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تأکید رئیس شورای شهر قم بر بازنگری 
ساختار خدمات شهری؛

خبرهای خوش شهردار قم در حوزه 
حمل ونقل عمومی؛

معاون استاندار قم عنوان کرد:

کاهش هزینه های 
نگهداری شهر ضروری 

است

وظایف دستگاه های 
مختلف در حوزه ایمنی 

مشخص شود

از باز شدن گره کور مترو با 
واگذاری ۵۵ واگن تا ورود 
موتورسیکلت های برقی 
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صفحه 3

از آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند، روزنامه گویه بر پایه همین رسالت، در نظر دارد ستون } تریبون شهروندان { خویش 
را 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 هر مطلبی که مستدل، مستند و همراه با مدارک و آدرس صحیح 
باشد را منتشر خواهد کرد و پاسخی که مسئووالن  در اختیار روزنامه گویه قرارمی دهند نیز در همین ستون 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    

"استان قم"جعبه تقسیم راه های مواصالتی کشور؛"استان قم"جعبه تقسیم راه های مواصالتی کشور؛

ایمن سازی جاده ها پیش شرط ایمن سازی جاده ها پیش شرط 
صفحه صفحه 22  توسعه اقتصادی قم استتوسعه اقتصادی قم است

اطالعیــه روزنامـه گویـه

آیت الله خاتمی:

بدون امنیت توسعه اقتصادی و اجتماعی 
هم محقق نمی شود                                                  
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حرکت ُکند احداث کارخانه  چادر مشکی در قم؛  

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
پاسخ نداد!                                                   
صفحه 5

تلنگر - وحید حاج سعیدی   

جـام جهانی قطـر و 
شیلنگ توالت!                                                   
صفحه 7

رئیس فدراسیون هندبال:   

هندبال استان قم را باید به روزهای 
خوبش بازگرداند                                                   
صفحه 6

رحیمی جهان آبادی     

طالبان باید فرایند دولت سازی در 
افغانستان راتقویت وفراگیر کند                                             
صفحه 7

گزیـده خبـرها
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ارتباط با مدیرمسئول  
0912762۵987   

خبرهای خوش شهردار قم در حوزه حمل ونقل عمومی؛
از باز شدن گره کور مترو با 
واگذاری ۵۵ واگن تا ورود 

موتورسیکلت های برقی برای 
کاهش آلودگی هوا

قم  شهر  به  واگن   55 تحویل  قطعی  قرارداد  ابالغ  از  قم  شهردار 
بااعتباری بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: قرارداد 100 
نیز به امضا رسیده که  با بانک مهر در کشور  هزار موتورسیکلت برقی 

می شود. گرفته  نظر  در  سهمیه ای  نیز  قم  شهرداری  برای  قطعًا 
رسمی  جلسه  هفتمین  و  شصت  در  نژاد  سقاییان  سیدمرتضی  دکتر 
حمل ونقل  ملی  روز  تبریک  ضمن  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
ابالغ شده  قم  به شهر  واگن   ۵۵ تحویل  قرارداد قطعی  اظهار داشت: 
۳۰ هزار  یعنی معادل  یورو  ۷۰ میلیون  به  نزدیک  و رقم قرارداد  است 

است. ریال  میلیارد 
واگن ها  خرید  بابت  قم  شهر  مدیریت  هزینه ای  هیچ  افزود:  وی 
نمی دهد و هزینه آن را دولت پرداخت می کند که می تواند برای شهر 

باشد. گره گشا  و  خوب  بسیار  قم 
با  برقی  موتورسیکلت  هزار   ۱۰۰ قرارداد  کرد:  تصریح  قم  شهردار 
بانک مهر در کشور نیز به امضا رسیده که قطعًا برای شهرداری قم نیز 
می تواند  هوا  آلودگی  کنترل  در  که  می شود  گرفته  نظر  در  سهمیه ای 

کند. کمک  شهری  مدیریت  به 
روز  گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را  اتوبوس  دستگاه   ۹۹ خرید  وی 
ناوگان  وارد  دستگاه   ۹۹ این  از  دستگاه   ۱۵ گذشته  هفته  چهارشنبه 
اتوبوس رانی شد و تا پایان سال ۳۵ دستگاه دیگر تحویل گرفته و وارد 

می شود. قم  شهرداری  اتوبوس رانی  ناوگان 
نیز عنوان و خاطرنشان  را  ۵۰ دستگاه ون  نژاد، خرید  دکتر سقاییان 
تا  می کند  کمک  قم  شهرداری  به  اتفاقات  این  مجموع  کرد: 
خوشبختانه  و  باشیم  داشته  را  به روزتری  و  کارآمد  عمومی  حمل ونقل 
در  و  شد  باز  مدت ها  از  بعد  نیز  فرسوده  تاکسی های  نوسازی  سایت 

دارد. جامعی  برنامه های  شهرداری  نیز  رابطه  این 
در  ما  متأسفانه  گفت:  و  کرد  اشاره  پژوهش  حوزه  به  سپس  وی 
تیپ  آیین نامه   ۱۴۰۰ سال  از  و  کرده ایم  عمل  ضعیف  پژوهش  بخش 
به  شروع  ابالغ،  به  توجه  با  و  است  ابالغ شده  شهرداری  پژوهش های 
بخش  دو  این  همکاری  و   ۹۷ سال  از  شوراها  پژوهش های  مرکز  کار 
 ۱۰ و  کنیم  باز  را  شهری  مدیریت  در  پژوهش  راه  بتوانیم  امیدواریم 

بدهیم. اختصاص  پژوهش  به  را  مطالعات  بودجه  ردیف  درصد 
قم  شهرداری  برنامه ریزی  معاونت  حوزه  کرد:  خاطرنشان  قم  شهردار 
اقدام خوبی انجام داده و در حدود ۱۰۰ پروژه که اکثرًا هم کاربردی 
است را احصا کرده و اگر بتوانیم به کمک شورا تعدادی از آن ها را به 
سه  پژوهش های  قالب  در  تا  کنیم  معرفی  کشور  سراسر  دانشگاه های 

ماه، ۶ ماه و یک ساله انجام شود.
مدیریت  و  شهر  معضالت  کاهش  در  پژوهش  اهمیت  به  پایان  در  وی 
و  چالش ها  می توانیم  کار  این  با  گفت:  و  کرد  اشاره  کارآمد  و  علمی 
در  خوبی  گام  و  داده  قرار  موردبررسی  را  شهری  مدیریت  مشکالت 
و  علمی تر  تصمیماتمان  و  برداریم  معضالت  و  مشکالت  رفع  جهت 

شود. اتخاذ  گذشته  از  شفاف تر 

اخذ مجوز جذب 10 نیرو در 
سازمان قطار شهری قم با تأیید 

وزیر کشور

انسانی  نیروی  سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم گفت: 10 
در سال 1400 با تأییدیه وزیر کشور به سازمان قطار شهری اضافه شده 

است.
تذکر  به  اشاره  با  قم،  شهر  شورای  جلسه  در  باف  انگشت  محمدرضا 
نیرو  جذب  بر  مبنی  قم  شهر  اسالمی  شورای  بودجه  برنامه  کمیسیون 
با  شهری  قطار  سازمان  در  جذب شده  نیروی   ۱۰ تعداد  داشت:  اظهار 

است. بوده  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  اطالع 
وی افزود: برای شش نیرو که قرارداد کارگری دارند مصوبه هیئت مدیره 
با  بودجه سال ۱۴۰۰  اصالحیه  در  و  داریم  را  مصوبه شورای سازمان  و 

اشاره شده است. این موضوع  به  مصوبه شورای اسالمی شهر 
کشور  وزیر  کرد:  تأکید  قم  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  سرپرست 
تأییدیه آنان برای گزینش  با  نیز در جریان جذب این تعداد نیرو بوده و 

شد. انجام  آن ها  وضعیت  تبدیل  و  جذب  کارهای  و  معرفی شده 
به دنبال مجوزهای  تأیید شفاهی وزیر کشور  با وجود  اینکه  بیان  با  وی 
رسمی و قانونی آن نیز هستیم، خاطرنشان کرد: در ضمن این افراد بیش 
بدون  که  نبودن  نیرویی  و  دارند  را  شهرداری  در  کار  سابقه  سال   ۱۰ از 
سابقه وارد سازمان شوند و تنها ردیف پرداخت حقوق آن ها تغییر کرد.

معاون استاندار قم عنوان کرد:
وظایف دستگاه های مختلف در 

حوزه ایمنی مشخص شود

وظایف  کرد:  تاکید  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شود. مشخص  ایمنی  حوزه  در  مختلف  دستگاه های 

استان  فنی  شورای  جلسه  در  آذرماه   ۲۹ سه شنبه  معتمدی  ابراهیم 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  جلسات  سالن  در  که  قم 
فنی  شورای  در  باید  که  اتفاقاتی  از  یکی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم 

است. قبلی  جلسات  مصوبات  پیگیری  شود،  دنبال 
جزیی  صورت  به  وظایف  باید  ایمنی  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 
مشخص و تقسیم شود، عنوان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد در صورت 
سازمانی  چه  توسط  کم کاری  دهیم  تشخیص  می توانیم  اتفاقات  بروز 

است. بوده 
کرد:  خاطرنشان  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت 
چراکه  کند  عمل  خود  وظایف  راستای  در  جدیت  با  باید  نهادی  هر 
برساند. مردم  به  بسیاری  خسارات  می تواند  حوزه  این  در  کم کاری 
وی در پایان تاکید کرد: کم کاری در این عرصه به هیچ وجه پذیرفتنی 
به  فعل  ترک  عنوان  به  شود  مشاهده  مواردی  چنین  اگر  و  نیست 

می شود. معرفی  قضایی  نهادهای 

پس از یک دهه و برای نخستین بار توسط دولت سیزدهم؛
کمک بالعوض برای 

خرید 99 دستگاه اتوبوس 
درون شهری به قم 

بالعوض  کمک  از  قم  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
داد. خبر  درون شهری  اتوبوس  دستگاه   ۹۹ خرید  برای  دولت 

ابراهیم ملکی در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعالم خبر فوق، اظهار 
اتوبوس  کمبود  و  فرسودگی  مشکل  رفع  به منظور  کشور  وزارت  کرد: 
با  قرارداد  عقد  به  نسبت  قم،  شهرداری  مجموعه  در  درون شهری 

کرد. اقدام  دیزل  ایران خودرو  شرکت 
دستگاه   ۹۹ تأمین  برای  که  قرارداد  این  مبلغ  کل  داد:  ادامه  وی 
میلیارد   ۱۲۸ که  بوده  تومان  میلیارد   ۵۱۲ مبلغ  به  است،  اتوبوس 

است. دولت  سهم  میلیارد   ۳۸۴ و  قم  شهرداری  سهم  آن  تومان 
اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
شد،  خواهد  تأمین  دولت  بالعوض  کمک های  محل  از  هزینه  این 
شهرداری  مجموعه  به  و  تأمین  دستگاه   ۱۵ تاکنون  کرد:  خاطرنشان 
اضافه شده است و تالش بر این است تا پایان سال مابقی نیز تأمین و 

شود. قم  شهر  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  وارد 

روغن های موجود در اتاق 
اصناف قم هفت ماه پیش 
تحویل اداره زندان ها شد

قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
میان  توزیع  هدف  با  قم  اصناف  اتاق  در  موجود  روغن های  گفت: 
کمیته"ستاد  تصمیم  که،با  بود  شده  خریداری  مجموعه  این  کارکنان 

شد. زندان ها  اداره  تحویل  استان"  یارانه های  سازی  مردمی 
از  پس  امسال  ماه  اردیبهشت  در  کرد:  بیان  وندا  فوالدی  سیاوش 
توزیع میان کارکنان  برای  این روغن ها  پیگری، مشخص شد  و  اطالع 
اتاق اصناف خریداری شده است و مساله تخلف و گران فروشی نبوده 
سازی  "مردمی  کمیته  در  موضوع  این  ادامه  در  حال  هر  به  است؛ 
کمیته  تصمیم  نهایتا  و  گردید  بررسی  نیز  قم  استانداری  در  یارانه ها" 
اتاق اصناف، میان سازمان مربوطه  این بود که روغن های موجود در 

شود. توزیع  نیازمند  دستگاه های  و 
را  نظر  مورد  روغن های  اصناف  اتاق  راستا،  همین  در  داد:  ادامه  او 
و  داد  قرار  زندان ها  اداره  اختیار  در  کمیته،  جلسه  صورت  اساس  بر 
حل  پیش  ماه  هشت  الی  هفت  حدود  یعنی  زمان  همان  در  موضوع 

گردید. فصل  و 

خبـرخبـر

◄     خبرگزاری مهر قم: یکی از مزیت های اصلی قم قرار گرفتن در 
از  تا قم  امر موجب شده  این  و  ۱۷ استان کشور است  محور مواصالتی 

باشد. برخوردار  استراتژیک  و  مهم  موقعیت  و  جایگاه  یک 
در  تردد  تا  شده  موجب  قم  استان  بودن  زائرپذیر  دیگر  سویی  از 
ملی  و  مذهبی  مناسبت های  در  خصوص  به  استان  این  محورهای 
بیش  استان  راهداری  کل  اداره  اعالم  اساس  بر  که  باشد  ویژه  و  خاص 
خودروهای  به  متعلق  قم  محورهای  از  عبوری  ترددهای  درصد   ۸۵ از 

است. غیربومی  پالک 
۸ کریدور  با وسعت کم خود  از جمله معدود استان های است که  قم 
به  کشور  راه های  تقسیم  جعبه  عنوان  به  دلیل  همین  به  و  دارد  ورودی 
شمار می رود. استان قم بیش از هزار و ۸۰۰ کیلومتر جاده شامل بیش 
 ۳۰۰ ۲۳۰ کیلومتر بزرگراه و بیش از  آزاد راه، بیش از  ۲۰۰ کیلومتر  از 

راه روستایی دارد. ۶۰ کیلومتر  و فرعی و هزار و  راه اصلی  کیلومتر 
و  آزادراه ها  خصوص  به  قم  استان  راه های  چالش های  از  یکی 
امر  این  که  است  باال  تردد  دلیل  به  آنان  زودهنگام  خرابی  بزرگراه ها 
تأثیر  بی  نیز  قم  استان  جاده ای  تصادفات  شدت  و  آمار  بودن  باال  در 

. نیست
در  همواره  که  خودروها  باالی  تردد  دلیل  به  تهران   - قم  راه  آزاد 
زودهنگام،  شدن  خراب  و  دارد  قرار  تردد  حجم  نظر  از  باالی  رتبه های 
آن  از  کیلومتر  چندین  روکش  سال  هر  و  دارد  قرار  نگهداری  اولویت  در 

می شود. تعمیر 

بزرگراه های  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  سلفچگان-راهجرد  محور 
حمل  و  باال  ترافیک  دلیل  به  که  دارد  قرار  قم  استان  در  کشور  ترانزیتی 
که  است  آسفالت  زودرس  خستگی  و  اضمحالل  شاهد  ترکیبی  نقل  و 
هندسی  گیری  لکه  عملیات  قم  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  کل  اداره 
و یک الیه روکش حفاظتی را به طول حدود ۱۵ کیلومتر در این بزرگراه 

اجرا دارد. را در دست 
روکش  شود  استفاده  محور  این  در  است  قرار  که  حفاظتی  الیه 
و  آب  امولسیون،  قیر  از  ترکیبی  که  دارد  نام  سل  اسالری  حفاظتی 
جلوگیری  ضمن  آسفالت  فرج  و  خلل  در  نفوذ  با  که  است  سنگدانه 
نیز  را  آسفالت  مفید  عمر  سال  سرد  فصل  در  زدگی  یخ  و  آب  نفوذ  از 

می دهد. افزایش 
از  ریال  میلیارد   ۸۰ بر  بالغ  اعتباری  با  پروژه  این  اجرایی  عملیات 

می رسد. اتمام  به  سال  پایان  تا  و  آغاز  امسال  خردادماه 
صورت  قم  استان  راه های  ایمنی  ارتقای  راستای  در  مهمی  اقدامات 
محورهای  آسفالت  روکش  بهسازی  به  می توان  آن ها  جمله  از  که  گرفته 
تابلوها  تعمیر  پل ها،  دهانه  ایمن سازی  روستایی،  و  فرعی  شریانی، 
آرام سازی  خط کشی،  احیای  گاردریل،  تعمیر  اخطاری،  و  خدماتی 

است. اقدام  دست  در  مستمر  صورت  به  که  کرد  اشاره   … و  شیب 
سلفچگان   - راهجرد  محور  خیز  حادثه  نقطه  رفع  طرح  اجرای 

قم در 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سلفچگان قم در گفتگو 
 - راهجرد  محور  خیز  حادثه  نقطه  رفع  طرح  اجرای  به  اشاره  با  مهر  با 
ترکیبی  ترافیک  چشمگیر  حجم  به  توجه  با  گفت:  قم  در  سلفچگان 
امانی،  پیمانی-  از  اعم  طرح هایی  اجرای  سلفچگان   – راهجرد  بزرگراه 
اولویت  در  همیشه  آن،  ایمنی  ارتقای  و  حوادث  کاهش  منظور  به 

است. بوده  قم  استان  راهداری  کل  اداره  اقدامات 
خیز  حادثه  نقاط  رفع  و  بررسی  شناسایی،  به  اشاره  با  قنبری  حامد 
امامزاده  مقدس  آستان  محدوده  گفت:  سلفچگان  راهجرد-  محور 
که  است  بزرگراه  این  در  واقع  نقاط  خیزترین  حادثه  از  محور  این  جعفر 
 ۵ ارتفاع  اختالف  و  محور  قوس  در  مقدس  آستان  گرفتن  قرار  دلیل  به 
طرح  ناایمن،  دسترسی  رمپ های  همچنین  و   ۹ راه  سطح  با  آن  متری 

گرفت. قرار  کار  دستور  در  آستان  این  محدوده  سازی  ایمن 
 ۵۰ گفت:  و  کرد  عنوان  متر   ۳۰۰ را  طرح  اجرایی  مسیر  طول  وی 
در  امامزاده  بنای  با  راه  موازات  به  متری،   ۶ مفصلی  نیوجرسی  قطعه 
مفصل  وسیله  به  نیوجرسی ها  اتصال  دلیل  به  که  شده  نصب  محل 
واحدی  العمل  برخورد خودرو، عکس  و  انحراف  تعبیه شده، در صورت 

می کند. جلوگیری  نقلیه  سقوط  از  چشمگیری  حد  تا  و  داشته 

ایمن سازی محدوده  راستای  اقدامات صورت گرفته در  از دیگر  وی 
پنج  افزود:  و  کرد  اشاره  لرزاننده  شیارهای  اجرای  به  مقدس،  آستان 
ردیف شیار لرزاننده )رامبل(به مساحت ۴۵ متر در عرض راه اجرا شده 
راننده  به  صدا  تولید  و  لرزش  صورت  به  که  هشداری  نقش  دلیل  به  که 
جوانب  رعایت  و  خودرو  سرعت  کاهش  در  می تواند  می شود  منتقل 

شود. واقع  مؤثر  راننده  توسط  ایمنی 
ایمن  منظور  به  که  ضروری  اقدامات  جمله  از  داد:  ادامه  قنبری 
ورودی  رمپ های  ساماندهی  گرفته،  صورت  آستان  محدوده  سازی 
تعدد  با  و  بود  برخوردار  نامناسب  وضعیتی  از  که  است  آن  خروجی  و 
بود. شده  بسیاری  حوادث  وقوع  موجب  ایمنی  فاقد  دسترسی  راه های 

کهک قم-  بزرگراهی  محور  احداث  اجرایی 
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به اجرایی احداث محور 
جاری،  سال  در  گفت:   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  کهک  قم-  بزرگراهی 
نقاط  جمله  از  که  ورجان  پردیسان-  محور  احداث  اجرایی  عملیات 
آغاز  انتظاری  چشم  سال   ۱۲ گذشت  از  بعد  بوده  استان  خیز  حادثه 

. شد
پردیسان-  محور  دوم  باند  احداث  عملیات  داشت:  بیان  صادقی 
بهجت  الله  آیت  میدان  تا  ورجان  میدان  از  کیلومتر   ۱۳ به طول  ورجان 
که  شد  شروع  خردادماه  در  تومان  میلیارد   ۱۷۲ اولیه  مبلغ  با  پردیسان 
برداری  بهره  به  کهک  قم-  محور  از  بخش  این  سال  پایان  تا  امیدواریم 

باشیم. محور  این  شدن  خطه  چهار  شاهد  و  برسد 
غیر  تقاطع  احداث  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  گفته  به 
شده  مزین  مقاومت  جبهه  شهدای  نام  به  که  ورجان  میدان  همسطح 
گذشته  سال  یک  طول  در  استان  راه  حوزه  پروژه های  دیگر  از  است 

است. بوده 
هوایی  و  آب  تنوع  و  گردشگری  جذابیت  به  اشاره  با  صادقی 
این محور در طول سال،  ترافیک  و  تردد  باالی  شهرستان کهک و حجم 
و  ترافیکی  گره  شاهد  آن  در  همواره  که  نقاطی  از  یکی  داد:  توضیح 
با  که  است  ورجان  میدان  محدوده  هستیم  فوتی  و  جرحی  تصادفات 

شد. خواهد  رفع  مشکل  این  همسطح  غیر  تقاطع  ایجاد 
اظهار  نیزار  قم-  محور  در  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  صادقی 
اعتباری  به دلیل مشکالت  پروژه همواره طی سالیان گذشته  این  کرد: 
با  گذشته  سال  از  که  است  شده  اجرایی  عملیات  در  توقف  دچار 
حال  در  توقف  بدون  آن  ساخت  عملیات  اعتبار،  میلیارد   ۴۵ تخصیص 

است. اجرا 
۳۸ عملیات  ۳۰ الی  وی گفت: در محور قم- نیزار محدوده کیلومتر 
درصد   ۷۰ با  کردن  خطه  چهار  به  خطه  دو  از  مسیر  بهسازی  و  تکمیل 
زودی  به  پروژه  این  امیدواریم  و  است  اجرا  دست  در  فیزیکی  پیشرفت 

برسد. برداری  بهره  به 
اشاره  جعفریه  قم-  پروژه  به  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مجاور  از  قم-جعفریه  محور  آسفالت  اجرایی  عملیات  گفت:  و  کرد 
جاری  در سال  کیلومتر   ۱۰.۵ طول  به  قم  به سمت  سنگی  کاروانسرای 

است. شده  اجرا  و  آغاز  سیمان  با  تثبیت  روش  به  بهسازی  روش  به 
شهید  کمربندی  اول  فاز  تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین 

نی سلیما
برای  نیاز  مورد  اعتبار  گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
قم-  کمربندی  به  معروف  سلیمانی  شهید  کمربندی  نخست  فاز  تکمیل 

شد. تأمین  است،  غرب  به  شرق  کریدور  ادامه  سلفچگان 
به گفته صادقی، این طرح حدود دو سال و نیم است که آغاز شده و 
انجام  خصوصی  بخش  درصد   ۳۰ و  سرمایه گذار  درصد   ۷۰ مشارکت  با 

می شود.
بانک  وام  قم،  به  جمهور  رئیس  گذشته  سال  سفر  در  داد:  ادامه  وی 
به  دولت  سهم  به عنوان  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار  یک  مبلغ  به  ملی 
اخذ  به زودی  مسئوالن  پیگیری  با  که  شد  مصوب  مشارکت  صورت 

. د می شو
سهم  مابقی  این که  به  اشاره  با  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 ۱۲ کرد:  امیدواری  ابراز  می شود،  پرداخت  نقدی  به صورت  نیز  دولت 
استان  ترافیک  کاهش  در  بسزایی  تأثیر  که  طرح  این  ابتدایی  کیلومتر 
بهره برداری برسد. به مرحله  آینده  ۲ سال  را در مدت  و تصادفات دارد 
تصادفات  و  ترافیک  سلیمانی  شهید  کمربندی  تکمیل  با  گفت:  وی 
) علی  امام  کمربندی  و  حل  جمال  امامزاده  سمت  به  تن   ۷۲ محور 

می شود. شهری  مجهز  محور  به  ع)تبدیل 
شهید  سردار  کمربندی  افزود:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کیلومتر  از  آن  نخست  فاز  که  است  کیلومتر   ۱۱۴ سلیمانی  قاسم  حاج 
۱۱ آزادراه قم- تهران به طول ۳۲ کیلومتر آغاز می شود و بعد از گذر از 
می یابد؛  خاتمه  نیزار  قم-  محور  هفت  کیلومتر  در  سلفچگان  قم-  محور 
کیلومتر   ۳۰ و   ۴۵ حدود  در  ترتیب  به  نیز  سوم  و  دوم  فاز  مسیر  طول 

است.
-گرمسار  قم  بزرگراه  قم  استان  تردد  پر  محورهای  از  دیگر  از  یکی 
است که مشکل اصلی این محور فقدان مجتمع های رفاهی است و قول 
پایان  تا  مساعد در رفع مشکالت و ایجاد روشنایی این محور داده شد و 
 ► برساند.      بهره برداری  به  را  پمپ بنزین  است  قرار  سرمایه گذار  سال 

"استان قم"جعبه تقسیم راه های مواصالتی کشور؛

ایمن سازی جاده ها پیش شرط 
توسعه اقتصادی قم است

یکی از چالش های راه های قم به خصوص آزادراه ها و بزرگراه ها خرابی زودهنگام آسفالت به دلیل تردد باال 
است که در افزایش آمار و شدت تصادفات جاده ای استان نیز بی تأثیر نیست.
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ارتباط با مدیرمسئول  
0912762۵987   

www.gooyeh-qom.com

سازمان آگهی های روزنامه گویه
 آگهـــــی مـی پذیــــــــرد

تلفن: 09184480402

تأکید رئیس شورای شهر قم بر بازنگری ساختار خدمات شهری؛

کاهش هزینه های نگهداری شهر 
ضروری است

خدمات  ساختار  بازنگری  بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهری گفت: روند افزایشی هزینه خدمات شهری زیاد بوده و بیشتر 
به  نیاز  می رسد  نظر  به  که  است  انسانی  نیروی  بخش  در  هزینه ها 

دارد. بازنگری 
به گزارش شهرنیوز، دکتر حسین اسالمی در شصت و هفتمین جلسه 
آذرماه   ۲۶ روز  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
به عنوان  هوا  آلودگی  معضل  داشت:  اظهار  حمل ونقل  ملی  روز 
کمیت  و  کیفیت  با  مستقیمی  ارتباط  کالن شهرها  معضالت  از  یکی 

دارد. عمومی  حمل ونقل 
شهر  در  ترافیک  فرهنگ  و  رفتارها  تغییر  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
کاهش  و  عمومی  حمل ونقل  از  مردم  استفاده  افزایش  برای  افزود: 
حمل ونقل  کمیت  و  کیفیت  افزایش  باید  شخصی،  خودروهای  تردد 
حمل ونقل  معاونت  کار  دستور  در  فرهنگی  کار  کنار  در  عمومی 
و  گرفته  قرار  شهر  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  و  شهرداری 
شهر  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  نمونه  رانندگان  از  و  شود  توجه  آن  به 

می کنیم. قدردانی  و  تشکر 
۳۰ درصد کاهش  به الیحه  ادامه  در  قم   اسالمی شهر  رئیس شورای 
رضا)ع(  امام  بیمارستان  از  آتش نشانی  سازمان  بازدید  خدمات  بهای 
متعلق به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این بیمارستان 
بسیار  نیز  کرونا  دوران  در  و  می کند  خدمات رسانی  خاصی  قشر  به 

است. تخفیف  این  و شایسته  بوده  مردم  خدمت  در  و  فعال 
اشکال  تبعیض  این  اما  دارد  اشکال  ناروا  تبعیض  کرد:  تأکید  وی 
نیاز  و  است  متفاوت  بیمارستان ها  سایر  از  بیمارستان  این  و  نداشته 

دارد. مساعدت  این  به 
رفت وروب  مانند  شهری  خدمات  هزینه  افزایش  به  پایان  در  اسالمی 
بوده  زیاد  شهری  خدمات  هزینه  افزایشی  روند  گفت:  و  کرد  اشاره 
اصلی  سؤال  اما  است،  انسانی  نیروی  بخش  در  هزینه ها  بیشتر  و 
نظر  به  که  خیر،  یا  بدهیم  ادامه  می توانیم  روش  این  با  که  است  این 

دارد. بازنگری  به  نیاز  می رسد 

اخوان، عضو شورای شهر قم:
درآمدهای شهرداری با قانون 

جدید درآمدهای پایدار محدود 
می شود 

خصوص  در  را  مدیریت شهری  نگرانی  قم  اسالمی شهر  عضو شورای 
درآمدهای آینده شهرداری ها بر اساس قانون جدید درآمدهای پایدار 
آینده  در  شهرداری ها  درآمدهای  گفت:  و  شد  یادآور  شهرداری ها 
جدید  ساختار  یک  با  شهری  خدمات  هزینه  باید  و  می شود  محدود 
توجه شود. آن  به  بیشتر  مالی  با وجود محدودیت  و  کند  پیدا  کاهش 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  هفتمین  و  شصت  در  اخوان  مجید 
شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  تذکر  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی 
اسالمی شهر قم به سازمان آتش نشانی مبنی بر پرداخت هزینه بدون 
به  الیحه  هزینه  این  پرداخت  برای  باید  داشت:  اظهار  بودجه   ردیف 

است. شده  کوتاهی  موضوع  این  به  نسبت  و  می شد  فرستاده  شورا 
زیباسازی،  سازمان  بودجه  تفریغ  مجوز  اخذ  الیحه  ادامه  در  وی 
بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر را موردبررسی قرار داد و افزود: 
داشته  بودجه  تومان  میلیارد   ۴۰ حدود   ۱۴۰۰ سال  در  سازمان  این 
که  می کند  پیدا  کاهش  تومان  میلیارد   ۱۱ به  اصالحیه  در  که  است 

است. کم  بسیار  سازمان  این  برای 
این  کیفی  عملکرد  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
موضوع  این  به  نسبت  باید  و  نمی شود  دیده  بودجه  در  سازمان 
شهری  بازآفرینی  کمیته  در   سازمان  نقش  زیرا  شود،  انجام  بازنگری 
بسیار  حرم  پیرامون  و  فرسوده  بافت  در  پروژه ها  اجرای  بر  نظارت  و 

دارد. بیشتری  توجه  به  نیاز  و  بوده  کلیدی 
آینده  درآمدهای  خصوص  در  را  شهری  مدیریت  نگرانی  وی 
شهرداری ها  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  اساس  بر  شهرداری ها 
آینده محدود می شود  در  درآمدهای شهرداری ها  و گفت:  یادآور شد 
و  پیدا کند  با یک ساختار جدید کاهش  باید هزینه خدمات شهری  و 

شود. توجه  آن  به  بیشتر  مالی  محدودیت  وجود  با 

خبـر

◄     به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، 
هفتمین  و  شصت  در  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
مزاحم  تماس های  زیاد  تعداد  به  اشاره  با  قم، 
بیش  داشت:  اظهار  آتش نشانی  سازمان  به 
آتش نشانی  سازمان  به  تماس ها  درصد   ۶۰ از 
و  خطا  بروز  باعث  عدد  این  و  بوده  مزاحمت 
شده  آتش نشانی  سازمان  در  زیادی  مشکالت 

است.
محل  به  نیرو  اعزام  روند  اصالح  از  وی 
درصد  کاهش  برای  افزود:  و  داد  خبر  حادثه  
نحوه  شهروندان،  مال  و  جان  حفظ  و  خطا 
اصالح  و  بازبینی  حادثه  محل  به  نیرو  اعزام 
پاسخ  سازمان  به  شهروندان  تماس  تمام  و  شد 

می شود. داده 
شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
امیدواریم  کرد:  تصریح  قم  شهرداری 
فرهنگ  به  توجه  شهروندان  همکاری  با 
نوجوانان  و  کودکان  گاه سازی  آ و  شهروندی 
آتش نشانی  سازمان  برای  مزاحمت  خطرات  با 
به  مزاحم  تماس  تعداد  این  کاهش  شاهد 

باشیم. سازمان 
خدمات  بهای  افزایش  به  ادامه  در  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره   ۱۴۰۱ سال  در  شهری 
 ۱۷ از  بیش  سال  در  که  است  کالن شهری  قم 
و  می کند  برگزار  را  مذهبی  و  ملی  مناسبت 
خدمات  ارائه  شهری  مدیریت  در  ما  سیاست 
همچنین  و  مسافران  و  زائران  به  قابل قبول 

است. شهروندان 

خاطرنشان  پایان  در  مقدم  اصفهانیان 
هزینه ها  بودجه  و  قرارداد  اساس  بر  ما  کرد: 
پرداخت  بر  ما  سیاست  و  می کنیم  پرداخت  را 
ابتدای  در  و  است  کارگران  حق وحقوق  کامل 
را در خدمات  ۲۵ درصد سنوات کارگران  سال 
در  و  کردیم  پرداخت  سبز  فضای  و  شهری 
کشور  در  مدت  این  که  اجتماعی  موضوعات 
وجود داشت ما حق وحقوق کارگران را به موقع 

کردیم. پرداخت 
60 درصد تماس ها با آتش نشانی  بیش از 

قم مزاحمت است
اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  جعفری  عباس 
شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  تذکر  به 
تماس  درصد   ۶۰ از  بیش  قم  شهر  اسالمی 
مزاحمت  را  آتش نشانی  سازمان  به  شهروندان 
پرونده ای  در  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
شده  غرامت  پرداخت  به  محکوم  آتش نشانی 
نیروهای  اول،  بازدید  در  متأسفانه  که  است 
پایگاه  به  و  نکرده  مشاهده  حریقی  آتش نشان 
نیروها،  بازدید  زمان  در  اما  بازمی گردند 
و  داشته  خفگی  حالت  حادثه  محل  آتش 

است. نبوده  قابل تشخیص 
از  کارخانه  صاحب  کرد:  تصریح  وی 
شکایت  خسارت  برای  آتش نشانی  نیروهای 
برای  را  آتش نشانی  سازمان  دادگاه  و  کرده 
در  و  کرده  محکوم  محل  دوباره  بازدید  عدم 
نداشتن  بر  مبنی  آتش نشانی  سازمان  اعتراض 
 ۳۰ نیز  مالک  نگهبان  و  حریق  اعالم  سیستم 

شد. صادر  قطعی  رأی  و  مقصر  درصد 

خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
این  چون  داد:  ادامه  قم  شهرداری  ایمنی 
اتفاق در پایان سال افتاده بود و اجراییه برای 
مسدود  امکان  و  بودند  کرده  صادر  سازمان 
مبلغی  بود،  سازمان  حساب های  شدن 
در  نتوانستیم  و  شد  پرداخت  قسط   ۱۲ طی 
به  آن  الیحه  و  کنیم  مطرح  را  این  اصالحیه 

نشد. ارائه  شورا 
لزوم احداث 3 ایستگاه آتش نشانی جدید 

در قم برای کاهش زمان رسیدن به حوادث
و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس  همچنین 
جلسه  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  معماری 
خدمات  به  موردنیاز  پهنه  سه  به  شهر،  شورای 
اظهار  و   کرد  اشاره  شهر  در  آتش نشانی 
در  پهنه  یک  و  شهر  حریم  در  پهنه  دو  داشت: 
در  ویژه  خدمات  به  نیاز  که  دارد  وجود  شهر 

دارند. آتش نشانی  حوزه 
شهردار  از  درخواست  با  امرللهی  روح الله 
آتش نشانی  ایستگاه های  ساخت  بر  مبنی  قم 
باف،   عالی  مجموعه  افزود:  پهنه  سه  این  در 
پهنه ای  سه  سفید  کوه  و  شمس آباد  مجموعه 
رده  ایستگاه  یک  حداقل  به  نیاز  که  بوده 
زمان  حادثه  بروز  صورت  در  تا  دارد  پایین 

کند. پیدا  کاهش  محل  به  رسیدن 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
سه  این  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
صورت  در  و  بوده  خطرزا  محدوده،  و  پهنه 
شهر  برای  را  سنگینی  هزینه های  حادثه  بروز 

 ► داشت.      خواهد 

معاون شهردار قم: 60 درصد تماس ها با آتش نشانی قم مزاحمت است

مزاحمین تلفنی بالی جان آتش نشانی قم!
با  شهر  شورای  اعضای  و  شهری  مدیران  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  هفتمین  و  شصت  در 
سازمان  برای  مزاحمت  خطرات  با  نوجوانان  و  کودکان  آگاه سازی  و  شهروندی  فرهنگ  آموزش  به  تاکید 
سازمان  به  تماس ها  درصد   60 از  بیش  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  قم  شهردار  معاون  کردند.  تاکید  آتش نشانی 
است. شده  آتش نشانی  سازمان  در  زیادی  مشکالت  و  خطا  بروز  باعث  عدد  این  و  بوده  مزاحمت  آتش نشانی 

نائب رئیس شورای شهر تاکید کرد:
عدم پیش بینی زیرساخت ها در 

الحاقیات جدید به قم، مشکل ساز 
می شود

اجرای  و  شهر  توسعه  با  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
الزم  تدابیر  اگر  پردیسان  در  زمین هایی  الحاق  و  مسکن  ملی  طرح 
اندیشیده نشود به زودی با مشکالت زیادی روبه رو خواهیم شد که الزم 

شود. پرداخته  آن  به  جدی  به صورت  است 
به گزارش شهرنیوز،  محمود مسگری در شصت و هفتمین جلسه رسمی 
سازمان  عوامل  اعزام  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
آتش نشانی در موارد مشکوک به مزاحمت تلفنی اظهار داشت: هرچند 
تعداد تماس های مزاحم به سازمان آتش نشانی زیاد است، اما در همه 

موارد باید نیرو به محل اعالم حادثه اعزام شود.
را  افزایش هزینه خدمات شهری در بودجه سال ۱۴۰۱  ادامه،  وی در 
مورد توجه قرار داد و افزود: با توسعه شهر و اجرای طرح ملی مسکن و 
الحاق زمین هایی در پردیسان اگر تدابیر الزم اندیشیده نشود به زودی 
با مشکالت زیادی روبه رو خواهیم شد که الزم است به صورت جدی به 

آن پرداخته شود.
نمایندگان  در جلسه  کرد:  تأکید  قم  اسالمی شهر  رئیس شورای  نائب 
قم با وزیر راه و شهرسازی باید این موضوع مطرح شود، زیرا شهرداری 
را  نزدیک  آینده ای  در  را  گسترده  صورت  این  به  خدمات  ارائه  توان 

داشت. نخواهد 

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر قم خبر داد:
افزایش ۴1 درصدی 

هزینه خدمات شهری در متمم و 
اصالحیه بودجه 1۴01 شهرداری قم

افزایش  از  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
41 درصدی هزینه خدمات شهری در متمم و اصالحیه بودجه 1401 

داد. قم خبر  شهرداری 
با اشاره  حسین صابری در شصت و هفتمین جلسه شورای شهر قم، 
آتش نشانی  سازمان  بازدید  خدمات  بهای  کاهش  درصد   ۳۰ الیحه  به 
اظهار  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  متعلق  رضا)ع(  امام  بیمارستان  از 
دوران  در  رضا)ع(  امام  بیمارستان  که  خدماتی  به  توجه  با  داشت: 
بهای  درصدی   ۳۰ کاهش  بر  مبنی  درخواستی  داده،  ارائه  کرونا 

است. داشته  خدمات 
وی سپس اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان قطار شهری 
جذب  شهری  قطار  سازمان  مشکالت  از  یکی  گفت:  و  کرد  مطرح  را 
باید در این خصوص پاسخ داده و مدارک و  نیرو بدون مجوز بوده که 

ارائه دهند. قم  به شورای اسالمی شهر  به صورت کامل  را  آن  اسناد 
به  سپس  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تفریغ  مجوز  اخذ 
شهرداری قم اشاره و بیان کرد: تحقق درآمد سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری قم در سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۶ درصد و تحقق هزینه 

است. بوده  درصد   ۹۶ معادل  نیز  سازمان 
آتش نشانی  سازمان   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تفریغ  مجوز  اخذ  وی 
سازمان  درامد  تحقق  کرد:  تصریح  و  مطرح  نیز  را  قم  شهرداری 
تحقق  و  درصد   ۸۸ معادل   ۱۴۰۰ سال  در  قم  شهرداری  آتش نشانی 

است. بوده  درصد   ۹۱ نیز  سازمان  هزینه 
صابری در ادامه اخذ مجوز متمم و اصالحیه بودجه پیشنهادی سال 
بودجه  اصالحیه،  در  گفت:  و  کرد  بررسی  را  قم  شهرداری   ۱۴۰۱
 ۲۳ نیز  مصارف  در  و  آمده  منابع  کل  در  افزایش  درصد   ۲۱ حدود 
شهری  خدمات  مبلغ  افزایش  بابت  و  شده  لحاظ  افزایش  درصد 

داریم. را  بازنگری  و  کاهش  درخواست 
افزایش در درآمدها، شش درصد  ادامه داد: در متمم سه درصد  وی 
واگذاری  در  افزایش  درصد  سه  مالی،  دارایی  واگذاری  در  کاهش 
عوارض  از  حاصل  درآمدهای  نهایتًا  و  داشته ایم  سرمایه ای  دارایی 
عمومی شش درصد افزایش،  درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 
مصارف  درآمدهای  و  خدمات  بهای  و  افزایش  درصد   ۳۷ شهرداری 

است. داشته  کاهش  درصد   ۳ نیز  شهرداری  انتفاعی 
داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
کاهش،   درصد   ۲۸ شهرداری  وجوه  از  حاصل  درآمدهای  همچنین 
و  افزایش  درصد   ۱۸ دولتی  سازمان های  و  دولت  اعطایی  کمک های 

است. داشته  افزایش  درصد   ۳۲ شهرداری  درآمدهای  کل  جمع 
متمم  در  کلی  به صورت  نیز  مصارف  بخش  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعتبار هزینه ای در مصوبه یک درصد افزایش، تملک دارایی مالی نیز 
دو درصد افزایش و دارایی سرمایه ای سه درصد کاهش داشته است و 

بخش خدمات به صورت کلی ۴۱ درصد رشد داشته است.

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  ۱۰/۱۴۰۰ج/۹۳۸  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۰ شعبه  در 
محکوم  علیه  محکوم  رزوه  صالحی  قاسم  علیه  فرهنگیان  محد  گردیده 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۳/۴۵۷/۲۱۸/۱۴۰ریال  پرداخت  به  است 
ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱۷۲/۸۲۰/۹۰۷ریال 
از  فرعی   ۱۸۰ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  شهبازی(  )مرتضی 
ارزیابی  به شرح ذیل  نموده که کارشناس  توقیف  ۱ قم  ۱۰۹۸۱ اصلی بخش 
 ۸۰ ۳/۰۷۳ سهم مشاع از  ۱۳۵ مقدار  ۵۱ و  نموده است. ضمنا حسب مواد 
محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم 
ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۸۰ از  مشاع  سهم   ۰/۱۵۳ مقدار  و  به( 
 -۱ رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه 
مرتضی  و  قلی  خلیفه  محمد   ، حیدری   ، علی  آقایان   : مالکین  مشخصات 
 -۲ اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  کدام  هر  شهبازی 
 ۱ – پالک   ۱۱ – نبش کوچه  ناجا  – خیابان شهدای  بنیاد   – موقعیت ملک : قم 
۳- مشخصات ثبتی ملک : ملک دارای سه سند دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۹۸۱ از  فرعی   ۱۸۰ ملک  شماره  به 
مورد  ملک  ششدانگ  عرصه   : ملک  اعیان  و  عرصه  مشخصات   -۴ باشد.  می 
 ۸/۱۵۰ به مساحت  قم  ۱۰۹۸۱ اصلی بخش یک  از  فرع   ۱۸۰ نظربه شماره 
ثبتی  پالک  به  متر   ۲۷/۷ طول  به  دیواریست  شماال  اربعه  حدود  با  مترمربع 
از  ۱۷۹ فرعی  ۴۳/۲۱ به شماره  ۱۰۹۸۱ اصلی شرقا دیوار به دیوار به طول 
۳۳/۵ به شارع  ۱۰۹۸۰اصلی جنوبا در دو قمست اول درب و دیوار به طول 
۵۰/۳ متر به صورت پخی به شارع  ۲۴ متر دوم دیواریست به طول  به عرض 
عرض  به  کوچه  به   ۷۲/۱۷ طول  به  دیواریست  و  درب  غربا  متر   ۲۴ عرض  به 
دارای  مذکور  ساختمان  است.  گردیده  بنا  احداث  آن  روی  بر  که  متر  هشت 
و  احداث  تجاری  متر   ۳۰ همکف  طبقه  در  و  دارد  قرار  پیلوت  روی  طبقه   ۶
باشد.  کاربری مسکونی می  با  مترمربع   ۱۵۰ فوقانی هر طبقه حدود  طبقات 
راه  بدنه   ، سفید  سقف  و  بدنه   ، سرامیک  طبقات  کف  سنگ  ساختمان  نمای 
بام دورچینی  نپذیرفته و پشت  با که نصبیاتی در واحد ها  ۲۰/۱ سنگ  تا  پله 

می  نظر  به  ضروری  نکته  این  ذکر  باشد.  نمی  برداری  بهره  آماده  ملک  که 
هیچگونه  انتقال  و  نقل  اینکه  لحاظ  با  ذیل  در  شده  مشخص  ارزش  که  رسد 
منع قانونی نداشته و بدهی به بانک ها ، شهرداری ، سایر ادارات و اشخاص 
بازدید  هنگام  در  ضمنا  است.  گردیده  تعیین  ندارد  نیز  حقوقی  و  حقیقی 
عنایت  با  موصوف  ملک  ششدانگ  ارزش   : ملک  ارزش   -۶ بود.  تخلیه  ملک 
 ، موجود  شرایط   ، الذکر  فوق  مشخصات  و  موارد   ، بازار  کنونی  وضعیت  به 
، سایر  احدای  اعیانی  ، کیفیت   ، مساحت  ، شارع دسترسی  موقعیت محلی 
جهات موثر در ارزیابی ، در صورت صحت و اصالت سند بدون در نظر گرفتن 
بیست  ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  اینجانب  نظر  به  تعهدات  و  دیون 
مبلغ  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  که  تومان  میلیارد  هفت  و 
مقرر  گردد.  می  اعالم  و  برآورد  تومان  میلیارد  نه  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ۸/۴۵ الی   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا 
سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 
اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک 

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



سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر      ◄
نمایشگاه  کرد:  عنوان  قم  استان  کشاورزی  جهاد 
با  قم  استان  عشایری  و  روستایی  زنان  توانمندی 
غذایی  امنیت  در  روستایی  زنان  آفرینی  نقش  شعار 
جهاد  سازمان  در  دی ماه  یکم  تا  آذر   ۲۹ تاریخ  از 

شود. می  برگزار  قم  کشاورزی 
ترویج  هماهنگی  مدیر  فرد  شکوریان  کاظم 
در  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی 
روستایی  زنان  توانمندی  نمایشگاه  ایسنا،  با  گفتگو 
زنان  آفرینی  نقش  شعار  با  قم  استان  عشایری  و 
یکم  تا  آذر   ۲۹ تاریخ  از  غذایی   امنیت  در  روستایی 
می  برگزار  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  دی ماه 

. د شو
و  رشد  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  فرد  شکوریان 
های  توانمندی  شناساندن  و  محصوالت  ارائه  بهبود 
زنان روستایی و عشایری شناساندن و برجسته کردن 
نقش سازنده زنان روستایی در تولید و امنیت غذایی 
مختلف  های  روش  با  کنندگان  تولید  آشنایی  کشور، 
تجربیات  تبادل  هدف  با  جلسات  برگزاری  بازاریابی، 
اهداف  از جمله  را  استان  روستاهای مختلف  از  زنان 

کرد. معرفی  نمایشگاه  این 
جهاد  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر 
جلسات  برگزاری  داد:  ادامه  استان  کشاورزی 
به روز  هدف  با  و  مجرب  اساتید  حضور  با  آموزشی 
بسته  و  سازی  برند  محصوالت،  ارائه  نحوه  کردن 
از  محصوالت  مجازی  فروش  و  رسانی  بازار  بندی، 

است. نمایشگاه  این  راستای  در  ها  برنامه  دیگر 

شکوریان فرد با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور 
۳۰ نفر از زنان روستایی برگزار می شود، یادآور شد: 
نمایشگاه  این  در  کنندگان  تولید  از  مهمی  بخش 

جهاد  های  آموزش  تحت  قبل  از  که  هستند  کسانی 
را  محصوالتی  و  گرفتند  قرار  روستاها  در  کشاورزی 
کنند  می  عرضه  نمایشگاه  این  در  کردند  تولید  که 

روستایی  زنان  صندوق  اعضای  هم  بخشی  همچنین 
. هستند

زنان  خرد  اعتبارات  صندوق   ۲۷ اینکه  بیان  با  وی 

آموزش  کرد:  اضافه  دارد،  وجود  استان  در  روستایی 
بندی،  بسته  و  برندسازی  مباحث  خصوص  در  هایی 
ایده پردازی و خالقیت و همچنین مباحث تخصصی 

فرآوری  خشکبار،  تهیه  عرقیات،  تهیه  نحوه  همچون 
فرآورده  و  عسل  تولید  باغی،  و  دامی  محصوالت 
دارویی  گیاهان  فرآوری  و  کشت  عسل،  زنبور  های 
که  خردی  وام های  با  و  شده  داده  روستایی  زنان  به 
کردند  دریافت  روستایی  زنان  اعتبارات  صندوق  از 
کنند. ارائه می  نمایشگاه  این  در  و  تولید  محصوالتی 
کشاورزی  جهاد  کرد:  تصریح  فرد  شکوریان 
در  سال  طول  تمام  در  را  ترویجی  و  آموزشی  مباحث 
متنوع  هدف  های  گروه  برای  و  مختلف  روستاهای 
زراعت،  دام،  همچون  متفاوت  شغلی  های  رشته  در 
سطح  افزایش  هدف  با  محصول  فرآوری  و  باغبانی 

کند. می  برگزار  کیفی  و  کمی  لحاظ  به  تولیدات 
جهاد  سازمان  کشاورزی  ترویج  هماهنگی  مدیر 
روستایی  زنان  از  برخی  کرد:  بیان  استان  کشاورزی 
کنند  دریافت  را  تشویقی  های  استاندارد  توانستند 
استاندار  تولید کردند که حد  این معنا محصوالتی  به 
شده  رعایت  ها  آن  در  شیمیایی  سموم  از  استفاده 
اداره  طرف  از  هم  سالمت  گواهی  و  است  سالم  و 
استاندارد برای این محصوالت صادر شده که در این 

شود. می  عرضه  نمایشگاه 
جوانان  کانون  دو  اینکه  بیان  با  فرد  شکوریان 
روستایی و عشایری را در شهرستان جعفرآباد و کهک 
هدف  با  ها  کانون  این  در  شد:  یادآور  کردیم،  ایجاد 
روستاها  در  مدیر  و  توانمند  جوان،  کشاورزان  تربیت 
آموزش های تخصصی  و  آموزش مهارت های زندگی 
در زمینه پرورش قارچ، زنبور عسل، ماهیان زینتی و 

 ► ارائه می کنیم.     را  و...  زینتی  پرندگان 

جامع  دانشگاه  سرپرست      ◄
هنرمندان  گفت:  قم  کاربردی  علمی 
کشور  سرمایه های  که  استادکاران  و 
فرآیند  وارد  راحتی  به  می توانند  هستند 
شوند  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  آموزش 
خود  مهارت های  و  اطالعات  گنجینه  تا 
صورت  تجربه  تبادل  تا  بدهند  انتقال  را 

. د بگیر
دانشگاه  سرپرست  فالح،  محمدرضا 
گفتگو  در  قم،  کاربردی  علمی  جامع 
زائر  سوغات  پروژه  به  اشاره  با  ایسنا  با 
نوع   ۵۰ از  بیش  قم  در  کرد:  عنوان  قم 
روی  نقاشی  سفال،  مانند  دستی  صنایع 
دارد  وجود  و...  جاجیم  فرش،  شیشه، 
صورت  به  را  آن ها  از  برخی  می توان  که 
دوره های  یا  و  درس  تک  رشته های 

داد. آموزش  مهارتی 
تجربیات  حفظ  لزوم  به  اشاره  با  وی 
قم،  دستی  صنایع  هنرمندان  و  استادان 
استادکار  هنرمندان  قم  در  کرد:  تصریح 
است  نیاز  که  دارند  وجود  متعددی 
تجربیات آنان ثبت و ضبط شود و با توجه 
فرآیند  دانشگاهی  سیستم  در  اینکه  به 
اتوماتیک  صورت  به  دانش  مدیریت 

و  پایدار  به صورت  رعایت می شود، دانش 
ثابت به دوره های بعد انتقال پیدا می کند 
های  دوره  تدریس  در  خاطر  همین  به 
آموزشی از این استادان هنرمند استفاده 

. می کنیم

و  علمی  دانشگاه  در  کرد:  بیان  وی 
خبره  مدرسان  عنوان  با  قانونی  کاربردی 
داریم و افرادی که سابقه ۱۰ سال فعالیت 
در  می توانند  دارند  را  رشته ای  در  مفید 
کنند  تدریس  کاربردی  و  علمی  دانشگاه 

بدهند. انتقال  را  خود  تجربیات  و 
علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست 
هنرمندان  کرد:  اظهار  قم  کاربردی 
کشور  سرمایه های  که  استادکاران  و 
فرآیند  وارد  راحتی  به  می توانند  هستند 

شوند  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  آموزش 
خود  مهارت های  و  اطالعات  گنجینه  تا 
صورت  تجربه  تبادل  تا  بدهند  انتقال  را 

. د بگیر
مثبت  بازخورد  به  اشاره  با  وی 

گفت:  آموزش  نوع  این  به  دانشجویان 
دانشجویان از حضور این هنرمندان خبره 
دانشجویان  وقتی  زیرا  کردند  استقبال 
رشته  آن  استادکار  شان  مدرس  می بینند 
را  گری  کوزه  فوت  اصطالح  در  و  است 
فرا  بیشتری  اشتیاق  با  می دهد  آموزش 
انگیزه  با  هم  استادکار  آن  و  می گیرند 

می دهد. آموزش  را  فنون  همه 
آموزش  صرف  اینکه  به  اشاره  با  فالح 
مثاًل  کرد:  اضافه  نیست،  کافی  مهارت  و 
اما  تابلو فرش در قم پیشینه قدیمی دارد 
بازارهای جدید  نوآوری، خالقیت،  به  نیاز 
و شیوه های نوین بازاریابی دارد به همین 
عالوه  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  خاطر 
افراد  می کند  تالش  مهارت،  آموزش  بر 
خالق،  افراد  تا  دهد  پرورش  کارآفرین  را 

باشند. پذیر  ریسک  و  نوآور 
علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست 
دانشگاه  تفاوت  داد:  ادامه  قم  کاربردی 
این است  مراکز  با سایر  کاربردی  و  علمی 
نیاز  مورد  مهارت های  دانشگاه  این  که 
از  فرد  که  وقتی  تا  می دهد  آموزش  را 
مهارتش  بتواند  می شود  خارج  دانشگاه 

کند. سازی  تجاری  را 

که  افرادی  از  بسیاری  کرد:  بیان  وی 
می کنند  فعالیت   ... و  فرش  حوزه  در 
به  نمی توانند  و  نمی برند  را  الزم  منفعت 
خاطر  همین  به  بفروشند  واقعی  قیمت 
دانشگاه علمی و کاربردی به دنبال کامل 

است. کار  بازار  تا  تولید  مسیر  کردن 
علمی  دانشگاه  اینکه  بیان  با  فالح 
و  کسب  زنجیره  یک  از  بخشی  کاربردی 
کار است، اظهار کرد: فرآیند کسب و کار 
بانکی  تسهیالت  و  مسیر  تسهیل  به  نیاز 
سازندگی،  بسیج  با  خاطر  همین  به  دارد 
انتظامی  نیرو  بازنشستگان  و  امداد  کمیته 
این حلقه ها  تا  برگزار شده است  جلساتی 
ایجاد  افزایی  هم  و  شوند  متصل  هم  به 
و  دارند  سرمایه ای  که  افرادی  تا  شود 
به  هستند  کار  و  کسب  ایجاد  دنبال  به 

شوند. متصل  دارند  مهارت  که  افرادی 
علمی  جامع  دانشگاه  سرپرست 
کاربردی قم بیان کرد: وام گرفتن بدترین 
گزینه است؛ زیرا عالوه بر اینکه باید سود 
اقساط  پرداخت  بالفاصله  کرد،  پرداخت 
یک  در  که  حالی  در  می شود  شروع  هم 
دهی  سود  به  رسیدن  برای  کار  و  کسب 
 ► کرد.     صبر  باید  سال  یک  تا  گاهی 
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم عنوان کرد؛

رعایت حجاب خط قرمز گردشگری 
استان قم

کرد:  بیان  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
ورودی  زائران  و  گردشگران  تا  اندیشید  تمهیداتی  برنامه ریزی  با  باید 
حضرت  حرم  حرمت  عفاف،  و  حجاب  رعایت  با  قم،  مقدس  شهر  به 

شود. حفظ  دیگر  مکان  هر  از  بیش  )س(  معصومه  فاطمه 
علیرضا ارجمندی روز سه شنبه ۲۹ آذر در جلسه بررسی دستورالعمل 
حضور  با  که  قم  گردشگری  تأسیسات  در  حجاب  و  عفاف  اجرایی 
حجت االسالم و المسلمین علی اصغر گرجی دبیر ستاد امر به معروف 
و  ارزش  حجاب  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم  استان  منکر  از  نهی  و 
جدا  ایران  ملت  از  را  آن  توانست  نخواهد  کس  هیچ  و  است  صیانت 
کارهای  الزم،  مقدمات  و  تمهیدات  بر  عالوه  آن  حفظ  برای  اما  کند. 

است. نیاز  فرهنگی  عمیق 
ادامه  قم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
فعالیت  قم  گردشگری  تاسیسات  در  که  کارمندانی  و  کارکنان  داد: 
ملزم  می کنند،  خدمت  )س(  بیت  اهل  کریمه  زائران  به  و  می کنند 
هستند قوانین و مقررات کار از جمله حجاب و عفاف را رعایت کنند.
ارجمندی افزود: باید با برنامه ریزی تمهیداتی اندیشید تا گردشگران 
و زائران ورودی به شهر مقدس قم، با رعایت حجاب و عفاف، حرمت 
حرم حضرت فاطمه معصومه )س( بیش از هر مکان دیگر حفظ شود.
انقالب و اسالم، علیه حجاب  وی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده 
بانوان سرزمین ایران صف آرایی کرده اند و هرگز کوتاه نخواهند آمد، 
دشمنان  توطئه  حجاب،  مساله  در  مسئولین  و  مردم  هوشمندی  لذا 

را خنثی خواهد کرد.

فعالیت بیش از 27 هزار 
راننده در حوزه جابجایی مسافر و 

بار در قم
بیان  ا  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
تاکسیرانی، 350  ناوگان  راننده در  و 250   از 8 هزار  امروز بیش  اینکه 
بار  ناوگان  در  نیز  راننده  و 200  و 7 هزار  اتوبوس رانی  ناوگان  در  راننده 
در محدوده شهری فعالیت می کنند، گفت: همچنین 9 هزار راننده در 
سرویس مدارس و 2 هزار و 500 راننده تاکسی اینترنتی در سطح شهر 

هستند. فعال 
به گزارش شهرنیوز، سید محمدحسین دهناد در جلسه شورای شهر قم 
با بیان اینکه امروز بیش از ۸ هزار و ۲۵۰  راننده در ناوگان تاکسیرانی، 
۳۵۰ راننده در ناوگان اتوبوس رانی و ۷ هزار و ۲۰۰ راننده نیز در ناوگان 
بار در محدوده شهری فعالیت می کنند، تصریح کرد: همچنین ۹ هزار 
اینترنتی در  تاکسی  راننده  و ۲ هزار و ۵۰۰  راننده در سرویس مدارس 

سطح شهر فعال هستند.
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  نمونه  رانندگان  انتخاب  معیارهای  وی 
و  کیفی  بهبود  و  ناوگان  کمی  توسعه  بر  عالوه  اتوبوس رانی  ناوگان  در 
و  کردند  رعایت  رانندگان  که  زمان بندی  اساس  بر  ناوگان  منظم  توزیع 
همچنین نظافت خودرو و برخورد مناسب با شهروندان، رانندگان نمونه 

انتخاب شده اند.
و  داد  قرار  توجه  مورد  نیز  را  تاکسیرانی  ناوگان  در  انتخاب  معیار  دهناد 
تاکسیرانی، سرویس مدارس  انتخاب در بخش  از معیار  گفت: تعدادی 
و  منظم  حضور  شهروندان،  با  مناسب  برخورد  نیز  بی سیم  تاکسی  و 
رعایت قوانین و مقررات بوده و افراد انتخاب شده نماینده تعداد زیادی از 

هستند. قم  شهر  در  نمونه  رانندگان 
مناسبت  به  بودجه تصریح کرد:  کتابچه  از  رونمایی  آیین  در  وی سپس 
هفته پژوهش از چهار طرح پژوهشی رونمایی می شود که یکی از مه ترین 
طرح های با توجه به اهمیت شفافیت برای شهروندان که از دغدغه های 
شورای اسالمی شهر بوده، کتابچه بودجه است که بودجه سال ۱۴۰۱ 
سایت  در  و  است  تهیه شده  شهروندان  برای  ساده  زبان  به  شهرداری 

بارگذاری می شود. و شورای شهر  شهرداری 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: 
از دیگر طرح های پژوهشی بررسی و تحلیل توسعه فیزیکی و مخاطرات 
شهرک پردیسان با تأکید بر مخاطرات سیالب است، گردشگری مذهبی 
فرصت پنهان و حلقه مفقوده در درآمدزایی پایدار شهرداری ها، بررسی و 
کارشناسی قانون درامدهای پایدار شهرداری ها و طرح آخر شناسایی و 

تحلیل منابع درآمدی و هزینه های توسعه افقی شهر است.

خبـر

شرکت بازرسی روشاک پایا کنترل
های  شرکت  و  ساختمان  مالکان  مدیران، 
گواهینامه  سالیانه  تمدید  به  نسبت  آسانسوری 

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

باشد. می  آسانسور 
 : تلفن

 ۳۶۶۱۳۵۲۸
۰۹۱۲۶۵۱۱۹۹۳

سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل       ◄
آبانماه،  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  قم 
هزار   ۲۴ بر  بالغ  منطقه  این  در  مستقر  شرکت های 
و  میلیون   ۳۲ ارزش  به  را  تولیدی خود  ُتن محصوالت 

کردند. صادر  هدف  کشورهای  به  دالر  هزار   ۲۱۳
با  گفت وگو  در  سه شنبه  روز  داودآبادی  محمود 
ویژه  منطقه  تولیدی  ظرفیت  پیرامون  ایرنا  خبرنگار 
حاضر  حال  در  داشت:  بیان  سلفچگان  اقتصادی 
واحد   ۳۹ و  فعال  منطقه  این  در  تولیدی  واحد   ۱۴۳

است. احداث  دست  در  نیز  دیگر 
با  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
اشاره به تالش انجام شده برای ایجاد زیرساخت های 
جدول  عملیات  طرح  اجرای  افزود:  منطقه،  در  الزم 
ریال،  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۴۴ اعتبار  با  گذاری 
ریال،  میلیارد   ۲۰۰ اعتبار  با  نوری  فیبر  طرح  اجرای 
میلیارد  سه  اعتبار  با  شده  اجرا  جداول  آمیزی  رنگ 
میلیارد  هفت  اعتبار  با  سبز  فضای  ساماندهی  ریال، 
سه  فاز  در  گاز  شبکه  اجرای  ریال،  میلیون   ۷۳۷ و 
احداث  و  ریال  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۲۳ اعتبار  با 
و  میلیارد   ۴ مبلغ  با  سه  فاز  در  ولت  کیلو   ۲۰ شبکه 
در  شده  اجرا  طرح های  جمله  از  ریال  میلیون   ۶۵۴
سال جاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.
داودآبادی با بیان اینکه بیش از ۵۲۱ میلیارد ریال 
صرف  اعتبار  اقدام  دست  در  طرح های  اجرای  برای 
اجرای  پیگیر  مستمر  صورت  به  گفت:  شده است، 
به خط  اقتصادی سلفچگان  ویژه  منطقه  اتصال  طرح 
میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۲ اعتبار  با  سراسری  آهن  ریل 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۳۵ کنون  تا  که  هستیم  ریال 

داشته است.
برای  شده  انجام  پیگیری های  به  اشاره  با  وی 
تدوین طرح جامع توسعه منطقه، طراحی مدل جدید 
تجاری،  آزاد  منطقه  ایجاد  طرح  زمین،  واگذاری 
واحدهای  صندوق  ایجاد  الملل،  بین  امور  تقویت 
خارجی  تجارت  ترفیع  جامع  برنامه  تدوین  و  تولیدی 
ابراز  منطقه،  این  در  گذاری  سرمایه  رونق  منظور  به 
نیز قدم های خوبی  تولید  کرد: در موضوع رفع موانع 
ارتباط  افزایش  به  توان  می  نمونه  برای  که  برداشتیم 
و تعامل با واحدهای تولیدی، تشکیل کارگروه عارضه 
منطقه  مسائل  نظام  تدوین  تولید،  موانع  رفع  و  یابی 

فرآیندهای  بهبود  و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  و 
کرد. اشاره  تولید  امور  با  مرتبط 

سلفچگان،  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
هیات  اولویت های  دیگر  از  را  فناوری  و  علمی  توسعه 
از  کرد:  بیان  و  برشمرد  منطقه  این  جدید  مدیره 
نیروی  کمبود  منطقه  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
اقدام  مشکل  این  رفع  برای  که  است  متخصص  کار 
منطقه  کاربردی  علمی  دانشگاه  تجهیز  و  توسعه  به 

را  تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  نیروهای  تا  کردیم 
فراهم  را  آنها  پایدار  اشتغال  زمینه  و  داده  آموزش 

. کنیم
از  حمایت  و  علمی  مراکز  با  ارتباط  افزایش  وی 
و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  پژوهشی،  طرح های 

بازدیدهای علمی دانش آموزان، دانشجویان و اساتید 
از  را  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  از  ها  دانشگاه 
دیگر طرح های در دست اقدام در این منطقه عنوان 
کرد و گفت: واحدهای مستقر در منطقه مشکالتی را 
قانون  و  بیمه  مالیاتی،  گمرکی،  مسائل  خصوص  در 
کار دارند که در حال مساله یابی و پیگیری برای رفع 

هستیم. آن 
ویژه  منطقه  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 

تولید،  برای رونق  باالیی  اقتصادی سلفچگان ظرفیت 
نشان  خاطر  دارد،  قم  استان  صادرات  و  اشتغال 
نمایندگان  استاندار،  های  حمایت  با  امیدواریم  کرد: 
مجلس شورای اسالمی و مدیران دستگاه های مرتبط 
سرمایه  روی  پیش  از  را  موانع  و  مشکالت  بتوانیم 

این منطقه  افزایی،  و هم  با همدلی  و  برداریم  گذاران 
را به جایگاه اصلی آن در کشور و حتی در سطح بین 

برسانیم. الملل 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری 
منطقه  نزدیک ترین  و  مهم ترین  به عنوان  قم،  شهر 
کشور،  اقتصادی  سیاسی  مرکز  به  اقتصادی  ویژه 
و  سراسری  راه آهن  ابریشم،  جاده  مسیر  در  واقع 
غرب   - شرق  و  جنوب   - شمال  اصلی  بزرگراه های 

ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای 
صادرات  تولید،  به منظور  خلیج فارس  و  میانه  آسیای 
است  قادر  و  داشته  ممتاز  موقعیتی  کاال،  ترانزیت  و 
نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کالن منطقه و کشور 

 ► نماید.     ایفا 

مدیرعامل منطقه ویژه سلفچگان:

●  ۳2 میلیون دالر کاال امسال از منطقه ویژه سلفچگان صادر شد   ●

●  نمایشگاه توانمندی زنان روستایی و عشایری در استان قم برگزار می شود     ●

●  استادکاران صنایع دستی قم وارد دانشگاه می شوند     ●



◄    هیفا پردل: حکایت دردآوری است که حجاب برتر زنان ایرانی باید 
از کشور چشم بادامی های وارد شود و زخم کهنه ای است که به رغم تأکید 
سال ها  نامگذاری  و  ملی  تولید  از  حمایت  بر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اندرکاران  دست  و  مسئوالن  بین  در  دغدغه  ایجاد  برای  عبارت ها  این  با 

شنیده ایم. بارها  که  است  حکایتی  اقتصادی 
در  و  دنیا است  در  بزرگ ترین مصرف کننده چادر مشکی  از  یکی  ایران 
مقابل بزرگ ترین واردکننده پارچه چادر مشکی است و بازار فروش این پارچه 
در تسخیر کشورهایی مانند کره و ژاپن قرار گرفته است؛ با توجه به این که 
آخرین  طبق  می رود  شمار  به  ما  زنان  برتر  حجاب  عنوان  به  مشکی  چادر 
تا   ۱۰۰ ارزبری  با  مشکی  چادر  مترمربع  میلیون   ۸۰ تا   ۷۰ سالیانه  آمارها 

وارد کشور می شود. یورویی  میلیون   ۱۲۰
سایه شوم تحریم

اما جای بسی تردید است که کشوری مانند ایران برای تأمین اساسی ترین 
زیرساخت مهم عفاف و حجاب مشکل داشته باشد در حالی که این پارچه 
تولید  داخل  در  می توانست  کشور  در  نساجی  صنعت  تاریخچه  به  توجه  با 
شود؛ هرچند هم اکنون کارخانه تولید چادر و ملزومات حجاب در شهرکرد 
می تواند ۱۰ درصد بازار چادر مشکی را تأمین کند اما متأسفانه حمایتی از 

این کارخانه نمی شود.
اکنون با توجه به سایه شوم تحریم اقتصادی و فشارهای آن و هم چنین 
نوسانات ارزی واردات چادر مشکی با مشکالتی روبرو است در حالی واردات 
پارچه چادری با قیمت های بسیار باالیی از دو کشور ژاپن و کره جنوبی وارد 
می شود، فعاالن و تولیدکنندگان چادر مشکی را با چالش های بزرگی روبرو 
و  است  فرهنگی  و  مذهبی  شهرهای  از  که  قم  شهر  در  ویژه  به  است  کرده 
اقبال چادر و محصوالت عفاف و حجاب در آن بیشتر است، بازار آن به دلیل 

گرانی با رکود روبرو شده است و خانواده ها توانایی خرید چادر ندارند.
دولت  اواخر  باشیم  داشته  نگاهی  نیم  گذشته  خبرهای  آرشیو  به  اگر 
دوازدهم قرار بود بزرگ ترین کارخانه تولید چادر مشکی در شهر قم احداث 
بازار چادر  کننده  تأمین  و هم  قم  فرهنگی  عنوان سوغات  به  تا چادر  شود 
خبر  این  که  بود   ۹۹ سال  اسفندماه   ۱۲ تاریخ  در  لذا  باشد  کشور  مشکی 
قم  در  مشکی  تولید  کارخانه  »بزرگ ترین  که  شد  منتشر  قم  رسانه های  در 
فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس  که  مخبر  محمد  سفر  با  می شود«  راه اندازی 
امام)ره( در آن زمان بود قرار شد با همکاری این نهاد این کارخانه راه اندازی 

شود.
قول ایجاد دو هزار شغل داده شد

میلیارد   130 سرمایه گذاری  با  مشکی  چادر  تولید  کارخانه  کلنگ 
میلیون   18 تولید  کارخانه  این  که  شد  مقرر  و  شد  زده  قم  در  تومان 
نفر هم  برای دو هزار  و  تأمین  را  پارچه چادر مشکی کشور  مربع  متر 
صدا  و  سر  پر  مراسم  این  از  سال   3 گذشت  با  حال  کند  اشتغال زایی 

نیست. کارخانه  این  پیشرفت  وضعیت  یا  احداث  از  خبری  هنوز 

 درست زمانی که امروز دغدغه فرهنگی کشور عفاف و حجاب است به 
نظر با توجه به اینکه قیمت یک چادر معمولی بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون 

تومان است ضرورت احداث این کارخانه در قم بیشتر احساس می شود.
یکی بانوی قمی که در نظر داشت برای دو دختر خود چادر خریداری کند 
بازار چادر مشکی می پرسم که می گوید: می خواستم  او درباره وضعیت  از 
روبرو شدم.  باالیی  بسیار  با قیمت های  که  تهیه کنم  برای دو دخترم چادر 
هرکجا رفتم یک چادر معمولی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار توان قیمت دارد. تهیه 
چادر برای دو دخترم کار بسیار دشواری است در حالی که سال گذشته این 

چادر بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
محدثه احمدی می افزاید: یک خانواده با یک یا دو دختر که پوشش آنها 
چادر است با این قیمت های باال چگونه چادر دختران خود را تأمین کنند 
در حالی که سال های پیش سالی دو بار می توانستیم چادر خریداری کنیم 

اما اکنون به قدری قیمت ها باال رفته که ما فقط چادرها را نگاه می کنیم.
گرانی چادر برای خانواده ها

لیال حاتمی که دو روز دیگر دختر او به سن تکلیف می رسد برای خریداری 
روانه  برای دخترش  به عنوان هدیه  تهیه چادر  و  تکلیف  مستلزمات جشن 
بازار شده است که با قیمت های باالی چادر روبرو می شود. وی در این باره 

به خبرنگار بازار می گوید: یک کیف که در آن چادر نماز ساده و یک جانماز 
است ۳۵۰ هزار تومان به فروش می رود قیمت چادر مشکی هم آنقدر باال 
است که همسر من که یک کارگر ساده است توانایی پرداخت هزینه آن را 
ندارد لذا از خرید وسایل جشن تکلیف منصرف شدم. مسئوالن ما چرا در 

این زمینه کوتاهی می کنند؟
آن  نفر  نفره است که سه  زاده پدر یک خانواده شش  محمدعلی فتحی 
دختر هستند و پوشش آنها چادر است. وی درباره بازار چادر مشکی اظهار 
می کند: در کشوری مانند ما که جزو کشورهای اسالمی است و پوشش زنان 
آن چادر است جای تأسف دارد چادر مشکی که حجاب برتر زنان را تشکیل 
می دهد درگیر نوسانات ارزی شود و با قیمت باال در اختیار بانوان قرار گیرد 
با وجود ظرفیت های خوبی که در زمینه نساجی داریم خیلی ناراحت کننده 

است که بزرگ ترین واردکننده چادر باشیم.

وی خطاب به مسئوالن می افزاید: مسئوالن عزیز اگر چادری از سر 
دختری رفت شما مسئول هستید در شرایط کنونی که قیمت چادر با 
دالر باال می رود چگونه یک خانواده طبقه متوسط چادر دختران خود 

را تأمین کند؟

وقتی پوشش ملی زنان ایرانی در قبضه واردات قرار دارد
در  چادر  معروف  تولیدکنندگان  و  فروشندگان  از  یکی  کاظمینی  محمد 
بازار چادر مشکی می گوید:  پاساژ موسی بن جعفر)ع( قم درباره وضعیت 
افزایش  نتیجه  در  و  ارز  قیمت  افزایش  و  مردم  معیشتی  مشکالت  دلیل  به 
قیمت چادر تمایل به خرید این کاال کمتر شده است و به دلیل اینکه پارچه 
اغلب چادرهای مشکی خارجی است و با توجه به نوسانات ارزی و مشکالت 
تحریم قیمت آن بسیار باال رفته است این امر در بازار خرید چادر تأثیر منفی 

داشته است.
با  سال  هشتم  و  هفتم  ماه های  در  هرساله  ما  البته  می کند:  عنوان  وی 
رکود روبرو می شدیم ولی امسال رکود بیشتری احساس می شود و اقبال به 
سمت خرید چادر از سوی خانواده های قمی بسیار پایین است زیرا قدرت 

خرید مردم بسیار کم شده است.
دغدغه مسئوالن ما

و  دارند  اسالمی  و  دینی  دغدغه  ما  مسئوالن  اگر  کاسب  این  گفته  به 
مسئله حجاب که از دغدغه های مهم فرهنگی و اجتماعی روز ما است باید 
دادن  با  و  شود  داده  اختصاص  حجاب  و  عفاف  برای  ویژه ای  بودجه های 
نجات  را  چادر  بازار  تولیدکنندگان  از  حمایت  و  فروشندگان  به  تسهیالت 

دهند.
فروشنده ای دیگر به خبرنگار بازار، می گوید: اقبال برای خرید وجود دارد 
ولی قدرت اقتصادی مردم کم شده است چادری که قباًل ۲۰۰ هزار تومان 
بوده اکنون بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و بعضًا هم تا بیش از یک میلیون 
تومان به فروش می رود که نوسان قیمت ارز در قیمت چادر بیشتر به چشم 

می آید.
وی که نامش را عنوان نکرد، می افزاید: خانم ها ابتدا ظرفیت اقتصادی 
اگر ۵ سال  بیایند  به سمت چادر  ندارند که  پول  را می سنجند؛ مردم  خود 
غیره  و  گمرک  تا  واردکننده  از  چادر  قیمت  بودند  کرده  رسیدگی  پیش 

نبودیم. اتفاقات  این  شاهد  اآلن  می شد  نظارت  و  رسیدگی 
مشکالت ارزی و تامین پارچه

چادر  دوخت  و  تولید  کارگاه  دو  ما  می گوید:  چادر  کننده  تولید  این 
پارچه  قیمت  افزایش  و  ارزی  مشکالت  دلیل  به  شدیم  مجبور  که  داشتیم 
چادر و به طبع آن کاهش مشتری تعداد بانوان خیاط و کارگران را کم کنیم 
برخی  می شود.  ایجاد  بسیاری  منفی  طبعات  کارگری  هر  بیکاری  با  که 

دادند. شغل  تغییر  یا  و  بیکار  چادر  تولیدکنندگان 
بود  قرار  که  مشکی  تولید چادر  کارخانه  آخرین وضعیت  از  اطالع  برای 
در قم احداث شود پیگیری هایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت 
 ۱۵ زمین  که  است  حاکی  شنیده ها  ولی  نشد  دریافت  پاسخی  که  گرفت 
هکتاری برای این کارخانه اختصاص یافته و مسئوالن تالش دارند موانع بر 
سر سرمایه گذار این کارخانه برداشته و مشکالت تأمین اعتبار را حل کنند 
پارچه  ایرانی  کننده  تأمین  شهرکرد  چادر  کارخانه  تنها  کشور  در  فعال  ولی 

► چادر مشکی است.  
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

چه کسانی پرخاشگر هستند؟

سایر  از  بیش  آن  از  شده  ایجاد  گرمای  و  می کند  گرم  را  بدن  خشم 
می تواند  مزاجان  گرم  برای  به خصوص  و  است  روحی  حالت های 

باشد. آسیب رسان 
شاید در محیط اطراف، افراد بسیاری را دیده باشید که در مواجهه با 
مشکل یا معضلی خشم زیادی از خود بروز می دهند و مدام به زمین و 
زمان گیر داده و پرخاشگری می کنند. از دیدگاه طب سنتی، افرادی 
می دهند،  بروز  پرخاشگرانه  حالت  بیشتر  مشکالت،  با  برخورد  در  که 
بر  عالوه  و  دارند  مغزی  یا  عمومی  گرم  سوء مزاج  یا  مزاج  معموال 
و  تغذیه  نوع  باید  زنده داری  شب  از  پرهیز  و  ذهنی  کنترل  تمرینات 
تغییرات مزاجی اصلی ترین عامل  را اصالح کنند.  سبک زندگی خود 
محرک های  است.  متفاوت  افراد  در  هیجانات  مختلف  سطوح  بروز 
را  بدن  و  نفس  دقیقه  چند  حد  در  شاید  پرخاشگری،  و  خشم  بروز 
مزاجی  وضعیت  محرک،  به شدت  بسته  ولی  دهند،  قرار  تأثیر  تحت 
فرد و عوامل مختلف، می توانند تا سال ها و حتی تا پایان عمر، ذهن 

کنند. خود  درگیر  را  انسان  وجودی  مختلف  ابعاد  و  جسم  و 
سایر  از  بیش  آن  از  شده  ایجاد  گرمای  و  می کند  گرم  را  بدن  خشم 
می تواند  مزاجان  گرم  برای  به خصوص  و  است  روحی  حالت های 
آسیب رسان باشد و جالب است بدانید چنانچه خشم ادامه دار باشد، 
و  بجا  اگر  ببرد. خشم  و ضعف  به سمت سردی مزاج  را  بدن  می تواند 
به اندازه باشد در سرد مزاجان باعث گرم شدن بدن و افزایش جریان 

می کند. تقویت  را  آن ها  انرژی  و  شده  خون 
را کنترل کنیم؟ چگونه خشم 

از دیدگاه طب سنتی افرادی که مستعد طغیان هستند برای فروکش 
کردن خشم خود باید از خوراکی های با مزاج سرد مانند کاهو، کدو، 
)گالب  جالب  سکنجبین،  خنک  شربت  طبی،  ماءالشعیر  گشنیز، 
مالیم  عطر های  بوییدن  همچنین  کنند.  استفاده  لیمو  و  زعفران(  و 
شده است.  توصیه  گالب  و  صندل  بنفشه،  گیاه  عطر  مانند  خنک  و 
خود  غذایی  برنامه  در  حاالت  این  شدت  تقلیل  برای  باید  افراد  این 
زنجبیل،  مثل  تیز  و  تند  ادویه جات  مصرف  از  و  داشته  نیز  پرهیزاتی 
و  مغز ها  کهنه،  عسل  نظیر  گرم  بسیار  خوراکی های  خردل،  فلفل، 
نوشیدنی های گرم  پیاز خام، خرما خشک،  تنقالت مثل پسته، سیر، 
حاوی  غذای  هر  و  آماده  غذا های  چای،  نسکافه،  قهوه،  مثل  داغ  و 
ارده،  حلوا  مثل  چرب  و  گرم  طبع  با  خوراکی های  نگهدارنده،  مواد 
ترشی های  و  کنند  پیدا  سوخته  حالت  اگر  به خصوص  کردنی ها  سرخ 
اجتناب  باشد  داشته  شدید  ترشی  مزه  که  غذایی  هر  و  غیرطبیعی 

. کنند
بگیرید! اکسیژن  دوش 

توصیه هایی وجود دارد که می تواند به حفظ سالمت روان کمک کرده 
و در همه حالت های روحی، فرد را به تعادل نزدیک کند. تنفس های 
عمیق یکی از این دستورات و به دوش اکسیژن معروف است و اگر هر 
یک تا ۲ساعت انجام شود، می تواند موثر باشد. روی صندلی نشسته 
آرامی  به  را  نفس  ابتدا  که  این گونه  دهید.  انجام  عمیق  تنفس   ۵ و 
و  نگه داشته  سینه  داخل  را  نفس  ۴شماره  کنید،  داخل  بینی  راه  از 
۲ثانیه  کنید.  خارج  دهان  راه  از  را  ریه  هوای  تمام  آرامی  به  سپس 
مکث کرده و مجدد تکرار کنید. از دیگر توصیه های طب سنتی جهت 
و عناصر چهارگانه  با طبیعت  ارتباط  و  باغبانی کردن  این حاالت  رفع 
گوش  دوستان،  با  هم صحبتی  همچنین  هواست.  و  باد  آب،  خاک، 
دادن به نغمه های طبیعی مانند صدای آبشار یا دریا می تواند در رفع 

خبرنگاران باشگاه  باشد./  موثر  خشم  عامل 

تمرین نه گفتن 

می دهد  نشان  زندگی  چالش های  و  مشکالت  عمیق  و  دقیق  بررسی 
است. فردی  اساسی  معضالت  از  یکی  پایین  نفس  عزت  که 

از  ناشی  که  است  درونی  ارزشمندی  حس  به  مربوط  نفس  عزت   
ما  همه  است.  خودش  به  نسبت  شخص  تایید  و  ارزیابی  خودباوری، 
گاهی در زندگی احساس بی ارزشی کرده ایم، اما تداوم چنین حسی، 
سالمت روانی ما را به مخاطره می اندازد. ما می توانیم با تغییر نگرش 
و ذهنیت خود به گونه ای عمل کنیم که آثار منفی ناشی از عزت نفس 
کودکی  از  موارد  اغلب  در  پایین  نفس  عزت  ببریم.  بین  از  را  پایین 
آغاز می شود و ناشی از پیام هایی است که ما از اطرافیان مان دریافت 
و  سرزنش  سخت،  بیماری های  عزیزان،  مرگ  استرس،  کرده ایم. 

می شوند. نفس  عزت  کاهش  به  منجر   ... و  افراطی  تنبیه های 
و  شادمانی  که  است  بهبود  قابل  و  اکتسابی  مهارتی  نفس،  عزت 
وقت  آن ها  برای  اگر  بنابراین  است؛  آن  زیربنای  رضایت مندی، 
بلندمدت  در  و  نمی شود  نصیب مان  چندانی  دستاورد های  نگذاریم، 
باید صدمه ناشی از بی توجهی به آن را بپذیریم. برای دانش، نگرش، 
تجربه و ارزش های خودتان ارزش قائل باشید و خود را همان گونه که 

باشید. داشته  دوست  و  بپذیرید  هستید، 
باشید.  خودتان  می کنید  مقایسه  آن  با  را  خودتان  که  شخصی  تنها 
را  نقص های تان  کنید.  یادآوری  خود  به  مرتب  را  مثبت تان  نقاط 
افکار  نکنید.  سرزنش  را  خودتان  هرگز  اما  بپذیرید،  و  بشناسید 
از  انتقاد  بکشید.  چالش  به  را  آن ها  و  کنید  شناسایی  را  منفی تان 
کنار  را  کمال گرایی  کنید.  قدردانی  خودتان  از  کنید.  متوقف  را  خود 
منفی نگری  افراد  از  کنید.  برقرار  مثبت  روابط  دیگران  با  و  بگذارید 
دنبال  به  و  بگیرید  فاصله  می کنند،  منتقل  شما  به  بدی  حس  که 
به  دقیقه   ۳۰ روز  هر  باشید.  مثبت اندیش  افراد  با  روابط  برقراری 
دهید.  انجام  را  عالقه تان  مورد  کار های  و  دهید  اختصاص  خودتان 
ادامه  صبورانه  کنید.  تمرین  را  نه گفتن  مهارت  و  مسئولیت پذیری 
دهید و خودتان را شایسته زندگی شاد بدانید و در نظر داشته باشید 
هر قدر بیشتر برای خودتان ارزش قائل شوید، دیگران نیز برای شما 

شد.  خواهند  قائل  بیشتری  ارزش 

یک روانشناس:
کاهش استرس مهم ترین مولفه 

سالمت روان است 

ورزش  و  سالم  تغذیه  رعایت  کنار  در  گفت:  سقایت  السادات  مریم 
یعنی کاهش استرس  روان  و مراقبت  به مهم ترین مولفه سالمت  باید 

کنیم. توجه  نفس  به  اعتماد  افزایش  و 
برای  قطعًا  و  دارد  دوست  را  خودش  سالمی  فرد  هر  گفت:  سقایت 
سالمتی و شادابی خود کار های کوچکی در طول روز انجام می دهد 

باشد. داشته  تری  سالم  و  بهتر  زندگی  تا 
افزود:  است  آموختنی  موضوع  یک  خودمراقبتی  اینکه  بیان  با  وی 
و  گاهانه  آ که  باشد  موثر  و  مفید  می تواند  زمانی  خودمراقبتی 

شود. انجام  هدفمند 
معنای  به  مراقبتی«  »خود  عبارت  اگرچه  متذکرشد:  روانشناس  این 
و  است  ارتباط  در  هم  دیگران  سالمت  با  اما  است،  خود  از  مراقبت 
خواهد  تأثیر  نیز  ما  پیرامون  افراد  زندگی  و  سالمت  کیفیت  بر  لذا 

گذاشت.
مراقبتی  خود  روان،  و  روح  سالمت  جسم،  سالمت  بحث  سقایت 
پنج  را  اجتماعی  خودمراقبتی  و  معنوی  مراقبتی  خود  عاطفی، 
خودمراقبتی  اگرچه  اظهارکرد:  و  برشمرد  خودمراقبتی  اصلی  مولفه 
اما  است،  مرتبط  روان  سالمت  با  مستقیمًا  معنوی  و  عاطفی  و  روانی 
خودمراقبتی  نمی توان  نباشد  سالم  است  روح  مرکز  که  جسم  اگر 

داشت. روانی 
وی با تأکید بر اینکه سالمت جسم در سالمت روح و روان بسیار موثر 
توجه  مراقبتی  مقوله خود  به  به شدت  مبین اسالم  است     گفت: دین 
»سالمتی  می فرمایند  السالم(  )علیه  علی  امیرالمومنین  است.  کرده 
بهترین  می خواهد  کسی  اگر  که  معنا  این  به  است.«  نعمت  باالترین 

به فکر سالمتی خود باشد. باید  نعمت را داشته باشد 
تغذیه  رعایت  کنار  در  ما  گفت:  دانشگاه  مدرس  و  درمانگر  روان  این 
یعنی  روان  مراقبت  و  سالمت  مولفه  مهم ترین  به  باید  ورزش  و  سالم 
دهیم  نشان  توجه  نیز  نفس  به  اعتماد  افزایش  و  استرس  کاهش 
موثر در سالمت  بسیار  امید هم دو موضوع  و  اینکه خوشبینی  ضمن 
کمرنگ  ما  جامعه  در  خوشبینانه  نگاه  متأسفانه  که  هستند  روان 

می شود. دیده 
جوان  خبرنگاران  باشگاه 

اجتماعی حرکت ُکند احداث کارخانه  چادر مشکی در قم؛اجتماعی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پاسخ نداد!
برای اطالع از آخرین وضعیت کارخانه تولید چادر مشکی که قرار بود در قم احداث شود پیگیری هایی از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت صورت گرفت که پاسخی دریافت نشد ولی شنیده ها حاکی است که زمین 1۵ هکتاری برای این کارخانه 
اختصاص یافته و مسئوالن تالش دارند موانع بر سر سرمایه گذار این کارخانه برداشته و مشکالت تأمین اعتبار را حل کنند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  فرعی   ۴۳ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
 – خرداد   ۱۵ بلوار   – قم  اراضی  قم  ثبت   ۱ بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۵۶۸
پالک  راست  سمت  اول  فرعی  چپ-  سمت  اول  فرعی   – آتشنشانی  کوچه 
جریان  در  باشد،   می  حسین   فرزند  ارجمندیان  اصغر  علی  بنام   که    ۳۶
از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی 
پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۹/۲۷   -  ۱/۱۰۳۴۵ نامبرده  کتبی  تقاضای 
مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵  ساعت ۸/۵ الی ۱۲ صبح در 
به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل 
مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت 
تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )۱۵۸۷۰ الف  م  نماید.)  ارائه  اداره 
 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   ۱۳ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۳ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
تقی  خواندگان  شکارچیان  دو  هر  اعظم  و  اکرم  خواهان  گردیده  ثبت  ۱۳/۱۴۰۱ج/۱۳۳  شماره  به  مدنی 
فرعی   ۳۳۷ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  االئمه  ثامن  آزاد  اعتبار  و  شکارچیان  همگی  ابوالفضل  و  مهدی   ،
با پرونده به  از ۱۱۰۳۸ اصلی بخش ۱ قم کارشنا ش به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما ، در رابطه 
معرفی شده  ارزیابی ملک  در خصوص   ۰۱۰۰۱۳۳ بایگانی  و شماره   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۴۰۴۸۳۸ شماره 
واقع  شده  معرفی  ملک  وقوع  محل  از  مجددا  ورثه  از  احدی  راهنمایی  و  معیت  در  رساند  می  استحضار  به 
در قم – یزدانشهر – نبش کوچه ۱۰ – پالک ۱۳۴ بازدید و پس از انجا م بررسی های الزم نظریه کارشناسی 
منزل  یک  بازدید  مورد  ملک   : بازدید  مورد  ملک  مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  تکمیلی 
مسکونی دارای سند مالکیت ششدانگ با شماره پالک ثبتی ۳۳۷ فرعی از ۱۱۰۳۸ اصلی بخش یک ثبت 
دو  صورت  به  و  مترمربع   ۱۳۶/۰۴ مساحت  به  تقی  کربالئی  فرزند  شکارچیان  رضا  مرحوم  به  متعلق  و  قم 
آهنی در دو طبقه  و سقف طاق ضربی  بنایی  با مصالح  باربر  دیوار  با اسکلت  اعیانی ملک  باشد.  نبش می 
همکف و فوقانی مجموعا به مساحت ۲۰۰ مترمربع احداث گردیده و بالغ بر ۳۵ سال قدمت دارد. طبقات 
هر کدام به صورت مسکونی دارای پذیرایی ، آشپزخانه ، اتاق خواب و سرویس بهداشتی می باشد. پوشش 

 ، با شیشه تک جداره  فلزی  از جنس  ها  پنجره   ، بدنه ها سفید کاری شده  و  موزاییک فرش  واحد ها  کف 
سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش آبگرمکن و بخاری گازی می باشد. ملک موصوف دارای نمای اندود 
سیمانی و آجر سه سانتی و دارای امتیازات آب و گاز و برق شهری می باشد. ملک دارای یک باب مغازه در 
طبقه همکف با پوشش کف و بدنه سرامیک می باشد که با مراجعه به شهرداری و استعالم شفاهی به عمل 
مساحی  مطابق  ملک  اعیانی  متراژ  همچنین  است.  شهرداری  سوی  از  تجاری  مجوز  فاقد  فوق  مغازه  آمده 
، ملک موصوف  اظهارات  بر  بنا  و  بازدید صورت گرفته  باشد. مطابق  تقریبی می  به صورت  و  آمده  به عمل 
با  موصوف  ملک  ارزش  کارشناسی  نظریه  ب-  باشد.  می  مستاجر  فاقد  و  تخلیه  صورت  به  حاضر  حال  در 
، کیفیت و کمیت  ، کاربری  ، نوع سند مالکیت  ، موقعیت محلی ، مساحت عرصه  به اظهارات فوق  عنایت 
بنای احداثی و سایر عوامل موثرو با فرض عدم داشتن دیون احتمالی به ارگان ها و سازمان های مربوطه 
به شرح ذیل ارزیابی و اعالم می گردد: ۱- ارزش عرصه به مساحت ۱۳۶/۰۴ مترمربع از قرار هر مترمربع 
 ۲۰۰ مساحت  به  موجود  اعیانی   -۲ ۵۲/۳۷۵/۴۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مترمربع از قرار هر مترمربع ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- ارزش انشعابات 
و حیاط سازی و غیره جمعا مبلغ ۴۲۴/۶۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ارزیابی : ۶۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ شصت 

الی   ۹/۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ریال  میلیون  و هشتصد  میلیارد 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۹/۳۰
را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را 
از کارت  یکی  را در  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می  پیشنهاد دهند 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

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

اشاره  با  فدراسیون هندبال  رئیس      ◄
باید  قم گفت:  به سابقه درخشان هندبال 
تالش شود رشته هندبال در این استان به 

بازگردد. روزهای خوب خود 
در  پاکدل  علیرضا  مهر،  گزارش  به 
هندبال  هیئت  رئیس  انتخابات  مجمع 
کل  اداره  جلسات  سالن  در  قم  استان 
شد  برگزار  قم  استان  جوانان  و  ورزش 
اظهار داشت: باید هندبال استان قم را به 
این  در  بازگرداند؛  خودش  خوب  روزهای 
مجمع  برگزاری  در  تأخیر  از  بخشی  بین 
فدراسیون  عهده  بر  قم  استان  انتخاباتی 
می کنیم  خواهی  عذر  بابت  این  از  که  بود 
قم  هندبال  خدمت  در  مسیر  ادامه  در  و 

. هستیم
تیم  افزود:  هندبال  فدراسیون  رئیس 
هندبال  هیئت  برای  شده  انتخاب  جدید 
این  هندبال  به  خدمت  در  باید  قم  استان 
تا  کند  ایجاد  را  همدلی  فضای  استان 

باشیم. رشته  این  شکوفایی  شاهد 
سال  برای  کنیم  تالش  باید  گفت:  وی 
لیگ  برای  مالی  حامی  قم  استان  آینده 

است  حیف  و  باشد  داشته  بانوان  برتر 
استانی مانند قم که ملی پوشان زیادی در 
برتر  لیگ  در  است  گذار  اثر  و  دارد  بانوان 

ندارد. تیم  بانوان 

مهره ها  از  خیلی  امروز  کرد:  بیان  وی 
استان  ورزشکاران  از  و ستاره های هندبال 
استان  این  از  زیادی  نفرات  و  هستند  قم 

دارند. را  ملی  تیم  به  دعوت  سابقه 
باید  قم  استان  هندبال  افزود:  پاکدل 
محور  برنامه  و  عملیاتی  اقدام های  شاهد 
شده  انتخاب  نامزد  وعده  باید  و  باشد 

شود. عملیاتی 
وی هم چنین تاکید کرد: دو شهرستان 
هندبال  هیئت  توجه  مورد  باید  قم  جدید 

باشد. پویا  آنها  در  و هندبال  باشند 
همیشگی  معضالت  از  یکی  وی 
ورزشی  سالن  بحث  را  هندبال  هیئت های 
عنوان کرد و افزود: با مقام ها و افتخارهایی 
که هندبالیست های قمی کسب کرده اند، 
قم  توپی  ورزش های  اول  رشته  هندبال 
و جوانان قم  اداره کل ورزش  باید  و  است 
این  اختیار  در  را  خوب  سالن های  از  یکی 

دهد. قرار  هیئت 
افزود:  هندبال  فدراسیون  رئیس 
ایران  بزرگسال  بانوان  هندبال  ملی  تیم 
در  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  اخیرًا 
ما  ورزشکاران  و  کرد  شاهکار  جنوبی  کره 
خواندند  ملی  سرود  و  ایستاده  مقتدرانه 
را  جهانی  سهمیه  چهارم  مقام  کسب  با  و 

کردند. دریافت 
قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
هندبال  جامعه  گفت:  مجمع  این  در  نیز 
در  و  است  موفقی  جامعه  قم  استان 
موفقیت های  استان  این  بانوان  هندبال 

ایم. داشته  خوبی 
گفت:  خانی  سانی  ابراهیم 

در  آقایان  و  بانوان  هندبال  پتانسیل های 
استان قم بسیار باال است و آینده خوبی را 

داریم. رو  پیش  قم  هندبال  برای 
با  باید  هندبال  اهالی  همه  گفت:  وی 
جدید  رئیس  همیاری  به  نسبت  همدلی 
و  کنند  اقدام  قم  استان  هندبال  هیئت 
برای  قم  هندبال  پیشکسوتان  همه  باید 

باشند. کار  پای  رشته  این  شکوفایی 
علیرضا  حضور  با  انتخاباتی  مجمع 
در  کشور  هندبال  فدراسیون  رئیس  پاکدل 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن 
استان قم برگزار شد و در پایان علی ساده 
به عنوان رئیس هیأت هندبال قم به مدت 

شد. انتخاب  سال  چهار 
موسایی  محمدجواد  مجمع  این  در 
هیأت  ریاست  کسب  نامزد  ساده  علی  و 
هندبال استان قم بودند که ساده ۱۱ رأی 
رأی  یک  و  کردند  کسب  رأی   ۶ موسایی  و 

شد. ریخته  آرا  گلدان  به  سفید 
هیئت  اعضای  هم چنین  مجمع  این  در 
رأی  با  قم  استان  هندبال  هیئت  رئیسه 

 ► شدند.     انتخاب  مجمع  اعضای 

برای  ۱۱ رای  با کسب  علی ساده      ◄
هیئت  رییس  عنوان  به  آینده  سال  چهار 

شد. انتخاب  قم  استان  هندبال 
قم  استان  هندبال  انتخابات  مجمع 
با  آذر   ۲۹ در  بالتکلیفی  مدت ها  از  بعد 
مدیر  و  هندبال  فدراسیون   رئیس  حضور 
سالن  در  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان 
و  ساده  علی  کاندیدا  دو  و  شد  برگزار  قم 
رقابت  به  یکدیگر  با  موسایی  جواد  محمد 

ختند. پردا
ساده  علی  مجمع  این  ابتدای  در 
سابقه  ارائه  به  موسایی  جواد  محمد  و 
شان  اهداف  و  ها  برنامه  عملکردی، 

. ختند ا د پر
گلدان  به  رای   ۱۸ انتخابات  این  در 
با  ساده  علی  نهایت  در  و  شد  انداخته 
عنوان  به  آینده  سال  چهار  برای  رای   ۱۱
انتخاب  قم  استان  هندبال  هیئت  رییس 
 ۷ نیز  موسایی  محمدجواد  همچنین  شد 

کرد. کسب  رای 
احمدی  زهرا  گیری  رای  این  پایان  در 
نیا به عنوان نائب رئیس، باقری به عنوان 
خزانه ورزشی، احمد فالح به عنوان خبره 
عضو  عنوان  به  جهاندیده  رضا  و  ورزشی 

گرفتند. اعتماد  رای  رییسه  هیئت 
برتر  لیگ  ستارگان  از  بسیاری 

هستند قمی  هندبال 
فدراسیون  رییس  پاکدل،  علیرضا 
هندبال جمهوری اسالمی، در این مجمع 

انجام  انتخابات  با  امیدوارم  کرد:  عنوان 
شده تالش صورت بگیرد یک حامی مالی 

باشیم. داشته  بانوان  برتر  لیگ  برای 
تیم  قمی  پوشان  ملی  به  اشاره  با  وی 
ها  مهره  از  بسیاری  کرد:  اظهار  هندبال 
استان  از  کشور  برتر  لیگ  های  ستاره  و 
قم  استان  که  نیست  درست  و  هستند  قم 

باشد. نداشته  برتر  لیگ  در  تیمی 
جمهوری  هندبال  فدراسیون  رییس 
امروز نقطه  امیدواریم  ادامه داد:  اسالمی 
عملیاتی  و  محوری  برنامه  برای  شروع 
به  قم  استان  و  باشد  ها  برنامه  کردن 

برگردد. خودش  خوب  روزهای 
کمک  با  شاءالله  ان  کرد:  بیان  وی 
های مدیر کل ورزش و جوانان استان قم 
این ورزش در استان اختصاص  به  سالنی 
پتانسیل  قم  استان  زیرا  شود؛  داده 
مسائل  و  دارد  رشته  این  در  فراوانی 
از عوامل کسب  نیز بخشی  افزاری  سخت 

است. موفقیت 
قاسمی  الناز  به  تبریک  ضمن  پاکدل 
مسابقات  در  موفقیت  کسب  برای 
بازیکنان  کرد:  اظهار  اینچئون  آسیایی 
تیم  حضور  در  ایران  بانوان  هندبال  تیم 
رسیدند  موفقیت  به  بزرگ  بازیکنان  و  ها 
افتخار  با  را  اسالمی  جمهوری  سرود  و 

شدند. همه  افتخار  باعث  خواندند 
جمهوری  هندبال  فدراسیون  رییس 
حامی  یک  لزوم  اشاره  با  اسالمی 
کرد:  بیان  قم،  هندبال  تیم  برای  مالی 

رفاقت  به  امروز  های  رقابت  امیدواریم 
با هم برای هندبال قم  تبدیل شود و همه 

کنند. تالش 
محقق  مجازی  فضای  در  خواسته ها 

نمی شود
ورزش  کل  مدیر  خانی،  سانی  ابراهیم 
مجمع  این  در  نیز  قم،  استان  جوانان  و 

کاندیدا  عنوان  به  که  کسانی  کرد:  عنوان 
زیرا  گذارند؛  می  گرو  آبرو  می شوند  وارد 
مورد  و  کنند  عرضه  را  خود  رزومه  باید 

بگیرند. قرار  قضاوت 
به دوستان  بار  وی اضافه کرد: چندین 
کردم  بیان  هندبال  رشته  مندان  دغدغه  و 
و در فضای  را حفظ کنید  آرامش خود  که 
نمی  محقق  شما  های  خواسته  مجازی 
تشکیل  هیئت  مجازی  فضای  در  و  شود 
شما  خواسته های  زمانی  و  نمی شود 

نظام  و  خدا  رضا  برای  که  می شود  محقق 
کنید. تالش  اسالمی  جمهوری 

پتانسیل  اینکه  به  اشاره  با  سانی خانی 

خوبی در رشته هندبال در قم وجود دارد، 
با توجه به موفقیت های کسب  بیان کرد: 
شده و تالش های انجام شده چشم انداز 
قم  استان  در  رشته  این  برای  را  خوبی 

هستیم. متصور 
قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ادامه داد: امیدواریم همه بزرگان هندبال 

و  همکاری  با  و  شوند  جمع  هم  دور  قم 
این  پیشرفت  برای  یکدیگر  با  همدلی 

 ► کنند.    تالش  قم  در  رشته 

● علی ساده رئیس هیئت هندبال قم شد     ●

رئیس فدراسیون هندبال:

●  هندبال استان قم را باید به روزهای خوبش بازگرداند     ●
رئیس هیئت بدنسازی قم:

قم میزبان نوزدهمین 
دوره مسابقات پرورش اندام 

باشگاه های کشور شد
به  استان  این  انتخاب  از  قم  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس 
های  باشگاه  اندام  پرورش  مسابقات  دوره  نوزدهمین  میزبان  عنوان 

داد. خبر  کشور 
فدراسیون  میان  تفاهمنامه  امضای  با  داشت:  اظهار  تلخابی  مجید 
به عنوان  این استان  اندام قم،  بدنسازی و هیئت بدنسازی و پرورش 

شد. معرفی  کشور  باشگاه های  قهرمانی  مسابقات  میزبان 
ارائه  از  بعد  افزود:  قم  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  رئیس 
و  قم  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیئت  سوی  از  میزبانی  درخواست 
به  تفاهمنامه میزبانی قم  امکانات استان،  از  بازدید رئیس فدراسیون 
و  رسید  قم  استان  هیئت  رئیس  و  بدنسازی  فدراسیون  رئیس  امضای 
قهرمانی  نوزدهمین دوره مسابقات  میزبان  به عنوان  قم  استان  رسمًا 

شد. معرفی  کشور  باشگاههای 
باشگاههای  قهرمانی  مسابقات  دوره  نوزدهمین  شد:  یادآور  وی 
کشور طی روزهای ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ به میزبانی استان 

می شود. برگزار  قم 
بادی  بیلدینگ،  بادی  فیتنس،  را  مسابقات  برگزاری  رشته های  وی 
سنی  رده های  در  و  ماسکوالر  و  کالسیک  فیزیک  فیزیک،  کالسیک، 

کرد. عنوان  پیشکسوتان  و  بزرگساالن  جوانان،  نوجوانان، 
و  بدنسازی  هیئت  انتخابات  مجمع  در  پیش  چندی  تلخابی  مجید 

شد. انتخاب  هیئت  این  رئیس  عنوان  به  قم  استان  اندام  پرورش 
رئیس فدراسیون بدنسازی که در این مجمع حضور داشت در آن جلسه 

وعده میزبانی قم برای مسابقات کشوری در بهمن ماه امسال را داد.

پایان مسابقات فوتسال دختران 
استان قم

امام  ورزشی  سالن  میزبانی  به  قم  استان  دختران  فوتسال  مسابقات 
رسید. پایان  به  )ره(  خمینی 

خمینی  امام  ورزشی  سالن  در  قم  استان  دختران  فوتسال  مسابقات 
دست  به  ذیل  نتایج  مسابقات  پایانی  روز  در  و  شد  آغاز   ۲ ناحیه  )ره( 

آمد:
 متوسطه دوم دختران

متوسطه نتایج 
مقام اول ناحیه ۲
مقام دوم ناحیه ۴

مقام سوم ناحیه ۳
ابتدایی تحصیلی  دوره 

ابتدایی نتایج 
مقام اول ناحیه ۴
مقام دوم ناحیه ۲

مقام سوم ناحیه ۳
این مسابقات مجموعًا با شرکت ۸ تیم و ۹۶ بازیکن و ۱۶ نفر مربی و 
نفرات  و  برگزار گردید  از داوران استان  نفر   ۱۵ با قضاوت  و  سرپرست 
برتر در دوره تحصیلی متوسطه دوم در دهه مبارک فجر در قالب تیم 
استان  میزبانی  به  کشور  سراسر  دختران  فوتسال  مسابقات  به  استان 

گردید. خواهند  اعزام  هرمزگان 

نائب قهرمانی قم در مسابقات 
کشوری دارت

رده  در  کشور  قهرمانی  دارت  مسابقات  در  قم  از  مرادی  احمد 
رسید. قهرمانی  نائب  عنوان  به  بزرگساالن 

تیم ملی دارت در رده های سنی  انتخابی  و  مسابقات دارت قهرمانی 
 ۱۷۶ باحضور  روز   ۲ مدت  به  مردان  بخش  در  بزرگساالن  و  جوانان 

شد. برگزار  شاهرود  تختی  سالن  در  باز  دارت 
احمد  قهرمان  ازگیالن  کاظمی  پارسا  انفرادی  بخش  مسابقات  در 
مختار  و  سمنان  از  ناظریه  محمدرضا  و  قم  از  قهرمان  نائب  مرادی 

یافتند. دست  سوم  مقام  به  مشترک  طور  به  یزد  از  بهشتی 
برترین های این دوره از رقابت ها به اردوی تیم ملی دارت برای حضور 

در مسابقات ۲۰۲۳ دانمارک دعوت می شوند.

یازدهمین دوره رقابت های لیگ 
نونهاالن دختر کشور

یازدهمین دوره رقابت های لیگ نونهاالن دختر کشور با کسب نشان طال 
به پایان رسید.

یازدهمین دوره رقابت های لیگ نونهاالن دختر کشور "جام شکوفه های 
هیات  هوگوپوشان  که  رسید  پایان  به  گذشته  روز  حالی  در  تکواندو" 
"باران فتحی آشتیانی و شیوا زمانی فریزهندی" در  تکواندو استان قم؛ 
ترکیب تیم آکادمی ورزشی کسری ضمن ایستادن بر سکوی قهرمانی، 

را تصاحب کردند. نشان طال 

خبـر

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
حسین  آقای  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
توکلی فرزند احمد با شماره ملی ۰۳۸۴۶۹۶۰۰۷ در پرونده ۱- اموال در نظر 
ورشکسته  سهم االرث  فروش  به  نسبت  کتبی  صورت  به  مزایده  طریق  از  دارد 
قم   ۴ بخش  در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   ۷۰۳ از  فرعی   ۳۱۰۲ ثبتی  پالک  از 
فنی  معاینه  و  گاز  پمپ  جنب  عسگری،  حسن  امام  خیابان  جمکران،  بنشانی 
ساعت   ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ مورخ  یکشنبه  روز  در  فوق  ورشکسته  به  متعلق  خودرو 

نماید: اقدام  ذیل  شرایط  با  ۱۰صبح 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

۱- عرصه شش دا نگ که در آن احداث بنا شده به مساحت ۵۱۳/۵۰ مترمربع.
دیوار  سازه  با  پذیرایی  و  فروشگاهی  مجموعه  قالب  در  احداثی  اعیانی   -۲
از  قسمتی  و  کف  با  خرپایی  شیروانی  سبک  سقف  و  فلزی  ستون  و  آجری 
زیرزمین  طبقه  در  می باشد.  کرکره ای  ورودی  درب  و  شده  سرامیک کاری  بدنه 
گرفته  قرار  کاشی  بدنه  با  بهداشتی  سرویس های  مترمربع   ۴۰ مساحت  به 

مورخ   ۵/۱۰/۰۲۶۶۳۹ شماره  به  خالف  عدم  گواهی  دارای  ساختمان  است. 
می باشد.   ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

مبلغ  به  مذکور  سهم  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  برابر   -۳
است.  گردیده  برآورد  ریال   ۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
صورت  به  ریال   ۱,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰ معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -۱
بنام   ۰۱۰۹۸۹۷۹۸۳۰۰۵ شماره  حساب  به  یا  بانکی  بین  تضمینی  چک 
و  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان 
اموال   -۱ پرونده  مزایده  به  مربوط  و جمله  داده  قرار  و مهر  پاکت الک  در  باید 
روی  در  خود  اقامت  محل  و  کامل  مشخصات  با  توکلی  حسین  آقای  ورشکسته 
به اداره تصفیه  تا ساعت ۹ صبح روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶  پاکت نوشته 
پالک  دادسرا(،  )ک   ۵ کوچه  ساحلی،  خیابان  به نشانی:  قم  ورشکستگی  امور 
بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهاد   -۲ شود.  تسلیم  سوم  طبقه   ،۱۸

واصله  پیشنهادهای   -۳ نخواهد شد.  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  خالف شرایط 
در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و  روز  در 
به  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  برنده  است؛  بالمانع  مزایده  جلسه 
مدت  ظرف  باید  مزایده  برنده   -۴ نماید.  پیشنهاد  فوق  شرح  به  کتبی  صورت 
اداره  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ  از  ماه  سه 
تصفیه حاضر تا به دفتر اسناد رسمی معرفی شود در غیر اینصورت پنج درصد 
مالیات   -۵ و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد.  نفع ورشکسته  به  واریز شده 
بجز  فروشنده است  به عهده  مزایده  مورد  به  مربوط  دیون  و سایر  انتقال  و  نقل 
جهت   -۶ است.  طرفین  عهده  به  بالمناصفه  که  رسمی  اسناد  دفترخانه  هزینه 
مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  معامله،  مورد  انتقال  در  تسریع 
اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -۷ است.  خریدار  عهده  به  الزم  حساب های 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم

 آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
مهدی  آقای  ورشکسته  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
اموال   -۲۱ پرونده  در   ۰۳۸۴۵۲۸۰۴۱ ملی  شماره  با  حسین  فرزند  امراللهی 
در نظر دارد از طریق مزایده به صورت کتبی نسبت به فروش شش دانگ پالک 
مرادآباد  اراضی  از  قم  ثبتی   ۴ بخش  اصلی   -  ۴۵/۱۴۲/۱۴۴/۲۲۷ ثبتی 
بلوار  راست  سمت  دام،  پرورش  شهرک  شهداء،  خیابان  ادامه  قنوات،  بنشانی 
ورشکسته  شرکت  به  متعلق   ۵/۱۶۹ قطعه  چپ(،  سوم)سمت  فرعی  اصلی، 
ذیل  شرایط  با  ۱۰صبح  ساعت   ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مورخ  یک شنبه  روز  در  فوق 

نماید: اقدام 
الف ( مشخصات مال مورد مزایده :

با  اعیانی  فاقد  مترمربع   ۴۰۰۰ مساحت  به  زمین  یک  شش دا نگ  عرصه   -۱
هر  ارزش  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  اساس  بر  دام  پرورش  کاربری 

ریال.  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  ریال   ۲,۷۵۰,۰۰۰ مترمربع 
ب ( شرایط شرکت در مزایده :

صورت  به  ریال   ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -۱
بنام   ۰۱۰۹۸۹۷۹۸۳۰۰۵ شماره  حساب  به  یا  بانکی  بین  تضمینی  چک 
و  نموده  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  قبض  و  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان 
باید در پاکت الک و مهر قرار داده و جمله مربوط به مزایده پرونده ۲۱-اموال 
ورشکسته مهدی امراللهی با مشخصات کامل و محل اقامت خود در روی پاکت 
امور  تصفیه  اداره  به   ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مورخ  روز  شنبه  صبح   ۹ ساعت  تا  نوشته 
 ،۱۸ پالک  دادسرا(،  )ک   ۵ کوچه  ساحلی،  خیابان  به نشانی:  قم  ورشکستگی 
خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط،  مبهم،  پیشنهاد   -۲ شود.  تسلیم  سوم  طبقه 
روز  در  واصله  پیشنهادهای   -۳ نخواهد شد.  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  شرایط 

جلسه  در  دهندگان  پیشنهاد  حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و 
را به صورت  باالترین قیمت  مزایده بالمانع است؛ برنده مزایده کسی است که 
کتبی به شرح فوق پیشنهاد نماید. ۴- برنده مزایده باید ظرف مدت سه ماه از 
حاضر  تصفیه  اداره  در  و  پرداخت  را  پیشنهادی  مبلغ  باقی مانده  مزایده  تاریخ 
واریز  درصد  پنج  اینصورت  غیر  در  شود  معرفی  قم  دامشهر  بهپرور  شرکت  به  تا 
شده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران ضبط خواهد شد. ۵- مالیات نقل و 
۶- جهت  فروشنده است.  به عهده  مزایده  مورد  به  مربوط  و سایر دیون  انتقال 
مفاصا  اخذ  جهت  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  معامله،  مورد  انتقال  در  تسریع 
اطالعات  کسب  برای  متقاضیان   -۷ است.  خریدار  عهده  به  الزم  حساب های 

نمایند.  مراجعه  تصفیه  اداره  به  می توانند  بیشتر 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم



چهارشنبـه 3۰ آذر 14۰1/ شماره 2۰8۰ www.gooyeh-qom.com بین الملل7

ادامه مطلب در صفحه 8

جـام جهانـی قطـر و 
شیلنگ توالت!                               

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
به سالمتی همه عاشقان فوتبال، جام جهانی امسال اگر هیچ 

بار فرهنگی نداشت ) که
و شیلنگ  آفتابه  با  را  ها  اروپایی  که  خیلی هم داشت( همین 
دوره المیاه ) همان مستراح خودمان( آشنا کرد به کل بازی های 
ادوار گذشته می ارزید! بندگان خدا تازه فهمیدند گالب به رویتان 

می توان کمی تمیز تر و بهداشتی تر هم قضای حاجت کرد! 
و  بازی  پدرسوخته  و  کثافتی  و  نجسی  مصرف  شکر  را  خدا 
پوشش جلف و ... هم در کار نبود و امسال تنها دوره ای بود که 
فوتبال  و  نشستند  بقیه  مثل  سیما  و  صدا  سانسورچی  عزیزان 

کردند. تماشا 
امر قضاوت هم تا حدود زیادی راحت شده بود و ویدئو چک و 
سایر ملزومات داوری به اعلی درجه در کمک قضات بودند و فکر 
لوئیس  وسط  این  حاال  شد.  ضایع  تیمی  یا  کسی  از  حقی  نکنم 
زیاد مهم  تیمی هایش یک چیزهایی می گفتند که  و هم  سوارز 

نیست! 
فینال هم که قدرتی خدا در بهترین زمان و حالت ممکن پخش 
فینال  از  بعد  روز  نداشت.  کم  لذت  و  هیجان  از  چیز  هیچ  و  شد 
هیچ کس سر کار یا پشت فرمان یا در کالس درس خمیازه نمی 
کشید چرا که هیچ کس مجبور نبود شب فینال برای بیدار ماندن 
بالتشبیه زور بزند! بازی قبل از ساعت ده تمام شد و سفره شام را 

با سفره جام جهانی با هم جمع کردیم. 
حرمت بزرگان فوتبال هم حفظ شد و آقا مسی و آقا مودریچ در 
حد بضاعت فیفا تجلیل شدند و خوشنود و راضی به والیت شان 
برگشتند. فقط این البال فوتبال در حق آقا رونالدو کمی بی مهری 
کرد و دست این بابا از جام کوتاه ماند که با توجه به انواع و اقسام 

افتخارات فردی و تیمی، عیبی یوخ! 
تیم ملی ما هم که گفتن ندارد و خودتان بهتر می دانید آه چه 
جابجایی  همین  بماند  خودمان  پیش  شد.   گیرش  دامن  کسی 
دو  داشت!  خوبی  نان  عده  یک  برای  نداشت  آب  ما  برای  اگر 
از  خوردن  گل  تا  شش  نفهمیدیم  ما  برشته!  و  خاشخاشی  رو 
مربی  این  با  است  قرار  دوباره  که  دارد  فضیلتی  چه  انگلستان 
بر  است  گرم  کسی  چه  رادیاتور  به  پشتش  اساسًا  و  کنند  تمدید 

است! پوشیده  ما 
فقط خدا کند این البال تاج و اعوانش با دیدن این جام جهانی 
آسیایی، جو گیر نشوند که ما هم می خواهیم جام جهانی برگزار 
کنیم و ریشه گز و پسته های مملکت را بخشکانند! خدا به خیر 

بگذراند...   

ر ـُ َتَلنگ

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو      ◄
اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست 
و  دموکراسی  ثبات،  و  صلح  ایجاد  جز 
افغانستان  نجات  برای  راهی  توسعه 
برای  طالبان  کرد:  اظهار  ندارد،  وجود 
و پیشرفت  ثبات  آرامش،  و  تداوم حکومت 
و دیدگاههای  باید همه قومیت ها  کشور، 
افغانستان  حکومت  در  را  مذاهب  و  اقوام 
تشکیل  ملی  فراگیر  دولت  و  کند  شریک 

. هد د
گفت و  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
طالبان  عملکرد  خصوص  در  شفقنا  با  گو 
افغانستان، گفت: فرایند دولت سازی  در 
دولت  است.  مشکل  دچار  افغانستان  در 
بحث  معمواًل  شوند  می  تشکیل  وقتی  ها 
صورت  به  آنها  شناختن  رسمیت  به 
از  بسیاری  سوی  از  عملی  یا  و  قانونی 
خصوص  در  اما  می افتد  اتفاق  کشورها 
طوالنی  مدت  اینکه  علیرغم  طالبان 
حاکم  افغانستان  سیاسی  قدرت  بر  است 
ایجاد  هم  سرزمینی  تسلط  و  هستند 
به،  حاضر  کشوری  هیچ  هنوز  اما  کردند، 
است. نشده  طالبان  شناختن  رسمیت  به 
فراگیر  دولت  تشکیل  داد:  ادامه  وی 
نحوه  مذاهب،  و  ها  گروه  همه  از  ملی 
رعایت  جهان،  و  همسایگان  با  تعامل 
و  مرزی،  قوانین  و  بین المللی  قوانین 

شهروندانش،  با  تعامل  نحوه  همچنین 
کننده  تعیین  طالبان  حکومت  آینده  در 
همسایه  کشور  عنوان  به  ما  است. 
این  در  ثبات  و  صلح  خواهان  افغانستان، 
را  خودمان  دیدگاه های  و  هستیم  کشور 

و  فراگیر  دولت  تشکیل  لزوم  خصوص  در 
بین  و  مرزی  قوانین  و  طالبان  پایبندی 
چه  آنها  اینکه  اما  کردیم  عنوان  المللی 
باز  خودشان  عملکرد  به  بگیرند  تصمیمی 
به  هم  طالبان  حکومت  آینده  و  گردد  می 

دارد. بستگی  تصمیمات  همین 
درخصوص  آبادی  جهان  رحیمی  آقای 

توسط  افغانستان  در  اقوام مختلف  کشتار 
متفاوت  ای،  رسانه  اخبار  گفت:  طالبان 
از واقعیات ها است؛ ما در کشور خودمان 
چه  بعضا  رسانه ها  که  کردیم  تجربه  هم 
اما  دارند؛  موارد  اینگونه  در  هجمه ای 

در  موجود  های  واقعیت  پایه  بر  باید 
چیزی  آن  لذا  کرد.  قضاوت  افغانستان 
را  می افتد  اتفاق  افغانستان  در  االن  که 
صرفا نباید از رسانه ها شنید؛ اگر اخبار و 
کشتارها  این  پیرامون  ها  رسانه  اطالعات 
و  شود  تکلیف  تعیین  باید  باشد،  درست 
دلیلی  چه  به  که  کند  مشخص  طالبان 

اگر  اما  دهد؛  می  انجام  را  اقدامات  این 
طالبان  و  نباشد  درست  ها  رسانه  اخبار 
چالش اساسی با اقوام و گروه ها نداشته 
کندتا  رسانی  اطالع  درست  باید  باشد، 

شود. منتفی  ای  رسانه  منفی  موج  این 
و  منطقی  قاعده  اما  داد:  ادامه  وی 
تداوم  برای  طالبان  گوید  می  عقالنی 
پیشرفت  و  ثبات  آرامش،  و  حکومت 
و دیدگاههای  باید همه قومیت ها  کشور، 
افغانستان  حکومت  در  را  مذاهب  و  اقوام 
تشکیل  ملی  فراگیر  دولت  و  کند  شریک 
می  هم  که  است  صورت  این  در  دهد 
مقاومت  پنجشیر  در  که  هایی  گروه  تواند 
می کنند را راضی کند و هم تاجیک ها و 
خود  با  را  ها  پشتون  گوناگون  طیف های 
ایجاد صلح،  به جز  واقع  در  همراه سازد؛ 
برای  راهی  توسعه  و  دموکراسی  ثبات، 
معجزه  و  ندارد  وجود  افغانستان  نجات 

داد. نخواهد  رخ  ای 
رابطه  در  آبادی  جهان  رحیمی  آقای 
ایران  به  افغانی  اتباع  مهاجرت  میزان  با 
بازگشت  داشت:  بیان  کشورها  سایر  و 
گرفته  شدت  افغانستان  به  مهاجرین 
کنار  من  انتخاباتی  حوزه  چون  است 
این  شاهد  است  افغانستان  با  مرز 
که  تبلیغاتی  برخالف  و  هستم  موضوع 
مهاجرین  ورود  رغم  علی  می شود  انجام 

به  نفر  هزاران  و  صدها  روزانه  ایران،  به 
ترس  البته  گردند.  می  باز  افغانستان 
بیاید  طالبان  اگر  که  شد  ایجاد  اولیه 
ترس  االن  اما  افتد  می  اتفاقاتی  چه 
است.  ریخته  افغانستان  اتباع  از  بسیاری 
اما  است  محدود  افغانستان  با  ما  ارتباط 
به  که  کسانی  و  ها  راننده  تجار،  با  وقتی 
کردیم  گفتگو  کنند  می  سفر  افغانستان 
کار  روی  طالبان  که  زمانی  از  گویند  می 
به  و  است  شده  صفر  تقریبا  رشوه  آمده، 
تردد  برای  مشکلی  امنیت  استقرار  دلیل 

نداریم. افغانستان  به 
مشکالت  و  مسائل  خصوص  در  وی 
ممانعت  جمله  از  اجتماعی  و  فرهنگی 
داشت:  اظهار  دختران  کار  و  تحصیل  از 
کار  روی  دینی  حکومت  اینکه  دلیل  به 
خیلی  به  نگاهشان  معمواًل  است  آمده 
دینی  مسائل  از  برگرفته  مسائل  این  از 
برای  آشیلی  پاشنه  تواند  می  که  است 
این  در  باید  که  باشد  طالبان  حکومت 
توان  مسائل تجدید نظر کند چرا که نمی 
تحصیل  و  فعالیت  از  را  جامعه  درصد   ۵۰
رفتار  عاقالنه  طالبان  امیدواریم  کرد  منع 
بازگردد  ثبات  و  صلح  به  افغانستان  و  کند 
گروه  همه  که  شود  تشکیل  حکومتی  و 
این  از  تا  باشند  داشته  حضور  آن  در  ها 
وضعیت فقر و جنگ نجات پیدا کند.    ► 

گفت وگو  در  قنادباشی  جعفر      ◄
پایین  مشارکت  علل  تحلیل  در  ایلنا،  با 
این  به  پاسخ  در  و  تونس  انتخابات  در 
در  دموکراسی  روی  پیش  افق  که  سوال 
و  پایین  مشارکت  نرخ  به  توجه  با  تونس 
مبنی  اپوزیسیون  درخواست  همچنین 
چیست،  رئیس جمهوری  استعفای  بر 
قیس  که  رویکردی  دلیل  به  تونس  گفت: 
کرد  دنبال  تونس  رئیس جمهوری  سعید، 
این  به  است  شده  تاریکی  داالن  یک  وارد 
این  در  که  نمونه ای  دموکراسی  که  معنا 
بیداری  یا  عربی  بهار  جریان  در  مدت 
قربانی  بود،  شده  آغاز  تونس  در  اسالمی 
شد  کشور  این  رئیس جمهوری  اقدام های 
متاسفانه  روند  این  در  را  نخست  نقش  و 
کشوری  و  کرده  ایفا  فارس  خلیج  سالطین 
ذبح  قربانی  را  وی  که  بود  عربستان  مانند 
دموکراسی کرد. عربستان پیش از این نیز در 
مصر و در زمانی که یک دموکراسی نیم بند 
اخوانی شکل گرفته بود، هزینههای زیادی 
به  مصری  نظامیان  کودتای  و  شد  متحمل 
رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی به کمک 

شد. انجام  که  بود  عربستان  دالرهای 
وی ادامه داد: در تونس به این علت که 
نیست،  قدرتمند  نهاد  یه  مصر  مانند  ارتش 
گرفته  کار  به  دیگری  فریبکارانه  شیوه های 
شد و کوشش شد تا از طریق یک همهپرسی 
قانون اساسی که واقعا مشروعیت نداشت و 
جدید  اساسی  قانون  تصویب  پوشش  تحت 
مردم  بر  را  ناخواسته  دیکتاتوری  نظام  یک 
به  مجلس  تونس،  در  کنند.  تحمیل  تونس 
انقالب  مهم  دستاوردهای  از  یکی  عنوان 
تعطیلی  و  شد  تعطیل  کشور  این  مردم 
حرکت  بر  مبنی  روشنی  نشانه  یک  مجلس 

است. دیکتاتوری  سمت  به  سعید  قیس 

وی افزود: دستگیری همه سران فعال در 
برای  خارجی  کشورهای  به  توسل  و  تونس 
اقداماتی  تونس  داخلی  فضای  مدیریت 
هم  االن  و  داد  انجام  سعید  قیس  که  بود 
قانون  انتخابات  در  وی  که  دلیل  این  به 
از  آورده  دست  به  را  آراء  حداقل  اساسی 
دیدگاه مردم تونس مشروعیت قانونی برای 
اعمال سیاست ها ندارد و مردم در شهرهای 

کرده اند. اعالم  را  خود  مخالفت  مختلف 
این تحلیلگر مسائل شمال آفریقا گفت: 
مردم  مخالفت  با  سعید  قیس  سیاست های 
که  علت  این  به  ویژه  به  شده  مواجه  تونس 
وی در مسیر مذهب زدایی نیز حرکت کرده 
که  را  تونس  مردم  واقعی  فرهنگ  و  است 
قرار  حاشیه  در  را  است  اسالمی  فرهنگ 
است  تونسی  برای  این مساله مهمی  و  داد 
که به نام اسالم و اینکه اسالم راه حل است 
مسیر  در  قیس سعید  و  است  کرده  انقالب 
تونس  رئیس جمهوری  کرد.  حرکت  مخالف 
ضدصهیونیستی  شعارهای  ابتدا  در  حتی 
عربستان  تشویق  با  اخیرا  اما  می داد  سر 
شده  اسرائیل  با  روابط  برقراری  خواهان 
از رفتار دوگانه وی و  است و این یک نمونه 
از دالیل بدبینی مردم است.  رئیس جمهور 
کار  روی  ساختارها  اصالح  وعده  با  تونس 
بلکه  نداد  صورت  اصالحی  هیچ  اما  آمد 
برای  را  راه  خارجی،  نیروهای  کمک  با 

گذاشت.  باز  خارجی  مداخالت 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  قنادباشی 
رهبر بزر گ ترین ائتالف مخالف در تونس از 

پس  تا  خواسته  کشور  این  رئیس جمهوری 
از ناکامی در انتخابات فورا استعفا دهد، با 
توجه به رویکرد قیس سعید این درخواست 
چه سرنوشتی خواهد داشت، گفت: قیس 
مردم  به  را  خدماتی  بود  توانسته  سعید 
شده  سبب  موضوع  این  و  دهد  ارائه  تونس 
خادم  عنوان  به  را  او  مردم  از  بخشی  تا  بود 
بشناسند اما در حال حاضر هیچ بخشی از 

مردم این کشور مشروعیت او را نمی پذیرند 
و این در قشر مذهبی به مراتب بیشتر است. 
پایه های  و  اصلی  بدنه  که  علت  این  به  لذا 
مجری  را  سعید  قیس  تونس،  انقالب 
سیاست های خارجی می دانند، هیچ آینده 
هیچ  و  نیست  متصور  ایشان  برای  خوبی 
حمایت  وی  از  تونسی  گروه های  از  کدام 

 ► نمی کند.   

◄    از حدود دو ماه قبل که دوره ریاست جمهوری میشل 
انتخاب  به  موفق  لبنان  پارلمان  هنوز  رسید،  پایان  به  عون 
لبنان  تاریخ  در  این  و  است  نشده  جدید  جمهوری  رئیس 
بی سابقه بوده و سواالتی را درباره دلیل ناکامی تا به امروز 
نمایندگان در رسیدن به توافقی در این خصوص را در ذهن 

می کند. ایجاد 
پنج شنبه  لبنان  پارلمان  عربی۲۱،  روزنامه  نوشته  به 
جدید  جمهور  رئیس  انتخاب  در  پیاپی  بار  دهمین  برای 
احزاب  ماهیت  به  توجه  اهمیت  شکست  این  ماند،  ناکام 
داخل این پارلمان و اختالف نظرهای آنها و بررسی احتمال 
توافق آنها درباره یک شخص را که به خأل در پست ریاست 

داد. نشان  دهد،  پایان  کشور  این  جمهوری 
پیش از پرداختن به احزاب تشکیل دهنده پارلمان لبنان 
و تعداد کرسی های هر کدام آنها، شایسته است به سازوکار 

تعیین رئیس جمهوری در لبنان اشاره کنیم.
روند انتخاب رئیس جمهوری در لبنان

در  جمهور  رئیس  لبنان،  اساسی  قانون   ۴۹ ماده  طبق 
نماینده   ۸۶ موافق  آرای  یعنی  سوم  دو  اکثریت  با  اول  دور 
بر اساس  و دورهای بعدی  پارلمان  از مجموع ۱۲۸ کرسی 
یک  اضافه  به  نمایندگان  از  نیمی  )یعنی  عادی  اکثریت 
روند  نیست،  موضوع  همه  این  اما  می شود؛  انتخاب  رای( 
 ۱۹۸۹ سال  در  طائف  توافق  طبق  جمهور  رئیس  انتخاب 
شکل  به  آن  کرسی های  که  است  پارلمان  نمایندگان  تابع 

شده اند. تقسیم  مسیحی  و  اسالمی  احزاب  میان  برابر 
سیاسی  علوم  استاد  عتریسی،  طالل  خصوص  این  در 
طائف  توافق  از  پیش  گفت:  عربی۲۱  به  بیروت  دانشگاه 
این  به  زمان  آن  در  و  بود  مسیحی  احزاب  نفع  به  اکثریت 
از  نماینده   ۴۴ نماینده،   ۹۹ مجموع  از  که  بود  شکل 
و  بودند  مسیحی  احزاب  از  نماینده   ۴۵ و  اسالمی  احزاب 
احزاب مسیحی اکثریت غالب را برای تعیین رئیس جمهور 
کرسی های  و  است  متفاوت  شرایط  امروز  اما  داشتند؛ 
به  توافق  به  نیاز  و  برابر هستند  و مسیحی  اسالمی  احزاب 
عنوان یک اصل وجود دارد و برابری میان احزاب مسیحی 
و مسلمان بدون توجه به تقسیم بندی های داخلی آنها مبنا 

است. شده  داده  قرار 
آرایش احزاب در پارلمان لبنان

در  که  شده  تشکیل  نماینده   ۱۲۸ از  لبنان  پارلمان 
قرار  مختلف  سیاسی  احزاب  و  پارلمانی  فراکسیون های 
و  اسالمی  احزاب  نمایندگان  تعداد  کل  در  اما  دارند؛ 
مسیحی برابر بوده و هر کدام ۶۴ تن هستند. تعداد احزاب 

هستند: زیر  شکل  به  شده  یاد 
 ۲۸ تسنن،  اهل  نماینده   ۲۸ شامل  اسالمی  احزاب 
مسیحی  احزاب  و  دروزی  نماینده  هشت  و  شیعه  نماینده 
شامل ۳۴ مسیحی مارونی، ۱۴ ارتدوکس، هشت کاتولیک، 

پنج ارامنه، دو علوی )که خواستار دسته بندی شان در میان 
احزاب اسالمی بودند( و نیز یک نماینده سایر اقلیت ها در 

مسیحی. احزاب  داخل 

به  لبنانی  احزاب  میان  پارلمان  کرسی   ۱۲۸ تقسیم  اما 
است: زیر  شکل 

لبنانیه  قوات  فراکسیون  شامل  حزبی  فراکسیون های 
جریان  فراکسیون  نماینده،   ۱۹ جعجع  سمیر  ریاست  به 
نمایندگان  از  تن   ۱۷ باسیل  جبران  ریاست  به  آزاد  ملی 
)امید(  امل  به جنبش  وابسته  آزادسازی  فراکسیون  ارامنه، 
 ۱۳ حزب الله  فراکسیون  نماینده،   ۱۵ بری  نبیه  ریاست  به 
سوسیال  )حزب  دموکراتیک  دیدار  فراکسیون  نماینده، 
ترقی خواه به ریاست ولید جنبالط( ۹ نماینده، فراکسیون 
نماینده،  پنج  الجمیل  سامی  ریاست  به  اللبنانیه  الکتائب 

آزاد  ملی  جریان  با  لحظه  این  تا  که  طاشناق  ارمنی  حزب 
نماینده. سه  است،  هم پیمان 

است:  شکل  این  به  نیز  مستقل  نمایندگان  مورد  در 

هماهنگی  هم  )با  جوان  نماینده   ۱۵ تغییر  گروه های 
 ۲۰۱۹ اکتبر   ۱۷ قیام  ایده های  می گویند،  که  نمی کنند( 
هیچ  به  که  نماینده   ۱۳ مستقل  چهره های  دیگر  دارند،  را 
ائتالفی وابسته نیستند، از "جریان المستقبل" سابق شش 
سه  حزب الله  با  هم پیمان  مستقل  چهره های  و  نماینده 

نماینده.
جنبش  المرده،  جریان  شامل  کمتر  سهمیه های  و 
استقالل و جمعیت المشاریع هر کدام دو نماینده و حزب 
هر  اسالمی  جمیعت  و  لیبرال  ملی گراهای  حزب  االتحاد، 

دارند. نماینده  یک  کدام 
عتریسی معتقد است، شبه تعادلی میان احزاب مختلف 
تنهایی  به  حزبی  هیچ  و  دارد  وجود  لبنان  پارلمان  در 
کند،  انتخاب  جمهور  رئیس  عنوان  به  را  فردی  نمی تواند 
مطرح  آن  درباره  توافق  برای  فراخوان هایی  اساس  این  بر 

می شوند.
رئیس جمهور توافقی و رئیس جمهور چالشی

توصیف  برای  لبنان  در  شده  شناخته  اصطالح  دو  این 
روند انتخاب رئیس جمهور بر اساس احزابی هستند که او 
از رئیس جمهور توافقی، فردی  را معرفی می کنند، منظور 
است که اکثر احزاب پارلمان که قادر به انتخاب او به صورت 
خوانده  چالشی"  جمهور  "رئیس  آنچه  انتخاب  یا  انفرادی 

دارند.  توافق  آن  درباره  نباشند،  می شود، 
وجود  پارلمان  در  در حال حاضر  که  اصلی  اختالف نظر 
است،  چالشی  یا  توافقی  جمهور  رئیس  انتخاب  دارد، 
احزابی که تالش می کنند کاندیدای خود را تحمیل کنند، 
در  و  می کنند  باز  حساب  چالشی  جمهور  رئیس  روی  بر 
صورت ادامه وضعیت خأل ریاست جمهوری، آنها جایگزینی 

می کنند. تعیین  آن  برای 
یک  به  می کننده  تالش  امل  و  حزب الله  ائتالف 
و  لبنانیه  قوات  همچنین  برسند،  چالشی  رئیس جمهور 

همینطور. آزاد   ملی  جریان 
رئیس  یک  لبنان  سابق  جمهور  رئیس  عون،  میشل 
جمهور چالشی بود، عتریسی در این خصوص به عربی۲۱ 
شد،  انتخاب  عون  که  زمانی  همانند  شرایط  امروز  گفت: 

را  اکثریت  مارس  هشت  گروه های  مقطع  آن  در  و  نیست 
داشتند و توانستند او را انتخاب کنند، ما امروز با ناتوایی در 
معرفی یک رئیس جمهور چالشی مواجه هستیم و احزاب 
نمی توانند حد نصاب کافی را فراهم کنند همینطور ائتالف 
حزب الله و امل به همین دلیل روند انتخاب رئیس جمهور 

نیاز دارد. توافق  به  تنها 
انتخاب  برای  نیاز  مورد  ائتالف های  افزود:  عتریسی 
فراکسیون های  شامل  که  هستند  آنهایی  جمهور  رئیس 
و  امل  آزاد،  ملی  جریان  لبنانیه،  قوات  همانند  بزرگی 
حزب الله و در ادامه فراکسیون المستقبل و فراکسیون تغییر 
باشند تا درباره یک فرد به عنوان رئیس جمهور جدید توافق 

. کنند
این استاد علوم سیاسی دانشگاه بیروت در ادامه گفت، 
با احزاب سوسیال  به عنوان مثال، احزاب امل و حزب الله 
و جریان ملی آزاد درباره کاندیدایشان توافق کنند یا اینکه 
از  بزرگی  بخش  ترقی خواه  سوسیال  حزب  و  لبنانیه  قوات 
آنها  مهمترین  )که  مارس  هشت  به  وابسته  گروه های  آراء 

آورد. به دست  را  و امل هستند(  حزب الله 
مهمترین کاندیداها

وائل نجم، تحلیلگر و پژوهشگر لبنانی نیز در گفت وگو با 
کاندیداها  از جمله مهمترین  اظهار کرد:  روزنامه عربی۲۱ 
حزب  و  لبنانیه  قوات  حمایت  مورد  چهره  معّوض،  میشل 
است،  آمریکا  تایید  مورد  که  است  ترقی خواه  سوسیال 
لحظه  این  تا  اینکه  وجود  با  فرنجیه  سلیمان  او،  بر  عالوه 
کاندیداتوری اش هنوز اعالم نشده، مورد حمایت حزب الله 
روابط  دلیل  به  دارد  احتمال  و  داشته  قرار  سوریه  دولت  و 
خوبش با همه گروه های داخلی و خارجی از یک کاندیدای 

شود. تبدیل  توافقی  جمهور  رئیس  به  چالشی 
نجم در ادامه گفت: سومین کاندیدا ژوزف عون، فرمانده 
فعلی ارتش لبنان است که کاندیداتوری او نیز هنوز اعالم 
نشده اما نام او به عنوان یکی از راه حل های افق سیاسی به 
بن بست خورده لبنان مطرح بوده و رئیس جمهوری توافقی 
به  را  خود  باسیل  جبران  که  حالی  در  و  می شود  محسوب 

عنوان کاندیدای حزبش معرفی 

قنادباشی در گفت وگویی مطرح کرد :

●  دموکراسی در تونس وارد داالن تاریکی شد     ●

روزنامه عربی21 

●  آیا با شرایط موجو درلبنان توافق برای انتخاب رییس جمهور ممکن است؟      ●

رحیمی جهان آبادی  

●  طالبان باید فرایند دولت سازی در افغانستان را تقویت وفراگیر کند    ●

یک تحلیلگر مسائل شمال آفریقا گفت: در تونس به این علت که ارتش مانند مصر یه نهاد قدرتمند نیست، شیوه های فریبکارانه دیگری به کار گرفته شد و کوشش شد تا از طریق 
یک همه پرسی قانون اساسی که واقعا مشروعیت نداشت و تحت پوشش تصویب قانون اساسی جدید یک نظام دیکتاتوری ناخواسته را بر مردم تونس تحمیل کنند. در تونس، 

مجلس به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقالب مردم این کشور تعطیل شد و تعطیلی مجلس یک نشانه روشنی مبنی بر حرکت رئیس جمهوری فعلی به سمت دیکتاتوری است.
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◄    امام جمعه تهران گفت: فریب خوردگان 
توسعه  نه  اقتدار،  بدون  حاکمیت  که  بدانند 
توسعه  می تواند  نه  و  می کند  پیدا  اقتصادی 

باشد. داشته  اجتماعی  و  سیاسی 
عمومی  روابط  از  نقل  به  »گویه«  گزارش  به 
قم،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
همایش  در  خاتمی  احمد  سید  آیت الله 
امورخیریه  و  اوقاف  سازمان  اعزامی  مبلغین 
محروم  مناطق  به  مبلغ  اعزام  محوریت  با  که 
شهادت  ایام  در  کشور  سراسر  امامزادگان  و 
مجتمع  در  علیها(،  الله  )سالم  زهرا  حضرت 
برگزار شد  امامزاده شاه سید علی)ع(  فرهنگی 
روزه   95 یا   75 دوره  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار 
پیامبر  از رحلت  بعد  زندگانی حضرت زهرا)س( 
آن  کنیم،  خالصه  جمله  یک  در  را  اکرم)ص( 
جمله »جهاد تبیین قولی و عملی« خواهد بود.
زهرا)س(  حضرت  فدکیه  خطبه  افزود:  وی 
شایسته  سجادیه  صحیفه  و  البالغه  نهج  مانند 

این  گفت  می توان  نوعی  به  و  است  تدریس 
است. تبیین  جهاد  اصلی  متن  خطبه، 

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با 
به  عامل  نفوذی ها  تاریخ،  طول  در  اینکه  بیان 
هستند  جامعه  سرمایه های  همه  رفتن  غارت 
دینی  مبانی  و  شود  کمرنگ  حجاب  اگر  گفت: 
از  اسالمی  جامعه  چیز  همه  گاه  آن  برود،  کنار 

می رود. دست 
بر  ستم  و  ظلم  از  آنچه  داد:  ادامه  وی 
سر  بر  و  شد  داشته  روا  زهرا)س(  حضرت 
احد  انتقام  حقیقت  در  آمد،  امیرالمومنین)ع( 

. د بو
امام جمعه موقت تهران با اشاره به درس های 
زندگی حضرت زهرا)س( گفت: درس بزرگ آن 
فدای  باید  چیز  همه  باشد،  الزم  اگر  که  است 
حضرت  گرامی  دختر  حضرت  شود  والیت 
بر  پایشان  جلوی  در  پیامبر  که  محمد)ص( 

می رفتند. استقبالشان  به  و  می خاستند 

در  آنچه  دنیا  کجای  کرد:  تصریح  وی 
اعتراض  را  داده  رخ  ایران  خیابان های 
زن  سر  از  چادر  که  وقتی  هم  آن  می نامند؟ 
و  می زنند  آتش  بانک  می دارند،  بر  مسلمان 

می بندند؟ را  خیابان 
و  پلیس  زدن  آتش  اگر  اینکه  بیان  با  خاتمی 
بسیجی اعتراض نامیده شود، این خودش یک 
نوع اغتشاش است گفت: قانون اساسی کشور 
ما به اعتراض اجازه داده است ولی نه اینکه هر 

کاری انجام شود و نامش را اعتراض بگذارند.
به  اشاره  با  نگهبان  شورای  فقهای  عضو 
خاطرنشان  اسالمی  فقه  در  محاربه  معنای 
کرد: در تحریرالوسیله امام راحل آمده است که 
)گرم  سالح  با  را  مردم  که  است  کسی  »محارب 
یا سرد( بترساند و شرط آدم کشتن هم برای آن 

است«. نیامده 
کردن  اعدام  از  کس  هیچ  کرد:  تصریح  وی 
دیگران لذت نمی برد ولی وقتی عده ای، شهید 

روح الله  سید  وردی،  علی  آرمان  زاهدلویی، 
وضع  آن  به  را  امنیت  شهدای  دیگر  و  عجمیان 

اعتراض  عده ای  می رسانند،  قتل  به  فجیع 
محاربه  به  فجایع  این  مسببان  چرا  که  می کنند 

می شوند. محکوم 

و  دانست  الخطاب  فصل  را  قانون  خاتمی 
تصویب  به  که  اسالمی  مجازات  قانون  گفت: 
به  محاربه  که  است  این  رسیده،  هم  مجلس 
سرد  یا  گرم  سالح  با  مردم  ترساندن  معنای 
جنایت  و  ناامن  را  خیابانی  کسی  اینکه  است؛ 
دیوان  و  دادگاه  در  مختلف  قضات  توسط  کند، 
عالی مورد بررسی قرار گرفته و حکم صادر شده 

است.
کرد:  خاطرنشان  تهران  موقت  جمعه  امام 
اگر کسی به مسئله ای اعتراض دارد، باید از راه 
قانونی، قانون را اصالح کند و تا آن زمان تسلیم 
اغتشاش،  و  اعتراض  اینگونه  ولی  باشد  قانون 
در واقع برای زیر سوال بردن قوه قضائیه است.
قبول  هرگز  را  قانونی  غیر  اعدام  گفت:  وی 
باید  قرآن  و  خدا  حکم  به  که  کسی  ولی  نداریم 
اعدام شود، این حکم باید جنبه اجرایی به خود 

بگیرد.
علی)ع(  امیرالمومنین  اینکه  بیان  با  خاتمی 

کرد:  خاطرنشان  می کرد  اجرا  را  خدا  حکم  نیز 
ایشان کانون مهر و عاطفه بودند ولی نسبت به 

نمی آمدند. کوتاه  الهی،  قانون  اجرای 
افزود:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
به  تشویق  ایران  در  را  نوچه هایشان  دشمنان، 
اقتدار  تا  می زنند  را  پلیس  می کنند،  جنایت 
بدانند  خوردگان  فریب  ولی  بشکنند  را  نظام 
اقتصادی  توسعه  نه  اقتدار،  بدون  حاکمیت  که 
و  سیاسی  توسعه  می تواند  نه  و  می کند  پیدا 

باشد. داشته  اجتماعی 
گونه  هر  زیرساخت  کرد:  تصریح  وی 
همه  و  است  کشور  در  پایدار  امنیت  توسعه ای، 

باشند. داشته  نظر  در  را  مهم  این  باید 
خداست  حکم  حجاب  اینکه  بیان  با  خاتمی 
با حجاب اسالمی  با یک هدف  گفت: دشمنان 
مخالفت می کنند زیرا می دانند اگر بخواهند در 
سوال  زیر  را  فقیه  والیت  باید  شوند  پیروز  ایران 

 ► ببرند و حجاب دینی را کمرنگ کنند.    

پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون      ◄
گفت: جنایات کارانی که غرق در خون هستند، 
مدعی حقوق بشر شده اند، دولت هایی که در هر 

کشوری دست به جرم و جنایت زده اند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  »گویه«  گزارش  به 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، سردار 
اعزامی  مبلغین  همایش  در  نقدی  محمدرضا 
سازمان اوقاف و امورخیریه که با محوریت اعزام 
مبلغ به مناطق محروم و امامزادگان سراسر کشور 
در ایام شهادت حضرت زهرا )سالم الله علیها(، 
در مجتمع فرهنگی امامزاده شاه سید علی علیه 
که  شیطنت هایی  کرد:  اظهار  شد  برگزار  السالم 
نشان دهنده  شده،  برنامه ریزی  دشمنان  توسط 
صحت و درستی مسیری است که نظام اسالمی 
تاریخ  طول  در  چنانکه  است  گرفته  پیش  در 

می شد. دیده  مسائلی  چنین  نیز  الهی  انبیای 
نزدیک تر  هدف  و  قله  به  چه  هر  افزود:  وی 
و  ابتالئات هم سنگین تر  و  آزمایش ها  می شویم، 
دشوارتر می شوند تا جایی که برخی بین حقیقت 

شوند. قائل  تمایزی  نمی توانند  دروغ  و 
پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
انقالب اسالمی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی 
واقعیت انکارناپذیر هستند گفت: سوال اساسی 

این است که آیا دستورات اسالم و قرآن و والیت 
وجود  به  مشکالت  این  و  داده ایم  انجام  را  امر 

آمده اند یا اینکه به خاطر کوتاهی خودمان بوده 
است؟

تحریم های  سلسله  وقتی  از  داد:  ادامه  وی 
شدند  اعمال  ایران  علیه   1390 سال  از  اخیر 
 ،88 فتنه  شکست خوردگان  دعوت  به  هم  آن 
گفت وگو  به  امیدی  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر 
و  نیست  مشکالت  حل  برای  غرب  با  مذاکره  و 
برویم؛  ملی  تولید  سراغ  به  باید  شکوفایی  برای 
با  را  مختلف  سال های  ایشان  که  است  سال   6
همین محوریت نامگذاری کرده اند و تاکید دارند 
باز شدن گره اقتصاد، با خنثی کردن تحریم ها و 
افزایش کمی و کیفی تولید محقق می شود ولی 

نکرده ایم. باور  را  تاکیدات  و  سخنان  این  هنوز 
نقدی با اشاره به انتخابات 1392 عنوان کرد: 
جمهور  رئیس  شخصی  تاکیدات،  این  همه  با 
همه  حل  و  آمریکا  با  مذاکره  شعارش،  که  شد 
بستن  گرو  در  ملت،  خوردن  آب  حتی  مشکالت 
با کدخداست ولی در نهایت مشکالت اقتصادی 

شدند. بیشتر 

پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
ملت  مقاومت  با  البته  افزود:  اسالمی  انقالب 
فلج کننده،  آمریکا  قول  به  تحریم های  ایران، 
ولی  درآورد  زانو  به  را  ایران  نتوانسته  سال هاست 
اروپا طی 6 ماه تحریم آن هم از سوی یک کشور 
و در یک زمینه یعنی گاز، با مشکالت فراوان روبرو 

است. شده 
ایران  به  همیشه  غرب  کرد:  تصریح  وی 
می گفت چرا مردم خود را رها کرده و به فلسطین 
به  خودشان  امروز  ولی  می کنید  کمک  لبنان  و 
اساسی  مسائل  درگیر  اوکراین،  به  کمک  خاطر 
بر  در  را  کشورها  این  سخت  سرمای  و  شده اند 

است. گرفته 
نقدی با اشاره به مسائل کذب مختلف که در 
جریان اعتراضات و اغتشاشات اخیر عنوان کرد: 
اعتراضاتی  سلسله  امینی،  مهسا  خانم  فوت  با 
بستر،  این  بر  هم  دشمنان  که  گرفت  شکل 
پیاده کردند ولی حقیقت غیر  را  نقشه های خود 

است. نبوده  کار  در  قتلی  و  اینهاست  از 

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشاره به هجمه گسترده غربی ها علیه 
این  گفت:  قضایا  این  در  اسالمی  جمهوری 
هجمه ها در سطح سران کشورهای غربی صورت 
گرفت و کومله ای که اعمال غیر انسانی اعضایش 
مشهور است، حاال دلسوز مردم ایران شده و برای 
نبوده  پلیس  تقصیر  هم  آن  که  خانم  یک  فوت 

می دهد. بیانیه 
در  غرق  که  جنایات کارانی  کرد:  اضافه  وی 
شده اند،  بشر  حقوق  مدعی  هستند،  خون 
و  جرم  به  دست  کشوری  هر  در  که  دولت هایی 

زده اند. جنایت 
بشریت  اسالمی،  انقالب  اینکه  بیان  با  نقدی 
آنها  گفت:  کشید  بیرون  آمریکا  حلقوم  از  را 
آمده بودند که نظام تک قطبی را تقویت و برای 
وقوع  با  ولی  کنند  انسان ها حکومت  بر  سال ها، 
انقالب اسالمی، این نقشه نقش بر آب شد و در 

ماست. انقالب  مدیون  بشریت  واقع 
پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 

شده  معلوم  امروز  کرد:  تصریح  اسالمی  انقالب 
پوشالی  هیمنه ای  آمریکا،  نظامی  قدرت  است 
عراق  در  پی  در  پی  شکست های  و  نیست  بیش 
و افغانستان و ... هم شاهدی بر این مدعاست؛ 
قدرت اقتصادی این کشور هم که زمانی مشهور 
بود، امروز به فروش نفت خام و زغال سنگ افتاده 

کند. تامین  را  هزینه هایش  بتواند  تا  است 
افول  هم  آمریکا  علمی  قدرت  کرد:  بیان  وی 
از  ایاالت متحده،  به گفته رئیس جمهور  و  کرده 
از  ایران  ولی  رسیده اند  نهم  رتبه  به  نخست  رتبه 
یافته  پانزدهم دست  رتبه  به  رتبه 53 علمی دنیا 
چشمگیری  ارتقاء  ایران  نظامی  قدرت  و  است؛ 
به  نگاه چپ  به طوری که کسی نمی تواند  یافته 

بیندازد. ایران 
انقالب  معظم  رهبر  بیانات  به  اشاره  با  نقدی 
گفت:  جهانی  قدرت  هندسه  تغییر  بر  مبنی 
شاهد  هم  اخیر  اعتراضات  در  که  است  همین 
و تصویرسازی غلط دشمنان هستیم  دروغگویی 
 ► ببرند.     سوال  زیر  را  اسالمی  نظام  اقتدار  تا 

سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون      ◄
سیاسی،  مسائل  دینی  مبلغان  گفت:  اوقاف 
اجتماعی و معیشتی روز جامعه را مد نظر دارند 
را  حقیقت  حساسیت ها،  و  مصالح  رعایت  با  و 

کرد. خواهند  تبیین  مخاطبان  برای 
عمومی  روابط  از  نقل  به  »گویه«  گزارش  به 
قم،  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
عادل  غالمرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
اوقاف  سازمان  اعزامی  مبلغین  همایش  در 

به  مبلغ  اعزام  محوریت  با  که  امورخیریه  و 
در  کشور  سراسر  امامزادگان  و  محروم  مناطق 
علیها(،  الله  )سالم  زهرا  حضرت  شهادت  ایام 
علی)ع(  سید  امامزاده  فرهنگی  مجتمع  در 
برای  که  افراد  از  خیلی  کرد:  اظهار  شد  برگزار 
ریز و درشت زندگی ما نظر می دادند، در شرایط 

کرده اند سکوت  بزنند  حرف  باید  که  کنونی 
می افتد،  بزرگ  اتفاقی  وقتی  افزود:  وی 
به  کرد  فراموش  را  آن  راحتی  به  نمی توان 

خصوص اگر مسئله ای مانند غدیر باشد که تنها 
70 روز بعد، همه آن را فراموش کنند و به عهد و 

کنند. وفایی  بی  خود  پیمان 
اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
زهرا)س(  حضرت  اینکه  بیان  با  خیریه  امور  و 
کردند  پیاده  خود  اوج  نقطه  در  را  تبیین  جهاد 
دادند،  انجام  میشد  که  کاری  هر  ایشان  گفت: 
خطبه  رفتند،  مجاهدین  و  انصار  خانه  درب  به 
داشت  امکان  که  روشن گری  هرگونه  و  خواندند 

دادند. انجام 
هستیم  دین  مبلغ  اگر  داد:  ادامه  وی 
به  صرفا  و  بنشینیم  ساکت  امروز  نمی توانیم 
به  اشاره ای  هیچ  و  بپردازیم  بحث  و  درس 
موضوعات انقالب و مسائل سیاسی و اجتماعی 
مصالح  و  حساسیت ها  باید  البته  باشیم  نداشته 

داشت. نظر  در  هم  را 
خود  روحانیون  و  طالب  اینکه  بیان  با  عادل 
درگیر مشکالت اقتصادی فراوان هستند عنوان 

مشکالت  دینی،  مبلغان  حال  عین  در  کرد: 
برای  را  شرایط  و  می بینند  را  مردم  معیشتی 

می کنند. تبیین  مخاطبان 
اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
مبلغ  نفر  هزار  دو  از  بیش  گفت:  خیریه  امور  و 
در ایام فاطمیه توسط سازمان اوقاف به مناطق 
مأموریت های  محل  و  می شوند  اعزام  مختلف 
برای  مدارس  و  متبرکه  بقاع  جمله  از  مختلفی 

 ► است.    شده  پیش بینی  آنها 

آیت الله خاتمی:

●  بدون امنیت توسعه اقتصادی و اجتماعی هم محقق نمی شود    ●

را  خود  موضع  هنوز  تغییر  گروه های  نمایندگان  اما  کرده؛ 
نکرده اند. مشخص 

آیا توافق ممکن است؟
روند  در  داد:  توضیح  لبنانی  پژوهشگر  و  تحلیلگر  این 
دخالت  توافقی،  جمهوری  رئیس  به  رسیدن  برای  ائتالف 
خارجی  طرف های  متاسفانه  دارد،  نقش  نیز  خارجی 
رئیس  موضوع  درباره  لبنان  در  موجود  احزاب  از  بیشتر 
یا  توافق  نبود  صورت  در  و  می کنند  تصمیم گیری  جمهور 
ائتالف ها  به  اعتمادی  بین المللی  و  منطقه ای  قراردادهای 

ندارد. وجود  لبنان  محافل  یا  و  پارلمان  در 
بسته  برای  مختلف  گروه های  و  احزاب  شروط  درباره  او 
شدن پرونده انتخاب رئیس جمهور گفت: کسانی خواهان 

دهد،  نجات  را  کشور  که  هستند  توافقی  جمهوری  رئیس 
برخی )همانند حزب الله( خواستار رئیس جمهوری هستند 
که طبق روند مورد توافق قرار گیرد و برخی )همانند جبران 

نیز می خواهند رئیس جمهور شوند. باسیل( 
هشت مارس و 14 مارس

مختلف  گروه های  میان  کشمکش ها  از  صحبت  وقتی 
لبنان می شود، همواره توجه ها به چهره های وابسته به دو 

می رود. مارس   ۱۴ و  مارس  هشت  جریان 
که  هستند  لبنان  در  ائتالفی  مارس  هشت  گروه های 
پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان در فوریه 
۲۰۰۵ و خروج ارتش سوریه از لبنان ایجاد شد و مهمترین 
آزاد  ملی  جریان  نیز  و  امل  جنبش  حزب الله،  آن  اعضای 

هستند. خروجش  از  پیش 
مهمترین  و  بوده  آنها  رقیب  مارس   ۱۴ گروه های 
نمایندگان آن قوات لبنانیه به ریاست سمیر جعجع و جریان 
المستقبل به ریاست سعد حریری پیش از خروج حریری از 

هستند. المستقبل 
به گفته نجم، این دو جریان تغییر و تحوالت و جدایی های 
عمیقی  شکاف  گذشته  همانند  دیگر  و  داشتند  بسیاری 

میان دو گروه وجود ندارد.
این تحلیلگر لبنانی افزود: امروز دیگر این تقسیم بندی 
فعالیت  از  المستقبل  جریان  ندارد،  وجود  گذشته  همانند 
سیاسی دست کشید و اختالف نظر به شکل عمیقی میان 
جریان ملی آزاد و جنبش امل نفوذ کرده و حزب سوسیال 

خارج  مارس   ۱۴ گروه  از   ۲۰۱۰ سال  از  تقریبا  ترقی خواه 
شد.

عتریسی و نجم درباره این توافق دارند که گروه های ۱۴ 
قوات  آنها  از  و  نداشته  وجود  گذشته  همانند  دیگر  مارس 
باقی  مستقل  چهره های  برخی  و  الکتائب  حزب  و  لبنانیه 
مانده اند؛ اما امروز آنها خود را  ۱۴ مارس نمی نامند و این 

است. شده  تمام  نام گذاری ها 
گروه های  و  احزاب  که  است  معتقد  نجم  حال  این  با 
وابسته به دو جریان دلیل اصلی نرسیدن به توافقی درباره 
قوات  میان  توافق  عدم  و  هستند  امروز  تا  جمهور  رئیس 
لبنانیه، حزب سوسیال ترقی خواه، حزب الله، امل و جریان 
ملی آزاد به معنای استمرار خأل در پست ریاست جمهوری 

دیگر  با  نمی تواند  لبنانیه  قوات  مثال  عنوان  به  است، 
گروه های مسیحی همانند جریان ملی آزاد توافق کند و از 
حزب الله  ائتالف  و  لبنانیه  قوات  میان  توافقی  دیگر  سوی 
احزاب  دیگر  و  دروزی  فراکسیون  میان  نه  و  امل  جنبش  و 

ندارد. وجود  مارس   ۱۴ نماینده 
این  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  لبنانی  تحلیلگر  این 
گروه ها نتوانند به توافق درباره یک کاندیدا برسند، جلسات 
تکرار  جدید  جمهور  رئیس  انتخاب  برای  پارلمان  ناموفق 

ندارد. وجود  توافق  بجز  راه حلی  هیچ  و  شد  خواهند 
انتخاب  برای  لبنان  پارلمان  در  جلسه   ۱۰ لحظه  این  تا 
آنها  آخرین  برگزار شده که  این کشور  رئیس جمهور جدید 

 ► ایسنا     / برگزار شد.  پنج شنبه ۱۵ دسامبر جاری 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعهب  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۶ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه  محکوم  باباخانی  رضا  علیه  مرتضی  شیعه  مهدی  له  گردیده  ثبت  ۱/۹۸ج/۱۱۴۶  شماره  به  قم 
عشر  نیم  ۳۰/۷۴۴/۵۵۹ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۶۱۵/۶۹۱/۱۸۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  قمی(  الهی  نعمت  )جواد  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در 
ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  مال  عنوان  به  قم   ۱ بخش  اصلی   ۸۷۵۸ از  فرعی   ۹
۲۴۰ سهم ششدانگ  از  ۳۰/۷۸۴۵ سهم مشاع  ۱۳۵ مقدار  و   ۵۱ مواد  نموده است ضمنا حسب  ارزیابی 
)بابت  فوق  پالک  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱/۵۳۷۲ مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک 
خصوص  در   ۹۸۱۱۴۶ بایگانی  شماره  به  پرونده  با  رابطه  در  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  به(  محکوم 
اصلی   ۸۷۵۸/۹ ثبتی  پالک  شماره  به  ششدانگ  مالکیت  سند  دارای  مسکونی  منزل  باب  یک  ارزیابی 
معیت  در  رساند  می  استحضار  به  قمی  اللهی  نعمت  جواد  آقای  مالکیت  به  و  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع 
۴۰ – فرعی  – نوبهار – کوچه  ۱۵ خرداد  – بلوار  و راهنمایی متقاضی از محل وقوع ملک معرفی شده در قم 
الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  و  بازدید   ۳۷۱۴۶-۳۴۷۹۴  : پستی  کد  و   ۲۹ پالک   – راست  سمت  دوم 
مورد  ملک  عرصه   : بازدید  مورد  ملک  مشخصات  الف-  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه 

اعیانی  که  باشد  می  ساز  شمالی  صورت  به  و  مترمربع   ۴۷/۶۱ مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  بازدید 
بنای  اسکلت  است.  گردیده  احداث  مترمربع   ۳۵ حدود  مساحت  به  مجموعا  همکف  طبقه  یک  در  آن 
ساخت  سال   ۴۰ حدود  و  آهنی  ضربی  طاق  سقف  و  فلزی  ستون  و  بنایی  مصالح  با  باربر  دیوار  احداثی 
موزاییک  واحد  کف  پوشش  باشد.  می  بهداشتی  سرویس  و  آشپزخانه   ، پذیرایی  دارای  همکف  باشد.  می 
 ، جداره  تک  شیشه  با  فلزی  جنس  از  ها  پنجره   ، شده   PVC بقیه  و  سرامیک  متر  یک  تا  ها  بدنه  و  فرش 
آبگرمکن  گرمایش  و  کولرآبی  سرمایش  سیستم   ، سیمانی  اندود  ها  بدنه  و  موزاییک  حیاط  کف  پوشش 
برقی  و  گاز  و  آب  امتیازات  دارای  و  سیمانی  اندود  نمای  دارای  موصوف  ملک  باشد.  می  گازی  بخاری  و 
شهری هر کدام یک انشعاب جداگانه می باشد. ملک موصوف در حال حاضر در تصرف مالک می باشد. 
، موقعیت محلی ، مساحت عرصه  امکانات فوق  به  با عنایت  ب- نظریه کارشناسی : ارزش ملک موصوف 
دیون  داشتن  عدم  فرض  با  و  موثر  عوامل  سایر  و  احداثی  بنای  کمیت  و  کیفیت   ، مالکیت  سند  نوع   ،
عرصه   -۱ گردد:  می  اعالم  و  ارزیابی  ذیل  جدول  شرح  به  مربوطه  های  ارگان  و  ها  سازمان  به  احتمالی 
موجود  اعیانی   -۲ ۳/۳۳۲/۷۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۴۷/۶۱ ششدانگ 
و  انشعابات  و  سازی  حیاط   -۳ ۱/۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۳۵

۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  چهار   : کل  جمع  ۲۴۲/۳۰۰/۰۰۰ریال  غیره 
، خ  قم  آدرس   به  ۸/۴۵ صبح  الی   ۸/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  مقرر گردید 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده 
روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  یک 

نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 


