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رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم 
خبر داد:

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان 
قم مطرح کرد:

آیت اهلل حسینی بوشهری خطاب به 
مبلغان: 

صادرات قم
 ۳۴ درصد افزایش 

داشته است

فضای معنوی 
را در جامعه حاکم 

کنید

قم، 
جزو دو استان برتر 

حوزه تعاونی ها
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صفحه صفحه 33  پروانه نانوایی را باطل می کنیمپروانه نانوایی را باطل می کنیم

آگهــــی مزایـــــده   
) نوبت اول (

آگهی عمومی مزایده    
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد  مکانهای ذیل را  از طریق مزایده عمومی 

به اشخاص واجد الشرایط اجاره دهد. 
موضوع مزایده و مدت اجاره : اجاره موقت عرصه و اعیان تعدادی غرفه برای مدت دو سال واقع در پردیسان بلوار سلمان 

جنب کانال آب  همشهری 17.
بهای پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، میزان تضمین شرکت در مزایده ، نوع کاریری به شرح ذیل می باشد:

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری عرصه های پیست 
به  اجاره  طریق  از  را  زیر  بوستان های  در  واقع  بانوان  سواری  دوچرخه  ورزش  فعالیت  جهت 

نماید. اقدام  عمومی  مزایده  صورت 

تذکر : افزایش اجاره بهاء ماهیانه طبق مبلغ پیشنهادی در سال دوم  25% افزایش نسبت به سال اول می باشد.
- نوع تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان )با حداقل اعتبار 3ماه( یا واریز وجه نقد به حساب 
ضمیمه   به  آن  رسید  و  ارائه  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  بنام   0115427089004 شماره  به  بار  تره  میدان  شعبه  ملی  بانک 

شود. تسلیم  پیشنهاد 
- فروش اسناد از مورخ 1401/09/22 لغایت 1401/10/03 می باشد.

بلوار شهید رجایی میدان   - تهران- روبروی بهشت معصومه)س(  و تسلیم پیشنهادها : قم- جاده قدیم قم  محل دریافت اسناد 
نمایند/ مراجعه  اسناد  دریافت  جهت  قراردادها  امور  میادین-  سازمان  اداری  ساختمان  رجایی-  شهید  بار  تره  و  میوه  بزرگ 

شود.  مراجعه  سازمان  حراست  دفتر  فوق  آدرس  به  پیشنهادها  تسلیم  جهت  همچنین 
-پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط ، امضا کرده و به پیشنهاد خود 

ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از شرکت کنندگان باعث حذف آنان از فرایند مزایده مي گردد.
حساب  شماره  به  را  آن  مبلغ  بایست  مي  کننده  شرکت  و  باشد  می  ریال   1/000/000 مزایده  اسناد  خرید  مبلغ   -
استرداد  غیرقابل  مزایده  اسناد  )هزینه خرید  نماید.  واریز  قم  میادین شهرداري  نام سازمان  به  ملی  بانک   0113127588001

باشد(. می 
- هر گونه کپی برداری از اسناد ممنوع بوده و فقط اشخاصی مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند که اسناد را به نام خود خریداری 

باشند.   کرده 
گهی بر عهده برنده مزایده می باشد -هزینه درج آ

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36641327  )025( تماس حاصل فرمایید.
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه شنبه 1401/10/05 می باشد.

گهی: 1424676( -سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مزایده موجود می باشد.)شناسه آ
گهی نوبت دوم:  1401/09/22                                                         تاریخ آ

گهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد درآمد  1- متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن آ
آذر  شهدای  بوستان  طالقانی،  آیت الله  خیابان  در  واقع  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان 

نمایند. دریافت  را  مربوطه  اسناد  و  مراجعه 
گهی می باشد.  2- مهلت دریافت و ارائه پیشنهاد به مدت 10 روز کاری، از تاریخ انتشار آ

3- سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است.
ارائه  قیمت  پیشنهاد  برگه  همراه  به  و  کرده  امضاء  را  مدارک  و  اسناد  کلیه  مکلف اند  متقاضیان   -4

می باشد.   شرایط  تمامی  قبول  منزله  به  مدارک  و  اسناد  امضاء  نمایند. 
درآمد  امور  واحد   025  –37711224 تلفن   شماره  با  تخصصي  سواالت  به  پاسخگویي  جهت   -5

فرمائید. حاصل  تماس  سازمان 
سازمان  حراست  آذر،  شهدای  بوستان  طالقانی،  آیت الله  خیابان  قم،  پیشنهادها:  تسلیم  محل   -6

پارک ها
7- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

گهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 8- هزینه درج آ
گهی:1423114( ) شناسه آ

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) ریال (مبلغ پایه اجاره ماهیانه ) ریال (نوع کاربریمتراژ تقریبیردیف

50/000/00070/000/000ظروف لوازم خانگی177

32/000/00045/000/000گل و گیاه245

18/000/00030/000/000کیف و کفش322

23/000/00035/000/000فروش و تعمیرات کولر گازی و پکیج421

40/000/00055/000/000دارو گیاهی548

قیمت پایه مزایده ماهیانه مدت بوستان
مجموعًا )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده )ریال(

    )4 بانوان )منطقه  1- خیابان شهید صدوقی، بوستان نرگس 
2- خیابان شهید فاطمی، بوستان نجمه    3- پردیسان، بلوار 

پروانه بانوان  بوستان  بلوارمسلم،  امامت، 

3 سال و قابل 
تمدید تا 2 سال 

دیگر

75.000.000200.000.000

   آناصنعت پاسارگاد قهرمان فصل ۱۴۰۱ 
لیگ های پایه فوتسال قم شد                                                       
صفحه 8

یادداشت - وحید حاج سعیدی   

خود تحقیری در رسانه ملی با تبلیغ 
خنزر پنزر!                                                  
صفحه 3

ترجمه - معصومه ربیع نیا   

کم کاری تیروئید: علت، عالئم و 
نشانه هـا                                                 
صفحه 6

سایه سنگین تعطیالت بر سر نظام آموزشی

دانش آموزان 
چقدر درس می خوانند؟                                            
صفحه 5

گزیـده خبـرها

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



»حسن  امنیت  مدافع  قمی  طلبه      ◄
آرام سازی  مأموریت  در  که  مختارزاده« 
از  بعد  بود،  شده  مصدوم  تهران  اغتشاشات 
نائل  شهادت  فیض  به  کما  در  بستری  روز   22

. مد آ
قم،  استان  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
یگان  فعال  بسیجی  طلبه  مختارزاده«  »حسن 
از  خودجوش  صورت  به  که  قم  استان  فاتحین 
گردان  در  همکار  بسیجی  عنوان  به   98 سال 
محمد  سپاه  )ع(  علی  امام  امنیتی  یگان   602
در  است،  داشته  فعالیت  نیز  تهران  الله  رسول 
مصدوم  تهران  اغتشاشات  آرام سازی  مأموریت 
مقام  به  کما  در  بستری  روز   22 از  پس  و  شد 

آمد. نائل  شهادت  واالی 
برادرش  با  همراه  آبان   26 روز  شهید  این 
در  سازی  آرام  مأموریت  از  بازگشت  حال  در 

اتوبان حکیم غرب به شرق، ابتدای 35 متری 
گازوئیل  و  روغن  اثر  بر  که  است  بوده  گلستان 
مسیر  در  اغتشاشگران  توسط  شده  ریخته 

سانحه  دچار  بسیج،  موتوری  کاروان  حرکت 
می شود و زمین می خورد و یک خودرو از روی 

می شود. متواری  و  می کند  گذر  وی  بدن 
 ،1380 سال  متولد  بسیجی  شهید  این 
از  و  قم  عترت  علمیه  مدرسه   6 پایه  طلبه 
استان  سپاه  فاتحین  یگان  فعال  بسیجیان 
آسیب  از  جلوگیری  برای  که  است  بوده  قم 
و  عمومی  اموال  به  اغتشاشگران  رساندن 
رنگی  پر  نقش  نیز  استان  مردم  امنیت  حفظ 
واالمقام  شهید  این  همچنین  است،  داشته 
حرم  امنیت  تأمین  برای  گذشته  ماه های  در 
صورت  به  )س(  معصومه  حضرت  مطهر 

است. داشته  فعالیت  داوطلبانه 
وداع  مراسم  مورد  در  بیشتر  جزئیات 
متعاقبًا  شهید  این  پاک  پیکر  تشییع  و 

► می شود.     اطالع رسانی 
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

طلبه قمی مدافع امنیت »حسن مختارزاده« به مقام واالی شهادت نائل آمد

آیت الله نوری همدانی در دیدار نمایندگان مجلس: 
در تلخی معیشت و سختی 

زندگی با مردم شریک باشید 

و  فراوان  سختی های  وجود  با  مردم  گفت:  همدانی  نوری  آیت الله 
فتنه های دشمنان، این انقالب را حفظ کرده اند و هیچ کس حق ندارد 

کند. ناامید  انقالب  آینده  به  نسبت  را  مردم 
به گزارش فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیش از 
ظهر امروز با حضور در دفتر آیت الله حسین نوری همدانی در قم با این 

مرجع تقلید دیدار کردند.
ایام  مناسبت  به  تسلیت  ضمن  دیدار  این  در  همدانی  نوری  آیت الله 
را بسیار مهم  افراد  شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( مسئولیت شغلی 
برای  انسان  را در وجود  زمینه کماالت  افزود: خداوند  و  توصیف کرده 
رسیدن به کمال مطلوب و رشد و تعالی قرار داده است، این مسئولیت 
هر انسانی است که خداوند بر عهده او قرار داده است. هر فرد مسلمان 
و  دارد  مسئولیت  خویش  پیرامون  جهان  و  مسلمین  جامعه  به  نسبت 
و  مسلمین  به  خدمت  برای  جهانی  سطح  در  و  وسیع  نگاه  یک  با  باید 
گرامی  رسول  که  چرا  کند  نگاه  موضوع  این  به  و  بردارد  گام  محرومان 
موِر 

ُ
ِبأ َیْهَتمُّ  ال  ْصَبَح 

َ
أ »َمْن  فرمودند:  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اسالم 

را  مسلمانان  دغدغه  و  کند  صبح  آن که  ِبُمْسِلٍم«؛  َفَلْیَس  اْلُمْسلمیَن 
نیست. مسلمان  باشد،  نداشته 

و  نموده  بیان  مهم  امانتی  را  نمایندگان  ادامه مسئولیت شغلی  در  وی 
خاطر نشان کرد: شغل شما امانتی از سوی خداوند است، شغل شما 
مسئولیت آفرین است و باید توجه داشته باشید این امانتی که بر عهده 
شما گذاشته شده وسیله ای برای امرار معاش  شما نیست بلکه کسانی 
که به شما رای داده اند و به شما با دید خاصی نگاه می کنند این را به 

امانت به شما سپرده اند.
برای  انقالب  این  افزود:  ادامه  در  علمیه  حوزه  خارج  دروس  استاد 
و  جهاد  با  انقالب  این  باشیم،  خدمتگزار  باید  ما  همه  و  است  مردم 
تمام  با  مردم  همین  و  رسیده  پیروزی  به  مردم  همین  شهادت طلبی 
سختی ها و با وجود فتنه های فراوان دشمنان این انقالب را حفظ کرده 
اند، امام این شاکله را برای خدمت به مردم بر پا نمود و رهبری همان 
شاکله را حفظ نموده و همان راه را ادامه می دهد. هیچ کس حق ندارد 
انقالب  این  معتقدیم  ما  و  کند  ناامید  انقالب  آینده  به  نسبت  را  مردم 

است. الشریف(  فرجه  تعالی  الله  )عجل  عصر  امام  ظهور  ساز  زمینه 
نظام  پشتوانه  و  سرمایه  مهمترین  را  مردم  همدانی  نوری  آیت الله 
دانسته و یادآور شد: اولین مسئولیت شما در برابر همین مردم است و 
باید قدرشناس مردم باشید و به آنها خدمت کنید. با مردم از نزدیک در 
ارتباط باشید و در میان آنها حضور پیدا کنید و به سخنان و حرف های 
آنها دلسوزانه گوش کنید و در تلخی معیشت و سختی زندگی با مردم 
حضرت  که  کنید،  پیروی  )ع(  مومنان  امیر  سیره  از  و  باشید  شریک 
در  را  زندگی خود  که  کرده  واجب  عادل  پیشوایان  بر  فرمودند خداوند 
سطح مردم ضعیف قرار دهند تا فقر مستمندان برایشان سخت نباشد.  
وقتی که عده ای از مسئولین در رفاه و زندگی اشرافی به سر می برنند 
اما محرومان و مستضعفین در سختی زندگی می کنند مردم رنج  می 
کشند، از این در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن همواره مردم را در 

باشید. داشته  نظر 
بسیار  را  اموال عمومی  و مصرف درست  بیت المال  وی دقت در حفظ 
با نگاهی دقیق به این موضوع نگاه  باید  مورد تاکید قرار داد و افزود: 
حال  و  می شود  پخش  سیما  و  صدا  در   فراوانی  تبلیغات  امروزه  کرد، 
آنکه وقت مردم محترم است و این خود نوعی ظلم به مردم است، صدا 
بردن  باال  و  فرهنگی  رشد  و سبب  کند  بیان  را  ها  واقعیت  باید  و سیما 

شود. عمومی  آگاهی  سطح 
درباره  نمایندگان  از  یکی  به سوال  پاسخ  در  تقلید شیعیان  این مرجع 
بنابراین  هستند  متفاوت  مقوله  دو  عفاف  و  حجاب  کرد:  بیان  حجاب 
با یکدیگر خلط شوند، خیلی ها حجاب ندارند اما  نباید این دو مقوله 
عفاف دارند الحمدلله زنان کشور ما عفیف هستند ما مسئولیت داریم 
این پوششی را که اسالم الزم دانسته رعایت کنیم و در این راه با دقت 
گام برداریم و با امر به معروف این فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم.

فرماندار قم از فعالیت 
دانشجویان جهادی منطقه 

قمرود بازدید کرد
از فعالیت دانشجویان  به بخش مرکزی استان قم  با سفر  فرماندار قم 

جهادی در منطقه قمرود بازدید و با آنان دیدار و گفتگو کرد.
از  قم  مرکزی  بخش  در  حضور  با  جمعه  عصر  ذاکریان  عباس 
قم  صنعتی  دانشگاه  بسیجی  دانشجویان  جهادی  گروه  فعالیت های 

کرد. بازدید 
اظهار  دانشجو،  جهادگران  این  به  دانشجو  روز  تبریک  با  قم  فرماندار 
به  مردم  به  رسانی  خدمت  برای  بسیجی  دانشجویان  اینکه  داشت: 
باز کنند  از مشکالت  تا گره ای  و محروم می روند  برخودار  مناطق کم 

است. تحسین  قابل  و  ارزشمند  امر  این 
ریزی  برنامه  داشت:  بیان  دانشجویان  این  به  خداقوت  ضمن  وی 
داشته  جهادی  گروه  این  با  جلسه ای  فرصت  اولین  در  تا  می کنیم 
باشیم و مشکالتی که در مسیر خدمت رسانی بهتر به مردم بر سر راه 

کنیم. حل  و  بررسی  را  دارد  وجود  آنان 
الزم  همراهی  عدم  از  نیز  جهادی  گروه  این  دانشجویان  نماینده 
به  رسانی  خدمات  و  عمرانی  پروژه های  اجرای  راستای  در  مسئوالن 
زمینه  این  در  تا  قم خواست  فرماندار  از  و  کرده  مناطق محروم گالیه 

دهند. مسئول  دستگاه های  به  را  الزم  دستورهای 

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم مطرح کرد:

قم، جزو دو استان برتر حوزه 
تعاونی ها

دو  جزو  قم،  گفت:  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
است. کشور  در  تعاونی ها  حوزه  برتر  استان 

وحید وزیری راد در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حوزه تعاونی ها 
و رتبه بندی  ارزیابی ها  برتر کشور هستیم، اظهار کرد:  جزو دو استان 
این موضوع توسط وزارت خانه و سازمان های نظارتی انجام می شود.

وی با بیان اینکه دو هزار و 24 تعاونی راکد، فعال و نیمه فعال داریم، 
از تعاونی ها مشکالتی  8 درصد  10 ساله،  بازه زمانی  مطرح کرد: در 

در حوزه تسهیالت و ... داشتند.
اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
برخی  پایش ها  این  در  کرد:  عنوان  هستیم،  تعاونی ها  پایش  درحال 

شدند. فعال  بودند،  راکد  که  دیگر  برخی  و  منحل  تعاونی ها  از 
وی با بیان اینکه درحال حاضر پایش ها موجب شده تعداد تعاونی ها 
از  تعاونی ها  از  برخی  کرد:  خاطرنشان  برسد،  عدد   147 و  هزار  به 
به  حاضر  درحال  و  کرده  عبور  خدماتی  و  ساخت وساز  مصرف،  حوزه 

می شوند. شناخته  کارآفرین  عنوان 
شاهد  حسینی  اربعین  حماسه  در  اینکه  به  اشاره  با  وزیری راد 
همچنین  کرد:  تصریح  بودیم،  تعاونی ها  معنوی  و  مادی  کمک های 
تعاونی ها  نیز  جهیزیه  تامین  ازجمله  دیگری  مختلف  موضوعات  در 

دارند. استان  خیرین  با  خوبی  همکاری 
ندارند،  نظیر  کشور  در  قم  تعاونی های  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
یادآور شد: در برخی از این تعاونی ها نیز افراد ضعیف و حاشیه نشین 

شده اند. نیز  ملی  فضای  وارد  تازگی  به  و  شده اند  گرفته  کار  به 
اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
و  پوشاک  اشتغال،  مصرف،  مسکن،  حوزه  در  خوبی  اتحادیه های 
که  کرده ایم  پیدا  ورود  نیز   IT حوزه  در  اخیرا  کرد:  بیان  داریم،   ...

است. داشته  همراه  به  مطلوبی  نتایج  خوشبختانه 
وی با بیان اینکه در این تعاونی ها کار تیمی به خوبی انجام می شود، 
نخست  رتبه  توانستیم  امسال  دهیاری  تعاونی  حوزه  در  کرد:  ابراز 

کنیم. کسب  را  کشوری 
وزیری راد در پایان تاکید کرد: در این مدت در هر موضوع و حوزه ای 
مطلوبی  نتایج  به  توانسته ایم  شده ایم  وارد  همکاری  و  همدلی  با  که 

برسیم.

مشکالت منوریل و مترو قم 
در کمیسیون عمران مجلس 

بررسی شد

در  منوریل  و  مترو  جمله  از  قم  شهر  ریلی  پروژه های  مشکالت 
شد. بررسی  و  پیگیری  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
و  بودجه ای  امور  به  رسیدگی  قم،  شهرداری  عمومی  گزارشروابط  به 
عمرانی سازمان های قطار شهری کشور و بررسی مشکالت پروژه های 
کمیسیون  در  جلسه ای  در  منوریل  و  مترو  جمله  از  قم  شهر  ریلی 

گرفت. قرار  بررسی  مورد  اسالمی  شورای  مجلس  عمران 
ضمن  جلسه  این  در  حضور  با  قم  شهری  قطار  سازمان  سرپرست 
بیان مشکالت پروژه های ریلی شهر مقدس قم و ارائه گزارش در این 
سازمان  با  مشترک  جلسه  برگزاری  بر  مبنی  را  پیشنهاداتی  خصوص، 

کرد. ارائه  مشارکت  اوراق  مبلغ  افزایش  و  بودجه  و  برنامه 
از  گزارشی  نیز  کشور  شهری  قطار  اتحادیه  مدیرعامل  همچنین 
حمل ونقل  صنعت  توسعه  اهمیت  از  و  کرد  ارائه  اعتبارات  عملکرد 
سوخت،  مصرف  و  اقتصادی  صرفه  لحاظ  از  درون شهری  ریلی 
وقت  در  صرفه جویی  محیط زیست،  و  هوا  آلودگی  از  جلوگیری 

گفت. سخن  ترافیک  از  جلوگیری  و  شهروندان 
ریلی  حمل ونقل  حوزه  مدیران  دغدغه های  شنیدن  از  پس 
شد  مقرر  مطرح شده،  مشکالت  نمودن  مرتفع  برای  درون شهری 
برنامه وبودجه  سازمان  ارشد  مدیران  با  مشترک  جلسه  برگزاری  ضمن 
موارد مطروحه  خصوص  در  جمهوری  ریاست  با  نیز  مکاتبه ای  کشور، 
پذیرد. انجام   1402 بودجه  الیحه  در  الزم  تدابیر  اتخاذ  همچنین  و 

خبـرخبـر

قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رییس     ◄
مخاطب  از  دقیق  شناخت  ضرورت  بر  تاکید  با 
و  فکری  سطح  با  تبلیغ  محتوای  بین  تناسب  و 
است  این  مبلغان  هنر  گفت:  افراد،  فرهنگی 
تقویت  را  جامعه  معنوی  فضای  بتوانند  که 
نیست،  حاکم  معنویت  جایی  در  اگر  و  کرده 

کنند. کمک  آن  تحقق  به  بتوانند 
در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت الله 
تبلیغ  استانی  سرگروه های  از  شماری  دیدار 
دوباره  تاکید  با  خیریه،  امور  و  اوقاف  سازمان 
تبلیغ  محیط  از  دقیق  شناخت  ضرورت  بر 
تبلیغ  امر  افزود:  هدف،  جامعه  مخاطبان  و 
اقدامات  و  فعالیت  که  می شود  اثرگذار  زمانی 
واقع  با  منطبق  و  میدانی  مطالعات  اساس  بر 

. شد با
محتوا  تولید  ضرورت  بر  مجدد  تاکید  با  وی 
شکل  گفت:  جامعه،  واقعی  نیازهای  اساس  بر 
برنامه ریزی های  و  تبلیغ  محتوا،  تولید  سبک  و 
گذشته  سالهای  از  متفاوت  هرسال  تبلیغی 
بگیرد. خود  به  تکمیلی  و  متعالی  روند  و  باشد 
سطح  تغییر  به  اشاره  با  بوشهری  حسینی 
در  مخاطبان  از  بسیاری  فرهنگی  و  فکری 
مبلغان  گفت:  کوچک،  شهرهای  و  روستاها 
فرهنگی  و  فکری  سطح  اساس  بر  باید 
داشته  نظر  در  ویژه ای  برنامه های  مخاطبان 
فکری  بسته  مخاطبان  تمام  برای  و  باشند 

باشند. داشته 
بابیان  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  عضو 
در  دشمنان  هجمه  با  متناسب  باید  اینکه 
قابل  و  فضای مجازی، محتوای کیفی، جذاب 
اقناع تولید شود، تصریح کرد: مبلغان در امور 
دشوار  اصطالحات  و  دشوار  بیان  از  تبلیغی 

کنند. خودداری 
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رییس 
شبهات  با  متناسب  باید  کرد:  خاطرنشان 
ساده  به صورت  محتوا  تولید  مجازی  فضای 
به نحوی که  بگیرد  انجام  اقناع کننده  کامال  و 
باشد. استفاده  و  قابل فهم  هدف  جامعه  برای 
سنگین  هجمه های  بوشهری  حسینی 
قرارداد  مورداشاره  را  روحانیت  علیه  دشمنان 
باید  به نحوی است که مبلغان  و گفت: شرایط 
کنند  تبیین  را  حوزه  وجود  اصل  اول  مرتبه  در 
درعین حال  و  کنند  خنثی  را  دشمنان  توطئه  و 

باشند. نیز  اثرگذاری  دنبال  به 
وی بیان کرد:برنامه های پیش روی سازمان 
از این است که هر  اوقاف و امور خیریه حاکی 
جا خأل و کمبودی را احساس کرده در آن ورود 
سازمان  این  است  شایسته  و  داشته  موثری 
شیوه های  خصوص  در  نیز  موثری  دوره های 

نماید. برگزار  مبلغان  بین  مناظره  و  گفت وگو 
در  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  عضو 
مکانی  و  زمانی  فرصت های  اینکه  بابیان  ادامه 
نصیب  خداوند  که  است  بزرگی  توفیقات  از 
و  ایام محرم  شیعیان کرده است، گفت: وجود 
حزن  ایام  و  موالید  غدیر،  فاطمیه،عید  صفر، 
پربار  دینی  مراکز  کنار  در  غیره  و  اهل بیت)ع( 
و  معارف  که  آورده  وجود  به  شرایطی  معنوی  و 
زمانه  شرایط  با  متناسب  اهل بیت  آموزه های 

شود. ارائه  مختلف  افراد  به 
را  رمضان  مبارک  ماه  بوشهری  حسینی 

پیام های  انتقال  برای  کم نظیری  فرصت 
ماه  گفت:  و  یادکرد  معنوی  و  اخالقی  دینی، 
شرایط  اعتقادی  مفاهیم  انتقال  برای  رمضان 
ایامی  در  آن  بر  عالوه  و  دارد  خوبی  بسیار 
تداعی  و  مقارنه  امکان  نیز  صفر  و  محرم  مانند 
انقالب  و  اهل بیت)ع(  مکتب  بین  ذهنی 

است. فراهم  اسالمی 
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رییس 
کشور  سراسر  در  متبرکه  بقاع  باالی  ظرفیت 
پر  مراکز  این  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  را 
با  ارتباط  ایجاد  برای  مطلوبی  زمینه  مراجعه 
اهل بیت  به  توسل  همچنین  و  متعال  خداوند 

آورده اند. وجود  به  طهارت  و  عصمت 
در  که  افرادی  گفت:  بوشهری  حسینی 
پیدا  حضور  مذهبی  مراکز  و  متبرکه  بقاع 
مفاهیم  شنیدن  برای  را  الزم  آمادگی  می کنند 

دارند. دینی  آموزه های  و 
وی بابیان اینکه بقاع متبرکه مصداق کاملی 
مفقود«  مانع  و  موجود  اصالح»مقتضی  از 
که  شرایطی  چنین  در  داشت:  بیان  است، 
آماده  دینی  مفاهیم  انتقال  برای  زمینه ها  همه 
است این هنر مبلغان است که بسته به شرایط 
باشد. داشته  بیشتری  اثرگذاری  ویژگی ها،  و 

اعزامی  و  بومی  مبلغ  هزار   10 فعالیت 
امسال نخست  ماه   8 طی  اوقاف 

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  همچنین 
کرد:  اظهار  دیدار  این  در  نیز  اوقاف  سازمان 
نفر   10120 تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
مناطق  در  سازمان  این  بومی  و  اعزامی  مبلغ 
مشغول  جهادی  و  تبلیغی  امور  به  مختلف 

ند. بوده ا
عادل  غالمرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
از  حمایت  بحث  اخیر،  سال  دو  در  گفت: 
قالب  در  این  از  پیش  که  علمیه  حوزه های 
در دستور  موقوفات حوزوی صورت می گرفت، 
مسئله  این  به  مبرمی  نیاز  زیرا  گرفته  قرار  کار 

دارد وجود 
»اسکان«  طرح  اوقاف  سازمان  افزود:  وی 
علمیه  مدیریت حوزه های  مرکز  با هماهنگی  را 
و  اساس  این  بر  است؛  کرده  اجرایی  و  تدوین 
حجره ها  در  ساکن  طالب  استان ها،  تمام  در 
بناست  که  می کنند  دریافت  مبالغی  ماهانه 

یابد. افزایش  آن  میزان 
اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
جزو  اسکان  طرح  اینکه  بیان  با  خیریه  امور  و 
کل  ادارات  و  سازمان  این  کاری  اولویت های 
تعداد  بیشترین  گفت:  استان هاست  در  آن 
همین  به  هستند  حاضر  قم  در  حوزوی  طالب 
در  بسیاری  تالش  قم  اوقاف  کل  اداره  دلیل 

است. داشته  زمینه  این 
کل  مدیران  به  اختیار  این  داد:  ادامه  وی 
استانی داده شده تا برای بهبود شرایط زندگی 
باشند.  داشته  جدیدی  فعالیت های  طالب 
روحانی  مبلغان  اعزام  و  تربیت  اشاره  با  عادل 
مناسبت های  و  ایام  در  مختلف  مناطق  به 
از  نفر   800 اکنون  هم  کرد:  عنوان  گوناگون 
کشور،  سراسر  در  مستقر  و  اعزامی  مبلغان 

می کنند. دریافت  را  مبالغی  ماهانه 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
حوزه های  برای  جدید  وقف  اهمیت  به  اوقاف 

در  مشاوره   دفاتر  کرد:  ابراز  و  اشاره  علمیه 
هستند  مستقر  کشور  سراسر  متبرکه  بقاع 
علمیه،  حوزه  جمله  از  وقف  اولویت های  و 
به  را  علم  پیشرفت  و  جوانان  عترت،  و  قرآن 
را  اموالشان  کردن  وقف  نیت  که  خیراندیشانی 

می دهند. ارائه  دارند 
والمسلمین  حجت االسالم  افزود:  وی 
علمی  موسوعه های  انتشار  طرح  خاموشی 
ریاست  دوران  از  را  اطهار)ع(  ائمه  مورد  در 
آن  ادامه  و  بود  کرده  آغاز  تبلیغات  سازمان  بر 
انتظار  است؛  گرفته  پی  اوقاف  سازمان  در  را 
مورد  در  تنها  موسوعه  جلد   30 حدود  می رود 
طهارت)ع(  و  عصمت  بیت  اهل  از  نفر  دو 

شود. منتشر 
تبلیغی  فعالیت های  حوزه  به  اشاره  با  عادل 
اعزام  کل  اداره  کرد:  عنوان  اوقاف  سازمان 
 18 حدود  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  مبلغ 
 17 و  کرده  آغاز  را  فعالیت خود  که  است  سال 
دارد  فعال  پرونده  هزار   4 شامل  پرونده  هزار 
نوروز  جمله  از  تبلیغی  مناسبت  هشت  در  که 
بیت)ع(  اهل  شادی  و  عزاداری  دهه های  و 
از  البته  می شوند  اعزام  مختلف  مناطق  به 
ظرفیت طالب محصل در استان های گوناگون 

می شود. استفاده  هم 
اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
ساماندهی  طرح  اجرای  از  خیریه  امور  و 
تاکنون  افزود:  و  داد  خبر  اوقاف  مبلغان 
از  و  شده  تشکیل  تبلیغی  پرونده   2500
نحو  به  استان ها  در  حاضر  مبلغان  ظرفیت 

میرشود. استفاده  احسن 
کرونا  شیوع  دوران  در  اینکه  بیان  با  وی 
نشد  تعطیل  اوقاف  تبلیغی  فعالیت های  هم 
تبلیغ  حوزه  در  صرفا  جهادی  مبلغان  گفت: 
از  امور  دیگر  در  بلکه  نمی کنند  فعالیت  دین 
فرهنگی  و  اجتماعی  معیشتی،  مسائل  جمله 

هستند. فعال  هم 
قم  از  مبلغ  نفر   3647 کرد:  اضافه  عادل 
ابتدای  از  استان ها،  بومی  مبلغ  نفر   6473 و 
 770 که  شده اند  گرفته  بکار  تاکنون  امسال 

شدند. مستقر  محروم  مناطق  در  آنها  از  نفر 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
حیطه  در  آموزش  مسئله  اهمیت  به  اوقاف 
و  اشاره  سازمان  این  تبلیغی  فعالیت های 
اوقاف،  سازمان  اولویت  کرد:  خاطرنشان 
مختلف  زمینه های  در  مبلغان  کامل  اشراف 
سال  ابتدای  از   3649 دلیل  همین  به  است 
حضوری  آموزشی  دوره های  در  تاکنون  جاری 

کرده اند. شرکت  مجازی  و 
جوانی  ایرانی  و  اسالمی  زندگی  سبک  وی 
که  دانست  موضوعاتی  جمله  از  را  جمعیت 
و  است  شده  تولید  الزم  محتوای  آنها  برای 
پرورش،  و  آموزش  با  هماهنگی  در  گفت: 
اوقاف  سازمان  مجرب  مبلغان  حضور  زمینه 
اینکه  ضمن  است  شده  فراهم  هم  مدارس  در 
هستیم.  هم  دانشگاه ها  با  مذاکره  حال  در 
حجت االسالم  بر  عالوه  دیدار  این  در  گفتنی 
اوقاف  سازمان  مبلغ  اعزام  مدیرکل  عادل، 
قم  استان  اوقاف  مدیرکل  خیریه،  امور  و 
حضور  استان   31 تبلیغی  سرگروه های  و 

 ► داشتند.   

آیت الله حسینی بوشهری خطاب به مبلغان: 

فضای معنوی را در جامعه حاکم کنید
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شورای  مجلس  در  قم  نماینده       ◄
را  شرب  آب  تأمین  مشکل  اسالمی 
طرح  در  سازی  ویالیی  مانع  مهمترین 

برشمرد. قم  مسکن  ملی  نهضت 
مجتبی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خصوص  در  مهر،  با  گفتگو  در  ذوالنوری 
طرح  زمینه  در  استان  تصمیم  آخرین 
داشت:  اظهار  مسکن  ملی  نهضت 
به  اخیرًا  که  هکتاری   560 منطقه  در 
برای  و  شده  اضافه  قم  شهری  محدوده 
ساخت خانه در طرح نهضت ملی مسکن 
احتساب  با  است  شده  گرفته  نظر  در 
 5 آپارتمانی  صورت  به  ساز  و  ساخت 
هزار   42 تا   35 می توان،  حداقل  طبقه 
و  ساخت  اگر  اما  کرد؛  دار  خانه  را  نفر 
 180 قطعات  در  ویالیی  صورت  به  سازها 
فقط  صورت  این  در  گیرد،  صورت  متری 
ساخت  خانه  می توان  نفر  هزار   14 برای 
و در واقع برای یک سوم متقاضیان زمین 

می شود. تأمین 
بیان داشت:  نماینده قم در خانه ملت 
وجود  مسکن  ساخت  برای  زمین  قم  در 
نداریم، چرا  زمینه  این  در  و مشکلی  دارد 

مناسب  کشاورزی  برای  قم  زمین های  که 
نیست که این نگرانی وجود داشته باشد؛ 
هستیم  مواجه  آن  با  که  مشکلی  تنها  اما 

است. آب  تأمین  موضوع 
به  ساختمان ها  اگر  گفت:  وی 
افراد  است  ممکن  باشد،  ویالیی  صورت 
از  و  کنند  ایجاد  حیاط  گوشه  باغچه ای 
غیر  صورت  به  پارکینگ ها  دیگر  سویی 
با  که  قم  جوی  شرایط  با  که  است  مسقف 
هستیم؛  مواجه  ریزگرد  و  گردوغبار  پدیده 
و  حیاط  شستشوی  است  ممکن  امر  این 
آب  مصرف  و  داده  افزایش  را  خودرو  یا 

رود. باال 
برخی  افزود:  ذوالنوری  حجت االسالم 
مشکل  می توان  معتقدند  کارشناسان 
و  کرد  حل  تصفیه  سیستم  ایجاد  با  را  آب 
و  ظرفشویی  همانند  نجس  غیر  آب های 
چرخه  به  و  کرد  تصفیه  خانه  در  را  حمام 
البته  که  بازگردند  شستشو  برای  مصرف 
و سیستم  ایجاد  منبع  باید  این صورت  در 
باعث  امر  این  که  کرد  تعبیه  نیز  تصفیه 
در  مسکن  شده  تمام  هزینه  بردن  باال 
طرفی  از  و  می شود  سازی  ویالیی  روش 

از  و  می دانند  نجس  را  آب  این  برخی ها 
قبول  را  آن  از  استفاده  فرهنگی  نظر 

ندارند.
کاهش  قم  شرب  آب  کیفیت  امسال 

شت ا د
استان  آبی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
از  داشت:  بیان  نیز  جاری  سال  در  قم 
آبی  کم  مشکل  دچار  قم  امسال  ابتدای 
شهروندان  از  متعددی  تماس های  و  بود 

کیفیت  قم  از  بسیاری  مناطق  که  داشتیم 
است. یافته  کاهش  آنان  شرب  آب 

قم در مجلس شورای اسالمی  نماینده 
اضافه کرد: آب یا از طریق نزوالت آسمانی 
که  می شود  تأمین  زیرزمینی  منابع  از  یا  و 
زیر  آب  سفره های  اخیر  سال های  این  در 
زمینی قم به شدت کاهش یافته و نزوالت 

نیز هر سال کمتر می شود. آسمانی 
تأمین  سوم  روش  داد:  ادامه  وی 

است  استان  خارج  از  آب  انتقال  آب، 
دز  سرشاخه های  از  فقط  نیز  امر  این  که 
سایر  و  است  پذیر  امکان  سدکوچری  و 
خلیج  از  آب  انتقال  همانند  فرضیه ها 
ندارد. امکان  فعاًل  عمان  دریای  و  فارس 
امروز  گفت:  ذوالنوری  االسالم  حجت 
آب  تأمین  برای  بسیاری  استان های 
چالش های  و  هستند  مشکل  دچار  شرب 
بسیاری در این زمینه وجود دارد و دولت 
و  است  ملی  موضوع  آب  می گوید  نیز 
برای  استان ها  همه  درخواست  به  باید 
فقط  و  داد  پاسخ  شرب  آب  به  دسترسی 

گرفت. نظر  در  را  استان  یک  نمی توان 
قم در مجلس شورای اسالمی  نماینده 
در  قم  می شود  بینی  پیش  کرد:  اضافه 
باشد  مواجه  آب  بحران  با   1404 سال 
طرح  اگر  که  دارد  وجود  چالش  این  و 
شود؛  ساخته  ویالیی  مسکن  ملی  نهضت 
انجام  باید  کاری  آنچه  آب  تأمین  برای 
نداشته  مشکلی  آب  تأمین  در  اگر  که  داد 
ویالیی  موافق  استان  مجموعه  باشیم 
قم  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح  سازی 

 ► هستند.   

ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: 

●  تأمین آب مهمترین مشکل ویالیی سازی "طرح نهضت ملی مسکن در قم"  ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  منطقه یک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  اختالف مستقر  هیات حل 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای   1401114430001000467 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005587 شماره  -رأی   1
هادی نیک نام رهقی فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 87/50 مترمربع پالک شماره 
236 فرعی از 11512 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره 
مورخ   44312 شماره  رسمی  سند  موجب  به  140120330001005461خریداری  الکترونیکی  دفتر  در 

1401/03/22 دفترخانه 91 قم.)م الف 15560( 
 1401114430001000421 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007998 شماره  رأی   -2
به مساحت  باب ساختمان  یک  از ششدانگ  نیم مشاع  و  دانگ  در یک  اصغر  علی  فرزند  عابدی  آقای محمد 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10771/2/276 شماره  پالک  مترمربع   161/93 ششدانگ 
شماره  وراثت  حصر  موجب  به  و   390 صفحه   390 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  به  غیرمالی  نامه  اقرار  سند  و  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   32 شعبه   9909972523201266

 )15587 الف  قم.)م   53 دفترخانه   1401/05/13 مورخ   66340
 1401114430001000422 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001007999 شماره  رأی   -3
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم   75 در  اصغر  علی  فرزند  عابدی  فایزه  خانم 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10771/2/276 شماره  پالک  مترمربع   161/93 ششدانگ 
شماره  وراثت  حصر  موجب  به  و   390 صفحه   390 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  به  غیرمالی  نامه  اقرار  سند  و  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   32 شعبه   9909972523201266

)15588 الف  قم.)م   53 دفترخانه   1401/05/13 مورخ   66340
خانم   1401114430001000423 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008000 شماره  رأی   -4
فاطمه رافزی فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 161/93 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   10771/2/276 شماره  پالک  مترمربع 

مالکیت مشاعی صادره در دفتر 390 صفحه 390 و به موجب حصر وراثت شماره 9909972523201266 
شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف قم.)م الف 15589(

 1401114430001000424 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008002 شماره  رأی   -5
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم   75 در  اصغر  علی  فرزند  عابدی  فهیمه  خانم 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10771/2/276 شماره  پالک  مترمربع   161/93 ششدانگ 
شماره  وراثت  حصر  موجب  به  و   390 صفحه   390 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  به  غیرمالی  نامه  اقرار  سند  و  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   32 شعبه   9909972523201266

)15590 الف  .)م  قم   53 دفترخانه   1401/05/13 مورخ   66340
خانم   1401114430001000506 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008626 شماره  رأی   -6
شماره  پالک  مترمربع   60 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  فراهانی  زهره 
از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10304/50
معصومه شکارچیان سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 257 صفحات 233 و 230 خریداری به موجب سند 

)15591 الف  قم.)م   24 دفترخانه   1390/02/07 مورخ   59460 شماره  رسمی 
آقای   1401114430001000828 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008630 شماره  رأی   -7
ناصر میرزائی جمکرانی فرزند غالمحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 180 
مترمربع پالک شماره 10482/11 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 380 صفحه 40 خریداری به موجب سند رسمی شماره 15061 مورخ 1392/02/29 

دفترخانه 40 قم.)م الف 15582(
آقای   1401114430001000829 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008631 شماره  رأی   -8
مهدی میرزائی جمکرانی فرزند غالمحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 180 
مترمربع پالک شماره 10482/11 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 380 صفحه 40 خریداری به موجب سند رسمی شماره 15061 مورخ 1392/02/29 

دفترخانه 40 قم.)م الف 15583(

آقای   1401114430001000830 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008632 شماره  رأی   -9
به مساحت 180  باب ساختمان  از ششدانگ یک  فرزند عظیم در دو دانگ مشاع  زاده مطلق  حسن کرمانی 
مترمربع پالک شماره 10482/11 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر 380 صفحه 40 خریداری به موجب سند رسمی شماره 15061 مورخ 1392/02/29 

دفترخانه 40 قم.)م الف 15584(
10- رأی شماره 140160330001007240 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000604 آقای 
شماره  پالک  مترمربع   75/90 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  محبی  ابوالفضل 
10473/9 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از زهرا 

نایب کریم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 302 صفحه 127.)م الف 15585(
11- رأی شماره 140160330001005927 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001626 خانم 
به مساحت 71/25 مترمربع پالک شماره 10  فاطمه رسولی فرزند شیرزاد در ششدانگ یک باب ساختمان 
فرعی از 10929 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
وراث مرحوم سید حسن میری سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 327 صفحه 221 خریداری به موجب سند 

رسمی شماره 35836 مورخ 1356/08/05 دفترخانه 15 قم.)م الف 15586(
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم 

به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول:   1401/09/20

تاریخ انتشار دوم :   1401/10/05
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

خود تحقیری در رسانه ملی با 
تبلیغ خنزر پنزر!            

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
و  دست  با  و  گرفته  نظر  در  را  مردم  همه  ذائقه  سیما  و  صدا  اینکه 
کرده،  اندازی  راه  کانال  و  شبکه  شده،  ثبت  سالئق  تعداد  به  دلبازی 
عین صواب است و آن را باید به فال نیک گرفت. اصاًل باید با رعایت 
برج  اندازه  به  را  کاله  و  کشید  هورا  برایشان  بهداشتی  های  پروتکل 
میالد باال پرتاب کرد. ولی اینکه محمد رضا احمدی و جواد خیابانی 
پر بیننده  برای تامین هزینه های این دست و دلبازی در برنامه های 
جام جهانی با نهایت خفت و خواری کیک و کلوچه و خنزر پنزر تبلیغ 
می کنند و با آب و تاب مردم را به خوردن آنها دعوت می کنند، نهایت 
اگر چند  یعنی  این رسانه میلی است!  بازی در  تدبیری و مسخره  بی 
و  ماکارونی  خوردن  به  مجبور  را  مجریان  ملی  رسانه  در  دیگر  صباح 
جلبک کردند یا به تن شان پیش بند کردند و از آنها خواستند به قول 
خودشان وال یا صفحه نمایش بزرگ را با فالن دستمال نانو گردگیری 
بیندازند،  برق  جادویی  مایع  فالن  با  را  برنامه  اجرای  میز  یا  و  کنند 

نکنید!  تعجب 
تعریف  حال  در  مجری  دو  رادیویی  برنامه  یک  در  گذشته  هفته 
کردن از نوعی جلبک بودند و مصرف آن را با گوشت و خاویار و انواع 
پروتئین های کشف شده در دنیا برابر می دانستند و در باب خواص 
به جز  تقریبًا  و  نکردند  امراض چه سخن فرسایی ها که  برای دفع  آن 
ها  بیماری  سایر  درمان  در  ماده  این  مصرف  عضو،  قطع  و  سرطان 
در  اگر  که  جلبکی  همان  شد.  توصیه  امراض  انواع  از  پیشگیری  و 
می  تان  چندشان  بچسبد،  شلوارتان  به  رودخانه  یا  استخر  حاشیه 
در  صحبت  دقیقه  چند  از  بعد  اما  هستید.  معذب  شر،  دفع  تا  و  شود 
گفت:  آنها  از  یکی  تعجب  کمال  در  آور،  چندش  طالی  این  خصوص 
تا  ارسال کنید  به فالن سرشماره  را   2 این محصول عدد  جهت خرید 
با تخفیف این پروتئین گیاهی به درب منزل تان ارسال شود! تازه ما 
تالش  حال  در  دوستان  و  نیست  علمی  برنامه  این  که  شدیم  متوجه 
برای جذب سرمایه و سود آوری در جهت ساخت لوده بازی ببخشید 

هستند!   ... و  خندوانه  و  دورهمی  چون  فاخری  های  برنامه 
این روزها در حالی که کشور بیش از همه چیز محتاج جهاد تبیین 
آنها  از  حمایت  و  جوان  دانشمندان  اختراعات  و  دستاوردها  معرفی  و 
رسانه  است،  جامعه  در  تحقیری  خود  دفع  و  امیدآفرینی  جهت  در 
پوش  کف  زباله،  کیسه  اسنک،  و  کیک  سطل،  و  تی  تبلیغ  با  ملی 
ماشین، گهواره آرگونومیک، کرم حلزون با خواص دروغین و ... عماًل 
تا جایی صورتش قرمز می شود و لپ  بر آتش خود تحقیری می دمد 

کند!   می  باد  هایش 
از  برخورداری  ضمن  تبلیغی  اثر  یک  معتقدند  کارشناسان 
و  برنامه ریزی  مختلف،  ابعاد  از  باید  الزم  کیفیت  و  استاندارد 
جاذبه   و  تکنیک ها  تاکتیک ها،  مناسب،  بازاریابی  تبلیغی،  استراتژی 
تأثیر  لحاظ  با  و  بوده  اجتماعی  مسئولیت  دارای  باشد.  بهره مند  الزم 
تولید  تهیه  و...  زندگی  سبک  فرهنگی،  ارزش های  و  نگرش ها  بر 
روایت،  تدوین،  ژانر،  فرامتن،  زیرمتن،  متن،  نظر  از  همچنین  شوند. 
میزانسن،  چهره پردازی،  دکور،  و  صحنه  صدا،  رنگ،  نورپردازی، 
و  دقت   ... و  کاال  و  محصول  انسانی،  عوامل  بدن،  زبان  تکنیک، 
نظارت الزم بر روی آن اعمال شود.آثار تبلیغاتی باید با شناخت بازار، 
اقتصادی  اجتماعی،  موقعیت های سیاسی،  لحاظ  قوانین،  مخاطب، 

شوند. منتشر  و  تهیه   ... و 
از  بازخوردگیری  و  نظرسنجی  باید  تبلیغات  انتشار  از  قبل 
پیام  ساده  و  روان  که  حالی  در  گیرد.  قرار  نظر  در  آن  در  مخاطبان 
باشد.  الزم  ابتکار  و  خالقیت  دارای  باید  کند،  منتقل  مخاطب  به  را 
و  تهیه  در  روانی  و  روحی  مالحظات  اخالقیات،  رعایت  با  همچنین 
با  تبلیغاتی  اثر  هر  که  طوری  به  گیرد؛  قرار  درنظر  آنها  انتشار  دفعات 

نگیرد. پخش  مجوز  قیمتی  هر  به  و  کیفیتی  هر 
ای کاش یک نفر در این رسانه چند ده هکتاری پیدا شود و حالی 
دوستان کند قرار نیست برای کسب درآمد و سودآوری بیشتر، با روح 
مصرف  و  تنبلی  دهید،  تغییر  را  مردم  ذائقه  کنید،  بازی  مردم  روان  و 
گرایی را فضیلت ببخشید و ... با این رویکرد هر روز از شمار مخاطب 

تان کاسته می شود. شک نکنید. 

یادداشت

گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل       ◄
انجام تخلف عرضه خارج از شبکه نان و اصرار به آن 
به  آن  واگذاری  و  نانوایی  واحد  پروانه  ابطال  موجب 
و  آرد  کارگروه  در  مصوبه  این  و  می شود  دیگر  شخص 

رسیده است. تصویب  به  استان  نان 
استان،  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این که دولت  به  توجه  با  بیان داشت:  سعید محمدی 
برای تامین نان مورد نیاز مردم با قیمت ارزان، یارانه 
و  آرد  از  استفاده  زمینه  در  اگر  داده است،  اختصاص 
چه  و  نانوایی  جانب  از  چه  گیرد  صورت  تخلفی  نان 
هماهنگی  اساس  بر  آرد،  کننده  تولید  کارخانه های 
انجام شده با دستگاه های نظارتی استان با متخلفان 

شد. خواهد  برخورد  شدت  به 
شود  مشاهده  که  صورتی  در  همچنین  افزود:  وی 
بر  این که  یا  و  داشته  خودسرانه  تعطیلی  نانوایی 
نمی کند،  فعالیت  شده  تعریف  کاری  ساعت  اساس 
این موضوع به عنوان تخلف قلمداد شده و با متخلف 

می گیرد. صورت  الزم  برخورد  ضوابط  اساس  بر 
مردمی  گزارش های  براساس  اگر  داد:  ادامه  وی 
میدانی  نظارت های  جریان  در  بازرسان  اطالع  یا  و 
نانوایی  به  شده  داده  اختصاص  آرد  شود  مشخص 

صورت  به  و  نشده  پخته  است،  منطقه  مردم  برای  که 
متخلف  و  می رسد  فروش  به  شبکه  از  خارج  عرضه 
به  و  باطل  نانوایی  پروانه  دارد،  کار  این  به  اصرار 

می شود. واگذار  دیگری  شخص 
محمدی با اشاره به این که استفاده از آرد سهمیه 
نیاز کبابی ها،   نان مورد  برای پختن  مردم یک منطقه 

تخلف  موارد،   دیگر  و  سوپرمارکتی ها  رستوران ها،  
واحد  هر  به  تخصیصی  آرد  سهمیه  گفت:  است، 
باید  نانوا  و  است  محل  آن  مردم  به  متعلق  نانوایی 
مورد  نان  تولید  برای  را  خود  اختیار  در  آرد  تمامی 

نماید. پخت  منطقه  مردم  نیاز 
نانوایی های  فعالیت   روند  که  این  بیان  با  وی 
تاکید  قابل رصد است،   در بخش های مختلف  استان 
توان  تمام  با  قم  استان  در  فعال  نانوایان  اکثر  کرد: 
برای  شرایطی  هر  و  زمان  هر  در  و  استراحت  بدون  و 
تالش  نیازشان  مورد  نان  تامین  و  مردم  به  خدمت 

. می کنند
به طور  ماه  هر  در  استان  در  فعال  نانوایی های 
میانگین به 12 هزار ُتن گندم برای پخت نان مصرفی 
بازرگانی  و خدمات  اداره کل غله  دارند که  نیاز  مردم 
زمینه  این  در  و  تامین می کند  را  میزان گندم  این  قم 

ندارد. وجود  کمبودی 
این  در  کسب  پروانه  دارای  نانوایی  واحد   855
قالب  در  نیازشان  مورد  آرد  که  است  فعال  استان 
این  از  می کنند.  دریافت  دو  و  یک  درجه  یارانه ای 
و  قم  شهر  مختلف  مناطق  در  که  نانوایی  تعداد 
واحد   282 هستند،  مستقر  استان  نقاط  سایر 

 2 درجه  یارانه ای  واحد   573 و  یک  درجه  یارانه ای 
دریافت  که  است  آردی  نرخ  در  دو  این  تفاوت  است؛ 

. می کنند
قم  شهر  در  قم  استان  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثر 
تعداد  بیشترین  علت  به همین  و  می کنند  زندگی 
در  است،  مستقر  شهر  این  در  استان  نانوایی های 
روستایی  مناطق  در  نانوایی  واحد   132 رابطه  همین 
فعال  استان  شهرهای  سطح  در  واحد   723 و  قم 

. هستند
بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
ذخیره  مجتمع  وارد  گندم  ارقام  بهترین  همواره  قم، 
این  سپس  و  می شود  قم  نخعی  آصف  شهید  سازی 
گندم ها توسط پنج کارخانه تولید آرد فعال در استان 
به آرد با کیفیت تبدیل شده و در اختیار نانوایی های 

می گیرد. قرار  قم  مختلف  مناطق  در  فعال 
نظارتی  نهادهای  توسط  شده  انجام  آزمایش های 
آرد  می دهد  نشان  استاندارد  کل  اداره  همچون 
کیفیت  از  استان  نانوایی های  میان  در  شده  توزیع 
الزم برخوردار است و در ادامه نانوایان عزیز قمی نیز 
کیفیتی  با  نان  خود،  باالی  مهارت  با  می کنند  تالش 

► برسانند.    مردم  دست  به  را 

حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر       ◄
ورود  از  جلوگیری  از  قم  استان  کشاورزی 
کودهای یارانه ای به بازار سیاه خبر داد.
از  ایسنا،  با  گفتگو  در  زند  حسین 
به  ای  یارانه  کودهای  ورود  از  جلوگیری 
در  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  سیاه  بازار 
بر  نظارت  و  کنترل  دستورالعمل  راستای 
یارانه  شیمیایی  کودهای  توزیع  و  تولید 
ای در فرآیند پایش بازار، بازدید از شرکت 
شیمیایی  کودهای  تولیدکننده  های 
در  کود  توزیع  رسمی  های  شبکه  و 
شرکت  کارشناسان  توسط  استان  سطح 
مرکز  کشاورزی،  ،جهاد  حمایتی  خدمات 
و  طبیعی   منابع  و  کشاورزی  تحقیقات 
می  انجام  استان  حکومتی  تعذیرات 

. گیرد
مستمر  بازدید  از  وی  همچنین 
حمایتی  خدمات  شرکت  کارشناسان 
کشاورزی از کارگزاری های رسمی فروش 
با  استان  سطح  در  شیمیایی  کودهای 
خبر  پایش  و  رصد  کمیته  اعضای  حضور 
راستای  در  بازدید  کرد:این  اظهار  و  داد 
توزیع  بر  نظارت  و  کنترل  العمل  دستور 
بررسی  منظور  به  و  شیمیایی  های  کود 
صدور  عدم  قبیل  از  موجود  های  مغایرت 
نهاده،  تحویل  عدم  فروشی،  کم  فاکتور، 

شود. می  انجام  تخلف  گرانفروشی، 
حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
کشاورزی استان قم در پایان تصریح کرد: 
محصوالت  کاشت  فصل  شروع  به  توجه  با 

سایر  و  کود  توزیع  فرآیند  آغاز  و  پاییزه 
ما  اصلی  اولویت  کشاورزی،  های  نهاده 
توزیع عادالنه ی آن بین کشاورزان است.

خدمات  شرکت  است،  ذکر  به  الزم 
از  یکی  عنوان  به  کشاورزی  حمایتی 
جهاد  وزارت  فعال  گسترده  تشکیالت 
در  ساله   80 از  بیش  سابقه  با  کشاورزی 
مجموعه دولت می باشد که با هماهنگی و 
با معاونت  ها، مدیریت   تنگاتنگ  همکاری 
و  ستادی  های  بخش   و  ها  سازمان   ها، 
آزمایشگاهی  مجهز  امکانات  با  اجرایی 
و  قانونی  و  تخصصی  متولی  تحقیقاتی  و 
و  تهیه  در  دولت  اجرایی  بازرسی  نماینده 
انواع  توزیع  و  تهیه  نقل،  و  حمل  تدارک، 

► است.    کشاورزی  های  نهاده  

هشدار مدیرکل غله قم نسبت به تخلف عرضه خارج از شبکه نان؛

● پروانه نانوایی را باطل می کنیم   ●

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبرداد:

● جلوگیری از ورود کودهای یارانه ای به بازار سیاه در قم   ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد 
 تلفن: 09184480402

مسعود رجوی زنده است؟

گفت:  شنبه ها«  »قرار  برنامه  در  رجوی  مسعود  از  حفاظت  سرتیم 
تاریخ مصرف رجوی تمام شده و مرده و زنده بودن او تفاوت چندانی 

برد. پی  او  بودن  زنده  به  می توان  شواهد  برخی  روی  از  اما  ندارد، 
جداشده  عضو  خدابنده،  مسعود  خاطرات  تیرانا«  تا  »تهران  کتاب 
دوازدهمین  در  رجوی  مسعود  از  حفاظت  سرتیم  و  منافقین  سازمان 
کاظمی  شهید  انتشارات  توسط  سه شنبه ها  قرار  سوم  فصل  از  جلسه 

شد. رونمایی 
شد،  روبرو  مخاطبان  توجه  قابل  استقبال  با  که  برنامه  این  در 
سازمان  جداشده  اعضای  از  کتاب  راوی  برادر  خدابنده  ابراهیم 
نویسنده  و  تاریخ  کارشناس  تبرائیان  صفاءالدین  خلق،  مجاهدین 
تیرانا  تا  تهران  کتاب  نویسنده  جعفربگلو  محمد  و  خوابگردها  کتاب 

کردند. سخنرانی 
مجاهدین  سازمان  در  عضویت  دهه  سه  سابقه  که  خدابنده  ابراهیم 
 7 عملیات  از  بعد  گفت:   60 دهه  ترورهای  به  اشاره  با  دارد،  را  خلق 
تیر و 8 شهریور 60، مسعود رجوی در جلسات خصوصی می گفت ما 

کردیم. منفجر  را  آنجا  کنیم،  نفوذ  نتوانستیم  که  هرجا 
وی که سال ها در مرکزیت سازمان مجاهدین خلق )منافقین( حضور 
تأثیر  آن  در  نفوذ  با  توانست  که  هرجا  سازمان  داد:  ادامه  داشت، 
و هرجا  منتظری(  آقای  بیت  و  بنی صدر  )مثل  کرد  را  کار  این  بگذارد 
حزب  دفتر  )مثل  زد  تروریستی  عمل  به  دست  بود،  ناکام  نفوذ  در  که 

نخست وزیری.( دفتر  و  جمهوری 
مرده  یا  است  زنده  رجوی  مسعود  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
تاریخ مصرف رجوی تمام شده و مرده و  گفت: واقعیت این است که 
زنده بودن او تفاوت چندانی ندارد. اما از روی برخی شواهد می توان 

او پی برد و به گمان من او هنوز زنده است. به زنده بودن 
این عضو جداشده منافقین با اشاره به خطر فرقه رجوی گفت: حیات 
فعالیت های  همچنان  و  نشده  تمام  هنوز  خلق  مجاهدین  سازمان 

می دهد. ادامه  را  خود  مخرب 
دوران  در  ایران  ملت  علیه  منافقین  خیانت های  به  اشاره  با  خدابنده 
پدرم  رو  یک  شدم،  جدا  سازمان  از  اینکه  از  بعد  گفت:  مقدس  دفاع 
خلق  مجاهدین  جنایت های  و  خیانت ها  همه  من  برای  گفت:  من  به 
چطور  سازمان  که  کنم  درک  را  این  نمی توانم  اما  است؛  هضم  قابل 

شد؟ خودش  مردم  علیه  متجاوز  دشمن  با  همکاری  به  راضی 
می دانند  دموکراسی  مهد  را  خود  که  غربی  کشورهای  در  افزود:  وی 
مستوجب  وطن  به  خائن  شخص  و  است  جرم  بزرگترین  خیانت  نیز 

است. اعدام 
رجوی  فرقه  تکاپوهای  و  منافقین  فعالیت های  به  اشاره  با  خدابنده 
جام  در  ملی  تیم  بازی های  هنگام  در  گفت:  کشور  اخیر  وقایع  در 
جهانی، جریان معاند منتظر باخت تیم ملی بودند. به یاد دارم که در 
مسعود  داشت،  بازی  آمریکا  با  ایران  وقتی  فرانسه،   98 جهانی  جام 
ایران  با پیروزی تیم  رجوی به اعضا پیغام داد و گفت هرگز نمی تواند 
از  و  بروند  ورزشگاه  به  باید  اعضا  که  کرد  اعالم  لذا  شود.  خوشحال 
استفاده  بازیکنان  تمرکز  زدن  برهم  و  سازمان  تبلیغ  برای  فرصت  این 

. کنند
اساسًا در فرقه رجوی، اغلب به زنان پست و مقام اعطا می شد

مراسم  این  در  نیز  تاریخ  کارشناس  تبرائیان  صفاءالدین  ادامه  در 
بنامیم اشتباه است، چرا  اینکه این گروه را »منافقین«  گفت: به نظر 
ایران  ملت  با  دشمنی  به  علنًا  و  گذاشته  کنار  را  نفاق  دیگر  آن ها  که 

. لند مشغو
و  رجوی  مسعود  وصلت  به  اشاره  با  تاریخ  پژوهشگر  و  نویسنده  این 
آمده،  تیرانا  تا  تهران  کتاب  در  که  همانطور  گفت:  عضدانلو  مریم 
ازدواج مریم و مسعود رجوی نه شرعی بود و نه عرفی. مسعود رجوی 
ابریشمچی  مهدی  یعنی  سازمان  باالی  رده  اعضای  از  یکی  عامدانه 
او  با  تا مسعود  کند  ترک  را  مریم عضدانلو  را مجبور کرد که همسرش 
را  ابریشمچی  مهدی  تا  داد  انجام  را  اقدام  این  مسعود  کند.  ازدواج 

کند. تحقیر 
وی ادامه داد: اساسًا در فرقه رجوی، اغلب به زنان پست و مقام اعطا 
رجوی  مسعود  می رسیدند.  فرماندهی  مقام  به  زنان  حتی  می شد. 

برمی کشید. را  زنان  مردان،  تحقیر  برای 
صداقت راوی یکی از ویژگی های کتاب »تهران تا تیرانا« است

نویسنده  بود.  برنامه  این  سخنران  دیگر  جعفربگلو  محمد  ادامه  در 
خاطرات  جمع آوری  به   98 سال  از  گفت:  تیرانا«  تا  »تهران  کتاب 
را  مؤلفه  چند  خاطرات  تدوین  در  ما  کردم.  اقدام  خدابنده  مسعود 
مدنظر قرار دادیم. اول اینکه به تالش کردیم مطالب نو و تازه را روایت 
این  ما  نه شنیده ها؛ هدف  و  بود  بر دیده ها  ما  تکیه  اینکه  کنیم؛ دوم 
بود که مشاهدات مسعود خدابنده را در کتاب بیاوریم. مورد دیگر که 
بسیار برای ما اهمیت داشت این بود که در عین توجه به جزئیات، از 

نشود. فربه  کتاب  تا  کنیم  خودداری  اضافه  حواشی  روایت 
کتاب  مهم  ویژگی های  از  یکی  من  نظر  به  داد:  ادامه  نویسنده  این 
کرده  راحت  خواننده  برای  را  آن  مطالعه  که  است  آن  اختصار  همین 

است.
مثاًل  است.  آن  راوی  صداقت  کتاب،  ویژگی  دیگر  گفت:  جعفربگلو 
مقصر  نیز  را  خود  و  می کند  نقد  را  خودش  راوی  کتاب،  از  بخشی  در 
که  درمی یابد  می رسد،  کتاب  از  بند  این  به  خواننده  وقتی  می داند. 

است. کرده  صحبت  صادقانه  راوی 

خبـر

مروری بر پرونده یک اعدامی
از ستارخان

 تا صوراسرافیل

پس  ستارخان  خیابان  اغتشاشگر  به  معروف  شکاری  محسن  پرونده 
از طی مراحل قانونی، مختومه شد و به حکم صریح قانون، اقدامات 

بود. و محاربه  الناس  اخافة  تام  وی مصداق 
دست  به  ستارخان  خیابان  شدن  بسته  خبر  که  بود  ماه  مهر  سوم 
وحشت  و  رعب  موجب  که  حادثه ای  شد.  منتشر  اغتشاشگران 

شد. منطقه  ساکنین  شهروندان 
به  شکاری«  »محسن  نام  به  ساله ای   22 جوان  توسط  که  اقدامی 
گفته  طبق  که  حادثه ای  داد.  رخ  علی  نام  به  دوستش  همدستی 
به  تهدید  را  مردم  قمه،  داشتن  دست  در  با  شکاری  محسن  شاهدان 

می کرد. خود  با  همراهی  و  هم صدایی 
نیروهای  از  به یکی  با حمله مسلحانه  اقدامات مجرمانه  ادامه  وی در 
حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ 

این نیروی حافظ امنیت را مورد ضرب و جرح قرار داد.
ترس مردم از اقدامات شکاری

می گویند  ستارخان  خیابان  تلخ  حادثه  از  عینی  شاهدان  که  آنطور 
ترسیدن  به  منجر  که  بود  کرده  ایجاد  را  وحشتی  و  رعب  فضای  متهم 
مردم و در ترافیک ماندن 150 ماشین و قفل شدن منطقه شده بود و 
شکاری در حالی که خیابان را بسته بود، با قمه رجزخوانی می کرد و 
به مردم اجازه تردد نمی داد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی 
توسط  نهایت  در  که  داشت  را  مهلکه  از  فرار  قصد  امنیت،  حافظ 

شد. دستگیر  انتظامی  و  امنیتی  مأموران 
هر  رسیدگی  ضرورت  بر  مبنی  قضائیه  قوه  رئیس  دستور  به  توجه  با 
رسیدگی  جلسه  اولین  اخیر،  اغتشاشات  پرونده های  به  سریع تر  چه 
به این پرونده با توجه به مشهود بودن جرم رخ داده و وجود شاهدان 

شد. تشکیل  ماه  آبان  دهم  در  بسیار 
پرونده ارائه مستندات متقن در 

اساس  بر  و  ماه  آبان   29 متهم،  این  دادگاه  جلسات  برگزاری  از  پس 
حکم  صحنه،  در  حاضر  شهود  اظهارات  و  پرونده  متقن  مستندات 
بدوی این پرونده صادر و براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به 

شد. محکوم  اعدام  مجازات  به  محاربه  اتهام 
دادگاه انقالب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص 
رعب  ایجاد  و  جان  قصد  به  سالح  کشیدن  را،  شکاری  محسن  دادن 
با  عمدی  جرح  همچنین  و  مردم  امنیت  و  آزادی  سلب  و  وحشت  و 
سالح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن 
خیابان ستارخان تهران و اخالل در نظم و امنیت جامعه اعالم کرده 

بود.
بررسی های  برای  متهم  فرجام خواهی  از  پس  پرونده  مرحله  این  در 
صادره  حکم  نهایت،  در  و  شد  ارسال  کشور  عالی  دیوان  به  دقیق تر، 
 17 و  گرفت  قرار  تأیید  مورد  کشور،  عالی  دیوان  در  بررسی  از  پس 

شد. اجرا  حکم  آذرماه 
قانون مصادیق محاربه در 

مورد  در  صراحت  به  گذار  قانون  که  شد  اجرا  حالی  در  حکم  این 
است. کرده  مطرح  را  نکاتی  محاربه 

موضوعی  شده،  یاد  محاربه  عنوان  به  آن  از  قانون  در  که  مسئله ای 
است که مصداق عینی آن در خیابان ستارخان رح داد. با نگاهی به 
هشتم  فصل  در  گذار  قانون  که  دید  می توان  اسالمی  مجازات  قانون 
اعالم  صراحت  به   279 ماده  در  محاربه  به  مربوط  مسائل  ذیل  در  و 
مال  جان،  قصد  به  سالح  کشیدن  از  عبارت  »محاربه  که  است  کرده 
در  ناامنی  موجب  که  نحوی  به  است،  آنها  ارعاب  یا  مردم  ناموس  یا 

گردد.« محیط 
به  انگیزه شخصی  با  آمده است که هرگاه کسی  البته در همین ماده 
او جنبه عمومی  یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل  سوی یک 
اثر  در  ولی  بکشد  سالح  مردم  روی  به  که  کسی  نیز  و  باشد  نداشته 

نمی شود. محسوب  محارب  نشود،  امنیت  سلب  موجب  ناتوانی 
ماده 280 هم اعالم می کند که »فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله 

با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.«
محاربه  مجازات  به   282 ماده  در  گذار  قانون  مصادیق،  ذکر  از  پس 
نفی  و  چپ  پای  و  راست  دست  قطع  صلب،  اعدام،  و  می کند  اشاره 
از  یک  هر  انتخاب  و  است  گرفته  نظر  در  محاربه  حد  عنوان  به  را  بلد 
این چهار مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.
که  است  این  است  اهمیت  حائز  پرونده  این  با  رابطه  در  که  نکته ای 
است. محاربه  و  الناس  اخافه  مصداق  ستارخان  در  داده  رخ  حادثه 
نکته دیگر اینکه شکاری همچنین از وکیل نیز برخودار بود و اعتراض 

به حکم وی در دیوان عالی کشور بررسی شده بود.
الناس است دیوان عالی: بستن خیابان مصداق اخافه 

در  یعنی  صوراسرافیل  به  ارسال  با  پرونده  خواهی  فرجام  حال  این  با 
فرجام  که  کرد  اعالم  عالی  دیوان  و  شد  بررسی  کشور  عالی  دیوان 
صادره  رأی  به  نسبت  شکاری  محسن  علیه  محکوم  وکیل  خواهی 
جمع  در  حضور  یعنی  مرتکب  اقدامات  زیرا  نیست  موجه  و  وارد 
اغتشاشگران و تالش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سالح سرد 
و مجروح کردن  امنیت  نیروهای حافظ  از  برخی  با  نیز درگیر شدن  و 
آن ها با سالح سرد از مصادیق )من شهر السالح الخافه الناس( یعنی 
موازین  با  منطبق  جهت  این  از  صادره  دادنامه  و  است  محاربه  بزه 
آئین  قانون   469 ماده  الف  بند  استناد  به  لذا  قانونی است،  و  شرعی 

می شود. ابرام  و  تأیید  کیفری  دادرسی 

خبـر

گوی  که  خلق  مجاهدین  گروهک       ◄
علیه  جنایت  و  میهن  به  خیانت  در  رقابت 
ربوده،  اپوزیسیون  سایر  از  را  خود  هموطنان 
معرفی  اسالمی  جمهوری  آلترناتیو  را  خود 

است. کرده 
در  دیگر  روز  و  کانادا  پارلمان  در  روز  یک 
اعتراضی  جنبش  رهبری  مدعی  ایتالیا  سنای 
اعتصابات  سازماندهای  و  ایران  در  کنونی 
را  ایران«  مقاومت  ملی  »شورای  می شود. 
را  خود  و  می داند  اسالمی  جمهوری  آلترناتیو 

می کند. معرفی  معترضان  و  مردم  نماینده 
جمهور  رئیس  رجوی،  مریم  از  صحبت 
است  براندازای  از  پس  ایران  خودخوانده! 
تروریستی  گروهک  بر  او  ریاست  دوره  که 
شده  معروف  »مریم-فیصل«  به  منافقین، 
با دوره »مسعود- است که شیوه مبارزاتی اش 

است. متفاوت  صدام« 
این  است:  گفته  ایتالیا  سنای  در  اخیرًا  او 
یافتگی  سازمان  از  زیادی  میزان  به  جنبش 
مجاهدین  سازمان  توسط  که  است  برخوردار 
کانون های  یافته  سازمان  شبکه  و  خلق 
ملی  شورای  و  می گیرد  صورت  شورشی 

است. رژیم  این  آلترناتیو  ایران  مقاومت 
منافقین  که  نیست  بار  نخستین  این  البته 
از  پیش  می کند.  تصاحب  را  ایران  اعتراضات 
حضور  با  گروهک  این  نماینده های  نیز  این 
مثل  سعودی  عربستان  دولتی  شبکه های  در 
سعودی«   24 »قناه  »الحدث«،  »العربیه«، 
عناصر  حضور  به  صریح  اعتراف  ضمن  و… 
به  و  اعتراضات  در  منافقین  تروریستی 
نیروهای  »اساسا  گفته اند:  آن  آشوب کشاندن 
روزهایی  چنین  برای  مجاهدین  سازمان 
از  یکی  مثاًل  شده اند؛  تشکیل  و  دیده  دوره 
شهید(  )سردار  تصاویر  سوزاندن  وظایف شان 
گروهک  نماینده  می باشد!«  سلیمانی  قاسم 
در  همچنین  خلق  مجاهدین  تروریستی 
که:  گفت  سعودی  دولت  تلویزیونی  شبکه 
امینی«  »مهسا  مرگ  با  ابتدا  اعتراضات  »این 
خلق  مجاهدین  نیروهای  اکنون  اما  شد  آغاز 
پیش  و  می کنند  رهبری  را  آن  که  هستند 

» ! می برند
مجاهدین  سازمان  که  آنجاست  ماجرا  طنز 
»ازدواج  نظیر  ایده هایی  با  که  )منافقین(  خلق 
نوع  در  ترک محارم،  به  زنان  اجبار  یا  اجباری« 
ریاکارانه  است،  زنان  حقوق  تضییع  اسوه  خود 
عنوان  به  را  خود  و  گرفته  دادخواهی  ژست 

می کند. معرفی  اعتراضات  جلودار 
جدیدی  سازمان  با  مسعود  مرگ  از  بعد 
دارد  اقتصادی  قدرت  هم  که  هستیم  روبرو 
بعد  گروهک  این  گری.  البی  قدرت  هم  و 
اش  تروریستی  جایگاه  از  سازمان  خروج  از 
برخی  در  را  تروریستی  کنشگری  پنهانی  بطور 
را  او  سایه  در  سازمان  یک  و  نمایندگی  فضاها 

می کند. هدایت 
نام  خاطر  به  که  پور  شریف  الهه  همچنانکه 
معروف  هیکس«  »الهه  به  انگلیسی اش  شوهر 

زبان  فارسی  بیگانه  رسانه های  توسط  و  شده 
سازمان  در  ایران  امور  پژوهشگر  عنوان  به 
درباره  می شود،  معرفی  بشر  حقوق  دیده بان 
بود:  نوشته  توئیتی  در  گروهک  این  فعالیت 
پشتیبانی  اسرائیل  توسط  خلق  »مجاهدین 
شده، حمایت مالی و آموزش داده می شوند.«
پژوهشگر  تفرشی،  مجید  زمینه  همین  در 
پژوهش  منافقین  فعالیت  زمینه  در  سال ها  که 
ماهیت  و  شکل  تغییر  درباره  است  کرده 
که  سال هایی  در  است:  گفته  گروهک،  این 
و  روش  می کرد  فعالیت  عراق  در  سازمان 
منشی که از خود به نمایش گذاشته بود، عماًل 

روش  از  یعنی  بود  –صدام«  »مسعود  سازمان 
می برد؛  بهره  ویرانگر  و  گر  تخریب  تروریستی، 
دست  به  و  رجوی  مسعود  خلعیت  از  بعد  اما 
و  رجوی  مریم  توسط  امپراطوری  این  گرفتن 
مریم  با  دیدار  و  پاریس  به  فیصل  ترکی  سفر 
و  توطئه  و  دسیسه  سمت  به  سازمان  رجوی، 
تغییر  پنهان،  امور  و دخالت در  امور جاسوسی 
صدام«  »مسعود-  سازمان  یعنی  داد.  رویکرد 

شد.« تبدیل  مریم«  »ترکی-  سازمان  به 
از  گروهک  این  که  تصویری  برخالف  اما 
خود  از  متحدالشکل  لباس  با  مردان  و  زنان 
از  می گذارد،  نمایش  به  ویترین  عنوان  به 
و  کانادا  آمریکا،  در  مختلفی  نیابتی  نیروهای 
می کند.  استفاده  اروپایی  مختلف  کشورهای 
تا  گرفته  صدر  شادی  مانند  چهره هایی  از 
به  که  اسماعیلیون،  حامد  و  زاده  رفیع  مجید 
این سازمان  و البیست های  ها  عنوان سمپات 
غربی  کشورهای  در  کسانی که  می کنند.  عمل 
را  کشورها  این  نماینده  تا  می کنند  خرج  پول 
بالعکس  یا  و  ببرند  منافقین  نشست های  به 
غربی  مجامع  در  را  رجوی  حضور  زمینه های 
میان  از  یارگیری  با  منافقین  سازند.  فراهم 
علینژاد  مسیح  نظیر  ورشکسته  سلبریتی های 
را  خود  دارند  سعی  اسماعیلیون،  حامد  و 
مقبول تر  سلطنت طلبان،  با  قیاس  مقام  در 
اسماعیلیون  وکیل  بدهد.  نشان  موجه تر  و 
را  خود  که  است  شهروز«  »کاوه  نام  به  فردی 
از  و  کانادایی  حقوقدان  کاتلر«  »اروین  مرید 

کانادا  در  صهیونیسم  البی  اصلی  چهره های 
رجوی  مریم  وکالت  سالهاست  که  آمریکا  و 
می داند.  دارد،  عهده  به  را  منافقین  سرکرده 
سخنرانی  از  پس  روز  چند  که  نبود  بیراه 
کانادا،  »هالیفاکس«  مجمع  در  اسماعیلیون 
صورت  به  کشور  این  پارلمان  در  رجوی  مریم 
توهماتش  و  یافت  حضور  کنفرانس  ویدئو 

کرد. تکرار  باز  را  ایران  درباره 
آفرینی  نقش  و  فعالیت  از  مهم تر  اما 
اعتراضات  در  منافقین  تروریستی  گروهک 
این  به  دادن  بها  و  مجال  فرصت،  اخیر، 
که  آنجا  چه  است.  غربی  دول  توسط  گروهک 

سازمان  ساالنه  اجالس های  در  نمایندگانشان 
مجاهدین شرکت می کنند، مانند مایک پمپئو، 
و  آمریکایی  سناتورهای  از  برخی  و  بولتن  جان 
رویکرد خصمانه  تروریستی  این گروه  با  نوا  هم 
و  اتخاذ می کنند  ایران  علیه جمهوری اسالمی 
مردم  نماینده  عنوان  به  را  رجوی  که  آنجا  چه 
دعوت  خود  نظامی  و  سیاسی  محافل  به  ایران 
میان  در  خلق  مجاهدین  گروهک  می کنند. 
در  رقابت  گوی  اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون 
به میهن و جنایت علیه هموطنان خود  خیانت 
را از سایر رقبای خود ربوده -تا حدی که حتی 
همراهی  از  اغلب  اپوزیسیون  گروه های  سایر 
همین  به  و  دارند-  ابا  آنها  با  آشکار  همکاری  و 
تندروی  بلوک  تر  متوهم  بخش  حداقل  دلیل 
ایران  نظام  آلترناتیو  را  آن  آمریکا،  در  سیاسی 

می پندارند.
صاف  جاده  عنوان  به  گروه  این  از  بنابراین 
سیاسی  مطامع  و  اهداف  به  رسیدن  برای  کن 
خود بهره می برند. هرچند که این گروه سابقه 
بین  در  و  باشد  کارنامه اش  در  ترور  و  کشتار 
باشد. همچنانکه »مکس  نیز منفور  ایران  مردم 
تحلیل  و  آمریکایی  دانشگاه  استاد  آبرامز« 
تغییر  »به  است:  گفته  سیاسی  مسائل  گر 
این  آمریکا  سیاست  می رسد،  که  حکومت 
خود  از  غیر  کسی  هر  از  دقیقًا  که  است  بوده 
از  اگر  آن حکومت فعلی جانبداری کند، حتی 
را  زنان  باشند،  برخوردار  کمی  داخلی  حمایت 
 ► القاعده بگویند.«    یا به آن ها  سرکوب کنند 

چگونه سازمان »مسعود-صدام« به »مریم-فیصل« تبدیل شد؟

رقابت در خیانت به میهن!

◄    به تازگی خبری فیکی در برخی کانال ها 
پهلوی  رضا  با  تلویزیون چین  بر مصاحبه  مبنی 
شده  منتشر  ایران  اخیر  ناآرامی  های  درباره 
از  برخی  هیجانی  واکنش  که  خبری  است. 

است. داشته  پی  در  را  روحانی  دولتمردان 
کانال های  برخی  تازگی  به  مهر،  گزارش  به 
رضا  با  چین  تلویزیون  مصاحبه  مدعی  فیک 
ناآرامی های اخیر ایران شده اند،  پهلوی درباره 
خبری فیکی که از ماه گذشته تاکنون همچنان 

این درحالی است  بازنشر شدن است.  در حال 
نیوز«  تی.  سی.  »سی.  تلویزیونی  شبکه  که 
با  مصاحبه ای   )2013(  91 سال  در  چین 
ایام  همان  در  که  بود  کرده  پخش  پهلوی  رضا 
طی  پکن،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
وزارت  به  را  خود  شدید  اعتراض  یادداشتی، 
مصاحبه  پخش  و  کرد  ابالغ  چین  خارجه  امور 
با رضا پهلوی را »دخالت آشکار در امور داخلی 
سیاست  و  الملل  بین  حقوق  با  مغایر  و  ایران 

دانست. چین«  آمیز  مسالمت  خارجی 

و  ناآرامی ها  به  توجه  با  مجددًا  حال 
مصاحبه  این  خبر  کشور،  در  اخیر  اعتراضات 
تلویزیونی توسط برخی از کانال ها بازنشر شده 
همراه  نیز  واکنش هایی  با  که  بازنشری  است. 

است. بوده 
و  راه  وزیر  آخوندی  عباس  همچنانکه 
فاحش  اشتباهی  در  روحانی  دولت  شهرسازی 
در مصاحبه ماه گذشته خود با روزنامه اعتماد، 
سال   10 به  مربوط  که  مصاحبه  این  درباره 

تلویزیون  که  آمده  »خبر  گفت:  است،  پیش 
است،  کرده  مصاحبه  پهلوی  رضا  با  رفته  چین 
که  حالی  در  است.  عجیبی  و  مهم  خبر  این 
را  شرقیان  مجیز  دائم  اسالمی  جمهوری 
چه  خود  حرکت  این  با  چین  دولت  می گوید، 

بگوید.« می خواهد  را  چیزی 
به  آخوندی،  اظهارات  از  بخش  این  اما 
رسانه ها  و  مجازی  فضای  در  سابقه  بی  شکلی 
آن  به  کاربران  از  بزرگ  بخشی  و  داشت  بازتاب 

دادند. نشان  واکنش 

سیدعباس  گذشته  روز  مجددًا  حال 
در  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول  صالحی، 
تلویزیونی  مصاحبه  این  به  واکنش  در  توئیتی 
نوشت: »مصاحبه تلویزیون چین با رضا پهلوی 
و  چین  مشترک  بیانیه  در  شده  مطرح  موارد  و 
مناسبات  در  را  روشنی  پیام های  عربستان، 
است  طبیعی  چین  البته  دارد.  چین  و  ایران 
خود  منافع  مبنای  بر  را  راهبردیش  روابط  که 
باشیم  مواظب  میان  این  در  اما  کند،  تنظیم 
شرق  روابط  در  نوین  فرانظم  اصلی  بازنده  که 

نباشیم.« غرب  و 
سیاسی  و  رسانه ای  چهره های  برخی  اینکه 
است،  تأمل  جای  هستند  فیک نیوزها  اسیر 
چین  به  نسبت  آنان  ویژه  حساسیت  شاید  اما 
از  دور  و  زده  هیجان  واکنش  چنین  موجب 
به  را  نکته  این  باید  اما  است.  شده  واقعیت 
خطای  این  که  شد  یادآور  روحانی  دولتمردان 
با چینی ها  تعامل  در  یازدهم  دولت  استراتژیک 
و رویکردی اشتباه سیاست »شرق ستیزی« بود 
آنجایی  شد.  ایران  از  چین  دوری  موجب  که 
اقتصادی  چالش های  حل  روحانی  دولت  که 
بین  هسته ای  مناقشات  حل  طریق  از  تنها  را 
اخراج  موجب  و  می کرد  دنبال  غرب  و  ایران 
شد. نفتی  و  اقتصادی  پروژه های  از  چینی ها 

جمهور  رئیس  پینگ،  جین  شیء  همچنانکه 
و  کرد  سفر  ایران  به   2016 سال  در  که  چین 
بسته پیشنهادی بزرگ از جمله در حوزه انرژی 
و ترانزیت پیشنهاد داد، اما به دلیل سلطه نگاه 
دولت وقت به غرب و دنبال کردن این نگاه که 
ورود  ایران  به  آمریکایی  و  اروپایی  کمپانی های 
پیشنهادی  مسیر  به  خاصی  توجه  کرد  خواهند 
عدم  دلیل  به  شد  گفته  و  نیامد  عمل  به  چین 
و  ماند  ناتمام  نوعی  به  این سفر  ایران  استقبال 
سفر  زودتر  کرد  سعی  کشور  این  جمهور  رئیس 

► خود را به پایان برساند.    

مردان اعتدال در اسارت فیک نیوزها!
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دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب: 
پیش نویس دستورالعمل تجمعات 

در وزارت کشور تهیه شده است
دستورالعمل  نویس  پیش  گفت:  احزاب   10 ماده  کمیسیون  دبیر 
راهپیمایی و تجمعات که در وزارت کشور تهیه شده را به خانه احزاب 
تا  کند  بررسی  را  موضوع  مشورتی  بازوی  عنوان  به  تا  می دهیم  ارائه 
نهاد سیاسی صنفی  از یک  با استفاده  را  اعتراض  نهادینه کردن حق 

ببریم. جلو 
قانون   10 ماده  کمیسیون  دبیر  مرادی  عبدالله  فارس،  گزارش  به 
احزاب در نشست خبری با اشاره به آغاز هشتمین دوره فعالیت خانه 
احزاب گفت: نشست خوبی در هشتمین دور فعالیت این خانه میان 
وزارت کشور، معاونت سیاسی و مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور و 

شد. برگزار  احزاب  خانه 
گروه های  و  احزاب  فعالیت  نحوه  قانون   10 ماده  کمیسیون  دبیر 
تبیین  این نشست  از نشاط سیاسی در  رویکرد دولت  افزود:  سیاسی 
بیان  را  خود  حزبی  فعالیت های  و  مسایل  گروه ها  و  احزاب  و  شد 

کردند.
در  سیاسی  نهادهای  مهمترین  از  یکی  را  ایران  احزاب  خانه  مرادی، 
و  راهپیمایی  دستورالعمل  نویس  پیش  گفت:  و  دانست  مدنی  جامعه 
ارائه  احزاب  خانه  به  را  است  شده  تهیه  کشور  وزارت  در  که  تجمعات 
می دهیم تا به عنوان بازوی مشورتی موضوع را بررسی کند تا نهادینه 
جلو  صنفی  سیاسی  نهاد  یک  از  استفاده  با  را  اعتراض  حق  کردن 

کنیم. استفاده  نیز  احزاب  خانه  ظرفیت  از  و  ببریم 
قانون  در  تجمعات  برگزاری  قانونی  مبانی  کرد:  خاطرنشان  وی 
اساسی پیش بینی شده است اما برای آن دستورالعمل اجرایی وجود 
واگذار شود  باید  به کدام مسئول  فرایند  این  تا مشخص شود  نداشت 

شد. تهیه  دستورالعمل  این  نهایت  در  که 
احزاب   10 ماده  کمیسیون  نشست  نهمین  مصوبات  بیان  با  مرادی 
کارهای  دستور  و  شد  برگزار  اعضا  حضور  با  نشست  این  گفت: 
مجمع  اینکه  جمله  از  گرفت؛  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  متعددی 
فرایندهای  تواند  این حزب می  و  تایید شد  اراده ملت   عمومی حزب 

دهد. ادامه  قانونی  را  خود 
10 قانون نحوه فعالیت های احزاب و گروه های  دبیر کمیسیون ماده 
سیاسی با اشاره به دستور کار دیگر اظهار داشت: اعضای کمیسیون 
ماده 10 با درخواست تأسیس حزب جمعیت مطالبه گران عدالتخواه 
اصالح  و  مرام نامه  و  اساس نامه  در  اصالحاتی  با  سمنان  استان  در 
اسالمی(  انقالب  عدالتخواه  گران  مطالبه  )جمعیت  اسم  در  اندکی 

کردند. موافقت 

ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس:
دشمن می خواهد دانشگاه ها را 

به حاشیه بکشاند

عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره آتش زدن دفتر بسیج دانشگاه 
دانشگاه  مدیون  را  کشور  پیشرفت  گفت:  ناشناسان،  توسط  شریف 
هستیم، لذا دشمن می خواهد آب را از سرچشمه ببندد و دانشگاه ها 

بکشاند. حاشیه  به  را 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  ویس کرمی  مهرداد 
شورای اسالمی در گفتگو با مهر، درباره حادثه اخیر دانشگاه شریف 
عده ای  توسط  دانشگاه  این  بسیج  دفتر  شدن  کشیده  آتش  به  و 
فردی  عنوان  به  دانشجو  یک  نمی کنم  گمان  من  گفت:  ناشناس 
و قانونی  تحصیل کرده به خودش اجازه دهد دفتر یک تشکل رسمی 
که  است  کسانی  کار  حتمًا  اتفاق  این  بکشد.  آتش  به  را  دانشگاه  در 
از بیرون دانشگاه آمده و قصد دارند با آبروی دانشگاهی بازی کنند، 

شوند. علمی  پیشرفت های  مانع  و  سازند  ملتهب  را  فضا 
قشر  سوی  از  اقدامی  این  است  بعید  اینکه  بیان  با  ویس کرمی 
دستگیری  و  پیگیری ها  از  بعد  اگر  البته  کرد:  عنوان  باشد،  فرهیخته 
بوده اند  دانشجو  آنها  که  شود  مشخص  موضوع،  این  با  مرتبط  افراد 
که  هستند  آشوبگرانی  و  اغتشاشگر  دزد،  افراد،  این  قطعًا  بگویم  باید 
در صرفًا لباس دانشجویی به تن دارند و در این لباس اهداف دیگری 

می کنند. دنبال  را 
وی اظهار کرد: شکی نیست که پیشرفت های کشور مدیون دانشگاه و 
همکاری این فضا با سیستم حاکمیت بوده و دستاوردهای حوزه های 
و  اختراعات  سایر  و  نانو  تا  گرفته  هوافضا  و  هسته ای  از  مختلف 

است. آمده  دست  به  جامعه  این  تالش  از  اکتشافات 
هستیم،  بزرگ  علمی  جهش  یک  آستانه  در  ما  افزود:  ویس کرمی 
دیگر  طرف  از  و  شده  خنثی  زیادی  حدود  تا  دشمن  تحریم های 
خوبی  به  را  موضوعات  این  آنها  می دهد  نشان  نیز  غرب  پیام های 
از  را  آب  که  است  آن  پی  در  دشمن  شرایطی  چنین  در  فهمیده اند. 
که  آنچنان  بکشاند،  حاشیه  به  را  ما  دانشگاه های  و  ببندد  سرچشمه 
به  را  دانشگاهی  فضای  توانستند  عده ای  انقالب  اوایل  سال های 

کنند. تبدیل  سیاسی  احزاب  جوالنگاه 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: ضروری است 
اتفاقاتی  چنین  وقوع  به  نسبت  عرصه  این  فعاالن  و  دانشگاهیان 
امنیتی  نیروهای  دیگر  طرف  از  کنند.  محکوم  را  آن  و  موضع گیری 
در  ناامنی  ایجاد  پی  در  دانشگاه  خارج  یا  داخل  در  که  کسانی  باید 

دهند. قرار  پیگرد  تحت  را  هستند  فضا  این 

خبـر

 ،2016 پرلز  نتایج  اساس  بر      ◄
اظهار  دانش آموزان  از  درصد   64 تعداد 
در  هرگز«  تقریبًا  یا  »هرگز  که  داشته اند 
 20 عوض،  در  نبوده اند.  غایب  مدرسه 
ماه«،  در  »یکبار  دانش آموزان  از  درصد 
 12 و  یکبار«  هفته  دو  »هر  درصد   14
هفته«،  در  »یکبار  دانش آموزان  از  درصد 
نتیجه  در  می شوند.  غایب  مدرسه  از 
از  درصد   35 که  کرد  استنباط  می توان 
دانش آموزان حداقل 10 درصد از روزهای 

می کنند. غیبت  را  آموزشی 
کرونا،  شیوع  دوره  در  دانش آموزان 
در  آموزش  و  نبودند  مدرسه  در  تقریبا 
ماحصل  که  می شد  دنبال  مجازی  فضای 
این ماجرا نیز، مشکالت ضعف یادگیری و 
آموزشی  نظام  بر  که  بود  متعددی  اتفاقات 
از  کشور  شرایط  که  حاال  اما  شد.  حاکم 
است،  رفته  بهبود  به  رو  کرونا  شیوع  نظر 
نابسامانی  شرایط  آموزشی  ساعت  هم  باز 

می کند. دنبال  را 
پژوهشگاه  که  پژوهشی  اساس  بر 
داده  انجام  پرورش  و  آموزش  مطالعات 
در  آموزش  روزهای  آمار  محاسبه  است، 
دانش آموزان  98ـ1397،  تحصیلی  سال 
برنامه  از  کمتر  روز   30 حداقل  ابتدایی 
درسی ملی مقرر، در مدرسه حاضر شدند. 
اساس  بر  را  حضور  ساعات  بخواهیم  اگر 
کنیم،  محاسبه  حضور  روز  تعداد  همین 
اگر  می آید.  دست  به  حضور  ساعت   775
بر اساس برنامه درسی ملی، از هر ساعت، 
کنیم،  کسر  استراحت  برای  را  دقیقه   10

می آید. دست  به  ساعت   645
وضعیت  از  آنچه  اساس  بر  همه،  این  با 
همیشه  مدارس  است،  روشن  مدارس 
تحصیلی  سال  تقویم  اساس  بر  آنچه  به 
بسیاری  نیستند؛  وفادار  است،  شده  مقرر 
بین  روزهای  مثال  دالیلی  به  روزها  از 
حاضر  دانش آموزان  تعداد  تعطیالت، 
که  است  کم  اندازه ای  به  مدرسه  در 
خود  به  تعطیل  نیمه  حالت  مدرسه  عماًل 
مدارس  هم،  مواقع  برخی  در  و  می گیرد 
به دلیل کاهش بسیار زیاد دانش آموزان به 
به عنوان  تعطیل می شود،  طور غیررسمی 
به  منتهی  روز  چند  در  وضعیت  این  مثال 

می شود. دیده  نوروز  تعطیالت 
تحصیلی  سال  تقویم  اساس  بر 
بین  عمال  آموزشی  روز   9 98ـ1397، 

حضور  اگر  بود.  گرفته  قرار  تعطیالت 
نیمی از دانش آموزان را در مدارس در این 
روزها تخمین بزنیم، حداقل 20 ساعت از 
می رود.  دست  از  دلیل  همین  به  آموزش 
قبلی  ساعت   645 از  را  میزان  این  اگر 
کسر کنیم، می توانیم حضور 625 ساعتی 

کنیم. برآورد  را  دانش آموزان 
در  دانش آموزان  حضور  کاهش 
نمی شود.  خالصه  مورد  همین  به  مدرسه 
قابل  بخش  نشده،  پیش بینی  تعطیالت 

توجهی از تعطیالت دانش آموزان را شامل 
آلودگی  به  مربوط  تعطیالت  می شود؛ 
رایج ترین  از  یکی  صنعتی،  شهرک های 
این تعطیالت است.در شهر تهران در  نوع 
ابتدایی  مدارس  97ـ96،  تحصیلی  سال 
تعطیل  آلودگی  به دلیل  را  از سال  روز   10

بوده اند.
البته فقط مدارس به دالیل آلودگی هوا 
چون  دالیلی  به  بلکه  نمی شوند  تعطیل 
تعطیل  هم   ... و  یخبندان  برف،  بارش 
کل  برای  تعطیالت  اینگونه  می شوند. 
کشور به میزان 18 ساعت برآورد می شود. 
ملی  مطالعه  اساس  بر  میزان  این  محاسبه 
گرفته  انجام   2016 پرلز  مطالعه  خالل  در 
از  کنیم،  قبول  را  میزان  این  اگر  است. 
 625 قبلی  شده  برآورد  ساعت  تعداد 
 607 و  می شود  کسر  ساعت   18 ساعت، 

می آید. دست  به  ساعت 
در  مدارس،  اعالمی  تعطیلی  کنار  در 

غیبت  دانش آموزان   هم  موارد  برخی 
 ،2016 پرلز  نتایج  اساس  بر  می کنند. 
اظهار  دانش آموزان  از  درصد   64 تعداد 
در  هرگز«  تقریبًا  یا  »هرگز  که  داشته اند 
 20 عوض،  در  نبوده اند.  غایب  مدرسه 
ماه«،  در  »یکبار  دانش آموزان  از  درصد 
 12 و  یکبار«  هفته  دو  »هر  درصد   14
هفته«،  در  »یکبار  دانش آموزان  از  درصد 
نتیجه  در  می شوند.  غایب  مدرسه  از 
از  درصد   35 که  کرد  استنباط  می توان 

دانش آموزان حداقل 10 درصد از روزهای 
می کنند. غیبت  را  آموزشی 

بخواهیم  ساعت  محاسبات  زبان  با  اگر 
 19 کنیم،  محاسبه  را  ساعت  کاهش 
ناشی  دانش آموزان  حضور  کاهش  ساعت 
کسر  با  بنابراین  می شود  برآورد  غیبت  از 
براورد  گذشته  محاسبات  از  رقم  این 
می شود که هر دانش آموز 588 ساعت در 

شود. حاضر  مدرسه 
اما  باشد  باید  چقدر  آموزش  زمان 

است؟! چقدر 
1402ـ1401،  تحصیلی  سال  در 
محاسبه تعدادهای روزهای تعطیل رسمی 
به انضمام پنج شنبه ها، حاکی از این است 
هستند؛  تعطیل  روز   91 دانش آموزان  که 
سال  در  درس  روز   150 دیگر  عبارت  به 
در  این  می خوانند.  درس  جاری  تحصیلی 
برنامه درسی ملی،  بر اساس  حالیست که 
دوره  در  تحصیلی  پایه  هر  آموزش  زمان 

متوسطه  دوره  در  ساعت،   925 ابتدایی 
متوسطه  دوره  در  و  ساعت   1110 اول، 
شاخه  و  ساعت   1295 نظری  شاخه  دوم 
ساعت   1480 کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی 

بود.  خواهد 
دوره  هفتگی  کار  ساعات  همچنین 
در  جلسه  هر  زمان  و  ساعت   25 ابتدایی 
در  و  دقیقه   45 سوم  دوم،  اول،  پایه های 
ابتدایی،  ششم  و  پنجم  چهارم،  پایه های 
50 دقیقه است. میانگین ساعات هفتگی 
کلیه  در  ساعت   30 اول  متوسطه  دوره 
است  دقیقه   50 جلسه  هر  زمان  و  پایه ها 
متوسطه  دوره  هفتگی  کار  ساعات  و 
کلیه  در  ساعت   35 حداکثر  نظری  دوم 
است  دقیقه   50 جلسه  هر  زمان  و  پایه ها 
دوم  متوسطه  دوره  هفتگی  کار  ساعات  و 
با  متناسب  کاردانش  و  فنی وحرفه ای 
ساعت    40 حداکثر  تحصیلی  رشته های 
در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه 50 دقیقه 

. ست ا
مدارس  که  شاهدیم  امسال  همین 
روز   6 حداقل  ابتدایی  دانش آموزان 
در  و  بود  تعطیل  هوا  آلودگی  خاطر  به 
را  برف  بارش  که  سردسیر  استان های 
دلیل  به  مدارس  تعطیلی  بودیم،  شاهد 
صورت  هوا  برودت  و  معبار  یخبندگی 
پرورش  و  آموزش  شرایط  این  در  گرفت؛ 
یا  مجازی  آموزش  از  که  است  کرده  اعالم 
در  حضوری  آموزش  جای  به  غیرحضوری 
تعداد  اما  می کند  استفاده  »شاد«  شبکه 
از دانش آموزان و خانواده های شان  زیادی 
در  جدی  صورت  به  آموزش  که  می گویند 

نمی شود.  دنبال  مجازی  فضای 
آقای امیری، پدر دو دانش آموز است که 
یکی از آنها در ابتدایی و دیگر در متوسطه 
که  می گوید  او  می خوانند؛  درس  اول 
فقط  شاد  شبکه  در  دبستانی اش  فرزند 
یک سری تکلیف از معلم می گیرد و درس 
به معنای کالس آموزشی دنبال نمی شود؛ 
این پدر معتقد است که آموزش در فضای 
با  فقط  کوچکتر  بچه های  برای  مجازی، 

است. همراه  آموزش  ضعف 
است،  خانه دار  که  امیری  آقای  همسر 
سوم  پایه  در  اکنون  فرزندم  می گوید: 
هنوز  متأسفانه  و  می خواند  درس  دبستان 
با اینکه در این دو  در نگارش مشکل دارد 
هنوز  اما  کردم  کار  درس  او  با  خیلی  سال 

با  والدین  که  بود  قرار  اگر  دارد.  مشکل 
یاد  آنها  و  کنند  کار  درس  بچه های شان 

نبود. مدرسه  به  نیاز  دیگر  که  بگیرند 
است  این  دیگر  مورد  می افزاید:  وی 
عصبی  شخصیت  شدت  به  فرزندم  که 
بچه ها  با  در مدرسه هم  و  است  کرده  پیدا 
فکر  هستند؛  کردن  دعوا  حال  در  مدام 
سال  دو  از  ناشی  همه  اتفاق  این  می کنم 
در خانه ماندن بچه هاست که باعث شده، 
و  نگیرند  یاد  را  اجتماعی  مهارت های 
سخت  بسیار  هم  با  ارتباطشان  برقراری 

می شود. انجام 
و  آموزش  برای  مدارس  تعطیلی  ضرر 

پرورش
هوا،  آلودگی  زمان  در  اینکه  با  چرا 
کاهش  به  می شود،  تعطیل  مدارس 
آلودگی نمی انجامد و تا باد نوزد و اثری از 
پابرجاست،  آلوده  هوای  نباشد،  بارندگی 
پیچیده  مدارس  تعطیلی  نسخه  هم  باز 
کافی  اندازه  به  ما  فرزندان  می شود؟ 
آسیب  مجازی  آموزش  از  کرونا  زمان  در 
آسیب  آنها  به  روند  این  ادامه  و  دیده اند 

می رساند. زیاد  بسیار 
هوا  آلودگی  که  است  درست  البته 
ویژه  به  افراد  سالمت  بر  بسیاری  تأثیرات 
فقط  مدارس  تعطیلی  اما  دارد  کودکان 
رئیس  جدایی  علیرضا  گذراست؛  ُمسکنی 
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  وقت 
 ،1393 سال  آذرماه  در  پرورش  و  آموزش 
برای  مدارس  تعطیلی  روز  »هر  گفت: 
دنبال  به  ضرر  تومان  میلیارد   120 کشور 
سال  در  رقم  این  کنید  محاسبه  دارد«؛ 

شد! خواهد  چقدر   1401
می کند  عنوان  پرورش  و  آموزش  حتی 
آموزش  پی  در  نیز  پنهان  و  آشکار  افت  که 
آمده  وجود  به  کرونا  دوران  در  مجازی 
می برد  طوالنی  زمان  که  افتی  است. 
گردد.  باز  طبیعی  شرایط  به  دوباره  تا 
تحت  شدت  به  را  آموزش  تعطیالت،  پس 
فضای  در  اگر  حتی  می دهد  قرار  الشعاع 

شود. ارائه  مجازی 
سر  بر  تعطیالت  سایه  صورت  هر  در 
وزارت  باید  و  می کند  سنگینی  آموزش 
برای  راهکاری  دنبال  به  پرورش  و  آموزش 
باشد  آموزش  ساعت  کاهش  مشکل  حل 
جبران  راحتی ها  همین  به  آنها  ضرر  وگرنه 

► نمی شود.  

سایه سنگین تعطیالت بر سر نظام آموزشی

●  دانش آموزان چقدر درس می خوانند؟    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
 2 خانواده  قضائی  مجتمع  خانواده  عمومی  دادگاه   271 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
8/1400ج/722 خانواده  به شماره  قم  احکام مدنی خانواده  اجرای   8 در شعبه  که  تهران 
است  محکوم  علیه  محکوم  سوری  امیر  آقای  علیه  نژاد  نبائی  فاطمه  خانم  لها  گردیده  ثبت 
در حق محکوم  دادرسی  و  کارشناسی  کلیه هزینه های  و  آزادی  بهار  333 سکه  پرداخت  به 
سهام  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  و  لها 
به  9526 معرفی کرده که کارشناس  شرکت مجتمع صنایع شیمی گستر نیما به شماره ثبت 
شرح ذیل ارزیابی کرده است الزم به ذکر است حسب مواد 51 و 135 قانون اجرای احکام 
نرخ  استعالم  از  پس  فروش  قابل  سهم  میزان  سکه  قیمت  شدید  افزایش  به  توجه  با  و  مدنی 
فرمودید  مقرر  که  صادره  قرار  پیرو   ، احتراما  شد.  خواهد  محاسبه  مزایده  روز  در  سکه 
دعوی  طرفین  از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در   ، پرونده  مطالعه  ضمن  منتخب  کارشناس 
صنایع  شرکت  در  علیه  محکوم  به  مربوط  سهام  مورد  در  را  خویش  مستدل  و  کتبی  نظریه 
به  و  حسابداری   9526 ثبت  شماره  به  تهران  از  انتقالی  خاص(  )سهامی  نیما  گستر  شیمی 
می  حضرتعالی  باستحضار  که  گرفت  انجام  ذیل  شرح  به  اقداماتی  نماید.  اعالم  دادگاه  این 
امیر  طرفیت  به  نژاد  نبایی  فاطمه  دعوی  خصوص  در  محترم  کارشناس  ابالغ:  متن  رساند. 
مبلغ  به  مقوم  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه   333 تعداد  مهریه  مطالبه  بر  مبنی  سوری 
شرکت  نزد  علیه  محکوم  به  مربوط  سهام  توقیف  به  توجه  با  40/000/000/000ریال 
مستندات   -3 شود.  اعالم  نتیجه  و  اقدام  سهام  ارزیابی  به  نسبت  نیما  گستر  شیمی  صنایع 
شماره  به  خاص(  )سهامی  نیما  گستر  شیمی  صنایع  شرکت  اساسنامه   -1-3  : کارشناسی 
به  منتهی  عملکرد  به  مربوط  مالیاتی  های  نامه  اظهار   2-3  87/3/25 مورخ   9526 ثبت 
سال های 1397 و 1398 و 1399 و 1400 3-3 گزارش های حسابرس مستقل مربوط به 
بستن  از  قبل  ستونی  شش  کل  تراز   4-3  1399 و   1398 و   1397 سال  به  منتهی  عملکرد 
حسابها و تراز های معین مربوط به سال های 1397 الی 1399 3-5 کاربرگ مربوط به وام 
تنظیمی  جلسه  صورت   6-3 حاضر  حال  در  مذکور  های  وام  بدهی  مانده  و  دریافتی  های 
داوودی  مرتضی  آقای  کارشناسی  گزارش   7-3 محترم.  خوانده  با   1400/10/27 مورخ 
برق  آقای سید وحید رضویان کارشناس  3-8 گزارش کارشناسی  راه و ساختمان  کارشناس 
تراز  و  حسابها  بستن  از  قبل  ستونی  شش  کل  تراز   9-3 کارخانجات  تاسیسات  و  ماشین   ،
های معین مربوط به شش ماه اول سال 1401 4- اجرای قرار : اقدامات انجام شده : 1-4 
حضور در شعبه و مطالعه پرونده. 4-2 تماس با طرفین پرونده و در خواست اسناد و مدارک 
تاریخ  در  نیما  گستر  شیمی  صنایع  شرکت  محل  به  مراجعه   3-4 ایشان.  مثبته  و  استنادی 
1400/10/27 و بازدید از شرکت و برگزاری جلسه با خوانده پرونده و اخذ توضیحات الزم 
و  آالت  ماشین  و  تاسیسات  و  برق  و  و ساختمان  زمین  جمله  از  های شرکت  دارایی  مورد  در 
وکیل  با  تماس   4-4 نیاز.  مورد  های  رشته  در  معین  کارشناس  درخواست  جهت  هماهنگی 
مالی  مدارک  و  اسناد  دریافت  و  شرکت  حسابدار  و  ایشان  با  هماهنگی  و  خوانده  محترم 
داوودی  مرتضی  آقای  کارشناسی  جدید  و  قبلی  های  گزارش  دریافت   5-4 شرکت. 
 ، برق  کارشناس  رضویان  وحید  سید  آقای  کارشناسی  گزارش  و  ساختمان  و  راه  کارشناس 
به   6-4 ارزیابی مجدد سهام شرکت.  درگزارش  آن  اعمال  و  کارخانجات  تاسیسات  و  ماشین 
ایشان  با  هماهنگی   ، خوانده  محترم  وکیل  با  تماس  طی  مجددا   1401 سال  در  ورود  دلیل 
شرکت   1400 مالی  سال  به  مربوط  مالی  مدارک  و  اسناد  و  انجام  شرکت  حسابدار  و 
 7-4 شد.  اینجانب  تحویل  ماه  مرداد  در  نهایتا  درخواستی  اسناد  که  گردید  درخواست 
و  مالی جدید شرکت  و درخواست مدارک  ایشان  و حسابدار  پرونده  با خوانده محترم  تماس 
اخذ تراز کل شش ستونی قبل از بستن حساب ها و تراز های معین مربوط به شش ماه اول 
4-8 بررسی اسناد و  1401 جهت ارزیابی مجدد و به روز رسانی شده شرکت خوانده.  سال 
 1-5  : کارشناس  های  یافته   -5 الزم.  محاسبات  انجام  و  طرفین  سوی  از  شده  ارائه  مدارک 
پرونده مشخص گردید که خواهان جهت درخواست  اوراق  و مطالعه  با مراجعه شعبه محترم 
شعبه  از  صادره   140068420000931434 شماره  به  اجرائیه  موجب  به  حکم  اجرای 
در  خوانده  به  متعلق  سهام  و  اقدام  تهران   2 خانواده  قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه   271
را   87/3/25 9526 مورخ  ثبت  به شماره  نیما )سهامی خاص(  شرکت صنایع شیمی گستر 
شرکت  سهام  ارزیابی  بابت   ، قم  قضایی  مجتمع  برای  نیابت  گرفتن  از  پس  که  نموده  توقیف 
پرونده  خوانده  با  تماس  طی   2-5 است.  گردیده  کارشناس  به  امر  ارجاع  به  منجر  نهایتا 
در  مدارک  و  اسناد  داشتند  اظهار  ایشان  که  گردید  درخواست  شرکت  مالی  مدارک  و  اسناد 
حسابدار  و  بنده  وکیل  با  بایستی  مالی  اسناد  اخذ  جهت  شما  و  باشد  می  تهران  دفتر  محل 
مورد  مدارک  و  اسناد  ایشان   ، مذکور  افراد  با  تماس  طی  که  کنید  هماهنگ  شرکت 
به محل شرکت صنایع شیمی گستر  با مراجعه   3-5 ارائه دادند.  به کارشناس   را  درخواست 
با خوانده پرونده )مدیر عامل و عضو هیات مدیره( و استماع اظهارات  نیما و تشکیل جلسه 
کارشناسان  حضور  شدم  متوجه  بازدید  حین  در  که  آمد  عمل  به  بازدید  شرکت  از   ، ایشان 
می  ضروری  و  الزم  کارخانه  آالت  ماشین  و  تاسیسات  و  اعیان  و  عرصه  ارزیابی  جهت  معین 
های  رشته  در  معین  کارشناسان  با  همکاری  حضورو   جهت  پرونده  خوانده  لذابا  باشد. 
انتخاب کارشناس معین در  از شعبه محترم  آمدو سپس  به عمل  مذکور هماهنگی های الزم 
شعبه  از  منتخب  کارشناس  درخواست  پی  در   4-5 گردید.  درخواست  نیاز  مورد  های  رشته 
و  راه  کارشناس  داوودی  مرتضی  آقای  محترم  شعبه   ، معین  کارشناس  انتخاب  جهت 
را  کارخانجات  تاسیسات  و  ماشین   ، برق  کارشناس  رضویان  وحید  سید  آقای  و  ساختمان 
که  نموده  تحویل  به شعبه  را  کارشناسی خود  نظریه  ایشان  از مدتی  که پس  نمودند  انتخاب 
گزارش  در  را  آن  نتیجه  و  دریافت  احکام  اجرای  محترم  شعبه  از  مذکور  های  گزارش  بنده 
5-5 با توجه به اینکه ابتدا  ارزیابی سهام شرکت در قسمت دارایی ها شرکت اعمال نمودم. 

نظریه خود  تاسیسات کارخانجات  و  ، ماشین  برق  نیز  و  و ساختمان  راه  بایستی کارشناسان 
را  نهایی  نظریه  حسابرسی  و  حسابداری  کارشناس  سپس  و  دادند  می  تحویل  شعبه  به  را 
و  معین  کارشناسان  نظریه  ارائه  جهت  کافی  زمان  صرف  دلیل  به  لذا   ، نمود  می  تقدیم 
مالی  های  صورت  بایستی  ناچار   1401 سال  شروع  و  شرکت  مالی  مدارک  و  اسناد  بررسی 
محترم  وکیل  با  تماس  طی  مجددا   ، موضوع  این  بابت  که  شد  می  بررسی  نیز   1400 سال 
با ایشان و حسابدار شرکت ، اسناد و مدارک مالی مربوط به سال مالی  خوانده ، هماهنگی 
حسابرسی  هنوز  شرکت  مالی  های  صورت  اینکه  علت  به  و  گردید  درخواست  شرکت   1400
شش  تراز  شامل  مالی  اسناد  اول  مرحله  در  اینکه  تا  شد  صرف  زیادی  زمان   ، بود  نشده 
ستونی و معین های مربوطه و در مرحله دوم اظهار نامه مالیاتی تنظیم شده مربوط به سال 
به  بنده  گزارش  و  انجام  الزم  محاسبات  و  اخذ   )1401 ماه  مرداد  )در  شرکت   1400 مالی 
جهت  خواهان  محترم  وکیل  اقدامات  مرحله  در  لکن  شد.  ابالغ  طرفین  و  تحویل  شعبه 
راه و ساختمان و  ارائه گزارش کارشناسان  تاریخ  از  به علت گذشت شش ماه  اجرای مزایده 
نمودند  صادر  را  شرکت  سهام  مجدد  ارزیابی  دستور  قضایی  محترم  مقام   ، تاسیسات  و  برق 
مالی  اسناد   ، شرکت  حسابدار  و  پرونده  محترم  خوانده  با  تماس  طی  بنده  راستا  این  در  که 
شش  کل  تراز  شامل  درخواستی  مدارک  که  نموده  درخواست  را   1401/6/31 تاریخ  تا 
به  را   1401 اول سال  به شش ماه  تراز های معین مربوط  و  از بستن حساب ها  ستونی قبل 
مدارک  و  اسناد  بررسی  با   6-5 گردید.  بنده  تحویل  ایشان  طریق  از  و  ارائه  بنده  همکاران 
جهت  مختلف  روش  چندین  اینکه  به  توجه  با  و  شد  ارائه  خوانده  طرف  از  که  شرکت  مالی 
قابل  سهام  ارزیابی  های  روش  با  رابطه  در  نکته  چند   ، دارد  وجود  ها  شرکت  سهام  ارزیابی 
قیمت  روش  این  در   : دفتری سهام  ارزش  ارزش سهام طبق  تعیین   1-6-5 باشد.  ذکر می 
و  دفاتر  در  شده  ثبت  ارقام  حاصل  دفتری  ارزش  اساس  بر  سهام  ارزش  تعیین  و  گذاری 
دارائی  حاصل  اختالف  محاسبه  از  سهام  پایه  قیمت  که  باشد  می  شرکت  مالی  های  صورت 
های  دارایی  ارزش  بودن  روز  به  عدم  دلیل  به  که  آید  می  دست  به  شده  ثبت  های  بدهی  و 
شرکت  با  رابطه  در  ارزیابی  روش  این  لذا   ، سهام  ارزش  شدن  واقعی  غیر  آن  تبع  به  و  ثابت 
اسمی  ارزش  طبق  سهام  ارزش  تعیین   2-6-5 باشد.  نمی  استفاده  قابل  پرونده  موضوع 
که  است  قیمتی  همان  اسمی  مبلغ  اساس  بر  سهام  ارزش  تعیین  و  گذاری  قیمت  سهام: 
روی  شده  ذکر  اسمی  مبلغ  در  سهام  تعداد  ضرب  حاصل  با  که  شده  درج  سهام  برگه  روی 
ارزیابی  نوع  این  رسد  می  عالی  عرض  به  که  شود  می  تعیین  سهام  کل  ارزش  سهام  ورق 
می  خاص  سهامی  پرونده  موضوع  شرکت  ولی  باشد  می  عام  سهامی  های  شرکت  به  مربوط 
5-6-3 تعیین ارزش سهام طبق قیمت و جریان بازار : در این روش قیمت گذاری و  باشد. 
و قیمت های مشخص  بازار فعال  و فروش سهام در  براساس واگذاری و خرید  ارزیابی سهام 
دلیل  به  که  شود  می  مشخص  معامله  انجام  زمان  در  بهادار  اوراق  و  بورس  تابلوی  در  شده 
نمی  موثر  نیز  روش  این  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  در  مذکور  شرکت  سهام  ارائه  عدم 
باشد. 5-6-4 تعیین ارزش سهام طبق نرخ سودآوری : در این روش قیمت گذاری و تعیین 
سال   3 و  مالیات  کسر  از  قبل  سال   3 سود  میانگین  که  هایی  شرکت  مورد  در  سهام  ارزش 
مبلغ خالص  معادل5 درصد  موارد سود  لحاظ کردن  از  ارزیابی پس  و  قیمت گذاری  از  قبل 
سود  دارای  ارزیابی  از  قبل  سال   3 در  باید  شرکت  یعنی  شد  خواهد  اجرا  باشد  می  دارایی 
آن مورد حسابرسی  و قیمت گذاری سهام  ارزیابی  از  3 دوره قبل  باشد و صورت های مالی 
 ، با توجه به سود کسر شده  و  باید سود شرکت کسر شود  ابتدا  البته در این روش  قرار گیرد 
سال  در  مذکور  شرکت  اینکه  دلیل  به  هم  روش  این  در  که  شود  می  تعیین  سهام  ارزش 
 5-6-5 گردید.  نمی  مشخص  دقیق  طور  به  آن  سهام  ارزیابی  است  داشته  زیان   1397
کارشناس  روش  این  در   : دارائی  خالص  جاری  ارزش  یا  قیمت  طبق  سهام  ارزش  تعیین 
قیمت  و  دهد  قرار  ارزیابی  مورد  را  شرکت  ثابت  های  دارائی  خالص  باید  دادگستری  رسمی 
دفتری  ارزش  با  مرتبط(  های  )رشته  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  شده  ارائه  های 
شود  مشخص  مالی  کارشناس  توسط  آن  التفاوت  مابه  و  ارزیابی  شرکت  ثابت  های  دارائی 
ارزیابی   مالی  کارشناسان  توسط  بایستی  نیز  شرکت  جاری  های  دارائی  و  بدهی  همچنین 
و  راه  کارشناس  داوودی  مرتضی  آقای  محترم  کارشناسان  توسط  اقدام  این  که  شود 
کارخانجات  تاسیسات  و  ماشین   ، برق  کارشناس  رضویان  وحید  سید  آقای  و  ساختمان 
نیز امور مربوط به محاسبه و تعیین بدهی ها و دارائی های  انجام شده و کارشناس منتخب 
منهای  ها  دارائی  خالص  جاری  ارزش  روش   6-6-5 اند.  داده  انجام  ارزیابی  شرکت  جاری 
روش   ، جاری  روش  معموال  را  ها  دارائی  خالص  روز  ارزش  روش   : روز  قیمت  به  ها  بدهی 
آئین   )2( ماده  )ج(  بند  مفاد  موجب  به  گویند.  می  نیز  ارزیابی  تجدید  روش  یا  و  جایگزینی 
موضوع   ، مذکور  های  شیوه  اعمال  نحوه  و  ها  بنگاه  گذاری  قیمت  های  شیوه  اجرایی  نامه 
اجرای  عالی  شورای   1387/12/20 مورخ   63/2/196514/210678 شماره  مصوبه 
 )3( جزء  مفاد  استناد  به  که  وزیران(  )هیئت  اساسی  قانون   )44( اصل  کلی  های  سیاست 
 ، اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   )40( ماده  )الف(  بند 
1387/12/20شورای مذکور  ایران در جلسه مورخ  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
به   ، پرونده  مووضع  شرکت  به  مربوط  موجود  مدارک  و  اسناد  بررسی  با  که  رسید  تصویب  به 
ها  دارائی  خالص  جاری  ارزش  روش   ، سهام  ارزیابی  روش  ترین  دقیق  که  رسد  می  نظر 
به  منتهی  آزمایشی  تراز  طبق  آن  محاسبات  که  باشد  می  روز  قیمت  به  ها  بدهی  منهای 
1401/6/31 به شرح جدول شماره )1( پیوست می باشد. 5-7 طبق اطالعات مندرج در 
شرکت  های  دارائی  فوق  جدول  مندرجات  نیز  و  کارشناس  به  شده  ارائه  مدارک  و  اسناد 
به  الزم  البته  گردید.  محاسبه  2/815/173/254/596ریال  مبلغ  جمعا  نیما  گستر  شیمی 
ذکر است که در ترازنامه ارائه شده از طرف خوانده محترم ، ارزش دفتری دارائی های ثابت 

روز  به  و  ارزیابی  به  توجه  با  بود که  837/091/641/682ریال اعالم شده  به مبلغ  مشهود 
مبلغ  به  داوودی  مرتضی  آقای  محترم  کارشناس  توسط  ساختمان  زمین  قیمت  رسانی 
توسط  کارخانه  آالت  ماشین  و  تجهیزات  و  تاسیسات  ارزیابی  و  218/500/000/000ریال 
مبلغ  به  رضویان  وحید  سید  آقای  محترم  کارشناس  توسط  کارخانه 
 ، دفتری  مبالغ  جای  به  جدید  ارزیابی  مبالغ  جایگزینی  و  2/142/500/000/000ریال 
مبلغ  و  837/091/641/682ریال  مبلغ  از  مشهود  ثابت  های  دارائی  ارزش 
ابزار  افزایش یافت. )ضمنا دارائی های مشهود دیگر شامل  2/815/173/254/596ریال 
بدهی  همچنین  گردید(  محاسبه  دفتری  قیمت  به  نقلیه  وسایط  و  منصوبات  و  اثاثه   ، آالت 
جدول  شرح  به  شرکت  طرف  از  ارسالی  نامه  تراز  در  مندرج  اطالعات  طبق  شرکت  های 
شماره )2( پیوست می باشد. 5-8 براساس اطالعات مندرج در ترازنامه ارائه شده از طرف 
مبلغ  جمعا  نیما  گستر  شیمی  شرکت  های  بدهی  فوق  جدول  محتویات  و  خوانده 
به  توجه  با  که  رساند  می  عالی  عرض  به   9-5 گردید.  محاسبه  753/295/494/610ریال 
 ، فوق  های  جدول  در  مندرج  اطالعات  نیز  و  کارشناس  های  یافته  های  بند  در  توضیحات 
بدهی  جمع  و  2/815/173/254/596ریال  مبلغ  پرونده  موضوع  شرکت  ها  دارائی  جمع 
بدهی  مبلغ جمع  با کسر  که  753/295/494/610ریال محاسبه گردید  مبلغ  های شرکت 
9/650/000 سهم شرکت شیمی گستر  تعداد  ارزش کل   ، دارائی های شرکت  از جمع  ها 
مبلغ  به  سهم  هر  ارزش  و  2/061/877/759/986ریال  مبلغ  جمعا  نیما 
به  متعلق  سهام  تعداد  اینکه  به  عنایت  با  و  گردد  می  اعالم  و  محاسبه  213/666/09ریال 
مبلغ  جمعا  نیز  خوانده  به  متعلق  سهام  ارزش  لذا  باشد  می  سهم   9/649/872 خوانده 
نظر  اظهار   -6 گردد.  می  اعالم  حضورتان  به  و  محاسبه  2/061/850/410/727ریال 
پرونده  فرمودید کارشناس منتخب ضمن مطالعه  قرار صادره که مقرر  پیرو   ، احتراما  نهایی: 
مورد  در  را  خویش  مستدل   و  کتبی  نظریه  دعوی  طرفین  از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در   ،
از  نیما )سهامی خاص(انتقالی  در شرکت صنایع شیمی گستر  علیه  به محکوم  مربوط  سهام 
نماید.  اعالم  دادگاه  این  به  و  حسابداری  و  حسابداری   9526 ثبت  شماره  به  تهران 
 : ابالغ  متن  رساند.  می  عالی  حضرت  استحضار  به  که  گرفت  انجام  ذیل  شرح  به  اقداماتی 
بر  مبنی  سوری  امیر  طرفیت  به  نژاد  نباتی  فاطمه  دعوی  خصوص  در  محترم  کارشناس 
مبلغ  به  مقوم  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه   333 تعداد  مهریه  مطالبه 
شرکت  نزد  علیه  محکوم  به  مربوط  سهام  توقیف  به  توجه  با  40/000/000/000ریال 
با   : پاسخ  شود.  اعالم  نتیجه  و  اقدام  سهام  ارزیابی  به  نسبت  نیما  گستر  شیمی  صنایع 
و استماع اظهارات  پرونده  با طرفین  ، تماس  پرونده  اوراق  و مطالعه  به شعبه محترم  مراجعه 
و  محترم  خوانده  با  جلسه  تشکیل  و  کارخانه  محل  به  مراجعه   ، ایشان  از  توضیح  اخذ  و 
 ، گزارش  در  کارشناس  های  یافته  بند  در  شده  ذکر  مطالب  به  عنایت  با  و  محل  از  بازدید 
گزارش  اخذ   ، شرکت  حسابداری  سیستم  و  شده  ارائه  مدارک  و  اسناد  در  مندرج  اطالعات 
جمع  که  گردید  مشخص  الزم  محاسبات  و   ، شرکت  سهام  گذاری  ارزش  جهت  مذکور  های 
های  بدهی  جمع  و  2/815/254/596ریال  مبلغ  به  پرونده  موضوع  شرکت  ها  دارائی 
از  با کسر مبلغ جمع بدهی ها  753/295/494/610ریال محاسبه گردید که  شرکت مبلغ 
نیما  گستر  شیمی  شرکت  سهم   9/650/000 تعداد  کل  ارزش   ، شرکت  های  دارائی  جمع 
213/666/09ریال  مبلغ  سهم  هر  ارزش  و  2/061/877/759/986ریال  مبلغ  به  جمعا 
 9/649/872 اینکه تعداد سهام متعلق به خوانده  به  با عنایت  و  محاسبه و اعالم می گردد 
مبلغ  جمعا  نیز  خوانده  به  متعلق  سهام  ارزش  لذا  باشد  می  سهم 
 -1  : توضیحات  گردد.  می  اعالم  حضورتان  به  و  محاسبه  2/061/850/410/727ریال 
گرفته  صورت  محاسبات  کلیه  و  گردیده  تنظیم  صادره  قرار  محدوده  در  کارشناسی  گزارش 
براساس اسناد و مدارک موجود پرونده ، مدارک ارائه شده از طرف خوانده پرونده و ارزیابی 
و  بوده   ، کارخانجات  آالت  ماشین  و  برق  تاسیسات  ساختمان  و  راه  محترم  کارشناسان   ،
که  صورتی  در  گردد  می  متذکر   -2 باشد.  می  دهندگان  ارائه  عهده  به  آن  سقم  و  صحت 
 ، باشد  موثر  رسیدگی  نتیجه  در  و  ارائه  گزارش  صدور  از  پس  دیگری  مدارک  و  اسناد 
صورت  به  قضایی  محترم  مقام  صالحدید  صورت  به  و  نبوده  کارشناس  متوجه  آن  مسئولیت 
مدارک  و  اسناد  اساس  بر  حاضر  گزارش   -3 باشد.  می  نظر  اعالم  و  بررسی  قابل  جداگانه 
موجود در پرونده ارائه شده در رابطه با پرونده به کالسه فوق الذکر تنظیم گردیده است لذا 
باشد.  نمی  دیگر  زمانی  مقاطع  در  و  قضایی  های  پرونده  سایر  در  استناد  قابل  گزارش  این 
 ، به آدرس  قم  10/15 صبح  10 الی  1401/10/18 ساعت  الذکر  مقرر گردید موارد فوق 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می 
اموال را  تواند پرداخت بهای  خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در 
هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی 
روزنامه های محلی  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  درج می گردد. جهت 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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09127625987   

معاون استاندار قم تأکید کرد:
پرداخت 1000 وام ارزان قیمت 
احداث و نوسازی بافت اطراف 

حرم مطهرحضرت معصومه)س( تا 
پایان سال

معرفی  لزوم  بر  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
تأکید  سرمایه گذاران  به  مطهر  حرم های  توسعه  صندوق  ظرفیت های 

. کرد
حرم های  توسعه  صندوق  راهبردی  ستاد  جلسه  در  مقیمی  ابوالقاسم 
مطهر که در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری 
و  تسهیالت  از  محرومین  بهره مندی  برای  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم 
راه  توسط  انبوه سازان  و  مسکن ساز  خیرین  با  جلسه  صندوق  ظرفیت 
ظرفیت ها  تجمیع  با  تا  شد  خواهد  برگزار  شهرداری  و  شهرسازی  و 

شود. عملیاتی  برخوردار  کمتر  اقشار  برای  مسکن  ایجاد  به  نسبت 
محدوده  افزایش  فنی،  کمیته  تصمیم  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  فرسوده  بافت  محدوده  بر  منطق  که  مطهر  حرم  اطراف  جدید 
قم بوده در اولین جلسه کمیسیون ماده 5 مطرح خواهد شد، عنوان 
شهروندانی  به  صندوق  تسهیالت  اطالع رسانی  با  شهرداری  کرد: 
اخذ  محدوده  این  در  ساخت وساز  پروانه  گذشته  سال های  در  که 
تسهیالت  اعطای  زمینه  است،  نشده  کار  پایان  به  منجر  و  نموده اند 
را  صندوق  سوی  از  نوسازی  و  احداث  ارزان قیمت  میلیونی   600

کند. اجرایی 
از  قم  سهم  افزود:  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
تسهیالت  فقره   1000 اعطای  سال  پایان  تا  صندوق  تسهیالت 
مردمی  اطالع رسانی  و  مراجعات  با  امیدواریم  که  بوده  ارزان قیمت 

شود. محقق 
وی با اشاره به اینکه در این محدوده بیش تر واحدهای اقامتی بوده و 
تعداد مسکونی های شهروندان در محدوده فعلی کاهش چشمگیری 
که  داریم  کالن  پروژه   10 محدوده  این  در  کرد:  مطرح  است،  داشته 
خواست  و  داشته  مطهر  حرم  زیارت  امر  تسهیل  در  مستقیم  نقش 
محل  از  خوشبختانه  که  است  نیز  استان  از  مقدس  آستان  جدی 
 48 از محل  آن  تملک های  از  ریاست جمهوری بخشی  مصوبات سفر 

است. انجام  حال  در  پردیسان  هکتاری 
بسته های  به  پروژه ها  این  تبدیل  برای  کرد:  اضافه  مقیمی 
سرمایه گذاری مطالعه و همکاری و هم افزایی جمعی راه و شهرسازی، 
توسعه  صندوق  ظرفیت های  از  استفاده  و  استانداری  و  شهرداری 

است. ضروری  مطهر  حرم های 

رییس سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم خبر داد:
صادرات قم ۳۴ درصد افزایش 

داشته است
 34 رشد  افزایش  از  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  رییس 

داد. خبر  امسال  ماه   8 مدت  طی  استان  صادرات  درصدی 
آیت  با  دیدار  در  شنبه  ظهر  ابدالی  اکبر  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
طی  قم  استان  صادرات  داشت:  اظهار  قم  جمعه  امام  سعیدی  الله 
و  است  داشته  افزایش  درصد   34، جاری  سال  ابتدای  ماه   8 مدت 
 100 افزایش  شاهد   99 سال  با  مقایسه  در  نیز  گذشته  سال  در 

بودیم. قم  استان  از  صادرات  صدرصدی 
حوزه  در  گیری  جهت  اصالح  سمت  به  باید  اینکه  بیان  با  ابدالی 
 2300 حاضر  حال  در  داشت:  بیان  کنیم  حرکت  قم  استان  صنعت 
این  از  بخشی  البته  که  هستند  فعالیت  مشغول  قم  در  صنعتی  واحد 
را  تهران  استان  توسعه  حقیقت  در  و  نبوده  قم  توسعه  برای  صنایع 

می کنند. دنبال 
به  توجه  داشت:  عنوان  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
داشته  نیاز  کمتری  آب  که  صنایعی  همچنین  و  بنیان  دانش  صنایع 
در  می بایست  اسالمی  پوشاک  حوزه  صنایع  دیگر  سویی  از  و  باشند 

باشد. قم  استان  اولویت 
دارای  که  رفته  بر  آب  صنایع  سمت  به  قم  صنعت  اینکه  بیان  با  وی 
را  صنعت  بخش  گیری  جهت  دارد  ضرورت  که  هستند  نیز  آالیندگی 
واحدهای صنعتی  ایجاد  دلیل  به  قم  امروز  افزود:  تغییر دهیم  قم  در 
فقط  راستا  این  در  و  است  دیگر  استان های  از  کار  نیروهای  مقصد 
جهت  تغییر  نمی توانددر  استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 

باشد. آفرین  نقش  گیری 
ابدالی با بیان اینکه 50 هزار واحد صنفی و 2300 واحد صنعتی در 
از  بازرسی  در  ما  نیروهای  تعداد  داشت:  ابراز  دارد  وجود  قم  استان 
این تعداد واحد صنفی و صنعتی فقط 30 نفر است که ضرورت دارد 

کنند. پیدا  افزایش  بازرسان  تعداد 
موجب  تحریم ها  افزود:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
دیگر  سویی  از  اما  است  شده  تولید  بخش  در  کشور  به  زدن  آسیب 
گذشته  در  که  محصوالتی  و  قطعات  بسیار  اند  توانسته  ما  صنعتگران 

بسازند. را  می شد  تأمین  کشور  خارج  از 

خبـر

◄     معصومه ربیع نیا
تیروئید  کاری  کم  یا  هیپوتیروئیدیسم 
بدن  تیروئید  غده  که  دهد  می  رخ  زمانی 
هورمون کافی تولید نمی کند که منجر به 

شود. می  زیادی  عالئم  بروز 
تعجب  کمال  در  مزمن  بیماری  این 
افراد  میان  در  ویژه  به  است،  شایع  بسیار 
های  بیماری  به  که  کسانی  و  زنان  مسن، 
که  افرادی  هستند.  مبتال  ایمنی  خود 
درجه  فامیل  در  تیروئید  بیماری  سابقه 
ابتال  خطر  معرض  در  نیز  دارند  خود  یک 
این  با  هستند.  تیروئید  کاری  کم  به 
این  های  نشانه  و  عالئم  از  بسیاری  حال؛ 
وزن،  افزایش  و  خستگی  مانند  بیماری، 
دیگر  های  بیماری  عالئم  با  و  نامشخص 
عالئم  مجموعه  دلیل  به  هستند.  مشترک 
بیماری  این  غیراختصاصی،  نامشخص 
توسط  شده  تجویز  خون  آزمایش  بدون 

نیست. تشخیص  قابل  پزشک 
تیروئید چیست؟ کم کاری 

و  شایع  بیماری  یک  هیپوتیروئیدیسم 
مزمن است که به عنوان کم کاری تیروئید 
گزارش  اساس  بر  شود.  می  شناخته 
های  بیماری  و  دیابت  ملی  موسسه 
کاری  کم   ،)NIDDK( کلیوی  و  گوارشی 
غده  که  افتد  می  اتفاق  زمانی  تیروئید 
کند.  نمی  تولید  کافی  هورمون  تیروئید 
می  تیروئیدی  های  هورمون  پایین  سطح 
شود  عالئم  از  ای  مجموعه  به  منجر  تواند 
که عبارتند از: افزایش وزن، کاهش سطح 

عضالنی. دردهای  و  حالی  بی  انرژی، 
ای  پروانه  کوچک  عضو  یک  تیروئید 
هورمون  غده،  این  است.  گلو  در  شکل 
تری  و  تیروکسین  کلسیتونین،  های 
می  آزاد  خون  جریان  در  را  یدوتیرونین 
در  مهمی  نقش  ها  هورمون  این  کند. 
مو،  پوست،  اعصاب،  مغز،  عملکرد  تنظیم 

دارند. ها  روده  و  قلب  ها،  چشم 
  TSH نام  به  هورمونی  توسط  تیروئید 
می  کنترل  تیروئید(  محرک  )هورمون 
ناحیه  در  هیپوفیز  غده  توسط  که  شود 
های  هورمون  شود.  می  تولید  مغز  زیرین 
تیروئیدی میزان استفاده سلول ها و اندام 
ها از اکسیژن و انرژی را کنترل می کنند. 
تیروئید  هورمون  سطح  وقتی  بنابراین 
می  کند  بدن  ساز  و  سوخت  باشد،  پایین 
گلیسیرید  تری  و  کلسترول  سطح  و  شود 
بدن  همچنین  کند.  می  پیدا  افزایش 
می  نیز  کمتری  پروتئین  و   A ویتامین 

سازد.
زنان و افراد باالی 60 سال بیش از سایر 
تیروئید  کاری  به کم  ابتال  در معرض  افراد 
ابتال  مستعد  بیشتر  زیر  موارد  دارند.  قرار 

تیروئید هستند: کاری  کم  به 

تیروئیدی  مشکالت  سابقه  که  افرادی 
یا  جراحی  سابقه  که  کسانی  دارند. 
درمان  برای  رادیواکتیو  ید  از  استفاده 
افرادی که تحت  تیروئید داشتند.  اختالل 
سینه  قفسه  یا  گردن  تیروئید،  پرتودرمانی 
خانوادگی  سابقه  که  کسانی  گرفتند.  قرار 
شش  در  که  زنانی  دارند.  تیروئید  بیماری 
به  مبتال  افراد  بودند.  باردار  گذشته  ماه 
نوزادان  در  ژنتیکی  )اختالل  ترنر  سندرم 

دختر(.
ممکن  اختالالت  از  برخی  همچنین 
تیروئید  کاری  کم  به  ابتال  خطر  است 
بیماری  از:  عبارتند  که  دهد  افزایش  را 
سلیاک )اختالل مزمن گوارشی و سیستم 
کوچک  روده  به  آسیب  موجب  که  ایمنی 
که  )اختاللی  شوگرن  سندرم  شود(،  می 
شود(،  می  دهان  و  چشم  خشکی  باعث 
گلبول  کم  )تعداد  بدخیم  خونی  کم 
ویتامین  کمبود  دلیل  به  خون  قرمز  های 
آرتریت   ،  2 نوع  یا   1 نوع  دیابت  ب12(، 
باعث  که  خودایمنی  )بیماری  روماتوئید 
لوپوس  و  شود(  می  مفصلی  مشکالت 

مزمن( ایمنی  خود  )بیماری 
یک  با  توان  می  را  تیروئید  کاری  کم 

داد. تشخیص  ساده  خون  آزمایش 
عالئم و نشانه های کم کاری تیروئید 

چیست؟
و  دیابت  ملی  موسسه  گزارش  طبق 
کم   ، کلیوی  و  گوارشی  های  بیماری 
می  که  دارد  زیادی  عالئم  تیروئید  کاری 
از  برخی  باشد.  متفاوت  فرد  هر  در   تواند 
موارد  شامل  تیروئید  کاری  کم  رایج  عالئم 
وزن،  افزایش  خستگی،  شود:  می  زیر 
و  مفاصل  درد  سرما،  تحمل  در  مشکل 
خشک  موهای  پوست،  خشکی  عضالت، 
نامنظم،  یا  شدید  های  قاعدگی  نازک،  و 
قلب  ضربان  شدن  کند  باروری،  مشکالت 

افسردگی. و 
علت کم کاری تیروئید چیست؟

دارد.  مختلفی  تیروئید دالیل  کاری  کم 
یکی از شایع ترین علل کم کاری تیروئید، 
در  که  وضعیتی  است.  هاشیموتو  بیماری 
تیروئید  غده  به  بدن  ایمنی  سیستم  آن 
تیروئید  زمان،  گذشت  با  کند.  می  حمله 
به تدریج آسیب می بیند و توانایی خود را 
هایی  هورمون  از  کافی  مقدار  تولید  برای 
که متابولیسم را تنظیم می کنند، از دست 

دهد. می 
تیروئیدیت  شایع،  علل  از  دیگر  یکی 
که  است  گفتنی  است.  تیروئید(  )التهاب 
سه نوع تیروئیدیت وجود دارد: تیروئیدیت 
متورم(،  و  ملتهب  )تیروئید  حاد  تحت 
بارداری  از  )بعد  زایمان  از  تیروئیدیت پس 
رخ می دهد( و تیروئیدیت خاموش )بدون 

است.  ایمنی  خود  بیماری  این  عالمت(. 
هورمون  که  شود  می  باعث  تیروئیدیت 
کند  نشت  غده،  از  شده  ذخیره  تیروئید 
بیش  )افزایش  تیروتوکسیکوز  به  منجر  که 

جریان  در  تیروئید  هورمون  سطح  حد  از 
تداوم  زمان،  گذشت  با  شود.  می  خون( 
کمتر  تیروئید  شود  می  موجب  روند  این 
به سیگنال های غده هیپوفیز پاسخ دهد.

تیروئید  کاری  کم  افراد  از  برخی 
بیماری  این  با  یعنی،  دارند؛  مادرزادی 
تواند  می  بیماری  این  اند.  شده  متولد 
رشد  جلو  و  شود  ذهنی  ناتوانی  به  منجر 
تیروئید  عملکرد  بنابراین  بگیرد،  را  کودک 
به  شده  متولد  تازه  نوزادان  بیشتر  در 
می  بررسی  غربالگری  آزمایش  عنوان 

. د شو
ممکن  همچنین  تیروئید  کاری  کم 
ممکن  شود.  ایجاد  جراحی  اثر  در  است 
آن  تمام  یا  تیروئید  غده  از  بخشی  است 
بزرگ  گواتر  تیروئید،  پرکاری  درمان  برای 

شود. برداشته  تیروئید  سرطان  یا 
واکنش  در  تواند  می  تیروئید  کاری  کم 
از ید  ایجاد شود. استفاده  پرتو درمانی  به 
پرکاری  برای  رایج  درمان  که  رادیواکتیو، 
افراد  برای  درمانی  پرتو  یا  است  تیروئید 
به  گردن،  و  سر  های  سرطان  به  مبتال 
می  بین  از  را  تیروئید  های  سلول  تدریج 

دهد. می  کاهش  را  آنها  عملکرد  و  برد 
توانند  داروها می  برخی  این،  بر  عالوه 
که  کنند  مختل  را  تیروئید  هورمون  تولید 
مشکالت  برای  خاص  داروهای  شامل 
ها می  یا سرطان  اختالل دوقطبی  قلبی، 

شود.

زندگی  سبک  فاکتورهای  از  برخی 
کاری  کم  به  ابتال  احتمال  بر  است  ممکن 

باشند. تأثیرگذار  تیروئید 
مجله  در   2021 سال  در  بازنگری 

بررسی هایی  به  مولکولی  علوم  بین المللی 
محیطی  عوامل  تأثیر  که  است  پرداخته 
در  تیروئید  هورمون  سطح  و   TSH بر  را 
این  می کند.  تحلیل  سالم   بزرگساالن 
این  از  بسیاری  که  داد  نشان  بررسی 
گیری  نتیجه  و  است،  متناقض  مطالب 
یک  تاثیرگذاری  چگونگی  مورد  در  کلی 
و   TSH سطح  بر  خاص  محیطی  عامل 
این  با  کرد.  دشوار  را  تیروئید  هورمون 
که  زندگی  سبک  فاکتورهای  حال، 
مطالعات  بین  نتایج  در  را  ثبات  بیشترین 
اضافه  کشیدن،  سیگار  سابقه  داد،  نشان 
وزن یا چاقی، شاخص توده بدنی و کمبود 

بود. ید 
کم کاری تیروئید ؛ پرکاری تیروئید

دیابت  ملی  موسسه  گزارش  طبق 
کلیوی،  و  گوارشی  های  بیماری  و 
کاری  کم  مقابل  نقطه  هیپرتیروئیدیسم 
تیروئید است. زمانی رخ می دهد که غده 
های  هورمون  بدن  نیاز  از  بیش  تیروئید 
وضعیت  این  و  کند  می  تولید  تیروئیدی 
تیروئید  پرکاری  عنوان  به  اغلب  مزمن 

شود. می  شناخته 
های  هورمون  حد  از  بیش  سطح 
تیروئید می تواند منجر به عالئم زیادی از 
نامنظم،  قلب  ضربان  وزن،  کاهش  جمله 
مشکل  و  عضالنی  ضعف  بودن،  عصبی 
ممکن  همچنین  شود.  گرما  تحمل  در 
غده  شدن  بزرگ  که  گواتر،  شکل  به  است 

شود.  ظاهر  است،  گردن  زیر  در  تیروئید 
کاری  کم  عارضه  از  کمتر  پرکار  تیروئید 

شود. می  مشاهده  تیروئید 
را  چگونه می توان کم کاری تیروئید 

درمان کرد؟
و  دیابت  ملی  موسسه  گزارش  به 
درمان  کلیوی،  و  گوارشی  های  بیماری 
کم کاری تیروئید دارو است. با این وجود، 
پزشک  به  ابتدا  می شود  توصیه  همواره 
انجام  را  آزمایش های الزم  تا  کنید  مراجعه 
در  شما  برای  را  مناسبی  درمان  و  داده 
با  اغلب  تیروئید  کاری  کم  بگیرد.  نظر 
تیروئید  غده  که  هایی  هورمون  جایگزینی 
دیگر قادر به تولید آنها نیست، درمان می 

شود.
به  معموال  لووتیروکسین  های  قرص 
تیروکسین  افزایش  برای  جایگزین  عنوان 
این  این حال،  با  تجویز می شود.  بدن  در 
کنترل  قابل  عمر  طول  در  احتمااًل  عارضه 
سطح  اندازه گیری  برای  بنابراین  است، 
هورمون و نظارت بر دوز دارو، آزمایش های 

است. الزم   TSH ساالنه  خون 
مهم  بسیار  بودن  پزشک  نظر  تحت 
است؛ زیرا مصرف بیش از حد از داروهای 
جانبی  عوارض  تواند  می  تیروئید 
نامطلوبی از جمله مشکالت قلبی یا پوکی 
را  تیروئید  کاری  کم  کند.  ایجاد  استخوان 
نمی توان با تغذیه و ورزش درمان کرد، اما 
از آنجا که افزایش وزن یکی از عالئم شایع 
مبتال  افراد  به  اغلب  است،  بیماری  این 
که  شود  می  توصیه  تیروئید  کاری  کم  به 
سطح فعالیت بدنی خود را افزایش دهند.

 ►     livescience :منبع

چگونه می توان کم کاری تیروئید را درمان کرد؟ 

●  کم کاری تیروئید: علت، عالئم و نشانه ها    ●
این هورمون ها نقش  تیروکسین و تری یدوتیرونین را در جریان خون آزاد می کند.  این غده، هورمون های کلسیتونین،  تیروئید یک عضو کوچک پروانه ای شکل در گلو است. 

تنظیم عملکرد مغز، اعصاب، پوست، مو، چشم ها، قلب و روده ها دارند.  مهمی در 

●  چرا طراح پرچم ایران نمی خواهد شناخته شود؟    ●
وخورشید  شیر  سه رنگ  پرچم       ◄
به  شاه  ناصرالدین  دوره  از  ایران،  نشان 
کار  به  ایران  پرچم های  از  یکی  عنوان 
قانون  متمم  پایه  بر  سپس  می رفته است. 
رنگ  سه  این  کاربرد  مشروطه،  اساسی 
قانونی  خورشید«  و  »شیر  نشان  همراه  به 
شد. پس از انقالب اسالمی ایران، عالمت 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مخصوص 
جایگزین »شیر و خورشید« شد و 22 الله 
پرچم  سرخ  و  سبز  رنگ های  لبه  در  اکبر 

گرفت. جای 
پرچم  همان  یا  »درفش«  پالس:  ایسنا 
دارد.  زیادی  بسیار  قدمت  ایران  در 
گورستانی  باستان شناختی  درکاوش های 
 1350 سال  در  که  کرمان  استان  در 
که  شد  پیدا  مفرغی  درفشی  شد،  انجام 
و  شده  است  معروف  شهداد«   »درفش  به 
ایران  در  درفش  کاربرد  دیرینگی  از  نشان 
درازی  و  دور  سرگذشت  ایران  پرچم  دارد. 
»درفش  روزگاری  است.  کرده  طی  را 
کاویانی« بوده و روزگاری مزین به »همای 
طالیی«! حاال 44 سال است که پرچم به 
نشان »الله« مزین است اما این طراحی از 

است؟ آمده  کجا 
پرچم  طراحی  برای  مسابقه  یک 

! ن یرا ا
پیروزی  از  پس  روزهای  نخستین  در 
پرچم  از  موقت  دولت  اسالمی،  انقالب 
استفاده  خورشیدنشان«  و  »شیر 
»یاسر  دیدار  تصاویر  در  حتی  می کرد. 
پرچم  موقت،  دولت  سران  با  عرفات« 
اما  می شود؛  دیده  وخورشیدنشان  شیر 
امام   ،1357 اسفندماه   10 تاریخ  در  بعد، 
خمینی)ره( خواستار برچیده شدن نشان 

شد. خورشید  و  شیر 
امام  دستور  از  بعد  کمی  موقت  دولت 
طراحی  برای  عمومی  مسابقه ای  )ره( 
کرد.  برگزار  اسالمی  جمهوری  نشان 
»حمید  نام  به  شخصی  مسابقه  این  برنده 

گرافیست،  معمار،  امروز  که  بود  ندیمی« 
است. دانشگاه  مدرس  و  مترجم 

ایران  اسالمی  جمهوری  کنونی  نشان 
تصویب  به   1359 اردیبهشت   15 در 
اردیبهشت همان   19 و در  انقالب  شورای 
رسید.  )ره(  خمینی  امام  تصویب  به  سال 
طراحی  به  نوبت  نشان،  طراحی  از  پس 
اساسی  قانون  مطابق  که  رسید  پرچم  کل 
باید دارای »الله اکبر« می شد. این وظیفه 

شد. سپرده  ندیمی  حمید  به  نیز 
طبق مصوبه شورای انقالب و تأیید امام 
باید  ایران  اسالمی  جمهوری  نشان  )ره(، 
به رنگ سبز طراحی می شد اما ابوالحسن 
این  شورا،  مصوبه  ابالغ  در  بنی صدر 

رنگ  به  را  نشان  رنگ  و  کرد  عوض  را  نظر 
همین  نیز  نهایت  در  که  کرد  تعیین  قرمز 
تغییری  آخرین  شد.  عمومی  و  اجرا  رنگ 
به  مربوط  آمد،  پدید  ایران  پرچم  در  که 
»الله اکبر« های آن بود که به علت این که 

حروف  به  شبیه  را  نخست  طراحی  برخی 
ندیمی  حمید  از  می پنداشتند   usa التین 
نیز  او  و  دهد  تغییر  را  آن  که  شد  خواسته 
به  کنون  تا  که  داد  ارائه  دیگری  طراحی 

می رود. کار 
نشان رسمی چه تفسیری دارد؟

روزها  آن  درباره  خودش  ندیمی  حمید 
جلسات  در  انقالب  از  »قبل  می گوید: 
ایده  می کردم.  شرکت  شریعتی  دکتر 
زمانی  و  جلسات  این  در  را  کاری  چنین 
که تفسیر سوره حدید مطرح بود به دست 
اسالم  جهان  برای  داشتم  عالقه  آوردم. 
حضرت  وقتی  کنم.  درست  نشان  یک 
امام)ره( فرمودند که نشان شیر و خورشید 

به نشان جدیدی  و کشور  باید عوض شود 
را  ایده ام  جدی  صورت  به  است،  نیازمند 
مشق های  سیاه  مرور  به  و  کردم  پیگیری 

پرداختم.« قبلی 
داده  توضیح  نشان  طراحی  درباره  او 

این  در  شده  تعبیه  »هالل های  است: 
می گیرد  ریشه  مبارکی  نقش  از  نشان 
شمشیر  با  بارها  )ص(  رسول  حضرت  که 
شن ها  روی  بر  امضا  عنوان  به  مبارکشان 
بخش  پنج  طرح  این  کرده اند.   ترسیم 
دین  اصل  پنج  دهنده  نشان  که  دارد 
دو  عمود  حکم  در  را  توحید  اصل  است. 
بر  عالوه  دارد.  خود  میان  در  اصلی  ساقه 
دیده  آن  اصلی  ترکیب  در  که  »الله«  کلمه 
نیز در آن مستتر  االالله«  می شود، »الاله 
است. تقارن های این آرم هم نشانه تعادل 

است.« توازن  و 
چرا حمید ندیمی پنهان شده است؟
و  مصاحبه  به  عالقه ای  ندیمی  حمید 

رسمی  گفتگوی  یک  تنها  و  ندارد  گفتگو 
نزدیک  که  دارد  وجود  او  از  عکس  بدون 
»سپیده  ماهنامه  توسط  قبل  سال   10
دانایی« منتشر شده است. وقتی خبرنگار 
مجله  در  را  او  عکس  که  داشته  اصرار 

است:  داده  پاسخ  ندیمی  کند،  منتشر 
من  از  ولی  هستید،  من  مهمان  »شما 
مقدس  پرچم  این  آقا،  نیندازید!  عکس 
روی  دارند،  دوست  را  آن  مردم  است. 
می خواهید  چرا  می کشند؛  شهدا  تابوت 
رفتم  فردا  اگر  کنید؟  چاپ  مرا  عکس 
ما  ضدانقالب شدم چه؟ خواهش می کنم 
مقدس  و  باقی  مسائل  به  را  فانی  آدم های 

نکنید.« وصل 
آیا احترام به پرچم قانون است؟

شد  تصویب  مقرره ای   1316 سال  در 
احترام  ادای  به  موظف  را  مردم  تمام  که 
این مقرره  پرچم رسمی کشور می کرد؛  به 
هشت  به  فردی  اگر  که  می کرد  تصریح 
حرکت  احترام  با  باید  برسد،  پرچم  قدمی 
با  و  بایستد  صاف  صورت  به  سپس  و  کند 
برداشتن کاله، به پرچم ادای احترام کند 
دارند،  تن  به  لباس رسمی  افرادی که  یا  و 
سالم نظامی دهند و یا اگر پرچم از مقابل 
آن  می شود،  داده  حرکت  نشسته ای  فرد 
این  بایستد.  پرچم  احترام  به  باید  فرد 
معتبر است. و  دارد  مقرره هنوز هم وجود 
احترام  برای  دیگری  خاص  مقررات 
وجود  درکشور  آن  شدن  حفظ  و  پرچم  به 

دارند:
تصویری  مصاحبه های  کلیه  در  ـ 
کشور،  از  خارج  یا  داخل  در  مقامات، 
و در  ایران وجود داشته  پرچم رسمی  باید 

باشد. دید  معرض 
در  و  کیفیت  بهترین  با  پرچم  ـ 
و  ادارات  کلیه  مکان  مناسب ترین 

شود. نصب  مؤسسات 
پرچم  مدارس،  صبحگاهی  مراسم  در  ـ 

درآید. اهتزاز  به 
 22 مثل  مشهور،  مراسم  کلیه  در  ـ 
نصب  مناسب  مکان های  در  پرچم  بهمن، 

. د شو
دانش  به  ملی  سرود  و  پرچم  شکل  ـ 

► شود.   داده  آموزش  آموزان 



در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  انتصار  نادر      ◄
ایاالت  میان  تنش  کاهش  فرآیند  آغاز  تحلیل 
این  به  پاسخ  در  و  ونزوئال  و  آمریکا  متحده 
در  تقابل  و  بزرگ  تنش  آن  از  پس  که  پرسش 
مٔولفه هایی  چه  کاراکاس  واشنگتن-  روابط 
ترمیم  مامور  آمریکا  از  هیٔاتی  تا  شدند  موجب 
روابط میان دو کشور شود و در نهایت تبادل 9 
تنش های  از  بعد  گفت:  بگیرد،  صورت  زندانی 
کاراکاس،  و  واشنگتن  بین  اخیر  سال  چند 
را  تنش ها  این  که  کرده اند  سعی  طرف  دو 
در  مهم  دلیل  دو  کنند.  کنترل  یا  داده  کاهش 
بازار  در  اخالل  از  بعد  دارد؛  وجود  مورد  این 
روسیه  جنگ  شروع  از  بعد  به خصوص  انرژی، 
حد  تا  است  کرده  سعی  آمریکا  اوکراین،  و 
تحریم  انرژی  جانشین  را  دیگری  منابع  ممکن 
شده روسیه بکند که ونزوئال یکی از این منابع 

آمریکاست. نظر  مد 

که  است  این  دوم  دلیل  داد:  ادامه  وی 
روابط  گسترش  از  جلوگیری  به  مایل  آمریکا 
ترمیم  طریق  از  و  است  کاراکاس  و   تهران 
روابط  می خواهد  کاراکاس  واشنگتن-  روابط  
جای  و  دهد  کاهش  را  تهران-کاراکاس  روابط 
چالش  به  را  التین  آمریکای  در  ایران  پای 
کشورهای  با  ایران  روابط  توسعه  از  و  بکشد 

کند. جلوگیری  التین  آمریکای 
این پرسش  به  پاسخ  این استاد دانشگاه در 
که آیا سناریوی رخ داده در مورد کوبا در زمان 
حال  در  نیز  ونزوئال  خصوص  در  اوباما  باراک 
موضوع  دو  این  البته  گفت:  است،  دادن  رخ 
برخالف  آمریکا  هستند.  متفاوت  یکدیگر  با 
دیپلماتیک  رابطه  همیشه  کوبا،  با  رابطه اش 
ماه  در  آمریکا  گرچه  است.  داشته  ونزوئال  با 
خود  خانه  سفارت  کار  میالدی   2019 مارس 
ولی  آورد  در  تعلیق  صورت  به  را  کاراکاس  در 

و  نکرد  قطع  را  کاراکاس  با  واشنگتن  رابطه 
ادامه  پایین  را در سطح  حتی تجارت دو طرفه 
و  آمریکا  بین  روابط  کامل  برقراری  لذا  داد.  
از  راحت تر  خیلی  مناسب  شرایط  در  ونزوئال 
تکرار سناریوی رخ داده در مورد کوبا در زمان 

بود. خواهد  اوباما  باراک 
پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین  انتصار 
به  ونزوئال  نفت  صادرات  با  آمریکا  موافقت  که 
چه منظور صورت گرفت و آیا این امکان وجود 
به  بدون هیچ محدودیتی  ونزوئال  نفت  دارد که 
بازار باز گردد، گفت: اگر آمریکا در مورد بهبود 
اینکه  امکان  باشد،  جدی  ونزوئال  با  روابطش 
محدودیتی  هیچ  بدون  ونزوئال  نفت  آینده  در 
زود  البته هنوز  باز گردد، وجود دارد.   بازار  به 
مقابل  در  آمریکا  استراتژی  مورد  در  که  است 
آمریکا  اینکه  احتمال  داد.  نظر  قطعی  ونزوئال 
به خصوص  جهانی  انرژی  مشکالت  به  توجه  با 

بهبود  مورد  در  تاکتیکی  تصمیم  یک  اروپا،  در 
است.  باال  باشد،  گرفته  ونزوئال  با  روابطش 
بازارهای  به  روسیه  انرژی  منابع  دوباره  اگر 
بتوانند  دیگری  کشورهای  یا  و  شوند  باز  اروپا 
انجام  را  روسیه  رفته  دست  از  انرژی  جبران 
دیگری  سناریوی  شاید  آمریکا  آنوقت  دهند، 

کند. دنبال  ونزوئال  با  روابطش  در  را 
به  پاسخ  در  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
ونزوئال  و  آمریکا  روابط  ترمیم  که  پرسش  این 
با این کشور خواهد  چه تاثیری بر روابط ایران 
سال های  در  کاراکاس  و  تهران  گفت:  داشت، 
را مستحکم کرده اند  روابط سیاسی خود  اخیر 
نفت  مانند  در صنایعی  را  تجاری خود  روابط  و 
دراز  در  ولی  داده اند  گسترش  کشاورزی  و 
ونزوئال  برای  آمریکا  بازار  به  دسترسی  مدت 
است.  ایران  با  تجاری اش  روابط  از  مهمتر 
چهار  در  ونزوئال  و  آمریکا  تجاری  روابط  گرچه 

ونزوئال  پای  جای  است،  شده  کم  اخیر  سال 
خود  قوت  به  مورد  چند  در  هنوز  آمریکا  در 

است. مانده  باقی 
اصلی  سهامدار  مثال،  عنوان  به  افزود:  وی 
مستقر  نفتی  شرکت  یک  که  سیتگو  کمپانی 
شرکت  است  تگزاس  ایالت  در  هیوستون  در 
است.  پی دی وی اس آ  ونزوئالیی  نفتی  دولتی 
میلیارد   24 شرکت  این  درآمد  گذشته  سال 
ایران  روابط  تجاری  درآمد  است.   بوده  دالر 
سیتگو  کمپانی  درآمد  با  مقایسه  در  ونزوئال  و 
مانند قطره ای آب در دریا است.  گرچه روابط 
دارند  مختلفی  های  جنبه  کاراکاس  و  تهران 
محدود  ونزوئال  و  ایران  بین  تجارت  به  فقط  و 
ونزوئال،  و  آمریکا  روابط  ترمیم  ولی  نمی شوند 
اقتصادی  و  تجاری  روابط  بهبود  به خصوص 
و  تهران  روابط  گسترش  به  کشور،  دو  این  بین 

► کرد.         نخواهد  کمک  ونزوئال 

از سوی  60 دالری  ◄    تعیین سقف قیمت 
خام  نفت  برای  جی7  گروه  عضو  کشورهای 
روسیه، از آن روزی که اجرایی شد قیمت نفت 
را 3 درصد افزایش داد. با این حال کارشناسان 
این  احتمااًل  که  گفته اند  اسپوتنیک  به  انرژی 
نفت  هزینه های  افزایش  برای  آغازی  تنها 

بود. خواهد 
دکتر ممدوح سالمه، اقتصاددان بین المللی 
و کارشناس حوزه نفت و انرژی در این زمینه به 
از  قیمت  سقف  »اعالم  می گوید:  اسپوتنیک 
اجرا  قابل  روسیه  نفت  صادرات  بر  غرب  سوی 
و  نفت  جهانی  بازار  هم  روسیه،  هم  و  نیست 
کرد.  رد خواهند  را  آن  اوپک پالس  هم سازمان 
به  را  خود  نفت  صادرات  که  گفته  بارها  روسیه 
برای نفت روسیه سقف  یا گروهی که  هر کشور 

کرد«. خواهد  متوقف  کنند،  اعمال  قیمت 
اعمال  که  می گوید  هم چنین  کارشناس  این 
در  کمبود  باعث  روسیه  نفت  بر  قیمت  سقف 
شد-  خواهد  نفت  قیمت  بیشتر  افزایش  و  بازار 
هر  قیمت  داشت  انتظار  می توان  که  جایی  تا 

بشکه از نفت خام برنت تا پایان سال به 100 تا 
رسید«. خواهد  دالر   110

نیز  کارشناسان  از  دیگر  بسیاری  البته 
در  برنت  خام  نفت  که  می کنند  پیش بینی 
به   )BofA( آمریکا  بانک  توسط   2023 سال 
خواهد  عرضه  بشکه  هر  در  دالر   110 قیمت 
خطراتی  مورد  در   BofA که  خصوص  به  شد. 
افزایش  را  قیمت ها  بر  فشار  می توانند  که 
گفته  به  بنابراین  است.  داده  هشدار  دهند، 
هر  به  نفت  فروش  از  روسیه  امتناع  بانک؛  این 
مراعات  را  قیمتی  سقف  که  کشورهایی  از  یک 
عرضه  کاهش  به  منجر  است  ممکن  می کنند، 
نفت خام تا یک میلیون بشکه در روز شود- که 
افزایش  را  نفت  قیمت  می تواند  هم  این  خود 
برخی  گفته  به  قیمت  افزایش  این  دهد. ظاهرًا 
از کارشناسان می تواند در حدود 20 تا 25 دالر 

باشد. بشکه  هر  در 
سوی  از  عرضه  احتمالی  اختالالت 
تصمیم  یا  اوپک  عضو  نفت  تولیدکنندگان 
می تواند  نفت  تولید  کاهش  برای  اوپک پالس 

را تشدید  انرژی جهان  بازارهای  بر  ابهام حاکم 
. کند

»اعضای  که  می گوید  زمینه  این  در  سالمه 
اوپک پالس دوست دارند قیمت نفت خام برنت 
آن ها-  واقع  در  برسد.  بیشتر  یا  دالر   100 به 
کردن  متعادل  برای  روسیه-  استثنای  به  البته 
بودجه خود به افزایش قیمت نفت نیاز دارند«.

به پیش بینی سالمه؛ این کارتل واکنش بازار 
اقدام  سپس  و  کرده  ارزیابی  را  قیمت  سقف  به 

کرد. خواهد 
می کند  پیش بینی  انرژی  کارشناس  این 
غیرقابل  نحو  به  بازار  که  صورتی  در  »حتی  که 
نفت  برای  قیمت  سقف  تعیین  به  تصوری 
تولید  اوپک پالس  ندهد،  نشان  واکنش  روسیه 
تا از ثبات قیمت و عرضه  را کاهش خواهد داد 

کند«. حاصل  اطمینان 
نفت  بزرگ  تولیدکننده   23 باشگاه  پیش تر 
مورد  در  بحث  برای  دسامبر  چهارم  روز  در 
دادند-  جلسه  تشکیل  نفت  تولید  سیاست 
که  آمد  حاصل  توافق  این  جلسه  این  در  که 

سیاست موجود کاهش تولید نفت به میزان دو 
میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2023 ادامه 

باشد. داشته 
این  در  سیاسی  و  مالی  تحلیلگر  لونگو،  تام 
نفت  قیمت  که  است  »واضح  می گوید:  زمینه 
 2023 سال  در  بنابراین  یافت.  خواهد  افزایش 
از  دیگری  بزرگ  موج  شاهد  می رود  انتظار 
و  باشیم  انرژی  قیمت  افزایش  اساس  بر  تورم 
باز  دوباره  را  خود  اقتصاد  هم  چین  هم زمان 
وارد  فلزات  قیمت  بر  صعودی  فشار  و  کرده 
باعث  خود  نوبه  به  هم  این  که  آورد-  خواهد 
اتحادیه  جنگ  از  ناشی  غذایی  مواد  کمبود 

بود«. خواهد  اروپا 
مجازات  برای  جی7  طرح  شکست  دلیل 

سیه و ر
هدف  “اگر  می گوید:  سالمه  ممدوح  دکتر 
نفت  برای  قیمت  سقف  تعیین  از  جی7  گروه 
روسیه  نفت  صادرات  درآمدهای  کاهش  روسیه 
خواهد  شکست  کامل  طور  به  آن گاه  باشد، 

خورد.”

ادعایش  بیشتر  توضیح  در  اقتصاددان  این 
خریدار  خود  نفت  برای  »روسیه  می گوید: 
از  بزرگی  ناوگان  این،  بر  عالوه  ندارد.  کم 

نفت  صادرات  حمل  برای  مختلف  نفتکش های 
روسیه  دارد.  وجود  جهان  سراسر  به  کشور  این 
کشتیرانی  شرکت های  از  استفاده  به  نیازی 

برای  نیز-  غربی  بیمه  شرکت های  و  غربی 
در  ندارد.  خود-  نفتی  محموله های  انتقال 
هم  اندکی  روسیه  نفت  فروش  اگر  حتی  واقع 

کاهش  کشور  این  درآمد  هم  باز  یابد،  کاهش 
باالتر  قیمت  با  کاهش  این  زیرا  یافت،  نخواهد 

► شد«…       خواهد  جبران  نفت 

و  اخیر پرسش ها  ◄    در سال های 
تحوالت  درمورد  زیادی  تفسیرهای  سوء 
آمده  وجود  به  ترکیه  خارجی  سیاست 
در  که  آید  می  نظر  به  حتی  است. 
نظامی  های  مجتمع  به  مربوط  محافل 
ای  یابنده  رشد  بیم  غربی،  امنیتی   –
اتحادهای  از  ترکیه  خروج  درمورد 
است. شده  ایجاد  »ناتو«  ویژه  به  سنتی 
قدرت  به  ترکیه  سرد،  جنگ  آغاز  از 
پیرو عملکرد  های غربی پیوست و عمال 
واشنگتن شد و این امر به انزوای شدید 
آن در محیط منطقه ای اش منجر شد. 
نماد   1952 سال  در  »ناتو«  به  پیوستن 
هیچ  در  ترکیه  است.  امر  این  آشکار 
هویتی  خود  تاریخ  از  دیگری  زمان 
های  عرصه  در  غرب،  با  آمیخته  چنین 
یا  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
از  همه،  این  با  است.  نداشته  فرهنگی 
و  بخشیدن  تنوع  به  ترکیه   ،1964 سال 
خارجی  سیاست  سازی  مستقل  سپس 
آنچه  از  قاطعیت  با  و  پرداخت  خود 
کرد.  دفاع  داند  می  خود  ملی  منافع 
عنوان  به  آزادی،  به  اراده دستیابی  این 
سیاسی  بحران  بروز  زمان  در  مثال، 
در  که  شد  دیده   1964 سال  در  قبرس 
ابتدا، و به ویژه 10 سال بعد در 1974، 
دو  به  قبرس  جزیره  تقسیم  باعث  ترکیه 
نتیجه  که  شد  جنوبی  و  شمالی  بخش 
تا   1975 سال  از  تسلیحاتی  تحریم  آن 

بود.  1978
حفظ  درعین  ترکیه  ترتیب،  این  به 
راهبردِی  مشارکت  و  »ناتو«  عضویت 
متحده،  ایاالت  با  نشده  نفی  هرگز 
متحدانش  با  خود  روابط  در  همواره 

است. بوده  ناآرامی  دستخوش 
 ،1980 دهه  پایانی  های  سال  در 
شدیدی  نگرانی  دچار  ترکیه  رهبران 
شدند. درواقع، سقوط دیوار برلن باعث 
از  ناشی  راهبردی  درآمد  ترکیه  که  شد 
ازدست  را  خود  جغرافیایی  موقعیت 
ائتالف  به  قاطعانه  رو  ازاین  بدهد. 
در  حسین  صدام  علیه  شده  تشکیل 
اوت  در  کویت  اشغال  از  پس  عراق، 
این  کار  این  از  هدف  پیوست.   1990
غیرقابل  عامل  عنوان  به  را  خود  که  بود 
خاور  در  منطقه،  در  ثبات  پوشی  چشم 
بقبوالند.  تالطم،  دستخوش  نزدیکی 
در  فقط  ترکیه  انتظار  این  نهایت  در  اما 

شد. برآورده  حرف 

و  عدالت  حزب  رسیدن  قدرت  به 
دهه  های  سال  آغاز  در   )AKP( توسعه 
شدت  به  را  ترکیه  های  شریک   ،2000

نگران کرد که آیا اسالم سیاسی مدعای 
طراحی  در  تغییر  موجب  حزب  این 
رد  شود؟  می  آن  خارجی  سیاست 
مورد  در  بوش  دبلیو  جرج  درخواست 
در  آمریکایی  سرباز  هزار   62 استقرار 
از  عراق  به  حمله  برای  ترکیه  خاک 
سوی شمال در سال 2003، تنش ها با 

کرد. تشدید  را  واشنگتن 
سوء  و  ها  پرسش  اخیر  های  سال  در 
تحوالت  درمورد  زیادی  تفسیرهای 
آمده  وجود  به  ترکیه  خارجی  سیاست 
در  که  آید  می  نظر  به  حتی  است. 
نظامی  های  مجتمع  به  مربوط  محافل 
ای  یابنده  رشد  بیم  غربی،  امنیتی   –
اتحادهای  از  ترکیه  خروج  درمورد 

است. شده  ایجاد  »ناتو«  ویژه  به  سنتی 
رهبران  بین  اختالفات  همه،  این  با 
می  نشان  آن  غربی  متحدان  و  ترکیه 

با  روابط  این  مرحله،  دراین  که  دهد 
کافی  نیست.  رو  روبه  جدی  مانعی 
اخیر  رویدادهای  از  نمونه   3 که  است 
رادار  نصب  پذیرش  بیاوریم:  یاد  به  را 
»ناتو«  موشکی  ضد  سپر  هشدار  پیش 
لیسبون  نشست  در  که  ترکیه  خاک  در 
سپتامبر  در  و  تصویب   2010 نوامبر  در 
موشک  استقرار  شد؛  عملیاتی   2011
در  سوریه   – ترکیه  مرز  در  پاتریوت  های 
ژانویه 2013 که به درخواست آنکارا، به 
در  »ناتو«  مبنایی  توافق   4 ماده  موجب 
گرفت  انجام  نیروها  اشتراک  چارچوب 
برگزاری  برای  ترکیه  درخواست  )1(؛ 
سفیران،  سطح  در  »ناتو«  نشست  یک 
یک  کردن  ساقط  از  پس  دقیقه  چند 

 .2015 نوامبر   24 در  روسی  هواپیمای 
درخواستی که بالفاصله از سوی »ناتو« 
از  مستقل  ها،  نمونه  این  شد.  پذیرفته 

رویدادهای بعدی، بخوبی نشان دهنده 
پیوند  ترکیه قصد گسستن  این است که 

ندارد. را  متحدانش  با 
اش،  بالقوه  توان  از  گاهی  آ با  ترکیه 
می  رخ  به  را  خود  امتیازات  و  منافع 
کشد. در واقع، این کشور دارای دومین 
تعداد  نظر  از  آتالنتیک  اتحاد  در  ارتش 
که  اینجرلیک،  پایگاه  و  است  سرباز 
ای  هسته  های  سالح  نگهداری  محل 
آمریکاست را در اختیار »ناتو« گذارده و 
سیاه  دریای  تنگه های  کنترل  همچنان 
دارای  کشور  تنها  و  دارد  اختیار  در  را 
خالصه،  است.  »ناتو«  مسلمان  فرهنگ 
این کشور همچنان یک »مرکز« اروپایی 
سیاست  اجرای  برای  مهم  آسیایی   –
منطقه ای ایاالت متحده است و محافل 
واشنگتن  راهبردی   – سیاسی  بانفوذ 

دارند. گاهی  آ موضوع  این  از  کامال 
غربی،  های  قدرت  دید  سساز 
باید  آنکارا  غیررسمی  محوری  وضعیت 
شکلی  به  آن  به  اعتماد  شود.  حفظ 
منافع  اما  شده،  سست  انکارناپذیر 
ترکیه،  و  است  قوی  همچنان  متقابل 
که  سازی  مشکل  نقش  وجود  با  حتی 
باقی  »ناتو«  عضو  کند،  می  بازی  گاه 

ماند. خواهد 
وجه  هیچ  به  ترکیه  حال،  درعین 
تسلیم  سر  شکلی  هیچ  به  ندارد  بنا 
را  دو  درجه  جایگاهی  یا  آورد  فرود 
استفاده  فکر  در  آنکارا  اکنون،  بپذیرد. 
خواهد  می  و  است  خود  نفوذ  تمام  از 
به  موسوم  های  حکومت  دیگر  مانند 
»نوظهور« صدای خود را در صحنه بین 

برساند. ها  گوش  به  المللی 

 400-S های  موشک  موضوع  آیا 
اجزاء  از  بسیاری  تحویل  که  روسی، 
شد،  آغاز   2019 ژوییه   12 در  آنها 
می  ترکیه  که  است  این  دهنده  نشان 
های  قدرت  با  خود  پیوندهای  خواهد 
با  ها  سالح  این  البته  بگسلد؟  را  غربی 
به  زیرا  است  نامتجانس  »ناتو«  مقررات 
به  باعث می شود که حریف  بالقوه  طور 
»ناتو«  رمزگذاری  های  روش  از  برخی 
کامال  ترکیه  همه،  این  با  یابد.  دست 
از  گروهی  یا  حکومت  هیچ  که  داند  می 
امنیتی  حکومت ها قادر نیست تضمین 
اتالنتیک«  »اتحاد  آنچه  معادل  ای 
نیز  این  بدهد.  آن  به  کند  می  عرضه 
سال   3 تقریبا  که  است  توجه  درخور 
پس از تحویل قطعات، این سامانه هنوز 
پنداشت  چنین  توان  می  و  نشده  فعال 
این کار  اوکراین قطعا  با وقوع جنگ  که 

شد. نخواهد  انجام 
و  ها  برنامه  تنوع  عالوه،  به 
در عرصه  وگو  قراردادهای درحال گفت 
های  قدرت  از  تعدادی  با  تسلیحات 
تنوع  تداوم  نشانگر  سو  یک  از  غربی 
از  و  خارجی،  های  شریک  به  بخشی 
تقویت  در  ترکیه  قاطعیت  دیگر  سوی 
است. خود  ملی  دفاع  های  توانایی 
ترامپ  دونالد  که  آمد  می  نظر  به 
خرید  در  ترکیه  مسئولیت  خواهد  می 
کرد  اعالم  زیرا  دهد  تقلیل  را   400-S
باراک  متوجه  بیشتر  مسئولیت  این  که 
خواسته  می  است  متهم  که  بوده  اوباما 
فروش  برای  حد  از  بیش  شرایطی 
کند.  تحمیل  ترکیه  به  پاتریوت  سامانه 
با این حال، این کار مانع از آن نشد که 

این  قطعات  نخستین  تحویل  محض  به 
مورد  در  سختی  شرایط  روسی،  سامانه 
شود.  تعیین   35-F هواپیماهای  برنامه 
گذاشته  کنار  شرایط،  این  جمله  از 
قطع  تولید،  زنجیره  از  ترکیه  شدن 
منع  و  ترک  های  خلبان  آموزش  برنامه 
درعوض،  بود.  ترکیه  توسط  آن  خرید 
دبیرکل »ناتو« به نوبه خود، بدون آن که 
گشایش  دهد، هنگام  راه  خود  به  تردید 
17 ژوئیه  »نمایشگاه امنیتی آسپن« در 
راه  آغاز  از  پس  روز   5 یعنی   ،2019
اندازی S-400 در خاک ترکیه، به دفاع 
"ناتو"  در  ترکیه  »نقش  پرداخت:  آن  از 
 400-S یا   35-F از  تر  بزرگ  بسیار 

است.«
طیب  رجب  بین  روابط  که  آن  با 
عدم  از  حاکی  بایدن  جو  و  اردوغان 
از  بایدن  است،  واقعی  اعتمادی 
در  ترکیه  جمهوری  رییس  پیشنهاد 
 2021 ژوئن   14 در  که  »ناتو«  نشست 
کابل،  فرودگاه  امنیت  تأمین  درمورد 
آمریکایی  نیروهای  نشینی  عقب  از  پس 
تر  سریع  بسیار  تسخیر  کرد.  قدردانی 
این  طالبان  توسط  شهر  بینی  پیش  از 
سوی  از  پیشنهاد  اما  کرد  منتفی  را  امر 

بود. شده  داده  ترکیه 
آنکارا  اوکراین،  جنگ  آغاز  سرانجام، 
برای  متعددی  های  موقعیت  در  را 
امر  این  و  دهد  می  قرار  میانجیگری 
چند  همین  که  کسانی  شود  می  باعث 
ماه پیش آن را طرد می کردند اکنون به 

بپردازند. آن  از  تمجید  و  تعریف 
دیپلماسی   / دیپلماتیک  لوموند 

► ایرانی      
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

خبرگزاری اسپوتنیک: 

● سقف قیمت بر صادرات نفت روسیه قابل اجرا نیست     ●

پیمان آتالنتیک شمالی آنکارا را تحمل می کند

● ترکیه و ناتو، دوست و دشمن     ●

انتصار در گفت وگو یی مطرح کرد؛

●  مهمترین دلیل کاهش تنش آمریکا با ونزوئال جلوگیری از گسترش روابط تهران و  کاراکاس است     ●
باز گردد،  بازار  به  نفت ونزوئال بدون هیچ محدودیتی  آینده  اینکه در  امکان  باشد،  با ونزوئال جدی  بهبود روابطش  اگر آمریکا در مورد  بین الملل دانشگاه آالبامای جنوبی گفت:  استاد ممتاز علوم سیاسی و روابط 

البته هنوز زود است که در مورد استراتژی آمریکا در مقابل ونزوئال قطعی نظر داد. وجود دارد؛ 

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
یک  ارائه  با   1401/08/01 مورخ   1401-47556 شماره  درخواست  برابر  آقابابائی  حمیدرضا  آقای 
مالکیت  سند  نموده  اعالم  و  نموده  را  شده  مفقود  که  المثنی  سند  تقاضای  مصدق  شهود  استشهاد  برگ 
آقابابائی ثبت و صادر شده  آقای حمیدرضا  بنام  10251/493 اصلی بخش یک ثبت قم  ششدانگ پالک 
کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  است.  گردیده  مفقود  انگاری   سهل  بعلت  است 
انتشار  از  مدارک خود پس  با  را همراه  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  نزد خود  مالکیت  وجود سند  مدعی 
گهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.  آ
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 

 )15962 شد. ) م الف 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

داشته  اعالم  قم   35 دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  بزچلوئی  دارابی  اله  فرج  آقای 
که سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 1866/23 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر الکترونیک 
مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  صادره  سند  و  ثبت  وی  نام  به   139720330002008312
المثنی را نموده اند. لذا مراتب باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب  تاریخ ذیل آ
را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ) م الف 15963( 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی 
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خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
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رئیس هیئت کشتی قم:
دانشگاه آزاد اسالمی قم رتبه 
سوم لیگ برتر کشتی فرنگی را 

کسب کرد
رئیس هیئت کشتی استان قم از کسب رتبه سومی تیم دانشگاه آزاد 

اسالمی قم در مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی خبر داد.
در  علیایی  هادی  استان،  کشتی  هیات  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزاد اسالمی قم  تیم کشتی فرنگی دانشگاه  با  اظهار داشت:  گفتگو 
کسب  را  سوم  رتبه  کشور  فرنگی  کشتی  برتر  لیگ  مسابقات  پایان  در 

کرد.
رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد 
البرز بر سکوی  با پیروزی مقابل تیم مقاومت  اسالمی قم عصر جمعه 

سوم لیگ برتر کشور ایستاد.
وی با اشاره به اینکه مسابقات درجمعه 18 آذر ماه در سالن شهدای 
آزاد  دانشگاه  کشتی  تیم  داشت:  ابراز  شد  برگزار  تهران  تیر  هفتم 
واگذار  خوزستان  فوالد  به  را  نتیجه  نهایی  نیمه  دیدار  در  قم  اسالمی 

یابد. راه  فینال  دیدار  به  نتوانست  و  کرد 

اردوی منتخبان ژیمناستیک 
هنری نوجوانان کشور در قم 

آغاز شد
اردوی منتخبان ژیمناستیک هنری کشور با حضور ورزشکاران دعوت 

شده به این اردو در خانه ژیمناستیک استان قم آغاز شد.
حضور  با  کشور  هنری  ژیمناستیک  منتخبان  اردوی  ایرنا،  گزارش  به 
قم  استان  ژیمناستیک  خانه  در  اردو  این  به  شده  دعوت  ورزشکاران 
فردا  تا  و  دارند  حضور  ژیمناست   9 کنون  تا  اردو  این  در  و  شد  آغاز 

برسد. نفر   12 به  آنها  تعداد  است  ممکن 
بر  کشور  نوجوانان  هنری  ژیمناستیک  منتخب  تیم  گری  سرمربی 

است. اردبیل  استان  از  فر  افضلی  عزیز  عهده 
سید حسین حسینی از قم، سهیل شاکری از مازندران، احد نیرومند 
تیم  مربیان  کردستان  از  احمدی  شیخ  ادیب  و  شرقی  آذربایجان  از 

می کنند. همراهی  تمرینات  در  را  فر  افضلی  که  هستند  ملی 
هفته  جمعه  روز  تا  کشور  هنری  ژیمناستیک  منتخب  تیم  اردوی 

دارد. ادامه  قم  استان  ژیمناستیک  خانه  در  جاری 
برگزاری  از  هدف  که  می شود  برگزار  نوجوانان  سنی  رده  در  اردو  این 
آن کشف استعدادها و آینده نگری برای تیم ملی ژیمناستیک هنری 

است. کشور 
اند که  به اردوی تیم ملی دعوت شده  از قم  اولین مرتبه دو نفر  برای 

می شود. شوهانی  مهدی  و  نوبهاری  امین  محمد  شامل 
منتخبان  اردوی  برگزاری  محل  که  قم  استان  ژیمناستیک  خانه 
خیابان  قم،  انسجام  خیابان  در  است  کشور  هنری  ژیمناستیک 

است. واقع  هفتم  کوچه  مهرابی، 

خبـر
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
پرونده کالسه 1401114430002000978 خانم  به  1ـ رأی شماره 140160330002012671 مربوط 
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  محمد،  فرزند  احمر  فتحیان  مریم 
مساحت 90 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 5 فرعی 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی از سعید قربانی صفحه 59 دفتر 343.) م الف 15523( 
2- رأی شماره 140160330002011631 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002390 خانم 
فاطمه ناصری فرزند علی اصغر، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2184/1 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   120
دفتر   525 و   528 اله شاکری صفحه  فتح  فرزندان  و سکینه شاکری  زهرا  از  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 

34.)م الف 15524( 
آقای  پرونده کالسه 1400114430002001255  به  3ـ رأی شماره 140160330002012895 مربوط 
جعفر احمدی  فرزند علی رضا ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 108 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 1745 مکرر اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از غالمرضا پایمزد احدی از ورثه محمد علی پایمزد.)م الف 15525( 
4- رأی شماره 140160330002012443 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002001035 آقای 
سیدرضا شجاع مداحی فرزند سیدمحمد، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
به مساحت 154 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

متقاضی طی سند قطعی صفحه 488 و 491 دفتر 386.)م الف 15526(
5- رأی شماره 140160330002012444 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002001019 خانم 
زهرا سلیمانی فرزند یحیی، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
154 مترمربع در قسمتی از پالک 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه 488 و 491 دفتر 386.)م الف 15527(
6- رأی شماره 140160330002011630 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002002292 آقای 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  دانگ مشاع  فرزند صفر، سه  محمود هوشیار 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2184/1 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   120
دفتر   525 و   528 اله شاکری صفحه  فتح  فرزندان  و سکینه شاکری  زهرا  از  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 

 )15528 الف  34.)م 

 1401114430002000898 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012419 شماره  رأی   -7
خانم فاطمه جعفری فرزند ابوالفضل، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 46/25 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 105 فرعی از 1947 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

 )15529 الف  274.)م  دفتر   352 صفحه  قطعی  سند  طی 
8- رأی شماره 140160330002011744 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000839 آقای 
مرسل محمدزاده فرزند ایمان در   ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
107/34 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 1 فرعی از 1944 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
به   336 دفتر   41 صفحه   58679 ثبت  ذیل  که  رسمی  مالک  آالنق  مردان  اکبر  علی  از  الواسطه  مع  عادی 

نامش ثبت گردیده است.)م الف 15530( 
9- رأی شماره 140160330002011743 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000403 خانم 
ام لیال بهاری نیا  فرزند علی اصغر در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
97 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 129 فرعی از  1941 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی 
متقاضی طبق سند قطعی 90071 –1401/02/17 دفتر 28 قم که در صفحه 497 دفتر 363 بنامش ثبت 

گردیده است.)م الف 15531(
10- رأی شماره 140160330002012736 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002001043 آقای 
طاوس نقی نژاد فرزند محرم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 67/05 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 2171 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه 148 دفتر 331.) م الف 15532(  
11- رأی شماره 140160330002012436 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000714 آقای 
در  مترمربع   76/50 به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  یداله ششدانگ قطعه  فرزند  پرهازه  کاظم 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 2207 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره 44996 مورخ 1401/4/30 دفترخانه 54 قم.) م الف 15533(
12- رأی شماره 140160330002012571 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001377 آقای 
محمود رحمانی فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 70 مترمربع پالک 
الواسطه از  نامه عادی و خریداری مع  شماره فرعی از 2295/2/8 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

وراث حیدر و محمدآقا صفدری.)م الف 15534(
13- رأی شماره 140160330002012564 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001091 آقای 
مترمربع   103 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اسداله  فرزند  رحمانی  محمود 
از علی سلیمانی  نامه عادی  از 2302/1/205 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  پالک شماره فرعی 

کیان صفحه 328 دفتر 241.)م الف 15535(
14- رأی شماره 140160330002012574 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001090 آقای 
به مساحت 95 مترمربع در  بنا شده  محمود رحمانی فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 2302/1/63 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از امیر سلطانی و معصومه سلطانی تودشکی صفحه 547 دفتر 241.)م الف 15536(
 14011144300020002090 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012059 شماره  رأی   -15
خانم شهربانو وزینی آراسته فرزند حسن رضا ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 86 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 224 فرعی از 2139 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
.1398  -  1168 الکترونیک  دفتر  ثبت  نیک  ابدی  محمد  و  شریفی  حمید  سید  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

)م الف 15592(
16- رأی شماره 140160330002012316 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002174 آقای 
حسن ارتشی فرزند عین اله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 100 مترمربع پالک 
از  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  از 2142 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  شماره 450 فرعی 

وراث محمدجعفر قربانی صفحه 262 دفتر 135.)م الف 15593(
 1401114430002001036 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012446 شماره  رأی   -17
آقای قیاثعلی احمدی براتی فرزند سهلعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 73 
پالک  به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   1939 باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
1939/705 اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه ازخلیل 

الف 15561( صفا صفحه 19 دفتر 296.)م 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  و  گهی  از نشر آ آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  تایید قرار گرفته  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  گهی  انتشار آ تاریخ  از  2 ماه  باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/09/20
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/10/05

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

و  نونهاالن  فوتسال  قم-تیم های      ◄
باالتر  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه  نوجوانان 
از دیگر رقبای خود جام قهرمانی لیگ های 
باشگاه های   1401 فصل  پایه  سنی  رده   2

بردند. سر  باالی  را  قم 
به گزارش مهر، پرونده مسابقات رده های 
سنی نونهاالن و نوجوانان لیگ برتر فوتسال 
 1401 سال  در  قم  استان  باشگاه های 
و  شد  بسته  آذرماه  روز  هجدهمین  شامگاه 
باشگاه آناصنعت پاسارگاد جام قهرمانی هر 

دو لیگ را به خود اختصاص داد.
برای  آناصنعت  متوالی  پیروزی   10

نونهاالن برتر  لیگ  در  قهرمانی 
در لیگ برتر فوتسال رده سنی نونهاالن 
به  تیم   6 قم  استان  باشگاه های  سال   13
و  رفت  دیدارهای  قالب  در  و  شکل دوره ای 
برگشت با یکدیگر رقابت کردند که سرانجام 
تیم آناصنعت پاسارگاد با کسب 10 پیروزی 
دست  قهرمانی  مقام  به  اقتدار  با  متوالی 

کرد. پیدا 
فوتسالیست های تیم آناصنعت پاسارگاد 
دیدارهای  تمام  مسابقات  از  دوره  این  در 
 10 با  و  بردند  رقبا  از  را  برگشت  و  رفت 
 80 باخت،  بدون  تساوی،  بدون  پیروزی، 

مثبت  گل  تفاضل  خورده،  گل   3 زده،  گل 
77 و 30 امتیاز جام قهرمانی این فصل از 

بردند. سر  باالی  را  رقابت ها 
آکادمی  تیم  مسابقات  از  دوره  این  در 
 24 کسب  با  )الف(  حسن زاده  فوتسال 
امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان 
نیروگاه  تیم های شهدای  اینکه  شد، ضمن 
با 14 امتیاز، شهرداری قنوات با 11 امتیاز، 
حسن زاده  آکادمی  و  امتیاز   9 با  مقاومت 
را  ششم  تا  سوم  رده های  امتیاز  بدون  )ب( 

دادند. اختصاص  خود  به 
برای  آناصنعتی ها  هم  پشت سر  برد   7

نوجوانان برتر  لیگ  فتح 
برتر  لیگ   1401 فصل  رقابت های 
قم  استان  باشگاه های  نوجوانان  فوتسال 
نیز با حضور 7 تیم به شکل دوره ای برگزار 
یکدیگر  با  دوره ای  شکل  به  تیم ها  و  شد 
فوتسال  تیم  سرانجام  که  کردند  رقابت 
متوالی  برد   7 کسب  با  پاسارگاد  آناصنعت 
مقتدرانه در این لیگ هم به مقام قهرمانی 

یافت. دست 
نیز  لیگ  این  در  پاسارگاد  آناصنعت  تیم 
بدون  و  داد  شکست  را  خود  حریفان  تمام 
تساوی و بدون باخت، با 29 گل زده، 7 گل 

تفاضل گل مثبت 22 و کسب 21  خورده، 
اختصاص  خود  به  را  نخست  عنوان  امتیاز 
داد تا جام قهرمانی این لیگ را نیز به خانه 

ببرد.
باشگاه های  نوجوانان  فوتسال  لیگ  در 
امتیاز   13 با  معصومی  صنعت  آریا  تیم  قم 
پمپ  بهریز  تیم های  و  شد  نایب قهرمان 
 9 با  نیروگاه  شهدای  امتیاز،   12 با  سامان 
امتیاز، مقاومت با 8 امتیاز، انرژی پالس با 
 7 با  )ع(  بیت  اهل  دلسوختگان  امتیاز،   7
تا  سوم  رده های  امتیاز   4 با  ذاکر  و  امتیاز 

► را کسب کردند.      هفتم جدول 

●  آناصنعت پاسارگاد قهرمان فصل 1۴01 لیگ های پایه فوتسال قم شد    ●

◄     رئیس هیئت امنای دانشگاه شهاب 
دانش از فارغ التحصیلی 10 هزار دانشجو و 
تحصیل 3800 دانشجو در این دانشگاه خبر 
داد و گفت: این دانشگاه بدون دریافت یک 
با توجه  و  اداره می شود  ریال بودجه دولتی 
به نیاز این دانشگاه برای توسعه فیزیکی، از 
اراضی  تا  شده  درخواست  استان  مسئوالن 
اطراف دانشگاه را با دریافت هزینه به قیمت 

روز در اختیار این مجموعه قرار دهند.
به گزارش شهر بیست، مهدی کراری در 
که  دانشجو  روز  مناسبت  به  خبری  نشست 
در سالن جلسات دانشگاه شهاب دانش قم 
برگزار شد، به پیشینه تشکیل این دانشگاه 
اشاره کرد و گفت: این دانشگاه با نام اولیه 
مؤسسه آموزش عالی شهاب دانش در سال 
مقطع  دو  در  دانشجو  پذیرش  با   1385
به  آغاز  کارشناسی  به  کاردانی  و  کاردانی 
کار کرد و در سال 1389 نیز مجوز پذیرش 
دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دریافت 

شد.
انتقال ساختمان دانشگاه شهاب  به  وی 
این  فعلی  مکان  به  خاتم  مجتمع  از  دانش 
دانشگاه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  دانشگاه 
عالوه بر اینکه از طرف وزارت علوم به عنوان 
در  غیردولتی  برتر  مؤسسه  هفت  از  یکی 
با جذب  کشور معرفی شد، در سال 1396 
ساختار  شکل گیری  و  کافی  علمی  هیئت 

پیدا  ارتقا  دانشگاه  به  توانست  دانشکده ای 
جذب  به  موفق  نیز   1399 سال  در  و  کند 
پذیرش دانشجوی دکترا در رشته مهندسی 

شد. مصنوعی  هوش  گرایش  با  کامپیوتر 
شهاب  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
دانش افزود: این دانشگاه در بین مردم قم 
و  آموزشی  نظم  و  استادان  کیفیت خوب  به 
رعایت مقررات دانشگاهی شناخته می شود.

کراری با بیان اینکه مسئوالن این دانشگاه 
پیشنهادات  و  نظرات  از  بی نیاز  را  خود 
هر  پایان  در  گفت:  نمی دانند،  دانشجویان 
نحوه  درباره  دانشجویان  از  تحصیلی  ترم 
صورت  ارزیابی  دانشگاه  استادان  تدریس 
استادان در هر  از  مبنا  بر همین  و  می گیرد 

می شود. همکاری  به  دعوت  ترم 
انجمن های  بودن  دایر  به  ادامه  در  وی 
حمایت  و  دانش  شهاب  دانشگاه  در  علمی 
این  همچنین  گفت:  و  کرد  اشاره  آنان  از 
سرآمد  ورزشی  فعالیت های  در  دانشگاه 
است و تعدادی از دانشجویان این دانشگاه 
المپیاد  در  و  دارند  حضور  ملی  تیم های  در 
بین  در  تبریز  در  علوم  وزارت  ورزشی 
استان،  غیردولتی  و  دولتی  دانشگاه های 

کرد. کسب  را  نخست  رتبه 
شهاب  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
اشاره  آزاد  آموزش های  برگزاری  به  دانش 
کرد و گفت: همواره به دانشگاه ها نقد شده 

به  ماهر  نیروی  و  هستند  تئوری محور  که 
بر همین اساس  تحویل نمی دهند،  صنعت 
ضمن  کرده  تالش  دانش  شهاب  دانشگاه 
برگزاری  با  تئوری  آموزش  کیفیت  حفظ 
کند  تالش  کارورزی  و  آزاد  آموزش های 
دانشجویان  در  نیز  را  عملی  مهارت های 

کند. تقویت 
پروژه های  افزود:  ادامه  در  کراری 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 
هستند  محور  نیاز  دانش،  شهاب  دانشگاه 
صنعتی  نیازهای  با  متناسب  شده  تالش  و 

شوند. تعریف 
وی همچنین به آغاز به کار مرکز نوآوری 
هفته  مناسبت  به  دانش  شهاب  دانشگاه 
پژوهش اشاره کرد و گفت: این مرکز با هدف 
به  آنها  تبدیل  و  جدید  ایده های  پرورش 
شرکت دانش بنیان راه اندازی شده و فرصت 
ارشد  پروژه های  تعریف کردن  برای  مناسبی 
و دکتراست و پارک علم و فناوری استان نیز 
شرکت های  از  حمایت  برای  مساعدی  قول 

است. داده  نوآور 
گفت وگوی  از  دیگری  بخش  در  کراری 
 1300 پذیرش  از  خبرنگاران  با  خود 
 1401 مهرماه  ورودی  در  جدید  دانشجوی 
 3800 حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر 
 23 دکترا،  رشته  مقطع  یک  در  دانشجو 
مقطع   25 و  ارشد  کارشناسی  رشته  مقطع 

رشته کارشناسی در حال تحصیل هستند و 
آمار فارغ التحصیالن این دانشگاه نیز از مرز 

است. گذشته  نفر  هزار   10
وی همچنین به فعالیت 60 عضو هیئت 
علمی در دانشگاه شهاب دانش اشاره کرد 
صورت  به  نیز  استاد  از 200  بیش  گفت:  و 

دارند. فعالیت  حق التدریس 
شهاب  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
این  بومی  دانشجویان  افزایش  از  دانش 
حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  دانشگاه 
90 درصد دانشجویان بومی هستند و حدود 
دختر  دانشجوی   80 و  پسر  دانشجوی   80
پسر  دانشجویان  که  بودند  نیازمند خوابگاه 
دانشجویان  و  مفید  دانشگاه  خوابگاه  در 
مستقر  دانشگاه  مجاور  خوابگاه  در  دختر 

شدند.
با توجه به نیاز این  وی خاطرنشان کرد: 
مسئوالن  از  فیزیکی،  توسعه  برای  دانشگاه 
اراضی  تا  شده  درخواست  قم  استانداری 
اطراف دانشگاه را که دارای کاربری آموزشی 
است در اختیار این مجموعه قرار دهند و ما 
پول زمین را به قیمت روز به دولت پرداخت 

کنیم.
ریال  یک  بدون  دانش  شهاب  *دانشگاه 

می شود   اداره  دولتی  بودجه 
این  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
نشست، محمد حسین داوودی قائم مقام و 

معاون اداری و مالی دانشگاه شهاب دانش 
یک  دانشگاه  این  تاکنون  اینکه  بر  تأکید  با 
است،  نکرده  دریافت  دولتی  بودجه  ریال 
با شهریه دانشجویان و  گفت: این دانشگاه 
مدیریت اقتصادی توسعه پیدا کرد در حالی 
در  متعددی  غیرانتفاعی  دانشگاه های  که 
کمک های  از  که  دارند  فعالیت  قم  و  ایران 
دانشگاه  اسم  به  و  هستند  بهره مند  دولتی 
کمک  و  دارند  بودجه  ردیف  انتفاعی،  غیر 

می کنند. دریافت  دولتی 
دانشگاه شهاب دانش  اینکه  بیان  با  وی 
به عنوان یک دانشگاه صاحب  ایران  قم در 
کرد:  تصریح  معتبر شناخته می شود،  و  نام 
خدمات  کردند  تالش  دانشگاه  مسئوالن 
اختیار  در  مناسبی  ورزشی  و  رفاهی 
آنها  جمله  از  که  دهند  قرار  دانشجویان 
می توان به ارائه وام صندوق رفاه دانشجویی، 
بانک  همکاری  با  قرض الحسنه  تسهیالت 
عرضه  دانشجویی،  خوابگاه  ایران،  مهر 
مناسب،  قیمت  با  دانشگاهی  سلف  غذای 
زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی اشاره 

کرد.
دانش  شهاب  دانشگاه  مقام  قائم 
این  تئاتر  آمفی  سالن  ساخت  از  همچنین 
دانشگاه خبر داد و گفت: این سالن مجهز 
با ظرفیت 500 نفر تا دو هفته آینده افتتاح 

► می شود.   

رئیس هیئت امنای دانشگاه شهاب دانش قم خبر داد:

● تحصیل ۳800 دانشجو در دانشگاه شهاب دانش   ●


