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زمین های انتهای شهرک 
قدس به صورت قانونی 

واگذار شده است

حل مشکالت آمــوزش 
و پرورش قم نیازمند 
مشارکت همگانی است

گاز ادارات 
پرمصرف قــم قطع 
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صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی 
گزاری  بر  طریق  از  قم  شهرداری  معامالتی  نامه  آیین  رعایت  با  دارد  نظر  در  قم  عمران  و  توسعه  سازمان 
مناقصه عمومی به شرح ذیل از متقاضیان واجد شرایط با مشخصات و شرایط کلی زیر دعوت بعمل آورد .
ادامه  احداث  پروژه  ریزی(  بتن  و  بندی  قالب   ، )آرماتوربندی   T12 سازه  اجرایی  عملیات  مناقصه   -1

غدیر. تونل 

شرایط :
● صالحیت الزم جهت شرکت در مناقصه : اشخاص حقوقی و حقیقی مورد تایید کارفرما با سوابق کاری مشابه.

● تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ، مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم ، 
یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 1006220288 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم .

، نبش عابدی نهم ، ساختمان  بلوار شهید عابدی   ، آزادگان  ، میدان  بازگشایی اسناد مناقصه : قم  و  ● محل دریافت 
سوم. طبقه   3 منطقه  شهرداری 

● محل تحویل اسناد : قم ، بلوار امام موسی صدر ، ساختمان مرکزی شهرداری قم طبقه ششم ادره کل حراست.
● هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 1006761844 نزد بانک شهر بنام 

سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
گهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . ● هزینه درج آ

● سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
نام نمایند. الکترونیک قوه قضائیه )ثنا( ثبت  بایست در سامانه ابالغ  ● شرکت کنندگان در هنگام خرید اسناد می 

 ، قم  آدرس  به  سازمان  قراردادهای  و  پیمانها  امور  واحد  با  تکمیلی  اطالعات  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان   ●
میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی ، نبش عابدی نهم ، ساختمان شهرداری منطقه 3 طبقه سوم.مراجعه و یا با شماره 

فرمایند.  حاصل  تماس    6381-6380 داخلی   025-36662251 تلفن 
)1428428 گهی:  )شناسه آ

ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند،  آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل  از 
را  خویش   } شهروندان  تریبون   { ستون  دارد  نظر  در  رسالت،  همین  پایه  بر  گویه  روزنامه 
مجددا فعال نماید. تا بر اساس آن مردم بتوانند مشکالت، پیشنهادات و انتقادات خویش 
را با مقامات ارشد استان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شهری با مسئووالن  در میان 
بگذارند. مقامات مسئوول هم می توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و 
در اختیار گویه قرار دهند تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم برسد. از این رو روزنامه 
گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه 
را منتشر خواهد  باشد  آدرس صحیح  و  با مدارک  و همراه  که مستدل، مستند  هر مطلبی 
ستون  همین  در  نیز  دهند  قرارمی  گویه  روزنامه  اختیار  در  مسئووالن   که  پاسخی  و  کرد 
منعکس خواهد شد. امید است این ستون مورد استقبال مردم و مسئووالن قرار گیرد تا با 
این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظر در ایتا به 

قرار زیر می باشد.     09122524638    

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت دوم()نوبت دوم(

»گویه« بررسی کرد:»گویه« بررسی کرد:

ریشه هــای تاریخـیریشه هــای تاریخـی
صفحه صفحه 88   تخریب روحانیت شیعه تخریب روحانیت شیعه

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(شرح کار
مناقصه

مدت 
قرارداد

پیش تعدیل
پرداخت

نحوه 
پرداخت

هزینه خرید اسناد 
)ریال(

مهلت و محل 
دریافت اسناد

مهلت تحویل 
اسناد

زمان بازگشایی

T12 4.000.0001401/09/29نقدنداردندارد3 ماه14.728.650.000750.000.000سازه
لغایت

1401/10/11
واحد پیمان

1401/10/11
اداره کل 
حراست  

شهرداری قم

 1401/10/12
ساعت 14

سالن جلسات 
سازمان

اطالعیـه روزنامــه گویـه

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

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

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

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

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

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

مسیرهای رونق گردشگری در قم   

بهسازی بافت تاریخی در پیچ و 
خم اجـرا                                                    
صفحه 4

کشاورز بذر امید را در زمین آناصنعت کاشت؛  

جنگ نماینده قم برای بقا 
در لیگ برتر                                                    
صفحه 3

علل وعوامل "خودکشی" در کشور چیست؟   

"مسائل خانوادگی" در صدر علل 
خودکشی در کشور                                                     
صفحه 6

ساداتیان در گفت وگو یی مطرح کرد:   

آمریکا خواهان تضعیف روسیه به دست 
اروپا است                                                      
صفحه 7

گزیـده خبـرها



هرگونه  رد  ضمن  همچنین  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل      ◄
شهرک  انتهای  زمین های  واگذاری  بودن  غیرقانونی  پیرامون  شائبه 
عالی  شورای  تاییده  و   5 ماده  کمیسیون  زمین ها  این  گفت:  قدس 
این  پروانه ساخت و ساز در  بر همین اساس  و  را دریافت کرده  معماری 

است. شده  صادر  نیز  قم  شهرداری  توسط  زمین ها 
و  راه  مدیرکل  قم،  شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه ای  طی  آذرماه  هفتم  و  ببست  یکشنبه  قم  استان  شهرسازی 
است،  باال  قدس  شهرک  در  زمین   قیمت  که  آن جایی  از  کرد:  اظهار 
نمی شود. مسکن  ملی  نهضت  طرح  شامل  زمین ها  این  قانون  طبق 

برای ساخت  افزود: مجوزهای الزم  ایسنا، محمد صادقی  گزارش  به 
قانونی  به صورت  انتهای شهرک قدس  اشاره  مورد  زمین های  در  و ساز 
ملی  نهضت  طرح  شامل  زمین ها  این  قانون  طبق  اما  است  شده  صادر 
نام دولت صادر شده  به  ها  زمین  این  برگ  و سند تک  نمی شود  مسکن 

است.
زمین های  در  ساز  و  ساخت  بحث  که  این  بیان  با  صادقی  محمد 

کشور  اداری  ساختار  کالن  سطوح  در  توافقی  قدس،  شهرک  انتهای 
کارکنان  معیشت  بحث  فرمودند  انقالب  رهبر  کرد:  تصریح  است، 
نیز  خاطر  همین  به  و  بدهید  قرار  کار  دستور  در  را  مسلح  نیروهای 
تامین مسکن  به جهت  این زمین ها  و سازهای صورت گرفته در  ساخت 
با  دفاع  وزارت  که  است  توافقی  اساس  بر  و  مسلح  نیروهای  کارکنان 

است. داده  انجام   1397 سال  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
و  مسکن  ملی  اقدام  طرح  از  پیش  توافق،  این  که  این  بیان  با  وی 
نهضت ملی مسکن انجام شده است، خاطرنشان کرد: در طرح نهضت 
به  و  می شود  واگذار  متقاضی  به  سال   99 مدت  به  زمین  مسکن،  ملی 
باشد. ساخت  سوم  یک  بیشتر  نباید  نیز  زمین  قیمت  نیز  خاطر  همین 

مجوزهای  که  این  بر  تاکید  با  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
انتهای شهرک قدس  اشاره  مورد  زمین های  در  و ساز  برای ساخت  الزم 
که  آن جایی  از  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  صادر  قانونی  صورت  به 
قیمت زمین  در شهرک قدس باال است، طبق قانون این زمین ها شامل 

نمی شود. مسکن  ملی  نهضت  طرح 
روز  کارشناسی  قیمت  به  زمین ها  این  هزینه¬  کرد:  اضافه  صادقی 
دریافت  گرفته  صورت  بین  این  در  که  مساعدتی  تنها  و  شده  دریافت 
در  پرداخت  مابقی  و  نقدی  پیش پرداخت  یک  صورت  به  زمین   هزینه 

است. ساله   5 قسط های  قالب 
بایر  قدس،  شهرک  انتهای  در  واقع  مذکور  زمین های  بیان  با  وی 
ده ها  _که  زمین ها  این  سازی  آماده  هزینه¬  کرد:  عنوان  نیست، 
واگذار  آنها  به  زمین ها  این  که  است  کسانی  با  است_  تومن  میلیارد 

است. شده 
رد هرگونه شائبه  قم همچنین ضمن  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
قدس  شهرک  انتهای  زمین های  واگذاری  بودن  غیرقانونی  پیرامون 
معماری  عالی  شورای  تاییده  و   5 ماده  کمیسیون  زمین ها  این  گفت: 
زمین ها  این  در  و ساز  پروانه ساخت  اساس  بر همین  و  دریافت کرده  را 

► است.    شده  صادر  نیز  قم  شهرداری  توسط 
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مدیرکل راه و شهرسازی قم:

زمین های انتهای شهرک قدس به صورت قانونی واگذار شده است

مدیرعامل شرکت گاز قم:
گاز ادارات پرمصرف قم قطع 

می شود

استان  عمومی  اماکن  و  ادارات  به  قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
درجه   18 از  بیش  کارشان  محیط  دمای  که  صورتی  در  داد  هشدار 
سانتی گراد باشد؛ در مرحله نخست گاز آنها به مدت 24 ساعت و در 

شد. خواهد  قطع  هفته  یک  مدت  به  تکرار  صورت 
مرتضی خوش لهجه روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا، با بیان این که همه 
می یابد،  افزایش  نیز  طبیعی  گاز  مصرف  سرما،  فصل  شروع  با  ساله 
به  تجاری  و  خانگی  بخش  گاز  مصرف  اخیر  روزهای  در  کرد:  اظهار 
رد  نیز  را  قبل  سال  مصرف  رکورد  هوا،  دمای  محسوس  کاهش  دلیل 

است. کرده 
آتی  روزهای  در  هوا  دمای  می شود  بینی  پیش  که  این  بیان  با  وی 
برای  منظور  همین  به  کرد:  تصریح  شود،  مواجه  شدید  افت  با 
صرفه  به  اهتمام  لزوم  گاز،  قطعی  و  شبکه  فشار  افت  از  جلوگیری 
جویی در مصرف گاز و رعایت مصرف بهینه در فصل سرد سال بیش 

می کند. پیدا  اهمیت  دیگر  فصل های  از 
با بیان این که تامین گاز بخش خانگی در اولویت  است،  خوش لهجه 
گاز  فشار  افت  احتمال  با  که  سال  سرد  فصل  در  کرد:  خاطرنشان 
صنایعی  گاز  سهم  کاهش  با  حوزه  این  در  کمبودها  می شویم،  مواجه 
کنند،  استفاده  دوم  سوخت  عنوان  به  مایع  سوخت  از  می توانند  که 

می شود. جبران 
مدیرعامل شرکت گاز استان قم از اجرای طرح پایش دمای ادارات و 
اماکن عمومی خبر داد گفت: بر اساس ابالغیه وزارت کشور، تمامی 
ادارات، بانک ها، مراکز فرهنگی، آموزشی و سایر اماکن عمومی ملزم 
تنظیم  گراد  سانتی  درجه   18 روی  را  خود  محیط  دمای  تا  هستند 

. کنند
وی اضافه کرد: همچنین در این طرح، تمامی مراکز و اماکن یاد شده 
مکلف هستند موتورخانه های ساختمان های خود را یک ساعت قبل از 

اتمام کار تا یک ساعت قبل از شروع کار در روز بعد خاموش نمایند.
از  عمومی،  اماکن  و  ادارات  پایش  طرح  در  کرد:  بیان  خوش لهجه 
بازدید و  و واحد صنفی  اداره   31 و  2 هزار  از  تاکنون  آذر  ماه  ابتدای 
دمای محیط آنها پایش شده که 178 مورد اخطار قطعی گاز دریافت 

است. نیز قطع شده  مرکز   6 گاز  و  کرده  
دمای  همان  یا  بسته  فضاهای  دمای  استاندارد  که  این  بیان  با  وی 
قمی  شهروندان  از  است؛  سانتی گراد  درجه   21 تا   18 آسایش، 
این  از  بهره مندی  گاز،  مصرف  در  صرفه جویی  با  تا  کرد  درخواست 

کنند. فراهم  هموطنان  سایر  برای  را  الهی  نعمت 

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های 
مطهر وزارت راه وشهرسازی خبر داد:

اعطاء تسهیالت کم بهره 
به سرمایه گذاران در بافت 

فرسوده اطراف حرم 

و  راه  وزارت  مطهر  های  حرم  طرح  گذاری  سرمایه  صندوق  عامل  مدیر 
اطراف  فرسوده  بافت  در  و خیرین  گذاران  به سرمایه  شهرسازی گفت: 
شود. می  اعطاء  بهره  کم  تسهیالت  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم 

مقرر شده  زمینه  این  در  افزود:  در جمع خبرنگاران  امینی  میالد  دکتر 
معاونت زیارت استانداری قم به همراه سایر دستگاه های محلی محدوده 
جدید اطراف حرم مورد پذیرش صندوق و منطبق با بافت فرسوده شهر را 

تعریف و برای تصویب به کمیسیون ماده پنج ارسال کند.
و  شده  تعریف  محدوده«  »خط  محدوده  در  بازنگری  با  داد:  ادامه  وی 
و  افزایش  مطهر  های  حرم  طرح  گذاری  سرمایه  صندوق  فعالیت  عماًل 

یابد. می  گسترش 
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر گفت: در بافت 
طرح  ساخت  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  اطراف  فرسوده  های 
های عام المنفعه از جمله اقامت ارزان قیمت و مراکز بهداشتی و درمانی 

تعریف شده است.
امینی افزود: به سرمایه گذاران و خیرین در بافت فرسوده اطراف حرم 

مطهر حضرت معصومه)س( تسهیالت کم بهره اعطاء می شود.
ویژه  های  بسته  و  تسهیالت  این  از  مندی  بهره  برای  داد:  ادامه  وی 
رسانی  اطالع  زمینه  باید  استان  شهرسازی  راه  کل  اداره  و  شهرداری 

کند. فراهم  را  خیرین  و  گذاران  سرمایه  برای  هدفمندی 
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر گفت: رویکرد 
صندوق سرمایه گذاری فراهم شدن زمینه زیارت آسان و اقامت آسان در 

بافت های پیرامونی حرم های مطهر است.
وی افزود: با این حال فعال شدن پروژه های عام المنفعه در پیرامون حرم 

های مطهر از جمله سیاست های راهبردی صندوق است.

استاندار قم:
حل مشکالت آموزش 

و پرورش قم نیازمند مشارکت 
همگانی است

حل  گفت:  تربیت  و  تعلیم  مساله  اهمیت  به  اشاره  با  قم  استاندار 
همگانی  مشارکت  نیازمند  استان  این  پرورش  و  آموزش  مشکالت 

. ست ا
شاهچراغی  سیدمحمدتقی  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
عزم  شکل گیری  بر  تاکید  با  قم  پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  در 
در  افزود:  پرورش،  و  آموزش  مشکالت  حل  برای  عمومی  مشارکت  و 
مجموعه مدیریت استان از هیچ تالشی برای رفع مشکالت آنها دریغ 

کرد. نخواهیم 
وی با بیان اینکه ایجاد فضای تجاری برای مدارس یک اقدام مطلوب 
و  نیست  قانون  خالف  که  مسیرهایی  از  باید  کرد:  خاطرنشان  است، 

با آن مدارس را خودکفا کرد، استفاده کنیم. می توان 
برگزاری  برای  اتوبوس  به  مجموعه  این  نیاز  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
این  حل  برای  کرد:  اظهار  شهری  برون  و  درون  روزه  یک  اردوهای 
مرتبط  نهادهای  و  ادارات  مسئوالن  حضور  با  جلساتی  باید  مشکل 

شود. برگزار 
در  خدماتی  نیروی  کمبود  مشکل  خصوص  در  ادامه  در  شاهچراغی 
در  باید  مختلف  راه های  مشکل  این  حل  برای  گفت:  نیز  مدارس، 
سرایداری  خانه های  واگذاری  آنها  از  یکی  بگیرد،  قرار  کار  دستور 

است. خدمت رسانی  انجام  عوض  در  مدارس 
جلسه ای  در  باید  ابتدا  راهکار  این  اجرای  برای  البته  افزود:  وی 

شود. اندیشیده  مناسب  و  قانونی  سازوکار 

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری:
تامین اقامت ارزان 

پیش شرط افزایش ماندگاری 
زائران در قم است 

از  برخی  به  اشاره  با  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
تامین  گفت:  گردشگری،  اقتصاد  توسعه  و  جذب  ملزومات  مهمترین 
اقامت ارزان پیش شرط افزایش ماندگاری زائران در این استان است.

بیان  با  مقیمی  ابوالقاسم  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
دارد،  مذهبی  گردشگری  حوزه  در  باالیی  ظرفیت  قم  شهر  اینکه 
مخاطبان  بیشتر  که  قم  مانند  مذهبی  شهر  برای  کرد:  خاطرنشان 
ارزان قیمتی  اقامتگاه های  باید  می شود  شامل  کم توان  اقشار  را  آن 

کرد. احداث  و  طراحی 
اقامت  به خصوص  اقامت  تامین  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استاندار  معاون 
داشت:  بیان  است،  گردشگری  توسعه  پیش شرط های  جزو  ارزان 
و  زائران  ماندگاری  افزایش  سبب  مناسب  و  ارزان  اقامت  تامین 

شد. خواهد  قم  در  مسافران 
باالی  ظرفیت های  از  را  تاریخی  و  زیارتی  مجموعه های  وجود  مقیمی 
ماندگاری  داشت:  ابراز  و  برشمرد  مسافران  و  زائران  جذب  در  قم 
ایجاد  و  معرفی  میزان  با  مستقیمی  رابطه  قم  در  گردشگران 
دارد. مجموعه ها  این  در  خدمات رسانی  و  گردشگری  زیرساخت های 

در  شیراز  و  اصفهان  نظیر  شهرهایی  مطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
الگوهای موفق  از  ماندگاری مسافران، تصریح کرد: می توان  و  جذب 
در  زائران  ماندگاری  افزایش  و  بهبود  راستای  در  شهرهایی  چنین 

کرد. استفاده  قم  استان 
مقیمی با تاکید بر اینکه استان قم باید از ظرفیت و مصوبات کارگروه 
موردنظر  استفاده  گردشگری  زیرساخت های  توسعه  برای  زیارت  ملی 
ملی،  کارگروه  این  راه اندازی  ابتدای  از  شد:  یادآور  باشد،  داشته  را 
استان قم سهم و بهره ای خاصی از آن در توسعه گردشگری زیارت و 
شرایط  و  بستر  سیزدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  با  ولی  نبرده  مذهبی 
برای  ملی  کارگروه  این  فرصت های  از  بهره مندی  برای  مطلوبی 

است. آمده  وجود  به  مشهد  شهر  مانند  شیراز  و  قم  شهرهای 
حضور  به  اشاره  با  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
عنوان  قم،  استان  در  سال  طی  خارجی  و  ایرانی  زائران  میلیونی 
این  است درحالی که  فعال  قم  در  اقامتی  تخت  14 هزار  کرد: حدود 
مهم  مناسبت های  در  به خصوص  زائر  باالی  حجم  به  توجه  با  استان 
تا ماندگاری  نیازمند است  100 هزار تخت  از  به بیش  و مذهبی  ملی 
ریل  در  گردشگری  اقتصاد  و  افزایش یافته  آن  به  ورودی  گردشگران 

بگیرد. قرار  خود  منطقی 

خبـرخبـر

منابع  و  توسعه  مدیریت  معاون       ◄
بسیاری  در  استان  این  گفت:  قم  استانداری 
از صنایع نیازمند تکنسین هایی دارد که چنین 
سبب  مسأله  این  و  ندارد  وجود  قم  در  افرادی 
تامین  استان  از  خارج  از  کار  نیروی  تا  شده 
شود و قم بنحوی برای استانهای دیگر اشتغال 

می کند. آفرینی 
و  تکریم  آیین  در  قریشی  مهدی  سید 
و  دانشگاه علمی  و سابق  معارفه روسای جدید 
جهادی  روحیه  کرد:  خاطرنشان  قم،  کاربردی 
و پرکاری جزو ویژگی های بارز و برجسته رییس 
قم  استان  کاربردی  علمی  دانشگاه  جدید 

ست . ا
الگوهای  و  تجربه  از  باید  داشت:  ابراز  وی 
و  علمی  شرایط  بهبود  در  سابق  مدیریت  موفق 
استفاده  کاربردی  علمی  دانشگاه  کارآفرینی 

شود.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش های مهارتی، 
کارآفرینی  و  مهارتی  های  آموزش  کرد:  تصریح 
ششم  برنامه  اساسی  و  مهم  تاکیدات  جزو 
مراکز  در  آن  از  مهمی  بخش  که  است  توسعه 
علمی کاربردی می تواند به منصه ظهور برسد.
حوزه  در  بازاریابی  کرد:  تاکید  قریشی 
دانشگاه  اصلی  و  مهم  اولویت های  صنعت جزو 
جدید  دوره  در  قم  استان  کاربردی  علمی 

باشد. مدیریت 
امام جمعه شهر پردیسان نیز در این مراسم، 
بیان  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  روز  به  اشاره  با 
نزدیکی  در  کشور  پیشرفت  و  سعادت  راه  کرد: 
علمی  مهم  مجموعه  دو  این  بیشتر  همدلی  و 
نظر  مورد  بلند  های  افق  طریق  این  از  تا  است 

شود. محقق  بهتر  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در 
حجت االسالم محمدرضا حامدی ادامه داد: 
منظور از وحدت حوزه و دانشگاه این است که 
داشته  داشتن  ضمن  نهادها  این  از  کدام  هر 
و  پیشرفت  راه  در  خود،  مختص  دانشی  های 

باشند. هم  همراه  و  کار  کمک  کشور  توسعه 
علمی  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
آن  از  هدف  که  است  علمی  مراکز  از  کاربردی 
نرخ  کاهش  و  اشتغال  تولید  نخست  درجه  در 
در  دانشگاه  این  رود  می  امید  و  است  بیکاری 
دوره جدید بیش از گذشته در این عرصه موفق 

. شد با
با اشاره به اهمیت اشتغال آفرینی،  حامدی 
ایجاد  کنونی  شرایط  و  جامعه  در  کرد:  تصریح 
که  است  انسان  یک  کردن  زنده  مانند  اشتغال 
تهدید  ازدواج،  مانند  مسائل  سایر  آن  اثر  در 
و  حل  نیز  اجتماعی  های  آسیب  و  نسلی 

می شود. مدیریت 
علمی  التحصیالن  فارغ  درصد   ۷5

شوند می  کار  بازار  جذب  کاربردی 

حوزه  مدیرکل  و  رئیس  مشاور  فتحی  محمد 
در  نیز  کشور  کاربردی  علمی  دانشگاه  ریاست 
علمی  های  رشته  ماهیت  کرد:  تاکید  ادامه 
همین  بر  و  گرفته  نشأت  بازار  نیاز  از  کاربردی 

سرمایه  کم  نوظهور  مشاغل  بروزرسانی،  اساس 
توجهات  صدر  در  آموزشی  مشاغل  آینده  و  بر 

دارد. قرار 
اساس  بر  ها  رشته  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
غلبه  اجرایی،  دستگاه های  و  کار  بازار  نیاز 
نظری،  های  آموزش  بر  عملی  های  آموزش 
در  مدرسان  نظیر  کم  توانمندی  و  تجربه 
در  عادالنه  توزیع  و  پراکنش  مشاغل،  حوزه 
بومی  نیازهای  اساس  بر  کشور  نقاط  تمام 
خودکفایی  و  منعطف  و  پویا  ساختار  استان ها، 
جامع  دانشگاه  مهم  های  ویژگی  از  اقتصادی 

است. کاربردی  علمی 
آموزش های  توسعه  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
مرکز   571 کرد:  بیان  مهارتی،  مدت  کوتاه 
و  صنعتی  مراکز  دل  در  کاربردی  علمی  فعال 
 900 بر  افزون  و  است  فعال  کشور  خدماتی 
نیاز  اساس  بر  مختلف  سطوح  در  درسی  برنامه 

است. تدریس  حال  در  کار  بازار 
به  دانشجو  هزار   220 داشت:  اظهار  وی 
همراه 40 هزار مدرس در این دانشگاه مشغول 
تحصیل و تدریس هستند و افزون بر 75 درصد 
کار  بازار  جذب  دانشگاه  این  التحصیالن  فارغ 
این  از  دانشجو  میلیون   2 تاکنون  و  می شوند 

اند. شده  فارغ التحصیل  علمی  مرکز 
رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی 
قم نیز تولید اشتغال را ویژگی بارز این دانشگاه 
با  کاربردی  علمی  دانشگاه  گفت:  و  کرد  یاد 
جامعه  بطن  و  متن  در  خود  ساختار  به  توجه 
تقاضا  مبنای  بر  و  درک  را  نیازها  خوبی  و  است 

کند. می  اقدام  و  ریزی  برنامه 

مدیریت  اینکه  بیان  با  نادری  محمدحسن 
و  صنعت  هنر،  و  فرهنگ  اجتماعی،  خدمات  و 
دانشگاه  فعالیت  اصلی  گروه  چهار  کشاورزی 
داشت:  ابراز  است،  کاربردی  علمی  جامع 

کارهای  و  کسب  حوزه  در  اینکه  وجود  با  قم 
این  در  ولی  نیست  ای  ویژه  استان  کشاورزی 
و  است  موفق  و  پیشرو  استان های  جزو  عرصه 
در حوزه صنعت و فرهنگ و هنر نیز فعالیتهای 

دارد. استانی  و  ملی  سطح  در  دفاعی  قابل 
شده  انجام  های  رایزنی  با  داد:  ادامه  وی 
جامع  دانشگاه  ویژه  صنعتی  مرکز  یک  بزودی 
از شهرک های صنعتی  علمی کاربردی در یکی 

شد. خواهد  اندازی  راه  استان 
دانشگاه  نخست  اولویت  در  اشتغال 

قم کاربردی  علمی 
رییس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی 
توسعه  و  داشت:کارآفرینی  ابراز  نیز  قم  استان 
این  شعار  و  هدف  مهمترین  کار  و  کسب 

بود. خواهد  جدید  دوران  در  دانشگاه 
اشتغال  اهمیت  بر  مجدد  تاکید  با  فالح 
آفرینی در قم یادآور شد: با وجود ظرفیت های 
این استان، در مسأله  آفرینی در  باالی اشتغال 
اشتغال ضعف  زمینه های  اتصال  و  یابی  شبکه 

دارد. وجود 
وی با اشاره به اینکه ماهیت دانشگاه علمی 
گفت:  است،  کارآفرینی  و  اشتغال  کاربردی 
قم  استان  در  اشتغال  بوم  زیست  بهبود  برای 
ارتباط  افراد موثر  تمام  با همراهی  تا  الزم است 
بین شبکه های مختلف کسب و کار و ذینفعان 

شود. متصل 
طی این آیین از خدمات 6 ساله محمدحسن 
عنوان  به  فالحی  محمدرضا  و  تکریم  نادری 
استان  کاربردی  علمی  دانشگاه  جدید  رییس 

 ► قم معارفه شد.     

معاون استاندار قم خبر داد:

قم با کمبود نیروی کار در شهرک های 
صنعتی مواجه است

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402
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احتمال کاهش 
ساعات کاری ادارات و تعطیلی 

روز پنجشنبه در قم
باعث  گاز،  قطعی  و  شبکه  فشار  ُافت  احتمال  و  گاز  مصرف  افزایش 
شده است تا برخی استانها برای صرفه  جویی و کاهش میزان مصرف 
به کاهش ساعات کاری  برای صنایع،  گاز، در کنار اعمال محدودیت 

بیاندیشند. پنج شنبه  روزهای  تعطیلی  و  ادارات 
باعث  گاز،  قطعی  و  شبکه  فشار  ُافت  احتمال  و  گاز  مصرف  افزایش 
شده است تا برخی استانها برای صرفه  جویی و کاهش میزان مصرف 
به کاهش ساعات کاری  برای صنایع،  گاز، در کنار اعمال محدودیت 

بیاندیشند. پنج شنبه  روزهای  تعطیلی  و  ادارات 
مصرف  مدیریت  برای  پیشتر  چنینی  این  محدودیت های  اعمال 
برای  که  است  بار  اولین  این  و  می شد  اعمال  تابستان  فصل  در  برق 
با احتمال کاهش  و مراکز دولتی  ادارات  صرفه جویی در مصرف گاز، 

می شوند. مواجه  پنج شنبه  روز  در  تعطیلی  و  اداری  ساعات 
این  تاکنون تصمیمی در  نیز اگرچه  در مراکز تصمیم گیری استان قم 
قم نا  خبرنگار  پیگیری های  حال  این  با  است؛  نشده  اتخاذ  خصوص 
روز  تعطیلی  و  ادارات  کاری  ساعات  کاهش  پیشنهاد  می دهد  نشان 
پنج شنبه، در قم نیز مطرح شده است و با توجه به ُافت شدید دما در 
تصمیم گیرنده  کانون های  که  دارد  وجود  احتمال  این  آتی،  روزهای 

شوند. تصمیمی  چنین  به  دادن  تن  به  ناچار  نیز  استان 
بانک ها،  ادارات،  تمامی  کشور،  وزارت  ابالغیه  اساس  بر  همچنین 
تا دمای  اماکن عمومی ملزم هستند  و سایر  آموزشی  مراکز فرهنگی، 
این  تخلف  صورت  در  و  کنند  تنظیم  درجه   18 روی  را  خود  محیط 

می شوند. گاز  قطعی  مشمول  مصوبه 
به  گازرسانی  توسعه  کشور،  گاز  و  نفت  صنعت  کارشناسان  گفته  به 
شده  باعث  مختلف  بخش های  در  مشترکان  تعداد  افزایش  و  صنایع 

باشیم. کشور  در  گاز  مصرف  افزایش  شاهد  امسال  تا  است 
آنچه  و  با کمبود گاز مواجه نیست  به گفته کارشناسان، کشور  اگرچه 
مطرح  قطعی  احتمال  و  گاز  شبکه  فشار  ُافت  هشدار  پیرامون  که 
هدررفتگی  باالی  میزان  و  مصرف  در  توجه  قابل  اسراف  به  می شود، 
افزایش مصرف  و مبرهن است که  این حال واضح  با  برمی گردد؛  گاز 
گاز در کشور، در کنار عدم »توسعه متناسب با مصرف« میادین گازی 
کشور باعث شده تا کشور در زمستان امسال با شرایط ویژه ای روبه رو 

شود.
در  کشور  گاز  روزانه  مصرف  رکورد  نفت،  وزیر  اوجی  جواد  گفته  به 
 60 و تجاری  و روزانه در بخش خانگی  روزهای گذشته شکسته شده 
میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته که این 
زمستان  فصل  وارد  هنوز  که  است  حالی  در  این  بوده؛  بی سابقه  امر 

نشده ایم.

تخلف رانندگی که در قم به یک 
سبک زندگی تبدیل شده است! 

که  است  قم  مرکز شهر  در  واقع  پرتردد  معابر  از جمله  روح الله  میدان 
شاهد  سال  بی گاه  حتی  و  مراسمات  برگزاری  یا  و  مناسبتی  ایام  در 
شهروندان  برخی  مواقع  این  در  است.  توجه  قابل  هرج  و  هرج  یک 
باشند؛  حادثه  بروز  حتی  یا  و  قانون  اعمال  نگران  که  این  بدون 

می کنند. رها  میدان  حاشیه  در  را  خود  خودروی 
روح الله گذر  از میدان  از جمله شهروندان قمی هستید که مدام  اگر 
به  شما  برای  میدان  این  سوی  دو  در  خودرو  پارک  احتماال  می کنید؛ 

است. شده  تبدیل  معمولی  و  عادی  موضوعی 
که  است  قم  مرکز شهر  در  واقع  پرتردد  معابر  از جمله  روح الله  میدان 
شاهد  سال  بی گاه  حتی  و  مراسمات  برگزاری  یا  و  مناسبتی  ایام  در 
شهروندان  برخی  مواقع  این  در  است.  توجه  قابل  هرج  و  هرج  یک 

باشند؛  حادثه  بروز  حتی  یا  و  قانون  اعمال  نگران  که  این  بدون 
می کنند. رها  میدان  حاشیه  در  را  خود  خودروی 

این نوع از تخلف در برخی ایام سال در دیگر نقاط هسته مرکزی شهر 
دیده  نیز  غدیر  تونل  ورودی  ابتدای  و  عماریاسر  بلوار  حاشیه  نظیر 
نهادهای  توجیه  غیرقابل  اهمال  از  ناشی  موضوع  این  که  است  شده 

است. خصوص  این  در  نظارتی 
در  قم  شهر  در  رانندگی  تخلفات  آمار  موجود،  داده های  اساس  بر 
لزوم  موضوع  این  که  بوده  قابل توجه  کالن شهر ها  سایر  با  مقایسه 

می طلبد. را  شهروندان  ترافیکی  رفتارهای  در  اصالح 
مسئولیت  احساس  اجتماعی  رفتارهای  قبال  در  باید  شهروندان 
در  جدیت  مسئولیت،  احساس  این  ایجاد  راههای  از  یکی  و  کنند 
اعمال قانون و جریمه های متناسب با تخلف است؛ به طوری که این 

بازدارد. تخلف  ارتکاب  از  را  متخلف  فرد  جریمه ها 

خبـر

لیگ  در  قم  نماینده  حاجیلو:  مهدی       ◄
گذشته  در  که  کشور  باشگاه های  فوتسال  برتر 
گذراندن  از  بعد  داشت،  نام  قم«،  »فردوس 
مالی  مشکالت  و  نشیب  و  فراز  پر  فصل  یک 
که  آناصنعت  مجموعه  به  سرانجام  بی شمار 
واگذار  است،  شرافتی  برادران  مالکیت  تحت 
پاسارگاد  »آناصنعت  نام  با  اکنون  هم  و  شد 

دارد. حضور  رقابت ها  این  در  قم« 

باشگاه،  جدید  مدیران  آمدن  روی کار  با 
فنی  کادر  به  مربوط  تیم  تغییرات  اولین 
با  بازیکن  قاسمی  سعید  بود.  تیم  این 
شد شرکت  باعث  که  فوتسال  و قمی  تجربه 
آناصنعت وارد حوزه ورزش شود؛ به عنوان 
وحید  سید  جایگزین  بازیکن   - سرمربی 
مدیران  شد.  تیم  وقت  سرمربی  غیاثی، 
را  خود  حمایت  ابتدا  همان  از  آناصنعت 
زمان  در  و  اعالم  فنی  کادر  و  بازیکنان  از 
فراهم  تیم  این  برای  زیادی  امکانات  کوتاه 

. ند کرد

شاخصی  بازیکنان  اینکه  به  توجه  با  اما 
قاسمی  نبود،  انتقاالت  و  نقل  پنجره  در 
جویای  و  جوان  بازیکنان  از  تا  گرفت  تصمیم 
بازیکن  سرمربی-  این  کند.  استفاده  نام 
سکان  هفدهم  تا  نهم  هفته  از  آناصنعت  تیم 
در  و  داشت  عهده  به  را  قم  نماینده  هدایت 
5 مساوی را بدست  4 برد و  این مدت توانست 

. رد و بیا
برتر  لیگ  رقابت های  هفدهم  هفته  در 
فوالد  تیم  به مصاف  قم  آناصنعت  تیم  فوتسال 
به   2 بر   5 را  بازی  نتیجه  و  رفت  ایرانیان  زرند 

اعالم  با  بازی  پایان  از  بعد  کرد؛  واگذار  رقیب 
بازیکنان  همه  باشگاه  مقام  قائم  بروفه  روزبه 
تا  تمرینات  شدند،  مالی  جریمه  فنی  کادر  و 
و  شد  تعطیل  مدیره  هیئت  ویژه  جلسه  تشکیل 
خود  سمت  از  قاسمی  سعید  اتفاق  این  از  بعد 

کرد. استعفا 
بعد  از گذشت 3 روز با اعالم روابط عمومی 
کشاورز  فرهاد  قم،  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه 
منصوب  باشگاه  جدید  سرمربی  عنوان  به 
تمرین  برگزاری  دستور  فورا  کشاورز  شد؛ 
آناصنعتی ها  هفته  همین  شنبه  روز  و  داد  را 
سرمربی  نظر  زیر  را  خود  رسمی  تمرین  اولین 

کردند. برگزار  قم  در  جدید 

برتر  لیگ  هفته   17 در  قم  نماینده 
 3 و  باخت   9 برد،   5 تاکنون  فوتسال، 
 18 کسب  با  تا  آورده  دست  به  مساوی 
خطر  تا  بگیرد  قرار  یازدهم  رده  در  امتیاز 
نفرات  با  کشاورز  حال  کند؛  حس  را  سقوط 
برای  تا  دارد  فرصت  هفته   9 تنها  جوان 
در  قدر  حریفانی  با  مصاف  در  تیم  بقای 

بجنگد. برتر  لیگ 

قم  آناصنعت  تیم  باتجربه  و  جدید  سرمربی 
از  کوله باری  با  حاال  و  دارد  بین المللی  سابقه 
عهده  به  را  قم  نماینده  هدایت  سکان  تجربه 
سرمربی  عنوان  به  وی  انتخاب  است؛  گرفته 
هیئت  خوب  تصمیمات  از  یکی  می  تواند 
در  بتواند  کشاورز  اگر  و  باشد  باشگاه  مدیره 
را  درخشانی  نتایج  مانده  باقی  مدت  این 
این  نیمکت  روی  خود  حضور  سند  کند  کسب 

است. کرده  امضا  را  آینده  فصل  در  تیم 

از  بعد  قم  نماینده  می رسد  نظر  به  حاال 
خود  مدیریتی  کادر  در  که  اساسی  تغییرات 
و  رسیده  ثبات  و  آرامش  به  است؛  داشته 
و  بی پولی ها  از  خبری  دیگر  حاضر  حال  در 
متحد  همه  و  نیست  تیم  اعضای  ناله های 
به  دنبال دست یابی به اهداف خود هستند؛ 
مالکان  عنوان  به  نیز  شرافتی  برادران 
باشگاه اقدامات بدون تامل و بی برنامه ریزی 
ثابت  و  نداده اند  انجام  کار  اینجای  به  تا  را 
ورزش  به  کامل  گاهی  آ و  علم  با  که  کردند 
برنامه ریزی  با  می خواهند  و  کرده  ورود 

دهند. توسعه  را  قم  فوتسال  دقیق 

در  که  است  بوده  اینطور  ورزش  در  معموال 
به  قوی  مالی  حامی  زمانی؛  مختلف  مقاطع 
با  ابتدا  همان  در  و  می کند  ورود  عرصه  این 
ریخت وپاش های اضافی به دنبال برجسته سازی 
اما  هستند؛  مشکالت  کردن  کرنا  و  بوق  در  و 
برای  که  دادند  نشان  آناصنعت  جدید  مالکان 
رسیدن به اهداف خود می خواهند از راه درست 
نیستند. به دنبال خودنمایی کاذب  و  وارد شوند 
برای اینکه فوتسال قم به روز های خوب خود 
هواداران  عهده  به  کار  این  از  بخشی  برگردد 
تیم  این  از  باید  که  است  قمی  فوتسال دوست 
تماشاگر  با  که  بازی هایی  در  و  کنند  حمایت 
و  شور  هواداران  این  می شود،  برگزار  قم  در 
حیدریان  شهید  ورزشگاه  سکوهای  به  را  شوق 
بتواند  قم  نماینده  اینکه  امید  به  برگردانند. 
کند  کسب  را  نتایج  بهترین  آینده  بازی   9 در 
با  را  است  کرده  سپری  تالطم  پر  که  فصلی  تا 
پایان خوش و بقا در لیگ به اتمام برساند.     ► 

کشاورز بذر امید را در زمین آناصنعت کاشت؛

جنگ نماینده قم برای بقا در لیگ برتر
باسابقه  و  جوان  سرمربی  کشاورز  فرهاد  فوتسال،  برتر  لیگ  در  قم  نماینده  اخیر  هفته های  ضعیف  نتایج  از  بعد 
فوتسال کشور سکان دار جدید تیم آناصنعت پاسارگاد قم معرفی شده است؛ باتوجه به شرایط حساس آناصنعتی ها 
با رقبای خود خواهد جنگید. 9 هفته  بقا در لیگ  تیم کاشته است و برای  این  در لیگ کشاورز بذر امید را زمین 

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001008309 شماره  -رأی   1
فرزند  فرهاد  ابراهیمی  امامعلی  آقای   1401114430001000515
مترمربع   51/05 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محرمعلی 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11285/289 شماره  پالک 
زهرا همگی  و  فاطمه  و  از مهدی  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  قم  اداره یک 
 319 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  بیگدلی  اله  حبیب  وراث  بیگدلی 

  )15715 الف  76.)م  صفحه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006858 شماره  رأی   -2

ماشاءاله   فرزند  راد  حسنی  حسین  آقای   1401114430001000372
شماره  پالک  مترمربع   150 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
11210/30 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
سند  موجب  به  خریداری   133 صفحه   196 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
الف  قم.)م   16 دفترخانه   1389/02/26 مورخ   102488 شماره  رسمی 

 )15713
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001009175 شماره  رأی   -3
عیسی  فرزند  نیا  موسوی  مصطفی  سید  آقای   1401114430001000694
شماره  پالک  مترمربع   609 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
قم سند  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی   11038/36
سند  موجب  به  خریداری   236 صفحه   308 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
رسمی شماره 95710 مورخ 1373/12/18 دفترخانه 3 قم.)م الف 15714( 

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه1  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 
ملت(  اتحاد  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 

1401/09/29 تاریخ انتشار اول:   
1401/10/14 تاریخ انتشار دوم :  

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

معرفی فوتسالیست های 
برتر دختر قمی

در پایان مسابقات  فوتسال دانش آموزان دختر  مقطع متوسطه که به 
ایستاد،  بر سکوی قهرمانی  ناحیه دو  تیم  برگزار شد،  صورت دوره ای 
عنوان دومی به تیم ناحیه چهار رسید و تیم ناحیه سه هم در جایگاه 

ایستاد. سوم 
را  ناحیه چهار عنوان قهرمانی  ابتدایی هم  بازی های مقطع  پایان  در 
هم  سه  ناحیه  تیم  و  شد  قهرمان  نائب  دو  ناحیه  تیم  کرد،  خود  آن  از 

ایستاد. رده سوم  در 

مسابقات پارابدمینتون مردان 
کشور در قم آغاز شد

مسابقات پارابدمینتون قهرمانی کشور یادبود شهید عباس زرگری در 
بخش مردان، روز دوشنبه در قم آغاز شد

برگزاری  آذرماه در حاشیه   28 امروز  قم  استان  بدمینتون  دبیر هیات 
این مسابقات در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات 
مردان  بخش  در  روز   2 مدت  به  قم  خرداد   15 ورزشی  مجموعه  در 

شود. می  برگزار 
 11 از  ورزشکار   79 مسابقات  این  در  که  این  به  اشاره  با  فرجی  علی 
و  2 بخش دوبل  از مسابقات در  این دوره  دارند گفت:  استان حضور 

یابد. می  ترتیب  کالس   6 در  انفرادی 
وی ابراز داشت: مسابقات دور اول به صورت گروهی برگزار می شود 

و دورهای بعدی به صورت حذفی است.
و  شد  خواهد  برگزار  فردا  بندی  رده  و  فینال  مسابقات  کرد:  بیان  وی 

شد. خواهد  شناخته  برتر  نفرات  چهره 
یکشنبه  و  شنبه  روزهای  نیز  زنان  بخش  مسابقات  شد:  یادآور  فرجی 

برگزار شد. قم  در  هفته جاری 

عنوان سومی بانوان قمی 
در مسابقات پارابدمینتون 

قهرمانی کشور
قهرمانی  بانوان  پارابدمینتون  مسابقات  دوره  سومین  در  قمی  بانوان 

ایستادند.  su5 نفره کالس  کشور در سکوی سوم دو 
در این رقابت ها که به مدت دو روز و در ورزشگاه شهدای 15 خرداد 
فارس،  اصفهان،  یزد،  استان های  از  باز  بدمینتون   39 شد  برگزار  قم 
یکدیگر  با  گلستان  و  مرکزی  ایالم،  قم،  جنوبی،  و  رضوی  خراسان 

کردند. رقابت 
و  انفرادی  بخش های  ودر  کالس   6 در  بازیکنان  مسابقات  این  در 

پرداختند. رقابت  به  یکدیگر  با  )گروهی(  دونفره 
فردا  از  هم  مردان  بخش  در  کشور  قهرمانی  پارابدمینتون  رقابت های 

پایان می رسد. به  برترین ها  معرفی  با  فردا  و پس  آغاز  قم  میزبانی  به 

ناکامی امیر مهدی زاده در 
مسابقات کاراته قهرمانی آسیا

 67 منهای  وزن  در  قمی  پوش  ملی  کای  کاراته  زاده  امیرمهدی   
در  شکست  قبول  با  آسیا  بزرگساالن  قهرمانی  مسابقات  در  کیلوگرم 

کرد. وداع  رقابت ها  این  با  اندونزی،  از  حریفی  برابر  دوم  دور 
مهدی زاده در دور اول کاراته کای فیلیپینی را شکست داده بود.

با  و  می گذارد  سر  پشت  را  فروغی  کم  روز های  قمی  کای  کاراته  این 
وجود کسب چند مدال آسیایی و جهانی در سال های اخیر نتوانسته 

کند. تکرار  را  گذشته  عناوین 
میزبانی  به  رده های سنی مختلف،  در  آسیا  قهرمانی  کاراته  مسابقات 

پیگیری است. در حال  ازبکستان  تاشکند 

فرنگی کاران برتر قم برای اعزام 
به مسابقات کشوری مشخص 

شدند
 55 وزن  در  استان  بزرگساالن  فرنگی  کشتی  انتخابی  مسابقات  در 
رازگردانی،  امیرحسین  کیلوگرم   60 در  لطفیان،  محمدعلی  کیلوگرم 
زمان  امین  محمد  کیلوگرم  در67  نعیمی،  ابوالفضل  کیلوگرم   63 در 
اوزان  برتر  نفرات  به عنوان  رفاه  زینتی  ابوالضل  72 کیلوگرم  و در  پور 

شدند. شناخته  خود 
سیدمحمد  کیلوگرم   82 در  عزیزی،  علیرضا  کیلوگرم   77 وزن  در 
 97 در  عاصی،  عرب  امیرحسین  کیلوگرم   87 در  جاللی،  حسین 
به  پارسا  آرمین  کیلوگرم   130 در  و  عبدالهی  محمدصادق  کیلوگرم 

شدند. مشخص  قم  استان  برگزیدگان  دیگر  عنوان 
اعزام  ملی  تیم  انتخابی  و  کشور  قهرمانی  مسابقات  به  نفرات  این   

شد. خواهند 
 29 ملی  تیم  انتخابی  و  کشور  قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات   

یابد. می  ترتیب  تهران  در  جاری  آذرماه 

خبـر

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:      09127625987
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

وزیر بهداشت مطرح کرد؛
اعزام 10 هزار پزشک و 

دندانپزشک به مناطق محروم

خدمات  به  مردم  عادالنه  دسترسی  اینکه  بیان  با  بهداشت،  وزیر 
گفت:  است،  سیزدهم  دولت  در  بهداشت  وزارت  اهداف  از  سالمت 
این  اساسی  هدف  و  راهبرد  سالمت  نظام  تعالی  و  پزشکی  عدالت 

است. وزارتخانه 
بیمه  همایش  در  دوشنبه  روز  اللهی،  عین  بهرام  مهر،  گزارش  به 
رویکرد  با  برخوردار  2020 محله کمتر  در  پزشک خانواده  و  سالمت 
و  نظران  صاحب  و  نخبگان  کمک  با  داشت:  اظهار  محور،  اجتماع 
پزشکی در  قابل قبول  توانستیم خدمات  سه هزار عضو هیأت علمی 
المللی  بین  کنفرانس های  از  یکی  در  که  جایی  تا  کنیم  ارائه  کشور 
با  مبارزه  برتر  نهاد  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  قاهره  شهر  در 

شد. مطرح  کرونا 
گفت:  سیزدهم،  دولت  در  بهداشت  وزارت  کارنامه  برشمردن  با  وی 
از  رایگان  صورت  به  نفر  میلیون   6 گرفتن  قرار  بیمه  پوشش  تحت 
در  رایگان  صورت  به  بیمه  شدن  همگانی  جامعه،  پایین  دهک  سه 
و  بهداشت  خانه  طرح   850 و  سالمت  پروژه های  اجرای  کشور، 
پایان  تا  بهداشت  خانه  مترمربع  هزار  دو  ایجاد  کشور،  در  سالمت 
بهداشت،  شبکه  بازسازی  و  تقویت  قرارگاه های  اندازی  راه  سال، 
بیمارستانی  مرکز   79 در  بیمارستانی  تخت   800 و  هزار   10 ایجاد 
از جمله  پایان سال  تا  900 تخت  7 هزار و  با  72 مرکز  اندازی  راه  و 

است. گذشته  ماهه   15 طول  در  وزارتخانه  این  اقدامات 
با اشاره به اهمیت ویژه مناطق محروم و شهرهای کم  وزیر بهداشت 
بهداشت  وزارت  اقدامات  از دیگر  تاکید کرد:  برای دولت،  برخوردار 
به  می توان  سیزدهم  دولت  در  قبول  قابل  کارنامه  یک  عنوان  به 
مندی  بهره  و  سال   19 از  پس  خانواده  پزشک  طرح  شدن  عملیاتی 
پایان  تا  خانواده  پزشک  از  خانوار  هزار   20 زیر  شهرهای  و  روستاها 
کمیته  مددجویان  به  رایگان  صورت  به  بیمه ای  خدمات  ارائه  سال، 
اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   5 اختصاص  و  بهزیستی  سازمان  و  امداد 
و  پزشک  هزار   10 اعزام  و  العالج  صعب  و  خاص  بیماری های  برای 
اشاره  محروم  مناطق  به  متخصص   200 و  هزار  دو  و  دندانپزشک 

کرد.
دولت  در  وزارتخانه  این  ماندگار  اقدامات  از  افزود:  اللهی  عین 
کشور  سراسر  در  گوش  حلزون  هزار   10 رایگان  کاشت  سیزدهم، 

. ست ا

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم کرد؛
پیشرفت 6۴ درصدی ساخت 

نهضت مسکن ملی
حدود  گفت:  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بازسازی  امور  معاون 
با میانگین پیشرفت  200 هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاها 

دارد. قرار  ساخت  دست  در  درصد   64 فیزیکی 
امور  معاون  جودی  مجید  شهرسازی،  و  راه  وزارت  گزارش  به 
اجرای  روند  خصوص  در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بازسازی 
طرح نهضت ملی مسکن و پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده در 
واحد  هزار   198 مجموع  در  گفت:  و  پرداخت  آمار  ارائه  به  روستاها 
انقالب  مسکن  بنیاد  توسط  روستاها  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
فیزیکی  پیشرفت  میانگین  که  دارد  قرار  ساخت  دست  در  اسالمی 

است. درصد   64 حدود  شده  آغاز  واحدهای 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه داد: عالوه  بازسازی  معاون امور 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  عنوان  تحت  روستاها  در  که  واحدهایی  بر 
مصوب   1401 سال  اعتبارات  محل  از  دارد  قرار  احداث  دست  در 
در  ساخت  برنامه  در  واحد  هزار   200 حدود  نیز  جاری  سال  آذر 
امسال  برنامه  در  واحد  تعداد  این  از  که  است  گرفته  قرار  روستاها 
امور  به  عامل  بانک های  توسط  واحد  هزار   105 حدود  مسکن  بنیاد 

است. شده  ابالغ  استان ها 
روستاها در  واحد جدید نهضت ملی  7 هزار  احداث  آغاز 

توسط  شده  معرفی  واحد  هزار   105 تعداد  از  افزود:  جودی 
بانک های  با  واحد  42 هزار  استان ها حدود  امور  به  بانک های عامل 
از  کمتر  فاصله  در  نیز  واحد  هزار   7 حدود  و  شدند  معرفی  عامل 
اجرای  نیز  واحدها  از  برخی  برای  که  کردند  داد  قرار  انعقاد  یکماه 

است. شده  انجام  فونداسیون 
از  یکی  عنوان  به  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  است،  گفتنی 
 600 و  یکهزار  احداث  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  کارگزاران 
برعهده  سیزدهم  دولت  در  روستاها  و  شهرها  در  را  مسکونی  واحد 
شهرهای  در  دیگر  نیمی  و  روستاها  در  آنها  از  نیمی  که  است  گرفته 

شد. خواهد  عملیاتی  و  اجرایی  شهرها  سایر  و  کوچک 

خبـر

یکی از موضوعاتی که کارشناسان گردشگری در قم به آن تاکید دارند، لزوم تعیین مسیرهای گردشگری جذاب ببرای گردشگران است مسیرهایی که
 بتواند تمام آنچه یک گردشگر می خواهند، در آن وجود داشته باشد.

آگهی مزایده فروش یک واحد آپارتمان شرکت بازرسی روشاک پایا کنترل
و   12078 ثبت  شماره  به  عام  )سهامی  مرینوس  ایران  کارخانجات  شرکت  مدیره،  هیئت  مصوبه  طبق 
 205/53 به مساحت  را  اداری خود  نظر دارد شش دانگ یک واحد  10100470757( در  شناسه ملی 
بلوار جمهوری اسالمی، خیابان  با کلیه انشعابات مربوطه شامل آب، برق، گاز، به آدرس قم،  مترمربع و 

برساند. فروش  به  عمومی  مزایده  طریق  از   7 طبقه  آدینا،  ساختمان  بکائی، 
الی   1401/09/27 تاریخ  از  مربوطه  پاکات  دریافت  و  مزایده  در  شرکت  و  ملک  بازدید  جهت  متقاضیان 
واحد  مرینوس  ایران  شرکت  ارتش،  میدان  امین،  بلوار  قم،  آدرس  به  اداری  ساعات  در   1401/10/02

نمایند. مراجعه  حقوقی 
و کامل دارد. تام  اختیار  پیشنهادات  یا قبول  و  رد  شرکت در 

 09139627383 آقای چاوشیان کارشناس حقوقی:   /  025  –  32602991 تماس:  تلفن 
مرینوس ایران  کارخانجات  شرکت  مدیره  هیئت 

تمدید  به  نسبت  آسانسوری  های  شرکت  و  ساختمان  مالکان  مدیران، 
نمایید. اقدام  خود  آسانسور  استاندارد  گواهینامه  سالیانه 

هیچ  به  مالی  و  جانی  و  احتمالی  خسارت  هرگونه  اقدام  عدم  درصورت 
برداران  بهره  و  ذینفعان  مالکان،  عهده  به  و  نبوده  بیمه  مشمول  عنوان 

باشد. می  آسانسور 
 : تلفن

 36613528
09126511993

از  یکی  مذهبی  گردشگری  پردل:  هیفاء       ◄
چند  شهرهای  و  است  گردشگری  انواع  پرطرفدارترین 
کارکردی که نقش گردشگری نیز دارند، مهم ترین نقاط 
جذب این گردشگران هستند؛ شهر قم به عنوان نگین 
گردشگری مذهبی کشور از این قاعده دور نیست، اما 
گردشگری  محوریت  بر  فقط  گردشگری  عرصه  فعاالن 
شهر  این  در  که  حالی  در  شده اند  محدود  مذهبی 
زیارتی و مذهبی جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی 

برای گرفتن  توریسم سالمت حرفی  و روستایی و حتی 
دارد.

شهر مقدس قم به برکت بارگاه حضرت معصومه)س( 
و هم چنین مسجد مقدس جمکران و دیگر امامزادگان، 
اما  است  مذهبی  و  زیارتی  گردشگری  مهم  مقصد 
این  در  هم  طبیعی  و  فرهنگی  و  تاریخی  جاذبه های 
شهر وجود دارد که نیاز به توجه، حمایت و شناسایی و 
کریمه  زائران  پای  که می تواند  است  تعریف مسیرهایی 
این  که  این  به  توجه  با  اما  کند  به سمت خود جذب  را 
پروژه ها جزو مصوبات سفر دولت سیزدهم هم بوده در 

است. مانده  اجرایی  خم های  و  پیچ 
مناطق نمونه گردشگری

هزار   10 قدمتی  دارای  قم  تاریخی  منابع  اساس  بر 
در  می توان  را  پیشینه  این  شکوه  اوج  که  است  ساله 
دوران پس از ظهور اسالم تا عصر حاضر مشاهده کرد؛ 
قم دارای 12 منطقه نمونه گردشگری شامل جمکران، 
خلجستان دیرگچین، دستجرد، طرالب، کریمه )سایت 
عوارضی(، دره قاهان، پلنگ دره، روستای کرمجکان، 
بخش کهک، حوض سلطان و طایقان است؛ همچنین 
میزبان  ساالنه  استان  این  رسمی  منابع  آمار  اساس  بر 
25 میلیون زائر و گردشگر از اقصی نقاط کشور و جهان 

است ولی تنها به زیارت ختم می شود.

حضرت  بارگاه  برکت  به  قم  مقدس  شهر 
جمکران  مقدس  مسجد  هم چنین  و  معصومه)س( 
زیارتی  گردشگری  مهم  مقصد  امامزادگان،  دیگر  و 
و مذهبی است اما جاذبه های تاریخی و فرهنگی و 

دارد وجود  شهر  این  در  هم  طبیعی 

کشور  گردشگری  مقصد  نوعی  به  که  شهرهایی  در 
هستند مسیرهایی برای جذب گردشگر تعریف می شود 
مانند  ادبی  و  فرهنگی  گردشگری  فلسفه  با  یا  حال 
مسیرهای منتهی به حافظیه و سعدیه شیراز و مسیرهای 
بافت  مانند  تاریخی  مسیرهای  یا  و  اصفهان  فرهنگی 

یزد جهانی شد. آن  واسطه  به  که  یزد  تاریخی شهر 
و  داخلی  زائران  ساالنه  میزبان  که  قم  کالن شهر  در 
خارجی است جاذبه هایی در هسته شهر و اطراف حرم 

مطهر وجود دارد که می توانند با بهسازی و توجه چشم 
النور،  بیت  جمله  از  کند،  خود  محصور  را  گردشگران 
کردند  اقامت  آن  در  معصومه)س(  حضرت  که  خانه ای 
امام  حضرت  بالفصل  فرزند  مبرقع  موسی  امامزاده  و 
یا  و  اختران  چهل  تاریخی  محله  در  السالم  علیه  جواد 
آن  در  انقالب  ریشه های  که  چهارمردان  تاریخی  محله 
شکل گرفت که می تواند مسیرهایی فرهنگی، مذهبی 

باشند. تاریخی  و 

پروژه های هسته مرکزی شهر قم
و  مرکزی  هسته  در  مهم  پروژه  چندین  که  حالی  در 
اطراف حرم به عنوان مسیرهای فرهنگی و گردشگری 
در جدول بازآفرینی و مصوبات مهم سفر رئیس جمهور 
و دولت سیزدهم به قم قرار گرفته است اما آن طور که 
نگرفته  قرار  مرتبط  مسئوالن  توجه  مورد  شاید  و  باید 
و  گردشگر  ماندگاری  می توانند  که  اقداماتی  است 
محرکی  و  زده  رقم  را  قم  شهر  اقتصاد  رونق  هم چنین 
توانمندسازی محالت شکل گرفته  و  برای اشتغال زایی 

باشد. مسیر  این  در 
هکتاری   48 مهم  پروژه  پروژه ها  این  ناجی  حال 
اطراف  پروژه های  احیاگر  می تواند  که  است  پردیسان 
حرم و مسیرهای گردشگری و فرهنگی باشد؛ پروژه ای 
که در سفر اخیر هیئت دولت جزو مصوبات سفر بود و 
از  اجرایی  دستگاه های  توجه  مورد  بیش  از  بیش  باید 
اداره  و  جمله سازمان بهسازی اطراف حرم، شهرداری 

باشد. قم  شهرسازی  و  راه  کل 
محورهای گردشگری و فرهنگی که هنوز در پیچ 

و خم اجرا مانده اند
زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل 
با  گفت وگو  در  معصومه)س(  حضرت  حرم  اطراف 
زمینه  در  مؤثری  پروژه های  می گوید:  بازار  خبرنگار 
زیارت در اطراف حرم مطهر که مرتبط با مصوبات سفر 
اقدام داریم که نمونه آن  رئیس جمهور است در دست 
شهرداری  حاضر  حال  در  و  است  هکتاری   48 مصوبه 
با  استانداری  معاونت  و  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  قم، 
امور  طی  برای  برنامه ریزی  و  پیگیری  حال  در  جدیت 

است. آن  حقوقی 
حرم  اطراف  و  مرکزی  هسته  در  مهم  پروژه  چندین 
جدول  در  گردشگری  و  فرهنگی  مسیرهای  عنوان  به 
دولت  و  جمهور  رئیس  سفر  مهم  مصوبات  و  بازآفرینی 

است گرفته  قرار  قم  به  سیزدهم 
علیرضا خاکی می افزاید: در این بین محورهای مهم 
گردشگری و فرهنگی تعریف شده است که شهرداری و 
به طبع آن سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر طی پنج 
سال گذشته به آن توجه کرده است و فلسفه این محورها 
ظرفیت های  تا  است  فرهنگی  زائر  و  گردشگر  رونق 

تاریخی قم مانند امامزاده موسی مبرقع علیه السالم و 
بیوت مراجع و هم چنین اقامتگاه حضرت معصومه)س( 

و دیگر جاذبه های تاریخی شناخته شود.
وی می افزاید: نخستین آتلیه طراحی شهری در قم 
تشکیل شد که شش عضو دارد. آتلیه طراحی شهری از 
فرسوده  بافت  و  شهرسازی  حوزه  در  بومی  متخصصان 
اساس  بر  را  سازمان  سیاست های  و  برنامه ها  که  بوده 
شدن  عملیاتی  برای  شهر  چالش های  و  آمار  آخرین 

فرصت ها و نیازهای اطراف حرم تعریف و تدوین می کند 
شناسایی و برنامه ریزی برای عملیاتی شدن فرصت ها و 
نیازهای اطراف حرم بیشترین زمان را برده و توانسته ایم 

برنامه ای جامع در این حوزه تدوین کنیم.
زیباسازی اطراف حرم

زیباسازی  و  نوسازی  بهسازی،  سازمان  مدیرعامل 
محور  اینکه  بیان  با  معصومه)س(  حضرت  حرم  اطراف 
فرهنگی به طول پنج کیلومتر تعریف شده است عالوه 
نیز  قرار  مرکزی  هسته  و  بازار  در  تاریخی  محور  آن  بر 
بهسازی شده و برای این امر کف سازی و اصالح معابر و 
همچنین خدماتی مانند ایجاد ایستگاه های آتش نشانی 
مسیرهای  اعتبارات  کرد:  بیان  است،  شده  تعریف 
گردشگری و فرهنگی سطربندی شده و در حال نهایی 

است. شدن 
محور  که  فرهنگی  محور  برای  اینکه  بیان  با  خاکی 
 10 است  حرم  اطراف  در  شده  بینی  پیش  شاخص 
بین  نامه هایی  تفاهم  پروژه  چهار  برای  که  داریم  پروژه 
و  امضا شده  و شهرسازی قم  راه  اداره کل  و  شهرداری 
پروژه هایی  و  مسیرها  کرد:  تاکید  است،  اجرا  حال  در 
شامل بازآفرینی محله چهل اختران و ساماندهی محله 
بازآفرینی  و  امامزاده موسی مبرقع در دستور کار است 
محله نوبهار و بازگشایی دروازه ری و قبرستان نو و تملک 
در  یاسر  عمار  پنج  فاز  بازآفرینی  آن  بر  عالوه  و  تجاری 
در  و  تعیین شده  آن  برای  منابعی  که  انجام است  حال 
تفاهم  و امضای  پروژه دیگر در حال عقد قرارداد  شش 

هستیم. نامه 
بیان  و  اشاره  هم  هکتاری   48 مهم  پروژه  به  وی 
می کند: درخصوص اعتبارات برای پروژه ها که مهم ترین 
منبع آنها اراضی 48 هکتاری پردیسان است و پشتوانه 
شده  بینی  پیش  اعتباراتی  بود  خواهد  حرم  پروژه های 
از  را  خود  سهم  شهرداری  مانند  دستگاهی  البته  است 
هم  پروژه  ادامه  در  و  کرده  آغاز  فعالیت  گذشته  سال 

دارد. همکاری 
و  تاریخی  بافت  سرزندگی  برای  مسیرهایی 

گردشگران ماندگاری 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
دستی استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره 
تاریخی می گوید:  بافت  در  تعریف مسیر گردشگری  به 
تا  یاسر  بازار کهنه، عمار  ابتدای  از  مسیری گردشگری 
بار  تره  میدان  هم چنین  و  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده 
تعریف شده است تا در سرزندگی محالت تاریخی و رونق 

باشد. داشته  مثبتی  تأثیر  گردشگری 

پروژه های مؤثری در زمینه زیارت در اطراف حرم 
با مصوبات سفر رئیس  مطهر وجود دارد که مرتبط 
نمونه آن  اقدام داریم که  را در دست  جمهور است 

مصوبه 48 هکتاری است

مسیر  این  در  می افزاید:  ارجمندی  علیرضا 
و  است  کرده  جانمایی  را  پارکینگ   30 شهرداری 
با همکاری سرمایه گذار فضاهای  میراث فرهنگی هم 
کسب و کار و تبلیغ و فعالیت مشاغل سنتی و صنایع 
مسیر  این  به  مطلوبی  چهره  که  کرده  ایجاد  دستی 
کف  که  کرد  تاکید  باید  دیگر  سوی  از  است  بخشیده 
سازی این مسیر زیر نظر شهرداری امسال قرار است 
انجام شود و محله های قدیمی در مسیر میدان کهنه 

شود. بهسازی  مالحسین  سرای  و 
عنوان  نیز  پروژه  این  اعتبارات  با  ارتباط  در  وی 
بر  آن  اعتبار  تأمین  و  پروژه  این  از  بخشی  می کند: 
میراث  اداره  عهده  بر  نیز  بخشی  و  شهرداری  عهده 
هزینه  تومان  میلیارد   20 بر  بالغ  که  است  فرهنگی 
داشته و قرار است طی دو سال آینده به بهره برداری 

برسد. کامل 
تعیین سرنوشت پروژه ای که اعتبار قم خواهد بود

هسته  در  گردشگری  و  فرهنگی  محورهای 
حضرت  مطهر  حرم  مجاورت  در  و  قم  شهر  مرکزی 
توجه  و  بهسازی  با  که  دارد  وجود  معصومه)س( 
و  گردشگری  رونق  برای  محرکی  می توانست 
باشد  السالم  علیها  بیت  اهل  کریمه  زائران  ماندگاری 
اجرا  و  توجه  انتظار  چشم  که  است  سال  چندین  اما 
مسئوالن  که  دارد  آن  از  حاکی  شنیده ها  هستند؛ 
اطراف  بهسازی  سازمان  جمله  از  اجرایی  و  شهری 
حرم عزم خود را برای اجرایی کردن آن جزم کرده اند.

دومین  طرح  داریم  انتظار  قم:  شهردار 
مطهر  حرم  شرقی  ضلع  در  قم  شهر  مهم  پروژه 
و  چهارچوب  در  کار  و  بگیرد  قرار  اولویت  در 

شود دنبال  مشخص  زمان بندی 

پروژه  است:  گفته  سخنانی  طی  نیز  قم  شهردار 
ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  مطهر  حرم  شرقی  بسط 
که  می شود  اجرا  سرمایه گذار  با  قرارداد  عقد  از  بعد 
قم  کالن شهر  پروژه  دومین  مترو،  از  بعد  طرح  این 
شهروندان  و  شهر  برای  اعتباری  آن  اجرای  و  بوده 
موفقیت های  از  یکی  پروژه  این  امیدواریم  است. 
جنبه  بر  عالوه  زیرا  باشد،  قم  مدیران  کارنامه 
و  اهل بیت)ع(  برای  بزرگی  کار  شهر،  برای  توسعه ای 
اساس  بر  است.  بزرگ  مکتب  این  زائران  به  خدمت 
سقائیان نژاد  مرتضی  سید  قم،  شهرداری  اعالم 
مهم  پروژه  دومین  طرح  داریم  انتظار  است:  افزوده 
قرار  اولویت  در  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  در  قم  شهر 
مشخص  زمان بندی  و  چهارچوب  در  کار  و  بگیرد 

شود. دنبال 
مطهر  حرم  شرقی  ضلع  مهم  پروژه  است؛  گفتنی 
پیامبر  بلوار  ابتدای  در  که  معصومه)س(  حضرت 
اعظم)ص( اجرا می شود، بیش از 110 هزار مترمربع 
زیربنا دارد و برای آن یک هزار و 600 پارکینگ، پایانه 
و  است  طراحی شده  زائر  خدمات  مجموعه  و  عمومی 
همچنین  می شود؛  آغاز  آن  عمرانی  عملیات  به زودی 
از  قم  کالن شهر  پروژه  دومین  مترو  از  بعد  پروژه  این 
اجرایی  25 سال  از  بعد  که  بوده  و هزینه  نظر وسعت 
فرهنگی،  محورهای  بر  عالوه  می تواند  و  می شود 
کشور  گردشگری  نگین  گردشگری  و  شهری  اقتصاد 

 ► قم   بازار  ببخشد./  تازه  رونقی  را 

مسیرهای رونق گردشگری در قم 

●  بهسازی بافت تاریخی در پیچ و خم اجرا   ●
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بررسی گرانی دالر در مجلس
نماینده مردم اراک تاکید کرد: 

باید سیاست ها تغییر کند

اقتصادی  تیم  فرصت  اولین  در  گفت:  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
پاسخگوی  تا  می آیند  مجلس  به  مرکزی  بانک  مسئوالن  ویژه  به  دولت 

باشند. ارز  نرخ  افزایش  علت 
از  یکی  ارز  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  کریمی  اکبر  علی 
گفت:  است،  اقتصاد  مختلف  بر شاخص های  اثرگذار  مهم  پارامترهای 
تجربه دهه های گذشته نشان داده که تغییرات نرخ ارز در کشور ما به 

دارد. کشورها  سایر  با  مقایسه  در  بیشتری  اثرگذاری  مراتب 
وی بیان کرد: قاعدتًا زمانی که نرخ ارز تغییر می کند، باید فقط قیمت 
وارداتی  آن  واسطه ای  کاالهای  یا  اولیه  مواد  که  کاالهایی  شده  تمام 
تغییر قیمت  آثار  زمانی گذشته  اما در مقاطع  پیدا کند  افزایش  است، 
هیچ  الزامًا  که  کشورمان  اقتصادی  بخش های  و  کاالها  سایر  بر  را  ارز 

بودیم. نداشته، شاهد  ارز  به  به  ربطی هم 
تالش کنیم نرخ ارز به ثبات برسد

تصریح کرد:  اسالمی  معادن مجلس شورای  و  عضو کمیسیون صنایع 
باید تالش  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی  بانک  ویژه مسئوالن  به  دولتمردان 
باشیم.  شاهد  ارز  نرخ  در  را  ثبات  و  پایداری  حداکثر  بتوانیم  تا  کنند 
اگر هم قرار است تغییراتی در نرخ برابری پول ملی کشور با کشورهای 
دیگر بر اثر عوامل اجتناب ناپذیر ایجاد شود، باید در یک شرایط تحت 
با  قبلی  هماهنگی  و  اطالع رسانی  با  الزم،  تدابیر  اتخاذ  با  کنترل، 

شود. انجام  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان 
پول  ارزش  که  است  از کشورها مرسوم  بسیاری  در  داد:  ادامه  کریمی 
می دهند.  کاهش  تجاری  و  ارزی  سیاست های  اساس  بر  را  خود  ملی 
افزایش  ملی،  پول  ارزش  کاهش  دستاوردهای  از  یکی  مثال  برای 
صادرات  دیگری  کشور  مقابل  در  کشوری  اینکه  برای  و  است  صادرات 
خود را افزایش دهد، نسبت برابری پول خود با آن ارز خاص را کاهش 
به عبارتی مسئوالن  و  اتخاذ می شود  کنترل  اقدام تحت  این  می دهد. 
امر آثار و عواقب کاهش ارزش پول ملی را می دانند و از قبل پیش بینی 

می گیرند. نظر  در  را  آن  از  ناشی  مشکالت  راهکارهای  و  می کنند 
بازار ارز نباید یله و رها باشد

شرایط  بدترین  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
افق روشنی هم وجود  و هیچ گونه  باشد  ارز متالطم  بازار  آن است که 
نداشته باشد و دائم بازار ناپایدار شود. اینکه بازار ارز یله و رها باشد و 
هر اتفاقی مدام قیمت ارز باال و پایین برود، بدترین شرایط است. حتی 
و  آنان است  نفع  به  به ظاهر  پول ملی  ارزش  صادرکنندگان که کاهش 
گالیه  شدت  به  ارز  نرخ  ثباتی  بی  از  می شود،  صادرات  افزایش  باعث 
ناپایدار باشد و به  ارز  مند و ناراضی هستند و عالقه ای ندارند که نرخ 

کند. تغییر  مستمر  صورت 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می شود. دولت اعالم می کند ما 
به  ارزی کشور  نیازهای  و  ارزی داریم  به منابع  دسترسی های مناسبی 
صورت عادی تأمین می شود که در این شرایط باید علت افزایش قیمت 
تقاضا  و  بین عرضه  تعادل  بر  مبنی  ادعای دولت  یا  ارز مشخص شود. 
اثر  ارز  نرخ  روی  غیراقتصادی  و  روانی  عوامل  اینکه  یا  نیست  درست 

می گذارد که دولت موظف است این عوامل را کنترل کند.
توطئه دشمن برای ایجاد تالطم در بازار ارز

قطعًا  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
وارد  ما  اقتصاد  به  بیرون  از  دسیسه  و  توطئه  قالب  در  روانی  فشارهای 
می شود و هدف از این کار هم ناپایدار کردن اقتصاد کشورمان، لطمه 
متالطم  اقتصادی،  فعاالن  ویژه  به  مردم  عموم  روانی  آرامش  به  زدن 
برنامه هایی  دشمن  قطعًا  است.  تورم  تشدید  و  بازار  در  قیمت ها  کردن 
برای بی ثبات سازی اقتصادی کشورمان دارد که باید مسئوالن به ویژه 
امنیتی  دستگاه های  و  قضا  دستگاه  اقتصاد،  وزارت  مرکزی،  بانک  در 
باشند.  داشته  مدنظر  را  ارز  بازار  تالطم  در  دشمن  توطئه های  نقش 
باید با عواملی که با برنامه، توطئه و دسیسه بازار را متالطم می کنند، 

شود. برخورد 
مجلس  گفت:  نیست،  مطلوب  ارز  فعلی  شرایط  اینکه  بیان  با  کریمی 
این  حتمًا  و  است  حساس  وضعیت  این  به  نسبت  اسالمی  شورای 
موضوع را در مجلس پیگیری می کنیم. در اولین فرصت تیم اقتصادی 
دولت به ویژه مسئوالن بانک مرکزی به مجلس می آیند و باید پاسخگوی 
داد  نشان  مرکزی  بانک  ارزی  معاون  تغییر  باشند.  موجود  وضعیت 
مسئوالن به ویژه تیم اقتصادی دولت از وضعیت موجود راضی نبودند 
باید در کنار تغییرات مدیریتی، تغییر  اما  به این تغییر زدند،  که دست 

گیرد. قرار  توجه  مورد  هم  سیاست ها 

نقش هنر درمانی برای ده هشتادی ها از نگاه آزاده سهرابی، روانشناس

 ما از هنر در آرامش جامعه غفلت 
می کنیم

برای  چندان  آن  کارکرد  اما  نیست  تازه ای  پدیده   درمانی  هنر 
مسئوالن، خانواده ها و افراد تعریف نشده است. دکتر آزاده سهرابی، 
روان درمانگر به این نکته اشاره دارد که هنر درمانی برای 3 رده سنی 
برای  درمانی  هنر  کارکرد  او  دارد.  کارکرد  بزرگسال  و  نوجوان  کودک، 

دانست. مهم  بسیار  را  نوجوانان 
ندا انتظامی: سهرابی ابتدا درباره رده سنی هنر درمانی گفت: »هنر 
کشف  جایی  از  هنردرمانی  یعنی  شد.  شروع  کودک  از  ابتدا  درمانی 
شد که یک نفر نقاشی کودکان را تحلیل کرد. این فرد متوجه شد که 
بازنمود  نقاشی هایشان  در  ناسازگار  کودکان  خصوصا  کودکان،  رفتار 
در  درمانی  هنر  حاضر  حال  در  شد.  پایه گذاری  درمانی  هنر  دارد. 
تمام شاخص ها کارکرد دارد؛ بیماران سرطانی، بچه هایی که اوتیسم، 

دارند.« توجه  و  تمرکز  عدم  بیش فعالی، 
درمانی هنر  شاخه های 

این روانشناس هنر درمانی را در 3 شاخه تفکیک کرد: »در 3 شاخه 
این  کرد.  جدا  را  درمانی  هنر  می توان  بزرگسال  و  نوجوان  کودک، 
برای کدام گروه سنی کارکرد  این معنا است که کدام هنر  به  تفکیک 
برای  است،  هنردرمانی  زیرشاخه های  از  یکی  که  نقاشی  مثال  دارد. 
کودکان کارکرد دارد. چرا که کودکان بیان کالمی کاملی برای مطرح 
کردن مشکالت شان ندارند، اما آنها مشکالتشان را در نقاشی هایشان 
که خانواده اش  از کودک می خواهد  مثال هنردرمانگر  بروز می دهند. 
را نقاشی کند. اینکه خودش را در چه جایگاه و چه ابعادی می کشد، 
را  خودش  اینکه  آیا  می کشد،  ابعادی  چه  در  را  خانواده  اعضای  بقیه 
تنها می کشد،آیا درون خانواده می کشد  یا  کنار خانواده می کشد  در 
استفاده  دیگران  و  خودش  برای  رنگهای  چه  خانواده،از  بیرون  یا 
شاخه  یک  کودکان  نقاشی  تفسیر  می شود.یعنی  تفسیر  می کند،همه 
بسیار مهم در هنر درمانی است. در مهدکودک های دنیا متخصصانی 

می کنند.« تفسیر  را  کودکان  نقاشی  که  هستند 
گفت:  کودک  نقاشی  در  رنگ  و  خطوط  اهمیت  به  اشاره  با  سهرابی 
درونیات کودک  احساسات  نشانه  که  دارد  تفسیر  نقاشی  در  »خطوط 

می زند.« حرف  کودک  با  روانشناس  آن  براساس  و  است 
نوجوانان بر  هنردرمانی  تاثیر 

دارد:  دیگری  شکل  سهرابی  گفته  به  نوجوانان  برای  هنردرمانی 
که  چرا  دارد.  بیانگری  قدرت  که  دارد  کاربرد  هنرهایی  »عموما 
عزت نفس  و  نفس  به  اعتماد  هویت،  مسئله  با  سن  این  در  نوجوان 
پیدا  بیشتری  کارکرد  تئاتردرمانی  سنی  رده  این  در  هستند.  درگیر 
نوجوان  کند.  بیان  را  خودش  دارد  احتیاج  نوجوان  که  چرا  می کند، 
به  کند.  روایت  را  خودش  قصه  در  می تواند  و  است  رسیده  گاهی  آ به 
جمع  در  که  دارد  کارکرد  نوجوانانی  برای  درمانی  تئاتر  دلیل  همین 
نفس  عزت  به نفس،  اعتماد  درگیر  و  کنند  بیان  را  خودشان  نمی تواند 
کند.« کمک  نوجوان  وجود  ابزار  به  می تواند  تئاتر  هستند.  هویت  و 
خصوصا  همه  برای  بسیار  امروز  شرایط  به  توجه  با  را  هنردرمانی  او 
آن  کاربرد  و  هنردرمانی  ضرورت  به  »باید  خواند:  ضروری  نوجوانان 
فضای  درگیر  امروز  نوجوانان  نکرد.  نگاه  سطحی  آن  به  و  برد  پی 
در  امروز  نوجوانان  و  هشتادی ها  دهه  از  خیلی  هستند.  مجازی 
می شوند  انیمیشن  ساخت  جذب  نتیجه  در  و  هستند  انیمه ها  معرض 
چه  کند.  فعالیت  صنعت  این  در  بزرگسالی  در  که  دارند  دوست  و 
آن  در  خالقانه  فعالیت  که  گفت  باید  است؟  دیده  هنر  این  در  چیزی 
یا  نمی کنیم.  توجه  نکته  این  به  اصال  ما  حالیکه  در  است.  دیده  را 
موسیقی ها  از  برخی  جذب  چرا  نوجوانان  که  نمی کنیم  توجه  حتی 
رشد  ما  نوجوانان  بین  در  هیپ هاپ  کره ای،  موسیقی  چرا  می شوند. 
کرده است؟ دلیل آن برون ریزی این نوع از موسیقی است. موسیقی 
که شلوغ است و مشابه ذهن نوجوان است. پر از هیجان و پر از میل 
نوجوان  اختیار  در  را  ابزار  این  خودمان  ما  که  زمانی  است.  ابرازگری 
بگذاریم تا بتواند هیجانات سرکوب شده، خشم درون خانواده، خشم 

بدهد. رابروز  ساالن  و  همسن  از 
سهرابی در ادامه گفت: »باید بدانیم که خشم برای نوجوانان است و 
ویژگی دهه هشتادی هاست. زمانی که ما به او ابزار بدهیم و بگویم در 
تبدیلش کن،  به یک مهارت مثبت  و  را تخیله کن  این فرآیند خشمت 
سرکوب  هیجان های  شر  از  اوال  گرفت.  خواهد  یاد  را  چیزها  خیلی  او 
بتواند  که  می دهید  یاد  مهارت  یک  او  به  ثانیا  می شود،  آزاد  شده 

کند.« تبدیل  مثبت  کار  یک  به  را  هیجان هایش 
زندگی در  هنردرمانی 

مرزبندی  »دیگر  داد:  شرح  گونه  این  را  بزرگسال  در  درمانی  هنر  او 
اضطراب  دارد،  خیلی  که  بزرگسالی  مثال  ندارد.  وجود  معنی  این  به 
تمرکز و مدیریت ندارد. حال اگر این فرد هدایت بشود به سمت هنری 
او کمک می شود. چرا که  به درمان  نگارگری طبیعتا  در  تذهیب  مثل 
تذهیب نیاز به دقت و تمرکز باالیی دارد و یادگیری این هنر به زندگی 
یا  ببرد.  خود  زندگی  در  را  تمرکز  و  دقت  همین  که  می کند  کمک  او 

دارد.« کارکرد  خیلی  فرد  آرامش  ایجاد  در  که  درمانی  موسیقی 
کالژ،  مجسمه سازی،  همچون  درمانی  هنر  دیگر  شاخه های  از  او 
که  »هرآن چیزی  کرد:  تاکید  و  برد  نام  رقص  تئاتر،  نقاشی،  عکاسی، 
هنردرمانی  مجموعه  زیر  می گیرد،  صورت  خالقانه ای  فعالیت  آن  در 

کرد.« استفاده  آن  از  می تواند  که  است 
دارد:  اشاره  هنر  به  کم توجهی  به  خود  توضیحات  ادامه  در  سهرابی 
ما  جامعه  در  اگر  نمی شود،  توجه  آن  تعدد  و  هنر  به  ما  جامعه  »در 
فیلم ها  و  باشد  راه  به  تئاترها  باشد،  موسیقی  کنسرت  همه جا 
و  باشد  راه  به  گالری ها  کند،  توجه  مولف ها  به  که  باشد  فیلم هایی 
مردم را زیاد با هنر انس بدهیم کم ترین کار حس آرامش و کارتاسیس 

می کنیم.« غفلت  هنر  از  ما  اما  است.  مخاطب  در 

خبـر خبـر

دهه  عموما  می گوید:  شیخی  غفور      ◄
می خواستند  ارز ش گذاری  از  فارغ  شصتی ها 

نبودند. کودکی  در  که  باشند  آنی 
شورای  مجلس  نماینده  بانکی پور  رضا 
دهه  که  کرد  کاری  باید  است  گفته  اسالمی 
اظهارنظری  کنند.  ادواج  یکدیگر  با  شصتی ها 
میان  حداقل  بسیاری  واکنش های  با  که 
بوده  همراه  مجازی  فضای  فعال  کاربران 
متولدین  که  نیست  باری  اولین  این  اما  است 
میانه  در  »مشکل ساز«  عنوان  به  شصت  دهه 
می شوند.  مطرح  اجتماعی  چالش های 
و  تصمیم گیران  بارها  و  بارها  هم  این  از  پیش 
مسئوالن بخشی از بار مشکالت موجود را روی 

بودند.  انداخته  نسل  این  دوش 
دهه  متولدین  چرا  که  است  این  سوال  اما 
تعداد  تنها  آیا  چالش برانگیزند؟  اینقدر  شصت 
که  آنطور  یا  ساخته  مشکل  که  آنهاست  کمی 
خصوصیات  می گوید  مجلس  نماینده  حاال 
خوردن  گره  باعث  هم  دهه شصتی ها  رفتاری 
همه  از  مهم تر  شده؟  جمعیتی  سیاست های 
دهه  یک  متولدین  می توانیم  آیا  اینکه  اینها 
این  به  بدانیم؟  مشترکی  خصوصیات  شامل  را 

در  دهه شصتی ها  همه  باشیم  معتقد  که  معنا 
ـ  شده  داغ  بحثش  حاال  که  ـ  ازدواج  زمینه 
هستند!؟  گمشده شان  نیمه  منتظر  همچنان 
مطرح  جامعه شناس  شیخی  غفور  با  را  اینها 
نسل  این  ثابت  مولفه  چند  بتوانیم  تا  کردیم 

کنیم. فهرست  را  عجب 
دهه  اواخر  در  شده  اضافه  جمعیتی  هرم 
مصیبت  کم  که  ساخته  را  نسلی  ایران  به   50
را  کودکی اش  ابتدای  همان  است.  نکشیده 
از  متاثر  کمبود های  و  تحمیلی  جنگ  زمانه  در 
آن سپری کرده و در تمامی مراحل زندگی اش 
شیرخشک های  از  است.  ساخته  کمبودها  با 
تا  بگیرید  کودکی  در  شده  سهمیه بندی 
دو  کنکور  و  شیفت  سه  مدرسه های  در  حضور 
محدودیت هاست  همین  غیره.  و  مرحله ای 
به  مشکالت  برابر  در  نسل  این  شده  باعث  که 
داشته  باالیی  تاب آوری  شود.  دیده  آب  نوعی 
از  زود  احتمالی  کمبود  یک  برابر  در  و  باشد 

نرود. در  کوره 

شاید هیچ نسلی را نتوانیم به اندازه متولدین 
است  کافی  بنامیم.  نوستالژی باز  شصت  دهه 
برای یک متولد این دهه موسیقی کارتن «واتو 
»دیدنی ها«  برنامه  یا  »اوشین«  سریال  یا  واتو« 
خیره  نگاهش  باشید  مطمئن  کنید.  پخش  را 
و هوای  تا چند ساعتی حال  و  افق می ماند  به 
در  معمول  فراغت های  نبود  دارد.  دیگری 
شده  باعث  سالها  آن  کودکان  برای  دهه  آن 
همچون  موجود  فراغت های  محدود  همین 
سریال های  یا  بعدازظهر   5 ساعت  کارتن های 
شود.  ماندگار  ذهنش  در  برق  قطعی  از  قبل 
این وضعیت شده و هنوز هم  آنقدر که دلبسته 
ماندگار  اما  خاکستری  گذشته  این  گرو  در  دل 
آن  در  تفریحی  محدودیت های  وضعیت  بماند. 
سالها به گونه ای است که دهه شصتی ها هنوز 
به  دارند،  گذشته  آن  نمادهای  به  عالقه  هم 
با تفریحات عجیب و  این معنا که شاید چندان 

نمی شوند. دلخوش  سالها  این  مدرنن 
حقیقی نسل  آخرین 

که  شصت  دهه  متولدین  درباره  مهم  نکته 
خصوصیات  در  را  آن  پررنگ  ردپای  می توان 
گزاره  این  به  مربوط  دید  هم  آنها  رفتاری 

است  نسلی  آخرین  نسل  این  بدانیم  که  است 
در  دارد!  یاد  به  را  اینترنت  از  پیش  عصر  ککه 
هم  همراهی  تلفن  نسل  این  زیستی  زمانه 
و  پرسرعت  اینترنت  به  برسد  چه  نداشت  وجود 
نسل  این  ارتباط  نوع  دلیل  همین  به  متاورس! 
حقیقی  کامال  زیستی اش  پیرامون  فضای  با 
هنوز  )که  گرفته  دوستی هایش  و  رفات  از  بود. 
نوع  تا  است(  استوار  و  پابرجا  هم  همچنان  و 
همچنان  که  خانواده  ساختار  با  مواجهه اش 
وابستگی های  از  بعدی  نسل های  به  نسبت 
این  رد  است.  برخوردار  بسیاری  عاطفی 
زمانه  در  زیستن  در  باید  را  رفتاری  خصوصیت 

بدانیم. اینترنت  از  پیش 
نیستند! ازدواجی 

ازدواج  از  دهه  این  متولیدن  چرا  اما 
آماری  داده های  در  موضوع  این  فراری اند؟ 
مثال  عنوان  به  می شود.  دیده  هم  رسمی 
ازدواج  دهه  این  متولد  مردان  درصد   33 هنوز 
که  موضوع  این  به  علم  با  هم  آن  نکرده اند. 

همه آنها دیگر در آستانه میانسالی قرار دارند. 
 20 هم  دهه  این  متولد  زنان   برای  درصد  این 

است. درصد 
از حد   بیش  نظر می رسد  دهه شصتی ها  به 
توانمندی های  افزایش  و  شغل  تحصیل،  پی 
تصمیمی  این  البته  هستند.  و  بوده  خودشان 
واکنش،  بگیرند.  تنهایی  به  خودشان  که  نبود 
گنجانده  آنها  ذهن  در  که  باورهایی  و  رفتارها 
عنوان  به  نبود.  تاثیر  بی  امر  این  در  نیز  شد 
به  نسل  این  دختران  که  داریم  یاد  به  مثال 
می شدند.  ترغیب  تحصیل  ادامه  به  شدت 
دوران  در  شصتی  دهه  دختر  یک  ازدواج 
به  دانشگاه  به  ورود  از  قبل  تا  و  دبیرستان 
این  اگر  و  بود  واپس گرایی  یک  عجیبی  شکل 
و  دوستان  چشم  از  عمدتا  می افتاد  اتفاق 
می ماند.  دور  مدرسه  مسئولین  و  همکالسان 
عموما  مدرسه  و  درس  کالس های  در  آنچه 
خوب  فقط  که  بود  نکته  این  می شد  ترویج 
یابند.  راه  دانشگاه  به  حتما  و  بخوانند  درس 
که  شد  تزریق  آنها  ذهن  در  افکار  این  آنقدر 
همسر  یعنی  زنانه  هویت  مهم  بخش  به   کمتر 
دختران  آنکه  حال  شد  پرداخته  بودن  مادر  و 

تحت  قدر  این  آن،  از  بعد  حتی  و  قبل  نسل 
تحصیل  ادامه  برای  اجتماعی  فشارهای 

. ند د نبو
تک فرزندی در خانواده شلوغ

ارز ش گذاری  از  فارغ  شصتی ها  دهه  عموما 
نبودند!  باشند که در کودکی  آنی  می خواستند 
می دهد  نشان  نسل  این  رفتار  به  کلی  نگاهی 
هر  از  بیشتر  و  دارد  وجود  نگاه  این  همچنان 
نسل  این  فرزندان  تربیت  در  دیگری  عامل 
دهه  کودکان  مثال  عنوان  به  می شود.  دیده 
خانواده های  پرورش یافته  عموما  شصت 
فرزند،   5-4 با  خانواده هایی  هستند،  شلوغ 
نوعی  به  آنها  برای  زمان  آن  در  موضوع  همین 
محدودیت ایجاد می کرد و به همین دلیل اغلب 
کرده اند  ازدواج  اتفاق  که  دهه  این  متولیدن 
دارند  این  بر  گمان  که  چرا  هستند!  تک فرزند 
که  چرا  اوست  بودن  تنها  در  کودک  رفاه  که 
در یک  زمان حداقل  آن  در  آنها  آرزوی کودکی 
► باشند!   تنها  که  است  بوده  این  دوره ای 

یک جامعه شناس:

چرا دهه شصتی ها مشکل سازند؟

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
 3 شعبه  در  که  قم  خانواده  دادگاه   2 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
مژگان  له  گردیده  ثبت  3/1400ج/888  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  قمی  کبیری  عبدالرضا  علیه  خوشنویسان 
در  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  آزادی  بهار  تمام  سکه  عد   144 پرداخت 
ایشان  مالکیت  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
که  نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی   10616 از  فرعی   267 ثبتی  پالک  از 
به  علیه  محکوم  مالکیت  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
به فروش خواهد  فوق  اعیان پالک  و  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع   3 مقدار 
مورخ   140102100003617646 شماره  ابالغیه  به  عطف  احتراما  رسید. 
و   00000888 بایگانی  شماره  به  پرونده  کالسه  به  مربوط   1401/4/11
مژگان  خانم  دعوی  خصوص  در   140002920001540873 پرونده  شماره 
آن  کارشناسی  امر  که  قمی  کبیری  عبدالرضا  آقای  طرفیت  به  نویسان  خوش 
جوزائی  مصطفی  اینجانب  به  محترم  قاضی  آن  طرف  از  صادره  قرار  حسب  را 
و مطالعه  به استحضار می رساند حسب مفاد قرار صادره  بودند  محول فرموده 
درخواست  مورد  ملک  از   1401/4/14 تاریخ  در   ، پرونده  در  موجود  سوابق 
جهت ارزیابی با پالک ثبتی 267 فرعی از 10616 اصلی بازدید به عمل آمده 
کارشناسی  قرار   ) الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  که 
فرع   267 شماره  به  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ارزیابی   :
ب(  قمی  کبیری  عبدالرضا  آقای  به  متعلق  قم  یک  بخش  اصلی   10616 از 
با پالک ثبتی 10616/267 طبق استعالم ثبت به شماره  وضعیت ثبتی ملک 
به  ثبتی  پالک  با  ملک   :  1401/2/25 مورخ   140185630001002433
به  و  دوم  طبقه  در  واقع  قم  یک  بخش  10616اصلی  از  فرعی   267 شماره 
مساحت 57/68 مترمربع می باشد و که طبق سند با شماره 200042 سری 
الف سال 99 آقای عبدالرضا کبیری قمی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ 
بوستان  جنب   – قدس  مصلی  خیابان   : ملک  آدرس  باشد.  می  اعیان  و  عرصه 
شعبه  نفع  به  اکنون  هم  فوق  سند  باشد.  می  دوم  طبقه   –  9 پالک   – ساحل 
دارد.  قرار  بازداشت  در  قم  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  سوم 
اداری  واحد  یک  صورت  به  ارزیابی  مورد  ملک   : ساختمانی  مشخصات  ج( 
خواهان  که  باشد  می  فوق  آدرس  به  اداری  ساختمان  دوم  طبقه  در  آپارتمانی 
هم اکنون از ان به عنوان دفتر مهندسی استفاده می کند ، واحد اداری مذکور 
و  بهداشتی  سرویس  و  گچ  دیواره  و  سرامیک  کف  با  اداری  سالن  یک  داری 
نسوز می  آجر  و  بنا سنگ  نمای خارجی  باشد.  و سرامیک می  با کاشی  حمام 
و  گازی  کولر  سرمایش  سیستم   ، باشد  می  سال   5 حدود  در  بنا  عمر  و  باشد 

بنا  ای  سازه  سیستم  همچنین   ، باشد  می  رادیاتور  و  پکیج  گرمایش  سیستم 
از نوع تیرچه بلوک بوده ، ساختمان دارای انشعاب کامل برق و  بتنی و سقف 
آب و گاز مجزا می باشد. د( ارزیابی ملک : ارزش ششدانگ واحد آپارتمانی با 
توجه به مشخصات فوق الذکر اعم از عرصه ، تاسیسات و ملحقات با فرض عدم 
در  با  و  ذیربط  های  ارگان  به  بدهی  و  شهرداری  آتی  های  طرح  در  گیری  قرار 
نظر گرفتن قیمت روز به شرح ذیل برآورد می گردد: 1- ارزش واحد آپارتمانی 
57/68 مترمربع 385/000/000ریال ارزش کل 22/206/800/000ریال 
در   10616/267 ثبتی  پالک  با  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  برآورد  مبلغ 
می  ریال  هزار  هشتصد  و  میلیون  وشش  دویست  و  میلیارد  دو  بیست  حدود 
 267 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ارزش  تعیین  و(  باشد. 
فرعی از 10616 اصلی بخش یک قم متعلق به آقای عبدالرضا کبیری قمی : 
دانگ  سه  ارزش   22/206/800/000  10616/267 ملک  ششدانگ  ارزش 
مشاع از ششدانگ ملک 10616/267 11/103/400/000 ارزش سه دانگ 
بخش  اصلی   10616 از  فرعی   267 به شماره  ثبتی  پالک  از ششدانگ  مشاع 
 11/103/400/000 برابر  قمی  کبیری  عبدالرضا  آقای  به  متعلق  قم  یک 
ضمنا  باشد.  می  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون  سه  و  یکصد  و  میلیارد  یازده 
موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  مالکین  تصرف  در  ملک  کارشناس  اعالم  حسب 
به  ظهر   12/45 الی   12/30 ساعت   1401/10/11 تاریخ  در  الذکر  فوق 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه 
که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

نمائید.  مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی تعیین تکلیف )اصالحی(
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012350 شماره  رأی 
نرگس  خانم  تقاضای  به  مربوط   1401114430002000788
چراغی، پالک شماره فرعی از 2209 مکرر اصلی که طبق بخشنامه 
تبدیل شده تحریر گردید، که صحیح  2123 اصلی  به پالک  سازمان 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده(  تبدیل  اصلی   3123 پالک  )به  آن 
الف  )م  است.  باقی  خود  قوت  به  رای  بقیه  است  بدیهی  باشد.  می 

)15254
عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  معاون      ◄
رتبه  در  ایران  اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان 
140 تا 150 خودکشی در میان کشورهای جهان قرار 
"مسائل  را  کشور  در  خودکشی  علت  مهمترین  دارد، 

کرد. عنوان  خانوادگی" 
دکتر آرزو ذکایی فر در گفت و گو با خبرنگاران ایسنا 
و ایرنا، با بیان اینکه ایران به لحاظ آمار خودکشی در 
رتبه  گفت:  دارد،  قرار  جهان  دوم  کشور   100 میان 
و  است  متغیر   150 تا   140 بین  زمینه  این  در  ایران 
اما  داریم،  کشورها  بسیاری  نسبت  به  خوبی  وضعیت 
و  مرگ  پای  خودکشی  در  اینکه  به  توجه  با  معتقدیم 
هم  مورد  یک  حتی  است،  درمیان  انسان  یک  زندگی 
در این زمینه حائز اهمیت است و باید برای پیشگیری 

کار کنیم. آن  از 
به دلیل شیوع  افزود: در یکی دو سال گذشته  وی 
ما  کشور  در  تبع  به  و  جهان  در  خودکشی  آمار  کرونا 
افزایش  این  اینکه  به  توجه  با  اما  کرده،  پیدا  افزایش 
نداشته  تغییری  چندان  کشور  رتبه  بوده،  جهانی 

است.
خودکشی  افزایش  علت  خصوص  در  فر  ذکایی 
اعمال محدودیت های کرونایی،  از دوران کرونا،  پس 
تعطیلی کسب و کارها و ناراحتی های روحی خانواده 
اعضای  برخی  شدن  دار  عارضه  یا  فوت  دلیل  به  ها 
علل  این  از  بخشی  را  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  خانواده 

کرد. عنوان 
تدوین اطلس خودکشی در تمام استان ها

اطلس  تکمیل  و  تدوین  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
گذشته  سال  در  کشور  استانهای  تمام  در  خودکشی 
از وضعیت موجود کشور  نیم رخی  اطلس  این  گفت: 
بر  می توانیم  و  می دهد  نشان  خودکشی  حوزه  در 
باالی  آمار  با  استانهای  که  شویم  متوجه  آن  اساس 

هستند. استانها  کدام  خودکشی 
های  پیمایش  اساس  بر  اطلس  این  افزود:  وی 
مختلف،  های  استان  سطح  در  بهزیستی  سازمان 
آمار دانشگاه های علوم پزشکی  آمار پزشکی قانونی و 

است. شده  تدوین 
استان  خودکشی  اطلس  بروزرسانی  از  فر  ذکایی 
این  به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  ها 
از وضعیت  نسبت درستی  به  تحلیل  اطلس می توانیم 

خودکشی در استانها داشته باشیم و حتی این اطلس 
وضعیت  که  شده  تدوین  نحوی  به  استانها  برخی  در 
شده  مشخص  نیز  آنها  محالت  سطح  در  خودکشی 

است.
خودکشی  وضعیت  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 

در استانها بخش اول این اطلس است و در بخش دوم 
بسترهای الزم برای کنترل و کاهش خودکشی مطرح 
برای  عملی  اقدام  های  برنامه  سوم  بخش  در  و  شده 

است. شده  عنوان  معضل  این  کاهش  و  کنتر 
عاملی  چند  خودکشی  اینکه  بر  تاکید  با  فر  ذکایی 
این  در  موجود  اطالعات  اساس  بر  گفت:  است 
مسائل  کشور  در  خودکشی  اصلی  علت  سه  اطلس 

است. روانی  اختالالت  و  اعتیاد  خانوادگی، 
تقویت مسائل مذهبی خودکشی را کاهش می دهد 
را  خودکشی  آمار  بخواهیم  اگر  بنابراین  افزود:  وی 
کاهش دهیم باید عوامل محافظ را تقویت کنیم که از 
جمله آن افزایش حمایت از نهاد خانواده، تشخیص و 
و کنترل  روانی  به موقع اختالالت  و درمان  غربالگری 
جمله  از  دیگر  اجتماعی  معضالت  برخی  کاهش  و 

است. اعتیاد 
در  تقویت مسائل مذهبی  اینها  کنار  در  افزود:  وی 
چرا  دارد،  خودکشی  کاهش  در  موثری  نقش  جامعه 
و  نیایش  و  دعا  که  داده  نشان  بسیاری  تحقیقات  که 
کاهش  با  مستقیمی  ارتباط  مذهبی  باورهای  تقویت 

دارد. خودکشی 
هم  مجازی  فضای  کنترل  اهمیت  به  فر  ذکایی 
و  بارها  مجازی  فضای  تاثیرات  افزود:  و  کرد  اشاره 
خودکشی  آمار  افزایش  در  مختلف  تحقیقات  در  بارها 
نوجوانان  اجتماعی  های  شبکه  در  بویژه  شده،  ثابت 
مشهور  افراد  برخی  کننده  دنبال  که  زمانی  جوانان  و 
می شوند به شدت از رفتار آنها الگو می گیرند و مهم 
الگو  به عنوان  در فضای مجازی  است که چه کسانی 

شوند. می  شناخته 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مسئول  این 
است،  درمان  از  بهتر  پیشگیری  اجتماعی  آسیب های 
های  طرح  مختلف  ابعاد  در  راستا  همین  در  گفت: 
از  که  درآمده  اجرا  به  خودکشی  زمینه  در  پیشگیری 
و  دختران  خودمراقبتی  طرح  به  می توان  آن  جمله 

گاه  آ طرح  محور،  خانواده  سازی  گاه  آ طرح  زنان، 
از ازدواج و طرح فرزندپروری اشاره کرد. سازی پیش 
کشور  در  برخوردار  کم  و  خیز  آسیب  محله   3200

داریم
این طرح ها، طرح محله محور  از  افزود: یکی  وی 
است که سعی کرده ایم برنامه های مشارکت اجتماعی 
و رشد و توانمندسازی محالت را در آن پیگیری کنیم.
ذکایی فر گفت: بر اساس آخرین آمار 7300 محله 
1200محله  تعداد  این  از  که  داریم  کشور  سطح  در 
مناطق  در  محله  هزار  دو  و  برخوردار  کم  مناطق  در 

دارند. استقرار  شهرها  حاشیه ای 
وی افزود: با این حساب 3200 محله آسیب خیز و 
کم برخوردار در سطح کشور داریم که از دو سال پیش 
کم  محالت  مندی  بهره  و  رشد  عنوان  تحت  طرحی 
 500 و سال گذشته  اجرا درآمده  به  آنها  در  برخوردار 
این  800 محله دیگر تحت پوشش  نیز  و امسال  محله 

گرفته اند. قرار  طرح 
با  محالت  توانمندسازی  این  گفت:  فر  ذکایی 
انجام  دولتی  بخش  های  کمک  و  مردم  خود  کمک 

گیرد. می 
حوزه  در  ها  فعالیت  سایر  تشریح  در  وی 
 265 فعالیت  به  برخوردار،  کم  محالت  توانمندسازی 
گروه ها  این  افزود:  و  کرد  اشاره  سالمت  همیار  گروه 
مناطق  در  اجتماعی  سالمت  پایگاه  تشکیل  وظیفه 
کم برخوردار را برعهده دارند که در این راستا تاکنون 
اندازی  راه  کشور  در  اجتماعی  سالمت  پایگاه   711

است. شده 
از  مهمی  بخش  سازی  گاه  آ اینکه  بیان  با  وی 
است،  خودکشی  از  پیشگیری  حوزه  در  فعالیت ها 
هفت  گذشته  سال  کشور  سطح  در  مجموع  در  گفت: 
قرار  سازی  گاه  آ برنامه های  پوشش  تحت  نفر  میلیون 
گرفته اند و پیش بینی می شود امسال این آمار 10 تا 

باشد. داشته  رشد  درصد   15
وضعیت  به  هم  اشاره ای  ادامه  در  فر  ذکایی 
متاسفانه  افزود:  و  داشت  کرمانشاه  در  خودکشی 
زمینه  در  اول  استان  پنج  جمع  در  کرمانشاه 
این  تا  آمده  کار  پای  باید  همه  و  است  خودکشی 
معضل در استان کنترل شده و در سالهای آتی روند 

 ► باشد./ایسنا    داشته  کاهشی 

◄    نوع و میزان غذایی که مصرف می 
انرژی  سطح  در  توجهی  قابل  نقش  کنید 

دارد. روز  طول  در  شما 
چیزهای  به  خوب  حال  داشتن  هرچند 
دوستان  سالمتی،  داشتن  مانند  دیگر 
برای  اما  شود  می  مربوط  و...  پول  خوب، 
داشته  فراوان  انرژی  روز  طول  در  اینکه 
باشید سعی کنید، تغییر کوچکی در برنامه 
غذایی تان بدهید و غذاهای مناسبی برای 

کنید. انتخاب  خوردن 
خوراکی ها و موادغذایی انرژی زا

آجیل:
دانه  فندق  و  زمینی  بادام  هندی،  بادام 
نقش  و  هستند  منیزیم  از  سرشار  هایی 
می  بازی  انرژی  به  قند  تبدیل  در  کلیدی 
توجهی  قابل  مقدار  همچنین  آنها  کنند. 
سطح  در  را  خون  قند  که  دارند  فیبر 
آنها  پروتئین درون  و  متعادلی نگه می دارد 
همین  به  کند.  می  جلوگیری  گرسنگی  از 
دلیل سعی کنید همیشه یک کیسه مخلوط 
داشته  خود  با  را  آجیل  مغزهای  انواع  از 
تا بتوانید انرژی خود را در طول روز  باشید 

کنید. حفظ 
انگور سیاه:

برای  العاده  فوق  میوه  یک  سیاه  انگور 
گرم   100 هر  است.  نشاط  و  انرژی  کسب 
 C ویتامین  گرم  میلی   200 حدود  انگور 
ها  اکسیدان  آنتی  منبع  سیاه  انگور  دارد. 
زودهنگام  پیری  از  و  شود  می  محسوب 
سلول ها جلوگیری کرده و به احیای سلولی 

کند. می  زیادی  کمک 
عسل:

خاصیت  که  است  غذایی  ماده  عسل 
شر  از  را  شما  و  دارد  باالیی  باکتریال  آنتی 
روزمره  های  ناخوشی  از  ناشی  خستگی 
ویتامین  از  سرشار  عسل  کند.  می  خالص 
های گروه ب مانند B3،B6 و B9 است که 
فوق  سلولی  تقسیم  و  شدن  سرحال  برای 
العاده اند و موجب احیای سلول های بدن 
شده و نقش موثری در رفع خستگی دارد. 
با  کند  می  برابری  عسل  ُپر  سر  قاشق  یک 
یک  عسل  زا.  انرژی  نوشیدنی  بطری  یک 
تواند  می  که  است  طبیعی  کننده  شیرین 
ماهیچه  و  عضالت  نیاز  مورد  سوخت  به 
توانید  می  شما  کند.  تامین  را  شما  های 
ُپر  و  شاداب  ذهنی  و  جسم  داشتن  برای 
انرژی یک قاشق عسل را به ماست یا چای 

کنید. اضافه  خود  عصرانه 
جعفری:

خوشمزه  معطر  سبزی  نوعی  جعفری 
فراوانی   C ویتامین  که  است  دسترس  در  و 
دارد. هر 100 گرم از این سبزی 190 میلی 
C به بدن می رساند. جعفری  گرم ویتامین 
برای کسب انرژی و نشاط بسیار مفید است.

زردچوبه:
این ادویه خوش آب و رنگ حاوی مقدار 
قابل توجهی کورکومین است، ماده ای که 
افزایش  به  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
قدرت حافظه، شبیه سازی ژن های عصبی 
و ساخت سلول های جدید مغز کمک می 
های  التهاب  کاهش  با  این،  بر  عالوه  کند. 
کند.  می  جلوگیری  آلزایمر  به  ابتال  از  مغز 
و  لیموترش  بلغور،  جعفری،  توانید  می 
ترکیب  هم  با  را  شده  خرد  فرنگی  گوجه 
کنید. پخت جعفری سبب می شود ویتامین 

برود. بین  از  آن  های 
این  هستید،  بی حال  و  خسته  اگر 

بخورید را  زا  انرژی  خوراکی های 
گوشت:

بوقلمون  گوساله،  چربی  بدون  گوشت 
به  پروتئین  منابع  از  مرغ،  گرفته  پوست  و 
ای  اسیدآمینه  از  سرشار  و  روند  می  شمار 
آمینه  اسید  این  هستند.  تیروزین  نام  به 
تقویت کننده سطح دو ترکیب شیمیایی به 
که  است  نفرین  نوراپی  و  دوپامین  های  نام 
در افزایش تمرکز نقش دارند. این گوشت ها 
ویتامین B12 نیز دارند و دریافتشان از بروز 
کند  می  پیشگیری  افسردگی  و  خوابی  بی 
بنابراین برای داشتن خلق و خوی بهتر، آنها 

بگنجانید. تان  اصلی  های  وعده  در  را 
ماهی چرب:

مانند ماهی سالمون،  ماهی های چرب 
سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که 
های  بیماری  و  افسردگی  مقابل  در  بدن  از 
ماهی  از  غیر  به  کند.  می  محافظت  قلبی 
سبز  برگ  های  سبزی  انواع  و  مغزها  ها، 
تیره نیز چنین اثری دارند. به همین دلیل، 
توصیه می شود در هفته ماهی را نیز از قلم 

نیندازید.
شکالت تلخ:

به  نیز  تلخ  شکالت  از  کوچک  ای  تکه 
کافئین  زیرا  کند  می  کمک  بودن  باانرژی 
موجود در شکالت با داشتن ترکیبی تحریک 
پرانرژی  باعث  تئوبرومین،  نام  به  کننده 
شدن مصرف کننده در طول روز می شود. 
منیزیم  از  سرشار  شکالت  در  کاکائوموجود 
است که در واکنش های فیزیولوژیکی بدن 
اکسیدان  آنتی  دارد.  تأثیر  روانمان  و  روح  و 
موجود در کاکائو در مقابله با خستگی نقش 

دارد. موثری 
آووکادو:

بوده  خوب  های  چربی  حاوی  میوه  این 
آووکادو  باشد.  می  نیز  پتاسیم  از  سرشار  و 
زنجیره  تک  اشباع  غیر  مفید  چربی  دارای 
موجب  که  است  اولئیک  اسید  نام  به  ای 
بر  شود.عالوه  می  خون  کلسترول  کاهش 
آن، مصرف آووکادو موجب شفافیت پوست 
و مو نیز می شود. وجود چربی مفید و فیبر 

در آووکادو موجب شده تا سطح قند خون در 
بدن ثابت شود و در نتیجه عمل تمرکز راحت 

گیرد. صورت  تر 
سبزی های برگ سبز:

از طریق مصرف سبزی های  فوالتی که 
می  دریافت  کاهو  و  اسفناج  مثل  سبز  برگ 
را کم می  افسردگی  به  ابتال  احتمال  شود، 
تهیه  ساالد  مصرف  دلیل  همین  به  کند. 
شود. می  توصیه  روز  طول  در  آنها  از  شده 

آب و پیشگیری از خستگی:
خستگی  بروز  از  نیز  کافی  آب  دریافت 
پیشگیری می کند. مطالعات نشان داده اند 
کم آبی )حتی در حد متوسط( می تواند به 
کاهش متابولیسم بدن منجر و موجب شود 
تا انرژی کمی در طول روز داشته باشید. راه 
حل این مشکل بسیار ساده است؛ نوشیدن 
کافی آب و دیگر نوشیدنی های غیرشیرین 

در طول روز.
کیوی:

کیوی جزو منابع خوب ویتامین C است. 
گرم  میلی   93 میوه  این  از  گرم   100 هر 
انرژی  تا  بخورید  کیوی  دارد.   C ویتامین 
خستگی  احساس  و  آورید  دست  به  کافی 
نوشیدنی  و  میوه  آب  طرفدار  اگر  نکنید 

بنوشید. کیوی  اسموتی  هستید، 
این  هستید،  بی حال  و  خسته  اگر 

بخورید را  زا  انرژی  خوراکی های 
خانواده توت ها:

شامل:بلوبری،  رنگ  تیره  های  توت 
آنتی  از  سرشار  سیاه  توت  و  تمشک 
دارای  همچنین  ها  آن  هستند.  اکسیدان 
سالمتی  افزایش دهنده  فیتونوترینت های 
شامل آنتوسیانین ها - ترکیبی که می تواند 
هستند.  کند-  کمک  فشارخون  کاهش  به 
تنظیم  با  و  هستند  فیبر  از  سرشار  ها  توت 
در  تمرکز  تقویت  موجب  خون،  قند  مقدار 
در  انرژی  ناگهانی  افت  از  و  شما می شوند 

کنند. می  پیشگیری  بدن 
لیموترش:

در مطلب خواص لیمو در بخش بهداشت 
خانواده  که  خواندید  نمناک  سالمت  و 
و سبب  برد  بین می  از  را  مرکبات خستگی 
یک  لیموترش  شود.  می  انرژی  افزایش 
انرژی  کسب  برای  العاده  فوق  غذایی  ماده 
برایتان  لیمو  ترشی  اگر  است.  بانشاطی  و 
گریپ  و  پرتقال  با  را  آن  نیست،  انگیز  دل 
فروت مخلوط کنید یا آب لیموترش و عسل 
شاخص  کاهش  سبب  لیموترش  بنوشید. 
گلیسمی غذایتان می شود پس همراه غذا 

نمایید. مصرف  ترش  لیمو 
دانه آفتابگردان و کدو:

تنبل هر دو  و کدو  آفتابگردان  دانه های 
چرب  اسید  پروتئین،  از  نظیری  بی  منبع 
می  که  موادی  هستند،   B ویتامین  و  امگا 

باز  شما  به  را  رفته  دست  از  انرژی  توانند 
در  موجود  تریپتوفان  همچنین  گردانند. 
بیشتر  تولید  موجب  گیاهی،  دانه  دو  این 
طریق  بدین  و  شود  می  مغز  در  سروتونین 
با  بلکه  کند  می  بهتر  را  شما  حال  تنها  نه 

کند. می  مقابله  نیز  اضطراب  و  افسردگی 
گوجه فرنگی:

فرنگی  گوجه  دانید  می  که  طور  همان 
با  از  یکی  است،  اکسیدان  آنتی  از  سرشار 
مقدار  که  ها  اکسیدان  انواع  ترین  اهمیت 
می  یافت  میوه  این  در  آن  از  توجهی  قابل 
آسیب  از  ماده  این  است.  لیکوپن  شود 
های  سلول  به  آزاد  های  رادیکال  رساندن 
جلوگیری می کند و بدین طریق خطر ابتال 

دهد. می  کاهش  آلزایمر  یا  عقل  زوال  به 
میوه گواوا:

مناطق  مخصوص  میوه  گواوا  میوه 
بلوچستان  و  سیستان  مانند  گرمسیری 
نیز  محلی  زیتون  و  سیب  آن  به  که  است 
گفته می شود. در هر 100 گرم، از این میوه 
C دارد که  ویتامین  زا 65 میلی گرم  انرژی 

شود. می  نشاط  و  انرژی  افزایش  سبب 
فلفل دلمه ای قرمز:

فلفل دلمه ای جزو منابع خوب ویتامین 
C است. فلفل سبزی انرژی زایی است که با 
با نشاط  مصرف آن می توانید در طول روز 
باشید. فلفل دلمه ای را می توانید به خوبی 
میان  عنوان  به  خام  صورت  به  و  بشویید 
راحت  هضم  برای  یا  و  نمایید  میل  وعده 
پوست آن فلفل را به مدت چند دقیقه داخل 
فر قرار دهید تا نرم شود، سپس پوست آن را 

جدا کنید./ صدآنالین       ► 

● خوراکی ها و موادغذایی انرژی زا هنگام خستگی و بی حالی     ●

علل وعوامل "خودکشی" در کشور چیست؟

●  "مسائل خانوادگی" در صدر علل خودکشی در کشور     ●
با کاهش خودکشی دارد  تقویت باورهای مذهبی ارتباط مستقیمی 

ارتباط مستقیم استفاده از فضای مجازی با افزایش خودکشی 
3200 محله آسیب خیز و کم برخوردار در کشور داریم 

مسجد جمکران میزبان 
هفدهمین یادواره سادات شهید 

استان قم

یادواره  هفدهمین  برگزاری  از  جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
سادات شهید استان قم با شعار »سادات شهید وارثان فاطمیه«، از روز 

سه شنبه 29 آذر در این مکان مقدس خبر داد.
اشاره  با  سخنانی  طی  آذرماه  آبادی 28  حسین  مهدی  االسالم  حجت 
به اینکه همزمان با ایام فاطمیه هفدهمین یادواره سادات شهید استان 
قم به میزبانی مسجد مقدس جمکران برگزار می شود، اظهار کرد: این 
یادواره با شعار »سادات شهید وارثان فاطمیه«، از روز سه شنبه 29 آذر 
الله صدیقی، مداحی حاج  آیت  با سخنرانی  و عشاء  نماز مغرب  از  بعد 
سعید حدادیان و خاطره گویی سردار کاجی با حضور خانواده شهدای 

سادات در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه این یادواره در روز پنجشنبه اول دی ماه با سخنرانی 
ادامه  توسط حجت االسالم سید مهدی محمدی  قرائت دعای کمیل  و 
خواهد یافت، گفت: هفدهمین یادواره سادات شهید استان قم در روز 
جمعه دوم دیماه با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین میرزامحمدی و 

قرائت دعای ندبه حاج حسن شالبافان به پایان خواهد رسید.
قم،  استان  اینکه  به  اشاره  با  جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
600 شهید سید دارد، ابراز کرد: 500 شهید از شهدای انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس و یکصد شهید از مدافعان حرم که شامل لشکر همیشه 
شهدای  این  اکثر  مزار  که  هستند  زینبیون  تیپ  و  فاطمیون  قهرمان 
بهشت  در  شهدا  سایر  و  )ع(  جعفر  بن  علی  شهدای  گلزار  در  واالمقام 
در  و…حتی  ابراهیم  زاده  امام  شیخان،  شهدای  گلزار  معصومه)س(، 

باشد. می  استان  روستاهای 
حسین آبادی ضمن دعوت از زائران و مجاوران مسجد مقدس جمکران 
در مراسم بزرگداشت این شهدای واال مقام تصریح کرد: شهدای سادات 
از اقشار مختلف جامعه از جمله روحانیت معظم، فرهنگیان، دانشجویان 
و دانش آموزان، ورزشکاران و… هستند؛ اما وجه مشترک ایشان انتساب 
به ائمه معصومین )ع( است که همگی از اوالد و ذریه پیامبر اکرم)ص( 

می باشند و ستارگان زهرایی آسمان شهادت محسوب می شوند.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد آموزش وپرورش قم:
طرح یاریگران زندگی در 60 
درصد از مدارس قم در حال 

اجراست
قم  آموزش وپرورش  اجتماعی  آسیب های  برابر  در  مراقبت  کارشناس 
گفت: طرح یاریگران زندگی عنوان طرحی است که در سال های گذشته 
به مدارس ابالغ  شده و در حال حاضر در 60 درصد از مدارس استان در 

اجراست. حال 
سید حمید درخشان در گفتگو با ایرنا، افزود: برنامه کانون یاریگران با 
هدف ظرفیت سازی برای جلب مشارکت همساالن در پیشگیری اولیه از 

اعتیاد و رفتارهای پرخطر طراحی و تدوین  شده است.
وی تصریح کرد: در این برنامه کوشش شده که با تشکیل و شبکه سازی 
با  همچنین  محله،  و  مدرسه  ذی نفعان  و  دانش آموزان  همیاری های 
رفتارهای  و  اعتیاد  از  اولیه  پیشگیری  زمینه  در  آن ها  توانمندسازی 
پرخطر، زمینه اطالع رسانی کافی و مناسب به دانش آموزان فراهم شود.

دانش آموزان  زندگی، گفت:  یاریگران  اجرای طرح  روند  به  اشاره  با  وی 
به همراه والدین، مدرسه و ذی نفعان محلی تمامی فرآیندهای شناسایی 
رفتارهای پرخطر دانش آموزان تا تدوین راهکارهای پیشگیرانه، طراحی، 
را  مدرسه ای  کوچک  پروژه های  مستندسازی  و  اجرا  جویی،  حمایت 

می کنند. مدیریت  و  برنامه ریزی 
در  ترویجی  و  آموزشی  کارگاه های  رابطه  همین  در  درخشان،  گفته  به 
راستای تحقق تفاهم نامه فی مابین آموزش وپرورش و شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر توسط معاونت مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 

با حضور تسهیل گران و رابطین یاریگران زندگی نیز اجرا می شود.
وی با اشاره به جامعه هدف این طرح ملی، خاطرنشان کرد: این طرح 
دانش آموز،  مخاطبین  برای  و  مقاطع  تمامی  در  و  کشوری  به صورت 
به غیراز  در هر مدرسه  که  برگزار می شود  اولیا  و  اجرایی  کادر  و  معلمان 
از  نفر   50 است،  پرورشی  معاون  و  مدیر  از  متشکل  که  اصلی  اعضای 

هستند. کانون  عضو  نیز  دانش آموزان 
طرح  اجرای  در  قم  مختاری  حسین  حاج  دبستان  این که  بیان  با  وی 
کانون  دستاوردهای  داد:  ادامه  شده،  کشوری  برتر  رتبه  حائز  یاریگران 
نقشه برداری  کامل  فرایند  شامل  استان  مدارس  در  زندگی  یاریگران 
اجتماعی و مساله شناسی، طراحی پروژه های ابتکاری کوچک، حمایت 

است.   مستندسازی  و  اجرا  جویی، 

خبـر
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این  گفت:  اروپا  مسائل  تحلیلگر  یک      ◄
ذهن  از  دور  »قطرگیت«  ماجرای  در  تحلیل 
نیست که آمریکایی ها می خواهند سنگ اندازی 
نیاز  تٔامین کننده  منحصرا  خودشان  تا  کنند 
با  اروپا  روابط  شدن  تیره  که  چرا  باشند  اروپا 
موضوع  روی  بالقوه  صورت  به  می تواند  قطر 
قراردادهای تجاری این اتحادیه نیز تاثیر منفی 

بگذارد.
ایلنا،  با  گفت وگو  در  ساداتیان  سیدجالل 
مالی  فساد  از  ناشی  پس لرزه های  تحلیل  در 
این  به  پاسخ  در  و  )قطرگیت(  اروپا  پارلمان 
رئیس  معاون  مالی  فساد  موضوع  که  پرسش 
با  اروپا  اتحادیه  زمانی که  برهه  اروپا در  پارلمان 
اوکراین دست  بحران  از  ناشی  اقتصادی  بحران 
داشت،  خواهد  تبعاتی  چه  می کند  نرم  پنجه  و 
کنم؛  عرض  مقدمه  یک  است  الزم  ابتدا  گفت: 
است  جهان  در  وقوع  حال  در  زیادی  تحوالت 
به  این معنا که آن نظام تک قطبی که آمریکا  به 
لحاظ هژمونی که داشت ایجاد کرده بود، دچار 
آن  معنای  به  جمله  این  البته  است.  شده  ترک 
نیست که همین حاال نظام ایاالت متحده از هم 
برداشته  بلکه دیواره های آن ترک  پاشیده است 
بعد  تک قطبی  نظام  آن  که  معنا  این  به  است؛ 
برلین  دیوار  فروپاشی  با  جهانی  دوم  جنگ  از 
جماهیر  اتحاد  تجزیه  به  آن  از  پس  و  شروع 
کشور   15 و  روسیه  به  آن  به  تبدیل  و  شوروی 

لیبرال  که  گفت  فوکویاما  آن  از  بعد  شد.  منجر 
پایان  به  است،  شده  حاکم  دنیا  بر  دموکراسی 
و  فروپاشیده  قطبی  دو  نظام  رسیده ایم،  تاریخ 

است. دنیا  آقای  آمریکا 
بودیم  شاهد  آن  از  پس  داد:  ادامه  وی 

جنگ  نکنید،  اشتباه  گفت  هانتینگتون  که 
تمدن ها آغاز شده و هشت تمدن را معرفی کرد 
اسالمی  تمدن  میان  درگیری ها  عمده  گفت  و 
خاتمی  محمد  که  بود  خواهد  غرب  تمدن  و 

»گفت وگوی  موضوع  ما  وقت  جمهوری  رئیس 
سازمان  توجه  مورد  که  کرد  مطرح  را  تمدن ها« 
تئوری  مباحث،  این  قرار گرفت.  نیز  متحد  ملل 
نظام  یک  عمل  در  اما  است  بین الملل  روابط 
این  از  یکی  که  شد  حاکم  جهان  بر  چندقطبی 

توان  نظر  از  که  است  متحده  ایاالت  قطب ها 
است  بین المللی  البی های  و  نظامی  سیاسی، 
که  می کردند  تالش  نیز  دیگر  کشورهای  ولی 

دهند.    نشان  خودی 

کار  روی  روسیه  در  پوتین  وقتی  افزود:  وی 
و  آمده  کار  روی  ک.گ.ب  جوانان  کم  کم  آمد، 
به  نفت  قیمت  و  آمد  کمک شان  به  هم  مسائلی 
140 دالر در هر بشکه افزایش پیدا کرد و این ها 
بدل  قطب  یک  به  هم  روسیه  به  و  گرفتند  جان 
سوسیالیسم  ما  که  کرد  مطرح  نیز  چین  شد. 
باز  درهای  سیاست  و  می کنیم  آغاز  را  مدرنی 
مبدل  سمت  به  هم  چین  و  می گیریم  پیش  را 
امروز  و  کرد  حرکت  جهانی  قطب  یک  به  شدن 
شده  جهان  پرقدرت  قطب  دومین  به  تبدیل 
است و کم کم هم هژمون خود را آغاز می کند. 
به  و  رفته  فراتر  خودش  از  که  است  این  هژمون 
سمت تهاجم پیش برود و دامنه نفوذ خودش را 
بود  این  امروز  تا  توسعه دهد. عمده قصه چین 
که خودش را بسازد و ساخت به این معنا که از 
را  آن ها  تکنولوژی  و  کرد  استفاده  آمریکا  بازار 
جذب کرد و حاال بیش از هزار میلیارد دالر بازار 
تجاری دارد. امروز چین طرح »یک جاده، یک 
بازارهای  سمت  به  تا  کرده  مطرح  را  کمربند« 

کند.  حرکت  دیگر 
این دیپلمات پیشین گفت: چهارمین قطب، 
کرده اند  تالش  گذشته  از  که  بود  اروپا  اتحادیه 
در  حتی  که  کنند  حفظ  را  خودشان  قطبیت  تا 
زمان کلینتون و بوش پسر وقتی که یوگسالوی 
کردند  تالش  اروپایی ها  بود،  تجزیه  حال  در 
مطرح  فرانسه  حتی  و  دهند  نشان  خودی  تا 

برای  ناتو  جز  به  نظامی  نیروی  یک  ما  که  کرد 
را  نگاه  این  کلینتون  که  کنیم  درست  خودمان 
فرودگاه  در  را  روسیه  هم  آمد  یعنی  کرد  تحقیر 
شاهد  هم  ترامپ  زمان  در  کرد.  بمباران  زاگرب 
بوریس  اروپا،  کمر  شکستن  برای  که  بودیم 
به  برگزیت  موضوع  و  کردند  تشویق  را  جانسون 

درآمد.  اجرا 
در  نیز  اروپا  اتحادیه  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
مجموع به سمت استقالل حرکت می کند. االن 
نیز که موضوع اوکراین پیش آمده، آمریکایی ها 
درست  را  داستان  این  روسیه  تضعیف  برای 
کردند که ابتدا این گونه وانمود کنند که مسکو 
خیال کند مانند اوستیای جنوبی و شبه جزیره 
مانند  و  نداد  نشان  واکنشی  غرب  که  کریمه 
سوریه که زیردریایی هسته ای خود را در الذقیه 
به کارش نداشت، در  مستقر کرد و غرب کاری 
تهاجم  سمت  به  می تواند  نیز  اوکراین  ماجرای 
پیش برود اما حاال با واکنش شدید مواجه شده 
جای  تا  می خواهند  آمریکا  و  اروپا  حاال  و  است 
از  و  کنند  تخریبش  و  تضعیف  را  روسیه  ممکن 
که  است  حالی  در  این  کنند.  خارجش  قطبیت 
روسیه پتانسیل های باالیی دارد، دارایی نفت و 
گاز فراوان است و البته یک قدرت اتمی است. 
اوکراین  بحران  در  آمریکا  افزود:  وی 
شود  تضعیف  اروپا  دست  به  روسیه  می خواهد 
رودررویی  وارد  روسیه  با  مستقیم  خودش  و 

اوکراین  برای  که  است  اروپا  این  و  است  نشده 
کشور  این  به  مالی  نظر  از  و  می فرستند  سالح 
این  نیز  روند  این  در  بنابراین  و  می کنند  کمک 
اروپاست که به شدت تحت فشار قرار گرفته که 
اروپایی  کشورهای  متضررترین  از  یکی  آلمان 
نورداستریم  لوله  خط  جریان  در  که  چرا  است 
این کشور  به  ارزان روسیه  بود گاز نسبتا  2 قرار 
صادر شود و حاال در غیاب این خط لوله اقتصاد 
این  همه  است.  شدن  فلج  حال  در  کشور  این 
از  اروپاست.  اتحادیه  تضعیف  جهت  در  موارد 
اتفاقاتی در حال  این منطقه  نیز در  سوی دیگر 
وقوع است که ابعاد آن برای ما مشخص نیست. 
مساله  از  پس  آمریکایی ها  گفت:  ساداتیان 
گاز  شما  به  ما  که  کردند  اعالم  اروپا  به  اوکراین 
خواهیم  تامین  را  شما  نیاز  و  داد  خواهیم  مایع 
تکنولوژی  نیز  قطر  آمریکا،  بر  عالوه  کرد. 
کشور  این  و  دارد  را  مایع  طبیعی  گاز  تولید 
به  صادرات  جهت  در  را  بزرگی  قراردادهای  نیز 
ماجرای  جزئیات  هرچند  کردند.  منعقد  اروپا 
این  اما  نیست  مشخص  ما  برای  »قطرگیت« 
آمریکایی ها  که  نیست  ذهن  از  دور  تحلیل 
خودشان  تا  کنند  سنگ اندازی  می خواهند 
که  چرا  باشند  اروپا  نیاز  تامین کننده  منحصرا 
تیره شدن روابط اروپا با قطر می تواند به صورت 
این  تجاری  قراردادهای  موضوع  روی  بالقوه 

 ► بگذارد.      منفی  تٔاثیر  نیز  اتحادیه 

سال  در  استقالل  کسب  زمان  از  "ترکمنستان      ◄
1991، به دلیل انزوای شدیدش از جهان خارج، چیزی 
جلب  خود  به  را  پراکنده ای  توجه  شمالی،  کره  سطح  در 
این  داخل  تحوالت  وضعیت،  این  نتیجه  در  است.  کرده 
باقی  در  آباد  عشق  می شوند.  دنبال  حساسیت  با  کشور 
باالی  با سطوح  زیرا  این موضعش مصمم است  بر  ماندن 
افغانستان  سمت  از  افراطگرا  شورش  یک  تهدید  و  فقر 
هر  تقریبًا  که  می شود  ایجاد  نگرانی  این  و  است  مواجه 
ثباتی  بی  به  است  ممکن  کشور  این  سیستم  در  تغییری 

شود." منجر 
درباره  تحلیلی  در  پرایس"  "اویل  اینترنتی  پایگاه 
ناشی  زیاد  احتمال  به  حالت  این  می نویسد:  ترکمنستان 
که  اصلی  است؛  آباد  عشق  شدید  بی طرفی  سیاست  از 
شده  ذکر  مرکزی  آسیای  کشور  این  اساسی  قانون  در 
رهبری  تحت  سازمان های  به  پیوستن  از  را  آن  و  است 
یا   )CSTO( مشترک  امنیت  پیمان  مانند سازمان  مسکو، 
دولتهای  سازمان  مانند  آنکارا  رهبری  تحت  سازمان های 
می رسد  نظر  به  اکنون  اما  می دارد.  باز   )OTS( ترک 
در  ترکمنستان  زیرا  است  کردن  تغییر  حال  در  اینها  همه 
ژئوپلیتیکی  شدید  رقابت  موضوع  به  شدن  تبدیل  حال 
آنها  است؛  غرب  و  شرق  از  اعم  خارجی  قدرت های  بین 
آنها بیشتر شود در حالی  با  این کشور  می خواهند روابط 
که مسکو امیدوار است بی طرفی ترکمنستان حفظ شده 

شود. گرفته  اتفاق  این  جلوی  و 
جدید  جمهور  رئیس  محمداف،  بردی  سردار 
قربانقلی  پدرش  جایگزین   2022 مارس  در  ترکمنستان 
بین المللی  سطح  در  ترکمنستان  شد.  محمداف  بردی 
تا  برخی  نظر  از  البته  رخداد  این  است.  شده  فعال تر 

ایجاد  برای  جدید  رهبر  تالش  کننده  منعکس  حدی 
عامل  اما  است.  پدرش  سایه  از  گریز  و  خود  اقتدار 
نتیجه  و  شده  ناشی  خارج  سمت  از  مهم تر  انگیزشی 
و  ترکیه  تا  گرفته  ایران  و  چین  از  قدرت هایی  تالش های 
خودشان  مدار  به  آباد  عشق  کشاندن  برای  اروپا  اتحادیه 
عشق  در  همگی  افغانستان  و  ایران  چین،  است. 
به  نسبت  به ویژه  پکن  داشته اند.  دستاوردهایی  آباد 
کابل  و  تهران  که  حالی  در  است،  بوده  موفق  افغانستان 
مهم ترین  اما  هستند.  پیشرفتهایی  کسب  حال  در  نیز 
اقدامات  ژئوپلیتیکی،  شطرنج  صفحه  این  در  حرکت ها 
با  مقابله  برای  مسکو  تالش های  و  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه 

بوده اند. آنها  رویکردهای 
کننده  گیج  سرعتی  با  اخیر  روزهای  در  اقدامات  این 
همراه شده اند. در ششم و هفتم دسامبر، رشید مردوف، 
همتای  الوروف،  سرگئی  با  ترکمنستان  خارجه  امور  وزیر 
کرد  تاکید  دیدار  این  در  الوروف  کرد.  دیدار  خود  روس 
شریک  و  دوست  "نزدیک ترین  را  عشق آباد  مسکو،  که 
این  به  متقاباًل  مردوف  و  می داند  خود"  استراتژیک 
توافقاتی  با  تنها  نشست  این  اما  داد.  پاسخ  صحبتها 
و  دانشجو  تبادل  جمله  از  حاشیه ای  مسائل  مورد  در 
کشور  هر  آهن  راه  ملی  سازمان های  نمایندگی  گشایش 
است  این  نشانه  این  یافت؛  پایان  دیگر  کشور  خاک  در 
ترکمنستان  عضویت  جلب  برای  امیدش  در  مسکو  که 
پیشرفت  اوراسیا  اقتصادی  جامعه  یا   CSTO سازمان  در 

است. نداشته  چندانی 
دیپلمات  هاکاال،  ترهی  دسامبر،   11 در  سپس 
اروپا در امور  فنالندی که به عنوان نماینده ویژه اتحادیه 
تا  آباد سفر کرد  به عشق  آسیای مرکزی خدمت می کند، 

در جشن های روز جهانی بی طرفی، به مناسبت بیست و 
ترکمنستان،  توسط  وضعیت  این  اعالم  سالگرد  هفتمین 
شرکت کند. همانطور که عشق آباد تاکید کرد، هاکاال در 
را  مختلفی  موضوعات  خود  ترکمنستانی  میزبانان  با  آنجا 
روابط  گسترش  آنها  همه  محور  که  داد  قرار  بحث  مورد 
بازتعریف  نتیجه  در  و  اروپا  اتحادیه  و  ترکمنستان  بین 
بودند؛  آن  داشتن  پاس  ضمن  در  طرفی  بی  ماهیت 

است. تضاد  در  مسکو  روش  با  مستقیمًا  که  رویکردی 
پدرش،  همراه  به  محمداف  بردی  دسامبر،   14 در 
طیب  رجب  میزبان  ترکمنستان،  سابق  جمهور  رئیس 
رئیس  علی اف،  الهام  و  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان، 
جمهوری آذربایجان در یک ملک تفرجگاهی در سواحل 
برنامه  پیش  سال  یک  از  بیش  نشست  این  بودند.  خزر 
بابت  این  از  را  مسکو  و  افتاد  تاخیر  به  اما  شد  ریزی 
به  تا  کند  ایجاد  ترکیه  برای  فرصتی  که  کرد  نگران 
به  مرکزی  آسیای  در  محکم تری  جایگاه  روسیه،  قیمت 
است  احتمال  این  نگران  همچنین  مسکو  آورد.  دست 
سازمان  به  پیوستن  برای  عشق آباد  موافقت  ترکیه  که 
جریان  بالقوه  گسترش  باعث  هم  و  کند  کسب  را   OTS
جای  به   – ترکیه  به  خزر  دریای  طریق  از  ترکمنستان  گاز 
ترجیح  کرملین  که  ایران  و  جنوب  سمت  به  گسترش 

شود. می دهد، 
به  آذربایجان  این رویداد، ترکیه و جمهوری  در جریان 
پیوستن  از  ترکمنستان  نرسیدند.  می خواستند  آنچه  هر 
باعث  که  اتفاقی  کرد؛  خودداری   OTS سازمان  به 
تالش های  به  رغم  حال،  این  با  شد.  مسکو  خرسندی 
این نشست،  برای کم اهمیت جلوه دادن  مفسران روسی 
برای  را  قبلی  تالش های  که  کردند  موافقت  طرف  سه 

طریق  از  غرب  سمت  به  ترکمنستان  گاز  بیشتر  ارسال 
به  و  شده  روسیه  زدن  دور  باعث  که  )تالشی  خزر  دریای 
می کند(  کمک  منطقه  در  خود  نفوذ  گسترش  در  ترکیه 
گفتند،  مسکو  در  ناظران  که  حالی  در  دهند.  گسترش 

در  و  طرفی  بی  روز  مناسبت  به  را  نشست  این  آباد  عشق 
است،  داده  ترتیب  خود  استقالل  بر  مجدد  تاکید  نتیجه 
از زمان آن  اما محل برگزاری نشست ممکن است مهمتر 

 ► ایسنا     / باشد. 

بار  انگلیس  دولت  انرژی،  شدید  بحران  میان  در      ◄
دیگر به سمت استفاده از زغال سنگ رو آورده است. تازه 
ترین تصمیم گیری در این زمینه، موافقت با بهره برداری 
کمبریا  منطقه  در  سنگ  زغال  جنجالی  معدن  یک  از 
30 سال اخیر است که دولت  بار در  این نخستین  است. 
تاکید  انگلیس  دولت  گیرد.  می  تصمیمی  چنین  انگلیس 
تولید آهن استفاده خواهد  برای  این زغال سنگ  از  دارد 

برق. تولید  برای  نه  شد 
این  اندازی  راه  با  خود  اولیه  موافقت  انگلیس  دولت 
پروژه را در آغاز سال 2021 اعالم کرد که خشم سازمان 
مقامات  آن  از  پس  داشت.  دنبال  به  را  غیردولتی  های 
این  در  بازنگری  به  تصمیم  کمبریا  منطقه  در  محلی 
تحقیقاتی  اجرای  به  تصمیم  نیز  دولت  و  گرفتند  پروژه 
در این باره گرفت. در نهایت، بازرسان این پروژه را تایید 
مصنوعی  کربن  کاهش  راهبرد  که  استدالل  این  با  کردند 
فلزات  تولید  در  را  سنگ  زغال  از  استفاده  انگلیس،  در 

است. نکرده  ممنوع 
نظامی  حمله  از  پس  ویژه  به  انرژی  بحران  به  توجه  با 
از سه شرکت  انگلیس همچنین  اوکراین، دولت  به  روسیه 
را که  نیروگاه های خود  این کشور خواست  تولید برق در 
فعال  امسال  زمستان  کند  کار می  زغال سنگ  با سوخت 
هدفش  دارد  تاکید  انگلیس  دولت  حال  این  با  دارد.  نگه 
برای  سنگ  زغال  از  استفاده  کامل  گذاشتن  کنار  که 
تولید برق تا سال 2024 است، به قوت خود باقی است.

ایاالت  انرژی،  بحران  بر  غلبه  برای  دیگر  تالشی  در 
متحده امریکا ارسال محموله های گاز مایع به انگلیس را 
امنیت  زمینه  توافقنامه شراکت دو کشور در  در چارچوب 
انگلیس  دولت  بیانیه  در  داد.  خواهد  افزایش  انرژی، 
مقدار  متحده  ایاالت  آینده  های  سال  در  که  است  آمده 
گاز صادراتی به انگلیس را نسبت به سال 2021 دو برابر 

کرد. خواهد 
آمریکا  انگلیس خاطرنشان شده است  بیانیه دولت  در 
صادرات  به  جهانی  وابستگی  کاهش  برای  انگلیس  و 
تقویت  و  انرژی  بازارهای  در  ثبات  ایجاد  و  روسیه  انرژی 
انرژی  و  ای  هسته  انرژی  از  استفاده  زمینه  در  همکاری 

کرد. خواهند  همکاری  پذیر،  تجدید  های 
بحران  با  همچنین  انگلیس  انرژی،  بحران  بر  عالوه 
بزرگترین  از  یکی  است.  مواجه  فزاینده  های  اعتصاب 
علت  به  داد  هشدار  انگلیس  در  کارگری  های  اتحادیه 
های  فرودگاه  در  گذرنامه  کنترل  بخش  کارکنان  تصمیم 
انجام  برای  میالدی  نوی  سال  تعطیالت  در  انگلیس 
مواجه  زیادی  مشکالت  با  مسافران  احتماال  اعتصاب، 
سازمان  جمله  از  ها  بخش  دیگر  کارکنان  شد.  خواهند 
اعتصاب  به  نیز  بازنشستگی  و  کار  اداره  و  ها  بزرگراه 
به کارکنان  و موج اعتصاب ها  اند  گسترده تصمیم گرفته 
نیز  معلمان  و  آمبوالنس  رانندگان  و  پرستاران  و  آهن  راه 

است. رسیده 
دیپلماسی ایرانی    ► 

 پایگاه اینترنتی "اویل پرایس"

●  سیاست بی طرفی ترکمنستان و تالش اتحادیه اروپا و ترکیه برای کشاندن عشق آباد به رقابت ژئوپلیتیکی     ●

الشرق االوسط 

●  انگلیس درگیر بحران های سنگین اقتصادی     ●

ترکمنستان در مرکز یک رقابت ژئوپلتیک

ساداتیان در گفت وگو یی مطرح کرد:

●  آمریکا خواهان تضعیف روسیه به دست اروپا است     ●
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 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1401114430002001211 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013448 شماره  رأی  1ـ 
به مساحت  بنا شده  بابائی افخم فرزند یاسین علی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  آقای حسن 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302 فرعی   2 شماره  ک  پال از  قسمتی  در  مترمربع   78

  )15716 الف  332.)م  دفتر   46 برات علی صابری صارمی صفحه  از  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 
 1400114430002002398 به پرونده کالسه  140160330002013149 مربوط  2- رأی شماره 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  مسلم،  فرزند  اردواللو  محمد  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2214 از  فرعی  ک شماره   از پال 120مترمربع در قسمتی 
 )15717 الف  5.)م  دفتر   143 صفحه  تولیتی  اکبر  سیدعلی  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 1401114430002000560 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011551 شماره  رأی  3ـ 
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حیدرعلی  فرزند  اعالئی  حسین  محمد  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302 از  فرعی   5 شماره  ک  پال از  قسمتی  در  مترمربع   88 مساحت 

 )15718 الف  533.)م  دفتر   185 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 1401114430002000166 به پرونده کالسه  140160330002013141 مربوط  4- رأی شماره 

 78 مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  احمدعلی  فرزند  مقدمی  حسین  آقای 
اصلی   3123 ک  پال به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی  مکرر   2209 از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع 
علی  سید  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل 

 )15719 الف  5.)م  دفتر   116 صفحه  تولیتی  اکبر 
 1401114430002000809 به پرونده کالسه  140160330002012868 مربوط  5- رأی شماره 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  نیا  جهانی  جهانگیر  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1978 از  فرعی  شماره  ک  پال از  قسمتی  در  مترمربع   186/91

 )15720 الف  255.)م  دفتر   574 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 1401114430002000900 به پرونده کالسه  140160330002013586 مربوط  6- رأی شماره 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اهلعلی  فرزند  کهن  عباس  آقای 
بخشنامه  طبق  که  اصلی   2167 از   فرعی   2 باقیمانده  شماره  ک  پال از  قسمتی  در  108مترمربع 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   2167/2/455 ک  پال به  سازمان 
 )15721 92.)م الف  91 دفتر  از ورثه اشرف میرئی صفحه  از جواد ولی احدی  الواسطه  خریداری مع 
 1400114430002002320 به پرونده کالسه  140160330002013304 مربوط  7- رأی شماره 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله  احسان  فرزند  سعادت  عباسی  جواد  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302 از  فرعی   5 شماره  ک  پال از   قسمتی  در  مترمربع   52/50 بمساحت 

الف  354.)م  دفتر   358 صفحه  فالحی  علیرضا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 
  )15722

 1401114430002000990 به پرونده کالسه  140160330002013737 مربوط  8- رأی شماره 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  احمد   فرزند  زاده  عبداله  عباس  آقای 
مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  1941 اصلی  از  147 فرعی  ک شماره  از پال 74  مترمربع در قسمتی 

 )15723 الف  م   (.129 دفتر   595 صفحه  حکیمی  اطاقعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   15
ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت 
اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی 

ملت( اتحاد  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون 
1401/09/29 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/10/14 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

اجرای  11و2  شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه  4و10  های  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه  پناه  کیانی  کاوه  له  گردیده  ثبت  11/1400ج/297و2/1401ج/371  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
پرداخت  به  هردوپرونده  جمعابابت  است  محکوم  علیه  محکوم  آسیا  نگین  الیاس  بازرگانی  و  کرمی  حسن 
14/435/222/376ریال در حق محکوم له و مبلغ 721/761/118ریال نیم عشر در حق صندوق دولت 
قم   4 بخش  اصلی   27 از  فرعی   73 ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  کرمی(  )علی  ثالث  شخص   ،
به عنوان مال معرفی و توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب تقاضای 
جهت  در  کارشناس  نظر  جلب  ضرورت  و  درخواست  به  عنایت  با  رسد  می  فروش  به  ششدانگ  کل  مالک 
اجازه  با  دادسرا   / دادگاه  اختالف  مورد  موضوع  بودن  تخصصی  و  فنی  و  امر  حقیقت  و  واقعیت  تشخیص 
فاصله از مقررات ماده قرار کارشناسی را صادر و اعالم می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده 
و  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مورد  در  را  خویش  مستدل  و  دعوی  طرفین  از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در 
مترمربع   4042/83 مساحت  به  مق  ثبتی   4 بخش  در  واقع   ، اصلی   27 از  فرعی   73 ثبتی  پالک  ارزیابی 
با جز   1376/1/12 متولد   0371491479 ملی  به شماره  فرزند حسن  مالکیت علی کرمی  با مشخصات 

سهم 6 از کل شش سهم به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 54544 تاریخ 
مورخ  در   : قرار  اجرای  چگونگی  نماید.  ارائه  قم  شهر   26 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1401/4/14
1401/9/5 پس از مطالعه قرار کارشناسی و محتویات پرونده در معیت نماینده مالک از ملک مورد نظر در 
روستای سراجه بازدید به عمل و پس از معاینه و بررسی دقیق محل و تطبیق با سند ملک و برداشت نقاط 
شاخص ملک و پیاده نمودن آن در نرم افزار گوگل ارث موقعیت دقیق ملک در تصویر ماهواره ای پیوست 
و  مذکور  زمین  گرفتن  دقیق  شرایط  و  دقیق  های  بررسی  به  عنایت  با   : کارشناسی  نظریه  گردید.  مشخص 
همجواری آن با محدوده روستا مشخص گردید ، ملک مذکور زراعی و خارج از طرح هادی روستای سراجه 
ولی نزدیک به محدوده طرح هادی قرار دارد که با در نظر گرفتن قیمت عرف منطقه و موقعیت قرار گرفتن 
آن در جوار روستای سراجه ، به ازای هر مترمربع معادل 4/500/000ریال برآورد می گردد ، ملک مذکور 
در تصرف مالک و مساحت آن 4042/83 مترمربع که در مجموع معادل 18/192/735/500ریال برآورد 
از  به  محکوم  استیفا  دارد  می  اظهار  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  راستای  در  همچنین  گردد.  می 
 1401/10/13 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  میسر  مذکور  شده  معرفی  مال  فروش 

ساعت 8/30 الی 8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد 
از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد 
بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می  را  باالترین مبلغ  که 
را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز 
را  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می 
از یک ماه تجاوز نخواهد  نماید. حداکثر مهلت مزبور  به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس  فی 
مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  نوبت در یکی  این اگهی یک  به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

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

این  در  »گویه«؛  روزنامه  گزارش  به      ◄
یکشنبه،  ظهر  از  پیش  بود:  آمده  اطالعیه 
تیز  نوک  شیء  برخورد  اثر  بر  روحانی   4
نفر  دو  شدند.  مجروح  ناشناس  افراد  توسط 
و  دیدگی  آسیب  دچار  که  مصدومان  این  از 
خدمات  تنها  بودند،  شده  سطحی  خراشیدگی 
خوشبختانه  و  کردند  دریافت  سرپایی  درمانی 
با  که  دیگر  مسن  روحانی  دو  عمومی  حال 
نیز  بودند  شده  اعزام  بیمارستان  به  آمبوالنس 
بیمارستان  از  دیگر  ساعاتی  تا  و  است  مساعد 
از  مسن  روحانیون  از  یکی  شوند.  می  مرخص 
آسیب دیدگی  پا دچار  از  و دیگری  ناحیه کتف 

ند. شده ا
روز  نیز  فارس  خبرگزاری  حال  همین  در 
حمله ای  در  ناشناس  افراد  نوشت:  یکشنبه 
شلیک  قم  در  طلبه   3 به  بادی  تفنگ  با  کور 
راکب  ضارب،  شده  انجام  بررسی  برابر  و  کردند 
پس  نیز  مصدومین  و  بوده  موتورسیکلت  یک 
اقدامات  انجام  و  درمانی  مراکز  به  مراجعه  از 
پزشکی به صورت سرپایی درمان شده  و مرخص 

شده اند.
از  تلگرامی  های  کانال  برخی  همزمان 
عمامه  آنچه  برای  ای  رایانه  بازی  یک  طراحی 
توسط  که  دادند  خبر  کنند  می  توصیف  پرانی 

است. شده  تهیه  حکومت  به  معترضان 

می  مطرح  که  پرسشی  میان  این  در  اما 
شود آن است که آیا این حوادث پراکنده باید 
باز  آیا  و  شود؟  قم  روحانیت  نگرانی  موجب 
خواهیم  هایی  اتفاق  چنین  وقوع  شاهد  هم 
چنین  رفع  یا  مقابله  چاره  همچنین  و  بود؟ 

چیست؟ هایی  اذیت  و  آزار 

محقق  انصاری  هادی  دکتر  زمینه  این  در 
نوشت:  یادداشتی  در  شیعی  های  حوزه  تاریخ 
عمامه  دیگر  تعبیری  به  یا  و  پرانی  عمامه  تجربه 
قاپی و در حقیقت اهانت به این جایگاه و لباس 
برمی  پیش  سال  اندی  و  یکصد  ایران،به  در 

گردد.
این پژوهشگر برجسته می نویسد: روز شنبه 
ساعت  یک  قمری،   1327 سال  رجب  سیزدهم 
جمعیت  تهران،  توپخانه  میدان  غروب  به  نیم  و 
میدان  که  توپخانه  گسترده  میدان  انبوهی 
آمد  می  بشمار  هنگام  آن  تهران  شهر  مرکزی 
آینده  از  خبران  بی  این  همه  و  گرفته  بر  در  را 
سیاهی که در پیش دارند !! با سوت و کف زدن و 
فحش و دشنام به شیخ شهید آیة الله شیخ فضل 

دادند. می  نوری  الله 
فاتحان  است:  آورده  خود  یادداشت  در  او 
خود  الفتوح  فتح  به  رسیدن  درحال  تهران!!! 

اجتماعی  سیاسی،  حادثه  ترین  نادر  بودند. 
بود. گرفتن  شکل  حال  در  ایران 

یکی  راهنمایی  با  نوری  الله  فضل  شیخ 
و  صالبت  با  خود  مجروح  پای  با  و  فاتحان  از 

شد. دار  چوبه  راهی  پرهیبت، 
و  مردم  خدا،  با  رسید  که  چهارپایه  کنار 
تو  خدایا  گفت:  سخن  آلوده  خواب  روحانیت 
شاهد باش که من آنچه را که باید بگویم به این 
مردم گفتم... خدایا تو خود شاهد باش که من 

کردم. یاد  قسم  تو  قرآن  به  مردم  این  برای 
کند:  می  ذکر  خود  مطلب  در  انصاری  دکتر 
که  بود  نشده  تمام  شهید،  شیخ  صحبت  هنوز 
از  عمامه  باری  خفت  طرز  به  ارمنی  یوسف خان 
سر شیخ برداشت و به طرف جمعیت پرتاب کرد. 

بود. ایران  در  پرانی  تجربه عمامه  اولین  این 
مشکل  فهمیدند  همه  که  نکشید  طولی 
عمامه  و  نبود  الله  فضل  شیخ  عمامه  مشروطه، 
بود  پهلوی  کاله  برای  ای  مقدمه  شیخ،  پرانی 
شیخ  به  اهانت  شاهدان  سر  بر  دل،  خون  با  که 

گذاشتند. ایران  وملت  فضل الله 
طنین،  پر  و  بلند  صدای  همان  با  شیخ  حاج 
و  مشروطه  با  آمده  کنار  روحانیت  به  خطاب 
من  سر  از  را  عمامه  »این  گفت:  آلود،  خواب 

داشت«. برخواهند  همه  سر  از  برداشتند 
دارد  روشنی  داللت  تاریخی  های  روایت  این 

در  همواره  شیعه  روحانیت  و  حوزه  اینکه  بر 
است  داشته  قرار  ها  اهانت  و  فشارها  معرض 
را  خود  همیشه  روحانیون  تاریخی  ذهنیت  و 
ها  ناامنی  و  ها  دشواری  از  استقبال  آماده 
نیز  قم  در  اخیر  روزهای  دارد. حوادث  نگاه می 
بود  نخواهد  دست  این  از  اتفاقات  آخرین  قطعا 
اما  باشد  کودکانه  شیطنت  یک  اصال  بسا  چه  و 
آشوب  و  کشور  گذشته  ماه  سه  حوادث  ترکیب 
ها و اغتشاشات نشان می دهد تخریب و نفرت 
یک  شیعه  روحانیت  و  طالب  به  نسبت  پراکنی 
است. اصلی  طراحان  نظر  در  اساسی  اهداف 

روحانیت  دهد  می  شهادت  ایران  تاریخ 
یکی از اجزای اصلی تار و پود حیات ایرانیان 
اصالت  و  سالمت  عامل  همین  و  است  بوده 
های  هجمه  و  تاریخی  های  گردنه  در  را  آن 
تاب  و  است  داشته  نگه  محفوظ  سهمگین 
از  است  بخشیده  ایران  ملت  به  باالیی  آوری 
این زیرساخت مستحکم یک  رو تخریب  این 
آرامش  دشمنان  نظر  در  استراتژیک  هدف 

است. مردم 

می  اثبات  گزارش  این  در  مذکور  حکایت 
میان  شکاف  و  جداسازی  برای  تالش  نماید 
در  است  قرن  یک  بر  بالغ  روحانیون  و  جامعه 

این مملکت با حمایت ممالک اجنبی در جریان 
که  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  و  است  بوده 
شیخ  و  دین  بزرگان  های  مجاهدت  و  زحمات 

فضل الله نوری ها به ثمر نشت، شدت می یابد 
از این رو در عین آنکه می توان اطمینان داشت 
حوزه و روحانیت اعتماد به نفس بی نظیری در 
تا  است  الزم  اما  دارد  رخدادهایی  چنین  قبال 

از  حمایت  در  خود  وظایف  به  نسبت  نیز  مردم 
تر  گاه  آ ایرانی  هویت  و  تاریخ  اصیل  بخش  یک 

شوند. گذشته  از 

نیز  جوانان  با  ارتباط  نهضت  آغاز  همزمان 
فکر  خوش  روحانیون  و  جوان  طالب  توسط 
برنامه های بدخواهان  از  خنثی کننده بسیاری 

 ► بود.      خواهد  کشور 

»گویه« بررسی کرد:

●  ریشه های تاریخی تخریب روحانیت شیعه    ●
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد پیش از ظهر یکشنبه هفته جاری 4 روحانی بر اثر برخورد شیء نوک تیز توسط افراد ناشناس مجروح شده اند.

هفته ای  یک  تعطیلی  از  علمیه  حوزه های  مدیر      ◄
داد. خبر  حوزوی  دروس 

حوزه های  مدیر  ازایسنا  نقل  به  »گویه«  گزارس  به 
توصیه هایی  ضمن  پیامی  صدور  با  آذرماه،   28 علمیه، 
خصوص  در  کشور  سراسر  به  اعزامی  دینی  مبلغان  به 
یک  تعطیلی  از  فاطمیه  ایام  در  تبیین  جهاد  ضرورت 

داد. خبر  حوزوی  دروس  هفته ای 
سالروز  است:   آمده  اعرافی  علیرضا  آیت الله  درپیام 
فضیلت   و  طهارت  بانوی  جهان،  زنان  سرور  شهادت 
فاطمه   طاهره  صدیقه   حضرت  هدایت،  و  عفت  والگوی 
زهرا )س( را تسلیت و تعزیت می گویم و بر اساس مصوبه  
مراجع  هماهنگی  با  و  علمیه  حوزه های  عالی  شورای 
تعطیلی  دوم  فاطمیه   مناسبت  به  )دامت برکاتهم(،  عظام 
می نمایم. اعالم  هفته  یک  مدت  به  را  علمیه  حوزه های 
اسالمی  امت  و  ایران  اسالمی  عزیز  میهن  که  اینک 
گاهان،  آ همه  رسالت  دارند؛  قرار  ویژه ای  شرایط  در 
و  دانشگاهیان  روحانیان،  حوزویان،  دردمندان، 
اسالمی؛  انقالب  و  عزیز  اسالم  به  متعهد  نیروهای 
و  روشنگری  تبیین،  جهاد  برای  برخاستن  و  لله  قیام 

است. مطالبه گری 

و  نشر  تاریخی  پایگاه  مثابه  به  علمیه،  حوزه های 
ملجأ  و  ایران  شریف  ملت  تکیه گاه  و  دین  پیام  گسترش 
پشتوانه   مهم ترین  عنوان  به  و  نیازمندان  و  محرومان 

رسالتی  اکنون  جامعه،  اخالقی  و  اعتقادی  معرفتی، 
رو،  پیش  فرصت های  اغتنام  با  و  دارند  بردوش  تاریخی 

سال  تعطیالت  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  تا  فاطمیه  از 
فوری،  فریضه ی  یک  عنوان  به  رمضان،  مبارک  ماه  و  نو 
و  دینی  گسترده  درخواست های  و  نیازها  پاسخ گوی 

بود. خواهند  جامعه  مختلف  اقشار  فرهنگی 
و  فاطمیه  تبلیغی  ایام  به  اشاره  با  پیام  این  در  اعرافی 
بر  تأکید  با  و  شده  یادآور  را  نکاتی  فجر  مبارک  دهه  نیز 
حضرت  واالی  شخصیت  بازنمایی  و  نشان  و  نام  احیای 
صدیقه طاهره )س( آورده است:  اینک از همه  فرصت ها 
عقالنی،  ترسیم  با  و  ببریم  بهره  باید  فاطمیه  ویژه  به 
و  اسالمی  فاخر  الگوهای  سیمای  حماسی  و  عاطفی 
بنمایانیم  را  مستقیم  راه  اسالم،  زالل  پیام  درست  تبیین 
اعتقادی، اخالقی و معرفتی جامعه و جوانان  پایه های  و 
ارزش های  و  امت اسالم  نموده،  تزلزل مصون  از  را  عزیز 

سازیم. همیشه  از  استوارتر  را  جامعه  در  قرآنی 
حوزه  بزرگان  و  اساتید  بیدار،  و  گاه  آ روحانیت  از 
که  می رود  انتظار  جهادی  و  جوان  طالب  از  ویژه  به  و 
سنت  افکنند،  در  نو  طرح های  دراندازند،  نو  شوری 
تاریخی  نیکوی  سیره های  سازند،  زنده  را  صالح  سلف 
سیل  دوره های  جهادی  تجربه های  و  نموده  بازسازی  را 
دهند  نشان  و  بخشند  دوباره  جانی  را  کرونا  و  زلزله  و 

آن  از  خدا،  بر  توکل  و  الی الله  انقطاع  با  روحانیت  که 
و  عزت  امنیت،  جان فدای  و  مردم  خدمت  در  مردم، 
سربلندی مردم و جوانان عزیز است و در یورش بی امان 
فرهنگ  و  اخالق  عقاید،  به  صفتان  شیطان  و  بیگانگان 
و  ترکیبی  و  شناختی  جنگ  با  مقابله  عرصه   در  و  مردم 
و  ایران  اسالم،  ضد  بر  نامتقارن  و  پیچیده  چندضلعی 
با  هرچند  مطالبه گر،  و  مدافع  و  شجاع  استوار،  انقالب، 

ایستاد. خواهد   - مظلومیت 
ساده  و  مردمی  زندگی  سبک  تقویت  میان؛  این  در   
و  مجریان  مسئوالن،  میان  در  ویژه  به  حوزوی،  زیستی 
مردمی،  عمیق  و  گسترده  ارتباط  تحکیم  و  امر  متولیان 
منزلت  و  اجتماعی  سرمایه   ارتقای  و  بازسازی  برای 

دارد. ضرورت  روحانیت  فرهنگی 
برابر  در  و  گوناگون  اندیشه های  رنگارنگ  بازار  در 
گسترده  صحنه   در  و  فکری  تولیدات  متنوع  طیف 
بازار  آشفته  در  و  مجازی  فضای  و  رسانه ای  متکثر  و 
برابر  در  نیز  و  باطل  و  حق  محتواهای  درآمیختگی 
پرسش های گوناگون جامعه و نسل جوان و نیز رویارویی 
و  کهن  ابزارهای  همه   از  باید  مشهود،  ترکیبی  جنگ 
هنری،  گوناگون  قالب های  و  مؤثر  روش های  و  نوین 

و  برد  بهره  فرصت ها  و  فضاها  همه   از  و  رسانه ای  و  ادبی 
گرفت. کار  به  را  گوناگون  تخصص های  و  توانایی ها 

شعر،  خطابه،  و  منبر  مسجد،  پیام  این  در  اعرافی 
مدح و روضه حسینی را از فرصت های موجود ذکر کرده 
و  جوشان  کانون های  عنوان  به  مساجد  است:   آورده  و 
سنت های  و  دینی  اندیشه   تعمیق  در  بنیادین  محورهای 
باید  تاریخی،  و  متنوع  کارکردهای  با  عبادی،  و  اخالقی 
روشی  مثابه  به  نیز  خطابه  و  منبر  یابد.  تعالی  و  بازسازی 
و  جذابیت  همه   با  تاریخ،  طول  در  آفرین  موج  و  کارآمد 

است. فعال  و  نو  رویکرد  نیازمند  آن  سبک های  تنوع 
حسینی  روضه   و  رثاء  مدح،  ادب،  شعر،  هم چنین 
ظرفیت های  جذاب،  و  قدسی  و  متعالی  هنرهای  و 
خوبی  ظرفیت های  اکنون  الهی  فضل  به  و  است  واالیی 
سوی  از  شود.  فعال تر  باید  و  دارد  وجود  عرصه  این  در 
برنامه های  و  اسالمی  تربیت  پایگاه  باید  را  خانه ها  دیگر 

داد. قرار  فرهنگی 
مدیران،  همکاری  با  و  شمرد  مهم  باید  را  مدارس 
دانش  نهادهای  و  عزیز  دانش آموزان  مربیان،  معلمان، 
آموزی و بسیج، آن ها را به کانون های علم، ادب، اخالق، 
 ► فزاینده مبدل ساخت.      پیشرفت  و  بیداری  گاهی،  آ

●   حوزه های علمیه یک هفته تعطیل شد     ●


