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صابری، عضو شورای شهر قم: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قم خبرداد؛

رئیس جهاد کشاورزی پاسخ داد:

اطالع رسانی درست در 
حوادث، سوبرداشت های 
مختلف را از بین می برد

ظرفیت 
طیـــور استان قـــم 

چه مقدار است؟

پیگیری استاندار قم برای 
کاهش قیمت زمین هــای 

شهرک های صنعتی
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صفحه 8

حکایتی بی فرود اما پر فراز!حکایتی بی فرود اما پر فراز!

باز کردن گره "فرودگاه قم" باز کردن گره "فرودگاه قم" 
صفحه صفحه 44  زمان بر است؟زمان بر است؟  

آگهی تجدید مزایده عمومی   
)دو مرحله ای(   )نوبت دوم()نوبت دوم(

آگهی تجـدیـــد 
مزایده عمومـی )نوبت دوم()نوبت دوم(

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قمسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
پارکینگ ضلع  اجاره  دارد  نظر  استناد مصوبه هیئت مدیره در  به  قم  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  سازمان حمل 
شرقی حرم مطهر به شرح ذیل را به مدت یکسال شمسی و بصورت تجدید مزایده عمومی ) دو مرحله ای ( به 

نماید. واگذار  واجدالشرایط  شرکت 
لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی 
دوم به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 1401/9/23 به نشانی قم، بلوار غدیر، جنب تاالر آرین، واحد 

امور قراردادهای سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن های 32425436  تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ )به عدد: 2.000.000.000 ریال )به حروف(: دو میلیارد ریال می 
باشد که شرکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه یا 
فیش واریز نقدی به حساب سپرده شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه ساالریه به نام سازمان حمل 

و نقل و ترافیک شهرداری قم ارائه نمایند.
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

گهی برعهده برنده مزایده می باشد.  هزینه کارشناسی و درج آ
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

پاکت الف و ب پیشنهادات رسیده ساعت 10:00 صبح مورخه 1401/9/24 در محل سازمان، در کمیسیون 
به  مربوط  رسیده  پیشنهادات  ج  پاکت  و  ارجاع  بازرگانی  و  فنی  کمیته  به  فنی  ارزیابی  برای  و  مطرح  مزایده 
حائزین حداقل امتیازات فنی در تاریخ 1401/10/01 بازگشایی و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مزایده 

اعالم خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.) شناسه آگهی:  1420381(

پارکینگ  اجاره  مدیره،  هیئت  مصوبه  استناد  به  دارد  نظر  در  قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان 
بصورت  و  ذیل  شرح  به  را  رضوی  پل  و  ساحلی  خیابان  خروجی  رمپ  فاصل  حد  در  واقع  رودخانه   2 بستر 
از شرایط  تجدید مزایده عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع 
اداری  وقت  پایان  تا  تعطیل  ایام  جز  به  گهی  آ نشر  تاریخ  از  مزایده  در  شرکت  و  اسناد  تحویل  و  دریافت  و 
تلفن  شمارۀ  با  نیاز  صورت  در  و  مراجعه  آرین  تاالر  جنب  غدیر،  بلوار  قم،  نشانی  به   1401/9/23 مورخه 

فرمایند. حاصل  تماس    32425436
 : توضیحات 

ریال  میلیون  دویست  حروف:  )به  ریال   200.000.000 عدد(:  )به  مبلغ  مزایده  در  شرکت  سپرده  میزان 
اعتبار  با  بانکی  ضمانتنامه  بصورت  را  مزایده  در  شرکت  سپرده  میزان  باید  کنندگان  شرکت  که  باشد  می 
با شمارۀ  به حساب سپرده  نقدی  واریز  یا فیش   ترافیک شهرداری قم  و  نقل  و  نام سازمان حمل  به  و  ماه  سه 
ارائه  قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان  نام  به  ساالریه  شعبه  شهر  بانک  نزد   100789426557

. یند نما
هرگاه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

گهی به عهده برنده مزایده می باشد.  هزینه کارشناسی و درج آ
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

پیشنهادات رسیده ساعت 10:00 صبح مورخه 1401/9/24 در محل سازمان، در کمیسیون مزایده مطرح 
و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مزایده اعالم خواهد شد. 

گهی: 1420382 ( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.)شناسه آ

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قمروابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

◄    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم از افتتاح تقاطع 
باغیک_ دستجرد_ تفرش که یکی از نقاط حادثه خیز کشوری است، 

در خردادماه سال آینده خبر داد.
حاشیه  در  جمعه  روز  زنجیرانی  فراهانی  حسین  ایرنا،  گزارش  به 

مدیرکل راهداری قم:

تقاطع پر حادثه خیز 
باغیک_تفرش، هفت ماه دیگر

 ایمن می شود

شاهچراغی  محمدتقی  سید  بازدید 
غیر  تقاطع  احداث  طرح  از  قم  استاندار 
در  باغیک-دستجرد-تفرش  همسطح 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: این طرح 
باغیک  خیز  حادثه  نقطه  رفع  منظور  به 
سلفچگان-  قدیم  محور  در  واقع  تفرش   -
ساوه با اعتباری بالغ بر 235 میلیارد ریال 

شد. عملیاتی  قم  استان  در 
یک  طرح  این  در  کرد:  اضافه  وی 
 4.5 ارتفاع  به  زیرگذر  باکسی  پل  دستگاه 
و دهانه 12 متر در محل احداث می  متر 

شود.
زنجیرانی خاطرنشان کرد: هزینه مورد 

محل  از  و  مشترک  صورت  به  پروژه  نیاز 
ونقل  حمل  و  راهداری  سازمان  اعتبارات 
تامین  قم  استان  اعتبارات  نیز  و  جاده ای 

است. شده 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
جاده ای قم ادامه داد: این طرح مهم که 
خرداد  تا  شده  آغاز  سال جاری  تیرماه  از 
اختیار  در  کامل  بصورت  آینده  سال  ماه 

گیرد. می  قرار  مردم 
تقی  سیدمحمد  است،  گفتنی 
ضمن  امروز  قم  استاندار  شاهچراغی 
غیر  تقاطع  احداث  طرح  از  بازدید 
به  باغیک-دستجرد-تفرش،  همسطح 

پروژه  این  احداث  مشکالت  پیگیری 
. خت ا د پر

و  هزار  یک  وسعت  با  خلجستان  بخش 
100 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 10 
هزار تن در شرایط عادی و 50 هزار تن در 
دستجرد  شهر  مرکزیت  به  خاص،  فصول 
که  است  قم  گانه  پنج  بخش های  از  یکی 
فاصله  کیلومتر   75 حدود  استان  مرکز  با 

دارد.
هوای  و  آب  دارای  خلجستان  بخش 
لحاظ  به  و  است  کوهستانی  معتدل 
لطافت  از  سرشار  زیستی  محیط  داشتن 
بکر،  و  طبیعی  گردشگاه های  و  زیبایی  و 

به  گردشگری  برای  ممتاز  ►منطقه ای  می آید.     حساب 

آخرین وضعیت دانش آموزان مسموم شده قم

   آموزش و پرورش استان 
پیگیر ماجراست                                                        
صفحه 3

قم در مسیر مناسب سازی شهری؛ 

۲۱ میلیارد تومان برای مناسب سازی شهر 
قم در نظر گرفته شده است                                                        
صفحه 2

 یک بستر  و چند رویا  

استراتژیست های چینی برای روابط 
بین المللی چین چه تجویزی دارند                                                        
صفحه 7

  

بانوان گلف باز قمی، سوم کشور 
شدنـد                                                        
صفحه 5

گزیـده خبـرها
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

ارتباط با مدیرمسئول  آگهی می پذیرد
09127625987   

صابری، عضو شورای شهر قم:
اطالع رسانی درست در حوادث، 

سوبرداشت های مختلف را از 
بین می برد

بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
انتقال  در  سرعت  کرد:  تصریح  حوادث  دقیق تر  اطالع رسانی  اهمیت 
و  مردم  توسط  مختلف  های  سوبرداشت  عدم  سبب  اخبار  و  پیام 

می شود. رسانه ها 
به گزارش شهرنیوز، حسین صابری در جلسه کمیسیون برنامه وبودجه 
در  زمین  فرونشست  حادثه  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
به واسطه  کارگاه مترو در هفته گذشته اظهار داشت: مدیریت شهری 
از  مجموعه ای  با  مختلف،  ارکان  در  شهر  نگهداشت  و  میدانی  حضور 
مختلف  مسائل  نگرانی های  و  ساخت وساز  تخلفات  سوانح،  حوادث، 

روبروست.
کرد:  تصریح  حوادث  دقیق تر  اطالع رسانی  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
مختلف  های  سوبرداشت  عدم  سبب  اخبار  و  پیام  انتقال  در  سرعت 

می شود. رسانه ها  و  مردم  توسط 
خاطرنشان  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
هفته  در  مترو  حادثه  فرونشست  و  ریزش  مانند  حوادثی  در  کرد: 
صورت  اطالع رسانی  در  سرعت  اولیه  ساعات  در  اگر  گذشته، 
و  نمی شد  انجام  انتقادات  و  منتشر  تصاویر  برخی  می گرفت، 
باشد. ماجرا  اصل  اطالع رسانی  و  توجیه  به  نیاز  بعد  ساعت های 

این  و  شود  گذاشته  جریان  در  مردم  با  واقعیت ها  باید  وی،  گفته  به 
است. تبیین  جهاد  راه  بهترین  اقدام 

بازگشایی کامل خیابان شهید 
فهیمی منطقه 6 قم تا اوایل 

سال آینده

رایزنی  به  اشاره  با  قم  شهرداری  شش  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
این  کامل  بازگشایی  از  فهیمی،  شهید  خیابان  در  ملکی  تملک  برای 

داد. خبر  آینده  سال  اوایل  تا  خیابان 
تعریض  و  بهسازی  به  اشاره  با  صادقی  سعید  شهرنیوز،  گزارش  به 
بهسازی  داشت:  اظهار  قم  شش  منطقه  در  فهیمی  شهید  خیابان 
کار  دستور  در  قبل  مدت ها  از  خیابان  این  مسیر  در  امالک  تملک  و 
این  اعظم  بخش  گذشته  سال  دو  در  و  است  بوده  منطقه  شهرداری 

است. رسیده  پایان  به  تملکات 
این  و  بوده  روان  محور  این  در  ترافیک  و  تردد  اینکه  بیان  با  وی 
ملک  گذشته  سال  کرد:  ابراز  است،  شهر  در  فعالی  محور  خیابان 
با  متأسفانه  آن  که ملک هم جوار  تخریب شد  و  تملک  بانک صادرات 
مشکالت ورثه ای روبرو بوده که در حال رایزنی برای تملک و تخریب 

هستیم. ملک  این 
با  داد:  ادامه  قم  شهرداری  شش  منطقه  زیربنایی  امور  معاون 
برای  بودجه  تخصیص  و  شهر  اسالمی  شورای  و  شهردار  حمایت 
مسیر  در  و  رفع  حال  در  ملک  این  اختالفات  جاری،  سال  در  آن 

دارد. قرار  مجدد  کارشناسی 
کامل  به صورت  خیابان  ملک  این  تملک  با  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اتمام  شهری  مدیریت  راهبرد  کرد:  تصریح  می شود،  بازگشایی 
طرح ها  مناسب  وضعیت  از  بتوانند  طرح ها  مجاوران  تا  پروژه هاست 

کنند. استفاده  آن  اقتصادی  رونق  و 
ملک  کارشناسی  از  بعد  بالفاصله  کرد:  خاطرنشان  صادقی 
اوایل سال  در  بتوانیم  تا  آغاز می شود  آن  تملکی  اقدامات  موردنظر، 
شهروندان  اختیار  در  و  بازگشایی  کامل  به صورت  را  محور  این  آینده 

دهیم. قرار 

دیدار مردمی مدیران شهری 
و استانی با شهروندان منطقه 

یک قم

با  یک،  منطقه  مدیران  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
کردند. گفت وگو  و  دیدار  ری  دروازه  خیابان  جامع  مسجد  اهالی 

امیرآبادی عضو  به گزارش واحد خبر منطقه یک شهرداری قم، احمد 
همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  و  هیئت رئیسه 
از مدیران  و جمعی  مجید محمدرضاخانی مدیر منطقه یک شهرداری 
با اهالی مسجد جامع خیابان دروازه ری دیدار و گفت وگو  منطقه یک 

کردند.
در ابتدای این جلسه مدیر منطقه یک گزارشی از اقدامات انجام شده 
در خیابان دروازه ری ارائه کرد و پس ازآن اهالی به بیان مشکالت خود 

پرداختند.
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  توسط  اهالی  مشکالت  و  مسائل 
پیگیری  نیز قول  برخی  و  پاسخ  و مدیر منطقه یک شهرداری  اسالمی 

شد. داده  رسیدگی  و 

علت جابجایی ایستگاه تاکسی های 
خطی شهرک قدس و شهرک 
شهید زین الدین قم چه بود؟

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم دلیل 
شهید  شهرک  و  قدس  شهرک  خط های  تاکسی  ایستگاه  جابجایی 

دانست. ترافیک  کاهش  و  ایمنی  مسائل  افزایش  را  زین الدین 
تاکسی  ایستگاه  به جابجایی  اشاره  با  نیک  به گزارش شهرنیوز، علی 
این  داشت:  اظهار  زین الدین  شهید  شهرک  و  قدس  شهرک  خط های 
این دو محل سرویس دهی داشت  برای  بهار  بلوار  انتهای  ایستگاه در 
که به دالیل ایمنی و به دستور مقامات استانی این ایستگاه تغییراتی 

به همراه داشته است.
با بیان اینکه مسائل ترافیکی نیز در این جابجایی تأثیرگذار بوده  وی 
به  سرویس دهی  برای  مکان  نزدیک  دنبال  به  ما  کرد:  ابراز  است، 
به اندازه  راهور،  پلیس  هماهنگی  با  که  بودیم  مناطق  این  شهروندان 
ایستگاه  این  دیگری  مکان  در  تاکسی  دپوی  بدون  و  خودرو  چندین 

است. پیش بینی شده 
قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
دغدغه های  جز  ترافیکی  و  ایمنی  مسائل  به  توجه  کرد:  خاطرنشان 
بر  نیز  جابجایی ها  این  و  است  عمومی  ناوگان  حوزه  در  شهرداری 

می گیرد. صورت  مهم  این  مبنای 

برگزاری آزمون استخدامی 
شهرداری قم

آزمون استخدامی شهرداری قم با حضور متقاضیان و شرکت کنندگان 
رشته های مختلف در دانشگاه قم برگزار شد.

حضور  با  آذرماه   11 جمعه  روز  قم  شهرداری  استخدامی  آزمون 
در  مختلف  رشته های  شرکت کنندگان  و  متقاضیان  شهری،  مدیران 

شد. برگزار  قم  دانشگاه 
تعداد  بیشترین  که  بودند  کرده  ثبت نام  نفر   1855 آزمون  این  در 
تعداد  و کمترین  و ساختمان  راه  برای رشته شغلی مهندس  متقاضی 

بود. حرفه ای  بهداشت  کارشناس  شغلی  رشته  در  متقاضی 
این آزمون در راستای مجوز جذب 50 نفر به صورت قرارداد کار معین 
برای 16 عنوان رشته شغلی از طریق برگزاری آزمون برای شهرداری 
قطار  حوزه  در  آزمون  طریق  از  پذیرفته شدگان  که  انجام شده  قم 

شد. خواهند  به کارگیری  شهرداری  بخش های  سایر  و  شهری 
سه  تعداد  به  نمرات  باالترین  میان  از  آزمون،  نتایج  اعالم  از  پس 
برای  مربوطه  سهمیه های  با  متناسب  شغلی  رشته  هر  ظرفیت  برابر 
ظرفیت  برابر  یک  تعداد  به  نهایی  نفرات  و  می گردند  معرفی  مصاحبه 
نمره  از  تجمیعی  که  نهایی  نمرات  باالترین  میان  از  شغلی  رشته  هر 
است  درصد   30 وزن  با  مصاحبه  نمره  و  درصد   70 وزن  با  آزمون 

می شوند. انتخاب 

خبـرخبـر

سریع  رشد  دلیل  به  چند  هر  قم  شهر        ◄
برخی  نبود  تکمیل  و  گذشته  دهه های  در 
افراد  تردد  در  مشکالتی  اکنون  زیرساخت ها 
برنامه محور  حرکت  اما  دارد  معلولیت  دارای 
زمینه  این  در  را  امیدهایی  گذشته  سال های 

است. ساخته  روشن 
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال 
در مجلس شورای اسالمی تصویب شد.   1383
در ماده یک این قانون، دولت موظف شده است 
که زمینه های الزم را برای تامین حقوق معلوالن 

فراهم و حمایت های الزم را از آن ها بعمل آورد.
ماده دو این قانون که شامل 4 تبصره است، 
به مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای شهری 
جهت دسترسی و بهره مندی معلوالن اختصاص 

دارد.
شهر قم با جمعیت بیش از یک میلیون و 300 
از  نفر  هزار   22 زیست  شرایط  باید  نفری،  هزار 
افراد دارای معلولیت را در خیابان ها، عرصه های 
عمومی و ساختمان های خود فراهم کند. ایجاد 
فرصت برابر برای حضور اجتماعی افراد کم توان 
تبعیض های  رفع  برای  که  است  موضوعی 
ضروری  هم   ... و  تحصیلی  شغلی،  اقتصادی، 
جلوه می کند. از این رو مناسب سازی شهر برای 
معلوالن هر چند تنها نیاز این قشر نیست اما از 

می شود. محسوب  مهم  نیازهای 
مجید متین فرد، معاون شهرسازی و معماری 
بودجه  برابری  هفت  افزایش  قم  شهرداری 
نشانه  را   1401 سال  در  شهری  مناسب سازی 
این  در  نقش آفرینی  برای  شهری  مدیریت  عزم 

می داند. حیطه 
کمیته  عنوان  با  دستورالعملی  تدوین  از  وی 
مناسب سازي شهرداری قم در سال جاری خبر 
داد و گفت: پیگیری برای عملیاتی شدن و اجرای 
بودجه های مصوب شهرداری و مصوبات استانی 
مرتبط با مناسب سازی، نظارت و ارزیابی میزان 
تحقق ضوابط، مصوبات و سیاست های ابالغی 
استانی و کشوری، و ایجاد انسجام، وحدت رویه 
و جلوگیری از فعالیت های موازی در انجام امور 
جمله  از  سازمانها  و  مناطق  در  سازی  مناسب 

این دستورالعمل است. اهداف 
قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
ایجاد فضاهای همه شمول و کنترل کیفی فضاها 

به منظور تسهیل تردد  و ساختمان های عمومی 
تشکیل  اهداف  از  را  حرکتی  و  جسمی  معلوالن 
کردیم  تالش  ما  افزود:  و  دانست  کمیته  این 
و  استان  سطح  در  معلوالن  پراکندگی  نقشه  تا 
بر  را  مناسب سازی  تا  کنیم  احصا  را  قم  مناطق 

دهیم. انجام  هدف  جامعه  نیاز  اساس 
قم  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
 7 جمعیت  اطالعات  گفت:  خصوص  این  در 
هزار نفری معلولین از سازمان بهزیستی و بنیاد 
شهید و جانبازان که طی جلسات متعددی که در 
بر اساس  و  انطباق داشتیم، دریافت شد  کمیته 
شهری  های  نقشه  و  جداول  تهیه  به  نسبت  آن 
اطالعات  تکمیل  وی،  گفته  به  کردیم.  اقدام 
توسط  قم  شهر  در  معلولیت  دارای  افراد  جامعه 
برای  را  شهرداری  می تواند  ذیربط  دستگاه 
تکمیل نقشه پراکندگی معلولیت و استفاده بهتر 
اجرای  در  صحیح  بندی  اولویت  مسیر  در  آن  از 

کند. یاری  پروژه ها 
و  پیاده راه  مربع  متر  هزار   200 اجرای 

قم در  شده  مناسب سازی  پیاده روی 
عمرانی  و  فنی  معاون  حلوایی زاده،  عباس 

از  عملکردی  گزارش  ارائه  با  هم  قم  شهرداری 
انجام شده در شهرداری در سال های  اقدامات 
اخیر، به طرح های در حال احداث این معاونت 
در راستای مناسب سازی ابنیه، معابر و بوستان 
گذشته  سال های  طی  گفت:  و  کرد  اشاره  ها 
پروژه های  اجرای  و  طراحی  در  رویکردی  تغییر 
دارای  افراد  برای  مناسب سازی  نظر  از  عمرانی 
برای  تدریج  به  را  قم  که  افتاده  اتفاق  معلولیت 

می کند. آماده  عزیزان  این  حضور 
 21 سازی  مناسب  مجموع  در  افزود:  وی 
تعدادی  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  راه  پیاده 
آنها از جمله پیاده راه خیابان 19 دی، پیاده  از 
و  شده  انجام  صدوقی  الله  آیت  و  امین  بلوار  را 
تعدادی از این طرح ها نیز در حال انجام است. 
مناسب  افزود:  خصوص  این  در  همچنین  وی 
سازی 17 بوستان و 12 ساختمان و ابنیه از دیگر 
گرفتن  نظر  در  که  است  معاونت  این  اقدامات 
ساخت  نابینایان،  ویژه  مسیر  ویلچرگذر،  سامانه 
سرویس بهداشتی ویژه معلوالن و دسترسی های 
مناسب از جمله اقداماتی است که در طراحی ها 
خضر،  بوستان  مناسب سازی  است.  شده  دیده 
مناطق  ساختمان  پرندگان،  باغ  کوثر،  بوستان 
فرهنگسرای  همچنین  و   8 و   3  ،2 شهرداری 
ویژه  از جمله مناطقی است که طراحی  شهریار 
تردد معلوالن در آن اجرا شده است. معاون فنی 
ابنیه  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری  عمرانی  و 
نامه  آیین  اساس  بر  شهری  جدید  سازه های  و 
برای  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط 
می شوند  اجرا  و  طراحی  معلولیت  دارای  افراد 
قدیمی  ابنیه  و  بهسازی فضاهای شهری  گفت: 
نیز در دستور کار قرار دارد هر چند این موضوع 
به  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  زمان بر  امری 
بنیادی  بوستان  بهسازی  مسئله  پایلوت،  عنوان 
کار  دستور  در  جاری  سال  در  سه  منطقه  در 
این موضوع  برای  ریال  میلیارد  و 30  قرار گرفته 

است. شده  داده  اختصاص 
ویژه محل عبور معلوالن  تابلو   ۱۱۰ نصب 

در شهر قم
ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
این  نقش آفرینی  به  اشاره  با  هم  قم  شهرداری 
منظور  به  گفت:  شهر  مناسب سازی  در  سازمان 
مرور  و  عبور  برای  شهر  فضای  مناسب سازی 

محل  ویژه  تابلو   110 از  بیش  نصب  معلوالن، 
عبور و مرو معلوالن و تابلو مخصوص سامانه های 
شده  اجرایی  شهر  گانه   8 مناطق  در  رو  ویلچر 

است.
ویژه  تابلو   110 از  بیش  نصب  شعبان زاده 
محل عبور و مرو معلوالن و تابلو مخصوص سامانه 
های ویلچر رو در مناطق 8 گانه شهر را از جمله 
دارای  افراد  خصوص  در  سازمان  این  اقدامات 
توسعه  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  معلولیت 
مانع  بدون  شده  مناسب  هاي  محیط  ایجاد  و 
براي همه آحاد جامعه با ظرفیت هاي جسمي و 
حرکتي، ذهني و رواني متفاوت اقدامي ضروري، 

است. زندگي  کیفیت  ارتقاء  موجب  و  الزم 
ترافیك،  و  نقل  و  حمل  معاونت  افزود:  وی 
راستاي  در  متعدد  هاي  پیگیري  انجام  ضمن 
مناسب سازي و ایمن سازي معابر و گذرگاه هاي 
و  معلولین  استفاده  جهت  عابرپیاده  عرضي 
بودجه سال  در  مناطق هشتگانه،  در  سالمندان 
به پیش بیني ردیف هایي همچون  جاري نسبت 
در  چراغدار  تقاطع هاي  هندسي  طرح  اجراي 
مناطق به صورت همسطح، ساماندهي ایستگاه 

تابلوهاي  و تاکسي، خرید و نصب  اتوبوس  هاي 
خدمات  خرید   ، و...  معلولین  پارك  محل  مانند 
پل هاي عابرپیاده و تجهیز آنها به آسانسور اقدام 

است. کرده 
منظور  به  آسانسور  نصب  به  اشاره  با  وی 
استفاده  برای  پیاده  عابر  پل  سازی  مناسب 
دو  جاری  سال  در  گفت:  جانبازان  و  معلولین 
 8 و  اندازی  راه  پیاده  عابر  پل  آسانسور  دستگاه 

شد. نصب  برقی  پله  دستگاه 
برای  شهری  بزرگ  بوستان های  طراحی 

مناسب سازی اصول 
از  هم  قم  شهرداری  طراحی  فنی  مدیرکل 
طراحی سازه ها و ابنیه شهری بر اساس ضوابط 
قم  شهر  در  معوالن  مرور  و  عبور  مناسب سازی 

داد. خبر 
لیلی نیک خلق احمدی در این زمینه اظهار 
داشت: یکی از اقدامات سال های اخیر معاونت 
بوستان هایی  ساخت  قم،  شهرداری  عمرانی 
است که افراد دارای معلولیت بتوانند به راحتی 
و  تفریح  به  خانواده  همراه  و  کرده  تردد  آن  در 
بوستان  به  می توان  جمله  از  بپردازند.  ورزش 
45 هکتاری خضر و بوستان کوثر اشاره کرد که 
هستند. موضوع  این  از  برجسته ای  نمونه های 

ساخت  در  داشت:  ابراز  احمدی  خلق  نیک 
حل  جمله  از  مختلف  مسائل  بوستان ها  این 
اختالف کدهای ارتفاعی با رمپ های استاندارد 
مناسب  با شیب  روی  پیاده  پیوسته  و مسیرهای 
برای  مشکلی  تا  است  شده  گرفته  نظر  در 
نداشته  وجود  معلولیت  دارای  افراد  حضور 
سرویس های  بوستان ها  این  در  همچنین  باشد. 
نظر  در  عزیزان  این  استفاده  مناسب  بهداشتی 

است. شده  گرفته 
بوستان های  وی خاطرنشان کرد: در ساخت 
دسترسی  مسیر  که  بوده  این  ما  تالش  جدید 
باغچه ها  و  انهار  و  باشیم  داشته  یکپارچه ای 
طوری طراحی شوند که در این مسیر دسترسی 

نکنند. ایجاد  خللی 
 47 بوستان  افزود:  احمدی  خلق  نیک 
ساخته  گذشته  در  اینکه  با  نیز  علوی  هکتاری 
گرفته  قرار  توجه  مورد  منظر  این  از  اما  شده 
افراد دارای معلولیت،  است و دسترسی مناسب 
بهداشتی  سرویس  و  گذر  ویلچر  سامانه های 
صد  بوستان  است.  شده  تعبیه  آن  در  معلوالن 
قرار  توجه  مورد  منظر  این  از  نیز  غدیر  هکتاری 
سامانه های  و  دسترسی  مسیرهای  و  گرفته 

است.   شده  تعبیه  آن  در  ویلچرگذر 
پیاده  و  راه ها  پیاده  بهسازی  و  اجرا  به  وی 
اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  سطح  روهای 
مرکزی  هسته  در  بزرگ  راهی  پیاده  پروژه  چند 
شهر قم از جمله پیاده راه ارم، پیاده راه انقالب و 
... بر اساس اصول مناسب سازی ویژه تردد افراد 
دارای معلولیت از دیگر اقدامات شهرداری قم در 

است. زمینه  این 
طراحی  و  فنی  مدیرکل  که  دیگری  موضوع 
بهسازی  مسئله  کرد،  اشاره  آن  به  قم  شهرداری 
خیابان های  در  ویژه  به  شهر  سطح  پیاده رو های 
اصلی بود که معابر شهری را پذیرای حضور افراد 

می کند. معلولیت  دارای 
با اشاره به پیگیری این موضوع در معابر  وی 
مهمی مانند بلوار آیت الله صدوقی، بلوار امین، 
خیابان سپاه، میدان مطهری و ... گفت: در این 
پروژه ها عالوه بر همسطح سازی و تعبیه رمپ ها 
و سامانه های ویلچرگذر، مسئله تردد نابینایان با 
سازه های مخصوص و استفاده از رنگ زرد مورد 

توجه قرار گرفته است.
میدان  طراحی  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  متر  هزار   10 به  نزدیک  مساحت  به  مطهری 
و سامانه های  دسترسی های مناسب سازی شده 
تکمیل  با  که  است  مهمی  اقدامات  از  ویلچرگذر 
شهری  مهم  میدان  این  در  شهروندان  تردد  آن 

شد. خواهد  تسهیل  بسیار 
به  بازار  راه  چهار  تا  راه  پیاده رو سه  حدفاصل 
به  امین  بلوار  رو  پیاده  متر،  هزار   86 مساحت 
مساحت 25 هزار متر، پیاده رو خیابان 19 دی 
بلوار  رو  پیاده  متر،   750 و  هزار   4 مساحت  به 
و  متر   250 و  هزار   4 مساحت  به  آذر  دل  شهید 
متر  هزار  سه  مساحت  به  سپاه  خیابان  رو  پیاده 
انجام  حوزه  این  در  که  است  اقداماتی  جمله  از 

► است.   داده 

قم در مسیر مناسب سازی شهری؛ 

21 میلیارد تومان برای مناسب سازی شهر قم 
در نظر گرفته شده است



با  فناوری  و  پژوهش  هفته  آغاز  با  همزمان       ◄
این  مدارس  در  پژوهش  زنگ  قم  مسئوالن  حضور 

درآمد. صدا  به  استان 
معاون   ، قم  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه مدیریت و منابع استانداری قم پس از نواختن 
آنچه  گفت: هر  قم  مدارس  از  یکی  در  پژوهش  زنگ 
امروز به عنوان ابزار و وسایل تکنولوژی مورد استفاده 
به  که  بوده  پژوهش هایی  حاصل  می گیرد،  قرار 
فناوری تبدیل شده و در حقیقت حاصل ارزش افزوده 

پژوهش هاست.
در  مدارس  نقش  به  اشاره  با  قریشی  مهدی  سید 
یک  نام گذاری  گفت:  پژوهش  فرهنگ سازی  زمینه 
هفته به عنوان پژوهش و فناوری از این بابت است که 
پژوهش  فرهنگ  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  موضوع  این 
نقش  مدارس  زمینه  این  در  که  یابد  ترویج  محوری 

دارند. عهده  بر  را  مهمی 
وی ارتباط بین آموزش و پژوهش را مورد توجه قرار 
مستقیم  ارتباط  پژوهش  و  آموزش  میان  افزود:  و  داد 
از  مهارت  و  دانش  انتقال  و  است  حاکم  تنگاتنگی  و 

شود. انجام می  آموزش  طریق 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  وی 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  پژوهش  خصوص 

بر  و  داشته اند  ویژه  توجه  پژوهش  مساله  به  همواره 
کردن  کم  و  علمی  راه های  طریق  از  مشکالت  حل 
راه  مسیر  واقع  در  و  نموده  تأکید  کشور  علمی  فاصله 
و  اساتید  همه  و  دانشجویان  آموزان،  دانش  برای  را 

نموده اند. روشن  مدیران  و  معلمین 
به  ما حاضر  متأسفانه دشمنان  داد:  ادامه  قریشی 
همواره  و  نیستند  کشور  علمی  پیشرفت های  دیدن 
و  نمایند  مقابله  موضوع  این  با  که  نموده اند  سعی 

از  را  خودباوری  تا  دارند  سعی  عده ای  نیز  داخل  در 
بسیاری  در  که  حالی  در  بگیرند،  نوجوانان  و  جوانان 

است. قابل مالحظه  کشور  علمی  رتبه های  علوم  از 
وی احترام به پژوهشگران و دانشمندان را ضروری 
به  احترام  و  تقدیر  فرهنگ  باید  گفت:  و  دانست 
که  نیست  زیبنده  و  یابد  توسعه  کشور  در  دانشمندان 
شخصیت های  صرفًا  ما  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
خصوص  در  ولی  بشناسند  را  هنری  یا  ورزشی 

باشند. نداشته  اطالعی  کشور  دانشمندان 
قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
از  مدارس  می کنیم  پیشنهاد  کرد:  خاطرنشان 
آموزان دعوت  بین دانش  برای حضور در  دانشمندان 
ما  فرزندان  تا  دهند  قرار  موردتقدیر  را  آن ها  و  نمایند 
ارزش علم و دانش و دانشمندان را بیش ازپیش درک 

شود. فرهنگ سازی  به نوعی  و  کنند 
فناوری  و  پژوهش  برگزیدگان  از  تجلیل  جشنواره 
و  صنعتگران  با  تخصصی  نشست  اجرای   ، استان 
کارآفرینان ، اجرای کارگاه های آموزشی در خصوص 
دانش  از  تجلیل  جشنواره   ، پژوهشی  فعالیت های 
نمایشگاه  برپایی  و  کارآفرین  و  پژوهش گر  آموزان 
درقم  پژوهش  هفته  برنامه های  از  فناوری  و  پژوهش 

► است.     

شهرک های  شرکت  مدیرعامل       ◄
صنعتی استان قم از پیگیری استاندار قم 
برای کاهش قیمت زمین های شهرک های 

خبرداد. صنعتی 

با  گفت وگو  در  ابراهیمی  روح الله 
است  این  بر  ما  تالش  کرد:  اظهار  ایسنا، 
واحدها  استقرار  برای  الزم  تسهیالت  که 
کنیم. فراهم  را  صنعتی  شهرک های  در 

راستا  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  را  ثامن  صنعتی  شهرک  کردیم  تالش 
مطرح  کنیم،  تقسیم  متری   90 قواره های 
کم تر  متراژها  این  که  زمانی  طبیعتا  کرد: 

مبالغ  پرداخت  با  می توانند  واحدها  باشد 
کنند. پیدا  استقرار  شهرک  در  کم تری 

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
کاهش  همچنین  داد:  ادامه  قم  استان 

قیمت زمین ها نیز از سوی استانداری قم 
شده  مقرر  که  شد  پیگیری  ملی  سطح  در 
ابالغ  کشور  کل  به  سراسری  صورت  به 

► شود.     

ظرفیت  قم  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس       ◄
کرد. تشریح  را  قم  استان  فعال  طیور 

کشاورزی  جهاد  رئیس  حاجی رضا  محمدرضا 
طیور  آمار  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفتگو  در  قم  استان 
در  برآوردها  آخرین  کرد:  اظهار  قم،  استان  در  فعال 

است. شده  انجام   1401 آبان ماه 
وی با بیان اینکه تعداد 5 واحد فعال مرغ گوشتی 
مطرح  هستند،  مادر  واحدهای  عنوان  به  که  داریم 
هزار   150 واحدها  این  در  موجود  ظرفیت   تمام  کرد: 

است. گوشتی  مرغ   735 و 

اینکه  به  با اشاره  رئیس جهاد کشاورزی استان قم 
عنوان  داریم،  استان  در  نیز  تخم گذار  مادر  واحد   1
تخم گذار  مرغ  هزار   80 نیز  واحد  این  ظرفیت  کرد: 

است.
وی با بیان اینکه 150 واحد تخم گذار معمولی نیز 
هزار   300 میلیون   8 تعداد  کرد:  خاطرنشان  داریم، 

دارند. واحدها وجود  این  در  نیز  مرغ تخم گذار 
حاجی رضا با اشاره به اینکه 80 واحد مرغ گوشتی 
واحدها  این  موجود  ظرفیت  کرد:  تصریح  داریم،  نیز 

نیز یک میلیون و 486 هزار مرغ گوشتی است.

استان  در  نیز  پولت  واحد   37 اینکه  بیان  با  وی 
وجود دارد، یادآور شد: در این واحدها نیز دو میلیون 

داریم. موجود  ظرفیت  هزار   183
اینکه  به  با اشاره  رئیس جهاد کشاورزی استان قم 
در  کرد:  بیان  داریم،  استان  در  نیز  بوقلمون  واحد   2
این واحدها نیز تعداد 15 هزار و 200 بوقلمون وجود 

دارد.
فعال  واحدهای  تعداد کل  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
با ظرفیت 12 میلیون و 214 هزار  استان 276 واحد 

► و 935 قطعه است.    
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حجم باالیی از گاز در کشور هدر می رود
تعرفه گذاری پلکانی پرمصرف ها، 

راهکاری موثر برای مدیریت 
مصرف گاز در بخش خانگی است

مدیریت مصرف گاز در کشورمان به امری ضروری تبدیل شده است 
مشکل  حل  برای  ندارد.  شکی  امر  این  ضرورت  مورد  در  کسی  و 
اعمال  است.  شده  ارائه  متفاوتی  راهکار های  کشور،  در  بدمصرفی 

راهکارهاست. این  از  یکی  پلکانی،  گذاری  تعرفه  روش 
به  توجه  با  مشترکین  و  داریم  مصرفی  پله  دوازده  روش،  این  در 
توزیع  می گیرند.  قرار  آن ها  از  یکی  در  خود  ماهیانه  مصرف  میزان 
 26 از مجموع  پله ها در فصل سرد نشان می دهد،  این  در  مشترکین 
مناسب  مصرفی  درصد   64 کشور،  کل  در  واقعی  مشترک  میلیون 

گرفته اند. قرار   3 تا   1 پله های  در  و  داشته 
بسیار  از کل مشترکین مصارف  3 درصد  تنها  که  این در حالی است 
8 تا 12 قرار گرفته اند. حال  آنکه  باال را به ثبت رسانده و در پله های 
مشترکین  از  بیشتر  برابر  پنج  مصرفی  میانگین،  پرمصرف  مشترکین 
7/5 درصد از کل گاز خانگی را به خود  کم مصرف داشته و مجموعًا 
توزیع  میانی  پله های  در  نیز  مشترکین  سایر  می دهند.  اختصاص 

شده اند.
با توجه به این واقعیات، برخی معتقدند، روش تعرفه گذاری پلکانی 
منجر  انرژی  یارانه ی  از  مندی  بهره  در  عدالت  افزایش  به  می تواند 
بهای  هستند،  جامعه  باالی  طبقات  از  اغلب  که  پرمصرف ها  و  شود 
مهدی  سید  نظرات  ادامه  در  بپردازند.  آزاد  را  خود  مصرف  اضافه 
را  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  سابق  مقام  قائم  حسینی، 

. نید ا می خو
بودن  باال  تأیید  ضمن  اقتصادی  تابناک  با  گفت وگو  در  حسینی 
حدود  کرد:  تصریح  کشور  در  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  میزان 
نخستین  در  بودم،  ایران  نفت  انجمن  رئیس  بنده  که  پیش  سی سال 
انجام  انرژی  مصرف  برای  سازی  فرهنگ  حوزه ی  در  که  اقدامی 
اندازی  راه  انرژی  و  اقتصاد  نام  با  را در کشور  دادیم، کنفرانس هایی 
انجام شد و در مورد  این کنفرانس ها  برگزار کردیم. طی چند سال  و 
صحبت  دهیم،  کاهش  کشورمان  در  را  انرژی  مصرف  چطور  اینکه 

کردیم.
حجم باالیی از گاز در کشور هدر می رود

برای  سازی  فرهنگ  زمینه ی  در  تاکنون  ما  متاسفانه  افزود:  وی 
به  روز  و  ایم  نداشته  موفقیتی  کشور  در  گاز  و  انرژی  بهینه ی  مصرف 
روز بر گستره ی مشکالتمان در این حوزه افزوده شده است. به طور 
کلی حجم باالیی از گاز در کشور ما هدر داده می شود که بخشی از 

می افتد. اتفاق  انتقال  روند  در  آن 
واقعیت  نفتی،  بازنگری قرارداد های  به گفته ی رئیس سابق کمیته ی 
از  اعم  بخش ها  همه ی  در  ما  کشور  در  انرژی  قیمت  که  است  این 
گاز، برق، بنزین و... پایین است و آن ها با قیمت یارانه ای در اختیار 
مهمی  عوامل  از  یکی  موضوع  این  می گیرند.  قرار  کنندگان  مصرف 
این  به  توجه  با  می گذارد.  تأثیر  خانوار ها  مصرف  میزان  بر  که  است 
می ریزیم. دور  و  می سوزانیم  را  انرژی  ما  واقع  در  پایین،  قیمت های 

ببریم باال  یکباره  را  انرژی  قیمت  نمی توانیم 
تنیده ای  هم  در  و  تنگاتنگ  ارتباط  انرژی  قیمت  موضوع  افزود:  وی 
با اقتصاد کشور دارد. اعمال سیاست های قیمتی به منظور مدیریت 
قیمت  نمی توانیم  است.  خودش  مناسب  زمان  نیازمند  مصرف 
ببریم.  باال  کشور  مقتضیات  گرفتن  نظر  در  بدون  و  یکباره  را  انرژی 
صورت  قیمتی  سیاست های  اعمال  در  دقیقی  بررسی های  با  باید 
اما  دارد،  قیمتی  جراحی های  به  نیاز  کشور  انرژی  بخش  بگیرد. 
اقتصادی  شرایط  کرد.  اعمال  یکباره  را  جراحی ها  تمام  نمی توان 
انرژی  قیمت های  سازی  واقعی  به  نمی دهد  اجازه  دولت  به  فعلی 
پنهان  یارانه های  کنار  در  است،  شده  مجبور  دولت  حتی  بپردازد. 

کند. اقدام  نیز  مردم  به  نقدی  یارانه ی  ارائه ی  به  انرژی 
است مصرف  مدیریت  معنای  به  تعرفه  از  صحبت 

چقدر  اینکه  و  پلکانی  گذاری  تعرفه  خصوص  در  ادامه  در  وی 
که  جایی  هر  کرد:  تصریح  باشد،  موثر  مصرف  مدیریت  در  می تواند 
تعرفه  مثاًل  است.  مدیریت  منظور  می آید،  میان  به  تعرفه  از  صحبت 
در واردات، تعرفه در گمرک و تعرفه در هر بخشی به معنای مدیریت 
مدیریت  معنای  به  گذاری  تعرفه  نیز  انرژی  بخش  در  است.  چیزی 
مصرف است. االن تعرفه گذاری پلکانی در حوزه ی گاز و برق اعمال 
صورت  خاصی  مالحظات  با  روش  این  از  استفاده  باید  اما  می شود؛ 

. بگیرد
ما  به  را  اجازه  این  کشور  اقتصادی  شرایط  آیا  کنیم  بررسی  باید 
از  خیر.  یا  کنیم  اعمال  قیمتی  جدید  سیاست های  که  می دهد 
هزینه ها  و  نیست  باال  حاضر  حال  در  افراد  درآمد  سطح  که  آنجایی 
افزایش یافته است، اعمال روش تعرفه گذاری پلکانی که به مدیریت 
مصرف منجر می شود، قطعًا در مدیریت مصرف موثر است و یکی از 

می رود. شمار  به  موضوع  این  کنترل  برای  مناسب  روش های 
پرمصرف ها  بر  قیمتی  سیاست های  اعمال  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
مصرف  مدیریت  در  هستند  جامعه  باالی  طبقات  از  اغلب  که 
سازی  واقعی  سمت  به  چقدر  هر  کلی،  طور  به  است.  تأثیرگذار 
می کنیم. کمک  مصرف  مدیریت  به  برداریم  گام  انرژی  قیمت های 

اقتصادی

روز  چند  که  قمی  آموزان  دانش       ◄
هم  بودند  شده  مسمومیت  دچار  پیش 
علت  ولی  هستند  درمان  حال  در  اکنون 
دقیق رخداد حادثه هنوز در دست بررسی 

است.
چند روز پیش - 9 آذرماه - تعدادی از 
دچار  قم  در  مدرسه ای  در  آموزان  دانش 
مسمومیت شده و به مراکز درمانی استان 

یافتند. انتقال  قم 
مدیر  خانی  صادق  عبدالله  آن  از  پس 
آموزش و پرورش ناحیه یک قم اعالم کرده 
برابر نظر پزشکان وضعیت عمومی  بود که 
فقط  و  است  خوب  آموزان  دانش  تمامی 
داشتن  دلیل  به  آموزان  دانش  از  نفر   2
مراقبت های  تحت  زمینه ای  بیماری های 

هستند. پزشکی  بیشتر 
درباره  صادقخانی  ایسنا،  گزارش  به 
بود:  گفته  آموزان  دانش  بدحالی  علت 
عالئم  و  پزشکان  نظر  براساس  اولیه  علت 
آموزان  دانش  این  مسمومیت  بالینی، 
موضوع  بیشتر  بررسی  حال  در  که  بوده 
سرپرست  محبی  دکتر  آن  از  پس  هستیم. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت 
دچار  آموز  دانش   18 که  داد  توضیح  قم 
با چند دستگاه  مسمومیت شده بودند که 
قم  درمانی  مراکز  از  یکی  به  امبوالنس 
منتقل شدند و بعد از درمان اولیه 16 نفر 
دانش آموز   2 و  کردند  پیدا  نسبی  بهبودی 
و  بیحالی  بیماری آسم، دچار  به دلیل  هم 

هستند. ضعف 
"احمد  آذر   10 روز  ظهر  آن  از  پس 
فرخی" پدر یکی از دانش آموزان در تماس 
ایسنا  که  بود  خواسته  ایسنا  خبرنگار  با 
بستری،  آموزان  دانش  این  با  دیدار  برای 

این  در  فرخی  شود.  حاضر  بیمارستان  در 
به  کمر  از  فرزندش  که  شد  مدعی  تماس 
متخصص  قول  از  و  ندارد  حرکت  پایین 
حرکتی  بی  "این  بود  گفته  اعصاب  و  مغز 
است"،  بوده  گاز سمی  استنشاق  دلیل  به 
هم  زمینه ای  بیماری  هیچ  دخترش  زیرا 

است. نداشته 
که  کرد  یادآوری  آموز  دانش  این  پدر 
پاسخ  در  و  گرفته  تماس  هم  تهران  با 
منشأ  و  گاز  نوع  که  زمانی  "تا  که  شنیده 
را  درمان  نمی توان  نشود  مشخص  آن 
شناسی  سم  آزمایش  جواب   " کرد.  شروع 
و منشأ سم نیز هنوز مشخص نشده است. 
که  باشند  پاسخگو  باید  مدرسه  مسئولین 

است. بوده  کجا  از  گاز  منشأ 
و  آمدند  هم  مسئولین  از  تعدادی 
کردند.  جو  و  پرس  جریان  خصوص  در 
االن  نفر  چند  ببینید  و  بیایید  خودتان 
چطور  حالشان  و  هستند  بیمارستان  در 
بیمارستان  مقابل  بعد  ساعتی  است. 
ساعت  شدن  تمام  دلیل  به  اما  بودیم 
شویم،  بیمارستان  وارد  نتوانستیم  مالقات 
صحبت  آموزان  دانش  از  یکی  مادر  با  اما 

. یم کرد
شرح  خصوص  در  آموز  دانش  مادر 
 11 حوالی  »ساعت  داد:  توضیح  ماجرا 
حال  گفتند  زدند  زنگ  مدرسه  از  که  بود 
دنبالش.  بیایید  نیست  خوب  دخترتان 
و  گرفت  تماس  بعد  که  فرستادم  را  پدرش 
اینجا  آمدم  من  و  است  بیمارستان  گفت 
بچه ها  بود.  اینجا  پرورشی  معاون  فقط  که 
و  می کردند  سرفه  نبود،  خوب  حالشان 
یکی  یکی  بعد  نمی آمد،  باال  نفسشان 
که  نفر   17 که  جایی  تا  آوردند  را  بچه ها 

بقیه  و  است  تکمیل  ظرفیت  گفتند  شدند 
دخترم  ببرید.  دیگری  بیمارستان  به  را 
می گوید این بو از صبح توی کالس و سالن 
و  داشتند  سردرد  بچه ها  بوده،  پیچیده 
جدی  گفتند  مدرسه  مسئولین  به  وقتی 
که  کالسی  توی  دخترم  نشدند.  گرفته 
زنگ  و  دارد  آسم  او  نبوده،  شدند  مسموم 
از کالس  و صدایی که شنیدند  با سر  دوم 
که  کالسی  جلوی  از  وقتی  و  شدند  خارج 
مسموم  شده  رد  می آمده  آن  از  گاز  بوی 

است. شده 
وی در خصوص زمان ترخیص دخترش 
شود  مرخص  صبح  امروز  بود  قرار  گفت: 
بماند  باید  هنوز  پزشک،  تشخیص  به  اما 
مشخص  گاز  نوع  آزمایش،  از  پس  تا 
نیز  آموزان  از دانش  شود. مادر یکی دیگر 
کرد:  تصریح  دخترش  شنیده های  طبق 
نفر   34 می گوید  بود.  کالس  در  »دخترم 
در کالس بودیم که مسموم شدیم. از صبح 
نمی آمد  پنجره  از  نظر  به  اما  می آمد  بو 
تا  بود.  مانده  باقی  کالس  در  کاًل  چون 
بچه ها  و  داشت  ادامه  بو  این  دوم  زنگ 
روی  که  حدی  به  بودند  شده  بی حال 
از ته کالس  بو بیشتر  میزها می خوابیدند. 
حالشان  کالس  ته  از  یکی  یکی  و  می آمد 

می رفتند. کالس  بیرون  و  می شد  بد 
که  بردند  پایین  طبقه  به  را  همه  بعد 
هم  باز  اما  شود  برگزار  دیگر  جای  کالس 
بمانند،  سربسته  محیط  در  نمی توانستند 
و  آمده  آمبوالنس  رفتند که دیگر  به حیاط 
بیمارستان منتقل کرده است.«  به  را  همه 
از منشأ گاز پرسیدم که مشخص شده است 
هم  آزمایشگاه  مدرسه  هم چنین  نه؟  یا 
آزمایشگاه  مدرسه شان  گفت:  نه؟  یا  دارد 

صنایع شیمیایی دارد اما می گویند در آن 
نشده  مشخص  هنوز  و  بوده  بسته  ساعت 
بوی گاز از کجا آمده و اصاًل چه گازی بوده 
است. با توجه به سخنان والدین به نقل از 
مدیر  صادقخانی،  با  هم  باز  آموزان  دانش 
تماس  قم،  یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش 
داد:  توضیح  ایسنا  خبرنگار  به  که  گرفتیم 
بیمارستان  به  بار  چندین  پنجشنبه  »روز 
و  نیامده  پزشکی  نتیجه  هنوز  اما  زده  سر 
را  قطعی  خبر  پزشکی  حوزه  که  زمانی  تا 

کرد. نمی توان  نظری  اظهار  هیچ  ندهد 
دانش  پدر  به  کرد:  تاکید  صادقخانی 
شده  فلج  فرزندش  می گوید  که  آموزی 
است حق می دهیم نگران باشد اما پزشک 
این وضعیت  تأکید کرده است  بار  چندین 
حاصل استرس و فشارهای عصبی بوده و 
گرفتگی عضله رخ داده است که به زودی 

گردد. برمی  عادی  حالت  به 

استان  پرورش  و  آموزش  روابط عمومی 
روز  عیادت  از  پس  که  کرده  اعالم  هم  قم 
پنجشنبه مدیرکل آموزش و پرورش استان 
قم از دانش آموزان بستری در بیمارستان، 
آخرین اخبار حاکی از این است که از 18 
هنوز  نفر   12 و  شده  مرخص  نفر   6 نفر 
 2 تنها  که  هستند  بستری  بیمارستان  در 
حال  و  شدند  عضالنی  گرفتگی  دچار  نفر 

است. بهبودی  به  رو  بقیه  عمومی 
همچنین با پیگیری از مدیران استان در 

رسمی  گزارش  نیز  آن ها  مختلف،  سطوح 
قول هایی  نقل  معتقدند  و  کردند  تأیید  را 
که از دانش آموزان بیان شده است ناشی 
روانی  فضای  و  اطالعات  جامعیت  عدم  از 
دانش  معالج  پزشک  این که  ضمن  است؛ 
شدند  عضله  گرفتگی  دچار  که  آموزانی 
معتقد است به زودی این مشکل رفع شده 

 ► پیدا می کنند.     بهبود  و 

آخرین وضعیت دانش آموزان مسموم شده قم

●  آموزش و پرورش استان پیگیر ماجراست   ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با   1401/06/10  –  1/6205 شماره  درخواست  برابر  حسین  فرزند  شریفی  ابوالحسن 
واقع  291 اصلی  از   5716 ثبتی  مالکیت  ششدانگ پالک  اعالم داشته که سند  استشهاد شهود مصدق 
ابوالحسن شریفی(    ( اشان  نام  به   139520330001014328 الکترونیکی  دفتر  در  که  قم   5 در بخش 
مفقود  مزبور  مالکیت  سند  جابجایی  علت  به  که  است  شده  صادر   94 ج   255805 مالکیت  سند  و  ثبت 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل  1 اصالحی ماده  گردیده است. لذا باستناد تبصره 
را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ
رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه 
سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ 

 )15941 الف  م   ( شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

داشته  اعالم  قم   91 دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  شریفی  حمید  سید  آقای 
بخش  در  واقع  اصلی   2139/224 ک  پال ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  مربوط  مالکیت  سند  که 
مفقود  صادره  سند  و  ثبت  وی  نام  به   139820330002001168 الکترونیک  دفتر  در  قم  ثبت  دو 
اصالحی   1 تبصره  باستناد  مراتب  لذا  اند.  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده 
مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده 
انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ
مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

 )15942 الف  م   ( شد.  خواهد  اقدام 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

پورحسنی  عباس   – قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 

● زنگ پژوهش در مدارس قم به صدا درآمد   ●

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم خبرداد؛

● پیگیری استاندار قم برای کاهش قیمت زمین های شهرک های صنعتی   ●

رئیس جهاد کشاورزی پاسخ داد:

● ظرفیت طیور استان قم چه مقدار است؟   ●
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◄     قصه پر غصه احداث فرودگاه بین المللی قم 12 سال است درگیر 
گره کور و متوالی است که در این گزارش تالش شده ضمن بیان ناگفته 

های این پروژه، به پیج و خم های اداری احداث آن اشاره شود.
المللی قم در بهمن  بین  محمد جهانگیریان:عملیات عمرانی فرودگاه 
ماه سال 1390 در 20 کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و 
در فاصله 125 کیلومتری فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( آغاز شد.

فرایندهای  که  صورتی  در  شد  عنوان  عمرانی،  عملیات  آغاز  هنگام 
اداری به خوبی پیش برود و هزینه های الزم تامین شود، در 6 ماه نخست 
در  هواپیما  پرواز  و  فرود  و  شده  عملیاتی  فاز  وارد  فرودگاه  این   94 سال 
زمان  از  7 سال  تقریبا  با وجود گذشت  وعده  این  اما  انجام می شود.  آن 
چنان  هم  قم  مردم  و  است  نشده  عملیاتی  هنوز  افتتاح،  جهت  اعالمی 
در  مسافربری  هواپیمای  اولین  نشستن  و  طرح  این  تکمیل  انتظار  چشم 

هستند. قم  استان 
بدو  در  گذشته  سال  ماه  دی   9 جمهور  رییس  رئیسی،  االسالم  حجت 
ورود به قم در قالب سفر استانی با اشاره به وضعیت پروژه های نیمه تمام 
استان قم بیان کرد: برخی از پروژه های نیمه کاره در مقابل چشم مردم 
برنامه  برسد،  سامان  به  باید  تمام  نیمه  های  پروژه  سایر  و  فرودگاه  است، 
ای در نظر گرفتیم تا در زمان کوتاهی مشکل فرودگاه قم به نتیجه برسد.

آغاز تالش ها برای احداث فرودگاه در قم
احداث  اداری  های  پیگیری  شروع  تقریبا  دریافتی،  اسناد  اساس  بر 
فرودگاه به زمان استانداری حجت االسالم محمد حسین موسی پور برمی 
هایی  پیگیری  نیز  آن  از  پیش  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این  البته  گردد، 
بندی  طبقه  دیگری  بخش  در  اسناد  بایگانی  در  اما  باشد،  گرفته  صورت 

باشد. شده 
در  قم  استاندار وقت  پور  االسالم محمد حسین موسی  88 حجت  آذر 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس  و  ترابری  و  راه  وزیر  معاون  به  ای  نامه 
پیشنهاد  مورد  در  کشور  فضایی  دائمی  کمیته  موافقت  عدم  خصوص  در 
فرودگاه قم به چند نکته اشاره می کند که از جمله ها آن ها می توان به 

کرد: اشاره  زیر  موارد 
و  دقیق  مطالعات  اساس  بر  قم  فرودگاه  ایجاد  مجوز  صدور  درخواست 
احداث  است،   بوده  یابی  مکان  و  سنجی  امکان    ، ذیضالح  مشاور  علمی 
حوزه  در  اقتصادی  توجیه  دارای  خصوصی  و  دولتی  بخش  برای  فرودگاه 
های  آژانس  در  پرواز  بلیت  هزار   40 از  بیش  فروش  است،  کاال  و  مسافر 
پنجم  یک  میزبان  ساالنه  قم   ، تهران(  در  فروش  جز  )به  قم  در  موجود 
گردشگر خارجی موجود در کشور می باشد و استان قم به عنوان استان 
احداث  رو  این  از  و  است  غیرمترقبه  حوادث  بروز  زمان  در  تهران  معین 

است. راهبردی  و  مهم  نیز  غیرعامل  پدافند  نظر  از  قم  در  فرودگاه 
انعقاد تفاهم نامه

تفاهم نامه ای به تاریخ 20 آذر 1389 بین استانداری قم به نمایندگی 
شرکت  و  قم(  استانداری  ریزی  برنامه  وقت  )معاون  دهناد  رضا  سید 
کوپایی  و مسئولیت محمد علی شفیعی  نمایندگی  به  ارم کیش  سیاحتی 

شود. می  منعقد 
کیش  ارم  شرکت  گذاری  سرمایه  از  است  عبارت  نامه  تفاهم  موضوع 
صنعت  های  کارگاه  انضمام  به  قم  المللی  بین  فرودگاه  احداث  جهت 
پیوست  اولیه  طرح  مطابق  وابسته  تاسیسات  و  هوایی  نمایشگاه  هوایی، 
منطقه  در  گردشگری  و  سیاحتی  و  تفریحی  توریستی،  دهکده  ساخت  و 
طرالب که محدوده طرح منطقه نمونه گردشگری طرالب واقع در کیلومتر 
20 جاده اصلی قم به سلفچگان حدفاصل جاده اصلی و خط راه آهن از 

است. کیلومتر   20 طول  به  سلفچگان  به  ساقه  ایستگاه  ابتدای 
که  بر می خوریم  نکات  برخی  به  تعهدات طرفین  و  تفاهمات  در شرح 

از آن ها به شرح زیر آمده است: تعدادی 
به منظور تسریع و تسهیل در روند تصمیم گیری، نظارت و اجرای پروژه، 
استانداری متعهد می شود ظرف مدت یک ماه هیات امنای فرودگاه بین 
المللی قم را تعیین و معرفی کند و هیات امنا مرجع هماهنگی و نظارت 

عالیه بر پروژه یاد شده خواهد بود.
نظر به صدور موافقت احداث فرودگاه بین المللی قم و در حال پیگیری 
بودن مراحل اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیصالح، شرکت ارم کیش متعهد 
امنای فرودگاه  با هماهنگی هیات  و  از استانداری  به نمایندگی  می شود 

نسبت به پیگیری امور و اخذ مجوزات قانونی اقدام کند.
ضوابط  و  قوانین  با  منطبق  شود  می  متعهد  استانداری  چنین  هم 
و  فرودگاه  پروژه  در  واقع  اراضی  گذاشتن  دراختیار  به  نسبت  کشوری 
پروژه  اجرای  موانع  رفع  در  و  کرده  اقدام  تفریحی  و  توریسیتی  دهکده 

دهد. انجام  را  الرم  همکاری 
و  نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  مسئولیت  تفاهمات،  ششم  بند  طبق  بر 
سرمایه گذاری و اجرای طرح برعهده شرکت ارم کیش عنوان می شود و 
این شرکت هم چنین متعهد می گردد نقشه های اولیه و اجرایی فرودگاه 
هواپیمایی  سازمان  تایید  به  را  جانبی  ابنیه  سایر  و  سیاحتی  دهکده  و 

برساند. ذیربط  مراجع  و  کشوری 
به  قم  فرهنگی  میراث  وقت  مدیرکل  رضایی  عیسی   92 سال  ماه  دی 
او در مورد وضعیت و روند تصویب  بازرس کل استان قم در پاسخ به نامه 
این  تصویب  که  است  کرده  عنوان  طرالب  گردشگری  نمونه  جامع  طرح 
منطقه گردشگری با عنایت به مصوبه هیات وزیران در تاریخ هفتم مهرماه 

است.  89
ورود دیوان محاسبات به مشکالت فرودگاه

آذر سال 94 دیوان محاسبات استان قم در نامه ای خطاب به استاندار 
و  ایرادات مطرح در خصوص احداث فرودگاه اشاره  از  به برخی  وقت قم 
اراضی  تصرف  و  تخریب  سبب  پروژه  این  که  کند  می  اعالم  نامه  این  در 
ملی به میزان 2 هزار و 894 هکتار با برآورد خسارتی به میزان 53 میلیارد 
ریال شده است و همچنین به موارد اشکال از سوی آن سازمان به شرح 

نماید: ذیل اشاره می 
- عدم اخذ پروانه ساختمانی جهت مستحدثات و عدم پرداخت کردن 

دولتی حقوق 
- عدم اخذ مجوز شورای عالی شهرسازی برای شهر فرودگاهی

سالن  ساخت  برای  قم  وجوانان  ورزش  کل  اداره  از  مجوز  اخذ  عدم   -
فرودگاه ورزشی  های 

و احداث چندین  از رودخانه سلمان  و ماسه  برداشت غیر مجاز شن   -
رودخانه این  روی  مهندسی  ضوابط  بدون  پل 

- تمدید نکردن مجوز منطقه نمونه گردشگری طرالب
- عدم اخذ رضایت معارضین طرح

- عرضه غیر قانونی سهام و عدم اظهار شفاف فعالیت های اقتصادی 
سرمایه گذار از حیث فعالیت های مالیاتی و عدم اخذ مجوز محیط زیست

اولین شوک بزرگ بر تن نحیف پروژه فرودگاه قم:
در  که  کند  می  عنوان  خواری  زمین  با  مبارزه  کمیته   95 فروردین 
اراضی  تصرف  چگونگی  و  قم  المللی  بین  فرودگاه  احداث  خصوص 
ارائه گزارش توسط معاون عمرانی  از  توسط مجری بخش خصوصی پس 
کمیته  اعضای  توسط  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس  و  قم  استانداری 
از  خارج  طرح  این  در  که  مسئولینی  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
اند  کرده  ایجاد  دولت  برای  را  تعهداتی  و  گرفته  تصمیماتی  اختیاراتشان 
اند  با تخلفات صورت گرفته قصور کرده  و کسانی که در برخورد به موقع 
به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم شود تا تصمیمات الزم 

گردد. اتخاذ  ها  آن  درباره 
سازمان  طریق  از  شهرسازی  و  راه  وزارت  شود  می  قرار  چنین  هم 
ضرورت  بررسی  با  کشور  های  فروردگاه  شرکت  و  کشوری  هواپیمایی 
احداث فرودگاه در منطقه مذکور و گزارش فنی ساخت و سازهای موجود 
خیر  یا  گردیده  احداث  فرودگاه  مصوب  طرح  مبنای  بر  که  این  بر  مبنی 
هم چنین مساحت مورد نیاز برای احداث فرودگاه فوق را ظرف مدت دو 
هفته اعالم کنند تا نسبت به بررسی و عندالزوم واگذاری اراضی مورد نیاز 

شود. مبذول  الزم  اقدام 
با توجه به این که طرح مورد نظر فاقد مصوبه شورای عالی شهرسازی 
کار  دستور  در  را  موضوع  شورا،  دبیرخانه  شد  مقرر  باشد  می  معماری  و 
قرار داده و نظر شورای مذکور را ظرف 20 روز به دبیرخانه کارگروه اعالم 
نماید و با توجه به این که متصرف بر خالف مقررات اقدام به فروش سهام 
تفاهم  به عنوان طرف  به مردم کرده است مقرر می شود، استانداری قم 
را  معمول  سهام  خریداران  کلیه  حقوق  احقاق  جهت  الزم  اقدامات  نامه، 

به دبیرخانه کارگروه اعالم نماید. انجام دهد و نتیجه را ظرف 20 روز 
تکلیف  تعیین  تا  شود  می  مقرر  است  متوقف  طرح  که  این  به  توجه  با 
و  بوده  استانداری، طرح مذکور همچنان متوقف  با نظارت  پرونده  نهایی 
تایید  در صورت  و  آید  به عمل  و ساز جدید جلوگیری  گونه ساخت  از هر 
می  موظف  طرح  مجری  واگذاری،  قانونی  مراحل  طی  و  ذیربط  مراجع 
حقوق  پرداخت  به  نسبت  نیازطرح،  مورد  اراضی  مساحت  اساس  بر  شود 
عرفی و قانونی مرتع داران، دامداران و رفع معارضان اراضی مذکور اقدام 

کند.
پیگیری مطالبات شرکت نقشه بردار فرودگاه

پارسه  طراحان  نقل  و  حمل  پژوهشگاه  طرف  از  ای  نامه   ،96 آذرماه 
بود  کرده  منعقد  فرودگاه  وقت  مجری  و  گذار  سرمایه  با  قراردادهایی  که 
انجام  موارد  بر  عالوه  شود،  عنوان  آن  در  که  رسد  می  قم  استانداری  به 
شده بر اساس توافق شفاهی، اکثر مطالعات فاز دوم و نقشه های اجرایی 
عمل  به  های  پیگیری  برغم  و  شده  ارسال  و  تهیه  پژوهشگاه  این  توسط 
آمده منجر به قرار داد نشده و هیچ وجهی بابت کار انجام شده پرداخت 
موسسه  مطالبات  شود  می  درخواست  نامه  این  خاتمه  در  و  است  نشده 
بر  موقع  به  پرداخت مطالبات  از عدم  ناشی  وارده  زیان خسارت  و  و ضرر 

شود. پرداخت  بودجه  و  برنامه  سازمان  تعدیل  ضرایب  اساس 
های  شکایت  و  قم  استانداری  و  کیش  ارم  اختالفات  گرفتن  باال 

یی قضا
در سال 97، وکالی شرکت ارم کیش مدعی می شوند که استانداری 
نامه  در  و  اند  کرده  شکایت  که  )معارضینی  غیر  به  متعلق  زمین  قم، 
قرار  ایشان  اختیار موکل  پروژه در  اجرای  را جهت   ) بازرسی قم  سازمان 

است. داده 
مردادماه 97 استاندار وقت قم در پاسخ به شکایت شرکت ارم کیش به 
طرفیت استانداری قم از محضر دادگاه درخواست می کند که صورتجلسه 
را  کیش(  ارم  )شرکت  ایشان  موکل  به  استانداری  سوی  از  زمین  تحویل 

ارائه نماید. اما متاسفانه نه تنها صورتجلسه زمین ارائه نمی شود، بلکه با 
ادبیات غیر حقوقی موضوعات دیگری را مطرح می کنند.

استانداری  قانون،  حاکمیت  اصل  براساس  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
قم متعهد به تحویل زمین نبوده است و براساس تفاهم صورت گرفته نیز 
زمین  قرار دادن  اختیار  به همکاری جهت در  استانداری قم فقط متعهد 
در چارچوب ضوابط و مقررات کشوری پس از اخذ مجوزات الزم از مراجع 

ذیربط به ارم کیش بوده است .

از  خسارت  ورود  ادعای  مورد  در  همچنین  استانداری  حقوقی  دایره 
ناحیه استانداری قم به این شرکت اعالم می کند این موضوع بدوا باید از 
طریق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری وقوع تخلف از سوی استانداری 

محقق شود و در صورت اثبات ادعا در آن دیوان مطالبه خسارت کنند.
وکالی ارم کیش با اشاره به مراسم کلنگ زنی با حضور مقامات کشوری 
و  فیلم  ارائه  و  مقامات  این  حضور  اند  گرفته  نتیجه  شده  انجام  لشکری  و 
به  زمین  واگذاری  و  تحویل  منزله  به  این خصوص  در  موجود  عکس های 

به  مشروط  زمین  واگذاری  که  حالی  در  شود  می  محسوب  ایشان  موکل 
ضوابط و مقررات مخصوص به خود است و حضور مقامات مذکور حرکتی 
بوده است. و تشویق سرمایه گذار بخش خصوصی  برای حمایت  نمادین 

مراجع  از  صادره  های  مجوز  و  اصولی  های  موافقت  تصاویر  مورد  در 
ذیربط جهت احداث فرودگاه باید عنوان کرد که در خصوص ارائه موافقت 
کیش  ارم  شرکت  رئیس  به  قم  استان  فرهنگی  میراث  از  صادره  اصولی 
ارائه  مستلزم  شما  درخواست  مورد  موضوع  عملیات  شروع  شده  اعالم 
بالمانع  بر  مبنی  ذیربط  اجرایی  نهادهای  و  ها  دستگاه  استعالم  پاسخ 
بودن و رعایت شرایط موضوعی آن ها برای اجرا است بنابراین صدور این 
برای  ایجاد حقی  و  این سازمان  برای  تعهدی  موافقت اصولی دربردارنده 
متقاضی نیست. اعتبار این موافقت نامه از تاریخ صدور به مدت چهار ماه 
تعیین می گردد که پس از انقضای مدت به تشخیص سازمان قابل تمدید 

اعتبار ساقط می گردد. از درجه  این صورت  بود در غیر  خواهد 
 20 تاریخ  نمونه گردشگری در  تاسیس منطقه  نامه  هم چنین موافقت 
دیماه 91 صادر شده از طرف قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی و 
مدیرکل استانی میراث فرهنگی به صورت مشروط صادر شده و متقاضی 
موظف شده است با رعایت مفاد قرارداد تنظیمی با این سازمان مطالعات 
تاریخ صدور  از  ماه   6 را ظرف مدت  نمونه گردشگری  طرح جامع منطقه 

این موافقت نامه تهیه و جهت بررسی و طی مراحل تصویب ارائه کند .
90 صراحتا  مرداد   9 تاریخ  به  ای  نامه  در  هواپیمایی کشوری  سازمان 
پیمانکار  و  مشاور  انتخاب  خصوص  در  داشته  اعالم  قم  وقت  استاندار  به 
جهت ساخت فرودگاه یادآور می شود که فقط مشاوران ذیصالح فرودگاه 
راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  سایت  در  ها  آن  اسامی  که  ساز 
رئیس جمهور ذکر شده است مورد تایید این سازمان می باشد و مشاورانی 
اند جزو  انتخاب شده  که در حال حاضر توسط سرمایه گذار فرودگاه قم 

ندارند. قرار  ذیضالح  مشاوران  لیست 
معاون وزیر راه و رییس سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه ای در 14 
اسالمی  شورای  مجلس   90 اصل  کمیسیون  رئیس  به  خطاب   93 اسفند 
صراحتا در ذیل نامه مرقوم داشته است: یادآوری می کند در صورتی که 
متقاضی به هر دلیل تقاضای اخذ موافقت اصولی از این سازمان را دارد 
های  فرودگاه  برداری  بهره  و  احداث  نامه  آیین   5 ماده  مطابق  باید  می 
بنابر  غیر نظامی موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی را اخذ کند. 
منوط  فرودگاه  زمینه  در  هواپیمایی  سازمان  اصولی  موافقت  صدور  این 
به اخذ موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی شده است که این امر 
محقق نشده است و وکالی شرکت ارم کیش از ارائه موافقت شورای عالی 
اصولی سازمان هواپیمایی کشوری  موافقت  ارائه  و  و شهرسازی  معماری 

اند. مانده  عاجز 
بر خالف ادعای شرکت ارم کیش و وکالی آن مبنی بر این که مجوزات 
قانونی الزم برای احداث فرودگاه اخذ شده به نامه شماره 11640 مورخ 
بیان  صراحتا  نامه  در  سازمان  که  کشوری  هواپیمایی   97 خرداد  ششم 
و مدیریت فرودگاه  برداری  بهره  و  نامه احداث توسعه  آیین  نموده مطابق 
های غیر نظامی و جهت صدور موافقت اصولی فرودگاه قم حداقل موارد 

نیاز دارد: زیر 
شرکت  مشخصات  بردار،   بهره  شرکت  و  فرودگاه  مالک  مشخصات 
زمین  مطالعات  برداری،   بهره  شرکت  نامه  اساس  فرودگاهی،  ذیصالح 
ارزیابی محیط  اقتصادی،  و عملیاتی،  مطالعات  شناسی،  مالحظات فنی 
از شورای  و مجوز  پدافند غیرعامل  و مجوزهای مربوط،  مطالعات  زیستی 

شهرسازی. عالی 
شرکت  ادعای  برخالف  که  کرده  عنوان  ادامه  در  قم  وقت  استاندار 
صادر  هواپیمایی  ناحیه  از  اصولی  موافقت  تنها  نه  آن  وکالی  و  خواهان 
نشده بلکه برای صدور این مجوز مطالعات زیادی نیاز است و شرکت مزبور 
متعهد  کیش  ارم  شرکت  که  حالی  در  است  عاجز  و  زده  سرباز  آن  اخذ  از 
بوده طبق ماده پنجم تفاهم نامه نسبت به اخذ مجوزات اقدام نماید اما به 

است. نکرده  عمل  خود  تعهدات 
ورود سازمان بازرسی به ماجرای فرودگاه قم

اردیبهشت ماه سال 98 سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزارت 
متصرف  ملی  اراضی  ید  خلع  بر  مبنی  دادگاه  رای  اجرای  عدم  از  کشور 
 91 سال  در  که  ایراداتی  به  ادامه  در  و  کند  می  گالیه  کیش  ارم  شرکت 
نیاز  تامین آب مورد  امکان  فرودگاه در قم گرفته همچون عدم  به ساخت 
مهمی  تاسیسات  و  دولتی  غیر  و  دولتی  مهم  های  وجود  معارض  طرح، 
راه  نوری،  فیبر  های  کابل  برق،  انتقال  خط  و  گاز  انتقال  خط  همچون 

کند. می  اشاره  متعدد  های  مسیل  و  سلمان  رودخانه  آهن، 
با  غیرقانونی  اقدامی  در  ملی  اراضی  تصرف  پی  در  کیش  ارم  شرکت 
و  طرح  اجرای  سریع  پیشبرد  بهانه  به  گسترده  سطح  در  رسانی  اطالع 
از  مردم  های  سرمایه  جلب  به  اقدام  فرودگاه  از  برداری  بهره  در  تسریع 
طریق فروش سهام و فروش واحدهای تجاری شهر فرودگاهی کرده تا به 
داده  قرار  انجام شده  در عمل  را  اجرایی  بتواند دستگاه های  وسیله  این 
واگذاری  مرجع  اجتماعی  و  سیاسی  تبعات  گونه  هر  از  جلوگیری  برای  و 
زمین و مسئولین ارشد استان اراضی مذکور را به آن شرکت واگذار نمایند. 

برای  تخفیف  با  سهام  ارسال  به  اقدام  تر  عجیب  اقدامی  در  شرکت  این 
واگذاری زمین است  استان که مرجع  و مدیران جهاد کشاورزی  کارکنان 

کند. می 
ساخت  وعده  با  مردم  معنوی  و  مادی  احساسات  تحریک  با  کیش  ارم 
53 هتل با اشجار میوه، 300 مسجد و حسینیه، بزرگ ترین مسجد جهان 
آبی  پارک  ترین  بزرگ  وحش،  حیات  برکه، پارک  و  دریاچه  اسالم، چندین 
خاورمیانه و زمین گلف اقدام به جلب سرمایه های مردمی از طریق فروش 

تجاری می کند. سهام واحدهای 
وزیرکشور  به  ای  نامه  طی   97 شهریور  در  قم  وقت  استاندار  متاسفانه 
بدون توجه به عدم موافقت اصولی و همچنین وجود خطوط نفت و گاز، 

شود! می  فرودگاه  ساخت  موانع  رفع  خواستار  غیره  و  مسیل  رودخانه، 
اجرا نشدن حکم خلع ید از اراضی فرودگاه

اجرا نشدن حکم خلع ید از اراضی فرودگاه قم کار را به دادستانی کل 
کشور می کشاند. معاون قضایی دادستان کل کشور فروردین 98 در نامه 
ای به وزارت کشور عنوان می کند: با توجه به بررسی سوابق اوال اراضی 
به مقدار تقریبی دو هزار و 950 هکتار غاصبانه  منابع طبیعی استان قم 
و  گردشگری  منطقه  عنوان  به  قانونی  مجوز  بدون  مستحدثاتی  و  تصرف 
تاریخ  از  ماه   21 حدود  گذشت  از  پس  و  گردیده  احداث  آن  در  فرودگاه 
قطعیت دادنامه، نه حکم خلع ید اجرا شده و نه برای ضبط اعیانی های 
ناحیه سازمان جنگل ها  از  اقدامی  مرقوم  بر روی عرصه غصبی  احداثی 
و مراتع و اداره کل منابع طبیعی و استانداری قم صورت نگرفته است که 
مربوط  مسئولین  عهده  بر  است  مقررات  اجرای  قانونی  مسئولیت  قاعدتا 
شفیعی  آقای  امر  مسئولین  گزارشات  و  اظهارات  حسب  ثانیا  باشد.  می 
پروژه  این  در  را  افرادی  فرودگاه(  ساخت  مدیره  هیات  کوپایی)رئیس 
تحصیل  طریق  این  از  را  کالنی  وجوه  و  کرده  سهیم  و  شریک  غیرقانونی 
کرده است لکن تاکنون نسبت به این اعمال خالف مقررات نامبرده هیچ 
گونه اقدامی به عمل نیامده است. ثالثا حسب گزارشات سازمان بازرسی 
کل کشور تاکنون هیچ اقدام قانونی جهت پروژه فرودگاه غیر دولتی قم و 
منطقه گردشگری طرالب انجام نشده است و بر طبق نامه رئیس سازمان 
صدور  جهت  الزم  مدارک  و  مطلب  این  تایید  بر  نیز  کشوری  هواپیمایی 

است. گردیده  ابالغ  قم  وقت  استاندار  به  فرودگاه  اصولی  موافقت 
در ادامه نامه معاون قضایی دادستانی کل کشور آمده است: با عنایت 
با بررسی وضعیت مشخص شده که چه مدارکی جهت  تاکنون  این که  به 
تاکنون تحصیل  موارد  این  از  و هیچ یک  نیاز است  مورد  فرودگاه  احداث 
نگردیده است. خالصه بحث این که هیچ یک از مجوزهای الزم اخذ نشده 
داده  اثر  ترتیب  و  توجه  جنابعالی  های  ابالغیه  و  کارگروه  مصوبات  به  و 
به مرور متراکم  این خصوص  با گذشت زمان مشکالت مترتب در  و  نشده 

تر و حل و فصل آن به مراتب سخت تر می شود.
سه پیشنهاد برای ادامه کار فرودگاه

به  ای  نامه  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  نقل  و  حمل  معاون   98 مرداد 
پیشنهاد  سه  فرودگاه  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  وزارتی  حوزه  مدیرکل 

است: زیر  موارد  شامل  که  دهد  می 
ادامه همکاری با سرمایه گذار فعلی

برکناری شرکت ارم کیش و ادامه کار با سرمایه گذاری دولتی
برکناری شرکت ارم کیش و ارائه پروژه به سرمایه گذار دیگر

تالش دولت سیزدهم راه اندازی فرودگاه قم است
به  خبری  نشست  در  امسال  مردادماه   31 دوشنبه  عصر  قم   استاندار 
گره  بر  مبنی  ایرنا  سوال  به  پاسخ  در  دولت  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
بر این است که در  از احداث فرودگاه قم گفت: همه توان دولت  گشایی 

برسد. برداری  بهره  به  قم  المللی  بین  فرودگاه  سیزدهم  دولت 
پیدا  ورود  قم  فرودگاه  موضوع  به  وقتی  داشت:  اظهار  قم  استاندار 
کردیم دریایی از مسائلی که از قبل به جا مانده بود را شاهد بودیم و تالش 
فرودگاه  احداث  لزوم  مورد  در  این شد که سازمان هواپیمایی کشوری  بر 
نظر  با  همراه  دولت  نظر  بندی  جمع  اکنون  خوشبختانه  و  شود  قانع  قم 

است. فرودگاه  بر وجود  قم   بزرگان  و  مردم 
به شهر  و خارجی  زائر داخلی  میلیون  اینکه سالی چندین  بیان  با  وی 
قم جمع  فرودگاه  مورد  در  دولت  در  فعال  آنچه  افزود:  کنند،  قم سفر می 
در  منوریل  و  قم  فرودگاه  اکنون  و  است  نفت  با  تهاتر  بندی شده موضوع 

است. گرفته  قرار  منابع  تعریف  مسیر 
قالب  در  است  مایل  فرودگاه  فعلی  گذار  سرمایه  اگر  کرد:  تصریح  وی 
تسهیالت کار را ادامه دهد، مشکلی نداریم و اکنون مدلی در مجموعه ارم 

کیش است که برای کار فرودگاه برنامه کالن نیاز دارد.
نهایی  بندی  به جمع  اکنون  فرودگاه  مورد  در  تاکید کرد:  قم  استاندار 

کند. تکلیف  تعیین  گذار  سرمایه  تا  ماندیم  منتظر  ولی  ایم  رسیده 
سند   400 به  نزدیک  و  گزارش  این  در  مذکور  موجود  اسناد  بررسی  با 
دیگر در مورد احداث فرودگاه قم به نظر می رسد اقدامات دولت برای باز 
انبوه مشکالت در  انتظار داشت  توان  و نمی  بر است  کردن گره ها زمان 

کوتاهی حل شود. زمانی  بازه 
داستان های خارج از دولت و وجود شاکیان خصوصی از جمله برخی 
تاکنون  نیز  فرودگاه  احداث  دامداران حاضر در حاشیه محل  و  مرغداران 

بوده است. موضوعی الینحل 
قانونی  آن  یا خیر؟ تصرف زمین  این که فرودگاه موافقت اصولی دارد 
است یا خیر؟ این که چرا گره کور ساخت آن 12 سال طول کشیده است 
تدبیرهای  و  سیزدهم  دولت  درایت  با  است  امید  که  است  مهمی  مسائل 
قم  فرودگاه  در  پرواز  اولین  برقراری  شاهد  بزودی  بتوانیم  قم  استاندار 

► باشیم.   

حکایتی بی فرود اما پر فراز!

●  باز کردن گره "فرودگاه قم" زمان بر است؟    ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
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کسب مدال برنز توسط تیرانداز 
قمی در مسابقات آزاد قهرمانی 

کشور

استان  این  تیراندازان  از درخشش  قم  استان  تیراندازی  رئیس هیئت 
در 2 بخش آقایان و بانوان در مرحله مقدماتی تفنگ بادی بزرگساالن 
کشور  قهرمانی  آزاد  مسابقات  در  غرباقی  هادی  برنز  مدال  کسب  و 

داد. خبر 
مسابقات  داشت:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در  نژاد  متقیان  جواد  محمد 
که  شد  برگزار  حالی  در  کشور  بزرگساالن  قهرمانی  آزاد  تیراندازی 
تیراندازان اعزامی استان قم موفق به کسب مدال و درخشش در این 

شدند. مسابقات 
آزاد  مسابقات  ششم  مرحله  گفت:  قم  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس 
تیراندازی مردان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در رشته تفنگ 
حضور  با  بزرگساالن  همچنین  و  جوانان  و  نوجوانان  سنی  رده  دو  در 
120 تیرانداز از سراسر کشور روز گذشته در سالن تیراندازی 80 خط 

برگزار شد. آزادی تهران  مجموعه ورزشی 
رکورد  ثبت  با  مسابقات  از  دوره  این  در  غرباقی  هادی  کرد:  بیان  وی 
راه  مسابقات  فینال  به  مقدماتی  مرحله  اول  نفر  عنوان  به   629.7

کرد. خود  آن  از  را  رقابت ها  از  دوره  این  برنز  مدال  و  یافت 
وی گفت: همزمان مرحله ششم مسابقات آزاد تیراندازی بانوان نیز با 
حضور 120 تیراندازی در سالن تیراندازی 80 خط آزادی برگزار شد.

استان  شایسته  تیرانداز  زاده  حسین  فاطمه  داد:  ادامه  نژاد  متقیان 
فینال  به  اول مرحله مقدماتی  نفر  به عنوان   629.7 ثبت رکورد  با  قم 

یافت. راه  مسابقات 
پایان  در  زاده  حسین  افزود:  قم  استان  تیراندازی  هیئت  رئیس 

کرد. کسب  را  مسابقات  از  دوره  این  هشتم  جایگاه 

رئیس هیئت ورزشی ناشنوایان استان:
فوتسالیست ناشنوای قمی به 

جام جهانی فوتسال ناشنوایان 
اعزام شد

از  یکی  اعزام  از  قم  استان  ناشنوایان  ورزشی  هیئت  رئیس 
جهانی  جام  مسابقات  به  استان  این  ناشنوای  های  فوتسالیست 

داد. خبر  ناشنوایان  فوتسال 
فوتسال  جهانی  جام  مسابقات  داشت:  اظهار  علیزاده  مصطفی 
از  یکی  که  شد  خواهد  برگزار  مالزی  کشور  در  حالی  در  ناشنوایان 

دارد. قرار  ملی  تیم  ترکیب  در  قمی  ناشنوای  فوتسالیست های 
شهر  در  مسابقات  که  این  به  اشاره  با  قم  ناشنوایان  هیئت  رئیس 
در  نیز  قم  استان  از  فالح  احسان  افزود:  می شود  برگزار  کواالالمپور 

شد. اعزام  آسیایی  مهم  رویداد  این  به  ملی  تیم  قالب 
وی با بیان این که جام جهانی برای اولین بار است که در رده سنی 
سال   21 زیر  فوتسال  ملی  تیم  گفت:  می شود  برگزار  سال   21 زیر 
 21 زیر  فوتسال  جهانی  جام  دوره  اولین  در  حضور  جهت  ناشنوایان 
کادر  و  ناشنوا  فوتسالیست   12 حضور  با  مالزی،  در  ناشنوایان  سال 

شدند. اعزام  مالزی  به  شنبه  امروز  بامداد  فنی 
امروز  بامداد  یادآور شد: ورزشکاران فوتسالیست ملی پوش  علیزاده 
به مقصد  را  تهران  ناشنوایان  دبیر فدراسیون  بدرقه مهدی نصیبی  با 

مالزی ترک کردند.
از  ناشنوایان  فوتسال  21 سال  زیر  افزود: مسابقات جام جهانی  وی 

13 الی 25 آذرماه در کواالالمپور برگزار می شوذ.

۴ فرنگی کار قمی به اردوی تیم 
ملی نونهاالن ایران دعوت شدند

رئیس هیئت کشتی استان قم از دعوت 4 فرنگی کار از این استان به 
اردوی آماده سازی تیم ملی نونهاالن ایران خبر داد.

کشتی  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  داشت:  اظهار  علیایی  هادی 
و  3 کشتی گیر  برگزار خواهد شد که  ایران در حالی  نونهاالن  فرنگی 

یافت. خواهند  حضور  اردو  این  در  قم  از  مربی  یک 
ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  افزود:  قم  استان  کشتی  هیئت  رئیس 
از روز 23 آذرماه جاری در محل کمپ  کشتی فرنگی نونهاالن کشور 

می شود. برگزار  تهران  در  ملی  تیم های 
کشتی  اولین  قادری  حسین  کیلوگرم   44 وزن  در  داد:  ادامه  علیایی 
شده  نونهاالن  ملی  تیم  اردوی  به  دعوت  به  موفق  که  است  قمی  گیر 

است.
گیران  کشتی  از  شیری  ابوالفضل  کیلوگرم   52 وزن  در  افزود:  وی 
نونهاالن  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به  قمی  دار  آینده  و  مستعد 

است. شده  دعوت  ایران 
نیز محمد  85 کیلوگرم  استان قم گفت: در وزن  رئیس هیئت کشتی 
به  دعوت  به  موفق  قمی  نونهال  کاران  فرنگی  از  ابوالحسنی  امین 

است. شده  ملی  تیم  اردوی 
وی بیان کرد: مهدی باقری نیز که از مربیان رده های پایه استان قم 
ایران حضور خواهد  نونهاالن کشتی فرنگی  تیم ملی  اردوی  است در 

یافت.
کشتی  برای  استعدادیابی  منظور  به  اردو  این  کرد:  تاکید  علیایی 
فرنگی ایران و شناسایی چهره های مستعد برای تیم ملی در رده های 

می شود. برگزار  باالتر 

حضور 2 مربی قمی در اردوی 
تیم ملی والیبال دختران

2 مربی  معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان قم از حضور 
این استان در اردوی آماده سازی تیم ملی دختران ایران خبر داد.

آماده  اردوی  از  مرحله  ششمین  داشت:  اظهار  عنبری  لیال  سیده 
 2 و  است  برگزاری  حال  در  اکنون  ایران  دختران  ملی  تیم  سازی 
عهده  بر  را  ورزشکاران  سازی  آماده  کار  اردو  این  در  قم  از  مربی 

دارند.
 2 افزود:  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بانوان  ورزش  معاون 
مربی حضور یافته از قم در ششمین مرحله از اردوی تیم ملی ایران 
مهسا آراسته و فاطمه لک هستند که از دهم آذرماه جاری در تهران 

در اردوی تیم ملی حاضر شده اند.
در  ایران  سال   16 زیر  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  شد:  یادآور  وی 
است  کرده  دعوت  اردو  از  مرحله  ششمین  به  را  بازیکن   26 حالی 
هستند. کشور  برتر  استعدادهای  المپیاد  منتخبان  از  مدعوین  که 
معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: مهسا 
آراسته یکی از مربیان باسابقه والیبال بانوان قم است که پیش از این 
همراه با تیم ملی والیبال زنان بزرگسال ایران در مسابقات کشورهای 

آسیایی و جام کنفدراسیون آسیا شرکت کرده است.

خبـر خبـر

مقام  قم  استان  گلف باز  بانوان  تیم       ◄
گلف  کشور  قهرمانی  مسابقات  در  را  سوم 

دادند. اختصاص  خود  به   1401
گلف  تیم  اینکه  بیان  با  دالوری،  رضا 
مسابقات  در  خود  حضور  با  قم  استان  بانوان 
خود  به  را  تیمی  سوم  مقام  کشور  قهرمانی 
مسابقات  این  کرد:  عنوان  دادند،  اختصاص 
9و  پنجشنبه  و  چهارشنبه  روزهای  در  که 
ورزشی  مجموعه  گلف  زمین  در  و  آذرماه   10
آفرینی  افتخار  با  شد  برگزار  تهران  انقالب 

بانوان قمی رقم خورد و در بین 10 تیم حاضر 
رسیدند. تیمی  سوم  مقام  به  بار  اولین  برای 

به  را  مذکور  تیم  ترکیب  داد:  ادامه  وی 
ملیکا  جعفری،  نرجس  محمدی،  الهام  ترتیب 
دادند  تشکیل  حیدری  علی  سمانه  و  لطفیان 
استان  بانوان  از  نفر   2 مسابقات  این  در  و 
جزو  محمدی(  الهام  و  جعفری  )نرجس  قم 
انتخاب  ملی  تیم  اردوی  منتخب  نفر   10

. ند ید گرد
مقام  تهران  تیم  پایان  در  کرد:  اظهار  وی 

بختیاری  و  چهارمحال  تیم  و  مسابقات  اول 
شدند  مشخص  مسابقات  دوم  تیم  عنوان  به 
به  را  مسابقات  اخالق  کاپ  نیز  همدان  تیم  و 

داد. اختصاص  خود 
این  کرد:  اضافه  قم  گلف  هیئت  رییس 
این  های  اعزام  سابقه ترین  بی  جزو  اعزام 
شد  سعی  و  بوده  اخیر  سال های  در  هیئت 
مسابقه  در  حواشی  و  روانی  آرامش  شرایط 
در  منفی  اثر  بازیکنان  این  اعزام  و  انتخابی 

► باشد.    نداشته  منتخب  تیم 

◄     تیم تالوی استان قم در مسابقات کشوری 
به 6 مدال رنگارنگ دست یافت.

حضور  با  که  ووشو  کشور  قهرمانی  مسابقات 
390 ورزشکار از 18 استان، در روزهای 10 و 11 
آذر ماه به میزبانی استان همدان برگزار شد و در 
این رقابت ها تالوکاران استان قم موفق به کسب 6 

شدند. رنگارنگ  مدال 
سعید محمدی عراقی از استان قم، در سبک 
دائوشو به قهرمانی رسید وی همچنین در سبک 
گوئن شو عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. آرشام 
به گردن  را  دوبل  مدال طالی سالح خم شو  زند 
آویخت، آیین نصراللهی نیز در سالح بلند سنتی 
عباس  همچنین  شد.  طال  آویز  گردن  صاحب 
پویازاده در سالح کوتاه سنتی و رضا ابراهیمی در 
فرم دست به مدال برنز این رقابت ها دست یافتند.
رقابت  این  در  قم  استان  اعزامی  تیم  هدایت 
ها را محمدحسین حسنی و علی نوازنی بر عهده 

داشتند.     ►

◄     پنجمین پیروزی تیم فوتسال آناصنعت 
لیگ  مسابقات  جاری  فصل  در  قم  پاسارگاد 
قند  برابر  کشور  باشگاه های  فوتسال  برتر 

خورد. رقم  آمل  کاترین 
از  که  قم  پاسارگاد  صنعت  آنا  فوتسال  تیم 
14 بازی قبل خود در لیگ برتر فوتسال ایران 
چهار برد در کارنامه داشت، پنجمین برد خود 
 1401 فصل  برگشت  دور  از  دوم  هفته  در  را 
تیم  برابر  کشور  باشگاه های  فوتسال  برتر  لیگ 

کرد. کسب  آمل  کاترین  قند 
هزار  دو  سالن  در  قم  فوتسال  نماینده 

قند  تیم  میزبان  قم  حیدریان  شهید  نفری 
بهداد  گل  دو  با  نهایت  در  و  بود  آمل  کاترین 
علی  و  هاتفی  محمد  گل های  و  شیخ احمدی 
برتری  به  یک  بر   4 پرگل  نتیجه  با  محب علیان 
رسید تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقاء 

. هد د
بهداد  دیدار  این  نخست  نیمه  در 
اواخر  و  کرد  باز  را  حریف  دروازه  شیخ احمدی 
قند  قمی  بازیکن  تقی زاده  سعید  نیمه  این 
کرد  میزبان  دروازه  وارد  را  تساوی  گل  کاترین 
محمد  شیخ احمدی،  بهداد  دوم  نیمه  در  اما 

برای  دیگر  گل  سه  محب علیان  علی  و  هاتفی 
چهار  پرگل  برد  با  تیم  این  تا  زدند  صنعت  آنا 
دست  بازی  این  ارزشمند  امتیاز  سه  به  یک  بر 

. بد یا
کسب  با  قم  پاسارگاد  آناصنعت  فوتسال  تیم 
با یک  و  امتیازی شد   18 این دیدار  امتیاز  سه 
لیگ  تیمی   14 جدول  نهم  رده  در  صعود  پله 
اینکه  ضمن  گرفت،  قرار  ایران  فوتسال  برتر 
در  ماه  آذر   14 روز  لیگ  سازمان  برنامه  طبق 
مشهد  در  فرش آراء  تیم  برابر  شانزدهم  هفته 

► می کند.     صف آرایی 

درخشش ووشوکاران قم در مسابقات کشوری

شاهکار آناصنعت قم برابر کاترین آمل

بانوان گلف باز قمی، سوم کشور شدند

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 9 اجرای احکام مدنی قم به 
شماره 9/99ج/749 ثبت گردیده له بانک شهر علیه رضا زمانی ، حسین برزگری ، سید مهدی امیرحسینی 
و  له  در حق محکوم  پرداخت 15/801/230/747ریال  به  است  علیه محکوم  تقوی محکوم  و سیدعبدالرضا 
1/036/489/537ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 
ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی   1060 از  فرعی   15
)بابت محکوم  اعیان پالک فوق  از 240 سهم ششدانگ  و 135 مقدار 30/583 سهم مشاع  حسب مواد 51 
به( و مقدار 2/006 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد 
رسید. احتراما ، در خصوص پرونده به شماره بایگانی 9900749 موضوع دعوی بانک شهر آقای رضا رمضانی ، 
با توجه به قرار آن شعبه محترم مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی 15 فرعی 1060 اصلی بخش یک قم با رعایت مفاد 
ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ، از محل ملک به آدرس قم – خیابان شهدا )صفائیه( – بین کوچه 21 و 
23 – پالک 481 بازدید به عمل آمد که پس از انجام بررسی های الزم نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد. 
مشخصات ثبتی ملک : ملک مورد نظر دارای یک جلد دفترچه مالکیت تک برگی به شماره 184202/ب/94 
و عبارتست از اعیان زمین )وضعیت خاص طلق با عرصه وقف( به شماره 15 فرعی از 1060 اصلی بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت 64 مترمربع. حدود زمین شماال دیوار به دیوار به طول 8 
متر به شماره 13 فرعی ، شرقا درب و دیوار به طول 8 متر به خیابان صفائیه ، جنوبا دیوار به دیوار به طول 8 
متر به شماره 14 فرعی و غربا دیوار به دیوار به طول 8 متر به شماره 13 فرعی. محدودیت دفتر امالک رهن 
غیر منقول تصرفی شماره 102505 مورخ 1389/2/26 که به نفع بانک ملت ایرانی به مبلغ 815/000/000 
ثبت شده و رهنی شماره 101085 مورخ 1388/6/23 که به نفع بانک ملت مبلغ 650/000/000 ثبت شده 

است. ملک بنام رضا زمانی فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 707 و شماره ملی 0383574226 که مستند 
مالکیت صلح قطعی شماره 111533 مورخ 1387/11/9 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 65 شهر قم 
استان قم می باشد. مشخصات عمومی ملک : ملک مذکور ساختمانی است در سه طبقه زیرزمین ، همکف با 
نیم طبقه و اول ، با دیوار باربر ، ستون فلزی در وسط و سقف طاق ضربی. همکف با پوشش کف سنگ و روی 
آن موکت ، بدنه قفسه بندی و پوشش با چوب و MDF و سقف کاذب تایل 60*60 با درب سکوریت و روی آن 
کرکره برقی ، سرمایش دو دستگاه اسپیلت ، زیرزمین با موزاییک ، بدنه سیمان سفید و سقف سفید کاری که 
راه دسترسی و ارتباط زیرزمین از انتهای طبقه همکف توسط راه پله فلزی است. طبقه اول شامل سالن ، اتاق 
، هال ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی که فضای موجود با دیوار اجری و پارتیشین بندی با چوب ، جداسازی 
و نماسازی شده و بخشی از نمای داخلی نیز کاغذ دیواری است. کف آشپزخانه موزاییک ، بدنه به ارتفاع 5/1 
متر کاشی ، مابقی و سقف رنگ. در های داخلی چوبی ، پنجره های بیرونی فلزی و سرمایش این طبقه کولر 
آبی و گرمایش بخاری گازی است. انشعابات نیز شامل دو کنتور برق تکفاز و یک کنتور برق سه فاز ، یک کنتور 
گاز و یک کنتور آب و ملک دارای گواهی پایان کار به شماره 10/1/6247 مورخ 73/8/2 با مجوز 64 مترمربع 
تجاری در همکف ، 12 مترمربع نیم طبقه ، 48 مترمربع انباری تجاری در زیرزمین و 72 مترمربع مسکونی در 
طبقه اول می باشد. ضمنا بنا به اظهارات خوانده ملک به طور کامل طی قراردادی دو ساله از تاریخ 1400/8/8 
تا 1402/8/8 با مبلغ 600 میلیون تومان رهن و ماهانه مبلغ 20 میلیون تومان اجاره داده شده است. نظریه : 
با عنایت به مراتب فوق الذکر ، موقعیت ملک ، کاربری ، مساحت ، کمیت و کیفیت و در نظر گرفتن سایر عوامل 
تاثیر گذار ، به نظر اینجانب قیمت پایه ملک مذکور با فرض تعلق سرقفلی به مالک و عدم واگذاری بغیر ، مبلغ 
124/000/000/000ریال یکصد و بیست و چهار میلیارد ریال به شرح ذیل برآورد و ارزیابی می گردد. 1- حق 

پذیره عرصه 64 مترمربع از قرار هر مترمربع 350/000/000ریال جمعا 22/400/000/000ریال 2- تجاری 
همکف 64 مترمربع از قرار هر مترمربع 1/250/000/000ریال جمعا 80/000/000/000ریال 3- تجاری 
زیرزمین 48 مترمربع از قرار هر مترمربع 200/000/000ریال جمعا 9/600/000/000ریال 4- تجاری نیم 
اعیان 196  مترمربع 400/000/000ریال جمعا 4/800/000/000ریال 5-  قرار هر  از  مترمربع  طبقه 12 
مترمربع از قرار هر مترمربع 35/000/000ریال جمعا 6/860/000/000ریال 6- انشعابات و سایر ، جمعا 
گردید  مقرر  124/000/000/000ریال  میلیارد  چهارصد  و  بیست  و  یکصد  کل  جمع  340/000/000ریال 
موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/9/29 ساعت 9/15 الی 9/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و 
به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز 
را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  تواند پرداخت بهای  اجرا می 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در 
صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  

مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   25 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  12/1400ج/449  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   12 شعبه  در 
علیه  محکوم  رضائی  مهدی  علهی  شاهی  مزرعه  رضائی  حانیه  له  گردیده 
و  له  محکوم  حق  در  5/358/706/336ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  276/895/316ریال  مبلغ 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  شاهی(  مزرعه  رضائی  )ابوالقاسم 
810 فرعی از 11693 اصلی بخش 1 قم معرفی و توقیف نموده که کارشناس 
ششدانگ  کل  مالک  تقاضای  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
ک  پال  ارزیابی  کارشناسی:   موضوع   )1 رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک 
ثبتی  مشخصات   .2 قم.  یک  ثبتی  بخش  اصلی   11693 از  فرعی   810 ثبتی 
، خیابان  ادرس قم  به  11693 اصلی  از  810 فرعی  ثبتی  : ملک پالک  ملک 
اربعه  حدود  با   40 پالک   ، اول   فرعی  چپ  سمت   ،  29 لواسانی   ، لواسانی 
فرعی شرقا  سی  و  ششصد  شماره  به  متر   23/50 طول  به  دیواریست   : شماال 
دیوار   : جنوبا  متر  ده  عرض  به  شارع  به  متر   6/30 طول  به  دیوار  و  درب   :
غربا  فرعی  هفت  و  بیست  و  ششصد  شماره  به  متر   23/50 طول  به  دیوار  به 

فرعی.  هشت  و  بیست  و  ششصد  شماره  به  متر   6/10 طول  به  دیواریست   :
از  فرعی   810 ثبتی  پالک  در  شده  احداث  اعیانی   : اعیانی  مشخصات   .3
و  همکف  طبقه  دو  در  مسکونی  ساختمان  باب  یک  شامل  اصلی   11693
، یک  به طور مشابه شامل سالن  توضیح که هر دو طبقه  این  با  بوده  زیرزمین 
ضمن  باشد  می  بهداشتی  سرویس  و  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه   ، خواب  اتاق 
باشد.  می  کاری  سفید  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  موزاییک  کف  پوشش  اینکه 
حال  در  باشد.  می  برق  انشعاب  دو  و  گاز  انشعاب   1  ، اب  انشعاب   1 دارای 
باشد.4(  می  البیع  سهل  ملک  دارد.  سکونت  مالک  خود  نظر  مورد  ملک  در 
محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک  ارزیابی  کارشناسی:  نظریه 
و کلیه متعلقات و وضعیت  نوع کاربری ، دسترسی ها   ، ، عرض شوارع مجاور 
تاریخ کارشناسی  و مالکیتی در  ثبتی  بون در نظر گرفتن سوابق   ، بازار مسکن 
اصلیبه   11693 فرعیاز   810 ثبتی  پالک  کل  ارزش   : باشد  می  ذیل  شرح  به 
مبلغ چهل و یک میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد هزار ریال 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  4/385/600/000ریال 
الذکر در تاریخ 1401/9/24 ساعت 10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ 

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

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

به موجب اجراییه صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه 8 اجرای احکام مدنی خانواده قم به شماره 8/95ج/16 خانواده به 
علیه  محکوم  بیگی  حمیدرضا  آقای  علیه  عفیفه  فرشته  خانم  لها  گردیده  ثبت 
محکوم است به پرداخت تعداد 412 عدد سکه بهار آزادی در حق محکوم له و 
نیز نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم لها در قبال بدهی محکوم 
اصلی   –  185/291 اصلی   –  185/290 ثبتی  پالک  با  زمین  قطعه  شش  علیه 
185/294 اصلی 185/337 – اصلی 185/367 – اصلی و 185/372 – اصلی 
همگی بخش 5 ثبت قم معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده 
است. باستحضار می رساند در معیت متقاضی از محل پالک ها به آدرس جاده 
کاشان رو به روی زندان لنگرود سی متری دوم بازدید به عمل آمد. با عنایت به 
جهت  نداشت  را  مذکور  های  پالک  دقیق  محل  معرفی  توانایی  متقاضی  اینکه 
تفکیکی  نقشه  نمودن  پیاده  به  نیاز   ، مذکور  های  پالک  محل  دقیق  تعیین 
بود.  کشور  برداری  نقشه  سازمان  نقشه25000:1  روی  بر  اصلی   185 پالک 
همچنین نقشه پالک بر روی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای با تطبیق 
انهار و شاخص های طبیعی شامل کوه ها و جاده های دسترسی و در محدوده 
ای که گذربند ها مشخص نبود ژنورفرنس گردید ، نتیجه ذیل تقدیم می گردد: 
 372  -367  –  337  -294  –  291-290 فرعی  های  پالک  کارشناسی:  نظریه 
فوق  های  پالک  باشد.  می  شده  احداث  اعیانی  فاقد  اصلی   185 از  همگی 
جمیع  به  عنایت  با  باشد.  می  آب  انشعاب  و  گاز  انشعاب   ، برق  انشعاب  فاقد 
های  جبهه  قیمت  متوسط   ، متراژ   ، موقعیت  جمله  )از  ارزیابی  در  موثر  جهات 
شرح  به  الذکر  فوق  های  پالک  انشعابات(  و  بودن  مشاعی   ، پالک  هر  مختلف 
توسط  شده  ارائه  نامه  براساس  سهم  کل  و  جزء  )میزان  گردد:  می  ارزیابی  زیر 
متقاضی که از اداره ثبت اخذ نموده ، ذکر گردیده است( 1- پالک فرعی 290 
ندارد  انشعابات  و  سازی  حیاط  ندارد  شده  احداث  اعیانی   185 اصلی  پالک 

کل  ارزش  50/500/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   9000 مساحت 
سهم  جز  ارزش   0/57 سهم  جز   6 سهم  کل  49/500/000/000ریال  سهم 
احداث  اعیانی  اصلی   185 فرعی   291 پالک   -2 4/702/500/000ریال 
ارزش  مترمربع   9000 مساحت  ندارد  انشعابات  و  سازی  حیاط  ندارد  شده 
49/500/000/000ریال  سهم  کل  ارزش  5/500/000ریال  مترمربع  هر 
 -3 4/714/285/714/029ریال  سهم  جز  ارزش   2 سهم  جز  سهم21  کل 
انشعابات  و  سازی  حیاط  ندارد  شده  احداث  اعیانی  اصلی   185 فرعی   294
سهم  کل  ارزش  4/000/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   9750 ندارد 
جز  ارزش   928/57 سهم  جز   9750 سهم  کل  39/000/000/000ریال 
احداث  اعیانی  اصلی   185 فرعی   337  -4 3/714/280/000ریال  سهم 
ارزش  7625مترمربع  مساحت  ندارد  انشعابات  و  سازی  حیاط  ندارد  شده 
19/062/500/000ریال  سهم  کل  ارزش  2/500/000ریال  مترمربع  هر 
 -5 1/810/937/500ریال  سهم  جز  ارزش   0/57 سهم  جز   6 سهم  کل 
انشعابات  و  سازی   حیاط  ندارد  شده  احداث  اعیانی  اصلی   185 فرعی   367
کل  ارزش  5/500/000ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   10000 ندارد 
سهم  جز  ارزش   0/57 جزسهم   6 سهم  کل  55/000/000/000ریال  سهم 
شده  احداث  اعیانی  اصلی   185 فرعی   372  -6 5/225/000/000ریال 
هر  ارزش  مترمربع   10000 مساحت  ندارد  انشعابات  و  سازی  حیاط  ندارد 
کل  55/000/000/000ریال  سهم  کل  ارزش  5/500/000ریال  مترمربع 
کل  جمع  5/225/000/000ریال  سهم  جز  ارزش   0/57 سهم  جز   6 سهم 
جز  ارزش  367/062/500/000ریال  سهم  کل  ارزش  مترمربع   55/375
سهم 25/392/003/214/029ریال جمعا ارزیابی می شود ارزش کل پالک 
الذکر مبلغ دویست و شصت و هفت میلیارد و شصت و دو میلیون و  های فوق 
پانصد و پانصد هزار ریال معادل بیست و شش میلیارد و هفتصد و شش میلیون 

و دویست و پنجاه هزار تومان می باشد. و ارزش جز سهم پالک های فوق الذکر 
و دویست  و سه هزار  میلیون  دو  و  نود  و  و سیصد  میلیارد  پنج  و  بیست  مبلغ  به 
میلیون  نه  و  و سی  پانصد  و  میلیارد  دو  ریال معادل  نه  و  بیست  و چهارده ممیز 
تومان  نه  و  بیست  و  چهارصد  ممیز  یک  و  بیست  و  سیصد  و  هزار  و  دویست  و 
می باشد. الزم به ذکر است یک سهم پسری از امالک فوق معادل دو دیست و 
یکم به استثنا قیمت ثمنیه عرصه و اعیان حسب مواد 51و 135 قانون اجرای 
اتحادیه  از  مزایده  روز  در  آزادی  بهار  سکه  نرخ  استعالم  از  پس  مدنی  احکام 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  رسید  خواهد  فروش  به  جواهر  و  طال  صنف 
1401/10/3 ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
پیشنهاد  را  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
نام خود شخص باشد همراه  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی 
داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر 

نمائید. مراجعه  واحد   به 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

● »حسادت« این بیماری های خطرناک را  می افریند   ●

عالئم اولیه آسیب کبدی ناشی از عصاره چای سبز 
آسیب رسانی احتمالی عصاره 

چای سبز به عضو حیاتی بدن

کبدی  آسیب  اولیه  عالئم  که  داد  نشان  جدید  تحلیل  و  تجزیه  یک 
تغییر  یک  از  ناشی  حدودی  تا  باال  دوز  با  چای سبز  از عصاره  ناشی 

است. ژنوتیپ  یک  در 
است  ممکن  باال  دوز  با  سبز  چای  عصاره  از  مدت  طوالنی  استفاده 
و  چاقی  عروقی،  قلبی  بیماری های  سرطان،  برابر  در  محافظت 
اقلیت  در  است  ممکن  همچنین  اما  کند،  فراهم  را   2 نوع  دیابت 

کند. ایجاد  کبدی  آسیب  جمعیت  از  کوچکی 
دانشگاه  استادیار  و  مطالعه  این  ارشد  نویسنده  سماوات«،  »حامد 
را متحمل  اینکه چه کسانی آسیب کبدی  راتگرز، گفت: »پیش بینی 
نشان  که  دارد  وجود  رشدی  به  رو  شواهد  زیرا  است،  مهم  می شوند 
سالمتی  مزایای  است  ممکن  باال  دوز  با  سبز  چای  عصاره  می دهد 
راحت  خیال  با  می توانند  که  باشد  داشته  کسانی  برای  قابل توجهی 

کنند.« مصرف  را  آن 
مینه سوتا،  سبز  چای  آزمایش  از  حاصل  داده های  از  استفاده  با 
تیم  سینه،  سرطان  بر  سبز  چای  تأثیر  مورد  در  بزرگ  مطالعه  یک 
ژنتیکی  تغییرات  دارای  که  افرادی  آیا  که  کردند  بررسی  تحقیقاتی 
از  میلی گرم   843 روزانه  مصرف  سال  یک  از  پس  هستند،  خاص 
اپی  به  موسوم  سبز،  چای  در  غالب  های  اکسیدان  آنتی  از  یکی 
می شود،  شناخته  کاتچین  نام  به  که   )EGCG( گاالت  گالوکاتچین 

داشتند. را  کبدی  استرس  عالئم  دیگران  از  بیشتر 
کدام  هر  زیرا  کردند  انتخاب  را  نظر  مورد  ژنتیکی  گونه  دو  محققان 
آنها  می کند.  کنترل  می کند،  تجزیه  را   EGCG که  را  آنزیمی  سنتز 
مطالعه  یک  این  زیرا  کردند،  انتخاب  را  مینه سوتا  سبز  چای  آزمایش 
با  شده  کنترل  ساله  یک  کارآزمایی  بود.  شده  طراحی  خوب  و  بزرگ 
دارونما شامل بیش از 1000 زن یائسه بود و داده ها را در 3، 6، 9 

بود. آوری شده  12 ماه جمع  و 
بدن حیاتی  عضو  به  سبز  چای  عصاره  آسیب  احتمال  هشدار؛ 

در  کبدی  آسیب  اولیه  عالئم  که  داد  نشان  محققان  تحلیل  و  تجزیه 
 )COMT( ترانسفراز  کاتکول-O-متیل  ژنوتیپ  در  تغییر  یک  با  زنان 
با تغییر در ژنوتیپ  تا حدودی بیشتر از حد طبیعی است و به شدت 
 1A4 ترانسفراز  فسفو-گلوکورونوزیل  دی   -;39#&5 یوریدین 

می شود. بینی  پیش   )UGT1A4(
 UGT1A4 پرخطر  ژنوتیپ  که  شرکت کنندگانی  متوسط،  طور  به 
که  آنزیمی  سبز،  چای  مکمل  مصرف  ماه   9 از  پس  داشتند، 
80 درصد افزایش یافت، در  نشان دهنده استرس کبدی بود، تقریبًا 
درصد   30 داشتند،  خطر  کم  ژنوتیپ های  که  آنزیم هایی  که  حالی 

یافتند. افزایش 
سطوح  با  تنها  کبدی  مسمومیت  خطر  اینکه  به  اشاره  با  سماوات 
نوشیدن چای سبز مرتبط است،  با  نه  و  باالی مکمل های چای سبز 
ایمن  طور  به  می تواند  کسی  چه  اینکه  پیش بینی  تا  هنوز  »ما  گفت: 
داریم.  زیادی  فاصله  کند  مصرف  باال  دوز  با  را  سبز  چای  عصاره 
آنزیم های کبدی  تغییرات  به طور کامل  ژنوتیپ  این یک  در  تغییرات 
توضیح  نمی دهد.  توضیح  مطالعه  در  کنندگان  شرکت  میان  در  را 
احتمااًل  و  مختلف  ژنتیکی  تغییرات  از  تعدادی  شامل  احتمااًل  کامل 

است.« ژنتیکی  غیر  عوامل  از  تعدادی 
قطعه  که  می کنیم  فکر  ما  حال،  این  »با  افزود:  ادامه  در  سماوات 
پیش بینی  جهت  در  گامی  و  کرده ایم  شناسایی  را  پازل  از  مهمی 
سالمتی  مزایای  از  راحت  خیال  با  می توانند  کسانی  چه  اینکه 
مهر  / برداشته ایم.«  باشند،  برخوردار  باال  دوز  با  سبز  چای  عصاره 

خبر

هم  به  اشاره  با  روانشناس  یک       ◄
با افراد به اصطالح »منفی باف«  صحبتی 
بر  آنها  کننده  ناامید  حرف های  اثرات  و 
باید توجه کرد که هرگز  روی روان، گفت: 
خشم  به  منجر  که  صحبت هایی  تله  در 
با  صحبتی  هم  هنگام  و  نیفتیم  می شوند 
ناامید  سخنان  دائما  که  باف  منفی  افراد 
که  کنیم  انتخاب  را  راهی  می زنند،  کننده 

گرداند. باز  روانمان  به  را  آرامش 
به  با ایسنا،  شبنم طلوعی در گفت وگو 
برای خوب  روانشناختی  توصیه  بیان چند 
به  افراد  روانی  و  شدن موقتی حال روحی 
شخصی  زندگی  بحران های  بروز  هنگام 
روانشناختی  اثرات  به  اشاره  با  و  پرداخت 
»منفی  اصطالح  به  افراد  با  صحبتی  هم 
آنکه  بی  افراد  گاهی  کرد:  اظهار  باف«، 
خود  روزمره  روابط  در  باشند  متوجه 
هم  باف«  »منفی  اصطالح  به  افراد  با 
هم  این  گاه  ناخودآ و  می شوند  صحبت 
یا  منفی  حرف های  شنیدن  و  صحبتی 
و  روحی  حال  بر  مستقیما  کننده  امید  نا 

می گذارد. اثر  روانی 
با  صحبتی  هم  اینکه  بیان  با  وی 
نا امید کننده  افرادی که دائما حرف های 
از  نبردن  لذت  به  منجر  تنها  نه  زنند  می 
معاشرت می شود بلکه به اصطالح انرژی 
ما را نیز تخلیه می کند، تصریح کرد: تمام 
بحران های  دچار  که  شرایطی  در  افراد 
حل  راه  چند  شوند  می  شخصی  زندگی 
قربانی  کماکان  آنکه  اول  دارند؛  رو  پیش 

زندگی  بحران های  و  مشکالت  و  شرایط 
دهند؛  تغییر  را  شرایط  آنکه  دوم  بمانند؛ 
را  مشکل  یا  بحران  آن  به  نگاهشان  سوم، 
تغییر دهند و چهارم آنکه شرایط زندگی و 
بحران پیش آمده را بپذیرند و راه حل آخر 
متوقف  را  داده  رخ  شرایط  که  است  این 

. کنند
در  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
نیز  باف  منفی  افراد  با  کالمی  هم  شرایط 
رو  پیش  را  شده  یاد  انتخاب های  تمام 
رهایی  برای  راهکارهایی  ارائه  به  داریم، 
دیگران  »خشم زا«  حرف های  »تله«  از 
چنین  در  افراد  داد:  ادامه  و  پرداخت 
روند  این  به  کماکان  می توانند  شرایطی 
اذیت کننده و هم صحبتی و شنیدن کالم 
این  با  آنکه  یا  دهند،  ادامه  دیگران  منفی 
در  که  بمانند  مکالمه ای  چنین  در  نگاه 
و  فرد  این  حرف های  به  دادن  گوش  حال 
انرژی های  تخلیه  برای  او  به  کمک کردن 
می توانند  دیگر  سوی  از  هستند،  منفی 
افرادی موضوع  با چنین  در حین صحبت 
دیگر  انتخاب  دهند،  تغییر  را  بحث  مورد 
فرد  چنین  که  بپذیرند  افراد  که  است  آن 
وجود  آنها  اطراف  محیط  در  بافی  منفی 
دارد و آنها فقط باید مانند یک ناظر، بدون 
او  حرف های  به  خود  احساسات  دخالت 
نیز  آخر  حل  راه  و  انتخاب  دهند.  گوش 
بافی  منفی  افراد  چنین  با  ارتباط  قطع 
افکار  و  رفتار  توانیم  نمی  ما  چون  است. 
توانیم  می  تنها  دهیم  تغییر  را  دیگران 

انرژی های  به اصطالح  این  از  برای دوری 
کنیم. انتخاب  را  راه ها  این  از  یکی  منفی 

هیچگاه  ما  اینکه  بر  تاکید  با  طلوعی 
و  دهیم  انجام  را  کاری  نیستیم  مجبور 
ما  انتخاب های  ما  روزانه  اعمال  و  رفتار 
انتخاب  داد:  توضیح  هستند،  لحظه  در 

اقدامات  چگونگی  و  احساسات  نوع 
امید  حفظ  برای  است.  ما  با  زندگی  در 
شخصی،  بحرانهای  میان  در  زندگی  در 
کتاب  نظیر  ذهنی  فعالیت های  داشتن 

کتاب  به  دادن  گوش  یا  و  خواندن 
است.  کننده  کمک  بسیار  که  گویاست 
و  علمی  محتواهای  و  برنامه ها  تماشای 
به  را  مغز  که  بازی هایی  انجام  فرهنگی، 
استفاده  شطرنج،  نظیر  اندازد  می  تکاپو 
نظیر  اعصاب  تمدد  برای  تکنیک هایی  از  

گاهانه،  آ تمرکز  و  "آرمیدگی"  تکنیک های 
پیاده  نظیر  بخش  آرام  فعالیت های  انجام 
جمله  از  مدیتیشن  و  مراقبه  انجام  و  روی 
امید  توانند  می  که  هستند  هایی  فعالیت 

ما  در  را  بهتر  آینده  یک  به  خوش بینی  و 
کنند. زنده 

نشان  خاطر  خود  سخنان  پایان  در  وی 
گاهی  که  است  دارویی  "امید"  کرد: 
تحمل  قابل  را  درد  گاهی  و  می دهد  شفا 
با  صحبتی  هم  میان  این  در  می کند. 

کنند  می  بافی  منفی  دائما  که  افرادی 
از  زند  هم  بر  را  صلح  و  آرامش  می تواند 
چنین  تله  در  که  بود  مراقب  باید  رو  این 

 ► نشد.     گرفتار  حرف هایی 

◄     بسیاری از افراد دارای حس قوی 
موفقیت های  دیدن  توان  و  بوده  حسادت 
افراد  این  به  باید  ندارند.  را  دیگران 
نشان  جدید  مطالعات  که  کرد  یادآوری 
به  منجر  است  ممکن  حسادت  می دهد 
وهله  در  و  شود  حسود  فرد  شدن  بیمار 

کند. مشکل  دچار  را  وی  نخست 
ممکن  عاطفی  وضعیت  اوقات،  گاهی 
کند.  بیمار  هم  فیزیکی  نظر  از  را  ما  است 
 2012 سال  به  مطالعه  یک  در  محققان 
دریافتند  شد،  منتشر   PNAS در  که 
بودند  استرس  تحت  که  شرکت  کنندگانی 

معرض  در  بیشتر  دیگران  با  مقایسه  در 
دارند. قرار  سرماخوردگی 

روان  متخصص  مولن  کولین  دکتر 
باعث  که  استرسی  است،  معتقد  شناسی 
یک بیماری جسمی می شود ممکن است 
گاهی اوقات محصول جانبی یک احساس 

باشد. مانند حسادت  دیگر،  سرکوب شده 
آیا  که  شود  می  مطرح  سوال  این  حال 
باید  حسادت واقعًا شما را بیمار می کند؟ 
احساس  یک  حسادت  که  داشت  توجه 
رایج محسوب می شود که در برخی موارد 

باشد. مفید  روابط  برای  تواند  می  حتی 
که  مشهور  روانشناس  ماگاو  لیال  دکتر 
انجام  حوزه  این  در  ای  گسترده  مطالعات 
می  خفیف  حسادت  است  معتقد  داده، 
این  خفیف  حسادت  باشد.  مفید  تواند 
به  فرد  یک  که  کند  می  تکرار  را  واقعیت 
برای  داده،  اهمیت  خود  زندگی  شریک 
وی ارزش قائل است و نمی خواهد وی را 
با این حال، حسادت یک  از دست بدهد. 
طول  در  که  است  ای  نشده  حل  ویژگی 
زمان شکل گرفته و ممکن است در نهایت 

کند. تخریب  را  شما  جسمانی  سالمت 
با  که  خطرناکی  بیماری های 
می آید! سراغتان  به  »حسادت« 
دهد:  می  نشان  مختلفی  مطالعات 
افزایش  را  قلب  تواند ضربان  حسادت می 
داده، لرزش و حالت تهوع را تحریک کند. 
در  بالینی،  روانشناس  کالپو،  جاشوا  دکتر 
می  حتی  استرس  که  گفت  رابطه  این 
تواند منجر به استفراغ شود. همه اینها به 

دلیل واکنش جنگ و گریز فرد با بدن خود 
مشابه  حسادت  از  ناشی  تاثیرات  است، 
همان پاسخی است که در هنگام استرس 

شود. می  شروع  ترس  یا 
دهد،  می  نشان  متعددی  های  بررسی 
استرس  پاسخ  معمول  طور  به  حسادت 
را  شما  تواند  می  و  داده  افزایش  را  بدن 
و  داده  قرار  شدن  بیمار  خطر  معرض  در 
برساند.  آسیب  بدنتان  ایمنی  سیستم  به 
استرس مزمن ناشی از حسادت همچنین 
بیماری  چندین  بروز  به  منجر  تواند  می 
قلبی،  های  بیماری  مانند  دیگر  جسمی 
دیابت، بیماری های خود ایمنی و عفونت 

شود.
برای  کنند؛  می  پیشنهاد  محققان 
احساسات  اصلی  علت  حسادت،  مدیریت 
خواسته  یا  نیاز  تا  کنید  مشخص  را  خود 
موضوع  این  کنید.  کشف  را  پنهان   ای 
تغییرات  تا  کند  کمک  شما  به  تواند  می 
خواهید  می  آنچه  به  رسیدن  برای  را  الزم 
آنچه  برای  قدردانی  تمرین  دهید.  انجام 
تواند  می  دارید  اختیار  در  حاضر  حال  در 
بوده  حسادت  از  رهایی  برای  دیگری  راه 
 / را کاهش دهد.  و در عین حال استرس 

 ► سیناپرس     

صحبت هایی  که آرامش روان را می گیرد

●  از »تله« حرف های »خشم زا و منفی«  چطورنجات یابیم؟   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 2 اجرای احکام 
 ، فاطمه   ، صدیقه  و  کند  ینگی  نعمتی  فریده  ها  خواهان  گردیده  ثبت  2/1401ج/162  شماره  به  مدنی 
معصومه ، حمیده ، رحیمه ، حبیبه و زهرا همگی محمدی خواندگان محمدرضا محمدی و رئیس دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان مبنی بر فروش پالک ثبتی 2178/1 اصلی بخش 2 قم کارشناس به 
شرح ذیل ارزیابی کرده است. 2- ملک واقع در محدوده انتهای نیروگاه: 2-1 مشخصات ملک طبق استعالم 
ثبتی : یک قطعه بنای احداثی به پالک ثبتی 1 فرعی از 2178 اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک اداره 
 2178 به  متر   24 به طول  دیوار  به  دیوار  اربعه شماال  با حدود  مترمربع   189/37 به مساحت  قم  استان  دو 
اصلی ، شرقا : درب و دیوار به طول 7/90 متر به خیابان به عرض بیست متر ، جنوبا: در چهار قسمت که 
قسمت سوم ان غربی است ، اول دیوار به دیوار است به طول 7/90 متر به شماره 41 فرعی از 2178 اصلی 
، دوم دیوار به دیوار 3/40 متر به 2178 اصلی ، سوم دیوار به دیوار است به طول بیست سانتی متر به 2178 
به  به دیوار به طول7/90 متر  به دیوار به طول 12/70 به 2178 اصلی ، غربا : دیوار  اصلی ، چهارم دیوار 
عنوان  به  6 سهم  از کل سهم  6 سهم  با جز سهم  قلی  اینه  فرزند  مالکیت رجبعلی محمدی   ، اصلی   2178
مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 5430 تاریخ 1379/12/17 موضوع سند مالکیت 
المثنی به شماره چاپی 232431 سری ب سال 95 با شماره دفتر الکترونیکی 139620330002003008 
ثبت گردیده است. 2-2 ادرس ملک: قم – نیروگاه – میدان نبوت – بلوار توحید – بیست متری فاطمه الزهرا – 
بین کوچه 31 و 33 – پالک 235 با کد نوسازی 32-54-607-6 2-3 شرح بازدید: بر روی پالک مورد نظر 
با مساحت عرصه 189/37 مترمربع ، ساختمان در چهار طبقه )زیرزمین ، همکف ، اول ، دوم( با مساحت 
باربر احداث گردیده است. سقف طبقه دوم به صورت  اعیانی 590 مترمربع با سیستم ، دیوار های اطراف 
شیروانی و سقف سایر طبقات ، طاق ضربی است. طبقه دوم به صورت نیمه کاره بوده و فقط سقف و قسمتی 
از دیوار های پیرامونی احداث گردیده است. پوشش کف طبقه اول ، موزاییک پوشش دیواره ها و سقف ان ، 

گچ می باشد. پوشش کف طبقه همکف سرامیک و پوشش دیواره های ان تا یک متر سرامیک و مابقی گچ می 
باشد. پوشش سقف ان نیز گچ است. پوشش کف راه پله ، سنگ و پوشش دیواره های ان تا یک متر سرامیک و 
مابقی گچ م باشد. طبقه اول در حال حاضر در تصرف اقای محمدرضا محمدی می باشد. طبقه زیرزمین در 
حال حاضر تصرف مستاجر و باشگاه بدنسازی بانوان است. طبقه همفک در دو قسمت به مستاجرین اجاره 
شده است. قسمتی به عنوان سالن ارایش بانوان و قسمتی دیگر خدمات لوازم جانبی تلفن همراه و فروش 
لوازم و تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری است. انشعابات شامل 3 کنتور اب و 4 کنتور برق و یک کنتور گاز 
موخ   21510/10/2 شماره  پروانه  طبق  تجاری  کاربری  است.  نماسازی  فاقد  و  پارکینگ  فاقد  ملک  است. 
1375/11/24 به میزان 30 مترمربع می باشد. 2-4 ارزیابی ملک: ارزش ملک مذکور با توجه به موقعیت 
نظر  به  قبلی  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  مالکیت  سند  نوع  و  ساخت  کیفیت  و  کمیت   ، مساحت   ،
برای  عرصه  ارزش  300/000/000ریال  مقطوعا  تجاری  ارزش  گردد:  می  ارزیابی  ذیل  شرح  به  اینجانب 
2/083/0700/000ریال  میزان  به  مترمربع   189/37 برای  و  ریال   11/000/000 میزان  به  مترمربع  هر 
میزان  به  مترمربع   153 برای  و  10/000/000ریال  میزان  به  مترمربع  هر  برای  دوم  طبقه  اعیانی  ارزش 
برای 437  به میزان 3/500/000ریال  برای هر مترمربع  اعیانی سایر طبقات  ارزش  153/000/000ریال 
مترمربع به میزان 1/529/5000/000ریال انشعابات و محوطه سازی و سایر مقطوع 640/000/000ریال 
ارزش کل ملک مذکور 000 412/95/700ریال چهل و یک میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و هفتصد 
هزار ریال ضمنا گزارش کالنتری در خصوص بند 4 ماده 138 ق.ا.ا.م به شرح ذیل می باشد. با احترام در 
کارشناس  همراه  به  یکان  این  عوامل   1401/5/9 مورخ   0100162 شماره  به  قضایی  مقام  امریه  اجرای 
الزهرا  فاطمه  خیابان  معصوم  سید  پشت  در  واقع  اعالمی  ادرس  به  حکم  اجرای  جهت  دادگستری  محترم 
نهایت  در  که  امد  عمل  به  تحقیق  ها  مغازه  متصرفین  از  صادره  دستور  خصوص  در  و  مراجعه   235 پالک 
مشخص شد قسمت زیرزمین از تاریخ 1400/8/1 جهت باشگاه ورزشی بانوان به خانم زهرا عبادی با شمار 

تومان اجاره داده شده که گویا  و مبلغ 200 هزار  تومان رهن  به میزان 80 میلیون  تلفن 09100400803 
به تازگی و حدود یک ماه است که مبلغ 20 میلیون تومان دیگر به موجر اقای محمد رضا محمدی پرداخت 
کرده است و در قسمت همکف یک باب مغازه کامپیوتری می باشد که از 1400/7/1 به میزان 27 میلیون 
تومان رهن و ماهیانه 100 هزار تومان به اقای داود محمودی با شماره تلفن 09030739105 اجاره داده 
شده و در قسمت همکف قسمت پشت مغازه کامپیوتری یک واحد مغازه ارایشگاه زنانه موجود می باشد که 
از تاریخ 1400/10/1 به میزان 40 میلیون تومان رهن و ماهیانه 500 هزار تومان به خانم مهناز عبادی با 
شماره تلفن 09389063485اجاره داده شده که گویا حدود یک ماه است که مبلغ40 میلیون تومان مجددا 
به موجد اقای محمدی پرداخت کرده است که مراتب هر گونه بهره برداری به حضور ارسال می گردد. مقرر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/9/30 ساعت 12/15 الی 12/30 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص 
باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 

درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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درباره  گفت وگو  این  در  هاس  ریچارد       ◄
افول  متحده  ایاالت  بین المللی  نقش  آیا  اینکه 
نظم  در  کمرنگ تری  نقش  پس  این  از  و  کرده 
فصل   آیا  اینکه  و  داشت  خواهد  جهان  جدید 
فصل  و  یافته  پایان  جهان  در  آمریکا  مشارکت 
مساله  دو  بله،  گفت:  است،  شده  آغاز  جدیدی 
وجود  به  را  شرایط  این  که  دارد  وجود  مهم 
می آورد. یکی از آنها پدیدار شدن مجدد تنش ها 
که  است  متخاصم  بزرگ  قدرت های  میان 
پایان جنگ سرد تمام  با  بسیاری فکر می کردند 
وضعیتی  در  را  خودش  آمریکا  اکنون  اما  شده 
روسیه  یعنی  متخاصم  قدرت  دو  با  که  می بیند 
کره  و  ایران  یعنی  متوسط  قدرت  دو  و  چین  و 
این است  و کار دارد. دومین مساله  شمالی سر 
می تواند  که  می کنیم  زندگی  دورانی  در  ما  که 
پایان  در  ما  شود.  تعریف  جهانی  چالش های  با 
مشهود  کامال  هستیم،  کرونا  پاندمی  داستان 
در  خود  تاثیر  بیشترین  با  اقلیم  تغییر  که  است 
وجود  مسائلی  اینکه  سوم  است.  وقوع  حال 
به  آمریکا  می شود.  مربوط  خودمان  به  که  دارد 
و  کرده  تغییر  کشور  یک  عنوان  به  اساسی  طور 
دیگر چیزی تحت عنوان اجماع درباره سیاست 
آمریکا  در  واقع  در  ندارد.  وجود  آمریکا  خارجی 
چیزی  هیچ  درباره  نظری  اجماع  هیچ  دیگر 
ما  بین  در  دودستگی  و  اختالف  ندارد.  وجود 
این  من  نظر  از  است.  شده  بیشتر  همیشه  از 
عصر را می توان به عنوان ترکیب این دو چالش 
تعریف  آمریکا  مقابل  در  ژئوپولیتیکی  و  جهانی 
کرد. ما همانند دیگر کشورها نیستیم، ما در 75 
سال گذشته نقشی بزرگ در جهان ایفا کرده ایم 
به  باشیم  آماده  که  نیستم  مطمئن  اکنون  اما 

کنیم. ایفا  بزرگ  نقشی  اندازه  همان 
وی درباره اهمیت مشارکت آمریکا در مسائل 
جنگ  که  کنند  فکر  مردم  شاید  گفت:  جهانی 
روزانه  زندگی  بر  یکجانبه  صورت  به  اوکراین 
دیگر  اکنون  اینکه  یا  و  ندارد  تاثیر  آمریکایی ها 
و  نیست  سپتامبر   11 تروریستی  حمالت  مثل 
دیگری  کشورهای  به  آمریکا  داخل  از  جنگ ها 
آنجا  در  و  شده  کشیده  عراق  و  افغانستان  چون 
حقیقت  این  باید  مردم  اما  است  یافته  ادامه 
تاثیر  ما  بر  چطور  جهان  اینکه  باشند  متوجه  را 
تاثیر می گذاریم  بر جهان  ما چگونه  و  می گذارد 
متوجه  باید  مردم  است.  دوطرفه  مسیر  یک 
باشند که امنیت ملی یک سکه دو طرف است با 

و مسائلی که  مسائلی که در داخل رخ می دهد 
در سطح بین المللی رخ می دهد. اکنون چالش 

است. شده  دشوارتر  رهبری 
ریاست جمهوری  انتخابات  با  رابطه  هاس در 
انزواگرایی  به  نسبت  نگرانی  و  آمریکا   2024
فلج کننده در سیاست های این کشور گفت: من 
شاهد این سیاست ها در هر دو حزب هستم. در 
دموکرات  حزب  دو  از  یک  هیچ  در  حاضر  حال 
که  نمایندگانی  حضور  شاهد  خواه  جمهوری  و 
داشته  را  جهان  در  آمریکا  برتری  حفط  فلسفه 
ما  این احتمال وجود دارد که  و  نیستیم  باشند، 
در سال 2024 میالدی افرادی را داشته باشیم 
طیف  این  میانه روی  بخش  نماینده  بیشتر  که 
هستند. اما گمان نمی کنم به این زودی ها نئو-

پیدا  سلطه  آمریکا  سیاست های  بر  انزواگرایان 
. کنند

اکنون  اینکه  و  اوکراین  جنگ  درباره  وی 
قدرت های  و  آمریکا  برای  معنی  چه  اوکراین 
یک  حاضر  حال  در  اوکراین  آیا  و  دارد  غربی 
آن  کنار  از  می توانیم  یا  می شود  تعریف  چالش 
وجه  هیچ  به  آمریکا  دولت  گفت:  کنیم،  عبور 
حزب  دو  هر  در  و  نمی گذرد  ماجرا  این  کنار  از 
و  مقاومت  از  که  دارد  وجود  قاطعی  اکثریت 
اوکراین  به  روسیه  حمله  برابر  در  ایستادگی 
به  توجه  با  است  ممکن  می کنند.  حمایت 
اوکراین  به  آمریکا  کمک های  مقیاس  شرایط، 
کند  تغییر  صلحی  پیشنهاد  از  هایی  بخش  یا 
تمرکز  جنگ  این  بر  که  آمریکایی هایی  اما 
کرده اند کامال از خط مشی که جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا در این رابطه پیش گرفته حمایت 
می کنند. اکنون قرار نیست اتفاقی که در رابطه 
رخ  نیز  اوکراین  با  رابطه  در  افتاد  افغانستان  با 
انجام  افغانستان  در  که  کاری  از  من  البته  دهد 
دادیم حمایت نمی کنم. بسیاری خواستار ادامه 
هر  در  اما  بودند  افغانستان  در  آمریکا  حضور 
نیروهای  خروج  به  تصمیم  جمهور  رئیس  حال 
هرصورت  در  گرفت.  افغانستان  از  آمریکایی 
نباید اتفاقات و تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با 
افغانستان را به عنوان مدل و الگوی کل سیاست 
خارجه آمریکا درنظر گرفت. بایدن و اطرافیانش 
نیست  جایی  افغانستان  که  داشتند  باور  قویا 
در  خود  سرمایه گذاری  به  بخواهد  آمریکا  که 
که  کرده  اعالم  صریحا  بایدن  اما  دهد  ادامه  آن 
در  تایوان  در  و همچنین  اوکراین  در  دارد  تمایل 

کند. سرمایه گذاری  چین  مقابل 
ایفای  ادامه  درباره  آمریکایی  مقام  این 
مسائل  در  مشارکت  و  جهان  در  آمریکا  نقش 
بین المللی گفت: ما نمی توانیم در رابطه با چین 
بلکه  کنیم  اقدام  یکجانبه  صورت  به  روسیه  و 
با  که  باشیم  ائتالف هایی  ایجاد  دنبال  به  باید 
همچنین  و  نظامی  اضطراری  طرح  دیپلماسی، 
طرح اضطراری اقتصادی سر و کار داشته باشد. 
ما همچنین می توانیم گزینه اعمال تحریم علیه 
چین را در نظر داشته باشیم، نه آنهایی که تنها 
تهدیدی برای چین هستند بلکه آنهایی که باعث 
شود چین متوجه شود که هرگونه استفاده از زور 
خواهد  همراه  به  گزاف  هزینه ای  تایوان  علیه 
داشت. ما باید با کشورهای همفکر ائتالف هایی 
تشکیل دهیم تا به طور موثر به مشکالت جهانی 

کنیم. رسیدگی 
درخصوص  خارجی  سیاست  کارشناس  این 
مورد  در  که  گفت  روسیه  و  چین  با  تعامل  نحوه 
"یک جانبه"  صورت  به  نمی توان  کشور  دو  این 
تاکید  "ائتالف"  یک  ایجاد  لزوم  بر  و  کرد  کار 
خواند  دیپلماسی  پایه  بر  را  اول  رویکرد  او  کرد. 
و از نگاه او، مورد بعد برنامه ریزی  نظامی و حتی 

است. محتمل  اقتصادی 
اعمال  احتمال  از  همچنین  هاس  ریچارد 
تحریم هایی علیه چین سخن گفت و تاکید کرد: 
از  استفاده  هرگونه  که  بداند  چین  می خواهم 
فوق العاده ای  صورت  به  تایوان  علیه  قهریه  قوه 
کشورهای  با  باید  ما  داشت.  خواهد  هزینه 
به  بخواهیم  اگر  دهیم.  ائتالف  تشکیل  هم فکر 
کنیم،  مدیریت  را  جهانی  مشکالت  موثر  شکلی 
کنیم.  فکر  همه جانبه گرایی  به  نمی توانیم 
تالش   27 ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  مثال 
اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  برای  جهانی  ناموفق 
29 ام  یا  28 ام  جلسه  با  وضعیت  این  داشتیم. 
انجام  باید  یا 30ام هم حل نمی شود. کاری که 
گروه های  در  کشورهایی  که  است  این  دهیم 
با  مثال  تا  کنند  همکاری  یکدیگر  با  کوچک تر 
هوایی  و  آب  تغییرات  مثل  جهانی  چالش های 

کنیم.       مقابله 
نه  را  آن  جهان،  در  آمریکا  مشارکت  درباره  او 
یک بحث "بشردوستانه" بلکه یک شکل از "نفع 
شخصی" خواند. به اعتقاد او، هدف از سیاست 
"تبدیل  پایه  بر  نمی تواند  و  نباید  آمریکا  خارجه 
هاس  ریچارد  باشد.  جهان  کردن"  دگرگون  و 

من  نکنید.  اشتباه  برداشت  من  از حرف  گفت: 
دلم می خواهد مردم بیشتری در چین یا روسیه، 
زندگی  بیشتر  دموکراسی  در  کره شمالی  و  ایران 
آنها  آنها به این خواسته برسند، اما  کنند. شاید 
پای  روی  و  خودشان  ابزارهای  طریق  از  باید 
که  باشد  اینطور  نباید  برسند.  آنجا  به  خودشان 

ترویج  به  اقدام  متحده  ایاالت  خارجه  سیاست 
نیرو  و  زور  از  استفاده  با  دموکراتیک  تبدیل های 
انجام  افغانستان  و  کند، مثل کاری که در عراق 

دادیم.    
مورد  در  آمریکایی  سرشناس  چهره  این 
تحوالت داخلی چین و برخی از اعتراضات ضد 
اعتراضات  این  گفت:  کرونایی  محدودیت های 
بلکه  نشد،  آغاز  آمریکا  خارجه  سیاست  بابت 
چینی ها  ناکام  کرونایی  سیاست های  نتیجه 
بود، برای رشد اقتصادی پایین چین که موجی 
که  مواردی  دیگر  و  کرد  ایجاد  را  بیکاری  از 
لیست طوالنی ای دارد. رهبری در چین، قدرت 
مستحکمی دارد و نمی توان فرد دیگری را مقصر 
دانست. در این موارد خودداری توصیه می شود. 
از حقوق بشر  از احترام و دفاع  باید  خب آمریکا 
آینده شان  باید  چینی ها  خود  اما  بزند،  حرف 
مساله  مورد  در  چین  با  باید  ما  دهند.  شکل  را 
کنیم.   کار  مسائل  دیگر  و  کره شمالی  اوکراین، 
بایدن  اخیر  نشست  مورد  در  هاس  ریچارد 
در  چین  رئیس جمهوری  جینپینگ،  شی  و 
این  آیا  اینکه  و  اندونزی  بالی  نشست  حاشیه 
"تنش ها"  کاهش  به  و  بوده  "سازنده"  نشست 

طرف  دو  من  اعتقاد  به  گفت:  می شود،  منجر 
به خصوص  به کاهش تنش ها کمک کنند.  باید 
محکم  موضع  از  می کنم  احساس  که  چینی ها 
اوکراین  قبال  در  اروپا  در  متحدانش  و  آمریکا 
غافل شده است. آنها همچنین متوجه وضعیت 
من  شده اند.  هند-اقیانوسیه  در  جدیدی 

تغییراتی  انتظاراتم،  طبق  و  هستم  واقع بین 
صحبت  جدید  دوره  و  پیشرفت  از  ما  اما  هست 
از  حرف  خارجه،  سیاست  در  گاهی  نمی کنیم. 
این نیست که شما می توانید به چه چیزی دست 
چه  از  می توانید  شما  که  است  این  بلکه  یابید، 
چیزهایی پرهیز کنید. به نظرم آنچه اینجا باید از 
آن دوری کرد، کمک مستقیم چینی ها به روسیه 
بر  چین  با  جنگ  وقوع  از  جلوگیری  همچنین  و 

است. تایوان  سر 
او با اشاره به استراتژی امنیت ملی بایدن که 
اخیرا کاخ سفید منتشر کرد و اینکه آمریکایی ها، 
موارد،  دیگر  و  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با 
زندگی  به  خارجی  سیاست  این  که  کنند  گمان 
سیاست  متاسفانه  گفت:  است،  بی ارتباط  آنها 
که  دارد  اهمیت  آمریکایی ها  برای  وقتی  خارجه 
انسانی  هزینه  اینکه  یا  باشید،  جنگ  در  شما 
مسائل  البته  بدهید.  جنگ  بابت  اقتصادی  و 
سرد  جنگ  از  آنها  مثال  هست.  هم  دیگری 
حمایت کردند، آنها قطعا از مدیریت تروریسم در 
خارج حمایت کردند. باید بهتر عمل کرد و آنها 
توزیع  و  اقلیمی  تغییرات  مثل  بحث های  در  را 
جهانی واکسن کرونا همراه کرد، نه از این جهت 

که این کار خوبی است، بلکه از این جهت که کار 
هوشمندانه ای برای خود ماست. در حال حاضر 
بودجه زیادی صرف امور دفاعی می شود. مردم 
بدانند که  باید  و  ارتباطات می شوند  این  متوجه 
روزی  است  ممکن  است  جهانی  عرصه  در  آنچه 

برسد. آنها  به 
در ادامه مجری برنامه از خاورمیانه سوال کرد 
تولید  کاهش  برای  سعودی"  "اوپک  اقدام  به  و 
از  و  بروند  امروز  اگر  اینکه  و  داشت  اشاره  نفت 
کنند،  سوال  روسیه  و  آمریکا  درباره  آنجا  مردم 
مردم جایگاه روسیه را محکم تر می دانند. ریچارد 
جنگی  این  با  روسیه  که  است  معتقد  اما  هاس 
موجب  حتی  انداخته،  راه  به  اوکراین  در  که 
از  روسیه  شوند.  آن  علیه  خودش  مردم  تا  شده 
یک  موشک،  و  نفت  خصوصا  جهات  بسیاری 
کشور شکست خورده است. فکر نمی کنم روسیه 
خاورمیانه  در  امور  دیگر  یا  مسائل  این  مورد  در 
ما  که  نمی گویم  من  کند.  عمل  موفق  چندان 
عالی هستیم، اما به گمان من، ایاالت متحده در 
یک موقعیت استثنایی است که امنیت و توسعه 
بزرگتر  سیاسی  فرصت  همچنین  و  اقتصادی 
به  دهد.  ارائه  خاورمیانه  کشورهای  و  مردم  به 
نیست.  جدی  جایگزین  یک  روسیه  من،  اعتقاد 
جایگزین  یک  چین  که  نمی کنم  فکر  همچنین 
داخلی  مسائل  با  هم  پکن  که  چرا  باشد  جدی 

است. مواجه  خودش 
این  به  پاسخ  در  همچنین  هاس  ریچارد 
چه  آمریکایی ها  اشتباه"  "بزرگترین  که  پرسش 
بوده و چه کار می توانستند بکنند - درخصوص 
ناتو و روسیه یا دیگر موارد - که االن در موقعیت 
کسی  نکنم  فکر  گفت:  می گرفتند،  قرار  بهتری 
دهد.  پاسخ  سوال  این  به  اطمینان  با  بتواند 
واکنشی  اتفاقات،  این  از  میزان  چه  نمی دانیم 
بیدار  خواب  از  صبح  پوتین  آقای  اینکه  نبود. 
شده و به این نتیجه رسیده باشد که این چیزی 
دست  آن  به  هزینه  حداقل  با  می توان  که  است 
یافت؛ با توجه به نگاهی که او به ایاالت متحده، 
از  او  ارزیابی  به  توجه  با  و  دارد  اوکراین  اروپا، 
می کنند  اشاره  این  به  برخی  خودش.  ارتش 
پیش  دیگری  طور  را  ناتو  توسعه  مساله  ما  که 
می بردیم. اما در واقع این جنگ انتخابی بود که 
پوتین بر پایه منطق خودش و ارزیابی های ناقص 
می شد  که  نمی کنم  فکر  پس  انداخت.  راه  به 

► ایسنا     / گرفت.  را  جنگ  این  جلوی 

ریچارد هاس در گفت وگو با الجزیره:

●  مطمئن نیستم آمریکا بتواند به نقش سابق خود در جهان ادامه دهد    ●
ریچارد هاس، یکی از برجسته ترین اندیشمندان و نویسندگان پیشرو سیاست خارجی آمریکا و رئیس شورای روابط خارجی و یکی از مقامات سابق کاخ سفید در مصاحبه ای با شبکه الجزیره انگلیسی 

به تشریح وضعیت کنونی آمریکا در جهان و نقش آن در سیاست گذاری های بین المللی پرداخته است.

موانع  عرصه  در  گفت:  آسیا  غرب  مسائل  تحلیلگر  یک       ◄
نیز  اتهامات  بازار  سوریه  اساسی  قانون  نگارش  کمیته  تشکیل 
جلسه  تشکیل  از  ممانعت  به  را  دیگری  طرفی  هر  است؛  داغ 
غربی ها  تحرکات  به  نیز  سوریه  دوستان  مقابل  در  و  می کند  متهم 
قانون  کمیته  مصوبات  تحقق  زمان  تا  روند  این  و  می کنند  اشاره 
و  نیست  جدیدی  موضوع  و  بود  خواهد  داغ  اتهامات  بازار  اساسی 

دارد. ادامه  زمان  آن  تا  کارشکنی ها 
جعفر قنادباشی در گفت وگو با ایلنا، در تحلیل چالش های پیش روی 
گذشته  هفته  که  سوال  این  به  پاسخ  در  و  سوریه  اساسی  قانون  کمیته 
کشورهای روند آستانه در بیانیه ای خواستار برگزاری دور نهم کمیسیون 
نگارش کمیته قانون اساسی سوریه در اسرع وقت و با رویکردی سازنده 
سه شنبه،  روز  که  است  حالی  در  این  شدند،  سوری  های  طرف  توسط 

این  مجدد  تشکیل  مانع  روسیه  که  کرد  اعالم  ژنو  در  انگلیس  نماینده 
کمیته در ژنو است، موانع پیش روی برگزاری نهمین دور این کمیسیون 
چیست، گفت: همه کسانی که جنگ بزرگ در زمان داعش علیه سوریه 
سامان  و  کرده  تسلیح  را  تروریستی  مختلف  گروه های  و  انداختند  راه  به 
دادند، طبیعتا خواستار این نیستند که دمشق به سمت و سوی درستی 
ممکن  حد  تا  میکنند  تالش  نیز  امروز  طبیعتا  نیستند.  کند،  حرکت 
شرایط  کامل  شدن  عادی  سمت  به  سوریه  اینکه  برای  را  مزاحمت هایی 

می دهند.  صورت  را  تحرکاتی  و  می کنند  ایجاد  برود،  پیش 
که  است  این  مساله  اساسی  قانون  کمیته  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
شرایطی فراهم شود که ساختار دولت سوریه به سمت بهبود پیش برود. 
 2021 26 ماه مه سال  انتخابات  قانون اساسی، دمشق   با همین  البته 
برگزار کرد و بشار اسد مجددا با به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. 

اساسی  قانون  یک  سوریه  که  شده  مقرر  آستانه  اجالس  در  مجموع  در 
شده  تر  مشخص  گروه ها  و  قومیت ها  سهم  آن  در  که  باشد  داشته  جدید 
این  با  دارد.  موافقت  موضوع  این  با  نیز  سوریه  دولت  و  کند  پیدا  ارتقا  و 
روند  این  در  تا  دارد  تالش  غیرمستقیم  طرق  از  دمشق  مخالفین  حال 

بگیرد.  صورت  اندازی  سنگ 
طرفی  هر  است؛  داغ  نیز  اتهامات  بازار  عرصه  همین  در  افزود:  وی 
مقابل  در  و  می کند  متهم  قانون  کمیته  تشکیل  از  ممانعت  به  را  دیگری 
دوستان سوریه نیز به تحرکات غربی ها اشاره می کنند و این روند تا زمان 
و  بود  خواهد  داغ  اتهامات  بازار  اساسی  قانون  کمیته  مصوبات  تحقق 

دارد.  ادامه  زمان  آن  تا  کارشکنی ها  و  نیست  جدیدی  موضوع 
ایران،  نقش  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سوریه  مسائل  تحلیلگر  این 
تسهیل  و  تسریع  در  آستانه  روند  کشورهای  عنوان  به  ترکیه  و  روسیه 

چیست،  کشور  این  در  ثبات  استقرار  و  سوریه  اساسی  قانون  نگارش 
ایران و روسیه نقش  افتاد این بود که  اتفاق  گفت: در عرصه عمل، آنچه 
بخش  شاید  البته  داشتند،  سوریه  به  ثبات  بازگرداندن  در  توجهی  قابل 
نظامی  حرکت های  برد  آرامش  و  صلح  سمت  به  را  سوریه  آنچه  از  بزرگی 

دارد. صورت  هم پیمانانش  کمک  با  دمشق  که  بود 
گاهی  و  کرد  کمتری  آفرینی  نقش  ترکیه  اما  مسیر  این  در  افزود:  وی 
تالش  به  هم  آن  که  برداشت  قدم  آستانه  روند  مصوبات  برخالف  نیز 
سوریه  شمال  در  که  خود  معاند  کرد  گروه های  قمع  و  قلع  برای  آنکارا 
همین  و  است  ناامنی  مرز  سوریه  و  ترکیه  مرز  برمی گردد.  دارند،  حضور 
می شود  کرد  گروه های  هم  و  ترکیه  دولت  هم  سوءاستفاده  موجب  امر 
شده  ثبت  کشور  این  پرونده  در  که  است  آستانه  روند  جهت  خالف  که 

► است.     

برخی استراتژیست های چینی معتقدند گریزی از مواجهه       ◄
مواجهه  این  آنها  زعم  به  و  نبوده  آسیا  شرق  در  چین  و  آمریکا 
سازی  ائتالف  در  چین  اقدام  خواستار  دیگر  برخی  است.  حتمی 

هستند. نظامی 
میان  در  راهبردِی مطرح  رویکرد  و  نگرش  از منظر هرگونه  آسیا  غرب 
چینی  استراتژیست های  برخی  است.  اهمیت  دارای  چینی،  رهبران 
به زعم  و  نبوده  آسیا  و چین در شرق  آمریکا  از مواجهه  معتقدند گریزی 

در  چین  اقدام  خواستار  دیگر  برخی  است.  حتمی  مواجهه  این  آنها 
هستند. نظامی  سازی  ائتالف 

مطالعه  طریق  از  پیوسته  کنون،  تا  گذشته  قرن   90 دهه  اواسط  از 
تصمیم  دوایر  به  نزدیک  افراد  و  چینی  برجسته  نخبگان  های  کتاب 
مواضع  و  نشریات  برخی  مداوم  پیگیری  همچنین  چین،  در  سازی 
ادبیات  همواره  چین  کمونیست  حزب  سیاسی  دفتر  و  مرکزی  شورای 
افکار  مراقب  مدت  این  طی  چنانکه  ام  کرده  رصد  را  ها  چینی  سیاسی 

ایشان  نظر  مد  راهبردهای  پیرامون  چین  در  غربگرا  جریانات  نظریات  و 
ام. بوده  هم 

wang jisi )استاد  یک جریان فکری در چین به رهبری وانگ جیسی 
در  راهبردی  پژوهشگران  میان  در  را  اهمیت  بیشترین  که  پکن  دانشگاه 
در  چین  و  آمریکا  مواجهه  از  گریزی  که  است  این  به  قائل  دارد(  چین 
به  است  ناگزیر  چین  لذا  است؛  حتمی  مواجهه  این  و  نیست  آسیا  شرق 
شود.  آسیا  غرب  متوجه  آسیا،  شرق  در  راهبردی  موازنه  برقراری  منظور 

است. بوده  راه  کمربند  طرح  پشتوانه  ایده  همین 
 گرایش فکری وانگ جیسی از جانب برخی دیگر از استراتژیست های 
یی  یانگ  به چالش کشیده شده است.   Yang Yi یی  یانگ  نظیر  چینی 
دانسته  پایه  خشکی  راهبردی  خدمت  در  صرفًا  را  جیسی  وانگ  نظریه 
و  پایه  دریا  راهبردهای  بر  مبتنی  باید  چین  اولویت  است  معتقد  و 
پیگیری  لزوم  به  قائل  یی  یانگ  باشد.  آرام  و  هند  اقیانوس  دو  بر  تمرکز 

خشکی  و  پایه  دریا  راهبردهای  همزمان 

قنادباشی:

● موانع پیش روی برگزاری نهمین دور تشکیل کمیته نگارش قانون اساسی سوریه چیست ؟   ●

 یک بستر و چند رویا

● استراتژیست های چینی برای روابط بین المللی چین چه تجویزی دارند   ●
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ادامه از صفحه 7

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   6 از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
گردیده  ثبت  11/1401ج/406  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   11 شعبه  در  که 
محبوب  سعید،  توران،  منوچهر،  اکبرم،  فهیمه،  خواندگان  مرادی  رقیه  خواهان 
و  قاسم  ابوالحسن،  مهناز،  ومعصومه،  اجلی  همگی  مرضیه  و  اله  روح  علی، 
فاطمه همگی مرادی مبنی بر فروش پالک ثبتی 1895/140 اصلی بخش 2 قم 

است:  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
الف( قرار کارشناسی: ارزیابی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 متر مربع 
به شماره پالک ثبتی باقیمانده 140 فرعی از 1895 اصلی بخش دو قم با لحاظ 

نکات مقرر درماده 138 قانون اجرای احکام مدنی
ب( وضعیت ثبتی ملک: ملک با پالک ثبتی باقیمانده 140 فرعی از 1895 اصلی 
– خیابان 17 متری فهیمی  ابراهیم  امامزاده  به آدرس: خیابان  بخش دو قم واقع 
عرصه  مساحت  به  و   141 پالک   – زاده  اسد  ا...  نبی  شهید  متری   8  -23 کوچه 
150 مترمربع می باشد که طبق سند با شماره دفترچه 307839 و طبق شماره 
12411 در دفتر 70 صفحه 516 آقای علی اصغر مرادی مالک ششدانگ یک باب 

خانه می باشد. 
ویالیی  ساختمان  یک  بصورت  ارزیابی  مورد  ملک  ساختمانی:  مشخصات  ج( 

جنوبی با کاربری مسکونی و به صورت خالی و فاقد سکنه در دوطبقه زیرزمین و 
همکف به آدرس فوق می باشد که طبقه زیر زمین به صورت فرسوده و دارای یک 
سالن با یک سرویس بهداشتی و حمام می باشد و طبقه فوقانی دارای یک خواب 
و یک راه رو و دو اتاق تو در تو و یک آشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی 
و حمام می باشد تمام کفها موزائیک می باشد. همچنین در قسمت شمالی حیاط 
یک سرویس بهداشتی و یک حمام وجود دارد که تمام سرویس بهداشتی و حمام 

ها دارای کف سرامیک و بدنه کاشی می باشد. 
می  سنگی  نمای  با  حیاط  سمت  در  و  بوده  نما  فاقد  کوچه  سمت  در  ساختمان 
باشد، عمر بنا در حدود 45 سال می باشد، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم 
گرمایش بخاری می باشد. همچنین سیستم  سازه ای بنا نیمه فلزی با دیوار  باربر 
و سقف تاق ضربی بوده ساختمان دارای انشعاب کامل برق و آب و گاز مجزا می 

باشد.
د( ارزیابی ملک: ارزش ملک مورد ارزیابی با توجه به مشخصات فوق الذکر اعم از 
عرصه، تاسیسات و ملحقات با فرض عدم قرار گیری در طرح های آتی شهرداری 
و بدهی به ارگان های ذیربط و با در نظر گرفتن قیمت روز به شرح ذیل برآورد می 

گردد: 

ارزش ششدانگ پالک ثبتی به شماره باقیمانده 140 فرعی از 1895 اصلی 
 21/796/000/000 برابر  مرادی  اصغر  علی  آقای  به  متعلق  قم  دو  بخش 

باشد.  ریال( می  میلیون  و شش  نود  و  و هفتصد  میلیارد  و یک  ) دویست 
الی   9/15 ساعت   1401/10/12 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   9/30
حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از 

را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار 
باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی  در 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان 
اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

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

ارزش کلفیمتراژشرحردیف

150110/000/00016/500/000/000عرصه موجود1

5126/000/0001/326/000/000اعیانی زیرزمین2

12130/000/0003/630/000/000اعیانی همکف  با سرپله3

404/000/000160/000/000حیاط سازی4

180/000/000180/000/000امتیازات آب – برق – گاز5

21/796/000/000جمع کل

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه  در  که  قم  شهرستان 
و  کند  ینگی  نعمتی  فریده  ها  خواهان  گردیده  ثبت   162 2ج/ /1401
همگی  زهرا  و  حبیبه   ، رحیمه   ، حمیده   ، معصومه   ، فاطمه   ، صدیقه 
و  عمومی  دادسرای  رئیس  و  محمدی  محمدرضا  خواندگان  محمدی 
 2638 /76 ثبتی  ک  پال فروش  بر  مبنی  استان  مرکز  شهرستان  انقالب 
احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  ح  شر به  کارشناس  قم   2 بخش  اصلی 
خ  مور  14010244000071082 شماره  کارشناسی  قرار  به  بازگشت   ،
پرونده  شماره  و   0100162 پرونده  بایگانی  شماره  به   1401 /3 /23
مسکونی  ملک  باب  دو  ارزیابی  ع  موضو با   140002920001091133
می  استحضار  به   ، اصلی   2178 /1 و   2638 /76 ثبتی  های  ک  پال تحت 
عمل  به  بازدید  نظر  مورد  های  محل  از   1401 /3 /29 تاریخ  در  رساند 
گردد.  می  تقدیم  ذیل  ح  شر به  قسمت  دو  در  کارشناسی  گزارش  و  امد 
طبق  ملک  مشخصات   1 -1  : ج  خاکفر محدوده  در  واقع  ملک  ارزیابی   -1
 2638 از  فرعی   76 ثبتی  ک  پال به  ملک  خانه  قطعه  یک  ثبتی:  استعالم 
مساحت  به  قم  استان  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه   2 بخش  در  اصلی 
سهم  جز  با  قلی  ادینه  فرزند  محمدی  رجبعلی  مالکیت  مترمربع   102 /35
مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  سهم   6 کل  از   6
که   85 الف  سری   833844 چاپی  شماره  به   1390 /4 /6 خ  مور  1827
گردیده  ثبت   90839 شماره  ذیل   533 جلد  ک  امال دفتر   53 صفحه  در 
از  77فرعی  ک  پال دیوار  به  متر  پانزده  طول  به  شماال  اربعه  حدود  است. 
دیوار  به  دیوار  متر  سانتی  هشتاد  و  متر  شش  طول  به  شرقا   ، اصلی   2638
ک  پال خانه  دیوار  به  دیوار  متر   15 /10 طول  به  جنوبا   ،  74 ک  پال خانه 
متری  پنج  ع  به شار دیواریست  و  متر درب   6 /80 به طول  غربا   ، فرعی   75
کوچه   – صدر  موسی  امام  بلوار   – ج  خاکفر  – قم   : ادرس   :2 -1 متغیر. 
ح  شر  3 -1  7 -4 -119 -20 کدنوسازی  با   14 ک  پال  – ج  فر  14 کوچه   –  55
دو  در  خشتی  ع  نو از  قدیمی  ساختمان  نظر  مورد  ک  پال روی  بر  بازدید: 
اعیانی  و  مترمربع   102 /35 عرصه  مساحت  با  همکف(  و  )زیرزمین  طبقه 
فعلی  معبر  عرض  به  توجه  با  است.  گردیده  احداث  مترمربع   137 حدود 
عقب  دارای  ملک   ، متری   8 کوچه  برای  تفصیلی  ح  طر و  متر   4 حدود 
می  مترمربع   90 حدود  اصالح  از  پس  عرصه  مساحت  که  است  نشینی 
و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  انباری  عنوان  به  بیشتر  زیرزمین  طبقه  باشد. 
باشند.  می  گنبدی  صورت  به  ها  است. سقف  اتاق  دارای سه  طبقه همکف 

طبقات  پوشش  باشد.  می  اب  و  گاز  و  برق  های  کنتور  شامل  انشعابات 
سیستم  و  ابی  کولر  سرمایش  سیستم  است.  موزاییک  و  سیمانی  عمدتا 
از  مستاجر  تصرف  در  حاضر  حال  در  ملک  باشد.  می  بخاری  گرمایش 
با  مذکور  ملک  ارزش  ملک:  ارزیابی   4 -1 باشد.  می  افغانستان  اتباع 
در  بدون  مالکیت  سند  ع  نو و  ساخت  کیفیت  و  کمیت   ، موقعیت  به  توجه 
ارزیابی  ذیل  ح  شر به  اینجانب  نظر  به  قبلی  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر 
7ریال  /500 /000 میزان  به  مترمربع  هر  برای  عرصه  ارزش  گردد:  می 
ارزش  7ریال  /676 /250 /000 میزان  برای  مترمربع   102 /35 برای  و 
 137 برای  و  15ریال  /000 /000 میزان  به  مترمربع  هر  برای  اعیان 
محوطه  و  انشعابات  2ریال  /055 /000 /000 میزان  به  مترمربع 
مذکور  ملک  کل  ارزش  270ریال  /000 /000 ع  مقطو سایر  و  سازی 
پنجاه  و  دویست  و  میلیون  یک  و  میلیارد  ده  10ریال  /001 /250 /000
بنام  مستاجر  تصرف  در  ملک  کارشناس  اعالم  حسب  ضمنا  ریال  هزار 
پانصد  رهن  مبلغ  با   1402 /3 /30 تاریخ  تا  محمدزاده  جالل  اقای 
گردید  مقرر  باشد.  می  ریال  میلیون  پنج  ماهیانه  اجاره  و  ریال  میلیون 
 11 /45 الی   11 /30 ساعت   1401 /9 /30 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام 
مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید. 
از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  ج  در محلی  های  روزنامه  از  یکی  در 

نمائید. مراجعه  واحد  
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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پایان سال  تا  ماه  از چهار  ◄     کمتر 
بسیاری  همچنان  اما  است،  مانده  باقی 
اقتصادی،  کالن  و  تولیدی  پروژه های  از 
شبکه  تسهیالتی  حمایت های  معطل 
پرداخت  روند  نمونه  برای  است؛  بانکی 
تسهیالت به ابرپروژه نهضت ملی مسکن 
اقتصادی  وعده  مهم ترین  عنوان  به  که 
از  بیش  گذشت  با  بوده،  مطرح  دولت 
به کار دولت، تعریفی  از شروع  یک سال 
ندارد. موضوعی که بارها در گزارش های 
تابناک اقتصادی به آن اشاره شده است، 
میلیارد  هزار   360 رقم  از  که  گونه ای  به 
تومان تسهیالتی که بانک ها طبق قانون 
سال  در  آن  پرداخت  به  موظف  بودجه، 
هزار   10 حدود  رقمی  بودند،   1400
کاری  کم  شد.  پرداخت  تومان  میلیارد 
سوی  از  عجیب تر  دالیل  با  که  عجیبی 

شد. توجیه  ها،  بانک 
حال در سال جاری که به عنوان تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی رهبر 
انقالب نام گذاری شد، فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان داخلی کمترین انتظاری 
روند  تسهیل  دارند،  بانکی  شبکه  از  که 
بخش  به  بانکی  تسهیالت  پرداخت 
نه  ناباوری،  کمال  در  اما  است.  تولید 
تنها خبری از تسهیل امور از سوی نظام 
اخیر  ماه های  در  بلکه  نیست،  بانکی 
همان اندک پرداخت تسهیالت برای امر 

است. شده  متوقف  هم  تولید 
پایانی  روز های  در  حاال  که  اتفاقی 
اساسی  موانع  از  یکی  عنوان  به  پاییز، 

است.  گرفته  قرار  ملی  تولید  پای  پیش 
این موضوع در حالی است که پیشتر، در 
پرداخت  عدم  خصوص  در  گزارش هایی 
که  بودیم  شاهد  مردم،  به  خرد  وام های 
بانک ها دلیل پرداخت نکردن وام به مردم 
می کردند  بیان  مرکزی  بانک  بخشنامه  را 
بانک  تیرماه  ابالغیه  که  داشتند  تاکید  و 
وام  پرداخت  برای  را  آن ها  دست  مرکزی 

است. بسته 
وام های  پرداخت  توقف  کنار  در  اما 
مردم،  به  بانک ها  از  بسیاری  در  خرد 
عدم پرداخت تسهیالت برای تولید ملی، 
اقتصاد  از  حمایت  برای  جدی  چالش 
ملی شده است و می تواند به توقف روند 
و  کسب  بخش  در  زایی  اشتغال  و  توسعه 

شود. منجر  بنیان  دانش  کار های 
این در حالی است که بررسی ها نشان 
از  بسیاری  ها،  سال  این  در  می دهد، 
بنگاه  به سمت  را  مالی خود  منابع  بانک 
داری برده اند و عمال به معنای واقعی و 
و ملی  تولید داخلی  از  اثرگذار، حمایتی 
انتقاد  مورد  که  موضوعی  اند.  نداشته 
عنوان  به  است.  بوده  هم  انقالب  رهبر 
در   1397 سال  در  انقالب  رهبر  نمونه 
هیات  اعضای  و  رئیس جمهور  با  دیدار 
دولت بیان  داشتند: »جلوی بنگاه داری 
بانک ها را بگیرید؛ بانک برای بنگاه داری 

نیست.« که 
برای  حتی  گزارش،  این  اساس  بر 
به  قانونی  بانک ها  بنگاه داری  منع 
اجرا  به   1394 سال  از  و  رسید  تصویب 

رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون  در  درآمد. 
عنوان  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  پذیر 
موسسات  و  بانک ها  کلیه  که  بود  شده 
سال،  سه  تا  هستند  موظف  اعتباری 
ساالنه حداقل 33 درصد اموال خود اعم 
که  را  سرقفلی  و  غیرمنقول  منقول،  از 
آن ها  تابعه  شرکت های  و  آن ها  تملک  به 
پول  شورای  تشخیص  به  و  است  درآمده 
محسوب  مازاد  مرکزی  بانک  و  اعتبار  و 

کنند. واگذار  را  می شود 
نیز  سیزدهم  دولت  میان  این  در  اما 
به  نسبت  بانک ها  تا  است  داشته  تالش 
ترغیب  مازاد  اموال  و  امالک  واگذاری 
وزیر  خاندوزی  نمونه  عنوان  به  کند. 
جلسه ای  در   1401 مهر  ششم  اقتصاد 
با  دولتی،  بزرگ  بانک  پنج  مسئوالن  با 
و  اموال  واگذاری  ضرورت  بر  صراحت 
امالک مازاد بانک ها تأکید کرد. پیگیری 
که  است  حالی  در  اقتصاد  وزیر  تاکید  و 
در سال 1399 زمانی که خاندوزی نائب 
بود،  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
انتقاد  بانک ها  داری  بنگاه  موضوع  به 
می داند  کسی  »آیا  بود:  گفته  و  داشت 
مالک  بانک ها  که  مسکونی  واحد های 
آن هستند چه تعداد است؟ هشت بانک 
طوری  به  گرفته،  قرار  شناسایی  مورد 
خالی  مسکونی  واحد   500 از  بیش  که 

دارند.«
اقتصادی  کارشناسان  میان  این  در 
فضای  به  بانک ها  ورود  باورند،  این  بر 
تولیدی  واحد های  تملک  و  بنگاه داری 

در  تا  شده  باعث  مختلف،  بهانه های  به 
مالی  منابع  تامین  و  نقدینگی  سمت 
واحد های  به  تهسیالت  ارائه  برای 
تولیدی، امکان پرداخت وام به این بخش 
باشد  نداشته  وجود  تولیدی  و  اقتصادی 

شیوه های  به  دارد،  وجود  هم  اگر  یا  و 
با  مرتبط  اشخاص  و  شرکت ها  به  خاص، 

بگیرد. تعلق  عامل  بانک 
جایی  تا  منفی  و  غلط  روند  این 
عضو  یک  انتقاد  با  که  است  رفته  پیش 
است.  شده  مواجه  مجلس  رئیسه  هیات 
بر  تاکید  با  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 

اینکه باید با سنگ اندازی برخی بانک ها 
مولد  بخش  به  دهی  تسهیالت  مسیر  در 
برخورد شود،  اقتصادی کشور  پیشران  و 
نبود  واهی  بهانه های  با  بانک ها  افزود: 
منابع، از تسهیالت دهی به بخش تولید 

از  بسیاری  که  در حالی  باز می زنند،  سر 
آن ها امالک و اموال مازاد بسیاری داشته 
از  و  رسانده  فروش  به  را  آن ها  اگر  که 
بخش  قفل  قطعا  کنند،  حذر  بنگاه داری 

شد. خواهد  باز  تولید 
اینکه  بر  تاکید  با  دلیگانی  حاجی 
بوده  گردش  در  سرمایه  نیازمند  تولید 

تصمیمات  راستا  این  در  است  الزم  و 
حجم  این  با  گفت:  شود،  گرفته  عاجلی 
از اشتغال زایی که پیشران های اقتصادی 
الزم  کرده اند،  ایجاد  مولد  بخش های  و 
حوزه  این  از  بهتری  حمایت های  است 

در  مردم  نماینده  این  بگیرد.  صورت 
بانک ها  اینکه  بیان  با  یازدهم  مجلس 
سوی  از  واصله  بخشنامه های  طبق 
تسهیالت  ارایه  در  باید  مرکزی  بانک 
افزود:  باشند،  پیشقدم  تولید  بخش  به 
سال  عنوان  با  جاری  سال  نام گذاری 
بر  اشتغالزایی  و  دانش بنیان  تولید 

ضرورت حمایت از بخش مولد و پیشران 
دارد. تاکید  اقتصادی 

تفاوتی  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
حوزه  در  چه  تولید  بخش  از  حمایت  در 
داشته  وجود  خصوصی  چه  و  دولتی 
مالی  تامین  ضعف  کرد:  تصریح  باشد، 
باید در حوزه تولید جبران شود تا بتوانیم 
باشیم. امیدوار  کشور  اقتصاد  آینده  به 

جمع بندی
ابتدا اشاره شد، در  همان طور که در 
کارنامه  سال،  پایان  تا  ماه  چهار  از  کمتر 
بانک  نظارت  تحت  کشور  بانکی  شبکه 
پرداخت  در  قبولی  قابل  نمره  مرکزی، 
ندارد.  تولید  واقعی  بخش  به  تسهیالت 
این در شرایطی است که نام گذاری سال 
در  مسلما  و  دارد  تاکید  تولید  بر  جاری 
شدیدترین  تحت  کشورمان  که  شرایطی 
اقتصادی قرار دارد، ضرورت  تحریم های 
تولیدکننده  از  بانکی  حمایت های 
زمان دیگری است.  از هر  بیش  داخلی، 
از  حمایت هایی که در گام نخست، مانع 
تعطیلی بنگاه های تولیدی می شود و در 
مراحل بعدی می تواند به توسعه و جذب 
نیروی جدید کمک کند و معضل بیکاری 
نهایت  در  و  کند  برطرف  حدودی  تا  را 
نیاز  به  پاسخ  کنار  در  داخلی  محصوالت 
صادراتی  اندازی  چشم  داخلی،  بازار 
کنند؛  ترسیم  خود  فعالیت  آینده  بر  نیز 
مهم  گامی  تحریم،  دوران  در  که  اتفاقی 
اقتصادی  چرخه  برای  ارزآوری  جهت  در 

► بود.     خواهد  کشورمان 

در سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین

● بنگاه داری بانک ها؛ مانعی بزرگ بر سر راه تولید   ●

وصف،  این  با  است.  چین  جانب  از  پایه 
میان  در  آسیا  غرب  به  چین  توجه  لزوم 

است. مشترک  چینی  اندیشمندان 
از   Yang Jiemain ژیمین  یانگ  آقای 
در  سازی  تصمیم  مراکز  بر  اثرگذار  افراد 
قدرت  نقش  اولویت  و  اهمیت  بر  چین 
اقتصادی در ایجاد تحول بنیانی در تغییر 
قطبی  تک  نظام  از  المللی  بین  نظام 
است.  کرده  تأکید  قطبی  چند  نظام  به 
دیدگاه  مقایسه  به  پژوهشی  در  قباًل  من 
»دیوید سینگر« ویانگ ژیمین پرداخته ام 
و خاطر نشان کرده ام دو دیدگاه یاد شده 
تا  بین المللی  نظام  بنیادی  تغییر  پیرامون 
در  و  است  همدیگر  بر  منطبق  زیادی  حد 
دولت  توجه  اهمیت  بر  رویکرد،  دو  هر 
تأکید  نوسازی  برنامه های  پیشبرد  بر  ها 

چین  هستیم  شاهد  چنانچه  است.  شده 
در  اش  اقتصادی  وزن  بخاطر  عمدتًا 
المللی سهیم شده است. تغییر نظام بین 

با این حال جریانی قدرتمند به رهبری 
مقابل  در   Yan Xuetong ژوئتونگ  یان 
و  شده  ظاهر  ژیمین  یانگ  فکری  نحله 
ائتالف  از  پرهیز  در  چین  رویکرد  تغییر 
مسئولین  و  است  شده  خواستار  را  سازی 
نظامی  اتحاد  برقراری  به  تشویق  را  چینی 
دشمنان  با  رویارویی  منظور  به  روسیه  با 
اصل  شدن  پذیرفته  با  کنند.  می  مشترک 
های  طرف  جانب  از  سازی  ائتالف  ایده 
چینی  سازان  تصمیم  چین،  در  رسمی 
اهداف  با  ایده  این  ساختن  منطبق  برای 
و  شراکت  درصدد  خود  های  برنامه  و 
اتفاقا  برآمده اند؛  روسیه  با  اتحاد  نه 

الکساندر  دیدگاه  با  مشابه  رویکرد  این 
در  گرائی  اوراسیا  تئوریسین  دوگین، 

است. چین  به  نسبت  روسیه، 
از  پرهیز  در  چین  نشینی  عقب  لزوم 
است  دهه  یک  از  بیشتر  سازی،  ائتالف 
 Dingli Shen شن  دینگلی  جانب  از  که 
نخبگان  میان  در  نفوذ  با  )اندیشمند 
حاکم چینی( بصورت لزوم احداث پایگاه 
پیگیری  خارج  در  چینی  نظامی  های 
از  پس  سال  سه  که  ای  ایده  می شود؛ 
بصورت  شن  دینگلی  درخواست  طرح 
در  چین  نظامی  پایگاه  اولین  احداث 
و  شد  برآورده   2015 سال  در  جیبوتی 
وانگ  نظریه  تقویت  اقدام چین سبب  این 
بازنگری  که  شد   Wang Yizhou ییژو 
عدم  خارجی  سیاست  مبنای  در  چین 

خواستار  را  خارج  در  کشور  این  مداخله 
جهانی  پدیده  ییژو  وانگ  نظر  به  است. 
شدن باعث در هم تنیدگی منافع و شکل 
صفر  غیر  جمع  حاصل  با  روابط  گیری 
چنین  شود.  می  بین الملل  روابط  در 
عوارض  با  مقابله  برای  دخالت  شرایطی، 
و  ناپذیر می کند  اجتناب  را  جهانی شدن 
را  مداخله  عدم  سیاست  توان  نمی  دیگر 

کرد. پیگیری 
حاکمه  هیأت  در  هایی  نگرش  چنین 
در  گری  نظامی  که  است  آن  گویای  چین 
گریزی  و  یافت  خواهد  ادامه  آسیا  غرب 
با  آمدن  کنار  چگونگی  علمی  بررسی  از 

ندارد. وجود  مزبور  روند 
برای رصد دیدگاه های مطرح در میان 
پژوهشگران  توجه  چینی،  سازان  تصمیم 

تایمز  گلوبال  نشریه  دو  اهمیت  به  را 
ریویو  پسیفیک  و   Global Times
محتوا،  نظر  از   The Pasific Review
تصمیم  با  ارتباط  باالی  سطح  و  نویسنده 
کنم.  می  جلب  چینی  رتبه  عالی  سازان 
با  که  شد  غافل  نباید  نیز  غربی  کتب  از 
چین  حکومت  و  جامعه  از  عمیق  شناخت 
از  کرده اند.  ارائه  خوبی  های  بینی  پیش 
لمپتون  دیوید  پژوهش  است:  جمله  آن 
بستر  »یک  عنوان  با   David Lampton
شمبو  دیوید  های  پژوهش  و  رویا«  چند  و 
»چین  مخصوصًا   David Shambaugh

شود.« می  جهانی 
نویسنده:   / زی  دی  پالیتکس 
 / ذاکری  قاسم  سید   / عبدالحی  ولید 

► ایرانی     دیپلماسی 

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:         09127625987


