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منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون      ◄
تعداد  لحاظ  به  را  قم  جایگاه  قم  استانداری 
و  دانست  مناسب  دانش بنیان  شرکت های 
شرکت   ۱۱۸ بودن  دارا  با  قم  استان  افزود: 
را در کشور دارد که  دانش بنیان، جایگاه هفتم 
دارند. حضور  نمایشگاه  در  آن ها  از  بخشی 
قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کار  به  آغاز  حاشیه  در  قریشی  مهدی  سید 
فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه 
لحاظ  به  را  قم  جایگاه  قم،  استان  بازار  فن  و 

دانست  مناسب  دانش بنیان  شرکت های  تعداد 
شرکت   ۱۱۸ بودن  دارا  با  قم  استان  افزود:  و 
را در کشور دارد که  دانش بنیان، جایگاه هفتم 

دارند. حضور  نمایشگاه  در  آن ها  از  بخشی 
اقتصاد  ستاد  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
قانونی  ظرفیت های  گفت:  استان  دانش بنیان 
دانش بنیان  شرکت های  برای  امسال  خوبی 
شد  ابالغ  متولی  دستگاه های  به  و  شد  ایجاد 
اقدام  و  شناسایی  را  قانونی  ظرفیت های  تا 
دانش بنیانی  شرکت های  آن  بر  عالوه  و  نمایند 

استانی  دستگاه های  طریق  از  مشکالتشان  که 
جلسات  در  و  شناسایی  نیز  است  قابل حل 

می شود. پرداخته  آن ها  به  ستاد 
سخنان  ادامه  در  قم  استاندار  معاون 
و  پژوهش  هفته  مناسبت  به  گفت:  خود 
که  است  طراحی شده  برنامه هایی  فناوری 
حضور  با  و  آن هاست  از  یکی  نمایشگاه  این 
پژوهشگران  فناوران،  دانش بنیان،  شرکت های 

می شود. برگزار  استان  دانشگاه های  و 
قریشی افزود: در این نمایشگاه به نوعی هم 
و  می شود  انجام  فناوری  تقاضای  هم  و  عرضه 
ارائه  بر  عالوه  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 
نیازهای  دریافت  آمادگی  خود  دستاوردهای 
حتی  و  داشته  را  تولیدکنندگان  و  صنایع 
از  می توانند  نیز  دانشگاه ها  و  پژوهشگران 
شده  مطلع  بازدیدکنندگان  پژوهشی  نیازهای 

نمایند. همکاری  و 
وی ادامه داد: عالوه بر حضور متخصصین، 
بسیار  نمایشگاه  از  نیز  مردم  عموم  بازدید 
توانمندی های  با  چراکه  است،  تأثیرگذار 
آشنا  استان  جوانان  و  بومی  شرکت های 
ما  جامعه  نیاز  امروز  که  خودباوری  و  می شوند 

► می شود.   تقویت  است 

و  حوادث  مدیریت  مرکز  سرپرست      ◄
فوریت های پزشکی قم گفت: در حوادث رانندگی 
آبان ماه امسال در قم ۱۵ نفر در صحنه تصادف 
جان باختند که ۶ نفر معادل ۴۰ درصد مربوط به 

است. موتورسیکلت سواران 
افزود: در  ایرنا  با  فر در گفاگو  جلیل گودرزی 
به  مربوط  نیز  داده  رخ  تصادف   ۹۶۲ مدت  این 
حوادث  این  که  است  بوده  موتورسیکلت سواران 
که  گذاشته  برجای  مصدوم   ۱۳۸ و  هزار  یک 
معادل ۴۹ درصد کل مصدومان حوادث می باشد.

حوادث  در  نفر   ۱۵ فوت  به  اشاره  با  وی 
فوتی ها  از  نفر  کرد: ۱۳  بیان  ماه،  آبان  رانندگی 
در محورهای مواصالتی استان جان باخته اند و ۲ 
نفر نیز در تصادف های سطح شهر جان خود را 

داده اند. دست  از 
وی اضافه کرد: در آبان ماه امسال ۳۵ هزار و 

۸۲۷ تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵ استان برقرار و 
منجر به انجام ۹ هزار و ۵۸۲ ماموریت شد.

به  ها  ماموریت  این  در  فر،  گودرزی  گفته  به 
شد. امدادرسانی  نفر   ۶۷۲ و  هزار  هشت 

وی بیان کرد: آبان ماه امسال یک هزار و ۷۹۹ 
حادثه رانندگی در استان قم رخ داد که یک هزار 
نیز جاه ای  و ۳۶۵ حادثه  و ۴۳۴ حادثه شهری 

بوده است.
هزار   ۲ حوادث  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
به صورت  نفر  نفر مصدوم شدند که ۸۴۷  و ۲۹۵ 
سرپایی در محل حادثه درمان و یک هزار و ۴۳۳ 

بیمارستان درمان شدند. به  انتقال  با  نیز  نفر 
در  گفت:  قم   ۱۱۵ اورژانس  مرکز  سرپرست 
این حوادث، بالگرد اورژانس ۱۱۵ سه بار به پرواز 
درآمد و ۲ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرد.
پایگاه   ۲۲ دارای  قم  استان   ۱۱۵ اورژانس 

پایگاه هوایی،  پایگاه جاده ای، یک  شهری، ۱۸ 
۶۱ دستگاه آمبوالنس، ۱۰ دستگاه موتورالنس، 
فروند  یک  و  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  یک 

► است.   انسانی  نیروی   ۲۷۰ با  بالگرد 
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از  قم  آب  سهمیه  کاهش  گفت:  ملت  خانه  در  قم  نماینده      ◄
استان  چاه های  آب  از  کسری،  جبران  برای  تا  شد  موجب  سدکوچری 
کیفیت  کاهش  شاهد  امسال  ابتدای  از  دلیل  همین  به  که  شود  استفاده 

هستیم. قم  استان  شرب  آب 
ظهر  از  پیش  ذوالنوری  مجتبی  االسالم  حجت  نیوز،  قم  گزارش  به 
قم  شرب  آب  وضعیت  خصوص  در  تعارف  بی  رادیویی  برنامه  در  دوشنبه 
قم  استان  به  آب  انتقال  راستای  در  سدکوچری  احداث  داشت:  اظهار 

به  و  است  یافته  کاهش  قم  به  سد  این  آب  ورودی  سهم  اما  است  بوده 
است. شده  داده  مسیر  در  شهرهای  از  برخی 

با  زمینه  این  در  ما  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
این  آب  تمامی  که  است  این  استان  مطالبه  و  داریم  چالش  نیرو  وزارت 
می کند  اعالم  نیرو  وزارت  اما  شود  منتقل  قم  استان  به  می بایست  سد 
تمامی  آب  تأمین  برای  باید  و  است  ملی  چالشی  آب  کمبود  موضوع  که 
با  ها  بازندگی  کاهش  و  خشکسالی  دلیل  به  امروز  که  کشور  شهرهای 

گیرد. صورت  مدیریت  هستند  مواجه  آب  کمبود 
تا  شد  موجب  سدکوچری  از  قم  آب  سهمیه  کاهش  داشت:  ابراز  وی 
همین  به  که  شود  استفاده  استان  چاه های  آب  از  کسری،  جبران  برای 

دلیل از ابتدای امسال شاهد کاهش کیفیت آب شرب استان قم هستیم 
استان  ارشد  مدیران  و  نمایندگان  کار  دستور  در  موضوع  این  پیگیری  که 

می باشد. قم 
حجت االسالم ذوالنوری بیان داشت: در سال های گذشته بیش از ۵۰ 
روستای قم با تانکر آبرسانی می شدند اما طرح های خوبی برای آبرسانی 
به روستاهای قم انجام شده و برخی طرح های نیز همچنان در حال اجرا 

است که امید است به زودی به پایان برسد.
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی همچنین در خصوص اقدامات 
عرصه های  در  دال ها  ای  هنوز  داشت:  بیان  نیز  اقتصاد  زمینه  در  دولت 
اقتصادی محقق نشده و با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و ما در این 
صورت  به  و  عمومی  تریبون های  در  دولت  از  را  خود  مشفقانه  نقد  زمینه 

می کنیم. دنبال  خصوصی 
شیوه  به  اقتصادی  اقدامات  از  برخی  اجرای  در  می توانست  دولت 

کند عمل  بهتری 
خوبی  اقدامات  خود  کار  ابتدای  در  سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
در  دولت  اقتصادی  اقدامات  آثار  امیدواریم  افزود:  است  داده  صورت  را 
در  می توانست  دولت  البته  که  شود  ملموس  کشور  در  نزدیک  آینده ای 

کند. عمل  بهتری  شیوه  به  اقتصادی  اقدامات  از  برخی  اجرای 
شدن  برداشته  داشت:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
بخش  این  در  قیمت ها  جهشی  افزایش  موجب  دامی  نهاده های  یارانه 
افزایش  این  دنبال  به  نیز  محصوالت  و  کاالها  از  دیگر  برخی  و  شده 

رفتند. باال  قیمت ها، 
 ۱۵ تا   ۱۰ اکنون  هم  دولت  داشت:  عنوان  ذوالنوری  االسالم  حجت 
این  و  می کند  پرداخت  را  قبلی  شده  سررسید  اوراق  تومان  میلیارد  هزار 
در حالی است که در ابتدای کار خزانه را خالی تحویل گرفته و مشکالت 

است. داشته  بودجه  تأمین 
اجرای  در  اسالمی  شورای  مجلس  افزود:  ملت  خانه  در  قم  نماینده 
قانون  نیز  این سال ها  در  و  بود  دولت خواهد  اقتصادی همراه  طرح های 
و  کار  و  کسب  تسهیل  قانون  بنیان،  دانش  شرکت های  تولید  جهش 
دریافت مجوزها، قانون اصالح ارزش افزوده و قانون جهش تولید مسکن 

► است.     رسانده  تصویب  به  و  پیگیری  را 

تشریح  را  پژوهش  هفته  در  استان  برنامه های  قم  دانشگاه  رئیس      ◄
کرد.

از  تجلیل  آئین  در  شریفی  حسین  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
سالن  در  پژوهش  هفته  مناسبت  به  که  قم  استان  فناوران  و  پژوهشگران 
زیرساخت های  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  دانشگاه  همایش های 
این  ظرفیت  از  متاسفانه  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  متنوعی  پژوهشی 
اسالمی،  و  انسانی  علوم  حوزه  در  شده  ایجاد  پژوهشی  زیرساخت های 

است. استفاده  نشده  به خوبی  جهانی  سطح  در  تاکنون 
قم  در  تدوین  شده  مقاله   ۸۰۰ دو سال گذشته  اینکه طی  بیان  با  وی 
در سطح جهانی به مرجع علمی و مورد پذیرش مراکز تراز جهانی تبدیل 
مقاله  هزار   ۷۸ با  مقایسه  در  مقاله  تعداد  این  کرد:  مطرح  است،   شده 
تدوین  شده در سال ۱۴۰۰ توسط مراکز علمی کشور، بسیار ناچیز است.

قم  استان  در  علم  تولید  صعودی  سیر  به  اشاره  با  قم  دانشگاه  رییس 
تولید شده در سطح جهانی  مقاالت  ابعاد جهانی، مطرح کرد: حجم  در 

نیست،  بیش تر  ۲درصد  که  قم  اساتید  تعداد  همچنین  و  نیست  کافی 
است. کم  بسیار 

برنامه های استان قم در طول هفته پژوهش و  به تشریح  وی همچنین 
از مراکز  اساتید دانشگاه  و  تورهای دانشجویی  افزود:  و  پرداخت  فناوری 
مستمر  حضور  برای  پیشرفت  راهیان  ستاد  تشکیل  تولیدی،  و  صنعتی 
علمی  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  صنعتی،  مراکز  در  دانشجویان 
 ۳۰ از  بیش  حضور  دانش آموزی،  جشنواره  برگزاری  استان،  فناوری  و 
چهار  و  آموزشی  کارگاه  هفت  برگزاری  فناوری،  نمایشگاه  در  استارتاپ 
نشست تخصصی به همراه تجلیل از پژوهشگران برتر از جمله برنامه های 

است. عرصه  این  در  قم  استان 
سال  در  قم  استان  در  برتر  پژوهشگر   ۵۵ از  اینکه  به  اشاره  با  شریفی 
توانمندی،  تجربه،  از  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  تجلیل   ۱۴۰۱
خالقیت و ظرفیت های این افراد در عرصه های مختلف علمی، صنعتی و 

► نشود.     رها  و  شود  استفاده  باید  دانش بنیانی 

تمام  تا  آمادگی وجود دارد  این  استان قم  استاندار قم گفت: در      ◄
به  اجرایی  و  علمی  راهکارهای  ارائه  منظور  به  را  استان  مسائل  نظام 

شود. ارسال  دانشگاه ها 
فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  آئین  در  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
دانشگاه  همایش های  سالن  در  پژوهش  هفته  مناسبت  به  که  قم  استان 
در  اثرگذاری  نقش  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم 
حل منطقی و بنیادین نظام مسائل استان در حوزه های مختلف صنعتی، 

دارند. زیرساختی  و  فرهنگی  عمرانی، 
وی با اشاره به اینکه در حوزه رشته های فنی ظرفیت خوبی در استان 
 ۸۰ از  بیش  شده  انجام  برآوردهای  طبق  کرد:  مطرح  دارد،  وجود  قم 
کار  بازار  وارد  قم  در  مهندسی  و  فنی  رشته های  التحصیالن  فارغ  درصد 

شد. خواهند 
از  یکی  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباط  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
راه های  از  یکی  کرد:  عنوان  است،  قم  استان  در  رویکردها  اصلی ترین 
است. بنیان  دانش  شرکت های  از  حمایت  و  توسعه  هدف،  این  تحقق 
 وی ادامه داد: همچنین وجود مراکز متعدد علمی و تعداد زیاد اساتید 
و دانشجوها موجب شده است تا استان قم یک ظرفیت علمی کم نظیر در 

سطح ملی و جهانی باشد.
و  تدوین  استان  مسائل  نظام  تمام  اینکه  به  اشاره  با  شاهچراغی 
وجود  آمادگی  این  قم  استان  در  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  مشخص 
و  علمی  راهکارهای  ارائه  منظور  به  را  استان  مسائل  نظام  تمام  تا  دارد 

► شود.     ارسال  دانشگاه ها  به  اجرایی 
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ذوالنوری،نمایندهمردمقمدرمجلس:

علتافتکیفیتآبقمکاهشسهمورودیازسدکوچریاست

رئیسدانشگاهقمتشریحکرد؛

برنامههایاستانقمدرهفتهپژوهشچیست؟

توسطاستاندارقمانجامشد؛

دعوتازدانشگاههابرایحلمسائلاستانقم

مدیرکلهواشناسیقم:
سامانهبارشیجدیدیچهارشنبه
هفتهجاریواردقممیشود

هوای  وضعیت  بینی  پیش  به  اشاره  با  قم  استان  هواشناسی  مدیرکل 
این استان در روزهای آتی گفت: سامانه جدید بارشی از روز چهارشنبه 

هفته جاری وارد قم می شود و شاهد بارندگی خواهیم بود.
هوای  و  آب  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  حیدری  مهران  »گویه«: 
داده های  آخرین  تحلیل  نتایج  به  توجه  با  داشت:  اظهار  قم  استان 
بارشی  سامانه  فعالیت  با  عددی،  یابی  پیش   مدل های  و  هواشناسی 
پراکنده  بارش های  رخداد  و  ابر  افزایش  شاهد  کشور  شمالی  نوار  از 

بودیم. دیروز  عصر  از  قم  استان  در 
به همراه  را  ابرناکی  استان  برای  نیز  امروز  این سامانه  بیان کرد:  وی 
برف  صورت  به  ارتفاعات  در  دما،  کاهش  به  توجه  با  و  داشت  خواهد 

بود. خواهد 
قم  استان  فراگیر  صورت  به  بارش ها  دوشنبه  امروز  داد:  ادامه  وی 
شنبه  سه  روز  سامانه  این  می شود  پیش بینی  و  است  گرفته  بر  در  را 
شد. خواهد  صاف  آسمان  روز  این  اواسط  از  و  شود  خارج  استان  از 
کاهش  هوا  دمای  آینده  روز  سه  طی  که  این  به  اشاره  با  حیدری 
روز  برای  هوا،  بیشینه  داشت:  ابراز  داشت  خواهد  محسوسی 
درجه  یک  نیز  هوا  دمای  کمینه  و   10 استان  مرکز  برای  شنبه  سه 

بود. خواهد  سانتیگراد 
کهک  شهرستان  استان  نقطه  سردترین  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
به یک درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد. است که کمینه هوای آن 

رئیسپلیسراهقم:
تمامیجادههایاستانقم
باوجودبارشبارانوبرفباز

است
این  مواصالتی  محورهای  تمامی  گفت:  قم  استان  راه  پلیس  رئیس 
وضعیت  و  باز،  برف  و  باران  بارش  وجود  با  دوشنبه  امروز  استان، 

است. روان  و  عادی  ترافیک 
»گویه«: سرهنگ مختار پناهی اظهار داشت: اکنون هیچ محوری در 
سطح استان قم مسدود نیست و در اکثر محورها بارش باران و در گردنه 

نعلبندان در آزادراه قم - تهران بارش خفیف برف را شاهد هستیم.
تمامی  در  راه  پلیس  و  راهداری  عوامل  که  این  به  اشاره  با  وی 
هستند  مستقر  هموطنان  به  رسانی  خدمت  برای  استان  محورهای 
بودن  لغزنده  و  محورها  تمامی  در  بارش  وجود  با  خوشبختانه  گفت: 

است. نشده  گزارش  لحظه  این  تا  ای  حادثه  ها  جاده  سطح 
با توجه به این که بارش  پناهی به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد 
لغزنده  ها  جاده  و  است  جاری  سال  پاییز  در  بارش  نخستین  امروز 
و  کنند  رانندگی  طولی  فاصله  رعایت  و  مطمئنه  سرعت  با  است 

باشند. داشته  همراه  زمستانی  تجهیزات 
آذر اعالم کرد. اواخر  را در  وی اجرای طرح زمستانی پلیس قم 

اطالعیهمهمشرکتآبو
فاضالباستانقم

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم در اطالعیه ای با اشاره به 
کاهش شدید دمای هوا، بر ضرورت عایق بندی و ایجاد پوشش مناسب 
برای کنتور، لوله و اتصاالت آبی که در مجاورت هوای آزاد قرار دارند به 

منظور جلوگیری از ترکیدگی، یخ زدگی و قطعی آب تأکید کرد.
اعالم  اطالعیه ای  در  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط 
کرد: به اطالع هم استانی های عزیز می رساند با توجه به کاهش شدید 
دمای هوا به منظور جلوگیری از ترکیدگی، یخ زدگی و قطع آب نسبت 
به عایق بندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لوله و اتصاالت آبی 

که در مجاورت هوای آزاد قرار دارند سریعًا اقدام کنید.«
و  قوانین  به  توجه  با  است  »بدیهی  شده:  تصریح  اطالعیه  این  در   
رعایت  عدم  از  ناشی  مشکل  گونه  هر  بروز  صورت  در  موجود،  مقررات 
کشی  لوله  و  کنتور  محل  بودن  نامناسب  و  شده  یاد  ایمنی  نکات 
متوجه  خسارت  جبران  درخصوص  مسئولیتی  گونه  هیچ  ساختمان، 

بود.« نخواهد  فاضالب  و  آب  شرکت 
پاسخگوی  روزی  شباته  صورت  به   ۱۲۲ تلفن  می شود  خاطرنشان 

است. مردمی  مطالبات  و  مشکالت 

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمخبرداد؛
مشخصشدنعلتمسمومیت

دانشآموزانتاجمعه

قم گفت: علت دقیق مسمومیت  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تا آخر هفته جاری مشخص خواهد شد. دانش آموزان 

با  گفتگو  در  قم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مصری  مهدی 
ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت دانش آموزان مسموم شده، اظهار 
کسب  منظور  به  الزم  بررسی های  انجام  درحال  حاضر  درحال  کرد: 

هستیم. مسمومیت  نحوه  از  اطالع 
شده  انجام  اسکن  سی تی  و  ام آرآی  گذشته  روز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تهران  برای  را  شده  انجام  تست های  و  آزمایش ها  کرد:  مطرح  است، 

شود. داده  قطعی  جواب  اساس  براین  تا  کرده ایم  ارسال 
برآوردهای  طبق  داد:  ادامه  قم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

شد. خواهد  مشخص  نتایج  جاری  هفته  آخر  تا  شده  انجام 
آموزان،  دانش  تعداد  آمار  در  تفاوت  علت  درخصوص  پایان  در  وی 
طبیعتا  و  است  مشخص  آموران  دانش  تعداد  آمار  کرد:  خاطرنشان 
دانشگاه علوم پزشکی باتوجه به بستری بودن افراد آمار دقیق تری ارائه 
بیمارستان  به  دوباره  اما  بودند  شده  مرخص  بعضی ها  البته  می کند، 

. برگشتند

دوفیلممستند
»جمعهدومآوریل«و»آژیر«

درقمرونماییشد

ستاد  سفارش  به  که  »آژیر«  و  آوریل«  دوم  »جمعه  مستند  فیلم  دو 
آن  عوامل  از  و  رونمایی  بود،  شده  ساخته  قم  شهدای  ملی  کنگره 

شد. تجلیل 
»جمعه  مستند  فیلم  دو  ساخت  عوامل  از  تجلیل  و  رونمایی  مراسم   
خوشگفتار  اکبر  علی  حضور  با  شنبه  شامگاه  »آژیر«  و  آوریل«  دوم 
کل  مدیر  رحیمی  قم،  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
عامل  مدیر  طباطبایی  االسالم  حجت  قم،  استان  پرورش  و  آموزش 
موزه  خانه  در  قم  شهرداری  ورزشی  و  هنری  فرهنگی،  سازمان 

شد. برگزار  قم  الدین  زین  شهیدان 
شیخ  شهید  طلبه  خصوص  در  آوریل«  دوم  »جمعه  مستند  فیلم 
رسید  شهادت  به  گویان  کشور  در  که  ابراهیمی  حسن  محمد 

شد. تولید  ابوطالبی  سمانه  کارگردانی  با  که  می باشد 
در  واقع  گویان  کشور  در  قم  علمیه  حوزه  طالب  از  ابراهیمی  شهید 
اسالم  افراد  که  بود  اسالم  دین  تبلیغ  به  مشغول  جنوبی  آمریکایی 
رساندند. شهادت  به  کشور  این  جنگل های  در  و  ربوده  را  وی  ستیز 
و همچنین  این طلبه شهید  ابعاد شخصیتی  به  فیلم مستند،  این  در 

پرداخته شده است. ابراهیمی  نحوه شهادت شهید 
ملی  ستاد  سفارش  به  که  مستندی  فیلم های  از  دیگر  یکی  »آژیر« 
ساخته  ابوطالبی  سلمان  کارگردانی  به  قم  استان  شهدای  کنگره 

شد. رونمایی  مراسم  این  در  نیز  شده 
کارگردان آژیر در این مراسم عنوان کرد: فیلم مستند آژیر روایتی از 

سه حادثه بمباران قم در سال های دفاع مقدس است.
راوندی  آموزان مدرسه قطب  بیان کرد: گروه سرود دانش  ابوطالبی 
به  بعث  رژیم  بمباران  اثر  بر  تربیت  سینما  در  سرود  اجرای  از  پس 
به  پرداختن  در خصوص  نیز  انقالب  معظم  رهبر  که  شهادت رسیدند 

داشتند. تاکید  سوژه  این 
بانوان  از  جمعی  شهادت  به  مربوط  آژیر  مستند  دوم  بخش  گفت:  او 
بمباران  اثر  بر  قم  سجادیه  محله  در  فاطمیه  ایام  عزاداری  مراسم  در 

است. بعث  رژیم 
حمله  به  نیز  مستند  این  سوم  بخش  داد:  ادامه  قمی  کارگردان  این 

می پردازد.  ۶۷ سال  عید  در  عراق  بعث  رژیم  موشکی 
رو  پیش  سختی  کار  مستند  این  ساخت  برای  افزود:  ابوطالبی 
داشت  وجود  زمینه  این  در  کمی  تصاویر  آرشیوی  که  چرا  داشتیم 
از  کمتر  فرصت  در  که  بودیم  مواجه  زمان  کمبود  با  دیگر  سویی  از  و 

شد. ساخته  مستند  این  دوماه 

خبـرخبـر

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده       ◄
خط  راه اندازی  برای  الزم  اراده  گفت:  اسالمی 

دارد. وجود  مصلی  تا  منوریل 
به گزارش شهرنیوز، احمد امیرآبادی در برنامه 
تصمیم  گفت:  نور  استانی  شبکه  ویژه  گفتگوی 
مصلی  تا  اول  فاز  در  مونوریل  که  است  این  بر 
راه اندازی شود و با شرکت مپنا هم در این رابطه 

است. انجام شده  مذاکراتی 
منطقه  و  قم  فرودگاه  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری از یکدیگر جدا شده اند افزود: اولویت 
به وسیله  فرودگاه  عمرانی  عملیات  ادامه  ما 
سرمایه گذار قبلی است و اگر این مسئله منتفی 
به  فرودگاه  الزم،  تصمیمات  اتخاذ  با  باید  شود 

شود. واگذار  دولتی  بخش 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
با بیان  با اشاره به فعالیت های مجلس یازدهم و 
اسالمی  شورای  مجلس  نگاه  بیشترین  اینکه 
و  داشته  اختصاص  کشور  اساسی  مشکالت  به 
اقتصادی  وضع  درباره  بیشتر  وضع شده  قوانین 
سامانه  ارزش افزوده،  بر  مالیات  قانون  که  بوده 

مسکن  تولید  جهش  قانون  و  خریدوفروش  ثبت 
از  حمایت  قانون  گفت:  آن هاست  ازجمله 
خانواده و جوانی جمعیت، بیمه زوج های نابارور، 

مالیات بر خانه های خالی و فروش خودرو بدون 
قرعه کشی بخش دیگری از اقدامات مهم مجلس 

 ► در دوره فعلی بوده است.    

امیرآبادی،نمایندهمردمقمدرمجلس:

خطمونوریلتامصلیراهاندازیمیشود



بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل       ◄
اقدامات  قم،  شهرداری  شهری  خدمات 
مختلف  بخش های  در  شهرداری  مجموعه 
حضرت  شهادت  ایام  برای  خدماتی 

کرد. تشریح  را  زهرا)س( 
با  گفتگو  در  میرهادی  محسن  سید 
بار  ایام غم  به فرارسیدن  با اشاره  شهرنیوز، 
طاهره  صدیقه  شهادت  سالروز  فاطمیه، 
حضرت فاطمه زهرا )س( و تسلیت این ایام 
برای  را  ویژه ای  برنامه های  داشت:  اظهار 
ایام سوگواری شهادت حضرت  از  استقبال 
کردن  سیاه پوش  ازجمله  )س(  فاطمه 
یکپارچه سطح شهر با نصب انواع پرچم ها، 
ریسه های مشکی و بنرهای متناسب با این 
ایام در سطح میادین، معابر و شوارع و محل 
پیرامون  به ویژه  عزاداری،  دسته جات  عبور 
حرم مطهر حضرت معصومه )س( و مسجد 
است. گرفته شده  نظر  در  جمکران  مقدس 
و  تکمیل  جهت  وی،  گفته  به 
 ۸۰ آماده سازی  شهر،  سطح  مناسب سازی 
 ۲۰ فاطمی،  محتوای  با  سرو  المان  عدد 
عدد   ۱۳۰ آستانه،  میدان  در  بیرق  عدد 
فایل  پخش  و  شهادت  تم  با  نجومی  المان 

صوتی از ۳۲ برج اذان، نصب بنرهای آویز و 
پرتابل های شهری در سطح شهر متناسب با 
ایام عزاداری با همکاری مناطق هشتگانه، 
و  ارتباطات  کل  اداره  و  زیباسازی  سازمان 

است. برنامه ریزی شده  بین الملل  امور 

خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
در  همچنین  افزود:  قم  شهرداری  شهری 
کوچه های  تجسمی  نمایشگاه  برگزاری 

بنی هاشم واقع در میدان معلم، عمار یاسر و 
پردیسان هماهنگی و همکاری و پشتیبانی 
خدمات  معاونت  حوزه  مرتبط،  مناطق  الزم 
شهری و سازمان آتش نشانی صورت گرفته 

است.

توسط  ارائه شده  خدمات  دیگر  به  وی 
کرد  اشاره  ایام  این  برای  شهری  مدیریت 
ایستگاه   ۳۵ مجوز  صدور  بیان  ضمن  و 

مجوز  صدور  همچنین  و  تاکنون  صلواتی 
نصب بنر جهت هیئات عزاداری، به منظور 
ایستگاه های صلواتی و هیئات  ساماندهی 
در راستای رعایت اصول ایمنی ترافیکی و 
بهداشتی، از تمامی متولیان ایستگاه های 
توزیع  محل های  در  تا  کرد  درخواست 
محل  پیرامون  نظافت  به  نسبت  نذورات 
تا  باشند  داشته  را  الزم  اهتمام  توزیع 
اهل بیت  کریمه  حرم  زائران  و  شهروندان 
ایام  این  در  آن  معنوی  فیوضات  از  )س( 

شوند. بهره مند  کامل  به طور 
ستادهای  فعالیت  از  ادامه  در  میرهادی 
شهرداری  خدمات رسانی  هشتگانه 
 ۱۶۵۰ به کارگیری  با  شهادت  روز  و  درشب 
سطح  در  شهری  خدمات  پرسنل  از  نفر 
تنظیف  کنترل  جهت  هشتگانه  مناطق 
طریق  از  شهری  محیط  مناسب سازی  و 
آماده سازی  و  انهار  الیروبی  شستشو، 
ایستگاه های  مساجد،  پیرامون  محیط های 
سیستم  همچنین  و  حسینیه ها  و  صلواتی 
از  شهری  پسـماندهای  کنترل  یکپارچه 
مـکانیزه  ماشین آالت  به کارگیری  طریق 
جهت  مکانیزه  جاروب  پسماند،  جمع آوری 

کارتن  و  فان  مخازن  اصلی،  معابر  نظافت 
داد. خبر  پالست ها 

شهر  ایمنی  ضریب  افزایش  بیان  با  وی 
یادآور شد: در راستای افزایش ضریب ایمنی 
و  ایستگاه ها  آماده باش  و  فعالیت  از  شهر 
آتش نشانی  سازمان  اکیپ های  استقرار 
شهر،  مرکزی  هسته  در  ایمنی  خدمات  و 
)س(،  اهل بیت  کریمه  مطهر  حرم  پیرامون 
محل های  و  جمکران  مقدس  مسجد 
پیاده و  برگزاری مراسم در قالب اکیپ های 
خودروئی به همراه ماشین آالت و تجهیزات 

گرفت. خواهد  صورت  آتش نشانی 
خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
اکیپ های  فعالیت  از  قم  شهرداری  شهری 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری در راستای 
آسیب های  و  ناهنجاری  به  رسیدگی 
اجتماعی از قبیل سد معبر و متکدیان و… 
)س(  اهل بیت  کریمه  مطهر  حرم  پیرامون 
حمل ونقل  خدمات  ارائه  و  شهر  سطح  و 
سازمان های  آماده باش  با  همگانی 
جابجایی  جهت  تاکسی رانی  و  اتوبوس رانی 
و حمل ونقل عزاداران به عنوان اهم اقدامات 
► نمود.    اشاره  ایام  این  در  شهرداری 
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خبرنگار حوزه مدیریت شهری با اشاره به اثرات تحوالت سریع عرصه 
قم  نخبگان  و  بزرگان  گفت:  شهروندی،  عرصه  مطالبه گری  بر  رسانه 

این شهر فکری کنند. باید برای تجدید حیات رسانه در 
جلسه  در  آخوندی  زینب  بیست،  شهر  گزارش  به 
و  رسانه  »نقش  موضوع  با  قم پژوهی  بنیاد  چهارصدوچهل وهشتم 
دیرباز  از  داشت:  اظهار  قم«،  شهری  توسعه  در  اجتماعی  نهادهای 
ایفا  مؤثری  نقش  شهرسازی  تکوین  در  توانسته  شهری  نقد  با  رسانه 

. کند
طول  در  مختلف  شهری  جنبش های  شکل گیری  به  اشاره  با  وی 
میالدی   ۱۹۶۰ دهه  از  افزود:  جهان،  بزرگ  شهرهای  در  تاریخ 
بازسازی  و  ساخت  در  شهروندان  کنشگری  زمینه  در  مهمی  اتفاقات 
از  که  آموخته اند  جهان  در  شهروندان  و  داده  رخ  شهری  فضاهای 
سهیم  خود  سرنوشت  در  می توانند  اجتماعی  کنشگری  طریق 

. شند با
باید  شهرها  اینکه  به  اشاره  با  شهری  مدیریت  حوزه  خبرنگار  این 
ساالری  سرمایه  خدمت  در  تنها  اینکه  نه  شوند  ساخته  مردم  برای 
و  گروه ها  تمام  منظور  می کنیم،  مردم  از  صحبت  وقتی  گفت:  باشند 
قومیت،  جنسیت،  اقتصادی،  طبقه  به  توجه  بدون  اجتماعی  اقشار 

است.  … و  جسمانی  وضعیت 
مناسب  شهری  فضاهای  دارند  حق  اقشار  این  تمام  داد:  ادامه  وی 
باشند. دخیل  شهری  زندگی  مهم  تصمیمات  در  و  داشته  را  خود  با 

در  رسانه  نقش  به  اشاره  با  شهری  مدیریت  حوزه  خبرنگار  این 
کنشگری شهروندی گفت: در دنیای امروز که رسانه در مسیر تحول 
بسیاری  چالش های  با  مسئله  این  است،  گرفته  قرار  سریع  خیلی 
سنتی  شکل  به  رسانه  طریق  از  آفرینی  نقش  دیگر  و  شده  روبه رو 

نیست. امکان پذیر 
وی اظهار داشت: مک لوهان در دهه هفتاد میالدی از تأثیر پلتفرم بر 
را طرح  است«  پیام  »رسانه همان  معروف  و جمله  محتوا سخن گفت 
مخاطب  کوچ  که  چرا  است؛  شده  آشکار  امروز  کالم  این  تحقق  کرد. 
از مطبوعات به فضای مجازی اثر کامال روشنی بر مسئله مطالبه گری 

شهروندی گذاشته و این پدیده را تغییر شکل و محتوا داده است.
سخن  آن  از  هابرماس  که  عمومی  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  آخوندی 
بوم  زیست  تغییر  داد:  ادامه  است  یافته  شکل  تغییر  امروز  می گفت 
تاثیر  رسانه ها  این  در  شده  ارائه  محتوای  بر  شهروندی  رسانه های 

است. گذشته  انکاری  قابل  غیر 
در  تعمیق  و  تحلیل  فرصت  مجازی  فضای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  باید  دوران  این  در  گفت:  است  کرده  سلب  مخاطب  از  را  مطالب 
که  باشیم  شهروندی  مطالبه گری  از  شده  بروز  و  جدید  شکل  دنبال 
صحبت  و  پیرامون  جهان  به  کردن  فکر  برای  بیشتری  فرصت  ما  به 

بدهد. را  کنونی  و  آتی  چالش های  درباره  کردن 
پیگیری ها  از  بسیاری  کرد:  اظهار  شهری  مدیریت  خبرنگار  این 
شده  محور  شخص  امروز  شهری  توسعه  در  عامه  حقوق  احقاق  برای 
پیگیری  و  استمرار  در  اجتماعی  حرکت های  خاصیت  درحالی که 

است. دقیق  و  شده  مطالعه 
 ۱۳۱۴ سال  از  قم  در  استوار  روزنامه  انتشار  آغاز  به  اشاره  با  وی 
و فعاالن صنعت  از نظر وجود فرهیختگان  گفت: قم شهری برجسته 
نیست. این شهر  زیبنده  و وضعیت فعلی رسانه ای  و نشر است  چاپ 

رسانه ای  مصرف  حیطه  در  شده  انجام  پژوهش های  به  آخوندی 
مردم قم اشاره کرد و افزود: بیشترین توجه در حال حاضر نسبت به 
از گذشته  و مردم قم بسیار کمتر  شبکه های اجتماعی صورت گرفته 

می دهند. قرار  مرجع  را  خبرگزاری ها  و  مطبوعات 
فعلی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  شهری  مدیریت  حوزه  فعال  این 
که  چرا  داشت  عاجلی  فکر  باید  آن  احیای  و  شهری  نقد  نجات  برای 
مختلف،  موضوعات  در  نخبگان  و  شهروندان  دیدگاه های  بیان  بدون 
از آن  بود که نمونه هایی  پایین خواهد  به  باال  از  و  تصمیمات یکطرفه 

است. مشاهده  قابل 
و  کرد  اشاره  قم  در  شهر  گفتمان  خانه  ایجاد  در  دولت  وعده  به  وی 
برسند  ثمر  به  و  شده  پیگیری  باید  وعده ها  اینگونه  داشت:  عنوان 
برای  پایگاهی  حاضر  حال  در  شهری  مدیریت  حوزه  فعاالن  که  چرا 

ندارند. مسئوالن  با  گفت وگو  برای  تریبونی  و  نظر  تبادل 
در ادامه این جلسه اعضای حاضر بنیاد قم پژوهی به تحلیل وضعیت 
و  تحلیلی  روزنامه نگاری  تقویت  لزوم  از  و  پرداخته  قم  شهر  در  رسانه 
شهرسازی  مکتوب  تاریخ  گردآوری  ضرورت  گفتند.  سخن  شهری 
این  در  که  بود  دیگری  موضوع  استان  مطبوعات  بر  تکیه  با  قم  شهر 

شد. اشاره  آن  به  جلسه 

یادداشت
استانی  جشنواره  بیست وسومین       ◄
تئاتر قم در حالی به ایستگاه پایانی رسید 
دوره  این  در  را  متفاوتی  حاشیه های  که 

کرد. تجربه 
بیست وسومین  بیست،  شهر  گزارش  به 
به  حالی  در  قم  تئاتر  استانی  جشنواره 
حاشیه های  که  رسید  پایانی  ایستگاه 

کرد. تجربه  دوره  این  در  را  متفاوتی 
به  یادداشتی  در  قم  هنرمندان  از  یکی 

پرداخت. جشنواره  این  نقد 
با  امسال  جشنواره  می رفت  »انتظار 
و معنوی  تمام قد مادی  به حمایت  عنایت 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  دکتر 
ماندگارترین  از  یکی  قم  استان  اسالمی 
که  بویژه  باشد.  استان  تئاتری  رویدادهای 
به  نمایش  هنر  از  مدیرکل  رویکرد حمایتی 
تسری  نیز  کل  اداره  این  کارمندان  بدنه 

بود. شده  داده 
جشنواره  نمایش های  بیشتر  تماشای 
مختلف  بخش های  بسیج  مدیرکل،  توسط 
جشنواره،  برگزاری  در  اداره کل  این 
تاالر  افزاری  سخت  ظرفیت  اختصاص 
همه  از  و  آوینی  تاالر  و  هنر  و  فرهنگ 
برابری  چهار  تا  سه  مالی  حمایت  مهم تر 
دوره  نسبت به  جشنواره  برگزاری  بودجه 
برای  خوبی  روزهای  نویدبخش  قبل 
قم  تئاتر  استانی  جشنواره  بیست وسومین 

. د بو
اصغر  جناب  تئاتر  پیشکسوت  انتخاب 
آغاز  جشنواره،  این  دبیری  برای  نوبخت 
استانی  جشنواره  »بیست وسومین  مسیر 
درست  عبارت  شاید  البته  بود.  قم«  تئاتر 
پشت  تصویر  و  پوستر  در  که  باشد  این 
بود:  گردیده  درج  اختتامیه  آئین  سن 
استانی  تئاتر  جشنواره  »بیست وسومین 

شما. با  انتخاب  ظرافت  و  دقت  قم«! 
از  تبلیغاتی،  و  خبری  ستاد  تشکیل 
رویداد  هر  اجرایی  اقدامات  اصلی ترین 
بر  عالوه  که  است  هنری  و  فرهنگی 
در  درست،  مسیر  از  موثق  اخبار  انعکاس 
مستمر  تالش های  و  فعالیت ها  انعکاس 
مؤثر  بسیار  فرهنگی  و  هنری  مسئولین 
ساده  اصل  این  به  بی توجهی  اما  است. 
در برون داد خبری جشنواره کاماًل مشهود 

بود.
این  اختتامیه  از  روز  سه  که  اکنون 
و  پیج  خبر  آخرین  گذشته،  نیز  جشنواره 
معرفی  درباره  جشنواره  این  رسمی  کانال 
 ۱۵ به  مربوط  که  است  منتقدین  و  داورها 
خبر  حالت  بهترین  در  است.  پیش  روز 
قبل  روز   ۷ به  مربوط  که  افتتاحیه  مراسم 

. ست ا
کل  اداره  سایت  اطالع رسانی  اگر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی قم، صفحه اطالع 
رسانی انجمن هنرهای نمایشی استان قم 
تقریبًا  نبود،  تئاتر  ایران  خبری  پورتال  و 
درز  بیرون  به  این جشنواره  از  هیچ خبری 
از  که  هم  خبری  بازتاب  اندک  نمی کرد. 
رسمی  خبرگزاری های  در  جشنواره  این 
و  خبری  نشست  به  مربوط  شد،  منتشر 
شروع  از  پیش  جانبه  دو  دیدارهای  به 

است. پرداخته  جشنواره 
سال های  طی  که  است  حالی  در  این 
جشنواره  اخبار  پوشش  و  تولید  گذشته 
روابط  طریق  از  یا  خبری  ستاد  قالب  در 
در  نمایشی  هنرهای  انجمن  عمومی 
در  و  می گرفت  قرار  رسانه  اصحاب  اختیار 
حوزه  به  فعلی  دوره  مثل  دوره ا ی  کمتر 

شد. بی توجهی  رسانه 
مدیر  انتقاد  مورد  حتی  که  موضوعی 
بود.  گرفته  قرار  قم  شهرداری  سه  منطقه 
تماشای  به  که  وزیری«  روحانی  »مهرداد 
بود،  از نمایش های جشنواره نشسته  یکی 
از  یکی  با  خود  گفت وگوی  از  بخشی  در 
رسانه ها عنوان کرده بود: »سطح امکانات 
جمله  از  زمینه ها  برخی  در  جشنواره 
در  تنها  نه   … و  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
ضعیف  بلکه  ندارد،  قرار  مطلوبی  سطح 

است.«
مشهود  حدی  به  بخش  این  ضعف 
به  عالقه مندان  و  دنبال کنندگان  که  بود 
و  درست  اطالع  قم  استان  در  جشنواره 
نداشتند.  اجراها  مکان  و  زمان  از  موثقی 
منتقد  که  رفت  پیش  آنجا  تا  ضعف  این 
و  یادداشت  انعکاس  برای  خود  جشنواره، 

زد! باال  آستین  جشنواره  برای  محتوا 
در  می تواند  که  تئاتر  محرک  موتور 
تأثیر  مخاطب  جذب  و  اقتصادی  بخش  
عمومی  اجراهای  باشد،  داشته  بسزایی 
که  آنجاست  تا  مورد  این  اهمیت  است. 
در  شرکت  شروط  از  یکی  عمومی  اجرای 

. ست ره ها ا جشنو
بی شمار  فواید  از  بهره مندی  لزوم 
که  دارد  اهمیت  آن قدپر  عمومی  اجرای 
امور  مسئول  رونده«  »حسن  گفته  به  بنا 
هنرهای  اداره کل  استان های  هماهنگی 
برگزاری  امکان  دالیلی  به  اگر  نمایشی، 
قبل  نمایش ها  برای  عمومی  اجراهای 
گروه  ها  نبود،  میسر  امسال  جشنواره  از 
می توانند پس از پایان جشنواره و با آرامش 
تبلیغاتی،  و  اجرایی  برنامه ریزی  با  و  خاطر 

ببرند. صحنه  روی  به  را  خود  نمایش 
مسئولین  نیست  مشخص  حال 
منطقی،  و  استدالل  کدام  بر  بنا  جشنواره 
در طول  ملزم می کنند  را  نمایشی  گروه   ۸
و هر کدام فقط  به صورت فشرده  ماه  یک 

در  باشند.  داشته  هم  پشت  اجرا   ۵ یا   ۴
سازی  آماده  و  تمرین  فرصت  نه  که  حالی 
بهره مند  تبلیغات  فرصت  از  نه  و  داشتند 
همه  این  بسیج  از  هدف  مگر  شدند. 
حمایت های  و  افزاری  سخت  امکانات 
محصول  ارائه  جز  چیزی  معنوی،  و  مادی 

نیست؟ هنری  کیفیت  با 
به جا و درست دبیر جشنواره  از تصمیم 

خود  به  گیشه  فروش  مبلغ  تقدیم  در 
آیا  ولی  گذشت.  نباید  اجرایی  گروه های 
برنامه ریزی  نوع  این  با  درست  تصمیم  این 
تعدا د  تخمین  بود؟  اجرا  قابل  فشرده 
اجرایی  گروه های  فروش  آمار  و  مخاطبین 

می دهد. نشان  را  دیگری  چیز 
گروه های  از  یکی  عوامل  و  کارگردان 
 ۲۴ به  نزدیک  جشنواره  این  نمایشی 
شرایط  تا  بودند  مانده  سالن  در  ساعت 
دیگر  کند.  آماده  بعد  روز  برای  را  اجرا 
داشتند.  مشابهی  مشکالت  نیز  گروه ها 
جز  معنایی  بی تدبیری ها  و  اتفاقات  این 
»فدا کردن اجراهای عمومی، برای اجرای 

ندارد.« جشنواره 
شدن  اجرایی  عدم  از  گروه ها  از  برخی 
تأمین  در  جشنواره  مسئولین  تعهدات 
حدی  به  داشتند.  گله  نیاز  مورد  امکانات 
دلیل  به  نمایشی  گروه های  از  یکی  که 
قصد  جشنواره  تعهدات  نشدن  برآورده 
توجه  با  که  داشته  را  جشنواره  از  انصراف 
هنرهای  انجمن  حمایت  با  شنیده ها  به 
نیازهای  نمایشی استان قم و مرتفع شدن 
سخت افزاری، این گروه در جشنواره ماند 
جشنواره  این  برگزیدگان  از  یکی  اتفاقًا  و 

شد. نیز 
در  که  غریبی  و  عجیب  اتفاقات  از 
گذشت.  نباید  افتاد  اختتامیه  مراسم 
نزدیک  با  ساعت  چهار  بلندی  به  مراسمی 
برگزیده!  و  تقدیر  و  کاندیدا  عنوان   ۷۰ به 
بنگاه  به  شود  تبدیل  جشنواره  اینکه 

صد  چند  بودجه  تقسیم  برای  خیریه 
داشتن  نگه  راضی  برای  شاید  میلیونی 
این  در  شرکت کنندگان  اتفاق  به  قریب 
آینده  برای  آیا  اما  باشد،  کافی  جشنواره 
است؟  مفید  هم  شهر  این  نمایش  هنر 
برای  درستی  تربیتی  نکات  می تواند  آیا 
این  در  شرکت کننده  جوان  هنرجویان 
سالم  رقابت  که  باشد  داشته  جشنواره 

اتفاقی  موفقیت  به  رسیدن  و  چیست 
می خواهد؟  مجاهدت  و  تالش  و  نیست 
و  جایزه  به  رسیدن  عطش  می تواند 
زیاد  آن قدر  هنرجویان  در  را  موفقیت 
کنند؟  شبانه روزی  را  تالش شان  که  کند 
جایزه ی  انواع  به  تالشی  اندک  با  اینکه  یا 
نفره  تا سه  دو  و جایزه  های مشترک  تقدیر 
خواهند  دست  فراوان  کاندیداشدن های  و 
قله های  که  می شود  این گونه  یافت. 
نظرشان  در  بزرگ  موفقیت های  و  بلند 

می کند. جلوه  سهل الوصول 
تمام شد  این ها که بگذریم جشنواره  از 
کاشته ایم  آنچه  که  آخر  شب  به  رسیدیم  و 
و  زنیم  بند  شکسته ایم  آنچه  و  کنیم  درو 
از  که  نُکَند  کنیم،  نزدیک  هم  به  را  دل ها 
شده  کم رنگ  رفاقت ها  رقابت،  هیجان 

. شد با
تقدیم  درست  برنامه ریزی  عدم 
تقدیرنامه های  متعدد  جابه جایی  جوایز، 
امالیی،  و  تایپی  اشتباهات  و  برگزیدگان 
داوران  هیئت  آرای  در  بارها  و  بارها 
عدم  می خورد.  چشم  به  جشنواره 
برای  مهمانان  از  دعوت  جهت  برنامه ریزی 
از  قطاری  که  شد  باعث  نیز  جایزه  اهدای 
این  شاهکار  و  باشند  سن  روی  مسئولین 

بخورد. رقم  هم  اختتامیه 
قم،  نمایشی  هنرهای  انجمن  بایکوت 
جشنواره  این  در  که  دیگری  عجیب  اتفاق 
استان  تئاتر  رویداد  بزرگترین  داد.  رخ 
نه  نمایشی  هنرهای  انجمن  از  و  باشد 

شود  برده  اسمی  نه  و  شود  گفته  سخنی 
در  گیرد  صورت  سن  روی  به  دعوتی  نه  و 
هنرهای  انجمن  می شود  گفته  که  حالی 
نمایشی استان قم حمایت مادی و معنوی 

داشت. جشنواره  این  از 
با  مرتبط  هنری  فرد  اصلح ترین  اینکه 
فرهنگ  کل  مدیر  از  بعد  را  جشنواره  این 
رئیس  جشنواره،  دبیر  و  استان  ارشاد  و 
انجمن هنرهای نمایشی بدانیم، سخنی به 
گزاف نگفته ایم. ولی اینکه چرا پدِر منتقد 
می شود،  دعوت  سن  روی  به  جشنواره 
دعوت  سن  روی  به  فیلمساز  و  کارگردان 
می شود، پیشکسوت تئاتر دعوت می شود، 
و  غیرهنری  ارگان های  محترم  مسئولین 
فرهنگی مثل شهرداری و اداره کار دعوت 
هنرهای  انجمن  رئیس  اما  می شوند، 
نمی شود  دعوت  سن  روی  استان  نمایشی 
و اسمی از انجمن نمی آید. تذکرات پنهان 
و پیدای برخی مسئولین به دبیر جشنواره 

نمی کند. افاقه  هم 
جالب تر اینکه دو نمایش برتر و برگزیده 
هنرجویان  توسط  عمدتًا  جشنواره  این 
نمایشی  هنرهای  انجمن  در  یافته  تربیت 
تولید  انجمن  این  در  شاغل  اساتید  و 
جایزه شان  که  نبود  بد  شاید  بودند،  شده 
دریافت  خودشان  مسئول  دست  از  را 

! ند می کرد
که  جشنواره ای  پیشکسوت  دبیر 
قرار  خود  حساب  تسویه  محل  را  جشنواره 
می دهد، نشان می دهد که هنوز جشنواره 
با آن مفهوم واقعی اش فاصله زیادی دارد. 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  که  حالی  در 
جشنواره  خبری  نشست  در  قم  اسالمی 
بین  مناقشه ای  »هیچ  بود  کرده  عنوان 
ندارد،  وجود  جشنواره  دبیرخانه  و  انجمن 
قم  نمایشی  هنرهای  انجمن  مسئوالن 
با  را  همکاری  کمال  محبت  نهایت  در 
دبیرخانه  مسئوالن  و  دارند  نوبخت  آقای 
نیز متقاباًل چنین نگاهی دارند«  جشنواره 
زدن  بند  جای  به  هنوز  متأسفانه  اما 
ریخته  نمک  است  قرار  دل ها  شکستگی 
توجیهی  و  منطقی  دلیل  زخم ها.  به  شود 
»غفلت«،  این  برای  آورد  نمی توان 
و  عنوان  هر  یا  و  رقیب«  »توهم  »حذف«، 

دیگر. منفی  و  مثبت  توجیه 
جشنواره،  دبیری  برای  می رسد  نظر  به 
دلسوزی،  گذشت،  صدر،  سعه  می بایست 
کسوت  از  پس  نیز  را  معرفت  و  فداکاری 
می کنم  اشاره  آخر  در  داد.  قرار  مدنظر 
آیین  در  جشنواره  دبیر  پایانی  سخن  به 
اختتامیه که »آمدم تا خادم دلسوزی باشم 
»شاید  نشد.  اما  نازنینان…  شما  برای 
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سازمان آگهی های 

روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
حل  شوراهای  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  دهاقان  شهرستان 
پرونده  همچنین  و  ۲/۹۹ج/۳۴۳شورا  شماره  به  قم  شهرستان  اختالف 
گردیده  ثبت  به  ۷۲۰/ج۱۴۰۰/۱  های۱/۱۴۰۱ج/۲۹۱و۱۰/۰۹۸ج/۴۲۲و 
محمد  و  مقدم  علی  و  پناه  یزدان  بهنام  و  آبادی  موسی  امامی  اصغر  آقای  له 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  نقاش  حبیب   آقای  علیه  اسکندری 
عنوان  به  مبلغ۱/۰۰۹/۰۴۸/۶۶۷ریال  و  ریال  مبلغ۲۰/۱۸۰/۹۷۳/۵۴۷ 
له در قبال بدهی محکوم علیه  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم 
کرده  معرفی  قم  ۲ثبت  بخش  ۲۲۱۹-اصلی  از  ۲۴۱فرعی  ثبتی  پالک  با  ملک 
که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است دادگاه تسلیم نماید باستحضار 
میرساند از محل مورد نظر به نشانی قم -بلوار حضرت معصومه کوی ۱۲ نبش 
کوی ۴ بازدید بعمل آمد که با توجه به بازدید بعمل آمده استماع نظر خواهان 
محمد  سید  )آقای  قبلی  محترم  کارشناس  نظریه  مطالعه  خوانده  مستاجر  و 
مساحت  به  زمین  دانگ  میگردد:شش  اعالم  ذیل  شرح  به  باف(موارد  صوف 
از۲۲۱۹اصلی  فرعی   ۲۴۱ ثبتی  پالک  شماره  به  مربع  ۱۶۶/۱۹متر  حدودی 
در  قم  ثبت  دو  مذکوربخش  اصلی  از  فرعی   ۳ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
مشارع  به  آن   جنوب  و  شرق  حد  که  میباشد  نقاش  ا...  حبیب  آقای  مالکیت 
یک  شامل  پالک   در  شده  اجرا  ساختمان  براست(  دو  بصورت  )پالک  میباشد 

ورق  پوشش  و  ساز  دست  سبک  سازه  با  شیبدار  سقف  آجری  دیوار  با  کارگاه 
با کف و دیوار سیمان و یک ساختمان اداری  ۵متر  ارتفاع متوسط  به  موج دار 
دارای  و  بوده  ۱۴۰مترمربع  احداثی  تقریبی  اعیانی  بود  مشخصات  همین  با 
میباشد.نوع  آمپر  فاز۲۵  سه  برق  انشعاب  یک  و  آب  یک  و  گاز  انشعاب  یک 
رفیعی  سهرابی  مستاجر)آقای  اختیار  در  و  بوده  کارگاه  ملک  فعلی  استفاده  
 ۱۰ ماالجاره  با  ماه  دی  تا  اجاره  مدت  ایشان  ی  اعاده  بر  بنا  که  باشد  (می 
میباشد.باتوجه  اجاره  تومان  میلیون  سه  ماهیانه  و  پیش  پول  تومان  میلیون 
پایه  قیمت  احتمالی  های  بدهی  و  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  فوق  موارد  به 
میلیون  دویست   میلیاردو  سه  و  ۲۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)بیست  ملک 
مربع  هرمتر  قرار  از  میباشد:عرصه۱۶۶/۱۹مترمربع  ذیل  شرح  به  ریال( 
متر   ۱۴۰ اعیانی  ۲۰/۷۷۳/۷۵۰/۰۰۰ریال  جمعا  ریال   ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰
جمعا۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مربع۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  متر  هر  قرار  از  مربع 
ذکر  به  الزم  ۳۲۶/۲۵۰/۰۰۰ریال  مقطوعا  انشعابات  و  امتیازات  سازی  حیاط 
به   محکوم  قبال  در  ششدانگ  از  سهم   ۲۴۰ از  سهم    ۱۲/۳۶۷ مقدار  است  
سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم  مقدار۱۱۰/۷۰۶  و  شورا   ۲/۹۹ج/۳۴۳  پرونده 
مقدار۴۵/۰۶۲   ۱۰/۹۸ج/۴۲۲و  پرونده  به  محکوم  قبال   در  ششدانگ 
۱/۱۴۰۰ج/۷۲۰و  پرونده  قبال  در  ششدانگ   سهم   ۲۴۰ از  مشاع   سهم 
پرونده  درقبال  ششدانگ   ۲۴۰سهم  از  مشاع  سهم   ۴۰/۶۳۲ مقدار 

در  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم  مقدار۱۰/۴۳۸  ۱/۱۴۰۱ج/۲۹۱و 
الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  الذکر  فوق  های  پرونده  عشرکلیه   نیمک  قبال 
در۱۴۰۱/۰۹/۲۶ساعت ۱۲/۱۵تا۱۲/۳۰صبح به ادرس قم خ ساحلی جنب 
مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  برسد.لذا  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
این  باهماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
اجرا از مورد مزایده از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
مبلغ  میبایست  کنندگان  شرکت  میگردد)که  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  دریکی  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  میتواند  اجرا  دادورز  باشند(ضمنا  داشته  همراه  باشد  شخص  
اموال را به وعده قرار دهد.در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بهارا فی 
مزبوراز  مهلت  حداکثر  نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
جهت  میگردد  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد. 

نمایید. مراجعه  واحد  به  بیشتر  اطالعات 
نيا  قم-ساعدی  شهرستان  دادگستری  احکام  دادورزاجرای 
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ایجادفضایرقابتیباتعریف
بستههایتشویقیبرایساخت

مهمانپذیردرقم

سیاست های  باید  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
رقابتی و تشویقی برای ساخت مهمان پذیرهای استاندارد در پیرامون 
آبشار  از محله هایی مانند کوچه  این کار تمرکز  با  تا  آید  به وجود  حرم 

برداشته می شود. ندارد،  را  ایمنی  از مالحظات  که هیچ یک 
شهرسازی  کمیسیون  جلسه  در  نیازمند  نرجس  شهرنیوز،  گزارش  به 
خانه  ساماندهی  موضوع  با  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  معماری  و 
مسافرها تشکیل شد، تعداد مسافران و زائران شهر قم را موردبررسی 
به  زائران،  و  مسافران  زیاد  حجم  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  قرارداد 

داریم. نیاز  شهر  در  اقامتی  امکان  نوع  همه 
افزود:  و  نکرد  ارزیابی  مطلوب  را  قم  مردم  اقتصادی  شرایط  وی 
حضرت  حرم  و  مذهبی  گردشگری  حوزه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت 
به  دستگاه ها  همه  باید  و  دارد  وجود  قم  شهر  برای  معصومه)س( 
در  اقتصادی  رونق  تا  کنند  کمک  مسافر  ماندگاری  ساعت  افزایش 

بیفتد. اتفاق  شهر 
از  استفاده  کرد:  تأکید  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
شده  عالی  قم  مردم  اقتصادی  شرایط  تا  است  کافی  پتانسیل  همین 

کند. پیدا  توسعه  شهر  و 
ساخت  برای  تشویقی  و  رقابتی  سیاست های  باید  داد:  ادامه  وی 
این  با  تا  آید  وجود  به  حرم  پیرامون  در  استاندارد  مهمان پذیرهای 
مالحظات  از  هیچ یک  که  آبشار  کوچه  مانند  محله هایی  از  تمرکز  کار 

می شود. برداشته  ندارد،  را  ایمنی 
سفر  جذابیت  و  مطلوب  شرایط  باوجود  داد:  تذکر  پایان  در  نیازمند 
این فضای رقابتی  و  ایجاد کرده  در قم، طرح تشویقی فضای رقابتی 
شورای  در  و  داشته  تأثیر  نیز  فرسوده  بافت  بهبود  در  حتی  می تواند 

است. شده  نگاه  موضوع  این  به  دوجانبه  شهر 
دریافت مجوز به  تشویق خانه مسافرهای غیرمجاز  اهمیت 

این  نیزدر  قم  شهرداری  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیرکل  همچنین   
شهر  اقامتی  اماکن  می خواهیم  سمت  یک  از  داشت:  اظهار  جلسه 
شکل  این  به  مسافرها  خانه  تقویت  یک سو  از  اما  بدهیم،  توسعه  را 

است. هتلداری  مجموعه  و  گردشگری  صنعت  به  ضربه ای 
شهر  اقامتی  ضریب  افزایش  در  هتل ها  نرخ  تعدیل  وحیدنیا  محمد 
ظرفیت  تمام  مسافر  حضور  پیک  در  حتی  افزود:  و  دانست  مؤثر 
رقم  اتفاق  این  می تواند  نرخ  تعدیل  با  که  نمی شود  تکمیل  هتل ها 
غیرمجاز  مسافرهای  خانه  که  می کنیم  حرکت  سمتی  به  اما  بخورد، 

ندارند. مناسبی  نرخ  حتی  که  بوده  درحال توسعه 
گردشگر  جذب  قم،  شهرداری  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیرکل 
و  برشمرد  زیادی  عوامل  به  توجه  نیازمند  را  اقامت  مدت  افزایش  و 
است  شهر  در  عمومی  مطالبه  یک  پارکینگ  تأمین  کرد:  تصریح 
نخستین  می کنیم،  پیدا  حضور  که  جلسه ای  هر  در  درحالی که 
تناقض  این  و  بوده  پارکینگ  حذف  می کنند  مطرح  که  را  مسئله ای 

نیست. قابل درک 
نگرفتن  مسافرها  خانه  صاحبان  رویکرد  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
عوارض  و  قرارگرفته  میراث  رصد  مورد  نمی خواهند  زیرا  بوده  مجوز 
مصوبه  با  قانونی  ضوابط  نمی توانیم  ما  و  کنند  پرداخت  را  شهرداری 
مسافرهای  خانه  باید  حداقل  و  بگیریم  نادیده  را  هیئت وزیران 

کنیم. تشویق  ساله   ۵ مجوز  دریافت  به  را  غیرمجاز 

خبـر

و  فرهنگی،صنایع دستی  میراث  مدیرکل       ◄
ساماندهی  اهمیت  به  اشاره  با  قم  استان  گردشگری 
کمیته ای  تشکیل  لزوم  بر  قم،  مسافرهای  خانه 

کرد تأکید  زمینه  این  در  تخصصی 
علیرضا   ، قم  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  جلسه  در  ارجمندی 
ساماندهی  موضوع  با  که  قم  شهر  اسالمی  شورای 
مدیران  مجموعه  اهتمام  شد،  تشکیل  مسافرها  خانه 
قابل تقدیر  را  قم  شهر  اقامتی  مشکالت  رفع  برای 
قم  شهر  امتیاز  مهم ترین  داشت:  اظهار  و  دانست 

است. تبلیغات  بدون  زائر  ورود 
 

مثبت  را  شهر  اجرایی  ارگان های  بین  تعامالت  وی 
سازنده  تعامل  این  ادامه  با  افزود:  و  کرد  ارزیابی 
زیادی  تغییرات  شاهد  به زودی  دستگاه ها،  همه  بین 
کمیتی  و  ماهیتی  ازنظر  شهر  گردشگری  حوزه  در 
اجرا  و  برنامه  تدوین  تعامل،  در سه گام  و  بود  خواهیم 

باشیم. هم  کنار  در  باید 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان قم تصریح کرد: استان قم ظرفیت 
خوبی در حوزه گردشگری داشته و باید از این فرصت 
تخت  مشکل  امروز  ما  متأسفانه  اما  کنیم،  استفاده 
داریم و عرضه و تقاضا در شهر باهم هماهنگ نیست 
اقامتی  شده  تخت  گرانی  باعث  ناهماهنگی  این  و 

است.
سفر  در  مهم  عوامل  از  یکی  را  تخت  تأمین  وی 
همیشه  تخت  تأمین  قم  شهر  در  کرد:  بیان  و  خواند 
و  است  نرسیده  تعادل  به  تقاضا  و  و عرضه  بوده  گران 

ضریب اشغال در چهار ماه گذشته در حدود ۸۰ الی 
۹۰ بوده و حتی در بعضی از ماه ها به ۱۲۰ نیز رسیده 
و تخت های اضافی نیز مورداستفاده قرارگرفته است.

نیاز  را  تقاضا  و  عرضه  در  تعادل  ایجاد  ارجمندی 
اضافه  و  دانست  مختلف  دستگاه های  پشتیبانی  به 
شهرداری،   پشتیبانی  به  نیاز  تعادل  ایجاد  برای  کرد: 
است،  مرتبط  مراکز  و  فرهنگی  میراث  شهر،  شورای 
سود  و  بوده  گردشگری  پایه  اقامتی  مراکز  ایجاد  زیرا 
گردش  و  مسافر  طوالنی مدت  اقامت  با  همه  را  اصلی 

برد. خواهد  مسافر  شهری 
را  توریست  جذب  در  ترکیه  کشور  سیاست  وی 
تورهای  از  بسیاری  تأکید کرد:  و  قرارداد  موردبررسی 
با  زیرا حاکمیت  ارزان تر است،  به کیش  از سفر  ترکیه 
و  می کند  ایجاد  سفر  جاذبه  ارزان قیمت  تورهای  ارائه 
را  شهری  درآمدهای  مقصد  کشور  به  ورود  با  مسافر 

می دهد. افزایش 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
را  قم  شهر  به  زائران  ورود  قم  استان  گردشگری 
تأکید  و  دانست  شهر  برای  ای  قابل توجه  پتانسیل 
و  مهمان  پذیرش  در  زیادی  ظرفیت  قم  شهر  کرد: 
برای  ارزان  اقامتی  مراکز  باید  و  دارد  اقامتگاه  ایجاد 
مسافران ایجاد کنیم تا شهر از حضور زائران بهره مند 

. یم شو
خانه  را  قم  شهر  در  اقامتی  امکان  ارزان ترین  وی 
اقامتی های  خانه  کرد:  اذعان  و  دانست  مسافر 
به  و  داشته  خوبی  امکانات  قم  شهر  در  موجود 
نیز  میراث  وزارت  و  تبدیل شده  رسمی  اقامتگاه های 
نیمی  و  شناخته  رسمیت  به  را  مسافرها  خانه  این 

تأمین  طریق  این  از  نیز  قم  شهر  تخت  به  نیاز  از 
. د می شو

مسافرها  خانه  وقتی  داد:  ادامه  ارجمندی 
است،  فعالیت  حال  در  رسمی  اقامتگاه های  به عنوان 
اما  کند،  دریافت  را  خود  عامه  حقوق  باید  شهرداری 
نیاز داریم در این دریافت نیز تعادلی ایجاد کنیم و با 
از مطالبات شهرداری  پارکینگ مکانیزه بخشی  ایجاد 

آن ها  به  را  امنیت  احساس  باید  و  می شود  تأمین  نیز 
. هیم بد

وی پیشنهاد تشکیل کمیته ای را ارائه داد و گفت: 
ایجاد  به  متعادل  سازوکاری  با  می تواند  کمیته  این 
یکی  زیرا  کند،  کمک  مجوز  دارای  مسافرهای  خانه 
استان  نیاز  غیرمجاز  مسافرهای  خانه  ایجاد  دالیل  از 

به تخت است و این کمیته می تواند با ارائه بسته های 
هزینه  مجوز،  دارای  مسافرهای  خانه  به  تشویقی 

دهد. افزایش  را  غیرمجاز  مسافرهای  خانه  فعالیت 
و  فرهنگی،صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
مسافرهای  خانه  کرد:  تأکید  قم  استان  گردشگری 
نداشتن  بنا،  استحکام  مانند عدم  به دالیلی  غیرمجاز 
دریافت  مجوز  دیگر  مسائل  یا  حریق  اطفاء  سیستم 
خانه  این  امنیتی  مسائل  خاطر  به  باید  که  نمی کنند 
مسافرها جمع شود و قوانین بازدارندگی شدید مانند 

کنیم. تنظیم  آن ها  برای  برق  و  آب  دائم  قطع 
تهدید  عامل  را  غیرمجاز  مسافرهای  خانه  وی 
خانه  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  استان  امنیت 
شهرداری  و  برده  را  شهر  آبروی  غیرمجاز  مسافرهای 
کند  ما  به  بسیاری  کمک  می تواند  شناسایی  این  در 
را  الزم  مجوزهای  تأمین  شورای  نیز  بازدارندگی  در  و 
به صورت  شد،  محکوم  بار  دو  موردی  اگر  که  می دهد 

شود. قطع  آن  برق  و  آب  و  پلمپ  دائم 
ارجمندی، همچنین حفظ حریم حرم مطهر را الزم 
در  تشویقی  بسته های  و  مجوز  کرد:  بیان  و  دانست 
محدوده دورتر از حرم باید ارائه شود تا حریم و سیما 
نیز  بانک ها  همچنین  شود،  حفظ  مطهر  حرم  منظر  و 
مکلف  را  بانک ها  نیز  استانی  مدیران  و  کند  ورود  باید 

کنند. خدمات  ارائه  به 
بازارچه  به  شهر  نیازمندی  پایان  در  وی 
ایجاد  برای  ما  گفت:  و  کرد  مطرح  را  صنایع دستی 
و  داریم  شهرداری  کمک  به  نیاز  صنایع دستی  بازار 
امیدواریم مانند بهسازی بازار کهنه شهرداری در این 

► بیاید.    ما  کمک  به  نیز  بخش 

معماری  و  شهرسازی  معاون       ◄
در  شهرداری  آمادگی  از  قم  شهرداری 
غیرمجاز   مسافرهای  خانه  شناسایی 
تأمین  معضالت  گفت:  و  داد  خبر 
خانه  مشکالت  از  بخشی  تنها  پارکینگ 
کمیسیون  بدانیم  باید  و  بوده  مسافرها 
که  کرده  مشخص  را  ضوابطی   5 ماده 
است. شهرداری  کار  مبنای  ضوابط  این 
متین  مجید  شهرنیوز،  گزارش  به 
و  شهرسازی  کمیسیون  جلسه  در  فر 
که  قم  شهر  اسالمی  شورای  معماری 

مسافرها  خانه  ساماندهی  ع  موضو با 
چند  در  داشت:   اظهار  شد،  تشکیل 
رفع  برای  زیادی  جلسات  گذشته  سال 
قم  شهر  در  زائران  اسکان  مشکالت 
مجوز  صدور  امروز  و  است  برگزارشده 
از  یکی  مسافرها،  خانه  کار  ادامه  برای 

است. شهرداری  معضالت 
مسافرها  خانه  ایجاد  ارزش افزوده  وی 
قابل توجه  عددی  را  حرم  پیرامون  در 
کمیسیون  جلسه  در  افزود:  و  دانست 
شهری  منظر  و  سیما  همیشه   ۵ ماده 

بوده  موردتوجه  مطهر  حرم  پیرامون 
مجوز  ارائه  و  تشویقی  بسته های  و  است 
و  سیما  برای  مشکلی  مهمان پذیر  برای 

نمی کند. ایجاد  منظر 
معماری  و  شهرسازی  معاون 
و  درمان  حوزه  مشکالت  قم،  شهرداری 
بخشی  نیز  را  سالمت  بخش  در  ایمنی 
مسافرها  خانه  مورد  در  شهر  دغدغه  از 
تأمین  معضالت  کرد:  بیان  و  برشمرد 
خانه  مشکالت  از  بخشی  تنها  پارکینگ 
کمیسیون  بدانیم  باید  و  بوده  مسافرها 

که  کرده  مشخص  را  ضوابطی   ۵ ماده 
است. شهرداری  کار  مبنای  ضوابط  این 
صدور  بر  را  شهرداری  رویکرد  وی 
مجوز دائم عنوان کرد و گفت: شهرداری 
موقت  مجوز  می تواند  سال   ۵ برای  تنها 
تأمین  به  الزام  شهرداری  و  کند  صادر 
عدم  صورت  در  ولی  دارد،  پارکینگ 
پارکینگ  حذف  هزینه  قانون  توانایی 
صدور  مانع  این  یعنی  می شود،  گرفته 
ع  موضو این  از  قبل  اما  نمی شود  مجوز 

باشد. گرفته  ایمنی  تأییدیه  باید 

اخذ  فرایند  پایان  در  فر  متین 
و  شد  یادآور  را  مسافرها  خانه  مجوز 
حتی  فرایند  این  در  کرد:  خاطرنشان 
مجوز  و  بنا  نسبی  استحکام  تأییدیه  باید 
پایان  در  و  باشد  داشته  آتش نشانی 
در  تسریع  برای  و  می شود  صادر  مجوز 
اساس  بر  فرایند  این  باید  مجوز  صدور 
قرار  موردبازنگری  شهر  هر  خاص  شرایط 
وجود  شهرداری  در  آمادگی  این  و  گیرد 
غیرمجاز  مسافرهای  خانه  که  دارد 

► شود.   شناسایی 

گفت:  اسالمی شهر  نظارت شورای  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس       ◄
بافت  در  نوسازی  و  توسعه  برای  انگیزه ای  دیگر  فرایند،  این  تقویت  با 
حتی  و  بود  خواهیم  فرسوده  بافت  توسعه  عدم  شاهد  و  نبوده  فرسوده 

می رود. بین  از  رسمی  مسافر  خانه  و  مهمان پذیر  ساخت 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  جلسه  در  محرری  محسن 
شد،  تشکیل  مسافرها  خانه  ساماندهی  موضوع  با  که  قم  شهر  اسالمی 
داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردتوجه  را  مسافرها  خانه  برای  کاربری  تغییر 
برای اخذ مجوز خانه مسافر برای یک سال نیاز به تأمین پارکینگ نیست.

توسعه  عدم  عامل  را  مسافر  خانه  برای  مجوز  صدور  فرایند  تقویت  وی 
انگیزه ای  دیگر  فرایند،  این  تقویت  با  افزود:  و  دانست  فرسوده  بافت 
برای توسعه و نوسازی در بافت فرسوده نبوده و شاهد عدم توسعه بافت 

از  و خانه مسافر رسمی  بود و حتی ساخت مهمان پذیر  فرسوده خواهیم 
می رود. بین 

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد: 
مهمان پذیری های  ساخت  به  کمک  تشویقی  بسته های  تعریف  با  باید 
اداره  همکاری  به  نیاز  البته  که  کنیم  مسافرها  خانه  توسعه  نه  و  رسمی 
کل راه و شهرسازی نیز دارد، به طور مثال در پهنه ای با ۲۰۰ متر فاصله 

دارد. وجود  اعتبار  حداقل  با  مهمان پذیر  ساخت  ظرفیت  مطهر  حرم  با 
و  خواند  الزم  را  مسافرها  خانه  مجوزهای  سقف  شدن  مشخص  وی 
و رویکرد  باید مجوز خانه مسافر صادر شود  تا یک عدد مشخصی  گفت: 
در  و  شده  نوساخته  مسافرهای  خانه  صدور  سمت  به  شهرداری  و  شورا 

► باشد.   مطهر)س(  حرم  پیرامونی  مسیرهای 

مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:

● قمنیازبهاماکناقامتیارزانقیمتدارد●

معاونشهردارقماظهارکرد:

● آمادگیشهرداریقمدرشناساییخانهمسافرهایغیرمجاز●

رئیسکمیسیونحقوقیشورایشهرقمتاکیدکرد:

● صدورمجوزبرایخانهمسافرعاملعدمتوسعهبافتفرسودهاست●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۵/۹۹ج/۶۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  راد  نادری  زهره  علیه  گودرزی  مهدی 
۵۴۳/۳۰۲/۰۵۵ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۹/۸۰۲/۶۴۱/۱۱۶ریال 
قبال  در  کاویانی(  )محمد  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
 ۱۱۶۹۳ از  فرعی   ۵۰۱ ثبتی  پالک  از  خود  االرث  سهم  علیه  محکوم  بدهی 
ثمنیه  شامل  )که  نموده  توقیف  و  معرفی  مال  عنوان  به  قم   ۱ بخش  اصلی 
نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  و  باشد(  می  نیز  علیها  محکوم  خود 
است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۳۹/۸۸۴۳ سهم مشاع از ۵۰ سهم 
ثمنیه  انضمام  به  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  کاویانی(  محمد  االرث  )سهم  مشاع 
 ۵۰ از  مشاع  سهم   ۲/۲۱ مقدار  به(و  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه 
سهم مشاع از )سهم االرث محمد کاویانی( از ۲۴۰ سهم ششدانگ به انضمام 
رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ثمنیه 
از  فرعی   ۶۱۲ از  فرعی   ۵۰۱ ثبتی  پالک  ارزیابی   : کارشناسی  موضوع   )۱
 ۵۰۱ ثبتی  پالک   : ملک  ثبتی  مشخصات   )۲ قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۶۹۳
خیابان  قم  آدرس  به  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۶۹۳ از  فرعی   ۱۲ از  فرعی 
با   ۱-۱۰۷-۵۲-۱۷-۰-۰ نوسازی  کد  با   ۷۰ پالک   ۳۳ لواسانی   ، لواسانی 
در  شده  احداث  اعیانی   : اعیانی  ۳(مشخصات  مترمربع   ۲۱۵/۱۲ مساحت 
باشد.  می  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  ساختمان  یک  صورت  به  مذکور  پالک 

آشپزخانه   ، خواب  اتاق  دو   ، سالن  شامل  مسکونی  واحد  یک  همکف  طبقه 
پوشش  و  موزاییک  ان  کف  پوشش  که  توضیح  این  با  بوده  فلزی(  کابینت  )با 
مسکونی  واحد  یک  زیرزمین  طبقه  باشد.  می  کاری  سفید  داخلی  های  دیوار 
بهداشتی  سرویس  و  کابینت(  )با  آشپزخانه   ، خواب  اتاق  یک   ، سالن  شامل 
متر  یک  ارتفاع  تا  ها  دیواره  و  موزاییک  کف  پوشش  که  توضیح  این  با  بوده 
و  بوده  بر  دو  صورت  به  ساختمان  اینکه  به  توجه  با  باشد.  می  سنگ  نیم  و 
قسمت  در  لذا  گردیده  احداث  جنوبی  و  غربی  اضالع  الیه  منتهی  در  اعیانی 
و  ها  دیوار  داخلی  پوشش  که  توضیح  این  با  بوده  حیاط  دارای  پشت  جبهه 
برق  انشعاب  دو   ، آب  انشعاب  یک  دارای  باشد.  مسی  سنگ  حاط  پوشش 
وکیل  اعالم  و  علیه  محکوم  اقرار  حسب  ضمنا  باشد.  می  گاز  انشعاب  یک  و 
ارزیابی   : کارشناسی  نظریه   )۴ باشد.  می  ورثه  تصرف  در  ملک  له  محکوم 
 ، مجاور  شوارع  عرض   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک 
بدون   ، مسکن  بازار  وضعیت  و  متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی   ، کاربری  نوع 
جدول  شرح  به  کارشناسی  تاریخ  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در 
اصلی   ۱۱۶۹۳ از  فرعی   ۵۱۲ از  فرعی   ۵۰۱ ثبتی  پالک   -۱ باشد:  می  ذیل 
۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ارزش  مترمربع   ۲۱۵/۱۲ قم  یک  بخش 
 ۱۳۰ همکف  اعیانی   -۲ ۴۷/۳۲۶/۴۰۰/۰۰۰ریال  )ریال(  کل  ارزش 
۹/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  مترمربع   ۱۳۰ اول  اعیانی   -۳ مترمربع 
جمع  ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  متعلقات  سایر  و  انشعابات   ، سازی  حیاط   -۴

شش  و  هشتاد  و  نهصد  و  میلیارد  هشت  و  پنجاه  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  کل 
گرفته  انجام  ارزیابی  ۵۸/۹۸۶/۴۰۰/۰۰۰ریال  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون 
باشد.  می  فوق  ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  احتمالی  دیون  احتساب  فاقد  فوق 
الی   ۱۱/۳۰ ساعت  تاریخ۱۴۰۱/۹/۲۶  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
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 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  )شرکت کنندگان می 
ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
و در صورتی  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

نيا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتدوم
احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۱ و   ۲۰ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه  پرهیز  محسن  له  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۰ج/۷۴  و  ۲/۹۹ج/۱۹۴  و  ۲/۹۹ج/۴۸۲  شماره  به  قم  مدنی 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۴۲۳/۹۱۸/۷۲۳ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  یاری  علی  مجید 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۵۳/۷۲۹/۳۹۴ریال 
۶۰۵ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا 
حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۱/۷۶۶۳ سهم مشاع از ۱۰/۰۴۰۱ سهم مشاع از ۱۸ سهم مشاع از ۱۱۰ سهم 
سهم   ۱۰/۰۴۰۱ از  مشاع  سهم   ۰/۲۲۳۸ مقدار  و   ) به  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
مشاع از ۱۸ سهم مشاع از ۱۱۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد 
رسید. با اهداء سالم و احترام به استحضار می رساند عطف به ابالغیه شماره ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۴۱۵۳۱۶۹ 
ارجاع  قرار  حسب  ان  کارشناسی  امر  که   ۹۹۰۰۴۸۲ شماره  کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱/۴/۲۶ مورخ 
به  توجه  با  است.  گردیده  محول  خفری  روحانی  باقر  محمد  اینجانب  به  محترم  شعبه  ان  کارشناسی  به  امر 
مفاد قرار صادره ، از محل و موقعیت مغازه مورد مووضع گزارش واقع در قم ، شهرک فاطمیه ، بلوار بعثت ، 
به شرح ذیل اعالم می شود. مشخصات  نتیجه  امد که  به عمل  بازدید   ، انتهای کوچه ۳۴، جنب پالک ۱۷ 
پالک  با  اعیان،  و  عرصه   ، ششدانگ  سهم   ۱۱۰ از  مشاع  سهم   ۱۸ از  است  عبارت  الذکر  فوق  ملک   : ملک 

۶۰۵ فرعی از ۲۳۰۲ صلی بخش دو حوزه ثبتی قم که ۷/۹۵۹۹ سهم )هفت سهم و نه هزار و پانصد و نود 
در   ۲۶۲۱۳ شماره  قطعی  سند  طی  ان  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۱۱۰ از  مشاع  سهم(  هزار  ده   ، نه  و 
و  گردیده  منتقل  فرزند هادی  پرهیز  محسن  اقای  به  قم   ۸۶ اسناد رسمی شماره  دفتر   ۱۴۰۱/۴/۱۱ مورخ 
اعیان  و  ۱۱۰ سهم ششدانگ عرصه  از  ، ده هزار سهم( مشاع  و یک  و چهارصد  )ده سهم  ۱۰/۰۴۰۱ سهم 
مورد  ملک  ساختمان:  عمومی  مشخصات  باشد.  می  اکبر  علی  فرزند  علییاری  مجید  اقای  درمالکیت   ،
درخواست در پالک ثبتی ۶۰۵ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی بخش دو حوزه ثبتی قم و در ادرس: شهرک فاطمیه ، 
بلوار بعثت ، انتهای کوچه ۳۴ ، جنب پالک ۱۷ ، به صورت مغازه در دو طبقه زیرزمین و همکف  موجود است. 
براساس بازدید به عمل امده و براساس استعالم موجود در پرونده ، مغازه مورد نظر دارای عرصه به مساحت 
۱۸ مترمربع و اعیان به مساحت ۳۶ مترمربع در دو طبقه زیرزمین و همکف میباشد. مغازه موجود در طبقه 
همکف با کف فرش سرامیک و بدنه با پوشش سرامیکی و درب اکاردئونی و در طبقه زیرزمین با اجر گری و 
بدون پوشش بدنه و با کف خاکی موجود است. نظریه : با عنایت به مراتب فوق الذکر ، دسترسی محلی ، ابعاد 
و مساحت عرصه و اعیان ، موقعیت محلی و قدمت بنا و سایر عوامل موثر ، به نظر اینجانب ارزش کلی مغازه 
فوق الذکر جمعا مبلغ ۴/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )چهار میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال( ارزیابی و  به 
شرح ذیل اعالم می گردد. ردیف محل ارزیابی مساحت مترمربع ارزش هرمترمربع )ریال( ارزش کل عرصه 

 ۱۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ۷۲۰ زیرزمین۰۰۰/۰۰۰۳  تجاری   و  اعیانی   ۱۸۱۲۰  ۰۰۰/۰۰۰۲  ۱۶۰  ۰۰۰/۰۰۰۲
میلیون  بیست  و  سیصد  و  میلیارد  چهار   ۱/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ همکف  تجاری  و  اعیانی 
۱۲/۰۰الی  ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ۴/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال 
۱۲/۱۵صبح 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 
در  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  جلسه 
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 
این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد 
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 نيا

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
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اخوانعضوشورایشهرقمتاکیدکرد:
توسعهخانهمسافرعامل

افزایشارزشافزودهپیرامون
حرممطهراست

پیرامون  در  مسافر  خانه  توسعه  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
کرد:  بیان  و  دانست  این محدوده  ارزش افزوده  افزایش  عامل  را  حرم 
صدور  امکان  اصاًل  شهری  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  اجرای  با 
نخواهد  محدوده  این  در  مسافرها  خانه  برای  موقت  به صورت  مجوز 
بود، مگر راهکار جدیدی ارائه شود که بتوانیم بر اساس قانون جدید 

کنیم. صادر  مجوز 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  جلسه  در  اخوان  مجید 
تشکیل  مسافرها  خانه  ساماندهی  موضوع  با  که  قم  شهر  اسالمی 
همیشه  اقامتی  تخت  تأمین  حوزه  در  قم  شهر  داشت:   اظهار  شد، 
به  همیشه  قم  شهرداری  و  شهر  شورای  رویکرد  و  داشته  کمبودهایی 

است. بوده  شهر  در  خأل  این  رفع  سمت 
در  مهمان پذیر  ساخت  برای  تشویقی  سیاست های  وجود  از  وی 
سال  از  نیز  مسافرها  خانه  ساماندهی  افزود:  و  داد  خبر  شهرداری 
است،  بوده  شهر  شورای  پیگیری  مورد  موضوعات  از  یکی  گذشته 
اسکان  برای  استانداردها  حداقل  دارای  همیشه  مسافرها  خانه  اما 
مسافران است و عدم توانایی تأمین پارکینگ خانه مسافرها تنها یکی 

است. اقامتی  اماکن  این  معضالت 
به صورت  مسافرها  خانه  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
تشویقی  طرح های  از  می توانند  سال   ۵ تنها   ۱۳ تبصره  طبق  موقت 
مجوز  باید  بدهند،  ادامه  کار  این  به  بخواهند  اگر  و  کنند  استفاده 
در  بگیرند،  کاربری  تغییر  و  داشته  بنا  استحکام  و  پارکینگ  و  گرفته 

بدهند. فعالیت  ادامه  نمی توانند  صورت  این  غیر 
اشاره  شهرداری ها  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  به  ادامه  در  وی 
کرد و گفت: با اجرایی شدن این قانون حتی امکان صدور مجوزهای 
از بین می رود و برای همه شهرها اجرایی می شود و جایی  نیز  موقت 
قانون  درواقع  موقت  تجاری  این  و  بود  نخواهد  موقت  تجاری  برای 

است. بوده  شهر  شوراهای  در  ابداعی  راهکاری  و  نبوده 
افزایش  عامل  را  پیرامون حرم  در  توسعه خانه مسافر  پایان  در  اخوان 
ارزش افزوده این محدوده دانست و بیان کرد: با اجرای قانون جدید 
موقت  به صورت  مجوز  صدور  امکان  اصاًل  شهری  پایدار  درآمدهای 
برای خانه مسافرها در این محدوده نخواهد بود، مگر راهکار جدیدی 

کنیم. قانون جدید مجوز صادر  اساس  بر  بتوانیم  که  ارائه شود 

مدیرجامعةالزهراتصریحکرد:
اصالحکشورمحصولوحدتدو

نهادحوزهودانشگاهاست
تصمیم گیری  به  کشور  توسعه  و  پیشرفت  اینکه  بیان  با  برقعی  خانم 
و دانشگاه بستگی دارد، گفت: اصالح کشور محصول  نهاد حوزه  دو 
وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه است و ما باید در مسیر تقویت ارتباط 

برداریم. و دانشگاه گام  نهاد حوزه  بین دو  گسترده 
نهادهای  و  دانشگاه ها  رؤسای  نشست  در  برقعی  زهره  سیده  خانم 
جلسات  سالن  در  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  مناسبت  به  که  مرتبط 
اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  سالم الله علیها  جامعةالزهرا  مدیریت 
دانشگاه  و  حوزه  نهاد  دو  گیری  تصمیم  به  کشور  توسعه  و  پیشرفت 
که  می شود  باعث  تصمیم گیری ها  این  کرد:  عنوان  دارد،  بستگی 

کند. پیدا  را  خود  جایگاه  کشور 
برقعی با تصریح بر اینکه اصالح کشور محصول وحدت دو نهاد حوزه 
و دانشگاه است، یادآور شد: رهبر معظم انقالب مدظله العالی هم به 
این مسئله تأکید دارند. ما برای وحدت حوزه و دانشگاه چه کردیم؟ 
به  توانستیم  آیا  اما  است،  گرفته  صورت  زمینه  این  در  فعالیت هایی 

برسیم؟. خود  اهداف 
دانشگاه های  به  نسبت  قم  دانشگاه های  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
دیگر مطلوب هستند، اما ما باید الگو باشیم و به عنوان الگو به دیگر 

شویم. معرفی  دانشگاه ها 

خبـر

◄     رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
پتانسیل های  توسعه  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی 
خانه  فعالیت های  باید  گفت:  قم  شهر  در  اقامتی 
مسافرها بر روی ریل آیین نامه ای حرکت کرده و برای 

شود. تدوین  گردشگری  حوزه  در  چشم انداز  شهر 
جلسه  در  امراللهی  روح الله  شهرنیوز،  گزارش  به 
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر 
تشکیل  مسافرها  خانه  ساماندهی  موضوع  با  که  قم 
شهر  در  مسافرها  خانه  مشکالت  به  اشاره  با  شد، 
اجتماعی  ازنظر  انتظامی  نیروی  داشت:  اظهار  قم 
از  تعدادی  با  ایمنی  ازنظر  هفت  منطقه  شهرداری  و 

دارند. مشکالتی  مسافرها  خانه  این 
برای  جامع  بسته های  ارائه  برای  پیشنهادی  وی 
بسته ای  گفت:  و  کرد  مطرح  مسافرها  خانه  قوانین 
برنامه وبودجه در حال  با همکاری کمیسیون  درآمدی 
شورا  طرف  از  مصوبه ای  به  نیاز  هرکجا  و  بوده  تدوین 
در  منطقه  مشکالت  رفع  و  شخص  حقوق  تأمین  برای 

می شود. ارائه  دارد،  وجود  مجموعه  پلمپ 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
به  مربوط  کاستی های  از  یکی  قم،  شهر  اسالمی 
امکان  این  بر  دقیق  نظارت  عدم  را  مسافرها  خانه 
به  نسبت  درستی  رصد  متأسفانه  افزود:  و  دانست 
از  سیستمی  اطالعات  و  نداشته  مسافرها  خانه  این 
فضایی  وارد  باید  و  ندارد  وجود  مسافرها  خانه  این 
قانونمندی  سازوکار  دارای  مسافرها  خانه  که  شویم 

. ند شو
سازوکار  باید  بسته  این  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
آیین نامه ای  ریل  روی  بر  مسافرها  خانه  فعالیت های 
و  سیاسی  معاونت  در  جدی  به صورت  که  کند  حرکت 

شاهد  تا  است  پیگیری  حال  در  استانداری  امنیتی 
از  داریم  تقاضا  و  نباشیم  ناخوشایندی  اتفاقات 
مدیران استانی، شهرداری، میراث فرهنگی و د حوزه 
دهند. ارائه  را  خود  پیشنهادهای  و  بسته ها  که  درآمد 
بررسی  برای  خوبی  مرجع  را  شورا  امراللهی، 
شورای  کرد:  ابراز  و  برشمرد  پیشنهادی  بسته های 
۵ و مغایرت  شهر در صورت وجود مشکالتی در ماده 
و شهرسازی کشور می تواند کمک  معماری  قوانین  با 
شورای  مصوبه  ما  البته  دهد،  سرعت  را  کارها  و  کرده 

داریم. خصوص  این  در  را  تأمین 
ظرفیت  از  می توانیم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مجموعه  زمین های  و  محدوده  از  خارج  زمین های 
اقامتی  مجموعه های  برای  صرفًا  تشویقی  طبقات 
کنیم،  استفاده  امتیاز  به عنوان  خاص  محدوده  در 
بنا  تجدید  اقامتی  ظرفیت  با  که  کسانی  همچنین 
کند،  دریافت  تشویقی  طبقه  یک  می توانند  کردند 
در  ثانویه  مخاطره  هیچ  مشخص  بلوک  این  البته 
نکند. ایجاد  مطهر  حرم  حریم  و  مختلف  حوزه های 
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
عاملی  را  تشویقی  بسته های  ایجاد  قم  شهر  اسالمی 
مهمان پذیرهای  به  مسافرها  خانه  تبدیل  برای 
سازوکار  می توانیم  امتیاز  این  با  گفت:  و  کرد  ذکر 
گرفتن  برای  تا  بدهیم  مسافرها  خانه  به  را  مشخصی 
به  تبدیل  با  مسافرها  خانه  و  شده  تشویق  مجوز، 

شوند. ساماندهی  مهمان پذیر 
با  نام برد و گفت:  الگو  به عنوان  را  وی شهر مشهد 
می شود  شهر  وارد  مسافر  که  زمانی  طرح  این  اجرای 
مدیران  و  نمی شود  نامناسب  فضای  وارد  دیگر 
غیرمنتظره  اتفاقات  نگران  نیز  شهر  مسئوالن  و 

و  بود  نخواهند  ایمنی  و  اجتماعی  جنبه های  از 
نمی شود. ایجاد  شهر  برای  حاشیه هایی 

را  دوبرادران  کوه  اطراف  منطقه  امراللهی، 
کرد:  مطرح  و  داد  پیشنهاد  سرا  ارزان  ساخت  برای 
و  همکاری  به  نیاز  مطلوب  شرایط  به  رسیدن  برای 
نباید  و  داریم  هم  کنار  در  دستگاه ها  تمام  هم افزایی 
این  در  زیرا  بگذاریم،  شهرداری  دوش  بر  را  بار  همه 

ماند. خواهد  باقی  ابتر  کار  صورت 
وی در ادامه جلسه مطرح کرد: متأسفانه در فضای 
شهر  چشم انداز  تدوین  برای  نگاهی  استانی  مدیریت 
یکسره  باید  شهرداری  و  شهر  شورای  و  نداشته  وجود 
پاسخگوی کارهای عمرانی خود باشد، درحالی که در 
چند سال گذشته تمام ظرفیت های شهر برای توسعه 

بسیج شده بود.
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
نیاز  شهر  توسعه  برای  کرد:  اضافه  قم  شهر  اسالمی 
پتانسیل  دو  قم  شهر  که  است  زیادی  فاکتورهای  به 
باید  و  دارد  را  اجتهاد  و  علمی  ظرفیت  و  گردشگری 
قم  بود  قرار  روزی  کنیم،  نگاه  خودش  شان  در  را  قم 
چنین  اصاًل  امروز  اما  شود  کشور  معنوی  پایتخت 

نیست. شهر  به  نگاهی 
خانه  این چنین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
سمت وسوی  به  باید  و  نبوده  قم  درشان  مسافرها 
و  کنیم  حرکت  قم  شأن  با  مهمان پذیرهایی  ساخت 
سپس  کنیم،  پیش بینی  قم  شهر  برای  چشم اندازی 
سمت  به  و  کنیم  تعریف  پذیرایی  فضای  آن  برای 
سرمایه  بزرگ ترین  تا  کنیم  حرکت  آن  کردن  اجرایی 

شود. حفظ  است  شهر  حریم  که  شهر 
مجوز  صدور  زمان  در  پارکينگ  تأمين  ضوابط 

شود بازنگری  قم  در  مسافرها  خانه  برای 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  قم  شهر  اسالمی 
زمان  و  فرسوده  بافت  در  پارکینگ  تأمین  ضوابط 
شود. بازنگری  باید  مسافرها  خانه  برای  مجوز  صدور 

به  مربوط  ضوابط  دهناد  محمدحسین  سید 
از  بخشی  افزود:  و  قرارداد  موردبررسی  را  پارکینگ 
شهرسازی  حوزه  به  مربوط  پارکینگ  تأمین  ضوابط 
به  که  داشته  تأکید  و  دارد  ایستایی  ضریب  و  بوده 
شود. تأمین  باید  پارکینگ  میزان  چه  تخت  هر  ازای 

شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
حوزه  به  مربوط  ضوابط  سپس  قم،  شهر  اسالمی 
و  قرارداد  موردتوجه  را  پارکینگ  تأمین  در  ترافیک 
باید  پارکینگ  تأمین  برای  حمل ونقل  حوزه  در  گفت: 
ازای  به  و  بگیرد  قرار  موردبررسی  سفر  جذب  نرخ 
تأمین  میزان  نقلیه،  وسیله  نوع  با  و  سفر  میزان  هر 

می شود. محاسبه  پارکینگ 
در  پارکینگ  ضوابط  از  بخش  این  اجرای  از  وی 
اصفهان، مشهد و تهران خبر داد و یادآور شد: در این 
قرار  موردبررسی  را  سفر  مختلف  تیپ های  شهر  سه 
داده  و مشخص کرده اند که از این تعداد چه میزان با 
خودروی شخصی، چه تعداد بدون خودروی شخصی 
می شود. انجام  بین شهری  و  عمومی  حمل ونقل  با  و 

کاربری های  نگاه  این  با  باید  کرد:  تأکید  دهناد 
مشخص را موردبررسی قرار دهیم و میزان نرخ سفر و 
بخشی  نگاه  این  با  زیرا  کنیم،  محاسبه  را  سفر  جذب 
حل  پارکینگ  تأمین  برای  فرسوده  بافت  مشکالت  از 
قابلیت  ضوابط  نگاه  همین  اساس  بر  و  شد  خواهد 

► را دارد.    بازنگری 

درجلسهکمیسیونشهرسازیومعماریشورایشهرمطرحشد:

● ازلزومتدوینچشماندازتوسعهشهردرحوزهگردشگری
تاتسهیلگریدرساختمهمانپذیردرشهرقم●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
۹ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۹/۱۴۰۰ج/۲۴۸ ثبت گردیده له معصومه 
محمد  مهدی  علیه  غیاثی  هستی  و  بیگی  محمد  سمانه  و  وشنوه  بیکی  محمد 
۱/۹۰۶/۲۷۶/۴۰۸ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  وشنوه  بیکی 
صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۹۴/۲۷۳/۸۲۰ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در 
از  فرعی   ۱۹۳ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۴۳۷
از  مشاع  سهم   ۳۶/۷۴۷۴ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است  نموده 
مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰
)بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱/۸۱۷
حق االجرا( به فروش خواهد رسید. پالک ثبتی ۱۹۳ فرعی از ۱۰۳۴۷ اصلی 
رساند  می  استحضار  به   ، است  گردیده  ارجاع  اینجانب  به  که  قم  یک  بخش 
 ۱۵ بلوار   – قم  نشانی  به  از پالک مذکور  نوبت  و طی دو  پرونده  از مطالعه  پس 
از  پس  که  شد  بازدید   ۲۴ پالک   –  ۸ فرعی  کوچه   –  ۵۴ شماره  کوچه   – خرداد 
 : ثبتی  مشخصات   -۱ گردد:  می  اعالم  زیر  شرح  به  نتیجه  الزم  های  بررسی 
مدیر   ۱۴۰۱/۵/۹ مورخ   ۱۴۰۱۸۵۶۳۰۰۰۱۰۰۸۱۳۳ شماره  نامه  براساس 
ثبتی  پالک  پرونده(  در  )موجود  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
 ، مترمربع  یکصد  مساحت  به  یک  بخش  اصلی   ۱۰۳۴۷ از  فرعی   ۱۹۳ شماره 
دارای  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالک  وشنوه  بیگی  محمد  مهدی  آقای  مالک 
سند مالکیت با شماره چاپی ۵۳۲۹۵۲ ب سال ۹۸ به میزان ششدانگ عرصه 
عرصه  با  بازدید  مورد  محل   : ساختمانی  مشخصات   -۲ باشد.  می  اعیان  و 
یکصد مترمربع ساختمانی است شمالی ساز با سازه دیوار باربر و سقف ضربی 

احداث  سیمانی  اندود  نمای  با  و  همفک  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  که  تیرآهنی 
مترمربع  پنج  و  هشتاد   ۸۵ حدود  مساحت  با  همکف  طبقه  است.  گردیده 
تراز یک متر  تا  ، بدنه  اتاق خواب )پوشش کف موزاییک  شامل : پذیرایی و دو 
آشپزخانه  سفیدکاری(   سقف  زیر  و  بدنه  مابقی   ، سرامیک  متر  سانتی  ده  و 
کابینت(  دارای  و  کاری  سفید  سقف  زیر   ، کاشی  بدنه   ، سرامیک  )کف  اپن 
 ، سرامیک  کف  )پوشش  خواب  اتاق  دسترسی  با  بهداشتی  سرویس  و  حمام 
طبقه  باشد.  می  الومینیومی(  درب  و  سرامیک  کاذب  سقف  زیر  و  کاشی  بدنه 
بهداشتی  سرویس  و  آشپزخانه  یک  شامل  مترمربع  بیست   ۲۰ حدود  زیرزمین 
سیمانی  اندود  با  آجری  دیوار   ، موزاییک  کف  پوشش  حیاط  باشد.  می  زیرپله 
یک  حدود  تراز  تا  کاشی  بدنه   ، سرامیک  )کف  بهداشتی  سرویس  باب  یک  و 
متر ، مابقی بدنه و زیر سقف سفید کاری( در آن احداث شده است. سرمایش 
ساختمان کولر آبی و گازی و گرمایش بخاری با تغذیه از گاز شهری انشعابات 
و  ابعاد   ، مذکور  مراتب  به  عنایت  با   : نظریه  باشد.  می  گاز(  و  برق   ، )آب 
به  مذکور  پالک   ، گذار  تاثیر  عوامل  سایر  موقعیت   ، کیف  و  کم   ، مساحت 
شرح زیر ارزیابی و تقدیم می گردد: عرصه یکصد مترمربع از قرار هر مترمربع 
حدود  اعیانی  ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مجموعا  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مجموعا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  متوسط  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۰۵
مبلغ  پله مجموعا  و سرویس  ، حیاط  انشعابات  ۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
۱۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰دوازده  مبلغ   : ارزیابی  کل  جمع  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 : سازد  می  نشان  خاطر  پایان  در  ریال  میلیون  پنجاه  و  چهارصد  و  میلیارد 
آقای محمد  بنام  به صورت ششدانگ دارای مستاجر  و  کاربری ملک مسکونی 
تا  اجاره  قرارداد  دارای   ، نامبرده  همسر  اظهار  براساس  که  بخشی  حسین 

۱/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  الحسنه  با مبلغ قرض  پایان شهریور ماه سال جاری 
سقم  و  صحت  مسئولیت  باشد.  می  ریال  میلیون  ده  و  پانصد  و  میلیارد  یک 
هر  عدم  فرض  با  ملک  ارزیابی  باشد.  می  کننده  اظهار  متوجه  موضوع  این 
انجام  ارزیابی  در  است.  گرفته  صورت  حقوقی  و  حقیقی  افراد  به  بدهی  گونه 
در  نوسان  صورت  در   ، باشد  می  نظر  مد  منطقه  در  امالک  فعلی  قیمت  شده 
فوق  موارد  گردید  مقرر  داشت.  نخواهد  مسئولیتی  کارشناس   ، امالک  قیمت 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ 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 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند( ضمنا دادورز  باشد همراه داشته  شخص 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۴ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۶ اجرای احکام مدنی قم به 
محکوم  پناهی  داود  علیه  مشهدی  برومند  زهرا  و  سالمی  عبداله  له  گردیده  ثبت  ۶/۱۴۰۰ج/۵۳۰  شماره 
علیه محکوم است به پرداخت ۱۸۳/۵ سکه طالی تمام بهار آزادی در حق محکوم لهم )دو سوم به خواهان 
اول و یک سوم به خواهان دوم( و مبلغ نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم 
به شرح  نموده که کارشناس  توقیف  تعاونی مسکن نظام مهندسی قم  از  آپارتمان مسکونی  علیه یک واحد 
ذیل ارزیابی نموده است. با سالم و احترام ، در پاسخ به ابالغیه قرار شماره ۱۴۰۱۰۲۴۴۰۰۰۰۱۷۶۱۲۳ 
مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ شماره پرونده ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۹۱۴۸۸۸ شماره بایگانی ۵۳۰ موضوع دعوی آقای 
آپارتمان  واحد  یک  ارزیابی  خصوص  در  پناهی  داود  آقای  طرفیت  به  برومند  زهرا  خانم  و  سالمی  اله  عبد 
راهنمایی مالک  و  پرونده در معیت  و مطالعه  به شعبه  نظام مهندسی قم ضمن مراجعه  تعاونی  از  مسکونی 
زیر  شرح  به  کارشناسی  نظریه  لذا   ، گردد  بازدید  نظر   مورد  مسکونی  واحد  از  پناهی  داود  آقای  آپارتمان 
– میدان شهدای فردو – مجتمع مسکونی  بلوار امام صادق )ع(   – تقدیم می گردد:  آدرس ملک : پردیسان 
تعاونی مسکن نظام مهندسی قم قرار کارشناسی : ارزیابی یک واحد آپارتمان مسکونی از مجموعه تعاونی 
واحد  پنجم  طبقه   b۱۲ بلوک  از  مسکونی  آپارتمان  واحد  یک   : ملک  مشخصات  قم  مهندسی  نظام  مسکن 

وکیل  توسط  شده  ارائه  تفکیکی  نقشه  )مطابق  مترمربع   ۱۰۵ مساحت  به  اصلی   ۲۹۱ ثبتی  پالک  از   ۲۶
خواهان( تعداد کل طبقات بلوک ۶ طبقه روی پیلوت می باشد و هر طبقه شامل ۶ واحد آپارتمان می باشد. 
شامل  که  باشد  می  قم  مهندسی  نظام  مهندسین  مجتمع   b۲ بلوک  از  پنجم  طبقه  در  واقع  مذکور  اعیانی 
سالن – دو اتاق خواب – آشپزخانه – حمام – تراس و سرویس بهداشتی است. کف سازی با سرامیک و دیوار 
 – کابینت   – بهداشتی  فاقد نصبیات شیرآالت  واحد  بازدید  زمان  در  باشد.  و سقف سفید کاری شده می  ها 
رادیاتور – پکیج و کولر سرمایشی بود. همچنین درب های چوبی داخلی اتاق ها و سرویس بهداشتی نصب 
نشده بود. محوطه سازی مجتمع در حال اجرا می باشد. واحد دارای انشعاب برق مجزا و انشعابات آب و 
موردنظر  واحد مسکونی  بازدید  زمان  در  باشد.  بلوک می  واحد های  بقیه  با  و مشاع  به صورت مشترک  گاز 
وضعیت  شرایط  گرفتن  نظر  در  با   : ملک  ارزیابی  باشد.  می  پناهی  داود  آقای  مالک  تصرف  در  و  تخلیه 
با شرایط موجود واحد که  با فرض تکمیل محوطه سازی و تحویل واحد  و  موجود واحد مسکونی مورد نظر 
در باال به آن اشاره گردید و با فرض نداشتن هر گونه بدهی به تعاونی مسکن نظام مهندسی و انجام کامل 
تعهدات مالی و با فرض نداشتن هر گونه بدهی به اشخاص یا ارگان های دولتی و غیر دولتی و شهرداری و 
از قرار هر مترمربع  ارزش واحد مسکونی مذکور  با درنظر گرفتن کلیه جهات موثر در کارشناسی  همچنین 

ارزیابی  ۱۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش  واحد مسکونی  ۱۰۵ مترمربع کل  برای  و  ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
آدرس   به  ۱۲/۱۵ صبح  الی   ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت  تاریخ  الذکر در  موارد فوق  می گردد. مقرر گردید 
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 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
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 اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
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 

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

سازمانآگهیهایروزنامهگویهآگهیمیپذیرد/تلفن:09184480402
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● ۵اثرمنفیزیادهرویدرمصرفآنتیبیوتیکها●

مدیرکلغلهقم:
اجرایطرحکشتقراردادی

گندمدرقمآغازشد

کشت  طرح  اجرای  گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
با  داریم  انتظار  ما  و  شد  آغاز  کل  اداره  این  توسط  گندم  قراردادی 
گندم  کشت  از  هکتار  هزار  چهار  حداقل  آن،  از  کشاورزان  استقبال 

شود. انجام  طرح  این  قالب  در  استان 
بیان  محمدی  سعید  قم،  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشاورزان  از  حمایت  هدف  با  گندم  قراردادی  کشت  طرح  داشت: 
که  شده است  دیده  خوبی  مزایای  آن  در  و  می شود  اجرا  استان  در 
سهولت  با  را  خود  محصول  می توانند  آن  از  استفاده  با  گندم کاران 
تحویل  دولت  به  تضمینی  خرید  قالب  در  و  کنند  تولید  بیشتری 

. هند د
در  دولت  با  کشاورزان  میان  قرارداد  عقد  مراحل  به  اشاره  با  وی 
کشاورزان  تا  است  نیاز  ابتدا  داشت:  بیان  طرح،  این  اجرای  جریان 
آن  از  بعد  و  کنند  روز  به  بندی  پهنه   سامانه  در  را  خود  اطالعات 
https:// نشانی  به  دولتی  بازرگانی  شرکت  رسانی  اطالع  پایگاه  به 

طراحی  منظور  همین  به  که  افزاری  نرم  و  نمایند  مراجعه   gtc.ir
کنند. دانلود  را  شده است 

با  و  است  ساده  افزار  نرم  در  نام  ثبت  فرآیند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه  می گیرد،   صورت  کشاورز  تماس  شماره  و  ملی  کد  از  استفاده 
کشاورز  آن،  شدن  تایید  و  نرم افزار  در  داد  قرار  عقد  از  بعد  داد: 
دریافت  همچون  طرح  نظر  مورد  مزایای  از  استفاده  برای  می تواند 
مراجعه  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  کارگزاری های  به  کود 

. کند
تنها  استان  در  گندم  قراردادی  کشت  طرح  که  این  بیان  با  محمدی 
خود  کشت  که  کشاورزانی  حتی  کرد:  تاکید  است،  آبی  گندم  برای 
از مزایای  و  امضا  را  یاد شده  قرارداد  نیز می توانند  انجام داده اند  را 
و کرایه  بیمه  از جمله در بحث کود،  این طرح  درنظر گرفته شده در 
در  را  خود  محصول  نیز  پایان  در  و  کنند  استفاده  محصول  حمل 

دهند. تحویل  دولت  به  تضمینی  خرید  قالب 
کشاورزان  طرح  این  در  گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
کل  مبلغ  درصد   ۵۰ پرداخت  با  تنها  می توانند  قرارداد  عقد  از  پس 
فسفاته  همچون  یارانه ای  شیمیایی  کودهای  برخی  از  کود،  خرید 
محصول  این  مبلغ  باقیمانده  درصد   ۵۰ کنند،  استفاده  پتاسه  و 
قابل  قیمت  از  دولت  به  کشاورزان  توسط  گندم  تحویل  زمان  در 

می شود. کسر  آنان  به  پرداخت 
کشت  طرح  در  کننده  شرکت  کشاورزان  همچنین  افزود:  وی 
هزینه  کنند،  بیمه  را  خود  محصول  می توانند  گندم  قراردادی 
کشاورزان  گندم  تحویل  زمان  در  کود  خرید  نحو  مانند  نیز  بیمه نامه 
به دولت از مبلغ قابل پرداخت به آنان کسر می شود؛ کسانی هم که 
برای شرکت  ۲۰ درصدی که  از تخفیف  بیمه دارند می توانند  از قبل 

کنند. استفاده  شده،  گرفته  درنظر  طرح  این  در 
استان  کشاورزان  گسترده  استقبال  انتظار  این که  به  اشاره  با  وی 
در  داد: دولت  ادامه  داریم،  را  آن  مزایای  از  استفاده  و  این طرح  از 
محصول  حمل  هزینه  کمک  پرداخت  برای  نیز  برنامه ای  طرح  این 
این  جریان  در  دارد،  کشاورزان  به  گندم  خرید  محل  تا  مزرعه  از 
به  تومان  هزار    ۱۰۰ مبلغ  گندم   تن  هر  حمل  بابت  حمایتی  برنامه 

می شود. پرداخت  کشاورزان 
قیمت  سال جاری  روزهای  نخستین  در  سیزدهم  دولت  است  گفتنی 
داد  افزایش  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ به  را  گندم  تضمینی  خرید 
گذشته  سال  به طوری  کرد،  گرم  دل  را  کشاورزان  موضوع  این  که 
به  امسال  که  بود  تن  میلیون   ۴.۵ حدود  محصول  این  خرید  میزان 
 ۱۰۰ از  بیش  افزایش  شاهد  حتی  یافت.  افزایش  تن  میلیون   ۷.۵
استان   ۱۲ در  گذشته  سال  به  نسبت  گندم  تضمینی  خرید  درصدی 
از استان ها سه  این میان، خرید گندم در برخی  بودیم که در  کشور 

شده بود. برابر  پنج  تا 
زمین  هکتار  هزار  پنج  سطح  از  گندم  ُتن  هزار    ۲۰ میانگین  طور  به 
می شود؛  برداشت  قم  در  راهبردی  محصول  این  کشت  زیر  زراعی 
همچنین  است،   مطلوب  استان  این  در  تولیدشده  گندم  کیفیت 
و  می گیرد  صورت  استان  این  جعفرآباد  در  بیشتر  گندم  کشت 

دارند. خاصی  مهارت  زمینه  این  در  منطقه  بومی  کشاورزان 
بیش از ۲ هزار غله کار در مناطق مختلف قم مشغول فعالیت و کشت 
محصوالت راهبردی همچون گندم هستند؛ به طور کلی بیش از ۱۴ 
استان  این  در  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار 
قم  کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال 
دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار   ۸۵۰ سال  در 
را  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  شیالت 
به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان  روستاییان 
به  را  قم  مختلف  بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد   ۵۰ حدود 

داده است. اختصاص  خود 
شهید  ُتنی  ۱۱۰هزار  ِبُتنی  سیلوی  در  قم  استان  نیاز  مورد  گندم 
سلفچگان  ـ  قم  محور  در  قم  شهر  غربی  جنوب  در  که  نخعی  آصف 
 ۲۰۰ بارگیری  و  توان تخلیه  با  این سیلو  قرار دارد، ذخیره می شود؛ 
شده  ساخته  مترمربع  ۹۰هزار  مساحت  به  زمینی  در  ساعت،  در  ُتن 
برخوردار  گندم  بارگیری  و  تخلیه  کامل  تجهیزات  و  امکانات  از  و 

است.

خبر

از  بسیاری  نوشت:  سالمت نیوز       ◄
به  که  دردناکی  حوادث  با  مواجهه  در  ما 
حتی  یا  می شوند  منجر  جمعی  سوگ 
وظایف شغلی،  انجام  روزمره  دشواری های 
دچار  فرزندان،  از  مراقبت  و  خانواده  اداره 
این  بارز  نمونه  می شویم.  چالش هایی 
گذاشته ایم،  پشت سر  همگی  که  بحران ها 
دوره  هرچند  است.  کووید-۱۹  همه گیری 
است،  شده  تمام  تقریبا  همه گیری  این 

باقی اند. هنوز  آن  روانی  اثرات 
استرس مزمن و اثرات پس از همه گیری 
جهان  سراسر  مردم  از  بسیاری  روح  هنوز 
خستگی  اثرات  این  از  یکی  می آزارند.  را 
بحران یا خستگی ناشی از بحران است که 

کرد. خواهیم  بررسی اش  مقاله  این  در 
خستگی بحران چیست؟

برای  بحران  از  ناشی  خستگی  اصطالح 
کار  به  روانی  فرسودگی  نوعی  توصیف 
از  ناشی  استرس مزمن  به سبب  که  می رود 
مسئله  این  می شود.  ایجاد  تنش زا  وقایع 
اما  تأیید نشده است،  از نظر پزشکی  هنوز 
از  پس  خستگی  عارضه  دچار  که  افرادی 
بحران می شوند ممکن است عالئم جسمی 
برخی  باشند.  داشته  بسیار جدی  روانی  یا 
از موقعیت هایی که اغلب به خستگی ناشی 

از: عبارت اند  می شوند،  منجر  بحران  از 
جنگ ؛

بی ثباتی سیاسی؛
رکود اقتصادی؛

همه گیری؛
بالیای طبیعی؛

بی عدالتی در جامعه.
در  قرارگرفتن  به دلیل  فرد  است  ممکن 
آن دچار  پیامدهای  از  تأثیرگرفتن  یا  بحران 
این شکل از استرس شود. مثال اگر طوفان 
معرض  در  که  کسی  بدهد،  رخ  شدیدی 
استرس شدید  بوده است دچار  آن طوفان 
در  را  خود  دارایی  و  خانه  آنکه  و  می شود 
این طوفان از دست داده است به استرس 

شد. خواهد  دچار  طوالنی مدت  و  مزمن 
عالئم خستگی بحران

۱. خستگی جسمی
را  خود  بحران  خستگی  گاهی 
بی خوابی  جسمانی،  خستگی  به شکل 
می دهد.  نشان  جسمی  بیماری های  یا 
فیزیکی  تنش های  خواب،  عادات  تغییر 
است  ممکن  هم  بی اشتهایی  و  همیشگی 
را  فرد  انرژی  و  باشند  مسئله  این  از  ناشی 

دهند. کاهش 
۲. انزواطلبی

خستگی  به  مبتال  فرد  هم  اوقات  گاهی 
می شود  بی تفاوت  و  سرد  بحران  از  ناشی 
حتی  یا  می کند  رابطه  قطع  دیگران  با  و 
مثل  خود  زندگی  مهم  رویدادهای  در 
فردی  چنین  نمی شود.  حاضر  تولد  جشن 
وقایع  منفعل  کامال  که  می کند  احساس 
می کند.  تماشا  را  دیگر  شخصی  زندگی 
فعالی  نقش  زندگی  در  خود  برای  واقع  در 
نمی بیند. او احساس می کند که تماشاچی 
بازیگر  و  است  شده  خود  زندگی  از  فیلمی 

نیست. اصلی 
۳. بی تفاوتی

به صورت  بحران  خستگی  هم  گاهی 
بروز  بدبینی  یا  ناامیدی  بی انگیزگی، 
به شکل  فقط  بی تفاوتی  این  می کند. 
نمی شود.  به خودش ظاهر  فرد  بی توجهی 

نرم  دست وپنجه  مشکل  این  با  که  افرادی 
می کنند، ممکن است در همدلی با دیگران 

باشند. داشته  مشکل  هم 
۴. عالئم جسمانی

خستگی  با  مواجهه  در  اوقات  بعضی 
بروز  هم  فیزیکی  نشانه های  روحی 
تند،  قلب  ضربان  سریع،  تنفس  می کنند. 
عضالنی  دردهای  و  لرزش  عرق کردن، 
برخی از این نشانه ها هستند. این استرس 
مزمن اثرات طوالنی مدتی هم دارد و ممکن 
مشکالت  باال،  خون  فشار  بدن درد،  ات 
مختل  را  فرد  زندگی  سردرد  یا  گوارشی 

. کنند
۵. مشکالت سالمت روان

خستگی بحران گاهی مواقع سبب بروز 
افسردگی،  اضطراب،  قبیل  از  مشکالتی 
 )PTSD( سانحه  از  پس  استرس  اختالل 
می شود.  مخدر  مواد  به  اعتیاد  حتی  و 
برخی از افراد درگیر این عارضه توان رفتن 
برخی  و  ندارند  را  مدرسه  یا  کار  محل  به 
کنند.  تمرکز  به خوبی  نمی توانند  هم  دیگر 
عالئم خستگی ناشی از بحران ممکن است 
هفته ها یا حتی ماه ها طول بکشند و گاهی 
تمام نشدنی  بحرانی  با  مواجه  را  خود  فرد 
این  که  می کند  احساس  حتی  او  می بیند. 
نجاتی  راه  هیچ  و  است  همیشگی  شرایط 
اغلب  مردم  بحران،  یک  طول  در  ندارد. 
فرار  »مبارزه،  واکنش  یا  استرس  دچار 
بدن  روش  این  می شوند.  بی تفاوتی«  یا 
انسان برای رویارویی با خطر است. عوامل 
خستگی  زمینه ساز  است  ممکن  متعددی 

جمله: از  شوند،  بحران 
قرار داشتن در معرض عوامل استرس زا 
حتی  و  شبانه روز  اگر  طوالنی:  مدت  به 
روبه رو  استرس زا  عوامل  با  سال ها  یا  ماه ها 
شویم، سالمت جسمی و روانی ما به خطر 

می افتد.
اختیار  وقتی  اوضاع:  بر  تسلط نداشتن 
می شود،  خارج  دستمان  از  اوضاع 
بحران  خستگی  دچار  خواه ناخواه 
را  خود  شرایطی،  چنین  در  می شویم. 
توان  که  می بینیم  مستأصلی  تماشاچی 

احساس  وقتی  ندارد.  را  کاری  هیچ  انجام 
می کنیم که نمی توانیم اقدام مؤثری انجام 
بدهیم، ناخودآگاه دست ها را باال می بریم و 

می شویم. تسلیم 

با  مقابله  هنگام  اگر  حمایت نشدن: 
کار  نکند،  حمایت  ما  از  کسی  بحران 
با  به تنهایی  که  کسی  می شود.  دشوار 
از  زودتر  بسیار  می کند،  مقابله  مشکالت 
این  می شود.  خسته  دارد  حامیانی  آنکه 
شکل های  به  است  ممکن  هم  خستگی 
بحران  از  ناشی  خستگی  مانند  مختلفی 

بدهد. نشان  را  خود 
تصور  متعدد:  استرس زای  عوامل  وجود 
عامل  چند  با  بخواهید  هم زمان  که  کنید 
جنسی  تبعیض  و  بیکاری  مانند  استرس زا 
حالت  این  در  کنید.  مقابله  نژادی  یا 
بروز  احتمال  و  می شوید  آسیب پذیرتر 
اگر  شد.  خواهد  بیشتر  بحران  خستگی 
اخبار را به درستی دنبال کنید، هم از آنچه 
و  می شوید  مطلع  می افتد  اتفاق  جهان  در 
همیشه  می شوید.  استرس  دچار  کمتر  هم 
ناگوار بودن، در نهایت به  در معرض اخبار 
افراد می انجامد. ایجاد حس بی تفاوتی در 
آسیب  عارضه  این  از  بیشتر  کسانی  چه 

؟ می بینند
خستگی  دچار  است  ممکن  کسی  هر 
افرادی  بااین حال،  شود.  بحران  از  ناشی 
که در خط مقدم مقابله با بحران هستند یا 
افرادی که بحران بر زندگی آنها اثر مستقیم 
آسیب  دیگران  از  بیش  است،  گذاشته 
کرونا،  همه گیری  دوره  در  مثال  می بینند. 
بیمارستان ها  اورژانس  کارکنان  و  پرستاران 
شیفت های طوالنی همراه با استرس مداوم 
برای  چندانی  زمان  افراد  این  داشتند. 
روان پزشکان  نداشتند.  قوا  تجدید  و  بهبود 
این  برابر  در  نیز  خبری  گزارشگران  و 
هم  افراد  از  برخی  آسیب پذیرند.  عارضه 
به  ابتال  معرض  در  سایرین  از  بیش  کل  در 
افرادی  چنین  هستند.  روانی  عارضه های 
بیش از همه دچار خستگی ناشی از بحران 
مشکالت  این  با  که  کسانی  می شوند. 
درگیرند از بقیه مردم آسیب پذیر می شوند:

تروما؛
سابقه بیماری روانی؛

فقر؛
بی خانمانی؛

تبعیض؛
بیکاری یا عدم تضمین مالی؛

سوگواری ناشی از بحران؛
کم تحرکی.

اثرات خستگی ناشی از بحران
وقتی تحمل استرس مزمن با رویدادهای 
پیچیده زندگی هم زمان شود، فرد بار روانی 
در  کشید.  خواهد  دوش  به  را  سنگینی 
بدن  دفاعی  سیستم های  شرایطی،  چنین 
استرس  هورمون های  و  می شوند  فعال 
مانند  کاتکول آمین هایی  و  کورتیزول  نظیر 
شد.  خواهند  ترشح  دوپامین  و  آدرنالین 
مقابله  برای  را  افراد  استرسی  واکنش های 
می کنند.  آماده  شرایط  با  سازگاری  و 
را  استرس  اغلب  می توانیم  اگر  بااین حال 
نیست که تحمل  این معنا  به  تحمل کنیم، 
عواقب آن را هم داریم. بر اساس تحقیقات، 
عواقب  بحران ها  از  ناشی  شدید  روانی  بار 
این  دارد.  افراد  سالمت  برای  شدیدی 
بدن  عملکردهای  از  بسیاری  بر  مسئله 
فعالیت های  خون،  فشار  تنظیم  قبیل  از 
سیستم  و  التهابی  واکنش های  متابولیک، 

می گذارد. منفی  اثر  ایمنی 
چگونه با خستگی بحران مقابله کنیم؟

برنامه ریزی و روتین روزمره برای مقابله 
بحران با خستگی 

بحران  از  ناشی  خستگی  با  مقابله 
اغلب  چون  نیست،  ساده ای  کار  همیشه 
است  شده  مسئله  ایجاد  سبب  رویدادی 
گاهی  نیست.  فرد  دست  در  اختیارش  که 
ادامه  طوالنی  مدتی  رویداد  این  نیز  مواقع 
پیدا می کند. تشخیص به موقع این مشکل 
و مقابله با آن گامی مثبت است. در چنین 
ساده  راهکار  چند  با  می توانید  شرایطی 
بحران  از  پس  خستگی  بروز  احتمال  از 

کنید. جلوگیری 
۱. استراحت کنید

شبکه های  و  اخبار  از  روزی  چند 
مفید  آگاهی  بگیرید.  فاصله  اجتماعی 
ناگوار  اخبار  معرض  در  همیشه  اما  است، 
بودن هم خوب نیست. بهتر است که گاهی 

بدهید. استراحت  خودتان  به 
۲. دریافت اخبار را محدود کنید

جزئی  اتفاق  هر  از  که  نیست  نیازی 
شوید.  مطلع  ناخوشایند  واقعه  با  مرتبط 
که  است  مفید  به اندازه ای  به روزماندن 
تماشای  برای  نکند.  مصیبت  غرق  را  شما 
اجتماعی  شبکه های  در  حضور  یا  اخبار 
حتی  کنید.  تعیین  زمانی  محدودیت 
یک  از  را  روزانه  اخبار  خالصه  می توانید 

کنید. دریافت  معتبر  خبری  وب سایت 
۳. مراقب سالمتی خود باشید

از  مراقبت  و  آرامش یافتن  به  را  زمانی 
ناشی  خستگی  بدهید.  اختصاص  خود 
او  از  را  انسان  نیروی  تمام  گاه  بحران  از 
می گیرد. در نتیجه مراقبت از خود اهمیت 
کافی  به اندازه  که  شوید  مطمئن  دارد. 
و  دارید  سالمی  غذایی  رژیم  می خوابید، 

می کنید. ورزش  منظم 
۴. روتین روزمره داشته باشید

دست وپنجه  فراوان  استرس  با  وقتی 
کمک  شما  به  روتین  داشتن  می کنید،  نرم 

اساس  بر  برسید.  خودتان  به  بهتر  می کند 
افراد  به  روزانه  روتین  داشتن  تحقیقات، 
کمک می کند احساس استرس و اضطراب 

کنند. مهار  بهتر  را  خود 
۵. دیدگاه خود به بحران را تغییر دهید

موقعیت  درباره  فکرتان  طرز  تغییر 
می تواند بر احساس شما تأثیر چشمگیری 
شناختی  مجدد  ساختاردهی  بگذارد. 
در  اغلب  که  است  خوبی  استراتژی 
درمانگر  هدایت  با  شناختی  رفتاردرمانی 
هم  به تنهایی  بااین حال،  می شود.  انجام 
هنگام  بدهید.  انجام  را  کار  این  می توانید 
و  استرس  به  که  موقعیتی  با  کنارآمدن 
خستگی ناشی از بحران منجر شده است، 
موقتی  شرایط  این  که  باشید  داشته  یاد  به 
چنین  درگیر  همیشه  برای  شما  است. 
روزی  باالخره  بود.  نخواهید  شرایطی 

می شوند. کمتر  مشکالت 
۶. فعال باشید

بحران  از  پس  خستگی  اوقات  گاهی 
منتهی  استیصال  و  بی تفاوتی  احساس  به 
حل  را  مشکل  بخواهید  شاید  می شود. 
کنید، اما ندانید که از کجا باید شروع کرد. 
بیشتر  استرس  باعث  درماندگی  حس  این 
شما می شود. به جای اینکه مدام شرایط را 
برای خود مرور کنید، در پی اقداماتی برای 
پیرامون  جهان  یا  جامعه  در  تفاوت  ایجاد 
خود باشید. شما نمی توانید هر مشکلی را 
شما  از  هم  هیچ کس  کنید.  حل  به تنهایی 
چنین انتظاری ندارد. فقط به خود یادآوری 
کنید که همه مردم مهارت ها، استعدادها و 
ایجاد جهانی  به  دارند که می تواند  دانشی 
با  مبارزه  برای  کار  این  کند.  کمک  بهتر 

است. مؤثر  ناامیدی  احساس 
۷. با فردی قابل اطمینان صحبت کنید

اعضای  یا  دوستان  از  یکی  با  گفت وگو 
خانواده باعث می شود که احساس بهتری 
کارشناسان  از  کمک گرفتن  کنید.  پیدا 
برای  سازنده  اقدامی  هم  روان  سالمت 

است. شرایط  بهبود 
۸. محدوده تعیین کنید

کارکنان  کرونا،  همه گیری  از  پس 
مشغول  دورکاری  به  شرکت ها  از  بسیاری 
باعث  است  ممکن  شرایط  این  شده اند. 
به هم خوردن تعادل میان زندگی و کار افراد 
افراد  از  دسته  این  جزو  هم  شما  اگر  شود. 
زندگی  میان  ساده  اقدام  چند  با  هستید، 
مثال: کنید،  مرزگذاری  شخصی  و  کاری 

اختصاص یک اتاق به کارکردن؛
ساعات  در  کاری  ارتباطات  از  پرهیز 

غیراداری؛
میان  مرزگذاری  برای  راه هایی  یافتن 

غیرکاری. و  کاری  زمان 
۹. با درمانگر صحبت کنید

اگر برای مقابله با خستگی روحی پس از 
بحران دچار مشکل شده اید، بهتر است که 
شرایطی  در  باشید.  حرفه ای  کمک  دنبال 
کرده  مختل  را  شما  زندگی  مسئله  این  که 
درباره  درمانگر  با  صحبت کردن  است، 
احساسات و راه حل ها به امیدواری و ارتباط 
بیشتر شما با جهان اطراف کمک می کند. 

 ► این طور فکر نمی کنید؟   

از  فرزندتان  یا  خود  برای  بار  چند  تاکنون       ◄
داروهای بدون نسخه برای درمان تب، سرماخوردگی 
یا آنفلوآنزا استفاده کرده اید؟ مطالعات نشان می دهد 
که در بسیاری از کشورها مصرف خودسرانه داروهای 
یافته که در یک دوره  افزایش چشمگیر  بیوتیک  آنتی 

شود. منجر  ناخوشایندی  عواقب  به  می تواند  زمانی 
تجویزی  داروهای  بیوتیک ها  آنتی  اینکه  وجود  با 
در  نسخه  بدون  داروخانه ها  در  معموال  هستند، 
دسترس هستند. هنگامیکه برای مدت زمان طوالنی 
شود،  افراط  بیوتیک  آنتی  داروهای  مصرف  در 
از  یکی  هند  میشود.  ایجاد  بیوتیکی  آنتی  مقاومت 
ضد  مقاومت  میزان  باالترین  که  است  کشورهایی 

دارد. جهان  سراسر  در  را  میکروبی 
که  دهد  می  رخ  زمانی  بیوتیکی  آنتی  مقاومت 
کند.  تغییر  داروها  این  مصرف  به  واکنش  در  باکتری 
 ،)WHO( بهداشت  جهانی  سازمان  اعالم  طبق 
سوزاک  سل،  ذات الریه،  مانند  عفونت هایی  درمان 
آنتی بیوتیک های  زیرا  می شود  سخت تر  سالمونلوز  و 
تا  را  خود  اثربخشی  آن ها  درمان  برای  استفاده  مورد 

داده اند. دست  از  حدودی 
به گفته پزشکان هندی، آنتی بیوتیک ها رایج ترین 
فعال  طور  به  که  هستند  میکروبی  ضد  ترکیب های 
سرکوب  یا  نابودی  طریق  از  باکتری ها  با  مقابله  برای 
با  هرچند،  گیرند.  می  قرار  استفاده  مورد  آنها  رشد 
اکنون  اطالعات،  به  آسان  دسترسی  و  فناوری  ظهور 
ارائه  بدون  را  داروها  این  معموال  مردم  از  بسیاری 
موارد  افزایش  به  منجر  که  می کنند  مصرف  نسخه 
شده  آن  جانبی  عوارض  و  میکروبی  ضد  مقاومت 

است.
ادامه  در  تایمز،  هندوستان  روزنامه  گزارش  به 
بیوتیک ها  آنتی  مصرف  در  افراط  مخرب  اثر  پنج  به 

است: شده  اشاره 
به  که  باکتری هایی  روده:  فلور  تعادل  عدم   -۱
آن  ایمنی  و  درست  هضم  و  کمک  روده  تعادل  حفظ 
شناخته  روده  فلور  عنوان  به  کنند  می  تضمین  را 

بیوتیک ها  آنتی  از  حد  از  بیش  استفاده  شوند.  می 
قابل  بخش  و  شود  روده  تعادل  عدم  باعث  تواند  می 
میتواند  که  ببرد  بین  از  را  ها  باکتری  این  از  توجهی 

شود. دیگر  مشکالت  بروز  به  منجر 
درمان  برای  اغلب  افراد  از  بسیاری  اسهال:   -۲
همچنین  و  کودکان  در  آنفلوآنزا  یا  سرماخوردگی 
رو  بیوتیک  آنتی  داروهای  مصرف  به  بزرگساالن 
جانبی  عارضه  چندین  به  منجر  اغلب  که  آورند  می 

توسط  که  ای  مطالعه  طبق  شود.  می  ناخواسته 
بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  کارشناسان 
درمان  برای  معمول  طور  به  که  کودکانی  شده  انجام 
سرفه  مانند  فوقانی  تنفسی  دستگاه  عفونت های 
دریافت  بیوتیک  آنتی  غیره  و  سرماخوردگی  و 
به  مقاوم  سویه های  به  ابتال  مستعد  بیشتر  می کنند، 

غشای  با  انتروکولیت  نام  به  باکتریایی  بیوتیک  آنتی 
انسان  روده  در  باکتریایی  عفونت  این  هستند.  کاذب 
شود.  شدید  اسهال  باعث  تواند  می  و  است  موجود 
و  کودک  هزاران  مرگ  به  منجر  ساله  هر  باکتری  این 

میشود. بزرگسال 
۳- عفونت های قارچی: در حالیکه آنتی بیوتیک ها 
برای از بین بردن باکتری های مضر طراحی شده اند، 
افراد  از  محافظت  به  که  را  خوب  باکتری های  اغلب 

بین  از  می کند،  کمک  قارچی  عفونت های  برابر  در 
بیوتیک  آنتی  که  افرادی  دلیل،  همین  به  می برند. 
از  خاصی  های  قسمت  در  اغلب  کنند  می  مصرف 
واژن درگیر عفونت های  و  گلو  مانند دهان،  بدن خود 

میشوند. قارچی 
گاهی  بیوتیک ها  آنتی  دارویی:  تداخالت   -۴

و  کرده  پیدا  تداخل  نیز  داروها  سایر  با  اوقات 
این  کنند.  می  کم  بیماری  برابر  در  را  آنها  اثربخشی 
یا  دارو  جانبی  عوارض  توانند  می  همچنین  ترکیبات 
آنتی  از  برخی  کنند.  تشدید  را  دیگر  بیوتیک  آنتی 
باعث  را تحریک کرده که  آنزیم های کبدی  بیوتیک ها 
بیوتیک ها،  آنتی  از  تعدادی  تاثیر  کاهش  یا  افزایش 
داروهای  و  صرع  ضد  داروهای  قلبی،  داروهای 

شود. می  ترکیبی 

تالش  باکتری ها  میکروبی:  ضد  مقاومت   -۵
های  آنزیم  یا  دهند  تغییر  را  خود  ساختار  میکنند 
از  مداوم  استفاده  صورت  در  که  کنند  آزاد  را  خاصی 
مقاومت  دلیل  همین  به  بمانند،  زنده  بیوتیک ها  آنتی 
اثربخش  این  از  پیش  که  بیوتیک هایی  آنتی  برابر  در 

 ► ایسنا       / شود.  می  ایجاد  بوده اند، 

عالئمخستگیبحرانچیست؟

● چگونهباخستگیبحرانمقابلهکنیم؟●



و  اروپا  اتحادیه  دنیای غول ها،  در      ◄
با هم تنها 10 درصد از جمعیت  مرکوسور 
ناخالص  تولید  از  درصد   20 و  جهان 
اگر  می دهند.  تشکیل  را  دنیا  داخلی 
داشته  جهانی  نفوذ  می خواهد  یک  هر 
باشد، به دیگری نیاز دارد و توافق تجاری 
اتحادیه اروپا و مرکوسور را به یک ضرورت 

می کند.  تبدیل  استراتژیک 
و  خطرناک تر  چندقطبی  دنیای  در 
آن  در  اکنون  که  پیش بینی تر  غیرقابل 
اهمیت  از  تجاری  روابط  می کنیم،  زندگی 
بسیار باالیی برخوردار است اما نمی توان 
بسیاری  کرد.  جدا  ژئوپلیتیک  از  را  آنها 
که  بودند  معتقد  مدت ها  اروپایی ها  از 
جنگ  اما  باشند،  چنین  می توانند 
خطرات  اوکراین  علیه  روسیه  تجاوزکارانه 
گاز  به  اروپا  اتحادیه  وابستگی  از  ناشی 
روسیه را برجسته کرده و به ما نشان داده 
تحمل  قابل  دیگر  رویکرد  این  که  است 
خواهد  می  اروپا  اتحادیه  اگر  نیست. 
ژئوپلیتیک  واقعی  بازیگر  یک  عنوان  به 
ما  داخلی  وحدت  تقویت  شود،  شناخته 

بود.  نخواهد  کافی 
قطب نمای  باید  همچنین  ما 
و  کنیم  تنظیم  مجددًا  را  خود  استراتژیک 
به  خود  اقتصادی  و  سیاسی  ابزارهای  از 
تنها  نه  و  کنیم  استفاده  منسجم تر  طور 
طور  به  نیز  را  فرصت ها  بلکه  ریسک ها، 
دلیل  همین  به  کنیم.  شناسایی  مؤثرتری 
خود  مأموریت  ابتدای  از  من  که  است 
استدالل کرده ام که اروپا باید روابط خود 
کارائیب  و  التین  آمریکای  کشورهای  با  را 

کند.  تر  عمیق 

برای انجام جهش کیفی مورد نیاز، باید 
سطح  باالترین  در  را  سیاسی  وگوی  گفت 
معتبر  از  اطمینان  برای  اما  کنیم.  تقویت 
مدرن سازی  باید  تالش هایمان،  بودن 
شیلی  و  مکزیک  با  موجود  توافق نامه های 
از  پس  توافقنامه  کنیم،  تکمیل  نیز  را 
و  کارائیب  آفریقا،  جامعه  با  را  کوتونو 
توافقنامه  کنیم،  امضا  آرام  اقیانوس 
مرکزی  آمریکای  کشورهای  با  ارتباط 
و  اروپا  اتحادیه  توافقنامه  و  تصویب  را 

کنیم.  نهایی  را  مرکوسور 
در  مهمی  نقش  تجارت  که  حالی  در 
هیچ  کند،  می  ایفا  قراردادها  این  همه 
تجاری  معامله  یک  فقط  توان  نمی  را  یک 
با  توافق  قراردادها  ترین  پیچیده  دانست. 
است  دهه  دو  از  بیش  که  است  مرکوسور 
در حال مذاکره با آن بوده ایم. شاید تانگو 
این  در  اما  نیست،  چیزی  سال   20 بگوید 

است.  طوالنی  خیلی  مورد، 
آمریکای  به  گذشته  ماه  که  سفری  در 
که  داشتم  را  فرصت  این  داشتم،  جنوبی 
که  اروگوئه  و  پاراگوئه  آرژانتین،  رهبران  با 
مرکوسور  ای  دوره  ریاست  حاضر  حال  در 
بر عهده دارد، مالقات کنم. اخیرًا، من  را 
لوئیز  برزیل،  منتخب  جمهوری  رئیس  به 
تبریک  را  انتخابش  داسیلوا،  لوال  ایناسیو 
گفتم. در تمام این گفت وگوها، توافقنامه 
مقدم  خط  در  مرکوسور  و  اروپا  اتحادیه 
به  که  بودم  این  دنبال  به  من  داشت.  قرار 
سیاسی  اراده  که  کنم  منتقل  رهبران  این 
دوجانبه  توافق  این  کردن  نهایی  برای 

است.  زنده  بسیار  سودمند 
بیش  "استراتژیک"  کلمه  از  مسلمًا 

مورد  در  اما  است  شده  استفاده  حد  از 
واژه  این  مرکوسور،  و  اروپا  اتحادیه  توافق 
اگرچه برخی  باشد.  تر  تواند مناسب  نمی 
وجود  به  استناد  با   – هستند  آن  مخالف 
منافع متضاد – دالیل قانع کننده ای برای 

دارد.  وجود  توافق  این  کردن  نهایی 
بسیار  مرکوسور  و  اروپا  اتحادیه  توافق 
این  است.  تجاری  معامله  یک  از  بیشتر 

با  که  است  سیاسی  عمیقًا  ابزار  یک 
اتحاد  یک  همکاری،  و  وگو  گفت  پیشبرد 
استراتژیک بین دو منطقه که از نظر منافع 
در  همسویی ها  نزدیک ترین  از  ارزش ها  و 
جهان هستند را امضا می کند و دیدگاهی 
می خواهیم  ما  که  جوامعی  نوع  از  مشابه 

می گذارند.  اشتراک  به  را 
سوی  دو  هر  در  این،  بر  عالوه 
استقالل  داریم  قصد  ما  اطلس،  اقیانوس 
استراتژیک خود را تقویت کنیم و با کاهش 

انعطاف  حد،  از  بیش  های  وابستگی 
پذیری اقتصادی خود را بهبود بخشیم اما 
بلکه  نیست.  انزوا  معنای  به  خودمختاری 
به معنای متنوع کردن زنجیره های ارزش 
با  همکاری  مستلزم  خود  نوبه  به  که  است 
سیاسی  و  اقتصادی  اعتماد  قابل  شرکای 
بزرگترین  از  تا  دو  آوردن  گرد هم  با  است. 
جمعیتی  با   – جهان  تجاری  های  بلوک 

توافقنامه   – نفر  میلیون   700 از  بیش 
معامله  بزرگترین  مرکوسور  و  اروپا  اتحادیه 
حال  به  تا  اروپا  اتحادیه  که  است  تجاری 
اولین  این  همچنین  است.  کرده  منعقد 
بود  خواهد  مرکوسور  جامع  تجاری  توافق 
می  تقویت  را  گروه  این  یکپارچگی  که 
کند. قوانین مشترک درها را بین بازارهای 
واقعی  و فرصت های  باز می کند  ما  بزرگ 
را برای مشاغل در هر دو طرف ایجاد می 
در  باال  کیفیت  با  مشاغل  ایجاد  از  و  کند 

اروپا و آمریکای التین حمایت می کند. با 
به رسمیت شناختن عدم تقارن اقتصادی 
تصریح  توافقنامه  این  ما،  بازارهای  بین 
می کند که تجارت به تدریج آزاد می شود 
زمان  مربوطه  های  بخش  به  نتیجه  در  و 

شوند.  رقابتی  و  مدرن  تا  دهد  می 
صادرات  خواهان  مرکوسور  کشورهای 
دارند  قصد  آنها  هستند،  اروپا  به  بیشتر 
توسعه  را  خود  صادرات  و  تولید  ظرفیت 
به  فناوری  و  نوآوری  طریق  از  و  دهند 
عین  در  و  افزوده  ارزش  طبیعی  منابع 
و زیست  به استانداردهای اجتماعی  حال 

باشند.  پایبند  سختگیرانه  محیطی 
اتحادیه  توافق  برای  سوم  استدالل 
برای  آن  پتانسیل  در  مرکوسور  و  اروپا 
از  حفاظت  و  اقلیمی  اقدامات  پیشبرد 
توافق  واقع،  در  است.  زیست  محیط 
در  که  مرکوسور  و  اروپا  اتحادیه  سیاسی 
اولین  از  یکی  آمد،  دست  به   2019 سال 
توافقنامه آب  به  بود که  نوع خود  از  موارد 
حال،  این  با  کرد.  اشاره  پاریس  هوایی  و 
زدایی  شتاب  به  توجه  با  ویژه  به  اروپا،  در 
اخیر،  سال های  در  آمازون  در  جنگل ها 
تردیدهایی در مورد میزان این تعهد وجود 

دارد. 
کنند  می  استدالل  اروپا  در  برخی 
تنها  اروپا  اتحادیه  مستقل  قوانین  که 
اما  بود.  خواهد  جلو  به  اعتماد  قابل  راه 
و  کنیم  منزوی  را  خودمان  نمی توانیم  ما 
چارچوب  دهیم.  تغییر  را  دنیا  همزمان 
همکاری  و  گفت وگو  با  باید  ما  نظارتی 
شفاف سازی  بر  تمرکز  بیشتر،  بین المللی 
زنجیره های  ایجاد  و  مشترک  تعهدات 
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سجادی و پاراف نامه های 
قوه قضائیه!                                

اختصاصی گویه - وحيد حاج سعيدی 
عدم  از  نداشت.  شگفتانه  و  هیجان  کم  امسال  جهانی  جام 
کشی  غول  و  سختکوشی  تا  گرفته   var داوران  برخی  استفاده 
عجیبتر  همه  از  اما  بعد.   مراحل  به  صعود  برای  بادامی  چشم 
ولز  برابر  برد  یک  بابت  ملی  تیم  هنرمندان  به  پاداش  اعطای 
قدر  هر  ما  مملکت  این  در  شکر  بار  هزار  صد  را  خدا  است. 
ورزشی،  های  تیم  اردوی  هزینه  تامین  برای  مالی  مشکل 
 ... و  ها  رشته  سایر  ورزشکاران  جوایز  ورزشی،  بناهای  تکمیل 
داشته باشیم و مدیران ورزش در این خصوص جزع فزع کنند، 
در مورد فوتبال داستان علیحده است و دستخوش و خدا قوت 
تا عرق شان خشک  مادی و معنوی این دوستان به راه است و 
می  که  نیست  مهم  هم  اصاًل  شود!  می  پرداخت  است  نشده 
تیم  برابر  در  یا  کنند  صعود  گروه  از  یا  کنند  کسب  مقام  توانند 

... و  کنند  مقاومت  قدر  های 
مهم شرکت کردن در تورنمت است و به قولی همین که مثل 
لبه  به  دستشان  و  شوند  نمی  غرق  استخر  در  ناشی  شناگران 

است.   کفایت  رسد  می  استخر 
بعد  به مرحله  و عدم صعود  باخت  تا  دو  با  ملی  تیم  االن هم 
یک  واردات  مجوز  است  قرار  و  گرفته  قرار  دوستان  تفقد  مورد 
خودروی خارجی مشتی به عنوان چشم روشنی دریافت کنند! 
ما باالخره متوجه نشدیم اگر ماشین خارجی خوب است در 
تا  چند  سال  در  هم  ما  بفروش  بساز  همسایه  تا  کنید  باز  را  مرز 
ساخت  از  دست  طوری  این  شاید  کند.  خارجی  خودروی  وارد 
وارد کننده خودرو شود!  ایشان هم  و  بردارد  پفکی  و سازهای 

اگر هم واردات خودرو بد است، برای همه بد باشد و شهروند 
درجه یک و دو نداشته باشیم. 

بگذریم ... فقط خدا کند آقای سجادی بعد از اینکه از جام 
زونکن  به  نگاهی  نیم  برگشت  کار  محل  به  و  شد  فارغ  جهانی 
نامه های وزارت ورزش بیندازد و اگر نامه ای از قوه قضائیه در 
مورد فدراسیون فوتبال و پروندن ویلموتتس و ... داخل زونکن 

دید، روی دست بگذارد و پاراف کند!
توسط  شده  کسب  افتخارات  و  رزومه  ها  نامه  پاراف  البالي 
مسابقات  در  شرکت  برای  و  کند  پیگیری  هم  را  روش  کی 

نشود!  چاه  وارد  تاج  طناب  با  آسیا  قهرمانی 

ر ـُ َتَلنگ

گوید:  ژئوپولتیک می  استاد  یک       ◄
ایران  داخلی  شرایط  منطقه  های  عرب 
برخی  شوند.  می  تندروتر  و  بینند  می  را 
آذربایجان  جمله  از  همسایه  کشورهای 
های  قدرت  روی  بر  توانند  می  نیز  و… 
بیاورند.  فشار  غربی  های  قدرت  و  منطقه 
فشار  پذیرش  برای  جهان  آمادگی  امروز 
علیه ایران بیشتر است. در مجموع شرایط 
استراتژی  باید  ایران  و  نیست  مطلوب 
را  مسائل  این  و  کند  انتخاب  راهبردی 
دانه دانه و نوبت به نوبت با گفت و گو حل 
بگیرد. سرعت  باید  روند  این  کند  فصل  و 
راد در گفت وگو  دکتر عبدالرضا فرجی 
با شفقنا در پاسخ به این سوال که با توجه 
به اتفاقات رخ داده روابط ایران و اروپا در 
و سویی خواهد رفت؟  به چه سمت  آینده 
گذشته  ماه  چند  در  اروپا  داشت:  اظهار 
نسبت به ماه ها و سال های قبل سیاست 
متفاوتی را در پیش گرفت. دالیل مختلفی 
را می توان در خصوص این تغییر سیاست 
شد  باعث  گزاره  چند  واقع  در  برشمرد. 
کند.  تغییر  اروپاییان  موضع  یکباره  به 
است  ادعایی  مساله  ها  گزاره  این  از  یکی 
به  ایران  نظامی  کمک  مورد  در  آنها  که 
پهباد،  بحث  دارند.  اوکراین  علیه  روسیه 
است.  شده  مطرح   … و  نفربر  و  موشک 
علیه  هدفی  ما  است  کرده  اعالم  ایران 
با  ما  نظامی  همکاری  و  نداشتیم  اوکراین 
بسیار  اروپا  برای  مساله  این  بود.  روسیه 
و  استراتژیک  موضوعی  چون  است  مهم 
در ارتباط با امنیت اروپا و آن طور که می 
امنیت جهانی  با  منطبق  ای  گویند مساله 
مطرح است. از این رو اروپا با مطرح شدن 

این  و  شد  منقلب  یکباره  به  اخبار  این 
تند  گیری  موضع  برای  عاملی  به  مساله 

شد. تبدیل  اروپاییان 
طوالنی  مساله  این  کنار  در  افزود:  وی 

شدن ناآرامی ها و اتفاقات داخلی ایران و 
ایرانیان  از  توجهی  قابل  جمعیت  واکنش 
های  دولت  به  که  دارد  وجود  خارج  مقیم 
اروپا  عمومی  افکار  و  آورد  فشار  اروپایی 
داد.  قرار  تاثیر  تحت  وسیعی  سطح  در  را 
افکار  تغییرات  براساس  ها  دولت  اروپا  در 
امروز  لذا  آیند  می  کار  سر  بر  عمومی 
موضع  به  مجبور  اروپایی  های  دولت 
مطرح  مختلفی  مسائل  هستند.  گیری 
شده  مطرح  نیز  بشر  حقوق  بحث  و  شد 
امنیت  شورای  در  که  صورتی  به  است 
ای  قطعنامه  ژنو  در  متحد  ملل  سازمان 
یاب  حقیقت  کمیته  مساله  و  شد  صادر 
دنبال  حال  در  مساله  این  شد.  مطرح 

شدن است و فشار های آن تا مدتها ادامه 
سال  یک  از  بعد  ببینیم  تا  داشت  خواهد 
نتیجه فعالیت این کمیته حقیقت یاب چه 

شود. می 

ای  مساله  سومین  کرد:  تصریح  وی 
چند  این  در  اروپا  نظر  شد  موجب  که 
توافق  و  ای  هسته  مساله  شود  عوض  ماه 
هسته ای است. آخرین نامه ای که توسط 
ایران  و  شد  داده  ایران  به  آمریکا  و  اروپا 
انتظار  آنها  که  نبود  صورتی  به  داد  پاسخ 
که  جدیدی  مساله  ایران  باشند  داشته 
لذا  کند  مطرح  را  باشد  پرونده  بستن 
ایران  به  توافق  مورد  در  که  اروپاییان 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  داشتند  شک 
همزمان  کند.  توافق  خواهد  نمی  ایران 
مساله  این  شد  مطرح  آمریکا  انتخابات 
باعث شد توافق متوقف شود. امروز که در 
اتفاقات  و  ایم  گرفته  قرار  ای  ویژه  شرایط 

ادامه  عمومی  افکار  فشار  و  ایران  داخلی 
دارد اروپاییان به این نتیجه رسیده اند که 
توافق  خصوص  در  غرب  در  که  مواضعی 
مواع  شاید  است  شده  گرفته  ایران  با 
مهم  عوامل  این  کنار  در  نیست.  درستی 
اروپاییان  از  تعدادی  شدن  زندانی  مساله 
از جمله آلمانی ها و فرانسوی ها در ایران 
کرد  اعالم  رسما  ایران  دولت  شد.  مطرح 
این ها مجرم هستند. این مساله هم بهانه 
های  دولت  مواضع  شدن  تر  تند  برای  ای 
این  رهبران  و  آورد  فراهم  فرنسه  و  آلمان 
این  به  خود  های  سخنرانی  در  ها  کشور 

کردند. اشاره  مسائل 
توافق  مساله  اینکه  بیان  با  راد  فرجی 
بستگی  شد  ذکر  که  عواملی  به  آینده  در 
توانیم  می  چطور  ما  اینکه  گفت:  دارد 
نحوی  به  اگر  کنیم؟  حل  را  مسائل  این 
فشاری  شود  ایجاد  داخل  در  همبستگی 
که در خارج و توسط کشور های اروپایی و 
افکار  فشار  و  شود  می  وارد  عمومی  افکار 
و دولت ها منعکس  پارلمان ها  به  عمومی 
شود.  می  کم  ها  فشار  این  شود،  می 
مساله ایران و روسیه و مراودات نظامی به 
است  مانده  باقی  سردرگم  کالفی  صورت 
به  را  مشکل  این  باید  ایران  معتقدم  من  و 
بود  قرار  که  توافقی  اگر  کند.  حل  نحوی 
شود  انجام  ای  هسته  مساله  با  رابطه  در 
حل می شد اروپاییان دست از سختگیری 
عالقمند  هنوز  اروپاییان  داشتند.  برمی 
هستند تا این توافق انجام بشود و زور آخر 
خود را می زنند. آمریکاییها نیز در مراحل 
زمانی  اگر  و  هستند  گیری  تصمیم  آخر 
پالن  برسند  توافق  به  نتوانند  و  بگذرد 

خواهند  اعالم  را  تری  تند  مواضع  و  بی 
به  موضوع  این  در  اروپا  و  آمریکا  و  کرد 
ماه  چند  برخالف  رسند.  می  همبستگی 
آرامتر  آمریکاییها  از  اروپاییان  که  گذشته 
آمریکا  که  هستیم  این  شاهد  امروز  بودند 
در  اروپا  و  است  آرامتر  اروپا  از  نسبتا 
ولی  است  افتاده  پیش  آمریکا  از  تندروی 
سیاست  بی  پالن  خصوص  در  توانند  می 

ببرند. پیش  را  هماهنگی 
که  اتفاقاتی  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
در  سابق  روی  تند  گروه  است  داده  رخ 
این  در  و  است  امده  کار  سر  بر  اسرائیل 
عرب  اند.  داده  تشکیل  دولت  ها  روز 
را  ایران  داخلی  شرایط  منطقه  های 
برخی  شوند.  می  تندروتر  و  بینند  می 
آذربایجان  جمله  از  همسایه  کشورهای 
های  قدرت  روی  بر  توانند  می  نیز  و… 
بیاورند.  و قدرت های غربی فشار  منطقه 
فشار  پذیرش  برای  جهان  آمادگی  امروز 
و  اروپا  قبال  است.  بیشتر  ایران  علیه 
عقیده  چون  کردند  می  مقوامت  آمریکا 
می  انجام  باالخره  توافق  این  داشتند 
نیست  مطلوب  شرایط  مجموع  در  شود. 
انتخاب  راهبردی  استراتژی  باید  ایران  و 
به  نوبت  و  دانه  دانه  را  مسائل  این  و  کند 
این  کند  فصل  و  حل  گو  و  گفت  با  نوبت 
شاید  طرفی  از  بگیرد.  سرعت  باید  روند 
دارد  نیاز  روسیه  با  گو  و  گفت  به  ایران 
این  از  روسیه  و  دارد  وجود  همکاری  اگر 
باید  کند  می  استفاده  اوکراین  در  فرصت 
شود.  داده  اطالع  اروپا  به  و  شود  متوقف 
و  به بررسی و گفت  نیاز  مسائل گوناگونی 

► دارد.        شدن  فصل  و  حل  و  گو 
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● موانعپیشرویروابطترکیهواسرائیل●
و  ترکیه  روابط  ترکیه گفت:  تحلیلگر مسائل  ◄      یک 
معنا  این  به  دارد؛  خود  روی  پیش  زیادی  موانع  اسرائیل 
از  روابط  این  که  نداریم  انتظار  ما  ساختاری  لحاظ  به  که 

برود. فراتر  معینی  حد 
تحلیل  در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  قهرمان پور  رحمان 
در  و  اسرائیل  و  ترکیه  روابط  در  اخیر  ماه های  تحوالت 
 ۱۲ از  پس  ترکیه  سفیر  نخستین  که  سوال  این  به  پاسخ 
پنجشنبه دهم  روز  تل آویو،  آنکارا-  روابط  سال بحرانی در 
خارجه  وزارت  مقام های  به  را  خود  استوارنامه  آذرماه 
رجب  دولت  که  شد  چه  کرد،  ارائه  صهیونیستی  رژیم 
قبال  در  تند  مواضع  سال  چندین  از  پس  اردوغان  طیب 

عادی سازی  سمت  به  نهایت  در  صهیونیست  مقام های 
سیاست  در  عادی سازی  روند  گفت:  کرد،  حرکت  روابط 
که  معنا  این  به  است  فراگیری  روند  یک  ترکیه،  خارجی 
نه تنها مختص به عادی سازی روابط با اسرائیل است بلکه 
را  خود  روابط  تا  می کند  تالش  اسرائیل  با  همزمان  ترکیه 
کند  عادی  سوریه  با  حتی  و  عربستان  امارات،  مصر،  با 
این  با همه  ۱۰ سال گذشته تقریبا  آنکارا در  در حالی که 
عادی سازی  بنابراین  بود.  جدی  مشکالت  دچار  کشورها 
می توان  که  است  روندی  یک  ترکیه  خارجی  سیاست  در 
تشدید  اوکراین  جنگ  با  و  شروع  قبل  سال  دو  از  گفت 

 . شد

از  ناشی  عادیسازی  روند  این  آغاز  داد:  ادامه  وی 
تصمیم  متعددی  دالیل  به  بنا  ترکیه  و  است  زیادی  دالیل 
ندهد  ادامه  را  خود  گذشته  خارجی  سیاست  که  گرفت 
حرکت  منطقه  دولتهای  با  روابط  عادیسازی  سمت  به  و 
در  اقتصادی  بحران  بروز  دالیل  مهمترین  از  یکی  کند. 
۱۹ سال گذشته  اردوغان در  اینکه  به  توجه  با  بود،  ترکیه 
و  اقتصاد  بر  تکیه  با  داشته  دست  در  را  حکومت  که 
مسأله  لذا  بگیرد،  رای  توانسته  اقتصادی  موفقیت های 
به عنوان مثال  آنکارا بود.  اولویت دغدغه های  اقتصاد در 
اسرائیل  حتی  یا  عربستان  یا  امارات  از  سرمایه  جذب 
میلیارد   ۷ به   ۲۰۲۱ سال  در  طرف  دو  تجاری  روابط  که 

دالر رسید که از این حجم تجارت نزدیک به ۴.۵ میلیارد 
صادرات ترکیه به اسرائیل بوده؛ بنابراین اقتصاد در صدر 
دولتهای  با  روابط  عادیسازی  برای  ترکیه  اولویت های 

است.  منطقه 
وی افزود: مسٔاله دوم، در واقع تغییراتی است که بعد 
و  گرفت  صورت  خاورمیانه  در  بایدن  آمدن  کار  روی  از 
اشاره  ابراهیم  توافق  مسٔاله  به  می توان  مشخص  طور  به 
این  به  پیوستن  به  تمایلی  ابتدا  در  ترکیه  هرچند  که  کرد 
اما زمانی که دید این موضوع جدی است  توافق نداشت 
این  به  مراکش  و  بحرین  امارات،  همچون  کشورهایی  و 
وفق  شرایط  این  با  را  خود  که  کرد  تالش  پیوستند  روند 

دهد و بنابراین نه به این توافق پیوست و نه با آن مخالفت 
کرد و سعی کرد با عادیسازی روابط با اسرائیل به نوعی از 
ترکیه  از  آمریکا  نارضایتی  از  بخشی  و  نماند  جا  روند  این 

کند. رفع  را 
در  آمریکا  با  ترکیه  روابط  که  می دانید  داد:  ادامه  وی 
به  و  بوده  زیادی  دستاندازهای   شاهد  اخیر  سال های 
طور مشخص خرید موشک های رهگیر از روسیه و تقویت 
روابط ترکیه با روسیه همواره به اعتراض آمریکا ختم شده 
آنکارا  علیه  نیز  را  تحریم هایی  راستا  این  در  واشنگتن  و 
وضع کرده؛ بنابراین مسٔاله دوم این است که ترکیه سعی 

تحوالت  با  را  خودش  کرده 

چندگزارهباعثشدبهیکبارهموضعاروپاییانتغییرکند
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عربهایمنطقهشرایطداخلیایرانرامیبینندوتندروترمیشوند

امروزآمادگیجهانبرایپذیرشفشارعلیهایرانبیشتراست
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باشد.  همراه  پایدارتر  ارزش 
زخم های  التیام  برزیل،  دموکراسی  از  دفاع  برای  را  خود  تمایل  لوال 
حال  عین  در  و  اقتصاد  تقویت  و  اجتماعی  عدالت  پیشبرد  جامعه، 
وضوح  به  آمازون  در  جنگل زدایی  و  آب وهوایی  تغییرات  به  پرداختن 
اشتراک  امکان  با  این تالش  از  اروپا  اتحادیه  با  توافق  اعالم کرده است. 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  تقویت  و  استانداردها،  بهبود  دانش،  گذاری 
شیوه های تولید پایدار حمایت می کند. طرف اروپایی یک ابزار اضافی 
زیست  پایداری  مورد  در  ما  مشترک  تعهدات  که  کرد  خواهد  پیشنهاد  را 

کند.  می  مشخص  را  محیطی 
بلکه  نیست،  پایان  یک  مرکوسور  و  اروپا  اتحادیه  توافق  نهایت،  در 
و  است  مشترک  مسیر  یک  شروع  نشان دهنده  این  است.  آغاز  یک 
گسترده ای  طیف  در  همکاری  تسهیل  برای  نیاز  مورد  نهادی  چارچوب 
توسعه  و  بشر  حقوق  از  حمایت  از  متقابل،  عالقه  مورد  زمینه های  از 
با جرایم سازمان یافته را  تا تنظیم اقتصاد دیجیتال و مبارزه  پایدار گرفته 
میان  بلکه  نهادها،  و  ها  دولت  بین  تنها  نه  توافقنامه  این  می کند.  ایجاد 
کارآفرینان، دانشجویان، دانشگاه ها،  نمایندگان مجلس، جامعه مدنی، 

داد.  خواهد  تعمیق  نیز  مولفین  و  دانشمندان 
وقت آن است که تاکتیک های کوتاه مدت را کنار بگذاریم. در دنیای 
غول ها، اتحادیه اروپا و مرکوسور با هم تنها 10 درصد از جمعیت جهان و 
اروپا  از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند. اگر  20 درصد 
و  اروپا  اتحادیه  تجاری  توافق  باشند،  تأثیرگذار  خواهند  می  مرکوسور  و 
و  برزیل  در  مرکوسور  ریاست  است.  استراتژیک  ضرورت  یک  مرکوسور 
می  آغاز   2023 سال  دوم  نیمه  از  که  اروپا،  اتحادیه  در  اسپانیا  ریاست 
اروپا  اتحادیه  روابط  نیاز  مورد  شتاب  ایجاد  برای  آل  ایده  فرصتی  شود، 

است. مرکوسور  و 
دیپلماسی   / موسوی  رحمان  سید  ترجمه:   / سیندیکیت  پراجکت 

► ایرانی     



کند  تالش  مشخص  طور  به  و  دهد  تطبیق  منطقه  جدید 
واشنگتن  و  آنکارا  روابط  در  تنش  از  اسرائیل  از طریق  که 

کند.  کم 
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: مسائل دیگری 
مشخص  طور  به  که  هستند  دخیل  روند  این  در  نیز 
کرد؛  اشاره  مدیترانه  در  ترکیه  به  اروپا  فشار  به  می توان 
حد  تا  و  فرانسه  همچون  کشورهایی  اخیر  سال های  در 
حمایت  ترکیه  برابر  در  یونان  موضوع  از  آلمان،  کمتری 
در  که  جزایری  سر  بر  یونان  با  ترکیه  که  می دانید  کردند. 
نزدیکی خاک ترکیه است اختالفات دیرینه دارند و تالش 
اکتشاف  حوزه  در  را  فعالیت هایی  مجموعه  آنجا  در  کرد 
و قبرس مواجه شد  یونان  با مخالفت  انجام دهد که  نفت 
پیوستند  قبرس  و  یونان  به  هم  اسرائیل  و  مصر  بعدها  و 
مشترک  رزمایش  یونان  با  امارات  باشد  یادتان  اگر  حتی 

یونان  از  نیز  عربستان  ولیعهد  سلمان،  محمدبن  و  برگزار 
کرد.  بازدید 

که  شد  ایجاد  آنکارا  در  تلقی  این  بنابراین  افزود:  وی 
یونان  از  تا  شده اند  جمع  ترکیه  منطقه ای  رقبای  همه 
حمایت کنند و فشار را بر ترکیه در مدیترانه افزایش دهند 
و از سوی دیگر اروپا فشارش را دوچندان کرد؛ لذا ترکیه 
با  خود  روابط  تا  کرد  تالش  تنگنا  این  از  برونرفت  برای 
هم  اسرائیل  البته  که  کند  عادیسازی  را  مصر  و  اسرائیل 
در  دهد  گسترش  را  ترکیه  با  روابطش  تا  داشت  عالقه 
نپیوسته  سازی  عادی  روند  این  به  هنوز  مصر  که  حالی 

است. 
توجه  قابل  نکته  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  قهرمانپور 
اسرائیل،  با  ترکیه  روابط  عادی سازی  روند  آغاز  از  پس 
دیدار و پس از آن تماس های چندین باره وزیر دفاع ترکیه 

و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با یکدیگر به منظور تقویت 
شاهد  همچنین  و  است  امنیتی  و  نظامی  همکاری های 
با  مقابله  برای  امسال  تابستان  اسرائیل  و  آنکارا  که  بودیم 
شهروندان  جان  علیه  عملیات  در  ایران  »طرح های  آنچه 
افق  داشتند؛  همکاری  یکدیگر  با  شد  عنوان  اسرائیل« 
چه  شاهد  و  کجاست  اسرائیل  و  ترکیه  میان  همکاری  این 
و  ترکیه  روابط  گفت:  بود،  خواهیم  همکاری  از  سطحی 
اسرائیل موانع زیادی پیش روی خود دارد؛ به این معنا که 
از حد  روابط  این  که  نداریم  انتظار  ما  لحاظ ساختاری  به 
معینی فراتر برود. اگر بخواهم خالصه اشاره کنم، حمایت 
با فلسطینی ها دارد  ترکیه  روابطی که  و  از حزب الله  ترکیه 
از  یکی  عنوان  به  اسالمی  کنفرانس  سازمان  در  را  خود  و 
بی  طرفی  از  و  می کند  معرفی  فلسطین  موضوع  حامیان 
به  نسبت  اسرائیل  و  ترکیه  عمومی  افکار  در  که  اعتمادی 

از این این می شود  یکدیگر وجود دارد، همه این ها مانع 
کند. پیدا  گسترش  طرف  دو  روابط  که 

وی ادامه داد: به بیان ساده تر ما به دوران طالیی روابط 
دو طرف که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد بازنخواهیم گشت چرا 
مقابله  در  و  بودند  کار  سر  ترکیه  در  سکوالرها  زمان  آن  که 
معتقدم  من  شدند.  نزدیک  اسرائیل  به  اسالمگرایان  با 
روابط دفاعی و امنیتی نمی تواند خیلی گسترش پیدا کند 
سیاست  به  نسبت  اسرائیل  در  که  اعتمادی  بی  دلیل  به 
افکار عمومی  که  اعتمادی  بی  و همچنین  ترکیه   خارجی 
ترکیه نسبت به اسرائیل دارد. همچنین به دلیل انتخابات 
اگر  است  حیاتی  و  کلیدی  انتخاباتی  که  ترکیه  در   ۲۰۲۳
شود  نزدیک  اسرائیل  به  حد  از  بیش  بخواهد  اردوغان 
ممکن است با واکنش منفی پایگاه رٔای خودش که عموما 
 ► اسالمگرایان و محافظه کاران هستند مواجه شود.      
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روز  آستانه  در  »گویه«:  اختصاصی      ◄
دانشگاه  و  دانشجویان  امور  به  توجه  دانشجو 
و ملی است. شهر  های قم یک وظیفه اخالقی 
و  علمی  مرکزیت  از  برخورداری  دلیل  به  قم 
دینی در طول چند دهه اخیر از رشد چشمگیر 
بوده  برخوردار  تحقیقاتی  و  دانشگاهی  مراکز 
است. سابقه دیرین علمی و فرهنگی و همزمان 
دانشجویان  و  اساتید  پایتخت، خیل  به  نزدیکی 
انسانی  علوم  حوزه  های  رشته  در  خصوصا 
از  انبوهی  جمعیت  و  است  کشانده  قم  به  را 
هستند.  تحصیل  مشغول  آن  در  دانشجویان 
حضور  زمینه  المللی  بین  دانشگاه  چند  وجود 
آورده  فراهم  قم  در  نیز  را  خارجی  دانشجویان 

است.
را  دیار  این  تشیع،  جهان  در  قم  شهر  منزلت 
از  پژوهان  دانش  رفت  و  آمد  کانون  گذشته  از 
تنوع مؤسسات  و  است  داده  قرار  دیگر کشورها 
برنامه دانشگاهی یک مزیت  و  با ساختار  علمی 
شمار  به  کشور  های  دانشگاه  میان  در  مضاعف 

رود. می 
در شرایطی که بدخواهان و دشمنان آرامش 
خصوصا  جوانان  کردن  ناامید  پی  در  مردم 
فضای  کردن  متشنج  و  ناآرام  و  دانشجویان 
دانشگاه ها هستند و بصورت ویژه به آن دلبسته 
با  مرتبط  های  مناسبت  برای  تا  است  الزم  اند 
تدارک  متمایزی  اقدامات  دانشگاه  و  دانشجو 

دید.
از  آذرماه  در  دانشجو  روز  و  پژوهش  هفته 
ارتقای  به  تواند  می  که  است  هایی  مناسبت 
و  علمی  سپهر  در  دانشگاه  و  دانشجو  نقش 

شود. منجر  کشور  اجتماعی 
ناحیه  از  مقطعی  نگاه  با  عموما  روزها  این 
اساتید  و  دانشجویان  خود  حتی  و  مسئوالن 
محافل  برخی  که  حالی  در  شود  می  نگریسته 
سوء  برای  ملی  منافع  و  ایرانی  ضد  سیاسی 
استفاده از آن از ماه ها قبل تأمل و برنامه ریزی 

کنند. می 
در  دانشجو  روز  و  پژوهش  هفته  مناسبت  دو 
ماه جاری با توجه به اقشار مرتبط با آن ظرفیت 
با  دشمنان  و  است  دارا  نیز  را  ملی  نشاط  ایجاد 
درک همین مسئله در صدد سوء استفاده از آن 

هستند. گوناگون  های  راه  از 
در  قم  دانشگاه  پژوهش  معاون  رابطه  این  در 
پژوهش  هفته  مناسبت  به  خود  خبری  نشست 
استانداری  در  که  جلسه ای  طی  است:  گفته 
صورت  جشنواره  ستاد  اعضای  حضور  با 
اساتید  حضور  با  علمی  و  داوری  کمیته  گرفت، 
پرونده های  و  گرفت  شکل  استان  دانشگاه های 
که  شد  بررسی  کمیته ها  این  توسط  رسیده 
در  و  شدند  مشخص  برگزیده  افراد  نتیجه  در 
با  وی  شد.  خواهد  تجلیل  آن ها  از  جشنواره 
شعار  با  پژوهش ها  شود  سعی  باید  اینکه  بیان 
آفرینی  اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید  که  سال 
که  امیدواریم  است:  افزوده  باشد،  همسو  است 
این مهم  به  بتوانیم  به پژوهش ها  با جهت دادن 

یابیم. دست 
به  فرد  فراهانی  دکتر  االسالم  حجت 
و  رساله ها  جمله  از  قم  دانشگاه  دستاوردهای 
اشاره  استان  نیازهای  با  متناسب  پایان نامه ها 
فرمایشات  طبق  است:  داشته  اظهار  و  کرده 

در  دارد  سعی  قم  دانشگاه  رهبری  معظم  مقام 
دنیا  سطح  در  علمی  مرجعیت  حفظ  محور  دو 

کند. حرکت  کشور  و  استان  نیازهای  رفع 

در  نیز  قم  دانشگاه  رئیس  حال  همین  در 
برتر  پژوهشگران  از  تجلیل  منظور  به  مراسمی 
شهر  جهان  یک  قم  اینکه  به  اشاره  با  استان 
اسالمی  علوم  و  انسانی  علوم  حوزه  در  و  است 

بی رقیب است بیان داشته است: در حوزه علوم 
از ظرفیت قم در سطح  و علوم اسالمی  انسانی 

است. نشده  استفاده  جهانی 

اینکه حدود 800  بیان  با  رئیس دانشگاه قم 
دانشمند   11 و  است  شده  منتشر  قم  از  مقاله 
تصریح  هستند،  قم  در  استناد  پر  درصد   2
عنوان  هیچ  به  اما  است  رشد  به  رو  آمارها  کرد: 

قم  شهر  جایگاه  با  متناسب  و  کننده  راضی 
گفت:  شریفی  دکتر  االسالم  حجت  نیست. 
قم  دانشگاه  کالمی  و  تحقیقات  فلسفی  نشریه 

در  که  است  کشور  انسانی  علوم  نشریه  تنها 
است. شده  نمایه  دنیا  علمی  پایگاه های 

هفته  اقدامات  و  ها  برنامه  خوب  تنوع  اما 
بیان  استان  دانشگاهی  مسئوالن  که  پژوهش 

که  پذیرد  می  صورت  شرایطی  در  اند  داشته 
سطح  در  دانشجو  روز  برای  چشمگیری  برنامه 
برجسته  احتماال  و  خورد  نمی  چشم  به  استان 
نمونه  و  برگزیده  دانشجویان  از  تقدیر  آن  ترین 

باشد. دانشگاهی  های  رشته 

های  آفرینی  التهاب  به  توجه  با 
و  دلسوزان  تا  است  ضروری  بدخواهان، 
دانشجو  روز  استان  دانشگاهی  مدیران 
سطح  در  سابقه  کم  رویداد  یک  به  را  امسال 
با استقبال  و  دانشگاه های قم تبدیل نموده 
را  آنان  دانشجویان  آفرینی  نقش  و  نقدها  از 
تکریم نموده و زمينه اعتراض منطقی آنان را 
در صورت وجود مطالبه قانونی فراهم آورند.

دانشجویان  سالیق  و  مطالبات  با  مواجهه 
نسل جدید راهکارهای مطالعه شده دانشگاهی 
و  دارد  الزم  متقن  تحقیقات  و  دانش  بر  متکی 
ای  سلیقه  و  مقطعی  برخوردهای  با  شود  نمی 

داشت. را  دانشگاه  و  دانشجو  آرامش  انتظار 

حوادث دو ماه گذشته در سطح دانشگاه 
های کشور نشان داد دانشجویان این سالها 
تفاوت های اخالقی و شخصيتی متعددی با 
نسل پيش از خود دارند که درک آنها و دست 
تعامل  برای  ابتکارات الزم  و  الگوها  به  یافتن 
و  دانشوران  توان  در  قطعا  جدید  تحوالت  با 
وجود  قم  دانشگاه  اساتيد  و  فرهيختگان 

دارد.  ►
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آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتاول
 ۱ شعبه  در  که  تهران  بهشتی  شهید  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲۴ شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
مهدی  علیه  فخر  اللهی  سیف  محمد  له  گردیده  ثبت  ۱/۵۸۴ج/۱۴۰۱  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای 
مبلغ  له  محکوم  حق  در  ۱۰۳/۳۴۴/۹۶۴/۴۲۵ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  فیروزی 
آقای  بابت طلب  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  نیم عشر در حق صندوق دولت  ۵/۱۶۷/۱۶۸/۲۲۱ریال 
رسمی  اسناد  ثبت  اجرای  مقدم  توقیف  در  دولتی  حقوق  بابت  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  فیروزی  مهدی 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  ایشان  سهام  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، قم 
محکوم  بدهی  مقدار  به  سهم  هر  قیمت  براساس  مزایده  روز  در   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده 
علیه از سهام ایشان به فروش خواهد رسید. ۱- اسامی طرفین پرونده : خواهان : محمد سیف الهی خوانده 
معدنی  و  کارخانه صنعتی  در  فیروزی  آقای مهدی  ارزیابی سهام   -۱  : کارشناسی  قرار   -۲ فیروزی  : مهدی 
بانک  از  استعالم  دریافت   ۲-۳ قضایی  مرجع  در  پرونده  مطالعه   ۱-۳  : شده  انجام  اقدامات   -۳ تیزسنگان 
تجارت ، سازمان تامین اجتماعی ، اداره کل دارایی استان قم ، اداره ثبت شرکت ها ۳-۳ برگزاری جلسات 
االت  ماشین  و  ساختمان  کارشناسان  گزارش   ۳-۴  ۱۴۰۱/۵/۴ و   ۱۴۰۱/۴/۲۵ های  تاریخ  در  کارشناسی 
، سازمان  بانک تجارت  از  پاسخ استعالم های دریافتی  تاسیسات ۴- مستندات اجرای کارشناسی : ۴-۱  و 
و  ساختمان  کارشناسان  گزارش   ۴-۲ ها  شرکت  ثبت  اداره   ، قم  استان  دارایی  کل  اداره   ، اجتماعی  تامین 
تاریخ  به  منتهی  شرکت  ترازنامه   ۴-۴ پیوست۳  کارشناسی  جلسات  صورت   ۴-۳ تاسیسات  و  االت  ماشین 
ارائه  طرفین  سوی  از  دیگری  مستندات  و  مدارک   ، کارشناسی  گزارش  ارائه  از  پس  چنانچه   ۱۴۰۱/۴/۳۱
 -۵ بود.  نخواهد  کارشناس  متوجه  مسئولیتی   ، باشد  داشته  کارشناسی  گزارش  نتیجه  در  تاثیری  که  گردد 
 ۱۱۳۵۴ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سنگان  تیز  معدنی  و  صنعتی  شرکت   ۵-۱  : کارشناسی  های  یافته 
تجاری  غیر  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  در   ۱۰۱۰۲۳۷۷۵۸۷ ملی  شناسنامه  با   ۱۳۸۱/۹/۱۸ مورخ 
پستی  کد   ۱۲ پالک  سبالن  خیابان  زاگرس  خیابان  آباد   محمود  صنعت  شرکت   ، قم  استان  نشانی  به 
سنگ  مرمریت  و  مرمر  سنگی  محصوالت  تولید  شرکت  موضوع  است  گردیده  تاسیس   ۳۷۳۳۱۹۳۴۳۸
 ۱۳۹۲/۴/۲۹ تاریخ  در  روزنامه شرکت  آگهی  آخرین  براساس  باشد.  تراونتن می  و سنگ  کریستال  و  چینی 
هیئت  رئیس  سمت  به  موسی  قره  فیروزی  مهدی  آقای  گردید  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضا  سمت 

مدیره و خانم افسانه افشار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا سبزه ، به سمت عضو هیئت 
مدیر  امضاء  با  آور  تعهد  اسناد  و  اوراق  کلیه  و  تعیین  عامل  مدیر  سمت  به  سبزه  رضا  علی  آقای  که  مدیره 
عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت می باشد و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۹ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و 
اداره ثبت  از  به استعالم دریافتی  با عنایت  امضا قرار گرفت. ۵-۲  و  تائید  و مورد  ثبت  موسسات غیر تجاری 
نام  با  ۱۰۰ سهم  به  تجاری قم سرمایه شرکت ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال منقسم  و موسسات غیر  شرکت ها 
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد و آقای مهدی فیروزی قره موسی به شماره ملی ۰۲۸۰۳۷۰۵۵۶ دارنده ۶۶ 
بررسی  با   ۵-۳ باشد.  می  سهم   ۱ دارای  افسانه  خانم  و  سهم   ۳۳ سبزه  رضا  علی  آقای  و  برده  نام  با  سهم 
از مراجع ذی صالح همچنین گزارشات کارشناسان محترم  و استعالم ها دریافت  ارائه شده  و مدارک  اسناد 
در  شرکت  ترازنامه  سنگان  تیز  شرکت  ثابت  ها  دارایی  ارزیابی  تجدید  جهت  در  آالت  ماشین  و  ساختمان 
بدهکاران ۱۸۲/۸۳۷/۰۳۳ریال  مانده  نقدی  اعالم می گردد.۱- موجود  به شرح ذیل  تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ 
۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کاال  و  مواد  موجود   -۳ ۲۶/۴۴۳/۴۳۴ریال  دریافتی  اسناد  و  ها  حساب  سایر   -۲
۴- زمین ۱۰۲/۵۹۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵- ساختمان ۲۲۲/۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶- دارائی های نا مشهود 
۱۵۳/۷۷۵/۰۰۰ریال ۷- ماشین االت ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۸- انشعابات ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
تجاری  پرداختی  اسناد   -۱۰ بستانکاران:   مانده  ۹۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  االت  ماشین  و  تجهیزات   -۹
و  ها  حساب  سایر   -۱۲ ۲/۰۵۱/۹۸۳/۰۲۰ریال  تجاری  پرداختی  اسناد   -۱۱ ۱۱/۹۸۳/۴۷۵/۳۲۸ریال 
اسناد پرداختی ۹/۱۸۰/۸۶۸/۷۰۶ریال ۱۳- بستانکاران سهامداران ۹۳/۷۹۱/۹۸۹/۵۱۴ریال ۱۴- پیش 
دریافت ها ۱/۹۹۶/۷۲۹/۹۵۵ریال ۱۵- تسهیالت مالی بلند مدت ۳۲۸/۳۲۷/۹۳۸/۰۲۸ریال ۱۶- ذخیره 
خالص  ارزش  روش  به  سهام  گذاری  قیمت  براساس  ۱/۹۴۹/۲۲۱/۴۶۱ریال  کارکنان  خدمت  پایان  مزایای 
دارائی ها ، جمع دارایی ها شرکت تیز سنگان مبلغ ۱/۰۰۲/۷۶۶/۰۵۵/۴۶۷ریال و بدهی ها شرکت مبلغ 
نهایت خالص دارای شرکت مبلغ ۵۵۳/۴۸۳/۸۴۹/۴۵۵ریال  باشد که در  ۴۴۹/۲۸۲/۲۰۶/۰۱۲ریال می 
سهم  هر  ارزش  باشد.  می  نام  با  سهم   ۱۰۰ به  منقسم  شرکت  سرمایه  که  آنجایی  از  و  است  محاسبه  قابل 
آقای  قم  ثبت  کل  اداره  از  دریافتی  استعالم  طبق  که  آنجایی  از  و  گردد  می  اعالم  ۵۵۳۴/۸۳۸/۴۹۵ریال 
مهدی فیروزی دارای ۶۶ سهم بانام از ۱۰۰ سهم شرکت مذکور می باشد لذا ارزش سهام آقای مهدی فیروزی 

موجود  و  ثابت  دارای  خصوص  در  نظر  در  اظهار  است  ذکر  به  است.الزم  ۳۶۵/۲۹۹/۳۴۰/۶۷۰ریال  مبلغ 
مبنای  بر  شرکت  بدهی  و  ها  دارائی  سایر  و  دادگستری  رسمی  کارشناسان  ارزیابی  مبنای  بر  شرکت  کاالی 
اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت تیز سنگان و صورت های مالی ارائه شده به اداره کل دارایی استان 
باشد. که مورد  استان قم می  دارایی  اداره کل  و  اجتماعی  تامین  از سازمان  استعالم دریافتی  قم همچنین 
کارشناسی  قرار  به  عنایت  با   -۱  : کارشناسان  نظر  اظهار   -۶ است.  گرفته  قرار  نیز  شرکت  سهامداران  تائید 
صادره مبنی بر ارزیابی سهام آقای مهدی فیروزی در کارخانه صنعتی و معدنی تیز سنگان به استحضار می 
رساند : با توجه به بررسی اسناد و مدارک ارائه شده شرکت تیز سنگان )سهامی خاص( منقسم به ۱۰۰ سهم 
بانام می باشد که ارزش هر سهم آن تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۵/۵۳۴/۸۳۸/۴۹۵ریال اعالم می گردد و 
از آنجای که طبق گزارش اداره کل ثبت قم آقای مهدی فیروزی دارای ۶۶ سهم بانام از ۱۰۰ سهم شرکت تیز 
سنگان است لذا ارزش کل سهام ایشان از شرکت مذکور مبلغ ۳۶۵/۲۹۹/۳۴۰/۶۷۰ریال نکته کارشناسی : 
با توجه به نواسانات قیمت در بازار ارزش سهام تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ محاسبه شده است. مقرر گردید موارد 
فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
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 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید 
از یک ماه  به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  ده درصد 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
روزنامه های محلی درج می گردد.  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

از آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل ارتباطی بين مردم و مسئوالن محسوب می شوند، روزنامه گویه بر پایه همين رسالت، در نظر دارد ستون } تریبون شهروندان { خویش را مجددا فعال نماید. تا بر اساس آن مردم 

بتوانند مشکالت، پيشنهادات و انتقادات خویش را با مقامات ارشد استان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شهری با مسئووالن  در ميان بگذارند. مقامات مسئوول هم می توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ 

های الزم را داده و در اختيار گویه قرار دهند تا در همين ستون چاپ و به اطالع مردم برسد. از این رو روزنامه گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه هر مطلبی 

که مستدل، مستند و همراه با مدارک و آدرس صحيح باشد را منتشر خواهد کرد و پاسخی که مسئووالن  در اختيار روزنامه گویه قرارمی دهند نيز در همين ستون منعکس خواهد شد. اميد است این ستون مورد 

استقبال مردم و مسئووالن قرار گيرد تا با این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظر در ایتا به قرار زیر می باشد.     09122524638    
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