► پلکانی شود.     به صورت  با چین  تقابل آشکار 

مطهرنیا در گفت وگو یی مطرح کرد:

● ازآرام سازی هدفمند تا تقابل آشکار با چین به صورت پلکانی     ●
آغاز نهضت پارکینگ عمومی در قم

از افزوده شدن ۱۰۰۰ سلول 
پارکینگ تا ساماندهی و بهبود 

پارکینگ های موجود
 ۶ حدود  هم اکنون  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
پارکینگ،  پروژه  دو  احداث  با  که  داشته  وجود  قم  در  پارک  جای  هزار 

می رسد. پارک  سلول  هزار   ۷ به  قم  عمومی  پارکینگ  ظرفیت 
وضعیت  بررسی  نشست  در  طبیبی  مسعود  شهرنیوز،  گزارش  به 
برگزار  فارس  خبرگزاری  قم  استان  دفتر  در  که  شهری  پارکینگ های 
با دربرگیری بیش  پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر  اینکه  بیان  با  شد، 
است،  جاری  ترافیکی  طرح های  مهم ترین  از  پارک  سلول  هزار  یک  از 
پارکینگ ۴۶  از هزینه حذف  اظهار داشت: سال ۹۹ درآمد شهرداری 
میلیارد تومان و از محل کسر پارکینگ نیز ۲۰ میلیارد تومان بوده که با 

کرد. احداث  می توان  پارک  جای   ۲۵۰ نهایتًا  رقم  این 
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰، درآمد حذف و کسر پارکینگ شهرداری 
پارک  جای   ۴۰۰ فقط  نیز  رقم  این  با  که  بوده  تومان  میلیارد   ۱۰۰ قم 
می توان احداث کرد، گفت: پرداخت الکترونیکی و یکسان سازی شیوه 
پرداخت برای مدیریت بهتر زمان و کاهش تخلفات جزئی جزو تعهدات 

کاری معاونت حمل ونقل و ترافیک است.
لکه های مصوب  ترافیک شهرداری قم عدم تملک  و  معاون حمل ونقل 
ظرفیت  افزایش  در  ادواری  معضالت  از  را  پارکینگ  احداث  جهت 
پارکینگ ها دانست و افزود: در چنین شرایطی شهرداری قم به دنبال 
رفته  قبلی  مصوب  لکه های  بجای  دیگر  اراضی  جایگزینی  و  انتقال 

است.
تعامالت  قم  در  پارکینگ  ظرفیت  افزایش  برای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مطلوبی با آموزش و پرورش برای ایجاد پارکینگ های موقت انجام گرفته 
جاری  سال  پایان  تا  انجام شده  پیش بینی های  طبق  کرد:  ابراز  است، 

آغاز شود. پارکینگ در قم  عملیات اجرایی دو 
با بیان اینکه برای تکمیل پارکینگ هوشمند و طبقاتی میدان  طبیبی 
هستیم،  خصوصی  بخش  فنی  سرمایه گذاران  با  رایزنی  حال  در  معلم 
اضافه کرد: پارکینگ معلم یکی از اولین پارکینگ های هوشمند کشور 
آن دچار معضل شده  نگهداری  در  فنی  توانایی  به خاطر عدم  که  بود 
بخش  فنی  توان  از  استفاده  و  خدمت  خرید  منظور  همین  به  و  است 

دارد. قرار  ترافیک  و  معاونت حمل ونقل  کار  در دستور  خصوصی 
پارکینگ  اقتصادی  توجیه  و  ارزش افزوده  ایجاد  برای  کرد:  عنوان  وی 
معلم، اجازه پارک حاشیه ای در محدوده آن نباید داده شود، برای رفع 
یک مشکل الزم است تا نهادهای متولی با هماهنگی و همدلی در کنار 

بگیرند. یکدیگر قرار 
محدودیت  به  اشاره  با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
خودرو  ورودی  ظرفیت  افزایش  گفت:  سلیمانی،  شهید  بلوار  ترافیکی 
در کنار جداسازی مسیر خودروهای ورودی به پارکینگ زائر در دستور 

دارد. قرار  شهرداری  کار 
مدیریت  جهت  آسانسوری  توان  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
خودروی های ورودی به پارکینگ زائر با هدف احداث پارکینگ مکانیزه 
زائر است،  پارکینگ  راهکار ریشه ای حل معضل  انسانی  بدون دخالت 
از  زائر  پارکینگ  به  خودروها  ورودی  طرح  این  قالب  در  کرد:  ابراز 
از  یکی  در  و هر خودرو  انجام  به صورت هوشمند  منتظری  بلوار شهید 

می گیرد. قرار  سلول ها 
وجود  حقوقی  مشکالت  برخی  بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  طبیبی 
احساس  چارسو  پارکینگ  خصوص  در  نیز  ایمنی  و  اداری  مباحث 
قابل حل  همدلی  و  تعامالت  قالب  در  مباحث  این  همه  که  می شود 
است، یادآور شد: این پروژه می تواند در زمان کوتاهی به صورت کامل 

بگیرد. قرار  شهروندان  اختیار  در 
جهت  زمین  قطعه  یک  نیز  بنفشه  بازار  محدوده  در  اینکه  بیان  با  وی 
برخی  خاطر  به  که  شده  تملک  گذشته  چندسال  از  پارکینگ  احداث 
داشت:  اظهار  است  نرسیده  سرانجام  به  هنوز  حقوقی  مشکالت 
همچنین تسطیح اراضی پیرامونی مزار چهل اختران نیز برای افزایش 

دارد. قرار  شهرداری  کار  دستور  در  پارکینگ  ظرفیت 
توسعه  ضرورت  ادامه  در  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
که  تازمانی  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  هوشمند  شبکه های 
نارضایتی ها  برخی  بروز  باشد  انسانی  عوامل  بر  خدمات  ارائه  اتکای 
برای  هوشمند  سامانه های  به  شکل دهی  است؛  اجتناب ناپذیر  موردی 
افزایش رضایتمندی عموم جزو  و  انسانی  اشتباهات  بروز  از  جلوگیری 

است. قم  شهرداری  اولویت های 
رفع  برای  گفت:  غدیر  تونل  ایمنی  نگرانی های  برخی  به  اشاره  با  وی 
جهت  هوشمند  سیستم های  اجرای  کنار  در  تا  است  الزم  نگرانی ها 
عمرانی  اصالحات  برخی  امدادرسانی،  خودروهای  دسترسی  سهولت 

بگیرد. انجام  نیز 
استانداردهای  با  تناسبی  زائر  طبقاتی  پارکینگ  طبیبی،  گفته  به 
نیز  آن  نظافت  وضعیت  بهبود  برای  و  ندارد  قم  مانند  کالن شهری 

است. گرفته  صورت  مدونی  برنامه های 
به صورت  باید  جرائم  اخذ  درآمد  درصد   ۵۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
بر  افزون  ازآنجایی که  گفت:  شود،  واریز  شهرداری ها  به حساب  ماهانه 
۹۵ درصد جمعیت استان در شهرستان قم ساکن هستند، این رقم باید 

ترافیکی شهر هزینه شود. و  بهبود وضعیت حمل ونقل  برای 
طرح  که  زمانی  تا  گفت:  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
تالش  در  قم  شهرداری  شود؛  نهایی  کاظمی  شهید  پارکینگ  دائمی 
شهید  خیابان  بین  اولیه  ارتباط  بستر  ابتدایی  تسطیح های  با  تا  است 

کند. فراهم  را  صفاییه  خیابان  و  منتظری 
نهایی شدن  پارکینگ ضلع شرقی در حال  اینکه طرح  بر  تأکید  با  وی 
است و به زودی وارد مرحله عملیات عمرانی شده و هزار و ۶۰۰ جای 
بازنگری  در  کرد:  خاطرنشان  می شود،  احداث  پارکینگ  این  در  پارک 
ورودی  کاهش  و  مدیریت  شهر،  ترافیکی  و  حمل ونقل  جامع  طرح 
خودرو به هسته مرکزی شهر در قالب افق ۱۴۱۲ در حال انجام است.

طبیبی با اشاره به اینکه قم از نظر میزان حوادث راهنمایی و رانندگی 
به خصوص به خاطر وجود تعداد باالی موتورسیکلت، یکی از شهرهای 
همراه  به  چراغ دار  تقاطع های  اجرای  افزود:  است،  کشور  پرخطر 
حوادث  ایمنی  افزایش  برای  قم  در  تا  است  الزم  ترافیک  آرام سازی 

شود. دنبال  قدرت  با  رانندگی 
دانست  ترافیکی  طرح های  بهبود  پیش شرط  را  فرهنگ سازی  وی 
طرح  گفت:  ترافیک،  آرام سازی  نوین  طرح های  اجرای  بر  تأکید  با  و 
توسعه  هدف  با  بیگدلی  شهید  کوچه  در  رنگی  پیوسته  پیاده روهای 

اجراست. حال  در  ترافیک  آرام سازی  و  پیاده روی  فرهنگ 

خبر



اصلی ترین  گفت:  الهیات  حوزه  پژوهشگر       ◄
دین  به  دینی  شریعت زدگی  و  ظاهرگرایی  که  ضربه ای 
»دیانت  ما  برای  که  است  این  می کند،  وارد  دیندار  و 
و  غیرت  که  دیانتی  می آورد؛  ارمغان  به  را  کاریکاتوری« 
است. خالی  و  پوک  درون،  از  و  دارد  ظاهر  بر  حساسیت 
پژوهشگر  سهروردی،  جهانگیری  یحیی  حجت االسالم 
ثمرات  و  آفات  مورد  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  و  دین 
فارس  به  مذهبی  شریعت بسندگی  و  دینی  ظاهرگرایی 
از  ناشی  دینی  ظاهرگرایی  از  گسترده ای  بخش  گفت: 
به  امر  یعنی دین،  از دین است.  ما  برداشت ظاهرگرایانه 
قشری مسلکانه  فهم  بلکه  نمی کند،  ظاهر  در  محدودیت 
و  ظاهرگرا  دین  سمت  به  را   ما  دین،  از  ما  سطحی  و 
محدود در حیطه شریعت می برد؛ به شکلی که هیچ چیز 

نداریم.  قبول  ظاهری  مستحبات  و  احکام  از  به غیر  را 
دین با  الهیات  فرق 

بیان  تذکری  است  الزم  همین جا  در  داشت:  بیان  او 
و  الهیات  یک  داریم  دین  یک  ما  که  است  این  آن  و  شود 
با هم فرق می کنند. دین، موضوع پژوهش است  این دو 
و الهیات فرایند علمی که دست به مطالعه و تحقیق روی 
هر  که  دارند  وجود  گوناگونی  الهیات های  می زند.  دین 
در جهان  نشأت می گیرند.  دین  از  ما  »فهم«  به  بنا  کدام 
الهیات های  متفاوت،  خوانش های  و  قرائت ها  به  توجه  با 
الهیات  سلفی،  الهیات  است؛  گرفته  شکل  گوناگونی 

و...  عقل گرا  الهیات  ظاهرگرایانه،  الهیات  تفکیکی، 
دینی،  ظاهرگرایی  گذشت،  که  مقدمه ای  این  به  بنا  پس 
و  است  مذهبی  الهیات  نوعی  است،  دینی  فهم  نوعی 

ندهیم.  قرار  دین  با  مساوی  یا  برابر  را  آن  نباید 
دینی  قرائت های  به  نسبت  »سینرژی«  و  »آلرژی« 

جامعه  در 
چه  که  است  این  اصلی  سؤال  حال،  افزود:  وی 

ظاهرگرا  الهیات  که  می شود  موجب  عناصری  و  عوامل 
ما  دوری  علل  مهم ترین  بگیرد؟  شکل  قشری مسلک  و 
چیست؟  شریعت بسندگی  و  دین  جوهر  و  حقیقت  از 
یکی  دارد؛  گوناگونی وجود  این سؤال، جواب های  برای 
الهی دان  آن  دید  باید  که  است  این  آنان  جدی ترین  از 
به  نسبت  را  خاصی  نگرش  که  دین  حوزه  پژوهشگر  و 
زیست  زمینه ای  و  زمانه  چه  در  می کند  ترویج  عقاید 
کرده. گاهی دین پژوه در یک محیطی زیست می کند که 
و  رغبت  آن  کلی  و فضای  آن جامعه  دینی  فهم  به  نسبت 
او، در چنین شرایطی  میل مثبت دارد. طبیعی است که 
تفسیری است که  به  بنا  از دین می کند هم  برداشتی که 
است.  شده  واقع  پذیرش  مورد  و  است  مرسوم  جامعه  در 
توجه  با  او  باشد  مرسوم  شریعت زدگی  جامعه  آن  در  اگر 
نگاه  نوع  همین  گسترش  در  فراگیر  قرائت  با  موافقت  به 

می دارد. بر  قدم 
به  الهیات دان  و  عالم  گاهی  اما  گفت:  جهانگیری 
موجود  دینی  فضای  و  تفسیر  به  نسبت  نوعی»آلرژی« 
دارد که سعی می کند قرائت خود را از مقوله دین عکس 
رایج  تفسیر  با  و  است  موجود  که  دهد  نشان  چیزی  آن 
اشخاصی  از چنین  »ابن تیمیه«،  مثال  دارد.  سر مخالفت 
در  باطن گرایی  و  تصوف  اوج  دوران  در  که  او  است؛ 
خالف  راستای  در  دقیقا  می کرد،  زندگی  اسالم  جهان 
از دین قدم برداشت و ظاهرگرایی را بسط  قرائت مرسوم 

داد.  گسترش  و 
تاریخ  در  کرد:  بیان  الهیات  و  دین  حوزه  پژوهشگر 
نوعی  هم  انقالب  اوایل  تا   ۴۰ دهه  از  کشورمان،  معاصر 
پیدا  گسترش  کشور  در  شریعت زدگی  و  مناسک محوری 
نوع  این  با  تقابل  در  عالمان  از  گروهی  که  بود  کرده 
برداشت مرسوم دینی قدم نهادند و سعی کردند تا توجه 
آن  از  را هم مهم متذکر شوند.  و جوهره دین  به حقیقت 
و  می زدند  ظاهرگرایی  طبل  بر  که  بودند  افرادی  هم  سو 

می دادند.  ترویج  را  دینی  قرائت  و  تفسیر  همین 
دین داری کاریکاتوری محصول افراط و تفریط های 

دینی است
دینی  ظاهرگرایی  اصلی  خطر  مورد  در  جهانگیری 
و  ظاهرگرایی  که  ضربه ای  اصلی ترین  کرد:  تأکید 
این  می کند  وارد  دیندار  و  دین  به  دینی  شریعت زدگی 
می کند.  خلق  را  کاریکاتوری«  »دیانت  ما  برای  که  است 
دین  هسته  از  و  دارد  پوسته  دغدغه  کاریکاتوری  دیانت 
کلیت  از  بیش  دین  ظاهر  بر  که  دیانتی  است.  مغفول 
از  و  می دهد  خرج  به  حساسیت  و  غیرت  آن  حقیقت  و 
درون خود را خالی و پوک می کند و سر آخر جریان های 
جوامع  در  را  بوکوحرام  و  داعش  نظیر  رادیکالیستی 
گاهی  »ِتز«  که  کرد  توجه  باید  می کند؛  خلق  انسانی 
در  دیگری  خطر  می شود.  مبدل  خود  آنتی تر«   « به 
که  افراطی  از  می تواند  که  است  این  نهفته  ظاهرگرایی 

صرف  باطن گرایی  نام  به  تفریطی  یک  به  دارند،  خود 
ختم شوند. هر دوی این ها اگر تنها و بدون مدد دیگری 
لبه قیچی هستند که می تواند رشته دینداری  باشد مثل 

کند.  پاره  را  حقیقی 
از ظاهرگرایی سرچشمه  که  آفتی است  ریاساالری 

می گیرد
جامعه  در  داد:  ادامه  اسالمی  مطالعات  استاد 
بستر  و  فضا  و  است  رایج  دوزیستی  و  دوگانگی  ظاهرگرا 
جوامع  چنین  در   آنچه  فراهم.  منافق گونه  اعمال  برای 
دینی  ظواهر  صرف   ، است  گرفته  قرار  اساس  و  معیار 
چالش های  از  خیلی  در  قبولی  برای  شخص  پس  است، 
ظاهرگرایی  این  به  است  مجبور  اجتماعی  موجود 
در  او  بگوییم  است  بهتر  عبارتی  به  دهد،  تن  دینی 
در  ارزش ها  که  می کند  زندگی  »ریاساالر«  فضای  یک 
موضوع  این  شده اند،  خالصه  شریعت مداری  و  ظواهر 
که  بیاورد  پدید  می تواند  هم  را  اخالقی  بحران  نوعی 
در  می شود.  مناسک محوری  قربانی   ، »اخالق«  آن  در 
دیندار  با  حقیقی  دیندار  تمیز  که  است  حالتی  چنین 
ظاهر  معیار  که  چرا  است،  دشوار  و  سخت  کاریکاتوری 
در  دشوار.  امر  ظاهر  از  قضاوت  و  تشخیص  و  است 
اولین  حقیقی  دینداران  ظاهرپسند،  ریاساالِر  فضای 
آنان  پای  به  افراد  از  خیلی  اعمال  که  چرا  قربانیان اند 

► شد.     خواهد  نوشته 
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اثر   ۵۰ سهروردی  الدین  شهاب  اشراق  شیخ         ◄
فارسی  زبان  به  آن ها،  از  نیمی  از  بیش  که  دارد  مکتوب 
اندیشمند خدمت  این  این جهت هم  از  و  نوشته شده اند 
و  مباهات  مایه  که  داشته  فارسی  زبان  و  ایران  به  بزرگی 

است.  کشور  مردم  به  معرفی 
الدین  شهاب  شیخ  بزرگداشت  همایش  خبری  نشست 
برگزار  وحدت  تاالر  در  مردادماه  اول  امروز  سهروردی 
وزارت  وزارتی  حوزه  مدیرکل  شالویی  مراسم  این  در  شد. 
بلخاری  حسن  همایش،  دبیر  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
حبیبی  نجفقلی  فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن  رئیس 
سازمان  امنای  هیئت  عضو  اسالمی،  فلسفه  پژوهشگر 
وزارت  مدیرکل  حسنی  امرالله  ملی،  کتابخانه  و  اسناد 
زین العابدین  مجید  و  زنجان  استان  ارشاد  و  فرهنگ 
این  برنامه های  رودکی  بنیاد  عامل  مدیر  و  وزیر  مشاور 

کردند. تشریح  را  همایش 
گذشته  سال  از  گفت:  شالویی  نشست  ابتدای  در 
فرهنگی،  مفاخر  انجمن  همراه  به  فرهنگ  وزارت 
و  است  داده  قرار  برنامه  در  را  ایران  حکمای  بزرگداشت 
آغاز  نظامی  حکیم  بزرگداشت  با  گذشته  سال  برنامه  این 
جهانی  سطح  در  را  خود  اندیشمندان  بتوانیم  تا  شد 
الدین  از جمله مفاخر ما شیخ بزرگ شهاب  معرفی کنیم. 
سهروردی است که علی رغم عمر کوتاهش، با آثار بزرگ و 

است. شده  ماندگار  امروز  به  تا  ارزشمند 
این  گسترده  معرفی  داریم  بنا  امسال  داد:  ادامه  او 
انجام  بین المللی  و  ملی  سطح  در  را  بزرگ  شخصیت 
دهیم. در سطح ملی خصوصًا روی محور زنجان و همدان 
مشاء  و  اشراق  حکمت  دو  پایگاه  میان  فاصله  یعنی 
منطقه  دو  روی  جهانی  سطح  در  و  کردیم  برنامه ریزی 
سوریه که مدفن شیخ در آن جا قرار دارد و هندوستان که 

است. سهروردی  فکری  نفوذ  عمق  منطقه 
امسال  افزود:  سهروردی  بزرگداشت  همایش  دبیر 
کشور  فرهنگی  و  فکری  مفاخر  معرفی  تا  داریم  تالش 
نماند  باقی  کشور  فرهیخته  و  نخبه  جامعه  به  محدود 
حتی  مردم  عموم  سطح  در  را  اندیشه ها  این  بتوانیم  بلکه 
از  اگر  که  نحوی  به  دهیم  بسط  مدارس  دانش آموزان 
درباره  بتوانند  تنها  نه  بپرسید  اشراق  شیخ  درباره  مردم 

شهاب الدین  میان  فرق  بلکه  دهند  توضیح  آثارش  و  او 
صوفی  سهروردی  الدین  شهاب  با  را  فیلسوف  سهروردی 
هم  مجازی  فضای  در  کردیم  تالش  راستا  این  در  بدانند. 
پرورش  و  آموزش  ظرفیت  از  و  کنیم  برگزار  را  برنامه هایی 

بگیریم. بهره 
و  اساتید  و  فرهنگ  وزارت  از  سپاس  با  بلخاری  سپس 
نکته  سه  گفت:  زدند،  رقم  را  اقدام  این  این  که  محققان 
تاریخ،  در  که  این  اول  دارد؛  وجود  اشراق  شیخ  درباره 
علمی  نقش  به  محدود  نقش شان  که  هستند  بزرگانی 
نمی شود بلکه نقش تمدنی هم بازی می کنند. سهروردی 
پر چالش ششم مانند خواجه نصیرالدین طوسی  در قرن 
و  فرهنگ  شکل گیری  در  را  نقشی  چنین  هفتم  قرن  در 
برابر  در  به موقع  نقش آفرینی  با  و  کرد  بازی  ایرانی  تفکر 
به  الفالسفه  تهافت  در  فخررازی  یا  خاقانی  حمالت 
بنیان  را  اشراق  حکمت  و  کرد  علم  قد  فلسفه  و  حکمت 

گذاشت.
او نکته دوم را چنین ادامه داد: انجمن مفاخر پیش از 
بسیاری در سراسر کشور  یادبود  بناهای  پایه گذار  انقالب 
شناخته  سایرین  و  سینا  ابن  آرامگاه  مانند  امروز  که  بوده 
شده هستند. امیدواریم این امر مهم و مغفول با همکاری 
بناهای  ساخت  داریم  تالش  ما  و  شود  احیا  ارشاد  وزارت 
این  کنیم.  احیا  انقالب  از  پیش  جریان  مانند  را  یادبود 
سهرورد  در  اشراق  شیخ  یادبود  بنای  ساخت  از  حرکت 

شد. خواهد  آغاز 
این  پایه گذاری  اهمیت  درباره  را  سوم  نکته  بلخاری 
حکمت  میان  شد:  یادآور  همدان  و  زنجان  در  حرکت 
حکمت  نه  است.  برقرار  مستحکمی  رابطه  اشراق  و  مشاء 
عقل  از  که  است  اشراقی  چنان  آن  سهروردی  اشراقی 
چنان  آن  سینا  ابن  مشاء  حکمت  نه  و  باشد  گریزان 
بنابراین  باشد.  نبرده  اشراق  از  بویی  که  است  عقالنی 
این  پایگاه  دو  میان  کردن  برقرار  ارتباط  جذاب  ایده 
و  شد  پیگیری  و  مطرح  زنجان،  و  همدان  در  حکمت  دو 

می شود. برگزار  فردا  آن  کلنگ زنی  مراسم 
فعالیت های   ۹۵ سال  از  افزود:  مفاخر  انجمن  رئیس 
این  از  پیش  و  آغاز  ملی  مفاخر  معرفی  برای  انجمن 
از  اندیشمندانی  حضور  با  دیگری  برنامه های  هم 

مجموعه  و  شد  برگزار  جهان  نقاط  سایر  و  سوریه  ترکیه، 
همایش های  این  در  رسید.  چاپ  به  کتاب هایی 
حدادعادل،  محقق،  مهدی  چون  اندیشمندی  سخنرانان 
دیگر  بسیاری  و  سها  صدوقی  منوچهر  حبیبی،  نجفقلی 
به عالوه سخنرانی های کوچک  پرداخته اند.  به سخنرانی 
بسط  در  که  شده  برگزار  مجازی  فضای  در  هم  بزرگی  و 
دانش عمومی تأثیرگذار باشد. مقاالت این همایش ها هم 
دسترس  در  و  رسیده  چاپ  به  کتاب ها  و  مجموعه ها  در 

. ست ا
نمونه های  با  همایش  این  تمایز  به  پاسخ  در  شالویی 
برگزار  جهانی  سطح  در  امسال  برنامه  گفت:  قبلی 
اصل  است  روز  چند  تنها  که  همایش  برخالف  و  می شود 
متعدد  برنامه های  با  اشراق  شیخ  معرفی  و  بزرگداشت 
مانند هفته های فرهنگی وزارت ارشاد در کشورهای دیگر 
نمی توانیم  عالوه  به  داشت.  خواهد  ادامه  سال  آخر  تا 
اما  شوند  معرفی  مردم  به  ما  مفاخر  باشیم  داشته  انتظار 
بنابراین  نگیریم.  کمک  موسیقی  و  نمایش  سینما،  از 
و  دارد  قرار  برنامه  در  تلویزیونی  و  سینمایی  آثار  ساخت 
مذاکراتی با هنرمندان موسیقی و تجسمی شده تا آثاری 

شود. تولید  زمینه  این  در 
زبان  که  است  اندیشمندی  سهروردی  گفت:  بلخاری 
استعداد  تمثیلی  جایگاه  این  و  درآمیخته  تمثیل  با  او 
معرفی  عرصه  وارد  هنرمندان  تا  می کند  ایجاد  وسیعی 

شوند. سهروردی  رویکردهای  و  آثار  اندیشه، 
که  دارد  مکتوب  اثر   ۵۰ اشراق  شیخ  افزود:  شالویی 
و  شده اند  نوشته  فارسی  زبان  به  آن ها،  از  نیمی  از  بیش 
ایران  به  بزرگی  خدمت  اندیشمند  این  هم  جهت  این  از 
مردم  به  معرفی  و  مباهات  مایه  که  داشته  فارسی  زبان  و 

است. کشور 
رشته  شدن  محدود  از  تأسف  ابراز  ضمن  حبیبی 
گفت:  دانشگاه  در  درسی  واحد  یک  به  اشراق  حکمت 
مدت ها  اما  است  مشخص  زنجان  در  سهروردی  خانه 
آن ساخته شده  بر  و ساختمان جدیدی  قبل خراب شده 
منطقه  در  تا  شد  قرار  بنابراین  نیست.  بازیابی  قابل  که 

شود. احداث  یادبود  بنای  دیگری 
او درباره اهمیت سهروردی متذکر شد: اوژن یونسکو، 

کربن،  هانری  به  نامه ای  در  فرانسوی  شهیر  نویسنده 
شناساندن  بابت  او  از  فرانسه  به  اشراق  شیخ  آثار  مترجم 
نشانه های  از  یکی  این  و  کرده  تشکر  حکیمی  چنین 
اشاره  هم  خودش  که  موضوعی  اوست.  عالم گیر  حکمت 
تعبیر  و  می بیند  خوابی  شیخ،  بار  یک  ظاهرًا  بود.  کرده 
جهان  روزی  »من  که  می گوید  چنین  همراهش  به  را  آن 
شیخ  و  می کند  مخالفت  فرد  آن  اما  گرفت«  خواهم  را 
چرا  است.  روز  همین  روز  آن  من  نظر  به  می ورزد.  اصرار 

می شود  تدریس  جا  همه  در  اشراق  حکمت  می بینیم  که 
تالش های  با  هم  آن  که  نداشت  کرسی  چین  در  فقط  و 
وارد  اخیرًا  و  گرفته  صورت  آثار  ترجمه  اعوانی،  دکتر 
این  و  گرفته  را  جهان  او  است.  شده  چین  دانشگاه های 
را  فارسی  زبان  توان  که  تقدیر است  قابل  بسیار  کار شیخ 
برای بیان مفاهیم پیچیده فلسفی، ارتقا داده و مهم ترین 
مسئله فهم و درک اندیشه اوست که امیدواریم فرصت آن 

دهد. دست  هم  خودمان  کشور  مردم  برای 
برای  هنری  فعالیت های  تشریح  در  زین العابدین، 

برای  اشراق  شیخ  نگاه  گفت:  سهروردی  بزرگداشت 
مورد  تاکنون  اما  دارد  باالیی  ظرفیت  هنری  تولیدات 
توجه قرار نگرفته و در همین راستا با هنرمندان تجسمی 
صحبت کرده ایم و فراخوانی در این زمینه به زودی منتشر 
درباره  نمایشنامه  ارسال  فراخوان  عالوه  به  شد.  خواهد 
شیخ هم قرار است منتشر شود و گروه های موسیقی هم 

کرده اند. خلق  منظور  این  برای  را  آثاری 
شالویی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره ضرورت ایجاد 

در  فرهنگی  مؤثر  فعالیت های  برای  ایده پردازی  کمیته 
جهت شناساندن مفاخر کشور به گروه های مختلف مردم 
این  اما  گرفته  صورت  تاکنون  زیادی  تالش های  گفت: 
احتیاج  و  می طلبد  بلند  همت  و  است  دشوار  بسیار  کار 
این  اگر بخواهیم  به روزتر دارد  و  بیشتر  امکانات  به زمان، 
مفاخر  سطح  در  درست  انتظارات  سطح  به  را  شناساندن 
کشور برسانیم. خوشبختانه نگاه جدی وزارت فرهنگ در 
دوره جدید نشان می دهد به این امر اهتمام دارد و آن را 

در اولویت قرار داده است.    ►

در نشست خبری همایش بزرگداشت شیخ اشراق مطرح شد؛ 

● سهروردی با آثارمکتوبش به زبان فارسی خدمت بزرگی  به ایران و زبان فارسی کرده است    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۴ اجرای احکام 
مدنی به شماره ۴/۱۴۰۰ج/۴۲۷ ثبت گردیده خواهان حسن رحمتی خواندگان امنه ، نجمه ، مریم و فاطمه 
همگی رحمتی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۲۴۹ فرعی از ۱۰۴۲۱ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل 
پالک  به  )کارشناسی(  ملک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  مدیریت  ان  ارجاعی   ۱۴۰۰/۶/۳ است.  کرده  ارزیابی 
ثبتی شماره ۱۰۴۲۱/۲۴۹ اصلی ، له اقای حسن رحمتی علیه خانم ها مریم ، امنه ، فاطمه و نجمه رحمتی 
در   ۱۴۰۰/۶/۶ مورخ  در   ۳۷ پالک   –  ۹ شماره  کوی   – )اذر(  طالقانی  خیابان   – قم  نشانی  به  ابادی  رحمت 
امد و ضمن بررسی های  به عمل  بازدید  و  به محل معرفی شده مراجعه  اقای حسن رحمتی  معیت خواهان 
تصویر  مطابق  ارزیابی:  مورد  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، الزم 
ثبت  قم حوزه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  از   ۱۴۰۰/۴/۲۶ مورخ   ۱/۶۶۳۶ ثبتی شماره  وضعیت 
به پالک ثبتی شماره ۱۰۴۲۱/۲۴۹ اصلی واقع  و اعیان  اداره یک قم ، ملک مذکور ششدانگ عرصه  ملک 
در بخش یک قم با عرصه به مساحت حدودا ۱۵۰/۵۰ مترمربع به مالکیت اقای حسن رحمتی با جزء سهم 
با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹  از کل سهم ۶ دانگ عرصه واعیان  ۱/۷۵دانگ مشاع 
مریم رحمتی رحمت  مالکیت خانم  و   ۹۹ الف سال  ۲۰۰۶۸۰ سری  به شماره چاپی  اصلی  مالکیت  با سند 
ابادی با جزء سهم ۱/۶۲۵ دانگ مشاع از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ 
مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۱۳۴۷۱۹ سری ب سال ۹۷ و مالکیت خانم امنه 
رحمت ابادی با جز سهم ۰/۸۷۵ دانگ مشاع از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۲۰۰۶۸۱ سری الف سال ۹۹ و مالکیت 
با شماره مستند  اعیان  و  دانگ عرصه   ۶ از کل سهم  دانگ مشاع   ۰/۸۷۵ با جزء سهم  نجمه رحمتی  خانم 
مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۲۰۰۶۷۹ سری الف سال ۹۹ با 
حدودا اربعه شماال پی اشتراکی به طول ۲۱/۵۰ متر به پالک ۲۴۸ فرعی شرقا پی اشتراکی به طول ۷ متر به 
پالک ۲۵۰ فرعی جنوبا پی است به طول ۲۱/۵۰ متر به شارع ۴ متری احداثی غربا پی است به طول ۷ متر 
به شارع ۸ متری احداثی ، به ثبت رسیده است. مشخصات اعیانی ملک مورد بازدید: ملک موصوف یک باب 
با اعیانی کل به مساحت حدودا  خانه مسکونی به صورت دوبر و جنوبی ساز در دو طبقه زیرزمین و همکف 
با طاق ضربی احداث شده  تیر اهن  از  پایه اجری و سقف  با اسکلت دیوار  با احتساب سرپله  ۲۳۰ مترمربع 
، سرویس  فلزی مختصر  کابینت  با  اشپزخانه   ، ، سالن  که شامل یک خواب  اعیانی  دارای  زیرزمین  و طبقه 
به  و  از موزاییک  از رویه گچ و کف  الباقی و سقف  و  از سنگ  ارتفاع ۱/۱۰متر  به  بهداشتی و پوشش بدنه ها 
علت نمزدگی قسمتی از گچ سقف اشپزخانه تخریب شده و راه دسترسی به زیرزمین از سرویس پله و حیاط 

و طبقه همکف دارای اعیانی که شامل یک خواب سالن سرویس بهداشتی و اشپزخانه با کابینت فلزی و هود 
و پوشش بدنه ها به ارتفاع ۹۵ سانتی متر از سنگ و الباقی از کاغذ دیواری و پوشش سقف از رنگ و کف از 
موزاییک و پوشش بدنه سرویس ها و اشپزخانه ها از کاشی و کف از سرامیک و پوشش  بدنه سرویس پله به 
ارتفاع یک متر از سنگ و الباقی و سقف از رویه گچ و پله و کف پاگرد ها از سنگ و دارای نرده فلزی و پوشش 
دیواری های حیاط و نمای ساختمان از طرف حیاط از اجر و کف از سنگ و نمای اصلی ساختمان از طرف 
شارع اصلی سنگ و شارع فرعی سیمان و جنس درب و پنجره ها فلزی و پوشش نهایی پشت بام از موزاییک 
و سرمایش ساختمان دو دستگاه کولر ابی و ساختمان دارای دو انشعاب برق و یک گاز و یک اب می باشد. 
ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: ۱- نام و نام خانوادگی صاحبان ملک مورد نظر : مالکیت اقای حسن 
رحمتی با جزء سهم ۱/۷۵ دانگ مشاع از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ 
خانم  مالکیت  و   ۹۹ سال  الف  سری   ۲۰۰۶۸۰ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  با   ۱۳۸۳/۶/۱۹ مورخ 
با شماره  اعیان  و   ۶ دانگ عرصه  از کل سهم  ۱/۶۲۵ دانگ مشاع  با جز سهم  ابادی  مریم رحمتی رحمت 
مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۱۳۴۷۱۹ سری ب سال 
۹۷ و مالکیت خام امنه رحمتی رحمت ابادی با جز سهم ۰/۸۷۵ دانگک مشاع از کل سهم ۶ دانگ عرصه و 
اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۲۰۰۶۸۱ 
کل  از  مشاع  دانگ   ۰/۸۷۵ سهم  جزء  با  ابادی  رحمت  رحمتی  فاطمه  خانم  مالکیت  و   ۹۹ سال  الف  سری 
سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی ۲۰۰۶۸۲ سری الف سال ۹۹ و مالکیت خانم فاطمه رحمتی با جز سهم ۰/۸۷۵ دانگ مشاع 
از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکت اصلی 
به شماره چاپی ۲۰۰۶۷۹ سری الف سال ۹۹ و مالکیت خانم نجمه با جزء سهم ۰/۸۷۵ دانگ مشاع از کل 
سهم شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی 
و توصیف اجمالی  ۲- محل وقوع ملک  ثبت رسیده است  به  الف سال ۹۹  به شماره چاپی ۲۰۰۶۷۹ سری 
: ملک به ادرس قم – خیابان طالقانی )اذر( – کوی شماره ۹ – پالک ۳۷. ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده در 
اجاره شخص هست و مبلغ اجاره و نام مستاجر ذکر شود. بله ملک ثبت شده است و در حال حاضر دو طبقه 
ملک خالی سکنه و فاقد مستاجر و در اختیار مالک می باشد. ۴- ملک مشاع هست یا خیر بله ملک به صورت 
مشاع می باشد. ۵- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به این ملک تحت عنوان مالک دارند: مطابق تصویر 
وضعیت ثبتی شماره ۱/۶۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ از اداره کل اسناد و امالک  استان قم حوزه ثبت ملک 
اداره یک قم ، ملک مذکور ششدانگ عرصه و اعیان به پالک ثبتی ۱۰۴۲۱/۲۴۹ اصلی واقع در بخش یک 

دانگ   ۱/۷۵ سهم  جز  با  رحمتی  حسن  اقای  مالکیت  به  ۱۵۰/۵۰مترمربع  حدودا  مساحت  به  عرصه  با  قم 
مشاع ازکل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت 
اصلی به شماره چاپی ۲۰۰۶۷۹ سری الف سال ۹۹ و مالکیت خانم مریم رحمتی رحمت ابادی با جزء سهم 
۱/۶۲ دانگ مشاع از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ 
با سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۱۳۴۷۱۹ سری ب سال ۹۷ و مالکیت خانم امنه رحمتی رحمت ابادی 
با جزء سهم ۰/۸۷۵ دانگ مشاع از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۳۱۷ مورخ 
مالکیت خانم فاطمه  و  الف سال ۹۹  به شماره چاپی ۲۰۰۶۸۱ سری  مالکیت اصلی  با سند   ۱۳۸۳/۶/۱۹
رحمتی رحمت ابادی با جزء سهم ۰/۸۷۵ دانگ مشاع از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند 
مالکیت ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۹ با سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۲۰۰۶۸۲ سری الف سال ۹۹ و 
با شماره  از کل سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان  با جزء سهم ۰/۸۷۵ دانگ مشاع  مالکیت خانم نجمه رحمتی 
الف  سری   ۲۰۰۶۷۹ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  با   ۱۳۸۳/۶/۱۹ مورخ   ۱۳۱۷ مالکیت  مستند 
ارزش  نظریه کارشناسی:  باشد.  فاقد محدودیت می  مالکین:  ثبت رسیده است. ۶- محدودیت  به  سال ۹۹ 
، عرصه و  ابعاد ، مساحت   ، ، کاربری  به موقعیت محلی  با توجه  بازدید  اعیان ملک مورد  و  ششدانگ عرصه 
اعیان احداثی ، شوارع ، تعداد طبقات و دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری و بدون در نظر گرفتن دیون 
دولتی و غیره به مبلغ نهایی ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان تعیین  
و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ 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 مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای  نماید. حداکثر مهلت مزبور 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 

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

● ریاساالری آفتی است که از ظاهرگرایی سرچشمه می گیرد   ●


