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آیت اهلل اعرافی:  مدیرکل راه و شهرسازی قم: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(:

روحانیت در قبال 
مشکالت قــم مسئول 

است

هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز 
و دانشجو تحت پوشش 
کمیته امداد قم هستند

مسکن ملی در اراضی
 ۵۶۰ هکتاری پردیسان قم 
در ۱۵ محله احداث می شود

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 6

صفحه 2

در جلسه شورای شهر قم مطرح شددر جلسه شورای شهر قم مطرح شد
اعتراض فرمانداری به مصوبه اعتراض فرمانداری به مصوبه 10151015 شورای شهر قم شورای شهر قم  

صفحه صفحه 44شورای شهر به دنبال جلب رضایت شهروندان استشورای شهر به دنبال جلب رضایت شهروندان است

آگهی دعوت مجمع عمومی    
موسس انجمن صنفی  کارفرمایی مدیران مطبوعات و 

رسانه های استان قم )مرحله اول(
در  11صبح:  ساعت   1401/06/28 مورخ  دوشنبه  روز  مذكور،  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع  اولين 

گردد. می  برگزار  جلسات   سوم-سالن  ناشران-طبقه  ساختمان  قم،  محل: 
از كليه عضو شاغل در صنف مربوطه  دعوت می شود در جلسه مذكور شركت نمايند.

دستورجلسه:
1- تصويب اساسنامه.

2- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان.
گهي هاي ا نجمن صنفي كارفرمايی . 3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آ

هيئت موسس :
1- آقای سيد محمد حسين درياباری  2 –سركارخانم سيده ام البنين ميرهادی

3-آقای ميرابوالحسن ميرهادی 
***نماينده هيئت موسس: آقای ميرابوالحسن ميرهادی

هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانه های استان قم

بار  نخستين  گفت:برای  مهر  مجيدی      ◄
رشته های  نهايی  مرحله  به  يافتگان  راه  برای 
پيش  قرآن  سراسری  مسابقات  دينی  نغمات 
برگزار  آموزشی  دوره  نهايی  مرحله  برگزاری  از 

شد. خواهد 
مركز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خيريه 
با هدف ارتقا سطح توانمنديها و آمادگی بيشتر 
مقدماتی  مرحله  به  يافته  راه  كنندگان  شركت 
قرآن  سراسری  مسابقات  دوره  پنجمين  و  چهل 
اين  آمادگی  و  ارتقا  دوره  دارد  نظر  در  كريم 
آزمون ها را به صورت مجازی و برخط؛ در اوايل 

نمايد. برگزار  جاری  سال  مهرماه 
قرآنی  امور  مركز  رئيس  مهر  مجيدی  حميد 
دوره  اين  برگزاری  به  اشاره  با  اوقاف  سازمان 
مرحله  برتر  نفرات  دوره  اين  مخاطبان  گفت: 
سهميه  طبق  كه  هستند  مسابقات  استانی 
بندی هر استان در هفته سوم شهريور ماه سال 

شد. خواهد  مشخص  جاری 

اساتيد  دوره  اين  در  افزود:  مهر  مجيدی 
رشته های  در  المللی  بين  و  كشوری  برتر 
صحت  لحن،  صوت،  ابتدا،  و  وقف  تجويد، 
حفظ و بهداشت صوت و صداسازی به تدريس 

پرداخت. خواهند 

آئين نامه  دوره،  اين  در  افزود:  وی 
تا  شد  خواهد  تشريح  نيز  مسابقات  داوری 
شيوه  و  آئين نامه ها  با  بيشتر  شركت كنندگان 
و  آشنا  عالی  سطح  در  مسابقات  برگزاری  نامه 

شوند. هماهنگ 
عدم  به  توجه  با  كرد:  تصريح  مهر  مجيدی 
و  برتر  اساتيد  به  محروم  استان های  دسترسی 
برگزاری  شركت كنندگان،  درخواست  همچنين 
ارتقا  به  شايانی  كمک  چنينی  اين  دوره های 
تبع  به  و  نموده  كنندگان  شركت  آمادگی  سطح 
پی  در  را  مسابقات  كيفی  سطح  افزايش  آن 

داشت. خواهد 
افزود:  پايان  در  قرآنی  امور  مركز  رئيس 
نخستين  برای  متعال  خداوند  ياری  به  امسال 
بار برای راه يافتگان به مرحله نهايی رشته های 
دعا  سرايی،  مديحه  و  )همخوانی  دينی  نغمات 
و اذان( نيز پيش از برگزاری مرحله نهايی دوره 

► شد.    خواهد  برگزار  مشابه  آموزشی 

از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه؛

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه برگزاری دوره ویژه راه یافتگان مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تامين اعتبار شد؟

حاج اسماعیلی: تورم آینده 
افزایش حقوق را خنثی می کند                                                   
صفحه 5

یادداشت - وحيد حاج سعيدی  

اقتدار پلیس، جایگاه دستگاه قضا و امنیت 
مردم فدای خلوت ساختن زندان ها نشود                                                    
صفحه 4

تغيير مالکيت تيم فوتسال فردوس 

نویـد روز هـای بهتر برای 
فوتسال  قم                                                       
صفحه 3

 : ایندیپندنت 

عربستان سعودی و اسراییل دیگر دشمن 
نیستند، اما دوست هم نیستند                                                         
صفحه 7

گزیـده خبـرها

 تجمع در فیضیه قم علیه طرح بانکداری اسالمی مجلس   تجمع در فیضیه قم علیه طرح بانکداری اسالمی مجلس  

پالکارد اعتراض به »تصویب طرح ربا محاربه با خدا«پالکارد اعتراض به »تصویب طرح ربا محاربه با خدا«
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◄    معاون امور بانوان اداره كل ورزش و جوانان 
استان قم با اشاره به افتخار آفرينی بانوان ورزشکار 
ورزش  به  نسبت  مسئولين  ديدگاه  گفت:  قمی 
به  نسبت  آن ها  توجه  و  كرده  تغيير  بسيار  بانوان 
اين موضوع افزايش يافته است و ديگر خبری از 

تبعيض های جنسيتی در گذشته نيست.
است؛  مهم  جامعه  افراد  تمامی  برای  ورزش 
جمله  از  مختلف  علوم  توسط  بارها  مسئله  اين 
پزشکی و روانشناسی و غيره ثابت شده است، در 
بيماری ها،  افزايش  به  منجر  نکردن  ورزش  واقع 
تنش های عصبی، اجتماعی و اختالالت ارتباطی 
برای  سنگينی  هزينه های  و  می شود  افراد  بين 

دارد. دنبال  به  جوامع 
كرده اند  ثابت  اخير  سال های  در  قمی  بانوان 
و  دارند  را  استان  برای  افتخار آفرينی  توانايی  كه 
می توانند در آوردگاه های ملی با حريفان قدرتمند 
خارجی به رقابت بپردازند، هندبال، دووميدانی، 
از  برخی  تکواندو  كاراته،  واليبال،  كشتی، 
قمی  ورزشکار  بانوان  كه  هستند  رشته هايی 
كنند. كسب  را  رنگارنگی  مدال های  توانسته اند 
استان  در  بانوان  ورزش  وضعيت  تشريح  برای 
سيده  به سراغ  فارس  خبرگزاری   خبرنگار  قم 
ورزش  اداره كل  بانوان  امور  معاون  عنبری  ليال 
ذيل  شرح  به  كه  است  رفته  قم  استان  جوانان  و 

شود:  می  خوانندگان  تقديم 
باسالم؛ بانوان ورزشکار در کدام هيأت های 

ورزشی استان قم حضور دارند؟
هيأت   4۵ هستيد  مستحضر  كه  همان طور 
ورزشی در قم فعاليت می كنند و بانوان ورزشکار 
فعاليت  ورزشی  هيأت های  اين  بيشتر  در  قمی 
تيراندازی،  واليبال،  هندبال،  مثال  برای  دارند؛ 
هيأت های  شاخص ترين  ووشو  تکواندو،  كاراته، 

هستند. بانوان  ورزش  بحث  در  ورزشی 
ورزشی  هيأت های  مسئوالن  همکاری  با 
همه  تا  داده ايم  انجام  را  خوبی  برنامه ريزی 
فعال  بانوان  ورزش  بخش  در  ورزشی  هيأت های 
شوند و بتوانند برای استان و كشور افتخارآفرينی 

. كنند
و  ورزش  اداره کل  بانوان  امور  معاونت 
جوانان در راستای ارتقای سطح ورزش بانوان 

دارد؟ اهدافی  و  برنامه ها  چه 
گذاشته ايم  را  خود  توان  تمام  سال ها  اين  در 
راستای  در  دقيقی  و  درست  برنامه ريزی  كه 
ارتقای سطح ورزش بانوان در قم داشته باشيم و 
با تمام توان از هيأت های ورزشی استان حمايت 
كرده ايم، برنامه های ما به اين گونه است كه ابتدا 
در  و  می كنيم  آماده  را  بانوان  حضور  زيرساخت 
بحث  ورزشی  هيأت های  طريق  از  بعدی  مرحله 

می كنيم. دنبال  را  استعداديابی 
دارد  بسياری  اهميت  ما  برای  پايه  سنی  رده  
متعدد  جلسات  در  ورزشی  هيأت های  به  و 
بحث  به  ابتدا  را  خود  تمركز  كه  كرده ايم  تاكيد 
استعداديابی در سنين پايه  بگذارند و سپس در 
نيز اهميت دهند. به ورزش بزرگساالن  اين  كنار 
به  مربوط  كرديم  دنبال  ما  كه  بعدی  برنامه 
است؛  ورزشی  هيأت های  مربيان  افزايی  دانش 
از  ما  مربيان  رشته ها  از  برخی  در  مثال  برای 
ما در  و  آگاهی كمی دارند  نوين  و  به روز  تفکرات 

كنيم. برطرف  را  ضعف  اين  تالشيم 
از اردوهای تيم های ملی و مسابقات  ميزبانی 
كشوری يکی از اهداف ما در معاونت امور بانوان 
يابد قطعا دانش  افزايش  اين موضوع  اگر  است؛ 
مربيان، داوران و تکنيک ورزشکاران قمی افزايش 
چشم گيری پيدا خواهد كرد. وقتی مسابقه ای در 
بهترين  استان ها  می شود؛  برگزار  كشوری  سطح 
به  می كنند  اعزام  رقابت ها  به  را  خود  تيم های 
همين خاطر ما بايد از اين فرصت بهره خوبی را 

آوريم. بدست 
در حال حاضر ورزش بانوان در قم نيازمند 

چه چيزهایی است؟
مالی  مسائل  ما  نياز  مهم ترين  و  ابتدايی ترين 
اين  در  را  خوبی  اعتبارات  بتوانيم  اگر  است؛ 
به  قدرتمندی  تيم های  قطعا  كنيم  كسب  جهت 
مسابقات اعزام می شوند، ورزشکاران در راستای 

مختلفی  تجهيزات  نيازمند  خود  مهارت  افزايش 
اين  به وضعيت كشور قيمت  با توجه  هستند كه 
تجهيزات بسيار افزايش يافته و ما متاسفانه گاهی 

نمی توانيم با سرمايه های اندک نياز ورزشکاران را 
كنيم. تامين 

ما  كه  است  اين  بگويم  بايد  كه  مهمی  نکته 
گاهی  نداريم؛  نياز  مالی  حمايت های  به  فقط 
ورزشکاران بايد از طريق افزايش انگيزه و روحيه 
از طرف مسئولين مختلف حمايت شوند، با توجه 
اين  به تجربه چندين ساله ای كه در ورزش دارم 
يک  حضور  كه  است  شده  اثبات  بنده  به  مسئله 
می تواند  تيم ها  تمرينات  در  استانی  مسئول 

كند. چندان  دو  را  ورزشکار  انگيزه 
ورزش  به  دیدگاهی  چه  استانی  مسئولين 

دارند؟ بانوان 
تاكيد  استان  جوانان  و  ورزش  جديد  مديركل 
بسيار زيادی بر ورزش بانوان دارد و معتقد است 
بايد  اجتماعی  ناهنجاری های  از  برای جلوگيری 
ورزش را ميان دختران و بانوان قمی افزايش داد. 
مختلف  معاونت های  حضور  با  كه  جلساتی  در 
كرده  اعالم  صراحتا  است،  شده  برگزار  اداره كل 
بانوان  و  آقايان  ميان  عادالنه  ورزشی  اعتبارات 
تقسيم می شود و هر كدام برنامه خوبی ارائه دهند 

شد. خواهند  بهره مند  بيشتری  اعتبار  از 
اينکه  به  توجه  با  هم  استانی  مسئولين  ديگر 
ورزش بانوان در چند سال اخير پيشرفت بسياری 
بخش  اين  به  نسبت  خوبی  ديدگاه  است؛  كرده 
ورزشکاران  از  هم  خوبی  حمايت های  و  داشته  
كرده اند، به صورت كلی بايد بگويم ديگر خبری 
از تبعيض های جنسيتی كه در گذشته گاهی رخ 

نيست. می داد، 
دستاوردهای ورزش بانوان در سال گذشته 

و جاری چطور بوده است؟
كرونا  درگير   1400 سال  در  اينکه  به  توجه  با 
بوديم متاسفانه ورزش در قم كم رنگ و فعاليت های 
ما  اما  بود؛  شده  مشکالتی  دچار  ورزشی  مان 
دستورالعمل های  رعايت  با  را  تيم ها  تمرينات 
بهداشتی برگزار كرديم تا ورزشکاران مان آمادگی 
بانوی   61 نتيجه  در  و  كنند  حفظ  را  خود  بدنی 
ورزشکار قمی به تيم های ملی دعوت شدند كه از 
بين آن ها 10 ورزشکار توانستند جز نفرات اصلی 

باشند. مختلف  رشته های  در  ملی  تيم های 
در سال جاری هم با توجه به اينکه قم وضعيت 
كرونا  بيماری  آمار  كاهش  راستای  در  را  بهتری 
داشت بر اساس ابالغ ستاد مبارزه با كرونا مجوز 
فعاليت های ورزشی صادر شد و ما هم مسابقات 
و  كرديم  برگزار  استانی  سطح  در  را  مختلفی 
سر  از  را  نفرات  اعزام  نيز  كشوری  مسابقات  در 

گرفتيم.
ورزشکار  بانوان  توانمندی  در دو سال گذشته 
قمی به حدی رسيده است كه وقتی به مسابقات 
می شوند  اعزام  جهانی  و  آسيايی  كشوری، 
برای  و  می آورند  به دست  رنگارنگ  مدال های 
می كنند،  كسب  را  مهمی  افتخارات  قم  استان 
بانوان قمی اين شايستگی و توانايی را دارند كه در 
صورت حمايت مسئولين بتوانند در آوردگاه های 

كنند. كسب  را  برتر  عناوين  مختلف 
ورزش بانوان در قم چه کمبودی دارد؟

در  ما  كمبود  مهم ترين  مالی  حامی  نبود 
خريد  تيم ها،  اردوی  هزينه   است؛  استان  ورزش 
به  تيم ها  اعزام  هزينه های  ورزشی،  تجهيزات 

هيأت های  و  كرده  پيدا  افزايش  بسيار  مسابقات 
ما به سختی در حال تامين هزينه ها هستند، به 
همين خاطر حضور يک حامی مالی بسيار برای 

است. مهم  ما 
از هيأت های ورزشی خواسته ايم  به فکر جذب 
حامی مالی باشند؛ از خيرين و افرادی كه توان 
كمک  به  می كنيم  دعوت  دارند  سرمايه گذاری 
افتخارآفرينی  در  را  خود  و  آمده  استان  ورزش 

كنند. سهيم  قمی  ورزشکاران 
از دستگاه های اجرايی استان هم تقاضامندم 
كه در راستای ترويج ورزش بين نوجوانان و جوانان 
مثال  عنوان  به  كنند،  كمک  توان  حد  در  قمی 
را در اختيار  و پرورش قم ظرفيت خوبی  آموزش 
را  مختلفی  تفاهم نامه  های  آماده ايم  ما  كه  دارد 
كنيم،  منعقد  ظرفيت ها  اين  از  استفاده  جهت 
پاسخگوی  تنهايی  به  جوانان  و  ورزش  اداره كل 
نياز های ورزشی استان نيست به همين خاطر ما 
نهادهای  و  اجرايی  دستگاه های  حضور  نيازمند 

هستيم. خصوصی  و  دولتی 
برنامه ریزی  همگانی  ورزش  بخش  در  آیا 

داشته اید؟
بخش  به  مربوط  ما  فعاليت های  از  بخشی 
موفق  جاری  سال  در  می شود؛  همگانی  ورزش 
بخش  در  ورزشی  مختلف  جشنواره های  شديم 
همگانی را برگزار كنيم و با استقبال بسيار زياد هم 
مواجه شديم، تا پايان سال هم برنامه های خوبی 
كرد. خواهيم  برگزار  مختلف  مناسبت های  در  را 
ورزش همگانی مقدمه ورزش قهرمانی است، 
مدرسه ای  و  محلی  جشنواره های  اين  در  گاهی 
استعدادهايی كشف می شوند كه توانايی حضور 
ظرفيت  از  هم  ما  و  دارند  را  ما  ملی  تيم های  در 
استفاده می كنيم و تا پايان سال جاری با جديت 

دنبال خواهيم كرد. را  اين موضوع 
از  برخی  اعتراضات  خصوص  در  نظرتان 
واگذاری  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  افراد 
بانوان  به  تختی  پهلوان  جهان  ورزشگاه 

؟ چيست
وقتی اعتراضات اين افراد را در فضای مجازی 
قرار  كه  بانوانی  می شوم؛  ناراحت  واقعا  می بينم 
و  خواهران  كنند  استفاده  ورزشگاه  اين  از  است 
مادران خودشان هستند، از رئيس جمهور محترم 
تشکر می كنم كه اين موضوع را تصويب كردند تا 

بانوان به حق خود برسند.
ما ايرانی ها غيرت و تعصب خاصی به ناموس 
خود داريم و به اين موضوع مشهور هستيم؛ تا به 
ورزش  می خواست  ورزشکار  بانوی  يک  اگر  حال 
كند گاهی اوقات به سالن های خارج از شهر بايد 
از شهر خطرات  اين دور شدن  و  مراجعه می كرد 
مختلفی را به دنبال داشت و خانواده اين ورزشکار 
تا اين ورزشکار سالم به  بايد ساعت ها نگران بود 

برگردد. خانه 
سيزدهم  دولت  لطف  به  موضوع  اين  كه  حاال 
نبايد  است؛  افتاده  اتفاق  جديد  مديركل  و 
قابل  سهم  هم  بانوان  باالخره  شود  سنگ اندازی 
توجهی در ورزش استان دارند و بايد حمايت كنيم 
جهان  ورزشگاه  واگذاری  برسند،  خود  حق  به  تا 
پهلوان تختی مصوبه دولت است و اين اطمينان 
در  تغييری  هيچ  كه  می دهم  بانوان  به  را  خاطر 
مالکيت اين ورزشگاه در آينده رخ نخواهد داد و 

بود. خواهد  آن ها  برای  ورزشی  مجموعه  اين 
صحبت  اگر  رسيدیم،  گفت وگو  پایان  به 
خاصی دارید می توانيد از این فرصت استفاده 

. کنيد
قم  فارس  در خبرگزاری  و همکارانتان  از شما 
بابت اين كه به ورزش بانوان توجه می كند تشکر 
برای  می كنم  درخواست  افراد  همه  از  می كنم؛ 
آقايان و  از آسيب های اجتماعی ميان  جلوگيری 

باشند. داشته  بسياری  توجه  ورزش  به  بانوان 
برای  خوبی  درمان  می تواند  ورزش  قطعا 
مشکالت اجتماعی حاكم بر استان و حتی كشور 
را  بتوانيم شرايط  اين هستيم  دنبال  به  ما  باشد؛ 
فراهم  استان  مختلف  نقاط  در  افراد  همه  برای 
مثل  امن  محيطی  در  را  خود  انرژی  تا  كنيم 

► كنند.   تخليه  ورزشی  سالن های 

بانوان ورزشکار قمی سوار بر قطار افتخارآفرینی 

دیدگاه مسئولین استان قم به ورزش بانوان 
تغییر پیدا کرده است تجمع در فیضیه قم علیه طرح بانکداری اسالمی مجلس 

پالکارد اعتراض به »تصویب 
طرح ربا محاربه با خدا«

 

طرح  تصويب  به  نسبت  قم  علميه  حوزه  فضالی  و  طالب  از  جمعی 
فيضيه تجمعی  در مدرسه  بانکداری اسالمی مجلس شورای اسالمی 

كردند. برگزار  آميز  اعتراض  
به  از طالب و فضالی حوزه علميه قم نسبت  ايرنا، جمعی  به گزارش 
تصويب طرح بانکداری اسالمی مجلس شورای اسالمی، روز يکشنبه 

برگزار كردند. اعتراض آميز  در مدرسه فيضيه قم تجمعی 
در  حوزويان  »خيزش  عنوان  با  تجمع  اين  گزارش،  اين  اساس  بر 
بانکداری مجلس شورای  از طرح  برائت  با خدا« و اعالم  برابر محاربه 
اسالمی با حضور حدود 1۵0 نفر از طالب و فضالی حوزه علميه قم 

شد. برگزار 
دارای  را  اسالمی  بانکداری  طرح  قم  علميه  حوزه  فضالی  و  طالب 
بانکداری  گذشته  مشکالت  همچنان  كه  دانستند  متعددی  اشکاالت 

است. نکرده  رفع  را 
مانند  مواردی  شامل  داشتند  اعتراض  آن  به  طالب  كه  موضوعاتی 
توليد  و  مردم  اختيار  در  همچنان  تسهيالت  و  مالی  و  پولی  »منابع 
درصد  همچنان  بانکی  منابع  از  »استفاده كنندگان  نمی گيرد«،  قرار 
بانک های  نقش  و  پول  »خلق  هستند«،  سرمايه داران  از  كوچکی 
و  است«  نشده  حل  چنان  هم  تورم  ايجاد  در  خصولتی  و  خصوصی 
دليل  به  گسيخته  افسار  تورم های  و  ملی  پول  ارزش  رفتن  بين  »از 
كه  است  خصوصی  بانک های  پشتوانه  بدون  مالی  فعاليت های 
و  بود  است«  مانده  باقی  نشده  حل  مجلس  طرح  در  همچنان 
با  انقالبی  مجلس  بيشتر  ارتباط  خواهان  تچمع  در  شركت كنندگان 

شدند. علميه  حوزه های 
طالب با همراه داشتن پالكاردها و دست نوشته هايی مانند بانکداری 
را  بانک ها  خدا،  با  محاربه  ربا  طرح  تصويب  نبوی،  شرع  ضد  ربوی 
يعنی  مجلس  بانکداری  طرح  كنيد،  خارج  سرمايه داران  ازدست 
بنگاه داری و حباب سازی، اعتراض خود را به تصويب طرح بانکداری 

كردند. اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
حوزه  مقاومتی  اقتصاد  مركز  عضو  قنبرزاده،  كميل  االسالم  حجت 
در  كه  طرحی  در  اين كه  وجود  با  گفت:  تجمع  اين  در  قم  علميه 
صورت  به  نظارتی  بحث های  شده  تصويب  اسالمی  شورای  مجلس 
موضوعات  همچنان  طرح  اين  در  اما  است  شده  پيش بينی  جدی 
ربوی،  حيله های  تورم،  ايجاد  و  بانک ها  پول  خلق  مانند  مهمی 
تسهيالت  اعطای  روند  ادامه  و  معامالت  صوری سازی  و  بنگاه داری 

است. نشده  حل  همچنان  پرنفوذ  اشخاص  به  بی ضابطه 

آیت الله اعرافی: 
روحانیت در قبال مشکالت قم 

مسئول است
هر  قبال  در  قم  و  حوزه  به عنوان  ما  گفت:  علميه  های  حوزه  مدير 

مسئوليم. دارد،  وجود  قم  در  كه  آسيبی  و  چالش 
سازمان  مدير  ديدار  در  اعرافی،  آيت الله  حوزه،  خبر  مركز  گزارش  به 
برنامه ريزی  و  راهبردی  نگاه  از  همراه  هيئت  و  قم  استان  تبليغات 
بيان  با  و  نمود  تقدير  قم  اسالمی  تبليغات  سازمان  اساسی  و  كالن 
اين كه همه ما روحانيون در قبال مسائل قم مسئوليم، اظهار داشت: 
وجود  قم  در  كه  آسيبی  و  چالش  هر  قبال  در  قم  و  حوزه  به عنوان  ما 

مسئوليم. دارد، 
عبادی  فرهنگی  برنامه های  از  گزارشی  ارائه  ضمن  ادامه  در  وی 
همه  كرد:  خاطرنشان  ايران،  موفق  شهرستان های  از  برخی  مساجد 
شکل  به  محالت  و  مساجد  با  روحانيت  ارتباط  به  تا  كنيم  تالش  بايد 

شود. دنبال  قوی تر  تکليف  سر  از  و  خودجوش 
اقدامی كنيم كه مساجد  بتوانيم  اگر  افزود:  عضو شورای عالی حوزه 
بيش از اين شاهد اتصال مؤثر اساتيد و روحانيون فاضل و گره خوردن 
آن  آثار  قطعًا  باشيم،  مساجد  معرفتی  فرهنگی  فعاليت های  با  ايشان 

را در محله های شهر شاهد خواهيم بود.
تراز  مساجد  تاريخی  تجربه  تا  است  نياز  افزود:  اعرافی  آيت الله 
راهبری  محور  معمرين،  و  فاخر  فضالی  علما،  حضور  با  كه  محالت 
گردد. احيا  بودند،  شهری  مناطق  معرفتی  و  فرهنگی  فعاليت های 

گاهی مردم قم از شأن  مدير حوزه های علميه با تأكيد بر اين كه بايد آ
بين المللی  مؤثر  و مركز  به "جهان شهر"  آن  تعلق  و حس  قم  و جايگاه 
باز  سالگشت  يک صدمين  ساخت:  خاطرنشان  گردد،  پررنگ تر 
گاهی مردم  تأسيس حوزه علميه قم می تواند به بستری برای ارتقای آ

بيانجامد. بين الملل  عرصه  در  قم  باالی  جايگاه  و  شأن  به  نسبت 
اتباع  تبليغی  مديريت  و  راهبری  و عدم  بودن  رها  از  انتقاد  وی ضمن 
طرح های  ارائه  و  راهبری  مطالعات  بنيه  تقويت  كشور،  در  ايرانی  غير 
و  مبلغين  شبکه  تشکيل  داشت:  اظهار  و  كرد  ارزيابی  مهم  را  پويا 
تدوين  نيازمند  ايرانيان  غير  خود  ميان  از  ايرانی  غير  حوزه  فعاالن 

است. جامع  طرح 
تأثيرگذار  جايگاه  بر  خود  سخنان  پايانی  بخش  در  اعرافی  آيت الله 
تحولی  طرح های  موفقيت  علمی  سنجه های  و  شاخص ها  تعيين 
تأكيد كرد و يادآور شد: حوزه علميه از تمام ايده ها، ديدگاه و نظرات 
و  هجرت  طرح  پويايی  و  بخشی  كيفی  موفقيت،  برای  كارشناسی 

می كند. استقبال  امين 
ارائه  ضمن  ديدار  اين  ابتدای  در  نيز  زاده  شعبان  حجت االسالم 
قم،  استان  اسالمی  تبليغات  سازمان  فعاليت های  از  گزارشی 
استفاده  بهينه سازی  و  آزادسازی  و  نوسازی  نيروها،  بخشی  كيفی 
جمله  از  را  حداكثری  بهره مندی  برای  موجود  زيرساخت های  از 

كرد. توصيف  كل  اداره  اين  اقدامات 

مدیرکل راه و شهرسازی قم:
مسکن ملی در اراضی ۵۶۰ 
هکتاری پردیسان قم در ۱۵ 

محله احداث می شود

ملی  نهضت  طرح  واحدهای  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  مديركل 
استان  اين  پرديسان  منطقه  هکتاری   ۵60 اراضی  در  كه  مسکن 
و  خدمات  نظر  از  كه  شده  طراحی  محله   1۵ در  می شود،  احداث 

است. مطلوب  دسترسی ها 
به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،محمد صادقی افزود: 
كه  كرده اند  ثبت نام  قم  استان  ملی  نهضت  طرح  در  نفر  هزار   133

باشند. شرايط  واجد  نفر  هزار   8۵ می شود  پيش بينی 
به لحاظ شرايط آب و هوايی،  اين كه منطقه پرديسان  به  با اشاره  وی 
قم  شهر  توسعه  برای  منطقه  بهترين  آب  كيفيت  و  باد  وزش  جهت 
است، اضافه كرد: در سايت ۵60 هکتاری پرديسان كه برای احداث 
احداث  ظرفيت  است،  شده  گرفته  نظر  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

دارد. وجود  واحد  هزار   3۵
شهرک پرديسان در منطقه هشتم شهرداری قم و در جنوب غربی اين 
وزارت  توسط   13۷۷ سال  در  منطقه  اين  است،  شده  واقع   قم  شهر 
مسکن و شهرسازی وقت تاسيس و در سال 13۹0 به يکی از مناطق 

شد. تبديل  قم  شهرداری 
پيلوت است،  پنج طبقه روی  اين سايت  اين كه واحدهای  بيان  با  وی 
و  انجاميد  طول  به  ماه   6 هکتاری   ۵60 سايت  طراحی  داد:  ادامه 
باز  فضای  و  كمتر  اشغال  سطح  درصد  كه  شد  طراحی  به گونه ای 

شده است. بيشتر 
صادقی خاطرنشان كرد: سايت ۵60 هکتاری پرديسان در 1۵ محله 
احداث می شود، كوچه ها زير 16 متر طراحی نشده و تمام محالت با 

خيابان های 24 و 3۵ متری به هم متصل می شود.
هم  به  متری   4۵ رينگ  با  هکتاری   ۵60 سايت  كل  وی،   گفته  به 

دارند. دسترسی  راه  محالت  تمام  و  شده  متصل 
 ۵60 سايت  كنار  از  متری   120 فاصله  در  راه آهن  ريل  افزود:  وی 
ايستگاه قطار سريع السير  برای احداث  هکتاری می گذرد و جانمايی 

شده است. انجام  اصفهان  قم-  تهران- 
استان های  پروژه جزو  كيفيت  و  در سرعت  قم  اين كه  بيان  با  صادقی 
به  توجه  با  كرد:  بيان  است،  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  پيشتاز 
و  خوب  طراحی  شده  سعی  متقاضيان  تعداد  و  زمين  محدوديت 
و  هستند  كارگاه  تجهيز  حال  در  پيمانکارها  شود،  انجام  مناسبی 

می شود. آغاز  ساخت وساز  عمليات  به زودی 

معاون اداره کل راه و شهرسازی قم:
وام کمک ودیعه مسکن به ۱۳ 

هزار متقاضی قمی پرداخت شد

معاون مسکن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی استان قم گفت: 
مستاجر  هزار   13 حدود  تاكنون  نامی  ثبت  مرحله  سه  مجموع  در 

اند. كرده  دريافت  را  مسکن  وديعه  كمک  وام  قمی، 
و شهرسازی  راه  اداره كل  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  به گزارش 
از  كرد:  اظهار  گويی  و  گفت  در  حسينی  الله  روح  سيد  قم،  استان 
سال 13۹۹ ثبت نام وام كمک وديعه مسکن در كشور براساس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با كرونا و در راستای حمايت از مستاجران آغاز شد.

وی خاطرنشان كرد: در سال گذشته در دو نوبت مرحله يک و مرحله 
6 هزار و در مرحله  از  نام انجام شد كه در مرحله يک بيش  دوم ثبت 
از  مستاجرين  وديعه  كمک  تسهيالت  وام  فقره  هزار  پنج  حدود  دوم 

شد. اعطا  متقاضيان  به  عامل  های  بانک  سوی 
آغاز  جاری  سال  خرداد  از  كه  طرح  اين  سوم  مرحله  در  افزود:  وی 
نام  به  تاكنون در سامانه موفق  4۹۵ متقاضی  18 هزار و  شده است، 

اند. شده  نويسی 
حسينی ادامه داد: از تعداد كل ثبت نام كنندگان، هفت هزار و 11۵  
درخواست   1۵۹ و  هزار   6 و  اند  شده  شناخته  شرايط  واجد  متقاضی 

بانک است. به  نيز در مرحله تعيين شعبه و معرفی 
برای  متقاضی   62۵ و  هزار  يک  درخواست،  مجموع  در  گفت:  وی 

است. شده  رد  مختلف  داليل  به  مسکن  وديعه  كمک  وام  دريافت 
به گفته وی، در مرحله سوم ثبت نام وام كمک وديعه مسکن تاكنون، 

يک هزار و ۷18 متقاضی قمی اين تسهيالت را دريافت كرده اند.

خبـرخبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم كه 
در شعبه 10 اجرای احکام مدنی به شماره 10/1400ج/461 ثبت گرديده خواهان 
حشمت ديانت خواندگان  شهال امامی قمی و محمود و سميه و نجمه و نفيسه فهيمه 
و  ميرزايی  و محسن  زواره  قربانی  و محمد علی همگی  محمد رضا محمد حسين 
احمد و اعظم هردو بکايی و هما خانم اشرف و فرح و فاطمه همگی بکايی زواره و 
مهدی و مريم هر دو بکايی زواره ئی و اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان قم  مبنی بر 
فروش پالک ثبتی 2403/1۷۵ اصلی بخش دو قم كارشناس به شرح ذيل ارزيابی 
كرده است. با احترام ، عطف به پرونده كالسه بايگانی شعبه 000461 در خصوص 
كارشناسی )ارزيابی( از ملک موضوع دعوی پرونده پالک ثبتی 1۷۵/2403 بخش 
نبش   20 پالک   13 شماره  كوچه  ابراهيم  امامزاده  خيابان  ادرس  به  قم  ثبت   2
فرعی دوم كد پستی 3۷۹3۵-3۷18۷ پس از مراجعه به محل وقوع ملک و انجام 
بررسی های الزم نظريه كارشناسی خود را جهت استحضار تقديم می نمايد. الف- 
مشخصات ثبتی و اعيانی: ملک معرفی شده به ادرس فوق پالک ثبتی 1۷۵/2403 
بخش 2 ثبت قم به صورت 6 دانگ با سند رسمی اوقافی )امامزاده ابراهيم( به شماره 
ثبت 32222 مورخ 1360/3/14 دفتر اسناد رسمی شماره 1۹ قم ، مورد اجاره به 
نام اقای عبدالحسين بکايی )مرحوم( ساختمان مسکونی شمالی ساز در 2 طبقه 
)همکف و فوقانی( با سازه ديوار باربر و سقف تير اهن )طاق ضربی( پنجره ها از نوع 
پروفيل )اهن( و كف موزاييک فرش با نمای سيمان پالستر در حال حاضر به علت 
اينکه مدتی تخليه بوده با شرايط موجود فاقد شرايط مسکونی است و جهت بهره 
برداری نياز به تعميرات اساسی و بازسازی كامل دارد ، در طبقه همکف دارای 2 
اتاق و اشپزخانه و حمام و دستشويی )داخل حياط( و در طبقه فوقانی دارای 2 اتاق 
و سالن پذيرايی است ، ضمنا انشعابات اب و برق گاز و قطع می باشد. ب- نظريه 

: ملک مورد نظر مطابق سند دارای 11۵/۵ مترمربع عرصه و در هر طبقه دارای 
حدود 80 مترمربع اعيانی با مشخصات فوق الذكر می باشد لذا با توجه به موقعيت 
محلی نوع مالکيت موقوفه ، ابعاد و مساحت ، حق پذيره عرصه از قرار هر مترمربع 
80/000/000ريال به مبلغ ۹/240/00/000ريال و اعيانی موجود و حياط سازی 
و حق انشعابات با توجه به قدمت و كيفيت بنا به مبلغ2/۵00000000ريال و ارزش 
كل ملک به مبلغ11/۷40/000/000 يازده ميليارد وهفتصدوچهل ميليون ريال 
تاريخ 1401/0۷/10  در  الذكر  فوق  موارد  اعالم می گردد. مقرر گرديد  و  ارزيابی 
زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  الی ۹/30 صبح  ساعت ۹/1۵ 
دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده حضوری 
به فروش برسد. لذا افرادی كه قصد بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزايده با هماهنگی اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل 
در جلسه مزايده شركت نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسی شروع و به كسانی كه 
كنندگان  )شركت  مزايده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترين 
می بايست مبلغ پيشنهادی مزايده را در يکی از كارت های بانکی عضو شتاب كه 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
را  بها  بايد ده درصد  برنده مزايده  اين صورت  قرار دهد در  به وعده  را  اموال  بهای 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از 
يک ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی 
يک نوبت در يکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بيشتر به 

واحد  مراجعه نمائيد. 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا



گفت:  قم  ووشو  تيم  مربی      ◄
ووشوكاران قم با كسب 41 مدال رنگارنگ 
در مسابقات كشوری خوش درخشيدند و 

ايستادند. كشور  سوم  جايگاه  در 
تيم ووشو  السادات رفيعی، مربی  بتول 
اظهار  ايسنا  با  گفتگو  در  قم،  استان 
ووشو،  كشور  قهرمانی  مسابقات  داشت: 
بانوان  چوان  لوهان  شائولين  سبک 
 11 و   10 روزهای  در  كرج  ميزبانی  به 
برگزار  استان   14 حضور  با  ماه  شهريور 

. شد
 32 حضور  با  مسابقات  اين  فزود:  وی 
داور در بخش تالو و ساندا انجام شد و در 
نهايت تيم استان البرز به قهرمانی رسيد، 
ايستاد  دوم  جايگاه  در  تهران  استان  تيم 
همچنين  شد.  سوم  قم  استان  تيم  و 
مدال  بيشترين  و  مربی  بهترين  تنديس 

گرفت. تعلق  اول  تيم  سه  مربيان  به  آور 
كرد:  خاطرنشان  قم  ووشو  تيم  مربی 
كسب  با  قم  ووشوكاران  ميان  اين  در 
در  سنی  رده  چهار  در  ارزشمند  41مدال 

تيم  درخشيدند.  خوش  مسابقات  اين 
اسفينی  ياسمين  سرپرستی  با  استان 
بود. اعزام شده  اين مسابقات  به  فراهانی 

بزرگساالن  رفيعی گفت: در فرهام های 
رضا  اميدی  مهديه  و  فهيمی  نرگس 
نقره  مدال  يک  و  طال  مدال  يک  هركدام 

جايگاه  در  پور  تقی  رقيه  كردند،  كسب 
رويا  و  غفوری  فاطمه  و  ايستاد  دوم 

شدند. سوم  عطايی 

تيم  جوانان  سنی  رده  در  افزود:  وی 
شد،  رنگارنگ  مدال   9 صاحب  استان 
هركدام  پيل تن  سحر  و  طلوعی  بهار  كه 
شدند،  طال  مدال  دو  كسب  به  موفق 
هركدام  نيز  رسايی  محدثه  و  كديور  زينب 
اين  در  يافتند،  دست  نقره  مدال  دو  به 
برنز  مدال  يک  به  پک  فاطمه  سنی  رده 

كرد. بسنده 
نوجوانان  سنی  رده  در  داد:  ادامه  وی 
نيايش  و  اسکندری  زهرا  عطايی،  ستايش 
رستمی  مهديس  شدند،  قهرمان  جعفری 
هانا  عسگری،  بيتا  و  شد  قهرمان  نايب 
ملک  يلدا  و  عليپور  آناهيتا  بهشتی، 

شدند. سوم  محمدی 
در  همچنين  كرد:  خاطرنشان  رفيعی 
آبادی  محمود  ملينا  نونهاالن  سنی  رده 
مهرانا  شد،  طال  آويز  گردن  صاحب 
نقره  مدال  به  غفوری  عارفه  و  شجری 
طباطبايی  سادات  زينب  و  يافتند  دست 
سوم  جايگاه  در  ميری  زهرا  فاطمه  و 

► ايستادند.  
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◄    مالک سابق تيم فردوس گفت: بعد از به وجود 
يک  به  را  تيم  گرفتيم  تصميم  مالی  مشکالت  آمدن 
دارد،  فعاليت  قم  در  كه  سرمايه گذار بخش خصوصی 

كنيم. واگذار 
فوتسال  تيم  سابق  مالک  قلی زاده  رسول 
اشاره  با  فارس،  با  گفتگو  در  قم  فردوس  بزرگساالن 
كه  همان طور  كرد:  بيان  تيم  اين  مالکيت  تغيير  به 
ابتدای  از  ما  هستند  مطلع  قمی  فوتسال دوستان 
فصل گذشته دچار مشکالت مالی شديم و نتوانستيم 
از  را  بسياری  نفرات  و  كنيم  تقويت  خوبی  به  را  تيم 

داديم. دست 
تصميم  جديد  فصل  شروع  از  قبل  افزود:  وی 
با  كه  كنيم  واگذار  ديگر  استان  به  را  تيم  گرفتيم 
مخالفت فوتسال دوستان و اداره كل ورزش و جوانان 
رو به رو شديم و مقرر شد كه تيم به مدت يک سال در 
توجه  با  اما  گيرد  قرار  قم  استان  فوتبال  اختيار هيأت 

نتوانست  اين هيأت هم  تيم داری  به هزينه های باالی 
كند. تيم داری 

مالی  مشکالت  به  توجه  با  كرد:  تصريح  قلی زاده 

داشتيم  مختلف  مجموعه های  به  كه  بدهی هايی  و 
بعد  و  نبودم  تيم داری  به  قادر  تنهايی  به  نيز  بنده 
بخش  شركت های  با  مختلف  جلسات  برگزاری  از 
قم  در  سرمايه گذار  شركت  يک  با  باالخره  خصوصی 

رسيديم. توافق  به 
كرد:  اظهار  فردوس  برتری  ليگ  تيم  سابق  مالک 
در  و  می كند  فعاليت  بازرگانی  حوزه  در  شركت  اين 
مطمئن  است،  مستقر  نيز  سلفچگان  ويژه  منطقه 
فوتسال  استان؛  در  سرمايه گذار  اين  وجود  با  هستم 
مديران  گفته  طبق  و  كرد  خواهد  پيشرفت  بسيار  قم 
جام  يک  كسب  برای  آن  هدف گذاری  شركت،  اين 

است. قم  فوتسال  برای  قهرمانی 
بر  مبنی  فارس  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
اينکه  آيا دوباره به فوتسال برخواهيد گشت؟، گفت: 
فوتسال بخشی از زندگی من است و من به اين رشته 
از  را  من  نمی تواند  هيچ كس  دارم؛  عالقه  ورزشی 

از استراحت يک ساله دوباره  بعد  و  فوتسال جدا كند 
كرد. خواهم  شروع  دو  ليگ  از  را  تيم داری 

تجربه  چندسال  اين  در  كرد:  خاطرنشان  قلی زاده 
خاک  تجربه  اين  نمی گذارم  و  كرده ام  كسب  زيادی 
بخورد؛ با كمک دوستانم قم را صاحب تيم ليگ برتری 
برای  ديگری خواهيم كرد. هدف من كسب قهرمانی 
اين  من  مديريت  دوران  در  كه  حاال  بود؛  قم  فوتسال 
با  فردوس  می  كنم  آرزو  نکرد،  پيدا  تحقق  موضوع 

شود. برتر  ليگ  قهرمان  جديدش  مديريت 
كرد:  عنوان  پايان  در  فردوس  باشگاه  سابق  مالک 
جديد  مالک  از  می كنم  تقاضا  استان  مسئولين  از 
می تواند  شركت  اين  وجود  كنند؛  حمايت  فردوس 
افتخارات بزرگی را برای فوتسال قم به ارمغان بياورد، 
گذشته  مانند  می خواهم  هم  قمی  عزيز  هواداران  از 
سرمايه  هواداران  اين  كنند،  حمايت  شهرشان  تيم  از 

► است.     فردوس  اصلی 

تغییر مالکیت تیم فوتسال فردوس

● نوید روز های بهتر برای فوتسال  قم    ●

● کسب ۴۱ مدال توسط بانوان ووشوکار قم در مسابقات قهرمانی کشور    ●

چهار نشان رنگارنگ حاصل کار 
گراپلر های قمی

االبرز  ميزبانی  به  قهرمانی  گراپلينگ  مسابقات  در  قم  نمايندگان 
شدند. رنگارنگ  نشان  چهار  صاحب 

در   1401 شهريورماه   11 جمعه  روز  قهرمانی   گراپلينگ  مسابقات   
استان البرز با حضور 1۵ استان و حدود 300 شركت كننده برگزار شد.
صاحب  حامدی  محسن  گرم   كيلو   ۵8 وزن  در  جوانان  سنی  رده  در   

شد. طال  مدال 
مهدی نامی در  رده سنی جوانان وزن ۵8 كيلوگرم به مدال نقره رسيد.
و  بزرگساالن وزن ۷1 كيلو گرم  مجتبی عواطف رستمی در  رده سنی 
محمد علی مرجان منش در رده سنی بزرگساالن وزن 84 كيلو گرم به 

كردند. بسنده  برنز  مدال 
عنوان  به  حکيميان  هادی  و  مربی  عنوان  به  هنرمند  عزيزيان  رسول 

داشتند. حضور  مسابقات  از  دوره  اين  در  داور 
كشتی  نوعی  را  آن  عده ای  دارد،  تعريف  نوع  دو  دنيا  در  گراپلينگ 
می دانند و عده ای ديگر گراپلينگ را به عنوان يک ورزش رزمی مستقل 

می شناسند.
نظر  تحت  را  خود  فعاليت   ۹2 سال  از  تقريبا  ايران  در  گراپلينگ 

كرد. شروع  رزمی  ورش های  فدراسيون 

قهرمانان کیوروگی قم معرفی 
شدند

تکواندوی  های  رقابت  در  قهرمانی  مقام  حائز  نونهاالن  و  خردساالن 
شدند. معرفی  كيوروگی  بخش  در  قم  استان 

دو  در  كيوروگی  بخش  در  قم  استان  تکواندوی  قهرمانی  رقابت های 
گروه سنی خردساالن و نونهاالن و در رده كمربند سبز آبی  با حضور 
برگزار  زاده  برجعلی  شهيدان  تکواندو  خانه  در  پسر  هوگوپوش   2۵0

شد.
محرابی،  آقايان  خردساالن  سنی  رده  در  مسابقات  اين  پايان  در 
طبا  عرفانی  گر،جاللی  ،فعله  ،عادل  ،قاسمی  سياحت  محمدی 
اكبری ،شکوری  نونهاالن  رده سنی  در  و  ،بادفر  ،پورصفر ،سعادتمند 
،شيری،  سائلی  علی  اميد  حالفی،  ،مرادی،  جباری  ،يوسفی، 
يافتند. دست  قهرمانی  های  مقام  به  سائلی  مهدی  محمد  غالمی، 

داور تکواندوی قم نمونه 
کشوری شناخته شد

نونهاالن  ليگ  تکواندوی  رقابت های  دوم  هفته  در  سليمانی  حسين 
شد. معرفی  نمونه  داور  عنوان  به  كشور 

كشور  پسر  نونهاالن  تکواندوی  ليگ  رقابت های  دوره  شانزدهمين 
تيمی  هشت  گروه  دو  در  تيم   16 با شركت  تکواندو  شکوفه های  جام 

شد. آغاز  تکواندو  فدراسيون  در  شهريورماه  دهم  روز  از 
درجه  ،داور  سليمانی  حسين  استاد  پيکارها  اين  دوم  هفته  در   
داوران  كميته  سوی  از  قم  استان  تکواندوی  هيئت  ملی  و  ممتاز 

شد. معرفی  نمونه  داور  عنوان  به  فدراسيون 

سامبوکاران قمی برای نخستین 
بار در تاریخ ورزش قم برنزی 

شد
تاريخ ورزش قم در مسابقات  بار در  سامبوكاران قمی برای نخستين 

بزرگساالن مدال كسب كردند. قهرمانی كشور 
استان  ميزبانی  به  سامبو   بزرگساالن  كشور  قهرمانی  مسابقات   

شد. برگزار  اصفهان 
سنی  رده  در  بازيکن   2۵0 حدود  و  تيم   2۵ حضور  با  پيکارها  اين 

يافت. پايان  بزرگساالن 
وزن  در  حقی  شهريار  و   ۷1_كيلوگرم  وزن  در  صديقی  حسن  سيد   
دست  مسابقات  اين  برنز  مدال  به  قمی  سامبوكار  دو  88_كيلوگرم 

. فتند يا
تيم  سرپرست  شيخی  مرتضی  و  تيم  مربی  عنوان  به  ذبيحی  مهدی 
برای  قم   استان  از  سامبو  رسمی  داور  اولين  برقراری  ابولفضل  و  

داشتند. حضور  نيز  مسابقات  اين  در  قضاوت 

خبـر

مربی تيم فوتسال نونهاالن ماهان      ◄
با  قهرمانی  مدعی  تيم هايی  همه  گفت: 
به  تيم ها  بين  در  و  هستند  همگروه  ما 
تيمی  هر  و  است  گرفته  لقب  مرگ  گروه 
 ۹0 احتمال  به  كنند  صعود  گروه  اين  از 

می شود. قهرمان  درصد 
آينده مسابقات  الهام ردكا: در روزهای 
می شود  برگزار  كشور  نونهاالن  يک  ليگ 
تيم های ماهان قم و آريا صنعت معصومی 
اين  در  قم  نمايندگان  عنوان  به  قم 
برای  را  خود  كه  دارند  حضور  مسابقات 

كرده اند. آماده  قهرمانی  عنوان  كسب 
ماهان  تيم  تمرين  روزهای  آخرين  در 
تيم  و هوای  با حال  تا  رفتيم  به سراغشان 

شويم. آشنا  اعزام  از  قبل 
و  شور  با  كه  رفتيم  بازيکنان  ميان  به 
شيطنتی كه اقتضای سن و سال شان بود 
بازيکنانی  انرژی  و  تمرين می كردند؛ شور 
كرده  تمرين  قهرمانی  هدف  با  ماه ها  كه 
بازيکنان  اول  نگاه  در  بود.  ديدنی  بودند 

بودند. مشخص  تيم  بازيگوش 
و  تمرين  حين  در  بازيکنان  اغلب 
می خواندند  كری  يکديگر  برای  مسابقه 
حال  تا  می گذاشتند  يکديگر  سر  به  سر  و 
كنند  شاد  بيش  از  بيش  را  تيم  هوای  و 
تاكتيکی،  و  جسمی  آمادگی  بر  عالوه  و 
فنی  كادر  به  نيز  را  خود  روحی  آمادگی 
اينکه  عين  در  نيز  مربيان  دهند؛  نشان 
می خنديد  بازيکنان  شيطنت های  از 
پيروی  جدی  چهره ای  با  داشتند  سعی 
تذكر  آنان  به  را  نظم  لزوم  و  دستورات  از 

. هند بد
خودش  گفته  به  كه  كاظمی  محمدرضا 
شد  فوتسال  سالن  وارد  سالگی  شش  از 
در  كه  است  ماه  سه  كرد:  عنوان  است 
در  حتی  و  كرديم  تمرين  شرايطی  هر 
تمرين  از  دست  نيز  تابستان  ظهر  گرمای 
و  كرديم  تالش  قهرمانی  برای  و  نکشيديم 

می شويم. قهرمان  قطعًا 
از  و  است  ساله   14 كه  طيبی  امير 
می شود،  محسوب  تيم  بزرگ ترهای 
به  گفت: بچه كلهر هستم و سه ماه است 
می كنيم  تمرين  محکم  و  فشرده  صورت 
به  فقط  كه  بوده  طوری  مان  تمرينات  و 
شويم  قهرمان  بايد  و  كرديم  فکر  قهرمانی 
تا همه تالش هايی كه انجام داديم جواب 

. هد د

 1388 متولد  كه  سرلک  حسين  امير 
قهرمانی  به  بازيکنان  همه  مثل  است 
ادامه  و  كرد  اشاره  تيم اش  صددرصدی 
و  هستم  مسلم  طفالن  خيابان  بچه  داد: 

می كنم. بازی  چپ  پست  در 
شهرها  ساير  از  كه  بازيکنانی  سراغ  به 
شده  اضافه  تيم  به  آرزو  و  اميد  هزاران  با 

رفتيم: بودند 

بازيکن  اين  از  يکی  اسکندری  حسام 
است كه چند روزی است از همدان به قم 
آمده و تازه به تيم اضافه شده است و اگر 
كوچک ترين های  جز  جثه  لحاظ  از  چه 
به  و  دارد  قوی  روحيه ای  اما  است  تيم 
گفته خودش شش سال است كه فوتسال 
هم  تيم  شرايط  همه  از  و  كرده  شروع  را 
فکر  قهرمانی  به  فقط  و  است  راضی 

. می كند
يزد  شهر  از  كه  هم  خانی  ارس  محمد 
بيان  است؛  شده  اضافه  ماهان  تيم  به 
اضافه  تيم  به  كه  است  ماه  دو  كرد: 
مربيان  همه  داريم  خوبی  شرايط  و  شدم 
در  چه  اگر  و  هستند  خوب  فنی  كادر  و 
اول  شک  بدون  اما  هستيم  سختی  گروه 

. يم می شو

به سراغ بزرگ ترها و مربيان تيم رفتيم:
فوتسال  تيم  مربی  بازدار،  جواد 
ايسنا  با  گفت وگو  در  ماهان،  نونهاالن 
در  كه  است  بار  اولين  برای  كرد:  عنوان 
باالترين  كه  نونهاالن  يک  دسته  ليگ 
است  كشور  در  نونهاالن  فوتسال  سطح 

داريم. حضور 
در  حضور  جواز  اينکه  به  اشاره  با  وی 

نونهاالن  مناطق  ليگ  در  را  سطح  اين 
چه  اگر  كرد:  اظهار  آورديم،  دست  به 
بازه  و  شد  برگزار  دير  مناطق  مسابقات 
خدا  اما  داشتيم  تمرين  برای  كمی  زمانی 
ببنديم. را  تيم  خوبی  به  توانستيم  روشکر 
ساير  از  بازيکن  سه  اينکه  بيان  با  وی 
داد:  ادامه  دارند،  حضور  تيم  در  شهرها 
است  پارسال  تيم  همان  تيم  درصد   ۵0
كادمی ها  آ از  بازيکنان  از  برخی  فقط  و 

شدند. اضافه 
ماهان  نونهاالن  فوتسال  تيم  مربی 
شهريور   1۵ از  بازی ها  اينکه  به  اشاره  با 
تصريح  می شود،  آغاز  حيدريه  تربيت  در 
تيمی  شش  گروه  دو  در  مسابقات  كرد: 
به  تيم  دو  گروه  هر  از  و  می شود  برگزار 

می كنند. صعود  بعد  مرحله 

مسابقات  ميزبان  با  اينکه  بيان  با  وی 
فرزانگان  با  داد:  ادامه  هستيم،  گروه  هم 
حيدريه،  تربت  روز  گوشت  قرچک، 
و  هرمزگان  فوالد  قزوين،  مقاومت 

هستيم. گروه  هم  ساوه  شهرداری 
بتوانيم  اميدواريم  اينکه  بيان  با  وی 
كرد:  اظهار  كنيم،  كسب  را  خوبی  نتيجه 
حضور  گروه  اين  در  كه  تيم هايی  همه 

بين  در  و  هستند  قهرمانی  مدعی  دارند 
تيم ها به گروه مرگ لقب گرفته است و هر 
به احتمال  اين گروه صعود كنند  از  تيمی 

می شود. قهرمان  درصد   ۹0
بازدار با اشاره به اينکه اگر چه برخی از 
بازيکنان ما جثه ظريفی دارند اما آمادگی 
تقريبًا  تيم  گفت:  دارند،  بااليی  جسمانی 
به  بدنی  لحاظ  از  و  دارد  را  كامل  آمادگی 
تمرينات  نيز  بازيکنان  و  كرديم  كار  خوبی 
گذاشتند  سر  پشت  را  فشرده ای  و  سخت 
و در اكثر روزها برای آمادگی جسمانی از 
لحاظ  از  بودند؛  تپه  و  پيست  صبح  هفت 
است  شده  انجام  كارها  همه  نيز  تاكتيک 

ها هستيم. تاكنيک  مرور  در حال  فقط  و 
تيم  مربی  ديگر  محمدی،  حسن 
عنوان  نيز  ماهان،  نونهاالن  فوتسال 

منظم  صورت  به  كه  هست  ماه  سه  كرد: 
كرديم. آغاز  را  مان  تمرينات 

شهرستانی  بازيکنان  اكثر  افزود:  وی 
و  شدند  اضافه  تيم  به  كه  است  روز   40
و  هستند  هماهنگ  تيم  با  شکر  رو  خدا 
بازيکنان مدت كمتری است  از  يکی  فقط 
سعی  كه  است  شده  اضافه  تيم  به  كه 
كنيم. هماهنگ  تيم  با  نيز  را  او  می كنيم 

به  تيم  اعزام  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
گيری  عرق  جلسه  يک  مسابقات،  محل 
با  را  اولين بازی خود  داريم و روز دوشنبه 

می دهيم. انجام  قرچک  فرزانگان 
را  تالشمان  همه  كرد:  بيان  محمدی 
به  كه  تجربه ای  از  استفاده  با  تا  كرديم 
قبل  سال  كمبودهای  بوديم  آورده  دست 
بيشتری  هماهنگی  به  و  كنيم  جبران  را 
اما  كنيم  كسب  را  بهتری  نتايج  برسيم 
قرار  مسابقات  سخت  گروه  در  طرفی  از 

. فتيم گر
همه  تقريبًا  اينکه  به  اشاره  با  وی 
طرف  يک  در  تورنمنت  خوب  تيم های 
به  توجه  با  كرد:  اظهار  گرفته اند،  قرار 
بتوانيم  اميدواريم  داشتيم  كه  هماهنگی 
► كنيم.     تکرار  را  قبل  سال  نتايج 

مربی تیم فوتسال نونهاالن ماهان قم:

● گروه مرگ، خللی برای عزم ما برای قهرمانی ایجاد نمی کند    ●
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و  پنجاه  در  قم  شهر  شورای  اعضای      ◄
سومين جلسه رسمی و علنی شورا در خصوص 
 101۵ مصوبه  به  اعتراض  در  فرمانداری  نامه 
قرارداد  موضوع  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
از  پس  نيز  شهروندان  از  يکی  با  شده  منعقد 
و  شهرسازی  تخصصی  كميسيون  توضيحات 

دادند. اليحه  به  اصرار  بر  رأی  معماری، 
علنی  و  رسمی  جلسه  سومين  و  پنجاه 
با حضور  روز دوشنبه  شورای اسالمی شهر قم 
و  قم  شهردار  نژاد  سقائيان  مرتضی  سيد  دكتر 
با حضور معاونين  و  رياست حسين اسالمی  به 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار 

شد. برگزار  باكری  شهيد  جلسات  سالن 
تفويض  مجوز  اخذ  جلسه  اين  ابتدای  در 
از  پس  قم  شهردار  حقوقی  مديركل  به  اختيار 
اكثريت  با  شهر  شورای  اعضای  بين  تبادل نظر 

شد. تصويب  آرا  قاطع 
خالل  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رييس 
تفويض  كه  كرد  تاكيد  اليحه  اين  بررسی 

كنونی  مديركل  به  منحصر  انجام شده  اختيار 
رويه  می تواند  شورا  آينده  در  و  است  شهردار 

كند. دنبال  را  ديگری 
در  قم  شهر  شورای  اعضای  ادامه  در 
به  اعتراض  در  فرمانداری  نامه  خصوص 
قم  شهر  اسالمی  شورای   101۵ مصوبه 

از  يکی  با  شده  منعقد  قرارداد  موضوع  با 
كميسيون  توضيحات  از  پس  نيز  شهروندان 
اصرار  بر  رأی  معماری،  و  شهرسازی  تخصصی 

دادند. اليحه  به 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رييس  همچنين 
قرار  توجه  مورد  را  شهرداری  توافقات  موضوع 
و تصريح كرد: شورای شهر هميشه تالش  داد 
به  قانونی،  انعطافات  و  توان  حد  در  تا  كرده 

كند. توجه  قراردادها  در  شهروندان  رضايت 
ادامه  در  نيز  قم  فرماندار  ذاكريان  عباس 
 101۵ مصوبه  به  اعتراض  در  فرمانداری  نامه 
قرارداد  موضوع  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
موردتوجه  را  شهروندان  از  يکی  با  شده  منعقد 

اين  به  فرمانداری  ايراد  گفت:  و  داد  قرار 
ميزان  با  شده  هبه  مقدار  تفاوت  به  مصوبه 

است. بوده  آن  واقعی 
شورای  نظارت  و  حقوقی  كميسيون  رييس 
اسالمی شهر قم نيز در اين جلسه در پاسخ به 
فرماندار قم تصريح كرد: به خاطر رعايت حال 
را  همراهی  بيشترين  شهر  شورای  شهروندان 

دارد. توافقات دوطرفه  در 
را  خود  شورا  اينکه  بابيان  محرری  محسن 
می داند،  شهروندان  گويای  زبان  و  نماينده 
در  شهروندان  حامی  شهر  شورای  گفت: 

است. دوجانبه  توافقات 
ضمن  تا  دارد  تالش  شورا  كرد:  بيان  وی 
شهروندان  رضايت  شهرداری،  حقوق  رعايت 
جلب  قراردادها  و  توافقات  موضوع  در  نيز  را 

. كند
اختيار  تفويض  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  وی 
كرد:  بيان  قم  شهردار  حقوقی  مديركل  به 
كنونی  دوره  پايان  تا  اختيار  تفويض  اين  مجوز 

دارد. اعتبار  شهر  اسالمی  شورای 
كميسيون  رييس  امراللهی  روح الله 
شهر  اسالمی  شورای  معماری  و  شهرسازی 
به  اشاره  با  مصوبه  اين  از  دفاع  در  نيز  قم 
 101۵ مصوبه  به  اعتراض  در  فرمانداری  نامه 
قرارداد  موضوع  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
تصريح  شهروندان،  از  يکی  با  شده  منعقد 
تالش  توافقاتی  چنين  در  شهر  شورای  كرد: 
را  شهروندان  صالح  و  صرفه  تا  می كند 

باشد. داشته  موردتوجه 
رييس  پيشنهاد  با  و  ادامه  در  است  گفتنی 
اليحه  اعضاء،  موافق  نظر  با  و  شهر  شورای 
دوفوريتی در خصوص قطار شهری و همچنين 
به صورت  شهرداری   1400 سال  بودجه  تفريغ 

► گرفت.     قرار  موردبررسی  غيرعلنی 

◄    مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيک 
تقاطع  ترافيکی  نيازهای  گفت:  قم  شهرداری 
توسط  )ع(  حسين  امام  ميدان  همسطح  غير 
و  تهيه  دست  در  ترافيک  و  حمل ونقل  سازمان 

است. آماده سازی 
حمل ونقل  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
شعبان زاده  حسين  قم،  شهرداری  ترافيک  و 
نيازهای  مصوب  آلبوم  ابالغ  خبر  اعالم  با 
حسين  امام  همسطح  غير  تقاطع  ترافيکی 
از  اسالمی،  جمهوری  بلوار  امتداد  در  )ع( 
مسير  راهنمای  تابلوهای  ساخت  سفارش 
اين  در  موردنياز  ترافيکی  اقالم  ساير  تهيه  و 

داد. خبر  خصوص 
طرح های  و  نيازها  اينکه  بيان  با  وی 
شامل  كلی  بخش  سه  در  تقاطع  اين  ترافيکی 
ترافيکی  كشی  خط  مسير،  راهنمای  تابلوهای 

انتظامی  عالئم  و  تابلوها  نصب  و  تهيه  و 
دستور  در  ريال  ميليارد   14 بالغ بر  بااعتباری 
است،  ترافيک  و  حمل ونقل  سازمان  كار 
شدن  آماده  از  پس  به نوبت  اقالم  اين  گفت: 
شد. خواهند  تکميل  و  اقدام  فنی،  شرايط 

ترافيک  و  حمل ونقل  سازمان  مديرعامل 
مصوب  آلبوم  اساس  بر  افزود:  قم  شهرداری 
مترمربع   ۷0 از  بيش  سازمان،  به  ابالغی 
تابلوهای  شامل  مسير  راهنمای  تابلوی 
در  و  داده شده  سفارش  كناری  و  باالسری 

است. آماده سازی  حال 
 ۷ از  بيش  تقاطع  اين  در  وی،  گفته  به 
ترافيکی  كشی  خط  نياز  طول  متر  هزار 
انتظامی  عالئم  و  تابلوها  و  پيش بينی شده 
 ، ارتفاع  و  سرعت  محدوديت های  شامل 
تکميل كننده  نيز   … و  جهت نما  تابلوهای 

است. تقاطع  اين  ترافيکی  نيازهای 
كليه  كرد:  اضافه  پايان  در  شعبان زاده 
امام  همسطح  غير  تقاطع  ترافيکی  نيازهای 
به  و  تکميل  اجرا،  آينده  ماه  تا يک  حسين)ع( 

► رسيد.   خواهد  بهره برداری  مرحله 

◄    دو عضو شورای اسالمی شهر قم از پايانه 
پايانه های مسافربری شهرداری  مركزی سازمان 

قم بازديد كردند.
پايانه های  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
سعادتمند  ماشالله  قم،  شهرداری  مسافربری 
اسالمی  شورای  عضو  دو  نيازمند  نرجس  و 
انتظار  سالن  و  محوطه  از  ميدانی  به صورت 
مسافرين بازديد كرده و به صورت چهره به چهره 
مورد  در  آن ها  از مشکالت  و  گفتگو  با مسافرين 

شدند. مطلع  سفر 
همچنين  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
پرسنل  و  حمل ونقلی  مجموعه  فعاليت  نحوه  از 

كردند. بازديد  سازمان 
برنامه های  بازديد،  اين  در  است  گفتنی 
اربعين حسينی و نحوه خدمات رسانی به زائرين 
كه  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مركزی  پايانه  در 
رفع  زمينه  اين  در  شهری  مديريت  تالش  تمام 
است. مختلف  بخش های  در  زائرين  مشکالت 
و  حسينی  اربعين  بودن  پيش  در  به  توجه  با 
كليه  زائران،  به  خدمت رسانی  افزايش  ضرورت 
به صورت  ايام  اين  در  پايانه ها  سازمان  پرسنل 
كليه  و  بوده  زائرين  خدمت  در  آماده باش 
شبانه روزی  به صورت  نيز  پارک سوارها  و  پايانه ها 

► می كنند.   خدمات رسانی 

آغاز  به  شدن  نزديک  با      ◄
دائمی  خط  تحصيلی،  سال 
قم  نور  پيام  دانشگاه  تاكسی 
واقع در پرديسان راه اندازی شد.

سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
تاكسيرانی  بر  نظارت  و  مديريت 
و  هماهنگی  پيرو  قم،  شهرداری 

سوی  از  گرفته  صورت  مکاتبات 
به  توجه  با  و  دانشگاه  مسئولين 
تحصيلی  سال  به  شدن  نزديک 
سازمان  سوی  از  جديد، 
تاكسی  دائمی  خط  تاكسيرانی، 
در  واقع  قم  نور  پيام  دانشگاه 

شد. راه اندازی  پرديسان 

به  نسبت  خصوص  اين  در 
محل  كشی  خط  و  تابلو  نصب 
دانشگاه  درب  مقابل  ايستگاه 
گرفته  صورت  الزم  اقدامات 

. ست ا
ميدان  تاكسی ها  اين  مقصد 
ملزم  رانندگان  و  بوده  جانبازان 

نرخ  اساس  بر  كرايه  دريافت  به 
هستند. ابالغی  مصوب 

همچنين  است  گفتنی 
عوامل  سوی  از  كامل  نظارت 
شركت  و  سازمان  بازرسی 
خصوص  اين  در  بهره بردار 

► می پذيرد.  انجام 

◄    مصرف كراتين با آب ميوه ، چای يا قهوه 
مجاز است؟

و  معمولی  قهوه  چای،   با  كراتين  مصرف 
آب ميوه تاثيری منفی بر جذب اين ماده توسط 

ندارد. بدن 
مهمی  سواالت  از  يکی  ايسنا،  گزارش  به 
مصرف  می شود  مطرح  ورزشکاران  سوی  از  كه 
اينکه  است.  قهوه  يا  چای  ميوه،   آب  با  كراتين 
آيا مصرف كراتين با آب ميوه ها به خصوص آب 
ميوه های اسيدی تاثيری بر جذب آن  دارد؟ آيا 
حل كردن كراتين در چای و قهوه نيز تاثير سوء 
برجذب آن دارد؟ مصرف كراتين با نوشيدنی ها 
همه  اين ها  است؟  ممکن  كافئين  حاوی 
مطرح  ورزشکاران  سوی  از  كه  است  سواالتی 

داد. پاسخ  آن  به  بايد  و  می شود 
سودابه  سوی  از  كه  مطلب  اين  اساس  بر 
پزشکی  فدراسيون  توسط  و  شده  تهيه  وحدت 
آمده  گرفته،   قرار  ايسنا  اختيار  در  ورزشی 
كه  می دهد  نشان  شده  انجام  مطالعات  است: 
كافئين  زياد  مقادير  و  كراتين  همزمان  مصرف 
كراتين  جذب  بر  بدی  اثرات  است  ممکن 
چای  در  كراتين  كردن  حل  ولی  باشد  داشته 
كراتين  جذب  بر  تاثيری  معمولی  قهوه های  و 

ندارد.
همزمان  مصرف  درمورد  مطالعات  همچنين 
كراتين و آب ميوه ها هم تاثيری سويی را نشان 
است  منطقی  مطلب  اين  قاعدتا  است؛  نداده 
و  پرتقال  زيرا ميزان اسيد آب ميوه ها مانند آب 

اسيد معده است  از  و... خيلی كمتر  انگور  آب 
كراتين  بر  تخريبی  اثر  معده  اسيد  اگر  پس 
► ندارند.   مخرب  تاثير  هم  ميوه ها  آب  ندارد، 

در جلسه شورای شهر قم مطرح شد:

»خرده روایت های عاشورایی« اعتراض فرمانداری به مصوبه 1015 شورای شهر قم
روی پرده سینما آیه می رود

سفيد«،  »كوه  يحيی«،  »جرم  »مينی بوس«،  برگزيده  كوتاه  فيلم  پنج 
به  روايت های عاشورايی«  با عنوان »خرده  بی«  »بی  و  »جای خالی« 

آيه قم می رود. پرده سينما  روی 
پنج  حسينی،  اندوه  و  حزن  ايام  با  همزمان  بيست،  شهر  گزارش  به 
»مينی بوس«  نجاتی،  سعيد  ساخته  بی«  »بی  عاشورايی  كوتاه  فيلم 
هادی،  محسن  ساخته  يحيی«  »جرم  حيدری،  ابوذر  ساخته 
علی  ساخته  خالی«  »جای  و  حسنی  مهرداد  ساخته  سفيد«  »كوه 

می رود. قم  آيه  سينما  پرده  روی  به  مالقلی پور 
همت  به  عاشقی«  روايت های  »خرده  عنوان  با  سينمايی  محفل  اين 
روز  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره كل  و  جوانان  سينمای  انجمن 
برای  حضور  و  می شود  برپا   18 تا   16 ساعت  از  شهريور   14 دوشنبه 

است. رايگان  عالقه مندان 

»طوطی و تاول« به »عصرانه 
داستان« رسید

عصرانه  داستان حوزه هنری قم به معرفی و نقد رمان »طوطی و تاول« 
اثر ابراهيم اكبری ديزگاه با موضوع پياده روی اربعين اختصاص يافت.

عصرانه   سی وهشتمين  قم،  هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نويسنده،  ديزگاه  اكبری  ابراهيم  حضور  با  قم  هنری  حوزه  داستان 
مهر  سالن  در  استان  داستان نويسان  از  جمعی  و  منتقد  عالمی  سميه 

شد. برگزار  قم  هنری  حوزه 
رمان  كارشناس،  و  مجری  جايگاه  در  جديدی  فاطمه  نشست  اين  در 
»طوطی و تاول« نوشته  ابراهيم اكبری ديزگاه را كه توسط نشر معارف 
منتشر شده است معرفی كرد و پس از خوانش بخش هايی از داستان 

به تبيين خالصه ای از آن را برای حضار پرداخت.
كه  است  خرم  صابر  نام  به  مردی  ماجرای  تاول،  و  طوطی  گفت:  وی 
خريداری  طوطی  يک  اينستاگرام  از  همسرش،  طالق  از  پس  مدتی 
را  خود  طوطی  تا  می شود  اصفهان  راهی  تالش  شهر  از  او  می كند. 
تحويل بگيرد، اما به اشتباه سوار اتوبوس مهران می شود و خود را در 

می شود. اربعين  پياده روی  مسافر  ناخواسته  و  می يابد  مرز 
در ادامه  ابراهيم اكبری ديزگاه، در توضيح رمان خود خاطرنشان كرد 
با  او  ارتباط  و  زمان)عج(  امام  شناخت  داستان،  اين  روايت  بهانه   كه 

بوده است. اربعين  پياده روی  سلوک 
*استعاره های »طوطی و تاول«

مقايسه   با  سخنانی  در  ادبی  منتقد  عالمی  سميه  نويسنده،  از  پس 
داستان  حوزه  در  ما  گفت:  مسيحيت  و  اسالم  در  مذهبی  ادبيات 
رمان  با  مواجه  در  را  نکته  اين  و  هستيم  گذار  حال  در  اسالمی  دينی 
»طوطی و تاول« بايد در نظر بگيريم. اين كتاب از روی جلد می گويد 
از داستان  را  برداشت خودش  و  تأويل  كه  به مخاطب فرصت می دهم 

باشد. داشته 
وی درباره ارتباط متن كتاب با ديگر متون نيز گفت: اين كتاب ارتباط 
تنگاتنگی با متن داستان طوطی و بازرگان دارد و مسير داستان بارها 
به آن اشاره می شود. در معارف اسالمی، طوطی نماد حركت باطنی 
در كنار حركت ظاهری  است. شخصيت اصلی كتاب در خواب هايش 
متنی  بينا  ارتباطات  سوی  به  بيداری  در  و  رمزی  ارتباطات  سمت  به 

می رود.
وی با اشاره با تشريح داستان طوطی و بازرگان گفت: نويسنده در اين 
باشد كه  تا زنده شويد. حواس مان  بايد بميريد  كتاب می گويد چگونه 
روايت می كند  را  اين كتاب سلوكی  از مرگ ها تلف شدن است.  بسيار 

كه نتيجه اش زنده شدن پس از مرگ است.
نويسنده  گفت:  و  پرداخت  كتاب  شخصيت های  رمزگشايی  به  عالمی 
زياد  را  پرنده  عرفانی  متون  در  برده است.  بهره  خوبی  به  نشانه ها  از 
می بينم كه نماد جان مطهر انسان است همچون طوطی در اين رمان. 
تا  بکشد  رنج  بايد  كه  تاول است،  صابر شخصيت نخست كتاب همان 
به جايگاه باال برسد. پياده روی سلوک است و گاو نماد نفس است كه 

ميثم نمی تواند آن را از پای در آورد، چون چاقوی تيزی ندارد.
عالمی در پايان خاطر نشان كرد: اين اثر زبان آور است و چيزی اضافه 
می كند به لغات قبلی ما، نويسنده تصوير جديد و بکر با تركيبات جديد 
كهن  گنجينه های  با  خوبی  ارتباط  اثر  اين  در  ديزگاه  آقای  می سازد. 
دارد و مدام به آنها ارجاع می دهد، رمان »طوطی و تاول« از زبان و نثر 
قابل توجهی برخوردار است، پيشنهاد می كنم كه داستان نويسان اين 

اثر را بخواند كه باعث ارتقای متن شان می شود.

خبـر

اقتدار پلیس، جایگاه دستگاه 
قضا و امنیت مردم فدای خلوت 

ساختن زندان ها نشود                               

اختصاصی گویه - وحيد حاج سعيدی 
ملی  اسطوره  دايی  علی  حضور  با  تبليغی  ملی  رسانه  در  روزها  اين 
فوتبال و مضمون "بيمه سرقت موبايل " پخش می شود كه به ظاهر يک 
تبليغات معمولی است اما در بطن خود حاوی پيام اجتماعی و امنيتی 
صد  چند  مجموعه  گردانندگان  منافع  تعارض  اگر  شايد  است.  خاصی 
هکتاری صدا و سيما، در ميان نبود، هيچگاه اين تبليغ كه مهر تائيدی 
بر افزايش جرائم خشن در جامعه است، از رسانه ملی پخش نمی شد!
افزايش نگران كننده آمار جرائم خشن نظير خفت گيری و زورگيری 
و ... در جامعه و تساهل مسئوالن قضايی و امنيتی كشور در برابر آن، 
خطر  به  را  شهروندان  جانی  امنيت  حتی  و  روانی  اجتماعی،  امنيت 

است. انداخته 
زورگيری، سرقت، خفت گيری، كيف  از  و كليپ هايی  اخبار  انتشار 
قابی، قداره كشی و ... در فضای مجازی كه قطعًا تعداد معدودی از آنها 
ثبت و ضبط و رسانه ای شده اند، زنگ خطر جدی افزايش نا امنی در 
بازتعريف قوانين و رفع خالء های  آورده و ضرورت  را به صدا در  جامعه 
قانونی، در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنيت عمومی جامعه را بيش 

از گذشته نمايان ساخته است.
هر چند بروز بزه و جرايم مختلف پديده نوظهوری نيست ولی آنچه كه 
برای مردم تامل برانگيز است و ايجاد دوگانگی می كند تساهل و نحوه 
برخورد با هنجارشکنان و ناقضان امنيت جامعه است تا جايی كه گاهی 
اوقات زورگيران و خفت گيران و قداره به دستان كه با تالش شبانه روزی 
پليس و با به خطر افتادن جان ماموران نيروی انتظامی دستگير و تحويل 
و  رسند  می  منزل  به  پليس  ماموران  از  زودتر  شود،  می  قضايی  مراجع 

تدارک فعاليت مجرمانه بعدی را می بينند!
و  نظامی  های  نيروهای  آميز  افتخار  اقتدار  شبهه،  و  ترديد  هيچ  بی 
انتظامی و اشراف اطالعاتی گسترده نيروهای امنيتی به ويژه در مرزها 
بر هيچ كس پوشيده نيست. نيروهايی كه تا كيلومتر ها مرزهای زمينی، 
هوايی و دريايی را مقتدرانه پايش می كنند به گونه ای كه هيچ كشوری 
با وجود  اما  ندارد.  را  بوم  و  اين مرز  به  حتی شهامت روياپردازی تعرض 
و  مرزها  در  ويژه  به  را  خارجی  امنيت  كه  مقتدر  و  توانا  بازوان  چنين 
نظام  كه  است  اين  بر  فرض  و  انتظار  است،  كرده  بيمه  مرزها  سوی  آن 
حکمرانی به همان اندازه كه به امنيت خارجی توجه دارد ) كه حق نيز 
انتشار  باشد كه  ويژه داشته  اهتمام  نيز  امنيت داخلی  به  همين است( 

تائيد نمی كند. را  اين فرضيه  آمار ها و مشاهدات  اخبار، 
نيايش( كه علی  )بزرگراه  پايتخت  بزرگراه های  از اصلی ترين  در يکی 
االصول به تجهيزات الکترونيک بيشتری نسبت به شهرهای ديگر تجهيز 
شده است، درهنگامه ترافيک سنگين، زورگيری از يک راننده خانم رخ 
می دهد و وقتی فيلم آن، توسط شهروندی در شبکه های اجتماعی و به 
با »دستور  بازنشر داده می شود، مجرم  تبع آن در شبکه های خارجی 
ويژه« دستگير می شود. بعد هم اعتراف می كند تاكنون بيش از يکصد 
سرقت خشن با همان شيوه انجام داده است! حال سوال اينجاست كه 
آيا جهت » برخورد قاطع« و صدور »دستور ويژه« حتمًا بايد موضوع به 
شبکه های خارجی كشيده شود؟ آيا امنيت عموم مردم، تنها در صورتی 
برای حکمرانان اهميت پيدا می كند كه موضوع حيثيتی شود؟ و اينکه 
اساسًا چرا فردی با اين حجم و دايره از تخلفات خشن هنوز بازداشت و 

مجازات نشده است؟
اينکه پليس در بزرگراه با بلندگو اعالم كند شيشه های خودرو را باال 
بکشيد تا گوشی تان مورد سرقت واقع نشود و يا در رسانه ملی علی دايی 
اسطوره فوتبال كشور، طرح بيمه موبايل در برابر سرقت را نويد می دهد، 

اصاًل زيبنده كشوری نيست كه اقتدارش در دنيا زبانزد است.
اينکه يک مجرم يکصد بار مرتکب جرائم خشن شود و آزادانه در شهر 
هدف  با  كه  است  قوانينی  تغيير  ماحصل  است،  بعدی  جرائم  درصدد 
خلوت كردن زندان ها تصويب شد و تبعات منفی آن دامنگير شهروندان 

شده است.
مورد  آهنی  لوله  با  مسجد  جماعت  امام  اسالمی  كشوری  در  اينکه 
تعرض اراذل و اوباش قرار بگيرد، هيچ توجيه منطقی و اجتماعی ندارد.
عده ای اوضاع نابسامان اقتصادی را عامل افزايش سرقت ها و جرائم 
به  اينکه  و  و هست  بوده  اقتصادی هميشه  دانند. مشکالت  خشن می 
شايسته  كنند،  بازی  افراد  جان  با  عده  يک  اقتصادی  مشکالت  بهانه 
نيست. به گفته رئيس پليس يکی از شهرهای شمالی تنها 150 نفر در 
نفر ديگر  آيا آن 199850  يک شهر 200 هزار نفری سرقت می كنند. 
بايد  كرد  پيدا  اقتصادی  مشکل  كس  هر  آيا  ندارند؟   اقتصادی  مشکل 

قداره كشی و خفت گيری كند؟
ناگفته نماند در پی افزايش انتشار فيلم ها و تصاوير مربوط به جرايم 
خشن در فضای مجازی كه در جامعه رخ داده است، حجت االسالم و 
المسلمين غالمحسين محسنی اژه ای رئيس قوه قضاييه دستور فوری 

شناسايی و برخورد با مجرمان حوزه جرايم خشن را صادر كرد.
داد  دستور  كشور  كل  دادستان  به  رابطه  اين  در  قضاييه  قوه  رئيس 
كمک  با  زورگيری ها  و  خشن  سرقت های  با  مقابله  برای  ويژه  ستادی  تا 

شود.  تشکيل  ضابطين، 
مهم  و  جامعه  هر  اجتماعی  نياز  ترين  بنيادي  »امنيت«،  ترديد  بی 
جوامع  ماندگاري  اساسًا  و  است  اجتماعي  زندگي  دوام  در   عامل  ترين 
در گرو امنيت است. در نبود امنيت، هرج و مرج، آشفتگی اجتماعی و 
آنارشييم، واقعيت صحنه خواهند بود. چنين پديده های شومی تبعات 
منفی روانی، اجتماعی و حتی جانی فراوانی به بار خواهند آورند و هيچ 
گونه تساهل و سهل انگاری در برخورد با پيشروی اين روند جايز نيست.
يادمان باشد امنيت زمانی نمود پيدا خواهد كرد كه گردنبند كوچک 
بر گردن دختركان بدرخشد بی آنکه خانواده هراس سرقت وحشيانه اش 

را داشته باشد!
امنيت زمانی معنا پيدا می كند كه شهروندان منازل شان را همانند 
پادگان با حفاظ شاخ گوزنی چند اليه، دوربين مداربسته ليزری، انواع 

هشدار دهنده و آژير مجهز نسازند!
بازار  و  كوچه  در  را  شان  موبايل  مان  فرزندان  كه  است  زمانی  امنيت 

دهند! پاسخ  ربايش  دغدغه  بدون 
امنيت زمانی مفهوم پيدا می كند كه اشرار روز روشن با قداره و قمه 

به پليس حمله ور نشوند!
امنيت آن زمان است  كه اراذل و اوباش جرات حمله با لوله آهنی به 

روحانی و امام جماعت مسجد نداشته باشند!
ها،  زندان  كردن  خلوت  بهانه  به  كه  شود  می  حاصل  زمانی  امنيت 
با اشرار و زورگيران و قمه به دستان به فراموشی سپرده نشود! برخورد 
خلوت  فدای  را  مردم  امنيت  و  قضا  دستگاه  جايگاه  پليس،  اقتدار 
هوش... به  نکنيم!  حبس  جايگزين  های  مجازات  و  ها  زندان  ساختن 

یادداشت

آماده سازی نیازهای ترافیکی تقاطع غیر همسطح 
میدان امام حسین )ع( قم

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری قم

خط دائمی تاکسی دانشگاه پیام نور قم راه اندازی شد

مصرف کراتین با آب میوه ، چای یا قهوه مجاز است؟
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ارتباط با مدیرمسئول        ۰9۱27۶2۵987

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه:
خدمت رسانی ۳۵۰ موکب 

سازمان اوقاف به زوار حسینی

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: امسال 
بيش از 3۵0 موكب در داخل كشور، مسير تردد زوار و اعتاب مقدسه 

در كشور عراق به خدمت رسانی مشغول خواهند بود.
و  فرهنگی  معاون  عادل  غالمرضا  االسالم  حجت  مهر،  گزارش   به 
تشريح  خبری  نشست  در  خيريه  امور  و  اوقاف  سازمان  اجتماعی 
سازمان  اين  در  كه  تحصيلی  مهر  طرح  و  حسينی  اربعين  برنامه های 
جامعه  در  كه  بهداشتی  مطلوب  شرايط  با  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
الزم  هماهنگی های  و  برطرف  زائران  اعزام  محدوديت های  شد،  ايجاد 
با مسئوالن كشور عراق صورت گرفت. از اين رو امسال شاهد برگزاری 

بود. خواهيم  عراق  كشور  در  باشکوهی  اربعين  مراسم 
در  دارد  كه  ظرفيت هايی  به  توجه  با  اوقاف  سازمان  داشت:  بيان  وی 
خدمت زائران اربعين در كشور و كشور عراق خواهد بود. در ايام اربعين 
امامزادگان و متوليان موقوفات به صورت مستقل و هماهنگ با سازمان 
همچنين  كرد.  خواهند  آفرينی  نقش  رسانی  خدمت  و  جريان  اين  در 
نقش  به  مراسم  اين  برگزاری  در  همه  غيره  و  مذهبی  هيئات  مبلغين، 

پرداخت. خواهند  آفرينی 
عادل تصريح كرد: سال ۹8 قريب به 10۷ موكب به خدمت رسانی زوار 
اربعين مشغول بودند اما امسال بيش از 3۵0 موكب در داخل كشور، 
مسير تردد زوار و اعتاب مقدسه در كشور عراق به خدمت رسانی مشغول 
خواهند بود. همچنين در مناطق مرزی قريب به 16 موكب، در داخل 
خاک عراق ۵3 موكب، در مسير تردد قريب به 130 موكب و همچنين 
1۵0 موكب برنامه های جاماندگان حسينی و بدرقه زائران را در داخل 
خاک كشور خدمت رسانی خواهند داشت. خدمات ارائه شده شامل: 
مسائل رفاهی، پذيرايی، اسکان و فعاليت های فرهنگی می شود. برای 

مثال برخی از موكب ها ظرفيت 3 هزار اسکان را خواهند داشت.
با بيان اينکه  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خيريه 
شد،  خواهد  اعزام  عراق  كشور  به  سازمان  سوی  از  مبلغ   600 امسال 
جماعت  نماز  برگزاری  مبلغان  اين  فعاليت های  مهمترين  از  گفت: 
فرهنگی  فعاليت های  انجام  شرعی،  مسائل  به  پاسخگويی  وقت،  اول 
برای كودكان و نوجوانان و همچنين برگزاری حلقه های معرفت افزايی 

بود. خواهد 
عمده  كرد:  تأكيد  سامرا  محور  در  سازمان  فعاليت های  درباره  وی 
مهمترين  از  كه  بود  خواهد  سامرا  محور  در  اوقاف  سازمان  فعاليت 
اقدامات می توان به بحث آب رسانی، مه پاشی، و نصب سايبان اشاره 
تا  بوده  استقرار سازمان  كاظمين محل  در  براثا  كرد. همچنين مسجد 

باشد. داشته  رسانی  خدمات  زوار  به 
برپايی 11 رخت شوی خانه در مسير نجف تا كربال

گرفته  نظر  در  زوار  برای  نجف  در  بااليی  پذيرايی  ظرفيت  افزود:  عادل 
اصفهان  زينعلی  امامزاده  همت  به  كه  خوبی  اتفاقات  از  يکی  و  شده 
در  كه  كرد  اشاره  هايی  رختشوخانه  برپايی  به  می توان  گرفته،  صورت 
 ،11۷2  ،1080  ،808  ،80۹  ،480  ،202  ،28۵  ،2۹۹  ،430 عمود 
1218 مستقر هستند تا البسه زوار را تحويل گرفته، يک ساعته شسته 

زوار تحويل دهند. به  به صورت خشک شده  و 
خاطرنشان  خيريه  امور  و  اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
توسط  بسياری  برنامه های  كشور  داخل  در  اربعين  روز  برای  كرد: 

شد. خواهد  برگزار  شاخص  امامزاده های 
طرح مهر تحصيلی

طرح  درباره  خيريه  امور  و  اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
سازمان  و  هستيم  تحصيلی  سال  آغاز  آستانه  در  گفت:  تحصيلی  مهر 
تبليغات از محل موقوفات واقفين خيرانديش در راستای تحصيل علم 

اقدام كرده است. به اجرای طرح مهر تحصيلی  آموزان بی بضاعت 
تصريح  دارد،  وجود  كشور  در  آموزشی  رقبه  هزار   6 اينکه  بيان  با  وی 
بر 30 هزار بسته تحصيلی برای اجرای طرح مهر تحصيلی  بالغ  كرد: 
علم آموزان تهيه و بين استان ها توزيع خواهد شد. اين بسته ها از نظر 
كيفيت بسيار مطلوب و عالی بوده و با قيمت خوب تهيه شده است و 
اين بسته ها  به ذكر است  آرمی نخواهد داشت. الزم  اين بسته ها هيچ 
از هر موقوفه ای كه تهيه شده باشد در همان استان توزيع خواهد شد.

راهکار عبور از بحران مصدومیت
با فشار و استرس آسيب ديدگی نياز به بهبود جسمی  برای كنار آمدن 
روی  عمدتا  ورزشی  آسيب های  بهبود  يا  ريکاوری  و  است  روانی  و 
توانبخشی فيزيکی يا جسمانی متمركز است اما گنجاندن تکنيک های 
مهم  نيز  روانی  و  هيجانی  بهبود  به  كمک  جهت  ورزشی  روانشناسی 

است.
و  هيجانات  از  وسيعی  دامنه  با  آسيب ديدگی ها  به  نسبت  ورزشکاران    
انکار  شامل  می تواند  دامنه  اين  و  دهند  می  نشان  واكنش  احساسات 
)عدم پذيرش(، خشم، ناراحتی و حتی افسردگی باشد و آسيب ديدگی 
مهمترين  و  است  فعال  فيزيکی  لحاظ  به  كه  فردی  برای  غالبا 

رسد. می  نظر  به  غيرمنصفانه  است  جسمش  سرمايه اش، 
افکار  نداشتن  اما  هستند  واقعی  احساسات  و  هيجانات  اين  اگرچه 
استراتژی های  يافتن  آن  از  مهم تر  و  است  مهم   بسيار  منفی  نگرش  و 
مثبت جهت بر آمدن از عهده اين مشکل است و در بسياری از موارد، 
كمک  ورزشکار  به  آسيب ديدگی  با  مناسب  برخورد  و  ارتباط  برقراری 
می كند تا يک ورزشکار متمركزتر، انعطاف پذيرتر و بهبود پذيرتر شود.
از  و  شده  تهيه  صنعت كاران  افسانه  سوی  از  كه  مطلب  اين  اساس  بر 
آمده  گرفته  قرار  ايسنا  اختيار  در  ورزشی  پزشکی  فدراسيون  سوی 
جهت  ورزشی  روانشناسی  راهبردهای  و  استراتژی ها  از  برخی  است: 

است. اثرگذار  بسيار  ديدگی   آسيب  بهبود  تسريع 
و  درمان  علت،  از  اعم  الزم  اطالعات  آسيب ديدگی  درباره   بايد  ابتدا 
پيشگيری از آسيب ديدگی را بدست آورد و عدم درک كامل آسيب ديدگی 
می تواند باعث ايجاد ترس يا اضطراب شود. در اين رابطه می توان در 

با پزشک و افراد متخصص مشورت كرد. يا  اينترنت جست وجو 
ديدگی  آسيب  نوع  شامل  گيرد  قرار  مدنظر  بايد  كه  مهمی  سواالت 
درمان هايی  نوع  چه  می كشد؟  طول  مدت  چه  آسيب  بهبود  چيست؟ 
چه  داشت؟  بايد  انتظاری  چه  درمان  دوران  طول  در  داد؟  انجام  بايد 
ورزش ها يا تمرينات بدنی را می توان به طور سالم انجام داد؟ عاليم و 
با  چيست؟  جسمی  وضعيت  شدن  بدتر  بر  مبنی  هشداری  نشانه های 
فرايند  بايد در طول  انتظاراتی  اينکه چه  و دانستن  درک آسيب ديدگی 
كنترل  حس  و  كم تر  اضطراب  احساس  باشيد،  داشته  بهبودپذيری 

كرد. خواهيد  بيشتر 
مسئوليت آسيب ديدگی را پذيريد

منظور  شماست.  تقصير  آسيب ديدگی  بگوييم  كه  نيست  اين  منظور 
كه  هستيد  فردی  تنها  و  ديده ايد  آسيب  بپذيريد  شما  كه  است  اين 
می تواند به طور كامل نتيجه و پيامد آن را تعيين كنيد و به جای اينکه 
به گذشته فکر كنيد يا يک عامل بيرونی را به خاطر آسيب ديدگی خود 
سرزنش كنيد از طريق پذيرفتن مسئوليت فرآيند بهبودی، حس كنترل 

آورد. به دست خواهيد  پيشرفت  بهبود  در  بيشتری 
نگرش مثبت ايجاد و حفظ كنيد

و  كوشی  سخت  نمايش  طريق  از  كه  است  الزم  سريع  بهبود  منظور  به 
آسيب ديدگی  بر  غلبه  صرف  را  خود  وقت  پزشک،  توصيه های  تجرای 
در  كه  افکاری  است  الزم  اين  بر  عالوه  گيرد.   سرعت  درمان  تا  كنيد 
يادداشت كرده  را  داريد  پذيری  بهبود  فرآيند  و  آسيب ديدگی  با  ارتباط 
روانشناس  مشاور  با  يا  دهيد  قرار  ارزيابی  مورد  منطقی  صورت  به  و 
آيا  بسيار مهم است.  بدانيد خودگفتاری  بايد  و  بگذاريد  ميان  در  خود 
تفکرتان منفی و محکوم به شکست است؟ به منظور دستيابی به بخش 
زيادی از بهبود روزانه، نياز به سخت كوشی و حفظ نگرش مثبت داريد 

تمركز كنيد. انجام دهيد،  آنچه كه الزم است  و  اهداف  و روی 
از ذهن خود برای بهبود جسم استفاده كنيد

از  استفاده  با  بهبود  فرآيند  بر  می توان  كه  می دهد  نشان  تحقيقات   
خود  و  تصويرسازی  قبيل  از  خاص  ذهنی  تکنيک های  و  مهارت ها 
كل  از  تصويرسازی  تکنيک های  همچنين  بخشيد.  سرعت  هيپنوتيزم 
كه  حاالتی  و  احساسات  ذهنی،  دستورات  ايجاد  برای  بدن  حواس 
حال،  زمان  بر  تاكيد  با  هستند  مطلوب  نتيجه  و  پيامد  يک  به  مربوط 

می كند. استفاده 
حمايت و پشتيبانی دريافت كنيد

هم  از  جدايی  و  انزوا  آسيب ديدگی،  وقوع  از  بعد  رايج  واكنش  يک 
تيمی ها، مربی ها و دوستان است. حفظ تماس با ديگران هنگام بهبود 
می توانند  مربيان  و  دوستان  هم تيمی ها،  و  است  مهم  آسيب ديدگی 
شما  به  كنيد  تخليه  را  خود  عصبانيت  يا  خشم  داريد  نياز  كه  زمانی 
تشويق  را  شما  بهبودپذيری  فرآيند  طول  در  می توانند  يا  دهند  گوش 

باشند. داشته  پيشنهاداتی  يا  كنند 
شويد،  مواجه  آسيب ديدگی  با  تنهايی  به  نيستيد  مجبور  كه  نکته  اين 
اتاق  در  برويد،  تمرين  به  بنابراين  دهد،  شما  به  خوبی  حس  می تواند 
و در معرض ديد اعضای فعال گروه  بمانيد  يا سالن بدنسازی  رختکن 

بگيريد. قرار 
اهداف مناسب تعيين كنيد

توقف  معنی  به  شده ايد  آسيب ديدگی  دچار  اينکه  علت  به  صرفا 
برنامه ريزی يا تعيين اهداف نيست و به جای اينکه آسيب ديدگی را به 
عنوان يک بحران در نظر بگيريد آن را يک چالش )هدفی كه بايد حلش 
كنيد( تصور كنيد. تمركز اهداف شما از عملکرد به بهبود تغيير می يابد 
ارزيابی  طريق  از  و  كرد  خواهد  كمک  شما  انگيزه  حفظ  به  كار  اين  و 
در  می بينيد  كه  هنگامی  و  می شويد  خود  بهبود  روند  متوجه  اهداف 
خواهيد  حس  را  بيشتری  نفس  به  اعتماد  هستيد،  يافتن  بهبود  حال 

كرد.
يا پزشک عمل  بر اساس دستورالعمل های درمانگر  فراموش نکنيد كه 
اهداف  تا  كنند  كمک  شما  به  می توانند  آن ها  برويد.  پيش  و  كنيد 
است  بهبودتان  مرحله  هر  با  همسو  كه  كنند  تعيين  را  واقع گرايانه ای 
به  بيشتر  تمرينات  انجام  طريق  از  تا  دارند  تمايل  ورزشکاران  اكثر  و 
و  شده ايد  آسيب  دچار  بپذيريد  اينکه  و  بخشند  سرعت  بهبودشان 

است. مهم  بدانيد،  را  خود  محدوديت های 
آمادگی جسمانی و تناسب اندام را حفظ كنيد

تغيير دهيد  را  و ورزش  تمرينات  نوع آسيب ديدگی می توانيد  به  بسته 
يا اشکال ديگری از تمرين را اضافه كنيد تا قدرت قلبی عروقی حفظ 
يا  ورزشی  برنامه های  انجام  جهت  پزشک  يا  درمان گر  مربی،  با  شود. 
بدويد،  نمی توانيد  اگر  و  كنيد  مشورت  جايگزين  و  خوب  بدنی  تمرين 
بنابراين  برويد،  شنا  به  يا  كنيد  دوچرخه سواری  می توانيد  احتماال 
تمريناتی برای حفظ تناسب اندام، آمادگی جسمانی  و سالمت قلبی 

كنيد. تمركز  بهتر  تغذيه ای  سالمت  روی  يا  دهيد  انجام  عروقی 
با داشتن دانش درست، حمايت از جانب ديگران و تمرين مناسب می 
توان با پذيرش جنبه های مثبت اين واقعه  به آسيب ديدگی غلبه كرد و 
با پيشروی و پذيرش آهسته مسائل، تعيين اهداف واقع گرايانه و حفظ 
رويکرد مثبت و متمركز، اكثر ورزشکاران می توانند آسيب های جزئی و 

مهم غلبه كنند./  ايسنا

خبـر دانش ورزشی

واكنش  در  كار  بازار  كارشناس  يک      ◄
بازنشستگان  و  كارمندان  حقوق  افزايش  به 
در  منابعی  چنين  قطع  طور  به  گفت:  دولت 
كشور  در  تصميم گيری  اين  برای  كوتاه مدت 
كامال  دولت  درآمدهای  چون  ندارد،  وجود 
كشور  در  هم  خاصی  اتفاق  و  است  مشخص 
افزايش  را  دولت  درآمدهای  كه  نگرفته  صورت 

. هد د
افزايش  پيشنهاد  حالی  در  فکری:  مريم 
و  لشکری  بازنشستگان  و  كارمندان  حقوق 
بنا  بررسی است كه  كشوری در دولت در حال 
الزم  اعتباری  منابع  دولتی،  مقامات  اعالم  به 

نيست. مشخص  هنوز  پيشنهاد  اين  برای 
ميركاظمی،  شهريورماه  روز  هشتمين  در 
به  پاسخ  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رييس 
كاركنان  حقوق  افزايش  خصوص  در  سوالی 
بررسی  جلسات  گفت:  بازنشسته ها،  و  دولت 
منابع  تا  است  برگزاری  حال  در  موضوع  اين 
هنوز  البته  شود  تامين  آن  اجرای  برای  مالی 

است. نشده  نهايی  دولت  در 
حقوق ها  افزايش  كرد:موضوع  تصريح  وی 
به  سپس  شود،  نهايی  دولت  در  بايد  ابتدا 
فرستاده  قوا  سران  يا  اسالمی  شورای  مجلس 
سوی  از  شود.  اجرا  و  قانونی  كه  می شود 
و  اداری  سازمان  رييس  لطيفی،  ميثم  ديگر 
برای  اعتبارات  تامين  است:  گفته  استخدامی 
پايدار  منابع  از  بايد  دستمزد  و  حقوق  افزايش 
باشد و نبايد استقراض از بانک مركزی صورت 

باشد. داشته  تورمی  بار  كه  گيرد 
تحليلگران  و  كارشناسان  اساس،  همين  بر 
كسری  وجود  با  كه  می كند  عنوان  اقتصادی 
چنين  اجرای  صورت  در  دولت  شديد،  بودجه 
و  می شود  پول  چاپ  به  مجبور  يا  تصميمی 
اشکال  به  يا  و  مركزی  بانک  از  استقراض  يا 
نهايت  در  اعتبار خواهد كرد كه  تامين  ديگری 
موضوع،  همين  و  می زند  دامن  باال  تورم  به 
افزايش حقوق ها را مجددا خنثی خواهد كرد.

در  حاج اسماعيلی  حميد  رابطه  همين  در 
برای  پيشنهاد  درباره  خبرآنالين  با  گفتگو 
بازنشستگان  و  كارمندان  حقوق  افزايش 
رويکردی  تفاوت  يک  گذشته  از  داشت:  اظهار 
با  دولت  مستخدمين  و  كارمندان  خصوص  در 
شغلی  امنيت  هم  آن  و  داشت  وجود  كارگران 
در  و  بود  دولت  كارمندان  حوزه  در  كه  بود 
كمتر  كارگران  و  كار  قانون  مشغوالن  بخش 
با  مرتبط  هم  مزايايی  حال،  عين  در  بود. 
كارمندی  بخش های  در  و  دولت  مستخدمين 
ديده  كارگری  بخش  در  كه  داشت  وجود 

. نمی شد
دهه  دو  طی  ما  رفته  رفته  اما  افزود:  وی 
می بينيم  كاهشی   كامال  را  روند  اين  گذشته 
هستيم،  شاهد  كشور  در  االن  كه  وضعيتی  و 
و  كارگران  و  كارمندان  بين  زياد  شباهت 
بخش  و  دولت  حوزه  بازنشستگان  همين طور 

است. تامين اجتماعی 
هم  علت  كرد:  عنوان  حاج اسماعيلی 
دچار  اقتصادی  شرايط  وقتی  كه  است  اين 
كه  كسانی  عمده  می شود،  اساسی  مشکالت 
می شوند،  متاثر  اقتصادی  سخت  شرايط  از 

هستند. كارمندان  و  كارگران  اول 
باالی  تورم های  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
كارمندان  برای  هم  را  شرايط  اخير  سال  چند 
كرده  سخت  بسيار  كشور  در  كارگران  هم  و 
كارگران  مثل  كارمندان  شرايط  امروز  است. 
بروز  باعث  اساسی  عامل  چند  و  است  سخت 
فقرا،  گروه  در  حتی  ما  كه  شده  شرايط  اين 

شاهد  را  كارگران  و  كارمندان  از  بزرگی  جامعه 
. هستيم

شد:  متذكر  كار  بازار  كارشناس  اين 
فشارهای  و  می شود  مشکل  دچار  كه  اقتصاد 
مجموعه  می كند،  پيدا  گسترش  كه  اقتصادی 
و  كارمندان  كه  را  كشور  جمعيت  از  بزرگی 
بخش  االن  و  برمی گيرد  در  هستند  كارگران 
جامعه  جزو  كه  كارمندی  جامعه  از  بزرگی 
پيدا  سوق  فقرا  گروه  سمت  به  بودند،  متوسط 

است. نگرانی  مايه  واقعا  اين  كردند. 
شده اند کارگران  به  تبدیل  کارمندان 

فکر  من  گفت:  كار  بازار  كارشناس  اين 
ديگر  اساسی  اشکال  يک  اين،  از  غير  می كنم 
هم برای كارمندان حادث شده كه آنها را شبيه 
به كارگران كرده است و آن هم گسترش حوزه 
و  سازمان ها  در  قراردادی  كارمندان  استخدام 

است. دولتی  وزارتخانه های  و  ارگان ها 
است  سالی  چند  افزود:  حاج اسماعيلی 
اكثر  و  دارد  استخدام  رديف  كمتر  دولت  كه 
فنی  خدماتی،  بخش های  در  كه  را  كارمندانی 
صورت  به  می كند،  استخدام  كارشناسی  و 
می شوند.  كار  قانون  مشمول  يا  هستند  موقت 
به كارگران  تبديل  به شکلی كارمندان  واقع  در 
اين درد مشتركی است كه برای حوزه  و  شدند 
در  است.  شده  ايجاد  كشور  در  حقوق بگيران 
را  مشکالت  اين  ما  هم  بازنشستگی  بخش 

داريم.
وی عنوان كرد: در واقع بازنشستگان دولت 
به  نسبت  بهتر  شرايطی  گذشته  در  شايد  كه 
االن  داشتند،  تامين اجتماعی  بازنشستگان 
دچار  هم  آنها  و  دارند  مشابهی  وضعيت  تقريبا 

هستند. اقتصادی  عديده  مشکالت 
اتفاقی  كرد:  تصريح  كار  بازار  اين كارشناس 
مطالبه  خصوص  در  اخير  روزهای  در  كه 
افزايش  برای  اجتماعی  تامين  بازنشستگان 
ميسر  ماه   ۵ از  بعد  قانون  براساس  مستمری 
خصوص  در  كه  كرد  مجبور  را  دولت  شد، 
تصميم گيری  را  رويه ای  چنين  هم  كارمندان 

. كند
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  حاج اسماعيلی 
است  مواجه  بودجه  كسری  مشکل  با  دولت 
اول  ماه های  در  كه  است  شرايطی  در  اين  و 
را رد می كرد كه بودجه ای كه امسال  اين ادعا 
در  ولی  است،  كسری  فاقد  برده،  مجلس  به 
برنامه  سازمان  رييس  كه  ديديم  اخير  روزهای 
بود،  مدعيان  اين  از  يکی  خود  كه  بودجه  و 
 312 از  بيش  بودجه  امسال  كه  كرد  اعتراف 
خود  اما  دارد،  كسری  تومان  ميليارد  هزار 
كارمندان  حقوق  كه  كردند  اذعان  هم  ايشان 
شدت  به  لشکری  و  كشوری  بازنشستگان  و 
پايين است و كفاف زندگی آن ها را نمی دهد و 
بازنشستگان  مستمری  افزايش  از  متاثر  آن ها 
فکر  به  كه  شدند  مجبور  اجتماعی  تامين 
و  دولت  بازنشستگان  مستمری  افزايش 

بيفتند. كارمندان  همچنين 
از  را  حقوق  افزایش  مالی  منابع  دولت 

می آورد؟ کجا 
كه  آنچه  گفت:  كار  بازار  كارشناس  اين 
دولت  اين كه  است،  پرسش  مورد  همه  از  بيش 
خواهد  تامين  كجا  از  را  الزم  اعتباری  منابع 
اين مشکل اساسی  كرد. خود دولت هم دچار 
جست وجوی  دنبال  كه  كرده  اعتراف  و  است 

است. كار  اين  برای  منابع 
چنين  قطع  طور  به  افزود:  اسماعيلی  حاج 
تصميم گيری  اين  برای  كوتاه مدت  در  منابعی 
دولت  درآمدهای  چون  ندارد،  وجود  كشور  در 

در  هم  خاصی  اتفاق  و  است  مشخص  كامال 
را  دولت  درآمدهای  كه  نگرفته  صورت  كشور 

دهد. افزايش 
بودجه  در  كه  آنچه  حتی  شد:  متذكر  وی 
شکل  همان  به  هنوز  آن ها  شده،  هدف گذاری 
در  دولت  اين كه  وجود  با  نشده،  ميسر  دقيق 
داد.  انجام  را  خاص  كارهای  ماليات ها  بخش 
دست های  ارزيابی  و  رصد  و  اتصال  همين 
بود  خوبی  بسيار  كار  من  نظر  به  كارتخوان 
دنبال  به  را  مالی  تراكنش های  ساماندهی  كه 
فرارهای  از  برخی  ترتيب دولت  اين  به  داشت . 

كرد. رصد  را  مالياتی 
با  كرد:  تصريح  كار  بازار  كارشناس  اين 
هزينه ها  دليل  به  بودجه  كسری  اين ها،  وجود 
تامين  برای  دولت  كه  مشکالتی  و  باال  تورم  و 
به  و  پابرجاست  همچنان  دارد،  الزم  اعتباری 
بازنشستگان  افزايش مستمری  برای  طور قطع 
هم  باز  دولت  كارمندان،  حقوق های  و  دولت 
بانک  از  يا استقراض  و  به سراغ چاپ پول  بايد 
تورم  نهايت  در  كه  برود  اشکالی  يا  و  مركزی 

دارد. دنبال  به  را  شديد 
يکی  دولت  شد:  يادآور  حاج اسماعيلی 
مستمری  افزايش  عدم  برای  اصلی  داليل  از 
منابع  پايداری  عدم  و  تورم  را  بازنشستگان 
و  منابع  اين  كه  صورتی  در  می كرد.  اعالم 
تامين آن مربوط به تامين اجتماعی است؟ اما 
مستمری  افزايش  شدن  قطعی  از  بعد  دفعتا 
گرفت  تصميم  اجتماعی  تامين  بازنشستگان 
را  دولت  بازنشستگان  و  كارمندان  حقوق  تا 

كند. اضافه 
چون  هستيم  خوشحال  ما  داد:  ادامه  وی 
كه  است  دولت  بازنشستگان  و  كارمندان  حق 
كنند،  دريافت  مکفی  حقوق  تورم  تناسب  به 
اين منابع  از كجا  اين است  از دولت  اما سوال 
بودجه  سوم  يک  وقتی  می كند؟  تامين  را 
اوراق  می خواهد  چطور  دولت  است،  كسری 
تامين  برای  دولت  اقدمات  آيا  كند؟  منتشر 
افزايش  كارها  اين  آيا  نيست؟  تورم زا  منابع 

نمی كند؟ خنثی  مجددا  را  ها  حقوق 
شود ایجاد  کارمندی  تشکل های 

بايد  اين كه  بيان  با  حاج اسماعيلی 
افزايش  هم  دولت  بازنشستگان  و  كارمندان 
قرار  فشار  تحت  چون  باشند،  داشته  حقوق 
دارم.  جديد  توصيه  يک  من  گفت:  دارند، 
با  دولت  در  استخدام  دايره  اين كه  وجود  با 
دولت  و  شده  مواجه  جدی  محدوديت های 
ندارد  استخدام  امکان  برنامه  قوانين  براساس 
قراردادی  می گيرد،  كار  به  كه  كسانی  اكثر  و 
دامنه  حال،  عين  در  است.  پيمانکاری  و 
گسترش  حدی  به  رانت  دارای  و  پرنفوذ  افراد 
و  عادی  مردم  ورود  برای  را  جا  كه  كرده  پيدا 
كارجويان عادی به دواير دولتی به شدت تنگ 

است. كرده 
وی افزود: با اين وجود، مشکالت كارمندان 
در حال حاضر مانند مشکالت كارگران شده و 
اقتصادی  مشکالت  تورم،  هم  آن  اصلی  عامل 
طی  كشور  در  كه  است  مديريت هايی  سوء  و 

است. افتاده  اتفاق  گذشته  سال های 
كرد:  خاطرنشان  كار  بازار  كارشناس  اين 
تامين  بازنشستگان  كه  همان طور  من  نظر  به 
اجتماعی صاحب نهاد هستند، حق كارمندان 
را  كارمندی  نهادهای  و  تشکل ها  كه  است 
باشند.  داشته  خود  مطالبات  پيگيری  برای 
برای  جدی  مطالبه  عنوان  يه  می شود  را  اين 
دولت  بازنشستگان  و  كارمندان  مشکالت  رفع 

► كرد.   مطرح 

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تامین اعتبار شد؟

حاج اسماعیلی: تورم آینده افزایش حقوق را 
خنثی می کند
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انتخابات  گفت:  رجايی  غالمعلی     ◄
نيست  بی تأثير  مذاكرات  روند  بر  كنگره 
از  پيش  كه  دارند  تمايل  دموكرات ها  اما 
برسند. توافق  به  ايران  با  كنگره  انتخابات 
و  نيست  روشن  هنوز  مذاكرات  وضعيت 
گفته می شود پس از پاسخ ايران به آمريکا 
مذاكرات  حوزه  در  فی مابين  چالش های 
بايد  بين  اين  در  حاال  است.  نرفته  بين  از 
اميد  می شود  همچنان  آيا  كه  پرسيد 
كوتاهی  مدت  در  نهايی  توافق  كه  داشت 

آيد؟ دست  به 
مسائل  تحليلگر  رجايی،  غالمعلی 
سياسی، درباره اين موضوع به »نامه نيوز« 
بيشتری  امتياز  می خواهد  »آمريکا  گفت: 
نياز  توافق  به  ما  كه  شرايطی  در  و  بگيرد 
امتياز  داريم سعی می كند هرچه می تواند 
به  رسيدن  طوالنی شدن  دليل  و  بگيرد 
تيم  اما  است  همين  هم  نهايی  توافق 
كه  باشند  هوشيار  بايد  ما  مذاكره كننده 

است  داده  نشان  آمريکا  ندهند.  امتيازی 
اما  می آيد  هم  توافق  امضای  پای  تا  كه 
و  می شود  بلند  ميز  پشت  از  آخر  لحظه 
آمريکايی هاست.  سياست  اين  می رود؛ 
روش های  به  علم  با  مذاكره كننده  تيم 
آمريکايی ها بايد زيربار امتيازهای تحميلی 
مذاكره  نتيجه  بايد  نروند.  آمريکايی ها 
امتيازها  سری  يک  يعنی  باشد؛  برد-برد 
امتيازها  سری  يک  قبالش  در  و  بدهيم  ما 
بگيريم اما اگر يک طرف بخواهد در قبال 
امتياز  می تواند  هرچه  امتيازی،  اندک 
و  نيست  برد-برد  ديگر  مذاكره  اين  بگيرد، 

می شود«. برد  آمريکايی ها  برای  فقط 
آبان ماه  انتخابات  تأثير  درباره  او 
بيان  مذاكرات  بروند  بر  آمريکا  كنگره 
مذاكرات  روند  بر  كنگره  »انتخابات  كرد: 
تمايل  دموكرات ها  اما  نيست  بی تأثير 
ايران  با  كنگره  انتخابات  از  پيش  كه  دارند 
صورت  در  می دانند  زيرا  برسند  توافق  به 

عنوان  به  آن  از  می توانند  توافق  امضای 
كنند  استفاده  انتخاباتی  برنده  برگ  يک 
هست  وقت  كه  زمانی  تا  صورت  هر  به  اما 

ايران  از  را  امتياز  حداكثر  می خواهند 
. » بگيرند

مذاكره كننده  تيم  عملکرد  درباره  او 
مذاكره كننده  »تيم  كرد:  اظهار  كنونی 
می رود؛  را  قبلی  مذاكره  تيم  مسير  ادامه 

نسبت  كمتری  بسيار  توان  اينها  هرچند 
به  اما  را دارد  آقای ظريف و همراهانش  به 

در  مذاكرات  حوزه  در  تصميمات  حال  هر 
می شود.  گرفته  ملی  امنيت  عالی  شورای 
با  در زمان آقای ظريف هم همين طور بود 
مذاكره  باالی  قدرت  با  آنها  كه  تفاوت  اين 
شورای  تصميمات  می توانستند  خود 
با  مذاكرات  سطح  در  را  ملی  امنيت  عالی 

ببرند«. پيش  بزرگ  چندقدرت 
تصور  »من  گفت:  پايان  در  رجايی 
نهايی  نتيجه  جاری  ماه  پايان  تا  نمی كنم 
تحت  را  ما  می خواهد  آمريکا  شود.  امضا 
بدهد  را  امتياز  كمترين  تا  دهد  قرار  فشار 
زود  يا  دير  اما  بگيرد  را  امتياز  بيشترين  و 
در نهايت توافق امضا خواهد شد. در پايان 
گرفتاری  از  بخشی  كه  بگويم  هم  را  اين 
اواخر  در  ما  كه  است  آن  نتيجه  كنونی 
را  مذاكرات  نتيجه  روحانی  آقای  دولت 
دولت  ابتدای  در  اگر  حتما  نکرديم.  امضا 
بسياری  منافع  می شد،  احيا  برجام  بايدن 
► می رسيد«.    ايران  ملت  و  كشور  به 

غالمعلی رجایی:

● امضای توافق به تأخیر افتاده چون آمریکا می خواهد امتیاز بگیرد  ●
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(:

هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز 
و دانشجو تحت پوشش کمیته 

امداد قم هستند

مديركل كميته امداد امام خمينی)ره( قم گفت: در حال حاضر هفت 
كه  هستند  نهاد  اين  پوشش  تحت  دانشجو  و  دانش آموز   ۵00 و  هزار 
عاطفه ها  شور  برنامه  برگزاری  با  گذشته  سال های  همانند  نيز  امسال 

توزيع می شود. آنان  بين  از سوی مردم،  اهدايی  آموزشی  بسته های 
كمک های  اين كه  بيان  با  ايرنا،  با  گفت وگو  در  مسعوديان راد  محسن 
نمی شود،  بی سرپرست  دانش آموزان  به  محدود  صرفا  امداد  كميته 
كه  نباشند  پوشش  تحت  نيازمندی  دانش آموزان  است  ممکن  افزود: 

كنيم. تامين  نيز  را  آنان  نيازهای  موظفيم  ما 
مجموع  گرفته  صورت  بررسی های  اساس  بر  كرد:  اضافه  وی 
از  كه  است  نفر  هزار   1۵ استان  سطح  در  بی بضاعت  دانش آموزان 

می گيرند. قرار  حمايت  تحت  امداد  كميته  سوی 
بازگشايی  آستانه  در  عاطفه ها  شور  برنامه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
فراهم  برای  همگانی  بسيج  واقع  در  برنامه  اين  كرد:  بيان  مدارس، 
و  است  استان  سطح  در  دانش آموزان  تحصيلی  اوليه  نيازهای  كردن 
تورمی كه در جامعه  و همچنين  آمار دانش آموزان  افزايش  به  توجه  با 
و  منسجم تر  برنامه  اين  هستيم  تالش  در  امسال  می شود،   احساس 

شود. برگزار  پرشورتر 
متعددی  و گروه های جهادی  اين كه دستگاه ها  بيان  با  مسعوديان راد 
كرد:  اميدواری  ابراز  می كنند،   فعاليت  دانش آموزان  نياز  رفع  برای 
بتوانيم  استانداری  مشاركت  و  آموزش وپرورش  محوريت  با  امسال 
تمام دستگاه ها و گروه های جهادی در زمينه تهيه بسته های آموزشی 

كنيم. جلوگيری  متفرق  توزيع  از  و  شوند  يکپارچه 
و  نقدی  به صورت  تومان  ميليارد  پنج  گذشته  سال  وی،  گفته  به 
به  امسال  اميدواريم  كه  شد  جمع آوری  عاطفه ها  شور  در  غيرنقدی 

يابد. افزايش  تومان  ميليارد   10
2۵ شهريورماه است  تا    1۹ از  2 مرحله  وی گفت: شور عاطفه ها در 
 ۹ از  و  جمعه  نماز  ستاد  و  ميادين  معابر،  سطح  در  عمومی  به صورت 
برگزار  فرهنگيان  و  دانش آموزان  ويژه  14 مهرماه در سطح مدارس  تا 

می شود.
گذشته  سال  اين كه  بيان  با  قم  )ره(  خمينی  امداد  كميته  مديركل 
فقط 10 درصد كمک ها به صورت نقدی بود، از شهروندان درخواست 
تا  دهند  انجام  نقدی  به صورت  را  خود  كمک های  حتی المقدور  كرد: 
بهتری  مديريت  دانش آموزان  كمک آموزشی  بسته های  خريد  برای 

گيرد. صورت 
اميرالمومنين)ع(  مدرسه  در  نيز  عاطفه ها  شور  زنگ  افزود:  وی 
پرديسان به شکل نمادين نواخته خواهد شد؛ تمام كادر اين مجموعه 

هستند. ايتام  حامی  آموزشی 
كمک های  عاطفه ها  شور  در  مشاركت  برای  می توانند  شهروندان 
كد  با  يا  و   603۷۹۹۷۹۵01660۷۵ كارت  شماره  به  را  خود  نقدی 

كنند. واريز  مربع،    1 ستاره   02۵ ستاره   88۷۷ ستاره  دستوری 

مدیرکل گمرکات قم:
صادرات قم در مرداد امسال 

نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱۰8 درصد رشد کرد

قرار  رشد  مسير  در  استان  اين  صادرات  گفت:  قم  گمركات  مديركل 
دارد و در همين رابطه آمار نشان می دهد در مردادماه امسال،  ميزان 
صادرات انجام شده از گمركات قم از نظر وزن نسبت به مدت مشابه 

108 درصد رشد داشته است.   ،1400 سال 
اسفنديار دريکوندی پيرامون اين موضوع، بيان داشت: در مردادماه 
سال جاری، 26 ميليون 433 هزار و 248 دالر كاال به وزن 28 هزار و 
از طريق گمركات استان قم  6۷۷ اظهارنامه  ُتن در قالب تعداد   1۵2

به كشورهای مختلف جهان صادر شد.
وی افزود: اين درحالی است كه صادرات استان در مدت مشابه سال 
 ۵42 و  هزار   13 وزن  به  دالر   ۷2۵ و  هزار   101 و  ميليون   1۹ قبل 
اين  شده است؛  انجام  اظهارنامه   41۹ تعداد  قالب  در  كه  بوده  ُتن 
تعداد  و  ارزش  وزن،   منظر  سه  از  استان  صادرات  می دهد  نشان  آمار 
اظهارنامه نسبت به مدت مشابه سال قبل در وضعيت رشد قرار دارد.
وی ادامه داد: هدف گمركات قم اين است كه كاالهای صادراتی در 
به  الکترونيکی  سامانه های  از  بهره گيری  با  و  ممکن  زمان  كمترين 
بين المللی  بازارهای  به  آن  انتقال  برای  و  ترخيص  از گمركات  سرعت 
آماده شود و در اين مسير توانسته ايم به توسعه فعاليت های تجاری و 

كنيم. كمک  استان  اقتصاد  همچنين 
نظر  از  استان  صادراتی  كاالهای  حجم  بيشترين  گفت:  دريکوندی 
مسير  در  تجاری  فعاليت های  بر  نظارت  برای  شده  تعيين  رنگ بندی 
زمان  كمترين  در  آن  با  مرتبط  اداری  امور  كه  دارد  قرار  زرد  و  سبز 
قابل قبول  با سرعت  و صادركنندگان می توانند  انجام می شود  ممکن 

كنند. اقدام  خود  نظر  مورد  محصوالت  انتقال  برای 
نيز  قاچاق  با  مقابله  زمينه  در  قم  استان  گمركات  داشت:  بيان  وی 
به  پرونده های مظنون  و  دارد  نظارتی  با دستگاه های  همکاری خوبی 
قاچاق در اين اداره كل تشکيل و با نظر كارشناسان آن، ارزش كاالی 
اختيار  در  رسيدگی  برای  پرونده  سپس  و  می شود  تعيين  نظر  مورد 

می گيرد. قرار  قانونی  مراجع 

خبـر

به  مشخصا  گفت:  آصفری  محمدحسن      ◄
را  مواردی  نمی توانيم  محرمانگی  و  امنيتی  داليل 
تجربه  علت  به  كه  است  بوده  اين  مهم  اما  كنيم  ذكر 
توافق  بند  در  و  كنيم  كسب  تضمين  آمريکا  بدعهدی 
باشد. توافق  اين  بندهای  از  يکی  و  بيايد  اين مسئله 

شده  مبهم  اينقدر  حاال  برجام  سردرگم  كالف 
طرف  كدام  زمين  در  توپ  نيست  مشخص  كه  است 
صحنه  اين  طلبکار  همه  تنها  و  دارد.تنها  قرار 
بدست  تاكنون  نيز  لمسی  قابل  نتيجه  و  هستند 
پاسخ  و  بورل  طرح  به  ايران  است.پاسخ  نيامده 
در  جزئيات  تمامی  در  هم  ايران  شروط  به  آمريکا 
مجلس  صدای  مورد  يک  در  حتی  و  دارد  قرار  ابهام 
به  ناچار  خارجی  سياست  مسئولين  و  درآورد  نيز  را 
اين  روند  از  جامعه  كماكان  اما  شدند  پاسخگويی 
كرد  صبر  بايد  و  است  خبر  بی  ساز  سرنوشت  توافق 

به  جديدی  اخبار  مذاكرات  از  جديدی  دور  شايد  تا 
باشد. داشته  همراه 

مجلس،در  آصفری،نماينده  محمدحسن 
بر  مبنی  مجلس  غيرعلنی  جلسه  درباره  آغاز 
سايت  به  ايران  شروط  درباره  كنی  باقری  توضيح 
»خبرسراسری« گفت: »پاسخ ايران به آنها اين است 
در  كه سياستی  است  اين  ايران  ترين مسئله  مهم  كه 
در  آمريکا  كردن  دبه  شاهد  ما  مجددا  كه  باشد  بين 
مذاكرات نباشيم و تضمين های الزم و همچنين رفع 
شود.جمهوری  رعايت  مشخص  زمان  در  ها  تحريم 
بود  كرده  اعالم  طرح  اين  به  را  خود  نظرات  اسالمی 
ترين  بگذارند.مهم  جريان  در  را  آمريکا  ها  اروپايی  تا 
سريع  برداشتن  و  آمريکاست  ضمانت  ما  برای  مسئله 

است«. بوده  ما  مدنظر  همواره  كه  تحريم 
ايران  تضمين های  جزئيات  درباره  ادامه  در  او 
به  »مشخصا  افزود:  آن  اجرايی  قابليت  و  آمريکا  از 
را  مواردی  نمی توانيم  محرمانگی  و  امنيتی  داليل 

تجربه  علت  به  كه  است  بوده  اين  مهم  اما  كنيم  ذكر 
توافق  بند  در  و  كنيم  كسب  تضمين  آمريکا  بدعهدی 
باشد  توافق  اين  بندهای  از  يکی  و  بيايد  مسئله  اين 
تحريم  بخصوص  ها  تحريم  همه  برداشتن  همچنين  و 
بين  اين  در  نيز  برجام  از  آمريکا  خروج  از  بعد  های 
شده  ذكر  همواره  ايران  مذاكرات  در  و  است  مهم 

است«.
روی  بر  ايران  بررسی  درباره  پايان  در  آصفری 
در  كه  است  اين  آنها  »پاسخ  گفت:  آمريکا  پاسخ 
با  مستقيما  و  شود  صحبت  حضورا  موارد  اين  مورد 
كه  شود  رفع  ايرادات  تا  كنيم  صحبت  اروپا  و  آمريکا 
شکل  جديدی  مذاكرات  تا  هستيم  آن  زمان  منتظر 
كرده  اعالم  اينترنشنال  كه  هم  صحبتی  بگيرد. 
را رد كرده است كامال  ايران  آمريکا شروط  است كه 

► است«.     كذب 

به رغم همه تحوالت اخير در  حسن هانی زاده      ◄
زمينه مذاكرات هسته ای به نزديک بودن حصول توافق 
خوشبين است و اميدوار است كه طرف اروپايی تا قبل 

از زمستان آمريکا را راضی به بازگشت به برجام كند.
با پيش نويس مورد نظر  ابتدا  آمريکايی ها اگرچه در 
از  بعد  اما  بودند،  برجام موافق  برای احيای  اروپايی ها 
ساز  ايران  سوی  از  تعديالت  و  تغييرات  برخی  اعمال 
از يک هفته  بيش  پاسخ  ارائه  برای  آنها   زدند.  مخالف 
سعی  نيز  داد  جواب  ايران  كه  بعد  و  كردند  تلف  وقت 
را  ما  پاسخ  ايران،  زمين  در  توپ  انداختن  با  داشتند 

دهند! جلوه  غيرسازنده 
تعويق  از  كارشناسان  برخی  اساس  همين  بر 
تا انتخابات  يا ادامه دار شدن آن  احتمالی مذاكرات و 
كنگره آمريکا گفته و حصول توافق ظرف چند هفته آتی 
را غيرمحتمل دانستند. گروه ديگری از كارشناسان اما 
همچنان خوشبين هستند. حسن هانی زاده، تحليلگر 
باورد  و  در گروه دوم جای می گيرد  بين المللی  مسائل 
توافق حاصل خواهد شد. زودی ها  به همين  كه  دارد 

»علی رغم  گفت:  »فردا«  با  گفتگو  در  او 
می رسد  نظر  به  بدبينانه،  و  غيرواقعی  گمانه زنی های 

سه  كه  است  گونه ای  به  جهان  و  منطقه  شرايط  كه 
كشور اروپايی انگليس، فرانسه و آلمان به شدت در پی 

هستند.« برجام  پيش نويس  كردن  عملياتی 
وی افزود: »از آنجايی كه بحران اوكراين تاثير خود را 
بر اقتصاد اروپا باقی گذاشته است، قطع صادرات نفت 
و گاز روسيه به اروپا، افزايش بحران انرژی در اتحاديه 
در  انرژی  حامل های  نرخ  برابری  سه  افزايش  و  اروپا 
كشورهای اروپايی موجب شده كه سه كشور انگليس ، 
فرانسه و آلمان آمريکا را تحت فشار قرار دهند تا نرمش 
خود  از  برجام  پيش نويس  پذيرش  به  نسبت  بيشتری 

بدهند.« نشان 
»در  كرد:  تاكيد  بين المللی  مسائل  كارشناس  اين 
ايران  كه  تعديالتی  و  نظرات  نقطه  برجام  پيش نويس 
اما  گرفته  قرار  اروپايی ها  پذيرش  مورد   ، داده  انجام 
آمريکا به دليل فشار البی صهيونيستی و رژيم اسرائيل 
به  امتياز  و دادن  از مسئوليت های خود  سعی دارد كه 
ايران شانه خالی كند اما سرانجام ناچار خواهد شد كه 

بپذيرد.« را  ايران  شرايط 
از  »يکی  داد:  توضيح  نيز  ايران  شرايط  درباره  وی 
تضمين های  دادن  و  برجام  به  بازگشت  شرايط  اين 

نشود؛  خارج  برجام  از  دوباره  كه  است  آن  برای  الزم 
از  نيز بخشی  ايران  نفت  فروش  و  تحريم ها  رفع  است. 
تن  آن  به  آمريکا  طبيعتا  كه  است  ايران  خواسته های 

داد.« خواهد 
رژيم  بين  نظر  اختالف  »اكنون  گفت:  هانی زاده 
صهيونيستی و آمريکا شدت گرفته است، به گونه ای كه 
نفتالی بنت چندين بار خواست كه با جو بايدن تماس 
نويس برجام صحبت كند  و درباره پيش  تلفنی داشته 
وزير  نخست  تلفن های  به  دادن  پاسخ  از  بايدن  اما 
تيم  كه  می دهد  نشان  اين  كرد.  خودداری  اسرائيل 
بايدن به شدت نيازمند بازگشت به برجام و دادن امتياز 

است.« ايران  به 
نشان  خاطر  بين المللی  مسائل  تحليلگر  اين 
از  قبل  تا  كه  می رسد  نظر  به  اساس،  همين  »بر  كرد: 
اروپا  اتحاديه  در  انرژی  مصرف  كه  زمستان  فرارسيدن 
برای  می شوند  ناچار  كشورها  اين  رفت،  خواهد  باال 
جايگزين كردن نفت و گاز روسيه به سوی ايران متمايل 

► شوند.«    

ابوذر نديمی گفت: دولت از نظر علمی دروغ      ◄
از  مشکلی  علمی  راست گويِی  اين  اما  نمی گويد 

نمی كند. حل  را  مردم  مشکالت 
يافته  كاهش  20درصد  حدود  تورم  می شود  گفته 
در  شايد  اما  است  مهم  گرچه  كه  موضوعی  است؛ 
نشود؛  ديده  می رود،  انتظار  كه  طور  آن  مردم  زندگی 

چيست؟ علت  اما 
درباره  اقتصادی،  مسائل  تحليلگر  نديمی،  ابوذر 
در  گرانی ها  »همه  گفت:  »فردا«  به  موضوع  اين 
يک  صرفا  گرانی ها  بعضی  ندارند.  يکسان  اثر  جامعه 
بخش از جامعه را تحت تأثير قرار می دهد؛ مثال فرض 
متقاضی اش  كه  شده  گران  صعنتی  كاالی  يک  كنيد 
همه  شرايط  اين  در  است  طبيعی  كه  است  محدود 
گرانی  اما  نمی كنند  احساس  را  كاال  آن  گرانی  جامعه 
آنها  از  جامعه  همه  آنکه  دليل  به  خوراكی  كاالهای 

است«. محسوس  می كنند،  استفاده 
او ادامه داد: »اكنون سه بحث وجود دارد؛ نخست 

اعالم  را  كاالها  تورم  كاهش  ميانگين  دولت  آنکه 
كه  است  ميانگين همان چيزی  اين  اينکه  اما  می كند 
دوم  نيست.  اين  خير  می كنيم،  احساس  جامعه  در 
گران  همچنان  كه  كاالهايی  از  دسته  آن  كه  است  آن 
بار  يک  مثال  مردم  عموم  كه  نيست  كاالهايی  است، 
مصرف  و  بيفتد  آن  به  سروكارشان  خود  عمر  طول  در 
مردم  هستند.  مردم  روزمره  كاالهای  و  دارند  عمومی 
تحت  يعنی  اين  و  بخرند  گوشت  نمی توانند  اكنون 
پرداخت  پس  از  يا  مردم  معيشت  گرفتن  قرار  فشار 
ميليون  چهار  ساخت  وعده  و  برنمی آيند  اجاره بها 
و  نمی كند  دوا  مردم  دردهای  از  دردی  هم  مسکن 
نقطه  به صورت  نبايد  آن است كه دولت  نکته  سومين 
به نقطه تورم را بررسی كند و بگويد مثال سال گذشته 
كه  تورمی  زيرا  داشتيم  بيشتری  تورم  موقع ها  همين 
بر مردم وارد شد، آن قدر باال بود كه مردم توان زندگی 
كاسته  هم  20درصد  عجيب  تورم  آن  از  خواه  ندارند؛ 

باشد«. شده 

بيان  همچنين  اقتصادی  مسائل  تحليلگر  اين 
اين  اما  نمی گويد  دروغ  علمی  نظر  از  »دولت  كرد: 
را  مردم  مشکالت  از  مشکلی  علمی  راست گويِی 
می كنند،  نگاه  تورم  به  وقتی  مردم  نمی كند.  حل 
بخرند  خودرويی  می خواهند  بازنده اند؛  كه  می بينند 
كرده اند  جمع  كه  پولی  از  خودرو  قيمت  می بينند  اما 
موارد  و  همين طور  مسکن  درباره  است،  زده  جلو 
متعدد ديگر كه در همه اين موارد می بينند كه بازنده 
علل  از  يکی  كه  است  آن  ديگر  مهم  نکته  شده اند. 
كاهش قيمت ها خريدنکردن مردم است؛ به بيان ديگر 
ندارند،  را  گوشت  خريد  توان  می بينند  وقتی  مردم 
تا  می كنند  حذف  خريدشان  سبد  از  را  محصول  اين 
زندگی شان  سبک  يعنی  باشند؛  كرده  صرفه جويی 
در  افتد.  خطر  به  سالمتی شان  هرچند  می دهد  تغيير 
اين بين طبيعی است مثال قيمت گوشت قدری پايين 
يک  با  اكنون  ندارد.  دولت  عملکرد  ربطی  اين  كه  آيد 

مواجهيم«. اقتصاد  حوزه  در  علمی  فريب 

برای  دولت  راهکارهای  از  »يکی  كرد:  اظهار  او 
يعنی  دنياست؛  بدهای  با  مقايسه  خود،  موافق جلوه 
می گويد اگر فالن قدر تورم وجود دارد، در فالن كشور 
مقايسه  اين  كه  دارد  وجود  اقتصادی  فاجعه  اين  هم 
حل  را  مشکل  اصل  زيرا  نمی خورد  مردم  درد  به 
را  آمارها  دولت  كه  است  آن  مسئله  دومين  نمی كند. 
بدون تطبيق با زندگی مردم اعالم می كند. ديگر آنکه 
مقايسه  ديگران  با  را  خودشان  دارند  عادت  دولت ها 
كنند و خوب خودشان را با بِد ديگران مقايسه كنند و 
و  اين مشکل وجود داشت  بگويند مثال در دولت قبل 
در دولت ما اين موفقيت تا به اين شکل هميشه برنده 

باشند«.
تحريم  نبايد  »مسئوالن  گفت:  پايان  در  نديمی 
اقتصاد،  وضعيت  اين  بگذارند.  مردم  پای  را  تورم  و 
و  است  داده  قرار  تأثير  تحت  شدت  به  را  مردم  زندگی 
مردم  زندگی  واقعيات  به  توجه  با  بايد  مسئوالن  همه 

► بگويند«.     سخن 

◄    جمشيد عدالتيان گفت: دولت برای اصالحات 
اقتصادی مجبور شد كه تورم را تحمل كند؛ به معنای 
ارز  بتوان  تا  شود  تحمل  تورم  كه  نبود  چاره ای  ديگر 
توانست  حال  عين  در  اما  كرد  حذف  را  4200تومانی 

نگه دارد. ثابت  را  ارز  نرخ  تقريبا 
سيد ابراهيم رئيسی اخيرا گفت كه تورم از 60درصد 
به 40درصد كاهش يافته است. در اين بين يک پرسش 
مهم به وجود می آيد كه او از چه نوع تورمی سخن گفته 
است؟ و دليل اينکه مردم در زندگی روزمره خود چنين 

كاهشی را محسوس مشاهده نمی كنند، چيست؟

اقتصادی،  مسائل  تحليلگر  عدالتيان،  جمشيد 
اصلی  »مركز  گفت:  »نامه نيوز«  به  موضوع  اين  درباره 
منبعی  و  است  مركزی  بانک  تورم،  حوزه  در  آمار  ارائه 
اينکه احساس نمی شود تورم  اما  از آن نداريم  معتبرتر 
اين  دليلش  يافته  كاهش  40درصد  به  60درصد  از 
زمينه  در  مركزی  بانک  خود  آمار  اساس  بر  كه  است 
دارند،  سروكار  آن  با  مردم  بيشتر  كه  خوراكی  مواد 
وقتی  بنابراين  است؛  64درصد  حاضر  حال  در  تورم 
كاهش  40درصد  به  60درصد  از  تورم  می شود  گفته 
صرفا  نه  و  زمينه ها  همه  در  تورم  معنای  به  يافته 

خوراكی هاست«.
او ادامه داد: »به هر حال حذف ارز ترجيحی شوكی 
كه  ديديم  و  می شد  هم  پيش بينی  و  داشت  همراه  به 
بود  12درصد  تورمی  شوک  ارديبهشت  و  فرودين  در 
تورم  اكنون  و  شد  نزولی  تورم  سرعت  تدريج  به  اما 
نقطه به نقطه 40درصد است و انتظار می رود اگر توافق 
شيب  اين  شود،  امضا  برجام  احيای  مذاكرات  نهايی 

شود«. هم  بيشتر  تورم  كاهش  نزولی 
بيان كرد:  اقتصادی همچنين  تحليلگر مسائل  اين 
تورم  كه  شد  مجبور  اقتصادی  اصالحات  برای  »دولت 

تورم  كه  نبود  چاره ای  ديگر  معنای  به  كند؛  تحمل  را 
تحمل شود تا بتوان ارز 4200تومانی را حذف كرد اما 
در عين حال توانست تقريبا نرخ ارز را ثابت نگه دارد. 

كرد«. 4200تومانی جرئت  ارز  در حذف  دولت  واقعا 
توافق  كه  نمی دانم  »من  گفت:  پايان  در  عدالتيان 
امضا  اينکه  و  دارد  قرار  مرحله ای  چه  در  هسته ای 
می توان  شود،  امضا  كه  فرض  به  اما  خير  يا  می شود 
مهمی  بخش  زيرا  يابد  كاهش  تورم  كه  داشت  اميد 
كوتاه مدت  در  و  می رود  ميان  از  تحريم  هزينه های  از 

► آيد«.     پايين  تورم  كه  داشت  انتظار  می توان 

حسن هانی زاده:

● تا قبل زمستان توافق می کنند     ●

ابوذر ندیمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: 

● دولت آمارها را بدون تطبیق با زندگی مردم اعالم می کند    ●

جمشید عدالتیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی:

● دولت برای اصالحات اقتصادی مجبور به تحمل تورم شد    ●

● جزئیاتی از پاسخ ایران به آمریکا به روایت آصفری    ●
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توسعه  و  منطقه  امنيت  "اولويت     ◄
پديد  تعامل  برای  زمينه هايی  اقتصادی، 
در  رياض  سياست  اصل  اما  است  آورده 
فلسطين  مساله  حل  بر  تل آويو  قبال 

است." استوار 
نوشته  مطلبی  در  اينديپندنت 
اسراييل  و  سعودی  عربستان  است: 
هم  دوست  اما  نيستند،  دشمن  ديگر 
بلومبرگ  تحليل  چکيده  اين  نيستند. 
تل آويو  و  رياض  روابط  جديد  دوران  از 
كه  تحليلی  است.  ابراهيم  پيمان  پس 
توسعه  و  منطقه  امنيت  اولويت  می گويد، 
پديد  تعامل  برای  زمينه هايی  اقتصادی، 
سياست  اصل  همچنان  اما  است  آورده 
حل  برمبنای  تل آويو  قبال  در  رياض 

است. استوار  فلسطين  مساله 
بلومبرگ با اشاره به نقش بستن تصوير 
تلويزيون  صفحه  در  اسراييلی  مقامات 
برخی  سرمايه گذاری  يا  عربستان  دولتی 
شركت های  در  سعودی  خانواده های 
تحوالت  اين  همه  می نويسد:  اسراييلی 
اما  بود  تصور  غيرقابل  پيش  چندی  تا 
مسير  در  محتاطانه ای  حركت  طرف  دو 
امنيتی  و  اقتصادی  پراگماتيک  روابط 

دارند.
آمريکايی،  خبرگزاری  اين  گزارش  به 
وليعهد  سلمان،  بن  محمد  شاهزاده 
شتاب  دنبال  به  سعودی  عربستان 
ايجاد  برای  خود  طرح های  به  بخشيدن 
و  است  اقتصادی  درآمد  منابع  در  تنوع 
عادی سازی  پيمان  می خواهد  اسراييل 
به  را  عربی  كوچکتر  كشورهای  با  روابط 

دهد. توسعه  عربستان 
سال  اوايل  سلمان  بن  محمد  شاهزاده 
اسراييل  كه  گفت  مصاحبه ای  در  جاری 
نيست. هم  متحد  اما  نيست  دشمن  ديگر 

كشورهای  ديگر  و  سعودی  عربستان 
از  پس  دهه ها  برای  همسايه  عربی 
 ،1948 سال  در  اسراييل  شکل گيری 
"كشور  فلسطينی ها،  از  حمايت  در 
در  نشناختند.  رسميت  به  را  اسراييل" 
غيرممکن  اسراييل  با  تعامل  دوران  اين 
هم  امروز  نظرسنجی های  حتی  و  بود 
عمومی  افکار  اكثريت  كه  می دهد  نشان 
پذيرش  موافق  هنوز  عربی  كشورهای 
نيست. "كشور"  يک  عنوان  به  اسراييل 
به گزارش بلومبرگ آنچه كه هم اكنون 
دارد،  جريان  عربستان  و  اسراييل  بين 
كه  هرچند  نيست،  روابط  شدن  گرم تر 
گذرنامه  دارای  اسراييلی های  امروز 
سفر  عربستان  به  آسان تر  ثالث،  كشور 
شركت های  طريق  از  برخی  و  می كنند 

تجارت اند. درصدد  خارجی 
دو  به  خود  گزارش  ادامه  در  بلومبرگ 
اسراييلی  نرم افزار  و  مهندسی  شركت 
مستقيم  به طور  اگرچه  كه  می كند  اشاره 
محصوالت  نمی كنند،  تجارت  عربستان  با 
آنها در پروژه های شركت های ديگر كه در 

می شود. استفاده  فعال اند،  عربستان 
امنيتی  روابط  می نويسد،  بلومبرگ 
ادامه  دليل  به  خصوص  به  محرمانه 
منطقه ای  فعاليت های  درباره  نگرانی ها 
حاضر  حال  در  اما  دارد  ادامه  ايران 
روابط  برقراری  محرک  اصلی ترين 
برای  عربستان  تالش  قوی تر،  اقتصادی 
توسعه  و  نفتی  درآمد  به  وابستگی  كاهش 

است. صنايع 
مساله  بر  حاكم  گفتمان  بازتعريف 
مورد  كه  است  موضوعی  نيز  اسراييل 
قرار  آمريکايی  خبرگزاری  اين  توجه 
بنيامين  حضور  به  بلومبرگ  است.  گرفته 
اسراييل  سابق  نخست وزير  نتانياهو، 

اشاره  العربيه  تلويزيونی  گفت وگوی  در 
جامعه  پيرامون  كه  تحوالتی  يا  می كند، 
در  يهودی  خارجی  كارگران  كوچک 

است. گرفته  شکل  رياض 
به  اشاره  با  ادامه  در  بلومبرگ 
اسراييل  بين  ابراهيم  پيمان  شکل گيری 
 2020 سال  در  بحرين  و  امارات  با 
گمانه زنی هايی  زمان  آن  در  می نويسد، 
و  اسراييل  روابط  عادی سازی  درباره 
برای  بود.  مطرح  سعودی  عربستان 
چه  از  اينکه  از  فارغ  اسراييل  مقامات 
عربستان  اينکه  باشند،  حزبی  يا  دولت 
ژئوپولتيکی  وزنه  عنوان  به  سعودی، 
بشناسد،  رسميت  به  را  اسراييل  منطقه، 

است. ارزشمند  بسيار 
نشده  محقق  امر  اين  امروز  تا  اما 
و  مذهبی  ديدگاه های  كه  چرا  است، 

سعودی،  عربستان  منطقه ای  نقش 
تا  آن  سياست های  می شود  موجب 
منطقه  كوچکتر  كشورهای  با  حدودی 

باشد. متفاوت 
ويژه  نماينده  گرين بلت،  جيسون 
دولت  در  خاورميانه  امور  در  آمريکا 
در  مهمی  نقش  كه  ترامپ  دونالد 
داشت،  ابراهيم  پيمان  شکل گيری 
منافعی  از  سعودی  »عربستان  می گويد: 
داشته  منطقه  برای  می تواند  اسراييل  كه 
امضا  آماده  اگر  حتی  است،  گاه  آ باشد 
نباشد.« روابط  عادی سازی  توافق  نوعی 

فضای  اين  در  بلومبرگ،  گزارش  به 
همچنان  سعودی  مقامات  پيچيده، 

در  فلسطين،   مساله  حل  كه  دارند  تاكيد 
دارد. قرار  آنها  سياست  كانون 

عربستان  سفير  بندر،   بنت  ريما 

كه  می گويد  نيز  واشنگتن  در  سعودی 
يک  خود  خودی  به  روابط  عادی سازی 

نيست. سياسی  هدف 
اسراييل  به  هم  تحليلگران  برخی 
قرار  فشار  تحت  كه  داده اند  هشدار 
روابط  عادی سازی  برای  عربستان  دادند 
داشته  همراه  به  عکس  نتيجه  می تواند 
به  می تواند  زمينه  اين  در  شتاب  و  باشد 

بزند. آسيب  روابط 
تحوالت  تجار،  برخی  حال  اين  با 
ارزيابی  خوب  تجارت  برای  نيز  را  جزئی 

. می كنند
"نئوم"  بلندپروازانه  پروژه  بين  اين  در 
در  سرخ  دريای  ساحل  در  عربستان 

اسراييل،  از  رانندگی  دقيقه   40 فاصله 
بسيار  اسراييلی  شركت های  و  تجار  برای 

► ايسنا      / است.  جذاب 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ایندیپندنت :

● عربستان سعودی و اسراییل دیگر دشمن نیستند، اما دوست هم نیستند    ●
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

شبکه امامت مساجد قم 
بازسازی می شود

مديركل سازمان تبليغات استان قم بازسازی شبکه امامت مسجد در 
حوزه راهبری اراده ها را از رويکردهای جديد اين اداره كل برشمرد.

الله  آيت  با  ديدار  در  زاده  شعبان  حجت االسالم  مهر،  گزارش   به 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  كشور،  علميه  حوزه های  مدير  اعرافی، 
بخشی  كيفی  قم،  استان  اسالمی  تبليغات  سازمان  فعاليت های 
نيروها، نوسازی و آزادسازی و بهينه سازی استفاده از زيرساخت های 
اداره كل  اين  اقدامات  ازجمله  را  بهره مندی حداكثری  برای  موجود 
تبيين،  جهاد  طريق  از  اراده ها  قيام  داشت:  ابراز  و  كرد  توصيف 
تقويت  و  پرداز  جامعه  مسجد  احيای  طريق  از  اراده ها  راهبری 
رويکردهای  مهم ترين  از  زندگی  سبک  اصالح  طريق  از  اراده ها 

است. قم  استان  تبليغات  سازمان 
فرازهايی  ادامه ضمن تشريح  استان قم در  تبليغات  مديركل سازمان 
بر  تأكيد  با  راهبردی،  حوزه  سه  در  گرفته  صورت  فعاليت های  از 
تبديل  مؤمنين  مسئله  به  تبيين  جهاد  هنوز  بايد  كه  آن گونه  اين كه 
در  كنشگران  دانش افزايی  كنار  در  كرد:  خاطرنشان  است،  نشده 
در  مخاطبان  و  پايگاه  برای  عملياتی  برنامه های  تبيين  جهاد  حوزه 

است. طراحی شده  نيز  كنشگران  اختيار 
راهبری  برای  مردمی  حکمرانی  الگوی  تدوين  به  اشاره  ضمن  وی 
نقش آفرينی  سازی  گفتمان  و  ولی  امر  تحقق  مسير  در  اراده ها 
احيای  و  پردازی  جامعه  در  امام  نقش  به  روحانيون،  اجتماعی 
مسجد تراز انقالب اشاره كرد و اذعان داشت: در مسجد تراز جامعه 
برنامه های  به  بخشی  رونق  و  جوانان  حضور  فعال سازی  ضمن  پرداز 
قرار  ناب  اسالم  گفتمان  نشر  مسير  در  ظرفيت ها  تمام  معرفتی، 

. می گيرد
مديركل سازمان تبليغات استان قم بازسازی شبکه امامت مسجد در 
حوزه راهبری اراده ها را از رويکردهای جديد اين اداره كل برشمرد و 
از محالت قم، حداقل يک  در هر يک  بتوانيم  اميدواريم  يادآور شد: 
و  مردمی  الگوی حکمرانی  در حوزه  نقش آفرينی  به  ناظر  تراز  مسجد 

باشيم. اصالح سبک زندگی داشته 
می شود بازسازی  قم  مساجد  امامت  شبکه 

»احيای  مساجد«،  شبکه  »بازسازی  مسجد«،  نهاد  »احيای  وی 
همسر  ظرفيت  فعال سازی  و  االمام  شريکة  »تقويت  و  االمام«  معين 
امام مسجد« را ازجمله طرح های پيش روز سازمان تبليغات توصيف 
تقويت  حوزه  در  آموزش وپرورش،  همکاری  با  شد:  يادآور  و  كرد 
برنامه های خوبی در مدارس  از طريق اصالح سبک زندگی،  اراده ها 

است. برگزارشده 
مشترک  راهبردی  طرح های  از  گزارشی  شعبان زاده  حجت االسالم 
نيز  عفيفانه  زيست  احيای  برای  آموزش وپرورش  و  تبليغات  سازمان 
اشاره كرد و اذعان داشت: احيای سبک زندگی و الگو پردازی سيره 
تشکيل  كنار  در  كه  است  طرح هايی  ازجمله  جوانان  ميان  در  شهدا 
بر  تمركز  و  بامعرفت  زيارت  باهدف  و  مدارس  در  زيارتی  هسته های 

می شود. دنبال  خانواده ها 
توجه به پيوست فرهنگی مهاجرين از ديگر موضوعات حجت االسالم 
ظرفيت  از  بهره گيری  اهميت  بر  تأكيد  ضمن  كه  بود  زاده  شعبان 
مجمع  تأسيس  بر  معرفتی  شبکه سازی  برای  مذهبی  هيئات 
تأكيد  قم  استان  مهاجرين  انقالبی  مردمی  تشکل های  هماهنگی 

. شد
برنامه های  و  بانوان  موضوع  به  قم  استان  تبليغات  سازمان  مديركل 
ساماندهی  و  شناسايی  داشت:  ابراز  و  كرد  اشاره  آن  پيرامونی 
در  كه  است  رويکردهايی  ازجمله  استان،  بانوانی  فعال  كنشگران 
دانش آموزی  مدارس  بر  تمركز  با  مناطق  بانوان  راهيار  تشکيل  قالب 

می شود. دنبال  دختران 
از  را  قم  استان  فرهنگی  نهادهای  ميان  درست  ارتباط  ترسيم  وی 
داشت:  اذعان  و  برشمرد  تبليغات  سازمان  نوين  رويکردهای  ديگر 
درست  شناخت  با  فرهنگی  مسئوالن  نهادها،  تعامالت  تقويت  با 
برای  را  مکملی  و  هدفمند  فعاليت  كنشگران،  و  ميدان  صحنه  از 

كرد. خواهند  دنبال  فرهنگی  راهبردهای  پياده سازی 
حوزه  مشترک  كميته  تشکيل  و  مستقر  روحانيون  موضوع  بررسی 
حجت االسالم  پيشنهادهای  و  مباحث  ديگر  از  تبليغات  سازمان  و 

بود. زاده  شعبان 

خبـر

مسکو  با  تهران  طريق  از  گرفت،  تصميم  اروپا      ◄
امير  حسين  گفته  به  كند.  وگو  گفت  اوكراين  مورد  در 
زمان  در  وی  ايران،  خارجه  امور  وزير  عبدالهيان، 
كشورهای  رهبران  از  يکی  پيام  مسکو،  در  مذاكرات 
سرگی  به  را  اوكراين  وضعيت  خصوص  در  اروپايی 
وزير  است.  كرده  ابالغ  اش  روسی  همتای  الوروف، 
امور خارجه روسيه نيز به نوبه خود، ابراز اميدواری كرد 
كه غرب ميانجی گری تهران را به عنوان پيش شرطی 

اين  در  نگيرد.  نظر  در  ای  هسته  توافق  احيای  برای 
گفت  نيز  ديگر  موضوعات  مورد  در  وزير  دو  اين  ميان، 
وگو كردند؛ در وهله نخست، گسترش همکاری ها در 

غرب. های  تحريم  چارچوب 
تالش  ايران  خارجه  امور  وزير  آن،  از  قبل  روز  يک 
اصلی  هدف  را  اوكراين  بحران  فصل  و  حل  برای 
چهارشنبه،  روز  بود.  كرده  اعالم  مسکو  به  خود  سفر 
با  كه  غربی  رهبر  كه  داد  خبر  »ايسنا«  خبرگزاری 

بوده  مکرون  امانوئل  بوده،  ارتباط  در  رئيسی  ابراهيم 
. ست ا

كرملين  كاخ  و  اليزه  كاخ  های  تماس  در  مکث 
ايجاد  گروهی  های  رسانه  در  را  بسياری  های  پرسش 
كرد. بايد اين موضوع را مد نظر داشت كه پس از ورود 
نيروهای نظامی روسيه به اوكراين، دو رئيس جمهوری 
حداقل، ماهی يک بار با يکديگر گفت وگو می كنند. از 
روز 24 ماه فوريه، تهران بارها، برای گفت وگوب مسکو 

با كی يف تالش كرده است.
حسين امير عبدالهيان در سفر به مسکو، فرصت را 
تهران سخن گفت.  نيت  از  ديگر  بار  و  غنيمت شمرده 
بحران  فصل  و  حل  در  كمک  خصوص  در  جمله،  از 
پيرامون نيروگاه هسته ای زاپاروژسکی. اما، با توجه به 
روابط پيچيده تهران با آژانس بين المللی انرژی اتمی، 
به نظر می رسد كه ايران نبايد وارد اين موضوع شود. 

نيست  آور  تعجب  رو،  اين  از 

متٔاسفانه  گفت:  منطقه  مسائل  كارشناس      ◄
سوريه  در  آمريکا  ارتش  تحرک  به  نسبت  روسيه 
و  توافق  سری  يک  است  ممکن  و  بوده  بی تفاوت 
مذاكره در پشت صحنه ميان واشنگتن و مسکو انجام 

باشد. شده 
در  منطقه  مسائل  كارشناس  هانی زاده«  »حسن 
پايگاه  سومين  احداث  پيامدهای  و  داليل  تشريح 
ايلنا  با  گفت وگو  در  سوريه  قامشلی  در  آمريکا  نظامی 
پايگاه  يک  احداث  در  آمريکا  اخير  اقدام  كرد:  اظهار 
غرب  جنوب  در  واقع  نقاره  روستای  در  جديد  نظامی 
دارد،  قرار  روسيه  نظامی  پايگاه  نزديک  كه  قامشلی 
حضور  گسترش  درصدد  آمريکا  كه  می دهد  نشان 
شرق  شمال  و  غرب  شمال  مرزهای  در  خود  نظامی 
پايگاه  اين  احداث  ديگر  دليل  است.  برآمده  سوريه 
بود.  خواهد  آمريکا  توسط  ُكردها  از  حمايت  بحث 
 ۹0 به سوابق دهه  اين قضيه كافی است  اثبات  برای 
ميالدی در عراق مراجعه كنيم. در آن موقع كه صدام 
پايگاه  سری  يک  متحده  اياالت  كرد  حمله  كويت  به 
نظامی در شمال عراق احداث كرد و اين سناريو باعث 
شد كه اقليم كردستان عراق پديدار شود و بعدها اين 
همين  بر  كند.  اعالم  را  خود  مختاری  خود  منطقه 
اساس آمريکا از گذشته دو پايگاه در روستاهای هيمو 
و تل فارس افتتاح كرد و حاال هم سومين پايگاه را در 
كه  كرده  افتتاح  مذكور  پايگاه  دو  نزديکی  و  قامشلی 

بزند. رقم  را  سوريه  شمال  تجزيه  بحث  می تواند 
به  از سوی ديگر  پايگاه  اين  افتتاح  ادامه داد:  وی 
مرزهای  همچنين  و  سوريه  حاكميت  تهديد  معنای 

روسيه  متٔاسفانه  است.  تركيه  با  كشور  اين  مشترک 
مناطق  در  آمريکا  ارتش  تحركات  به  نسبت  هم 
ممکن  حتی  كه  داده  نشان  بی تفاوتی  سوريه  مختلف 
است يک سری توافق و مذاكره در پشت صحنه ميان 
دو طرف  باشد؛ چراكه  انجام شده  و مسکو  واشنگتن 
هم اكنون در پرونده اوكراين با يکديگر درگير هستند. 

توجه داشته باشيد كه منطقه قامشلی يک جغرافيای 
از  آنجا  ساكنان  تمام  و  می آيد  حساب  به  استراتژيک 
حسکه  خط،  اين  امتداد  در  هستند.  سوريه  ُكردهای 
چاه های  وجود  دليل  به  هم  منطقه  اين  و  دارد  قرار 
اياالت متحده  نفت سوريه دارای اهميت زيادی برای 
داعش  با  سوريه  ارتش  و  ُكردها  كه  زمانی  در  است. 
كردها  به  وعده هايی  دمشق  دولت  بودند  درگير 
هم  حاال  و  نشد  برآورده  تاكنون  تعهدها  اين  اما  داد 
ُكردهای سوريه آمريکا را بهترين گزينه برای همکاری 

می دانند. استقالل  كسب  و 
همين  بر  گفت:  سياسی  مسائل  تحليلگر  اين 
و  شرق  در  گسترده  هدف  دو  متحده  اياالت  اساس 
اينکه  نخست  كرد.  خواهد  دنبال  سوريه  شرق  شمال 
حضور  آمريکا  تفنگدار  هزار  دو  حدود  مناطق  اين  در 
دارد كه بحث حفاظت از چاه های نفت و غارت منابع 
حمايت  دوم  بحث  و  می دهند  پوشش  را  سوريه  نفتی 
شک  بدون  است.  سوريه  شمال  ُكردهای  از  مجدد 
اين سناريو در دراز مدت می تواند به سناريوی مشابه 
ُكردهای  يکباره  و  شود  تبديل  عراق  كردستان  اقليم 
استقالل  اعالم  كشور  اين  شمالی  نواحی  در  سوريه 
مساله  اين  نگران  بايد  هم  تركيه  ميان  اين  در  كنند. 
نيست  مايل  وجه  هيچ  به  آنکارا  باشد.  سناريو  اين  و 
استقالل  اعالم  قامشلی  حتی  و  حسکه  كردهای  كه 
به  را  نظر  مورد  خودمختاری  يک  حداقل  يا  و  كنند 

دست بياورند؛ چراكه تركيه می داند اگر اين اتفاق در 
و  تركيه  به  آن  تبعات  می تواند  دهد  رخ  سوريه  شمال 
استانهای كردنشين اين كشور سرايت كند. به همين 
دليل تركيه هم برای جلوگيری از تبعات احتمالی اين 

كند. كنترل  را  اوضاع  تا  است  مجبور  سناريو 
بدون  تركيه  دولت  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  وی 
با  سوريه  ُكردهای  مورد  در  هم  پشت صحنه  در  شک 
آمريکا گفت وگو كرده است اما به هر ترتيب واشنگتن 
ببرد.  جلو  را  نظرش  مد  سناريوی  می كند  سعی 
داشته  توجه  است.  سوريه  نفت  مورد  در  نهايی  بحث 
با  اوكراين  پرونده  از  برآمده  انرژی  بحران  كه  باشيد 
بر  و  است  شدن  تشديد  حال  در  زمستان  رسيدن  فرا 
جهان  نفتی  بازارهای  آنکه  برای  آمريکا  اساس  همين 
به  را اشباع كند،  و آن  را تحت سيطره خود قرار دهد 
هر ترتيب نياز به فروش نفت از راه های مختلف دارد. 
آمريکا  پايگاه  احداث  دارد  احتمال  اساس  همين  بر 
چاه های  بر  تسلط  و  سوريه  نفت  قاچاق  قامشلی،  در 
روند  اين  و  ببخشد  سرعت  مجددًا  را  كشور  اين  نفت 
ضمن  باشد.  داشته  ادامه  اوكراين  جنگ  پايان  تا 
آنکه بحث نفت و نياز كشورهای غربی به آن تا جايی 
به صورت  اقليم كردستان عراق  تشديد شده كه حاال 
اسراييل  و  تركيه  به  را  خود  نفت  از  بخشی  مستقيم 

► می فروشد.      

کامرسانت )روسیه( :

● الوروف به کدام پیام امیرعبداللهیان پاسخ نداد؟    ●

هانی زاده: 

● بی تفاوتی روسیه به تحرکات آمریکا در سوریه یادآور سناریوی 
اقلیم کردستان عراق و منطقه خود مختار دیگراست    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم كه در شعبه 1 اجرای احکام مدنی به شماره 1/1401ج/231 ثبت گرديده 
، رضا و حسين همگی مريمی خواندگان حسن  ، علی  ، عاليه  خواهان فاطمه 
، مجيد ، زهرا ، محسن ، زينب ، محبوبه ، عباس ، زهرا همگی مريمی و مريم 
 113۹۵ از  فرعی   13 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  نامور  منصوره  و  پرتو  سرابی 
در  احتراما  است.  كرده  ارزيابی  ذيل  شرح  به  كارشناس  قم   1 بخش  اصلی 
شماره  به   140102100002۵۷۷34۷ الکترونی  ابالغيه  شماره  به  بازگشت 
تاريخ   140002۹200013۵381۹ پرونده  شماره  و   0100231 بايگانی 
تنظيم 1401/3/16 در خصو ص درخواست خانم فاطمه و عاليه و اقای رضا 
در  محترم  دادگاه  قرار  بر  مبنی  محمد  فرزند  مريمی  همگی  علی  و  حسين  و 
خصوص ارزيابی و تعيين قيمت يک باب منزل فوق به پالک ثبتی 113۹۵/13 
يکصد   ، قم  يک  بخش   1۹6 صفحه   210 دفتر   32216 ثبت  شماره  به  اصلی 
منتظر  خيابان   – قائم  شهر  فلکه   – قم  ادرس  به    ، سهم   ۹4۹۵ از  مشاع  سهم 
المهدی – خيابان هدايت شمالی – فرعی اول پالک 1۹ – كوچه 3۵ ، با بررسی 
كپی اسناد ارائه شده و بازديد از محل گزارش زير تقديم می گردد: مشخصات 
 260۷/148/33۹/486 ثبتی  پالک  به  فوق  منزل  ملک:  ظاهری  و  ثبتی 

 100 عرصه  مساحت  به  مريمی  محمد  اقای  مالکيت  به  قم   2 بخش  اصلی 
 1۵0 تقريبی  به مساحت  و همکف  زيرزمين  اعيانی شامل  طبقه  دو  و  مترمربع 
مترمربع ، ساختمانی قديمی به قدمت بيش از سی سال با مصالح بنايی ديوار 
گچ  های  ديوار  با  سفتکاری  صورت  به  اهن  تير  های  سقف  و  اطراف  در  باربر 
 ، گازی  بخاری  گرمايش  و  ابی  كولر  سرمايش  با   ، است  شده  ساخته  خاک  و 
انشعابات شامل يک كنتور اب و يک برق و يک گاز می باشد. وفق ماده 138 
ق.ا.ا : ملک فوق به مالکيت اقای محمد مريمی و ملک مخروبه و قابل سکونت 
نيست و ثبت شده و ملک در اجاره نيست به صورت مشاع است و حقوق برای 
10/300/000/000ريال  برابر  مزايده  پايه  قميت  و  نشده  ذكر  سند  در  افراد 
واحد  قيمت  مترمربع   100 عرصه   -1 كارشناسی:  نظريه  باشد.  می 
 1۵0 اعيانی   -2 ۷/000/000/000ريال  كل  قيمت  ۷0/000/000ريال 
حياط   -3 3/000/000/000ريال  كل  قيمت  20/000/000ريال  مترمربع 
10/300/000/000ريال  جمع  300/000/000ريال  انشعابات  و  سازی 
موارد  ساير  و  زمين  گيری  قرار  موقعيت  و  باال  در  مذكور  موارد  به  توجه  با 
برابر  ممکنه  ديون  بدون  فوق  ملک  واقعی  ارزش   ، منزل  قيمت  در  مدخل 
می  ريال  ميليون  سيصد  و  ميليارد  ده  معادل  10/300/000/000ريال 

الی   10 ساعت   1401/۷/11 تاريخ  در  الذكر  فوق  موارد  گرديد  مقرر  باشد. 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/1۵
به  حضوری  مزايده  طريق  از  مزايده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزايده  بازديد  افرادی كه قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازديد  مزايده  مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی  با  مزايده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پيشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترين  كه  به كسانی  و  شروع 
مزايده )شركت كنندگان می بايست مبلغ پيشنهادی مزايده را در يکی از كارت 
های بانکی عضو شتاب كه به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت 
برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  كرد  نخواهد  تجاوز  ماه  يک  از  مزبور  مهلت  حداكثر  نمايد.  تسليم 
كه برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی يک نوبت در يکی از روزنامه 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا



اين  در  الوروف  سرگئی  چرا  كه 
است. كرده  سکوت  خصوص 

اوكراين  موضوعات  موازات  به 
ها  مناقشه  وزير  دو  برجام،  و 
سوريه  يمن،  افغانستان،  در 
در  جاری  اوضاع  همچنين،  و 
و  بحث  را  قفقاز  ماورای  و  عراق 
به  اصلی  توجه  كردند.  بررسی 
جانبه  دو  های  همکاری  توسعه 
غرب  های  تحريم  چارچوب  در 
و  مسکو  روابط  قطع  شد.  معطوف 
غرب، روسيه را به افزايش روابط با 
ايران  از جمله،  و  كشورهای شرقی 

است. كرده  تشويق 
كه  كرد  تصريح  الوروف  سرگئی 

مبادالت  ها،  تحريم  اعمال  رغم  به 
بی  سرعت  با  كشور  دو  ميان  كاال 
و  است  رشد  حال  در  ای  سابقه 
بيش  سال،  نخست  ماه  هفت  طی 
به  و  يافته  افزايش  درصد   40 از 
رسيده  دالر  ميليارد   2.7 حدود 
كار  كه  افزود  همچنين،  وی  است. 
در  مدت  بلند  همکاری  سند  روی 
حال  در  راه  نقشه  و  اقتصاد  زمينه 
تصريح  وزير  دو  اين  است.  انجام 
روابط  تمامی جنبه های  كردند كه 
تا  گرفته  ماهيگيری  از  جانبه  دو 

اند. شده  بررسی  و  بحث  امنيت 
   / بلنکايا   ماريانا  /نويسنده: 

► ايرانی     ديپلماسی 

شبکه  توانمند  بازوی  بهورزان     ◄
بهداشت و درمان در نظام سالمت هستند 
روستايی  بهداشت  خانه های  در  كه 
ساكنان  به  را  اول  سطح  سالمت  خدمات 
دليل  به  آن ها  می دهند؛  ارائه  روستا 
و  وظايفشان  شرح  و  خدمات  گستردگی 
بهورزان  به كارگيری  در  گزينی  بومی  اصل 
برای سکونت در روستا مشکالت زيادی را 

می شوند. متحمل 
بهداشت  خانه های  حيدری:  سميه 
در  خدمات  ارائه  واحد  اولين  روستايی 
درمانی  و  بهداشتی  شبکه های  نظام 
وظايف  شرح  و  هستند  روستايی 
و  بهداشت  خدمات  ارائه  برای  گسترده ای 

دارند. روستا  ساكنان  به  درمان 
متوسط  به طور  بهداشت  خانه  هر 
روستای  در  نفر   ۵00 و  هزار  يک  جمعيت 
تحت  را  اقماری  روستاهای  و  اصلی 
پوشش قرار می دهد و برای هر يک هزار و 
۵00 نفر يک بهورز زن و يک بهورز مرد در 

می شود. گرفته  نظر 
محروم  مناطق  و  روستاها  در  بهورزان 
شامل  كه  خود  شغلی  وظايف  راستای  در 
است  اوليه  بهداشتی  مراقبت های 
جمعيتی  شناخت  جمله  از  خدماتی 
سرشماری  روستا،  زيست محيطی  و 
آماری  اطالعات  جمع آوری  و  خانوارها 
كامل جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت 
های  )شاخص  حياتی  زيج  تنظيم  و 
الکترونيک  پرونده  تشکيل  و  بهداشتی( 
جلب  و  مردم  با  ارتباط  برقراری  خانوار، 
مختلف  زمينه های  در  آنان  مشاركت 
در  سالمت  همگانی  آموزش  و  بهداشتی 
جمعيت  به  را  بهداشتی  زمينه های  كليه 
و  اصلی  روستای  در  خود  پوشش  تحت 

می نمايند. ارائه  اقماری  روستاهای 
كليه  به  خانواده  سالمت  خدمات  ارائه 
كودكان،  مراقبت  برنامه  هدف،  گروه های 
مشاوره  انجام  باردار،  مادران  و  نوزادان 
باروری  خدمات  ارائه  ازدواج،  از  قبل 
ارائه  جمعيت،  افزايش  برنامه های  و  سالم 
آموزش  دندان،  و  دهان  سالمت  خدمات 
سالمندان،  سالمت  از  مراقبت  تغذيه، 
دانش  و  نوجوانان  جوانان،  ميان ساالن، 

است. بهورزان  وظايف  ديگر  از  آموزان 
از  مراقبت  و  پيشگيری  خدمات 
عليه  واكسيناسيون  جمله  از  بيماری ها 
از  مراقبت  كرونا،  به ويژه  بيماری ها 
واگيردار،  بيماری های  به  مبتال  بيماران 
ناقل  زوجين  ويژه  مراقبت  و  آموزش 
بيماری های  مراقبت های  ارائه  تاالسمی، 
برنامه های  اجرای  در  و مشاركت  غيرواگير 
انجام  بهورزان  توسط  نيز  توان بخشی 

. د می شو
كنترل  شامل  روستا  محيط  بهداشت 

وضعيت  بر  نظارت  غذايی،  مواد  بهداشت 
بر  نظارت  عمومی،  اماكن  بهداشتی 
حيوانی،  فضوالت  و  زباله  بهداشتی  دفع 
فاضالب،  و  آب  منابع  و  محيط  بهسازی 
بهداشت  كنترل  آب،  بهداشت  كنترل 
و  مدفوع  صحيح  جمع آوری  و  توالت ها 
بهورزان  وظايف  از  نيز  هوا  آلودگی های 

. ست ا
وظايف  شرح  گستردگی  به  توجه  با 

باشد  كم  بهورز  روستايی  در  اگر  بهورزان، 
اين خدمات دچار مشکل  نباشد تمام  يا  و 
ارائه  خدمات  البته  می شود؛  خدشه  و 
از  وسيع تر  بسيار  بهورزان  توسط  شده 
اين  قالب  در  كه  است  شده  گفته  موارد 

نمی گنجد. گزارش 
با  بهورز  روز  مناسبت  به  ايرنا  خبرنگار 
خانه های  در  شاغل  بهورزان  از  تعدادی 
مشکالتشان  به  راجع  قم  روستايی 

است. پرسيده 
كار  به سختی  اشاره  با  بهورزان  از  يکی 
توجه  با  گفت:  ايرنا،  خبرنگار  به  بهورزان 
اقشار  تمام  به  بهورزان  خدمات  اين كه  به 
فعال  به صورت  و  بخش ها  تمام  در  و  سنی 
خدمات  دريافت  برای  كسی  اگر  است، 
ديابت  فشارخون،  واكسيناسيون،  مثل 
مراجعه  بهورز  به  مراقبت ها  دريافت  يا  و 
به  را  خدمت  است  موظف  بهورز  نکند، 

ببرد. منازل  درب 
وی افزود: در بعضی از مناطق جمعيت 
در  گاهی  روستا  اطراف  در  پراكنده ای 
زندگی  دامداری  يا  و  قلعه  مرغداری، 
می كنند و بهورز مجبور است به اين مراكز 
در  به ويژه  كند؛  ارائه  خدمت  و  مراجعه 

 100 بايد پوشش  زمينه واكسيناسيون كه 
باشد. درصدی 

عدم  يا  و  همکاری  داد:  ادامه  وی 
كه  است  مشکالتی  از  مردم  همکاری 
همواره متوجه كيفيت كار بهورز می باشد.

از  را  روستايی  شناور  جمعيت  وی 
پوشش  افزايش  برای  مشکالت  ديگر 
شناور،  جمعيت  گفت:  و  كرد  عنوان 
غيرايرانی و فصلی كه جزو جمعيت روستا 

يا  و  سال  گرم  فصول  در  فقط  و  نيستند 
ساكن  روستا  در  كار  و  كشت  فصول  در 
الکترونيک  سامانه  در  معموال  می شوند، 
برای  ولی  می شوند  ثبت نام  خدمت،  ثبت 
نمی كنند. مراجعه  خدمتی  هيچ  دريافت 
می شود  باعث  مساله  اين  افزود:  وی 
پوشش خدمات و درصد شاخص های ارائه 
كاهش  روستا  آن  بهورزان  توسط  خدمت 
بهورزان  نگرانی های  از  مساله  اين  و  يابد 
است كه دائم ارائه خدمت می دهند، ولی 
می آيد. پايين  مراقبت ها  پوشش ها  درصد 

به  اشاره  با  بهورزان  از  ديگر  يکی 
جمله  از  مزايا  و  حقوق  بودن  پايين  اين كه 
با  كرد:  بيان  است،  بهورزان  مشکالت 
مدرک  با  بهورزان  بيشتر  اين كه  به  توجه 
كار  ابتدايی  پنجم  يا  و  ديپلم،  سيکل 
در  به خصوص  زيادی  مشکالت  می كنند، 
مسووالن  است  الزم  و  دارند  حقوق  زمينه 

نمايند. اساسی  فکر 
متعهد  بهورزان  اين كه  بيان  با  وی 
كرد:  تصريح  هستند،  روستا  در  خدمت 
چالش های  و  مشکالت  روستا  در  زندگی 
بعد  به ويژه  دارد،  قشر  اين  برای  را  زيادی 
به  نياز  از اين كه فرزندان بزرگ می شوند و 

دارند  آموزشی  و  ورزشی  تفريحی،  اماكن 
از اين امکانات محروم هستند. و فرزندان 
برای  نيز  خانواده ها  برخی  افزود:  وی 
كالس  جمله  از  امکاناتی  بتوانند  اينکه 
فرزندانشان  برای  تفريح  يا  و  كنکور  زبان، 
بين  دائما  هستند  مجبور  باشد،  فراهم 

باشند. تردد  در  روستا  و  شهر 
پيچيده  و  سخت  از  همچنين  وی 
افزود:  و  انتقاد كرد  بهورزان  بودن وظايف 

سنی  گروه های  تمام  بهورزان  خدمات 
باعث  آن  گستردگی  و  دربرمی گيرد  را 

است. شده  بهورزان  خستگی 
اپيدمی  در  بهورزان  جان گذشتگی  از 

شد گرفته  ناديده  كرونا 
خانه های  بعضی  گفت:  ديگری  بهورز 
در  و  شده  قديمی  و  فرسوده  بهداشت 
زلزله  جمله  از  طبيعی  باليای  مقابل 

می شود. تخريب  به سرعت 
خانه های  اين  اين كه  بيان  با  وی 
بازسازی  بعضا  و  بهسازی  به  نياز  بهداشت 
هر  در  بايد  بهداشت  خانه  افزود:  دارد، 
خدمات  ارائه دهنده  باليايی  و  بحران 
بايد  باشد؛  درمانی  و  مراقبتی  پيشگيری، 
در ساختمانی ايمن و استاندارد بنا باشد.
استان  مسووالن  از  كرد:  اضافه  وی 
عمرانی  بودجه  محل  از  داريم  درخواست 
برای  را  مبلغی  مردمی  مشاركت های  و 
سريع تر  هرچه  بازسازی  يا  و  بهسازی 
تخصيص  ناايمن  بهداشت  خانه های 
خانه  درب  افتاد  اتفاقی  اگر  تا  دهند 
و  بهداشتی  خدمات  ارائه  برای  بهداشت 

باشد. باز  درمانی 
ناديده گيری  از  انتقاد  با  بهورز  اين 

كرونا،  گفت:  اپيدمی  در  بهورزان  خدمات 
فداكاری  واقعا  كرونا  اپيدمی  در  بهورزان 
كردند و اقداماتی فراتر از شرح وظايفشان 
نشدند. ديده  متاسفانه  ولی  دادند،  انجام 

زيادی  اقدامات  بهورزان  افزود:  وی 
مردم،  آموزش  محيط  بهسازی  برای 
به درب منزل،  با مراجعه  بيماران  پيگيری 
ره گيری  مبتال،  بيماران  سالمتی  كنترل 
تلفنی  و  حضوری  به صورت  خانواده ها 
كرونا  سراسری  واكسيناسيون  انجام  و 
زحماتشان  از  دارد  جا  كه  دادند  انجام 

شود. تقدير 
دوران  در  بهورزان  كرد:  اضافه  وی 
و  سالمندان  منزل  به  كرونا  اپيدمی 
احوال  جويای  و  می رفتند  ناتوان  بيماران 
انجام  را  واكسيناسيونشان  و  بودند 

. ند د ا می د
بهداشتی  خانه  هيچ  درب  تاکنون 

است نشده  بسته 
و  بهورزی  آموزش  مركز  مدير 
مركز  انسانی  نيروی  توانمندسازی 
قم  استان  گفت:  ايرنا  به  قم  بهداشت 
بهورز   12۷ بايد  مصوب  تشکيالت  طبق 
 82 حاضر  حال  در  ولی  باشد،  داشته 
به  مشغول  بهداشت  خانه   60 در  بهورز 

دارد. كار 
نيروی  كمبود  افزود:  قلی  خليفه  ليال 
بهداشت  نظر  از  را  زيادی  مشکالت  بهورز 
يا  و  ندارد  بهورز  كه  روستايی  در  درمان  و 

كند. ايجاد  می تواند  دارد،  بهورز  كمبود 
قم  استان  در  تاكنون  كرد:  اضافه  وی 
باشد  بسته  آن  درب  كه  بهداشتی  خانه 
دليل  به  كه  روستاها  برخی  در  نداشتيم، 
زير  به  جمعيت  تعداد  شهر  به  مهاجرت 
را  بهداشت  خانه  درب  رسيده  نفر   ۵00
خدمات  از  استفاده  امکان  تا  نبسته ايم 

باشد. فراهم  مردم  برای 
اين كه خانه  به  توجه  با  كرد:  تاكيد  وی 
بهداشت  شبکه  نماينده  تنها  بهداشت 
روستا  مردم  و  روستاست  در  درمان  و 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی 
نظام  تالش  تمام  ندارند،  را  شهر  در 
به هيچ عنوان درب  اين است كه  سالمت 
نيروها  و  نشود  بسته  بهداشتی  خانه  هيچ 

نمايند. خدمت  ارائه 
خليفه قلی با بيان اين كه امسال تعداد 
گفت:  می شود،  جذب  قم  در  بهورز   21
استان قم با 60 خانه بهداشت دارای 82 
بهورز شامل 2۵ بهورز مرد و ۵۷ بهورز زن 

می باشد.
كرد:  درخواست  مسووالن  از  وی 
جامعه  سالمت  بازوی  كه  را  بهورزان  قشر 
به  و  نهند  ارج  گذشته  از  بيش  هستند 
كنند./ رسيدگی  آن ها  عديده  مشکالت 

► ايرنا  

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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

ادامه از صفحه 7

زائران اربعین امسال بخوانند؛ 
مهمترین توصیه ها و جدیدترین 

اخبار
و  ايران  از  خروج  اجازه  اربعين  روز  تا  تنها  دارند  تردد  برگه   كه  زائرانی 
ايران  از  خروج  تاريخ  از  گذرنامه  اين  داشت.  خواهند  را  عراق  به  ورود 
مرسم  مخصوص  فقط  و  داشت  خواهد  اعتبار  ماه  يک  عراق  كشور  در 

است. اربعين 
برگزاری  برای  كشورمان  از  زائر  هزار   385 تاكنون  ايسنا،  گزارش  به 
مراسم اربعين وارد عراق شده اند. توصيه مسئوالن اين است كه زائران 

بازگردند. به كشور  زودتر  و  را كوتاه كرده  مدت سفر خود 
مهران،  خسروی،  مرز  شش  از  می توانند  حسينی)ع(  اربعين  زائران 
چذابه، شلمچه، تمرچين و باشماق برای ورود به عراق استفاده كنند. 
بيشترين  كه  اند  شده  عراق  وارد  ايرانی  زائر  هزار   38۵ حدود  تاكنون 
از طريق  نفر هم  انجام شده است. حدود 60 هزار  از مرز مهران  تردد 
هوايی به كربال يا نجف رفته اند. پيش بينی می شود حدود ۵ ميليون 
به  هواپيما  بليط  هزار   10 نيز  گذشته  روز  بروند.  اربعين  سفر  به  زائر 
زياد،  تقاضای  دليل  به  خريد  سامانه  در  اختالل  البته  رفت،  فروش 

شد. متقاضيان  برای  مشکالتی  ايجاد  موجب 
پس از فروكش كردن ناآرامی های سياسی در عراق  و بازگشايی مجدد 
روز  به  البته هرچه  برقرار است،  روان در مرزها  تردد  اكنون  مرزها، هم 
طبيعی  و  شده  بيشتر  مرزها  در  زائران  تعداد  شويم،  تر  نزديک  اربعين 
نقليه،  وسايل  جمله  از  مرزها  در  امکانات  بيشتر  استقرار  به  كه  است 
و  بهداشتی  و  رفاهی  امکانات  آشاميدنی،  و  خوراكی  مواد  پاركينگ، 

است. نياز  انتظامی  و  امنيتی  های  مراقبت 
شده  تعيين  تومان  ميليون   6 اربعين  سفر  برای  هواپيما  بليط  قيمت 
اتوبوس  و  هوايی  بليط  فروشی  گران  درباره  اخبار  برخی  اما  است، 
سيدمجيد  حال  اين  با  است  شده  زائران  نگرانی  موجب  و  دارد  وجود 
ميراحمدی رئيس ستاد اربعين بر مقابله با گران فروشی در سفر اربعين 
تاكيد كرده است. او گفته است:» هر پاركينگی از قيمت مصوب ۵ و10 
هزار تومان تخلف كرد بايد با او برخورد شود و اگر الزم شد، آن پاركينگ 
فروشی  بليط  بر  نظارت  برای  را  ويژه  بازرسان  راه،  وزير  شود.  تعطيل 
تعيين كرده است. تا االن هم با سه شركت متخلف برخورد شده است. 
انجام  تخلفی  كوچکترين  دهد  اجازه  نبايد  هم  هواپيمايی  سازمان 

شود.«
ارز  ملت  بانک  و  سپه  بانک  صادرات،  بانک  تجارت،  بانک  ملی،  بانک 

قرار می دهند. آنها  اختيار  در  را  زائران  نياز  مورد 
و  ايران  از  خروج  اجازه  اربعين  روز  تا  تنها  دارند  تردد  برگه   كه  زائرانی 
ايران  از  خروج  تاريخ  از  گذرنامه  اين  داشت.  خواهند  را  عراق  به  ورود 
مرسم  مخصوص  فقط  و  داشت  خواهد  اعتبار  ماه  يک  عراق  كشور  در 

است. اربعين 
عراق  وارد  تدريج  به  كه  دارند  توصيه  زائران  به  اربعين  ستاد  مسئوالن 
شده و با توجه به اينکه مواكب عراقی در پايان روز اربعين به كار خود 
پايان می دهند، زودتر به كشور بازگردند تا با مشکالتی از قبيل كمبود 
به  همچنين  نشوند.  مواجه  نقل  و  حمل  وسايل  همچنين  و  امکانات 
بهداشتی  موارد  پياده روی  توصيه شده است كه در طول مسير  زائران 
از ماسک  با گرد و غبار، ترجيحا  و درمانی را رعايت كنند، در مواجهه 
حتما  بيماری،  داشتن  صورت  در  و  كنند  استفاده  فيلتردار  های 
باشند.  داشته  همراه  به  را  خود  پزشک  توسط  شده  تجويز  داروهای 
تزريق دز يادآور نيز توصيه مهم ديگر به زائران اربعين است. ثبت نام در 

است. زائران  به  مسئوالت  ديگر  توصيه  نيز  سماح  سامانه 

● نگاهی به سختی کار تالشگران عرصه سالمت در روستاهای قم     ●خبـر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه  در  كه  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  از  صادره  اجراييه  موجب  به 
عليه  محکوم  خردمند  اميرحسين  عليه  خردمند  مهدی  له  گرديده  ثبت  2/۹2ج/10۷0  شماره  به  قم 
1/320/422/۷2۷ريال  و  له  محکوم  حق  در  26/۵۷۵/2۹۹/۵44ريال  پرداخت  به  است  محکوم 
ثبتی  پالک  از  ايشان  مالکيت  عليه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نيم 
ذيل  شرح  به  كارشناس  كه  نموده  توقيف  قم   1 بخش   )10148-1014۷( باقيمانده  اصلی   10148
باقيمانده  مشخصات  با  ملک  دقيق  گذاری  قيمت  و  ارزيابی  موضوع   : موضوع  است.  نموده  ارزيابی 
قرار  به  عطف  احتراما   8۵164 شماره  به   336 صفحه   ۵0۹ دفتر  در  مثبوت  يک  بخش  اصلی   10148
شماره ۹۹10442۵1۹60032۵ با شماره پرونده ۹20۹۹82۵12600636 و شماره بايگانی ۹210۷0 
كه  رساند  می  استحضار  به  شعبه  ان  و   ۹۹10102۵1۹6010۹4 ابالغيه  شماره  و   13۹۹/۹/3 مورخ 
همراه  تلفن  شماره  به   0381۵8۹۹43 ملی  شماره  به  خردمند  مهدی  اقای  معرفی  با   : كار  گردش   :
0۹121۵33164 و با هماهنگی قبلی از محل به ادرس قم – چهار راه بازار داخل بازار اصلی كنار تيمچه 
-104-2 نوسازی  كد  با  ذيل  كروكی  مطابق   64 و   62 پالک  اسماعيل  سيد  كوچه  ابتدای  فرش  تاريخی 
زيرزمين   : در سه طبقه  ، ساختمان صرفا  و مالحظه گرديد  امد  به عمل  بازديد  ثبتی مذكور  و پالک   ۷-3
صورت  به  زيرزمين  طبقه   : شرح  مترمربع   21۹ حدود  كال  مساحت  به  تجاری  كاربری  با  اول  و  همکف   ،
انباری و كف ان سنگ فرش و بدنه تا يک متر سنگ و مابقی سفيد كاری شده و طبقه همکف كف سنگ و 
اول كف موزاييک و بدنه سفيد كاری است و در حال حاضر كل ملک تخليه است. سقف طاق ضربی و تير 
ان دارای يک انشعاب اب سه انشعاب برق و يک انشعاب گاز است. طبقه همکف به ارتفاع مفيد 4/2 و 6 
متر به كوچه سيد اسماعيل می باشد. جريان ثبتی: شماال ديوار به ديوار تيمچه 1013۵ و 10142 شرقا 

اشتراكی  است  ديواری  فوقانی  قسمت  دو  در  دوم  فوقانی  قسمت  دو  در  دوم  مذكور  تيمچه  ديوار  به  اول 
تحديد  مورد  به  متعلق  نانوائی  انباری  دوم  قسمت  و  دان  سوخت  اول  قسمت  تحتانی   10146 دكان  با 
دكان  اشتراكی  مذكور   10146 دكان  با  اشتراكی  ديواريست  سوم  است.  اشتراكی  غاصل  كف  و  سقف  كه 
شماره 1014۷ و تفکيک ايجاد شده است. دوم ديواريست اشتراكی با دكان شماره يک فرعی از ده هزار 
سه  در  دوم  اسماعيل  سيد  كوچه  عام  شارع  به  تحديد  مورد  درب  اول  غربا  اصلی  هفت  و  چهل  و  يکصد  و 
10140 اصلی  با دكان  قسمت كه قسمت اول شمالی است و قسمت سوم جنوبی است فوقانی اشتراكی 
با در نظر گفتن موقعيت زمانی ، محلی ، مساحت ،  و  به بررسی صورت گرفته  با توجه  نظريه كارشناسی: 
از هر  فارغ  اينجانب  نظر  به   ، كارشناسی  نظريه  در  موثر  عوامل  و ساير  و ضوابط شهرداری  ابعاد   ، شوارع 
براساس گزارش  ارزيابی می گردد. كه  ريال  به ميزان هفتاد ميليارد  پايه ملک موصوف  گونه بدهی قيمت 
1401/4/20 سهم  1401/۹/ک مورخ  به شماره  اقای سيد محمد ميرمعينی(  كارشناس محترم )جناب 
 10148 ثبتی شماره  از پالک  )ناصر خردمند(  مورثش  و  )امير حسين خردمند(  عليه  از محکوم  كدام  هر 
1- طبقه اول: سهم ناصر  از قميت فروش می باشد.  10148( به شرح ذيل  باقيمانده )1014۷ و  اصلی 
كسر  از  پس  تومان  ميليون  سه  و  ميليارد  يک  معادل  كه  مترمربع   ۵۷/۵3 از  مترمربع   44/344 خردمند 
معادل  كه  مترمربع   ۵۷/۵3 از  مترمربع   11/086 خردمند  حسين  امير  سهم  و  باشد  می  اعيانی  ثمنيه 
ناصر  سهم  همکف:  طبقه   -1 باشد.  می  اعيانی  ثمنيه  كسر  از  پس  تومان  ميليون  يک  و  پنجاه  و  دويست 
ميليون  يک  و  پنجاه  و  نهصد  و  ميليارد  دو  معادل  كه  مترمتربع   ۷8/۷2 از  مترمربع   60/6۷۷ خردمند 
 ۷8/۷2 از  1۵/16۹مترمربع  خردمند  حسين  امير  سهم  و  باشد  می  اعيانی  ثمنيه  كسر  از  پس  تومان 
طبقه   -1 باشد.  می  اعيانی  ثمنيه  كسر  از  پس  تومان  ميليون  هشت  و  سی  و  هفتصد  معادل  كه  مترمربع 

و هفت  و شصت  معادل هفتصد  كه  مترمربع   82/۷۵ از  مترمربع   63/۷82 خردمند  ناصر  سهم  زيرزمين: 
از  مترمربع   1۵/۹4۵ خردمند  حسين  امير  سهم  و  باشد  می  اعيانی  ثمنيه  كسر  از  پس  تومان  ميليون 
شرح  با  باشد  می  اعيانی  ثمنيه  كسر  از  پس  تومان  ميليون  دو  و  نود  و  يکصد  معادل  كه  مترمربع   82/۷۵
فوق سهم كل اقای امير حسين خردمند )محکوم عليه( به ميزان 18/۵21 سهم از ۹3/۵ سهم ششدانگ 
به مبلغ يک ميليارد  و  به صورت مشاع  باقيمانده )1014۷و10148( بخش يک قم  10148 اصلی  پالک 
 1401/6/30 تاريخ  در  الذكر  فوق  موارد  گرديد  مقرر  ميباشد.  تومان  ميليون  يک  و  هشتاد  و  يکصد  و 
ساعت 8/30 الی 8/4۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
از  بازديد  افرادی كه قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزايده حضوری  از طريق  مزايده  اتاق  احکام مدنی  اجرای 
مزايده  مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی  با  مزايده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزايده  مورد 
بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسی شروع و به كسانی 
مبلغ  بايست  می  كنندگان  )شركت  مزايده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترين  كه 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  كه  شتاب  عضو  بانکی  های  كارت  از  يکی  در  را  مزايده  پيشنهادی 
برنده مزايده  اين صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  تواند پرداخت بهای  باشند ضمنا دادورز اجرا می 
از  مزبور  مهلت  حداكثر  نمايد.  تسليم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  بايد 
يک ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
روزنامه های محلی  از  نوبت در يکی  اين اگهی يک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از كسر هزينه مزايده 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
نيا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 
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