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معاون بهزیستی قم: تالش مدیریت شهری قم برای تسریع در 
جمع آوری ریل های متروکه

در شورای معادن استان مطرح شد؛

نرخ شیوع اعتیاد 
در قـــــم ۸ درصــــد 

است

کارخانه آسفالت در 
مجاورت تاالب حوض 
سلطان احداث می شود؟

اتمام عملیات 
روسازی مسیر تا پایان 

سال
صفحه 3 صفحه 2 صفحه 4

صفحه 2

"مدیرکل بهزیستی قم" در نشست خبری با اصحاب رسانه؛ مطرح کرد:"مدیرکل بهزیستی قم" در نشست خبری با اصحاب رسانه؛ مطرح کرد:

صفحه صفحه 33ساختار فعلی بهزیستی قم با ماموریت ها همخوانی نداردساختار فعلی بهزیستی قم با ماموریت ها همخوانی ندارد

 وعده شهرداری چه زمانی محقق می شود؟ وعده شهرداری چه زمانی محقق می شود؟

مـردم قــــم با ترافیک بلوار مـردم قــــم با ترافیک بلوار ۱۵۱۵ خرداد کنـار نمـی آینــد خرداد کنـار نمـی آینــد

◄    مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
مقابل  در  استان  مدارس  درصد   ۷۰ گفت:  قم 
مدارس  درصد   ۳۰ ولی  هستند،  مقاوم  زلزله 
شاخص های الزم که در آیین نامه نوسازی مدارس 

نمی باشند. دارا  را  شده  عنوان 
احمدرضا اجتهادی در گفتگو با ایرن با تاکید 
اداره کل  اصلی  اولویت  مدارس  ایمنی  این که  بر 
نوسازی مدارس است، افزود: این مدارس باید با 
یا تخریب و بازسازی  تامین اعتبار مقاوم سازی و 

شود تا به شرایط مطلوب برسد.
گازی  بخاری  امسال  کرد:  اضافه  وی 
به  مدارس  این  و  جمع آوری  مدرسه   ۳۰ در 
گرمایشی  و  سرمایشی  دستگاه های  لحاظ 

می شود. استانداردسازی 
مناطق  به  ویژه ای  نگاه  این که  بیان  با  وی 
دستگاه های  داد:  ادامه  داریم،  روستایی 
مدارس  در  غیراستاندارد  گرمایشی  و  سرمایشی 
شهری  مدارس  داخل  ولی  نداریم،  روستایی 

شد. خواهد  اصالح  که  دارد  وجود 
سرانه  این که  بیان  با  ادامه  در  اجتهادی 
مترمربع   ۴.۲ دانش آموز  هر  ازای  به  آموزشی 
سرانه  میانگین  گفت:  است،  آموزشی  فضای 

کشوری ۵.۲ مترمربع و سرانه استاندارد آموزشی 
کشور ۸.۴ مترمربع می باشد که استان قم فاصله 

دارد. استاندارد  سرانه  با  قابل توجهی 
وی با تاکید بر این که تمام تالش این است تا 
به سرانه آموزشی میانگین کشوری نزدیک شود، 
آموزشی  فضای  سرانه  این که  به  توجه  با  افزود: 
یک  کشوری  میانگین  به  نسبت  قم  استان  در 
جمعیت  دیگر  سوی  از  و  دارد  فاصله  مترمربع 
است،  نفر  هزار   ۲۷۰ نیز  استان  دانش آموزی 
باید ۲۷۰ هزار مترمربع به سرانه آموزشی استان 
افزوده شود تا به میانگین سرانه کشوری برسیم.
جمعیت  این که  بر  فرض  با  کرد:  اضافه  وی 
دانش آموزی ثابت بماند، برای جبران این کمبود 
در پنج سال، باید ساالنه ۲۵ مدرسه احداث شود.

حال  عین  در  قم  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
و  زاد  نرخ  و  مهاجرپذیری  به  توجه  با  داد:  ادامه 
 ۱۰ میانگین  به طور  ساالنه  قم،  استان  در  ولد 
استان  دانش آموزی  جمعیت  به  دانش آموز  هزار 
افزوده می شود که برای تامین مدارس این تعداد 
کالسه   ۱۲ مدرسه   ۲۵ ساالنه  نیز  دانش آموز 

شود. احداث  باید  شهری 
سرانه  کمبود  جبران  برای  وی،  گفته  به 

که  دانش آموزانی  تعداد  دادن  پوشش  و  آموزشی 
باید ۵۰ مدرسه  هر سال اضافه می شود، ساالنه 
در استان احداث شود تا در پنج سال به میانگین 

یابیم. دست  کشور  آموزشی  سرانه 
از  یکی  پردیسان  این که  به  اشاره  با  وی 
مناطقی است که با کمبود شدید فضای آموزشی 
از  مدرسه   ۱۰ حاضر  حال  در  گفت:  روبروست، 
محل منابع دولتی و کمک خیران در این منطقه 
در حال ساخت است؛ ولی در چند سال گذشته 
رشد جمعیت پردیسان نسبت به تعداد مدرسه ای 
که هر ساله در این منطقه احداث می شود، باالتر 

است. بوده 
بلوار  جمله  از  مناطقی  اجتهادی،  گفته  به 
خیابان  و  خرداد   ۱۵ بلوار  ناجا،  خیابان  غدیر، 
کلهری نیز با کمبود شدید مدرسه مواجه هستند.
جدید  تحصیلی  سال  برای  کرد:  بیان  وی 
مجموعه  به  کالسه   ۱۰ و  کالسه   ۱۲ مدرسه   ۲۰

می شود. افزوده  استان  آموزشی 
سال  در  قم  استان  دانش آموزی  جمعیت 
حال  در  بود؛  نفر  هزار   ۲۷۰ گذشته  تحصیلی 
حاضر حدود ۷۰۰ فضای آموزشی در استان قم 

► است.    فعال 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس:

۷۰ درصد مدارس قم در مقابل زلزله مقاوم هستند

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

کم تر از یک سال تا افتتاح بزرگ ترین سالن ورزشی قم

گره 13 ساله ای که در دولت سیزدهم 
باز می شود                                         
صفحه 5

شورای سیاست گذاری هنر قم تشکیل شد

تأکید مدیرکل ارشاد بر ضرورت تقویت 
ارتباط با هنرمندان                                         
صفحه 5

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی قم مطرح کرد

طلب 400میلیـارد تومـانـی 
تامین اجتماعی قم از کارفرمایان                                                
صفحه 8

 

چه چیزی مانع اصلی نزدیکی ایران ـ 
عربستان است؟                                               
صفحه 6

گزیـده خبـرها

آگهی فراخوان عمومی    
مشارکت در ساخت مجتمع تجاری اداری )نوبت دوم(

با بخش خصوصی در جهت  با رعایت تشریفات قانونی نسبت به مشارکت  • شهرداری قم در نظر دارد 
نماید. اقدام   ، پیامبر اعظم )ص( قم )محور حرم-جمکران(  بلوار  اجرای پروژه ذیل واقع در 

•  هزینه خرید اسناد : جهت خرید  اسناد فراخوان مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰6۰۰۱6۰۰۲۱ 
بانک شهر بنام شهرداری قم واریز گردد.)اسناد در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می شود(

•  سپرده شرکت در فراخوان: ارائه تضمین شرکت در فراخوان بصورت واریز نقدی، ضمانتنامه معتبر بانکی 
و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال الزامی است.

•  مهلت  خرید اسناد: حداکثر مهلت خرید اسناد فراخوان ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می باشد. 
متقاضیان باید یک نسخه از اسناد فراخوان را خریداری نموده و با قید قبولی و بدون قید و شرط مهر و امضا 
کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از متقاضیان باعث حذف آنان از 

فرایند فراخوان می گردد.
•  محل توزیع اسناد:

تلفن  گذاری.  سرمایه  حوزه  سوم.  طبقه  مرکز.  شهرداری  ساختمان   . صدر  موسی  امام  بلوار  حضوری:   .1   
  ۰۲۵-۳6۱۰۴۳۵۱

 2. غیر حضوری: مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی   peyman.Qom.ir  و خرید اسناد 
الکترونیکی. به صورت 

لغایت    ۱۴۰۱/۴/۲۸ تاریخ   از  فراخوان  اسناد  دریافت  جهت  الکترونیکی  سایت  به  مراجعه  زمان  مدت    •
میگردد. اعالم   ۱۴۰۱/۰۵/۰6

•  مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز  شنبه  ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
•  محل تحویل اسناد: ساختمان شهرداری مرکز. طبقه ششم. اداره کل حراست. 

•  گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشنهادی در مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ برگزار میگردد.
•  سایر شرایط فراخوان در اسناد و مدارک درج شده است. 

شهـــــرداری قــــــم

مساحت موضوع فراخوان
عرصه)مترمربع(

توضیحاتکاربریتراکم و سطح اشغالمبلغ اولیه عوارض)ریال(قیمت عرصه)ریال(

مشارکت در 
احداث مجوعه 

  SW۲۵ تجاری
واقع در بلوار 
پیامبر اعظم 

)صلی ا...علیه و 
آله وسلم(

۳6۷۲99۱/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰۵۱۰/۱69/69۱/۸۴۱

سطح اشغال 
پارکینگ ها 6۵% و 

تجاریها%۵۵
)۵۵۰درصد تراکم(

۱۰ طبقه تجاری 
اداری

به  مسیر حرم 
، نبش  جمکران 
بلوار  با  تقاطع 

از  فردوسی )قبل 
تقاطع(
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

مدیرکل حقوقی شهرداری قم پاسخ داد:
کاهش اختالفات میان مردم 
و شهرداری  چگونه محقق می 

شود؟

و  شهروندان  حقوق  حفظ  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  حقوقی  مدیرکل 
مردم  علم  کنیم  تالش  باید  گفت:  حقوقی  قراردادهای  در  شهرداری 
به  تا  افزایش دهیم  دارند،  که  و حقوق شهروندی  قوانین  به  نسبت  را 

شوند. گاه  آ بالعکس  به  و  داشته  آن ها  به  نسبت  ما  که  وظایفی 
بر حفظ حقوق  تأکید  با  با شهرنیوز،  گفتگو  در  ابراهیمی  سید محمد 
قصد  داشت:  اظهار  حقوقی  قراردادهای  در   شهرداری  و  شهروندان 
برای  آسیب  کمترین  با  قراردادهایی  امضا  حقوقی  اداره  هدف  و 

است. شهرداری  و  شهروندان 
پرونده های  رساندن  حداقل  به  را  شهرداری  دغدغه  مهم ترین  وی 
نیز   مردم  با  ارتباط  در  حقوقی  اداره  افزود:  و  کرد  عنوان  حقوقی 
الزم،  گاهی های  آ ایجاد  با  می کند  تالش  و  داشته  را  دغدغه  همین 

کند. مطلع  خود  حقوق  به  نسبت  را  آن ها 
عامل  را  مردم  گاهی  آ و  علم  افزایش  قم،  شهرداری  حقوقی  مدیرکل 
دانست  شهرداری  و  مردم  بین  حقوقی  تنش های  کاهش  در  مهمی 
حقوق  و  قوانین  به  نسبت  را  مردم  علم  کنیم  تالش  باید  کرد:  ابراز  و 
شهروندی که دارند، افزایش دهیم تا به وظایفی که ما نسبت به آن ها 

شوند. گاه  آ بالعکس  به  و  داشته 
به موارد  پرونده حقوقی،  تأکید کرد: در صورت تشکیل  پایان  وی در 
گام  در  می شود  تالش  و  شده  رسیدگی  زمان  کمترین  در  اختالفی 

شود. حل  مسئله  قضایی  و  قانونی  مراجع  به  مراجعه  بدون  نخست 

مدیر منطقه شش شهرداری خبر داد:
اجرای ۵۰ درصد پروژه 

لوله گذاری حریم ریل خیابان 
امامزاده ابراهیم)ع( قم

مدیر منطقه شش شهرداری قم از اجرای 50 درصد پروژه لوله گذاری 
هدایت  به منظور  ابراهیم)ع(  امامزاده  خیابان  روگذر  پل  و  ریل  حریم 

آب های سطحی خبر داد.
منطقه  مهم  پروژه های  از  یکی  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  ترکمن  احمد 
اظهار  و  کرد  عنوان  سطحی  آب های  جمع آوری  را  شهرداری  شش 
حوزه  این  در  تعریف شده  پروژه های  از  مهمی  بخش  امروز  تا  داشت: 

است. انجام شده   6 منطقه  در 
روگذر  پل  و  ریل  حریم  لوله گذاری  پروژه  درصد   ۵۰ اجرای  از  وی 
پروژه  این  درصد   ۵۰ افزود:  و  داد  خبر  ابراهیم)ع(  امامزاده  خیابان 
که در راستای جمع آوری و دفع آب های سطحی در حال اجرا است، 
را  پروژه  این  بارندگی ها  فصل  آغاز  از  قبل  تا  امیدواریم  و  انجام شده 

کنیم. تکمیل 
حفر،  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
آینده  هفته  تا  و  انجام شده  مسیر  از  بخشی  ریل گذاری  و  رگالژ 
کارگاه  از  دریچه ها  تحویل  منتظر  و  می شود  نصب  نیز  دریچه ها 

شود. تکمیل  پروژه  درصد   ۵۰ تا  هستیم  بتن ریزی 
وی با تشکر از همکاری اهالی محل تصریح کرد: برای حل مشکالت 
آب های سطحی در این منطقه مواردی لوله گذاری شده و در مواردی 
نیز انهار اصالح شده است که امیدواریم تا قبل از آغاز فصل بارندگی 

مشکالت این حوزه حل شود.

خبـر

ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون      ◄
آینده  ماه  تا  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری 
حل  خرداد   ۱۵ بلوار  تقاطع  مشکل 
ترافیک  برای حل مشکل  می شود، گفت: 
در  متخصص  مجموعه ای  با  تقاطع  این 
لوپ  کمک  با  تا  است  شده  رایزنی  تهران 

شود. حل  مشکل  این 
که  بود   ۱۴۰۰ ماه  اسفند  اواخر 
بلوار  سوم  )فاز  صادقی  شهید  خیابان 
سه  از  بیش  هزینه ای  با  روحانی(  شهید 
احداث  شد،  افتتاح  ریال  میلیارد  هزار 
ابتدا  همان  از  آن  قرمز  چراغ  و  بلوار  این 
آن  اهالی  طرف  از  زیادی  اعتراضات 
تماس های  و  داشت  همراه  به  را  منطقه 
گرفته   ۱۳۷ سامانه  با  آن  برای  متعددی 
شد؛ زیرا برای یکی از روان ترین بلوارهای 
بود. شده  ایجاد  طوالنی  ترافیکی  شهر، 
چند  تا  شد  سبب  اعتراضات  این 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  بعد  روز 
از  عذرخواهی  ضمن  قم  شهرداری 
تقاطع،  این  در  شده  ایجاد  ترافیک 
را  اطمینان  این  کرد:  خاطرنشان 
سازی  هوشمند  فرآیند  اتمام  با  می دهیم 
از  بیش  ماشینی  هیچ  آینده  روز  چند  در 
زودی  به  و  نمی ماند  چراغ  پشت  یک بار 

می گردد. باز  نقطه  این  به  آرامش 
بر  مبنی  بنری  عذرخواهی  این  از  بعد 
بلوار  این  راهنمایی  چراغ  هوشمندسازی 
نصب  صادقی  شهید  بلوار  ابتدای  در 
زودی  به  که  شد  داده  وعده  و  گردید 
تنها  نه  اما  می شود؛  رفع  ترافیکی  مشکل 
نکرد  پیدا  کاهش  تقاطع  این  ترافیک 
 ۱۴۰۱ نوروزی  تعطیالت  از  بعد  بلکه 
مدارس  و  دانشگاه ها  شدن  حضوری  و 
شد  هم  قبل  از  بیشتر  بلوار  این  ترافیک 
ترجیح  منطقه  این  ساکنین  که  طوری  به 
می دهند مسیری غیر از این بلوار را برای 

کنند. انتخاب  خود  مقصد  به  رسیدن 
افتتاح این  از  با گذشت چهار ماه  حاال 
ایجاد  آن  برای  ترافیکی که  و مشکل  بلوار 
حمل  معاون  سراغ  به  مجدد  است،  شده 
تا  رفتیم  قم  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و 

دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  با  ببینیم 
ترافیک  شاهد  باید  هم  باز  آیا  مهر  در 
مشکل  یا  و  باشیم  تقاطع  این  در  سنگین 

می شود. رفع  آن 

نقل  و  حمل  معاون  طبیبی،  مسعود 
رابطه  این  در  قم،  شهرداری  ترافیک  و 
سال  در  اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گفتگو  در 
۷ نفر در بلوار ۱۵ خرداد به دلیل  گذشته 
دادند،  دست  از  را  خود  جان  تصادفات 
تصادفات  دالیل  از  یکی  کرد:  عنوان 
طور  به  و  است  رانندگی  در  باالی  سرعت 
حوادث  شدت  سرعت  افزایش  با  طبیعی 

می کند. پیدا  افزایش  نیز 
حوادث  در  نفر   ۱۱6 داد:  ادامه  وی 
جان   ۱۳99 سال  شهری  درون  رانندگی 
خوشبختانه  که  دادند  دست  از  را  خود 
سال  در  آمار  این  شده  انجام  اقدامات  با 
بوده  همراه  نفری   ۲۰ کاهش  با   ۱۴۰۰

. ست ا
کاهش  برای  اینکه  به  اشاره  با  طبیبی 
انجام  می توان  متعددی  اقدامات  سرعت 
کردن  دار  چراغ  آن ها  از  یکی  که  داد 

چراغ  نصب  کرد:  بیان  است،  ها  خیابان 
بلوار  افتتاح  با  خرداد   ۱۵ بلوار  راهنمایی 
شد  سبب  که  شد  همزمان  صادقی  شهید 
و  بیاورد  وجود  به  را  زیادی  ترافیکی  بار 

ترافیک  و  بخورد  بهم  اولیه  بندی  زمان 
شود. ایجاد  زیادی 

مشکل  رفع  برای  اینکه  بیان  با  وی 
ترافیک این بلوار به زودی چراغ هوشمند 
حال  در  کرد:  اظهار  می شود،  نصب 
بلوار  ترافیک  مشکل  رفع  برای  حاضر 
با  و  است  شده  نصب  نظارتی  دوربین   ۱۵
مختلف  بندی  زمان  هفت  اینکه  به  توجه 
محسوب  هوشمند  شبه  تقریبا  دارد 

. د می شو
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
این  مشکل  آینده  ماه  تا  اینکه  بیان  با  قم 
برای  داد:  ادامه  می شود،  حل  تقاطع 
با  خرداد   ۱۵ بلوار  ترافیک  مشکل  حل 
رایزنی  تهران  در  متخصص  مجموعه ای 
مشکل  این  لوپ  کمک  با  تا  است  شده 

شود. حل 
استاندارد  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 

است،  ثانیه   ۱۸۰ قرمز  چراغ  پشت  توقف 
طور  به  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
قرمز  چراغ  پشت  توقف  زمان  میانگین 
بلوار ۱۵ خرداد به یک ونیم چراغ رسیده 

اما  است  برابر  استانداردها  با  که  است 
)سه  ثانیه   ۱۸۰ از  بیشتر  توقف  این  اگر 

دارد. اشکال  شود،  دقیقه( 
با  قبل  مدتی  کرد:  اضافه  طبیبی 
به  نسبت  که  منطقه  آن  اهالی  از  تعدادی 
جلسه ای  بودند  معترض  قرمز  چراغ  این 
این  مثبت  تأثیرات  و  اهداف  و  شد  برگزار 
چراغ برای آن ها تبیین گردید و قول داده 
شود. حل  نیز  آن  ترافیکی  مشکل  که  شد 
مسئوالن  بین  اگر  داد:  ادامه  وی 
از  بسیاری  شود  برقرار  ارتباط  مردم  و 
زیرا  میابد  کاهش  اعتراضات  و  مشکالت 
واکنش  می شوند  مطلع  مردم  که  زمانی 
این  متأسفانه  اما  می دهند  نشان  بهتری 
ارتباط کم است و صدا و سیما باید امکان 
کند. فراهم  ارتباط  این  برای  را  بیشتری 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
که  است  شده  سعی  کرد:  عنوان  قم 

استفاده  با  رانندگی  راهنمایی  چراغ های 
مردم  برای  تا  باشند  دکوراتیو  المان ها  از 
نیز جذابیت بصری بیشتری داشته باشد.
کردن  مکانیزه  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش  همراه  به  پیاده  عابر  پل های 
دستور  در  شهری،  هوشمند  تقاطع های 
پل های  افزود:  است،  شهرداری  کار 
هستند  دیوار  مانند  غیرمکانیزه  عابرپیاده 
سالمندان  جمله  از  افراد  از  بسیاری  زیرا 
همین  به  کنند  استفاده  آن  از  نمی توانند 
پیاده  عابر  پل های  است  شده  قرار  خاطر 

شوند. مجهز  آسانسور  به 
بر  اینکه  خاطر  به  داد:  ادامه  طبیبی 
یک  به  پروژه ها  همه  سیاست ها  اساس 
ها  طرح  اجرای  نمی شود  داده  پیمانکار 
طرح  همچنین  است  بیشتر  زمان  نیازمند 
در  نیز  هم سطح  پیاده روهای  احداث 
معلولین  تا  است  گرفته  قرار  کار  دستور 
استفاده  بتوانند  نیز  کالسکه  با  مادران  و 

. کنند
سامانه  با  تماس  در  گذشته  روز 
نیز  شهرداری  سواالت  به  پاسخگویی 
اینکه  جالب  نکته  و  شد  مطرح  بحث  این 
شکایات  باالی  تعداد  از  نیز  پاسخگویان 
اذعان  طرح  این  به  نسبت  مردمی 
امیدواریم  که  کردند  می  عنوان  و  داشتند 
قرار  اگر  واقعا  ولی  شود  حل  مشکل  این 
را  مشکل  یک  که  شود  اجرا  طرحی  است 
ایجاد  دیگری  مشکالت  نباید  ببرد  بین  از 
که  شود  می  باعث  که  مشکالتی  کند. 
دیگری  اصلی  مشکل  با  نیز  طرح  اصل 

شود. مواجه 
روان  از  یکی  از  امروز  خرداد   ۱۵ بلوار 
رینگ  اتصال  مسیر  که  قم  بلوارهای  ترین 
خیابان  از  یکی  به  است  شهری  بین  های 
مناطق  مردم  روان  و  اعصاب  مخل  های 
که  حالی  در  است.  شده  مبدل  مختلف 
اصال  که  هستند  باور  این  بر  مردم  اکثر 
که  نداشت  خاصی  مشکل  خیابان  این 
مشکل  برای  کوری  گره  چنین  بخواهند 
کمی که داشت بزنند و این چنین مردم را 

► کنند.    مواجه  مشکل  با 

وعده شهرداری چه زمانی محقق می شود؟

● مردم قم با ترافیک بلوار ۱۵ خرداد کنار نمی آیند   ●

دکتر  با  تکواندو  فدراسیون  رئیس       ◄
و  دیدار  قم  کالن شهر  شهردار  سقائیان نژاد 
زمینه های همکاری جهت توسعه این رشته 

ورزشی در قم را بررسی شد.
به گزارش شهرنیوز، هادی ساعی رئیس 
ادامه  در  کشورمان  تکواندوی  فدراسیون 
مرتضی  سید  دکتر  با  قم،  استان  به  سفر 
گفت وگو  و  دیدار  قم  شهردار  سقائیان نژاد 

کرد.
آمادگی  از  دیدار  این  در  قم  شهردار 
توسعه  جهت  قم  شهری  بوستان های 
داد  خبر  تکواندو  مانند  رزمی  ورزش های 
همگانی  و  قهرمانی  ورزش  از  حمایت  بر  و 
تأکید  قم  شهری  مدیریت  مجموعه  توسط 

کرد.
دکتر سقائیان نژاد اظهار داشت: بوستان 
در  کم نظیری  ظرفیت  قم  هکتاری   ۱۰۰۰
در  را  ورزشی  رشته های  انواع  توسعه  جهت 

یک محیط مفرح و کم هزینه دارد.
تکواندو  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
شهری  بوستان های  قالب  در  قم  در 
رشته  این  هیات  اعضای  پیگیری  نیازمند 
مجموعه های  شد:  یادآور  است،  ورزشی 
شهری  مناطق  همه  در  ورزشی  فرهنگی 
به  قم  شهر  در  گذشته  سال های  طی 
احداث  حال  در  و  رسیده  بهره برداری 
های  هیات  از  تعدادی  هم اکنون  که  است 
ورزشی از ظرفیت این سالن های مجهز  در 
استفاده  ورزشی  رشته های  توسعه  مسیر 

. می کنند
بوستان   ۴۰۰ کرد:  ابراز  قم  شهردار 
شهری قم که برخی از آن ها از نظر وسعت 
دارند  مطلوب تری  وضعیت  مساحت  و 
رشته های  توسعه  جهت  بالفعلی  ظرفیت 

آورده اند. وجود  به  ورزشی 
توجه  مورد  را  ورزش  کارکردی  نقش  وی 
ورزش  مهم  اثر  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 
کنار  در  فرد  اعتمادبه نفس  و  اراده  تقویت 
سبب  مساله  این  و  است  جسم  تقویت 
نقش آفرین  نیز  جامعه  در  فرد  تا  می شود 
را  خود  اجتماعی  مسئولیت های  و  بوده 

کند. ایفا  به درستی 
بر  تأکید  با  پایان  در  نژاد  سقائیان  دکتر 
مباحث  در  سرمایه گذاری  زیربنای  اینکه 
فرهنگی، ورزش است، گفت: هادی ساعی 
کشور  ورزشی  مفاخر  از  یکی  به عنوان 
قم  در  تکواندو  ورزش  توسعه  در  می تواند 

باشد. داشته  بسزایی  نقش 
نظر  از  استان   فقیرترین  قم  ساعی: 
است ورزشی  سرانه های  از  برخورداری 

هادی ساعی نیز در این دیدار، با تمجید 
از  استفاده  جهت  قم  شهردار  پیشنهاد  از 
توسعه  برای  شهری  بوستان های  فضای 
رشته تکواندو اظهار داشت: هیات ورزشی 
به  نسبت  وقت  اسرع  در  قم  تکواندو 
برگزاری  و  مناسب  بوستان  یک  شناسایی 
باز  فضای  در  تکواندو  آموزش  کالس های 

می کند. اقدام 

هادی ساعی اظهار داشت: به هر اندازه 
هزینه  از  شود  سرمایه گذاری  ورزش  در  که 
کاسته  اجتماعی  آسیب های  و  درمان 

شد. خواهد 
داد:  ادامه  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
ورزش  توسعه  در  شهرداری ها  ظرفیت 
بیشتر از ادارات کل ورزش و جوانان بوده و 
شایسته است از امکانات و ظرفیت مجموعه 
برای  استفاده  بیشترین  شهری  مدیریت 

بگیرد. انجام  قهرمانی  ورزش  توسعه 
فعالیت  بسترسازی  اینکه  بیان  با  وی 
و  کهک  شهرستان  دو  در  تکواندو  رشته 
این رشته ورزشی  آتی  نیازهای  از  جعفرآباد 
در قم است، ابراز کرد: توسعه ورزش بانوان 
در کشور مطلوب است و نباید استان قم در 
از استان های دیگر عقب بماند. این زمینه 

ساعی یادآور شد: قم یکی از استان های 
پرافتخار در تکواندو است و هم اکنون حدود 
این رشته  به صورت حرفه ای در  نفر  6 هزار 

ورزشی مشغول فعالیت هستند.
فقیرترین  از  یکی  قم  اینکه  بیان  با  وی 
از  برخورداری  نظر  از  کشور  استان های 
افزایش  گفت:  است،  ورزشی  سرانه های 
با  مستقیمی  ارتباط  ورزشی  سرانه های 

دارد. نهفته  استعدادهای  شکوفایی 
پایان  در  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
همراهی های  و  همکاری  از  قدردانی  با 
همگانی  ورزش  توسعه  در  قم  شهرداری 
تکواندو  فدراسیون  درخواست  کرد:  اضافه 

بسترسازی  قم  مدیریت شهری  از مجموعه 
در  تکواندو  ورزشی  رشته  توسعه  جهت 

است. قم  شهر  پراستعداد  محالت 
مدیرکل ورزش و جوانان قم نیز که در این 
ورزشی  سرانه  گفت:  داشت،  حضور  دیدار 
قم 50 سانتی متر به ازای هر فرد بوده که در 

مقایسه با میانگین کشوری یک و نیم متر با 
کمبود و فقر سرانه ها روبه رو است.

از  داشت:  اظهار  خانی  سانی  ابراهیم 
نژاد در  آمدن دکتر سقائیان  زمان روی کار 
در  ملموسی  تغییرات  قم،  شهردار  کسوت 
شاهد  شهری  منظر  و  سیما  و  سبز  فضای 

. هستیم
 ۵۰ قم  ورزشی  سرانه  داد:  ادامه  وی 

در  که  بوده  فرد  هر  ازای  به  سانتی متر 
مقایسه با میانگین کشوری یک و نیم متر با 

است. روبه رو  سرانه ها  فقر  و  کمبود 
قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
روبه  وضعیت  قم  استان  کرد:  خاطرنشان 
رشته های  در  به خصوص  ورزش  در  رشدی 

کبدی،  پهلوانی،  کشتی  باستانی، 
دارد. کاراته  و  تکواندو  اسکواش، 

ورزش  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
اداره  این  مهم  اولویت های  از  روستایی 
کل در سال جاری است، ابراز کرد: برخی 
کمبود  با  استان  ورزشی  های  هیات  از 
مجهز  ورزشی  سالن های  و  اداری  فضای 

► هستند.      روبه رو 

دیدار رئیس فدراسیون تکواندو با شهردار قم 

● تأکید بر حمایت مدیریت شهری از ورزش های قهرمانی و همگانی    ●

◄     معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از جمع آوری کامل ریل راه آهن 
امیدواریم  گفت:  و  داد  خبر  آینده  ماه  سه  در  فاطمی  خیابان  متروکه 
بتوانیم تا اواخر سال عملیات روسازی مسیر از مصلی تا ایستگاه محمدیه 
ماه  سه  حداقل  ریل  خود  جمع آوری  اما  کنیم  آغاز  را  کیلومتر   7 طول  به 

برد. خواهد  زمان 
عباس حلوایی زاده در خصوص جمع آوری ریل های متروکه و بازگشایی 
قم،  شهر  به  رئیس جمهور  سفر  مصوبات  از  یکی  داشت:  اظهار  مسیر 
جمع آوری دو بخش از ریل متروکه به طول ۷ و ۸ کیلومتر بوده که در حال 

ریل ها در حال جمع آوری است. این  از  حاضر بخشی 
وی بخش اول ریل راه آهن متروکه را موازی بلوار امام رضا)ع( اعالم کرد 
و افزود: بخشی از ریل متروکه به طول هشت کیلومتر و به موازی بلوار امام 
رضا)ع( بوده که در سنوات گذشته جمع آوری آن آغازشده و اوایل امسال 
طول  به  جمکران  تا  مرکزی  ایستگاه  از  نیز  قسمت  یک  و  رسید  اتمام  به 

هفت کیلومتر در حال اجراست.
راه آهن  ریل  و عمرانی شهرداری قم جمع آوری بخش دوم  فنی  معاون 
متروکه را دارای چالش هایی دانست و ابراز کرد: این بخش از ریل راه آهن 
استانداری  محوریت  با  شد  قرار  دستگاه ها  بین  هماهنگی  عدم  علت  به 

هفته های  از  کار  و  شود  جمع آوری  شهرداری  همچنین  و  فرمانداری  و 
است. آغازشده  گذشته 

وی طول این بخش از ریل راه آهن متروکه را هفت کیلومتر عنوان کرد و 
گفت: برش راه آهن، حمل تا ایستگاه مرکزی در حال انجام بوده و به طول 

استفاده  بنیاد مسکن  و  راهداری، سپاه  ماشین آالت  از  را  متر طول   6۰۰
برای کارهای پیش بینی نشده داریم  بودجه جدید  به ردیف  نیاز  و  می کنیم 

که مصوبه آن به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده است.
حلوایی زاده اعتبار موردنیاز برای اتمام کار را بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان 
اعالم و تصریح کرد: در فاز اول عملیات برداشت ریل و خاک برداری انجام 
برای همه عرصه های  تا  و همچنین هم زمان مشاوری گرفته شده  می شود 
مانند  مناسبی  کاربرهای  مسیر   مختلف  بافتهای  و  مقاطع  در  متفاوت 

و سواره رو طراحی شود. پیاده رو  فضای سبز، مسیرهای 
وی از آغاز عملیات روسازی این مسیر از مصلی تا ایستگاه محمدیه تا 
با  و  کامل  به صورت  باید طراحی ها  و خاطرنشان کرد:  داد  آخر سال خبر 
اواخر  تا  بتوانیم  امیدواریم  و  انجام شود  نظر همه دستگاه ها  و  هماهنگی 
سال عملیات روسازی مسیر را آغاز کنیم، اما جمع آوری خود ریل حداقل 

سه ماه زمان خواهد برد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از بررسی کاربری پل بلوارامین نیز 
خبر داد و افزود: با جمع آوری کامل ریل راه آهن کاربری این پل نیز از بین 
رفته  و برای حفظ یا تخریب آن مطالعاتی انجام خواهد شد و درصورتی که 

موردنیاز نباشد حتمًا جمع آوری می شود.    ►

تالش مدیریت شهری قم برای تسریع در جمع آوری ریل های متروکه

● اتمام عملیات روسازی مسیر تا پایان سال   ●



◄     معاون توسعه پیشگیری بهزیستی 
به نرخ شیوع اعتیاد ۸ درصدی در قم  قم 
از  و  کرد  اشاره  کشور  در  درصدی   ۱۱ و 
ترک  کمپ های  در  معتاد  هزار   ۳ درمان 
اعتیاد خبر داد و گفت: ۴۰ درصد کسانی 
درمان  اجباری  اعتیاد  ترک  مراکز  در  که 
را  ما  و  ماندند  پاک  باالی یک سال  شدند، 

کرد. امیدوار 
محمد  بیست،  شهر  گزارش  به 
مسئوالن  خبری  نشست  در  علیمرادی 
رسانه،  اصحاب  با  قم  بهزیستی  اداره کل 
شیوع  نرخ  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
قم  استان  وضعیت  گفت:  قم،  در  اعتیاد 
نسبت به  و  نیست  حاد  اعتیاد  بحث  در 

است. بهتر  دیگر  استان های 
 ۸ اعتیاد  شیوع  نرخ  به  اشاره  با  وی 
کشور،  در  درصدی   ۱۱ و  قم  در  درصدی 
اعتیاد  شیوع  نرخ  میزان  همین  گفت: 
نمود  این شهر  در  و  نیست  قبول  قابل  هم 

دارد. خاصی 
قم  بهزیستی  پیشگیری  توسعه  معاون 
همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار 
کمپ های  تعداد  خصوص  در  »شهر۲۰« 

ترک اعتیاد در قم و آمار معتادان متجاهر، 
فعالیت  کمپ   ۱۳ قم  استان  در  گفت: 
اجباری  درمان  به  کمپ  دو  که  می کنند 
 ۱6 ماده  همان  یا  متجاهر  معتادان 

که  متجاهری  معتادان  و  دارد  اختصاص 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  طریق  از 
به  می شوند،  دستگیر  پاتوق ها  و  خیابان 
این دو مرکز ارجاع می شوند و معمواًل از 6 

هستند. کمپ ها  در  یک سال  تا  ماه 
از  دیگری  بخش  افزود:  علیمرادی 
شکایت  طریق  از  نیز  متجاهر  معتادان 
به  ۲ ماده ۱6  خانواده ها  در قالب تبصره 
دیگری  گروه  و  می شوند  ارجاع  کمپ ها 
در  اختیاری  صورت  به  نیز  معتادان  از 

می شوند. حاضر  کمپ ها 
سازمان  رویکرد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
است،  تمایلی  درمان  از  حمایت  بهزیستی 
در  انگیزشی  مصاحبه های  به  ما  گفت: 
درمان  برای  افراد  متقاعد کردن  و  محله ها 
به  زور  به  افراد  اینکه  تا  داریم  اعتقاد 

شوند. ارجاع  کمپ ها 
قم  بهزیستی  پیشگیری  توسعه  معاون 
تمایل  با  که  افرادی  قطعا  کرد:  تصریح 

میزان  می روند  اعتیاد  ترک  کمپ های  به 
پاکی آنها باالتر است و شرایط بهتری برای 

دارند. بهبودی  ادامه 
هزار   ۳ حدود  اینکه  بیان  با  علیمرادی 
ترک  کمپ های  در   ۱۴۰۰ سال  در  معتاد 
ما  اینکه  با  گفت:  شدند،  درمان  اعتیاد 
اما  نداریم  اجباری  درمان  به  اعتقادی 
 ۴۰ شده،  انجام  پژوهش های  از  یکی  در 
اعتیاد  ترک  مراکز  در  که  کسانی  درصد 
سال  یک  باالی  شدند،  درمان  اجباری 

کرد. امیدوار  را  ما  و  داشتند  پاکی 
وی همچنین بر ضرورت آمادگی جامعه 
ترک  مراکز  بهبودیافتگان  پذیرش  برای 
اعتیاد تأکید کرد و گفت: به هر اندازه که 
جهادی  گروه های  و  مساجد  در  افراد  این 
بیشتر  آنها  پاکی  سابقه  شوند،  جذب 
می شود و به همین دلیل قصد داریم طرح 
راه اندازی  را  و مداخله فعال محلی  درمان 

► کنیم.    

مشارکت های  اداره  سرپرست       ◄
 ۲۴ مشارکت  از  قم  بهزیستی  مردمی 
 ۱۴۰۰ سال  در  قم  مردم  تومانی  میلیارد 
فاقد مسکن  و گفت: مددجویان  داد  خبر 
کرده  ثبت نام  مسکن  ملی  نهضت  در  که 
تومان  میلیون   ۱۵۰ تا   ۵۰ از  باشند، 

می کنند. دریافت  بالعوض  کمک 
صادق  سید  بیست،  شهر  گزارش  به 
مسئوالن  خبری  نشست  در  میرئی 
رسانه،  اصحاب  با  قم  بهزیستی  اداره کل 
قم  مردم  تومانی  میلیارد   ۲۴ مشارکت  از 

داد. خبر   ۱۴۰۰ سال  در 
حوزه  در  بهزیستی  خدمات  به  وی 
 ۱۴۰۰ سال  در  مددجویان  اشتغال 
میلیارد   ۴۲ بر  بالغ  گفت:  و  کرد  اشاره 
طریق  از  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان 

مهارت های  دارای  مددجویان  به  بانک ها 
به  کسب وکار  پروانه  و  فنی وحرفه ای 

شد. پرداخت  مددجویان 
مردمی  مشارکت های  اداره  سرپرست 
شاهد  امسال  افزود:  قم  بهزیستی 
تسهیالت  ارائه  حوزه  در  چشمگیری 
بهزیستی  اعتبار  و  هستیم  قرض الحسنه 
تومان  میلیارد   ۱۴۰ به  حوزه  این  در 

است. رسیده 
جهت  را  مددجویان  افزود:  میرئی 
و  کارفرمایی  خدمات  از  بهره مندی 
مراکز  به  معرفی  و  کارخانجات  در  اشتغال 
شغلی  آموزش های  و  حر فه ای  و  فنی 

می کنیم. معرفی 
شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  وی 
معلوالن  مسکن  خصوص  در  بهزیستی 

یک  دارای  خانواده های  کرد:  عنوان  نیز 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  که  معلول 
ثبت نام کردند، تا سقف ۵۰ میلیون تومان 
 ۱۵۰ تا  معلول  دو  دارای  خانواده های  و 
سوی  از  بالعوض  کمک  تومان  میلیون 

می کنند. دریافت  بهزیستی  سازمان 
مردمی  مشارکت های  اداره  سرپرست 
سال  در  کرد:  تصریح  قم  بهزیستی 
برای  تومان  میلیارد   ۱۲ از  بیش   ،۱۴۰۰
این  که  یافت  اختصاص  معلوالن  مسکن 
خواهد  برابر  دو  جاری  سال  در  اعتبار 

. شد
شرکای  کرد:  خاطرنشان  میرئی 
حدود  بهزیستی  سازمان  در  ما  اجتماعی 
تحت  که  هستند  مؤسسه  و  مرکز   ۲۲۰
خدمات  و  دارند  قرار  سازمان  نظارت 

معلوالن،  نگهداری  مددکاری،  به  مربوط 
بدسرپرست،  و  سرپرست  بی  کودکان 

از  نیابت  به  را  خدمات  سایر  و  کمپ ها 
► می دهند.    ارائه  بهزیستی 
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صرفه جویی در مصرف موجب 
کاهش شوری آب قم می شود

درصدی   10 کاهش  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
گفت:  و  دانست  قم  آبی  تنش  از  گذر  برای  راهکاری  را  آب  مصرف 
از چاه ها  هرچه در مصرف آب صرفه جویی شود، همان قدر برداشت 

یافت. خواهد  کاهش  نیز  آب  شوری  و  شده  کمتر 
از  یکی  را  بارندگی ها  کاهش  فارس،  با  گفتگو  در  بختیاری«  »حسن 
علل تنش آبی استان قم دانست و بیان کرد: ورودی سدکوچری 50 
درصد کاهش داشته و این ما را با محدودیت آبی مواجه کرده است.
افزایش شوری  اینکه در حال حاضر چالش اصلی استان  بیان  با  وی 
و  سدکوچری  از  قم  سهم  کاهش  کرد:  اضافه  است،  شبکه  در  آب 
منابع  از  استفاده  دلیل  هوا،  دمای  افزایش  دلیل  به  آب  مصرف  رشد 
افزایش  عامل  این  و  است  شهر  آب  از  بخشی  تأمین  برای  زیرزمینی 

است. داشته  دنبال  به  را  شهری  آب  شوری 
آب  شوری  کرد:  ابراز  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
در  آب  شوری  افزایش  شاهد  گذشته  ماه  چند  در  شده  باعث  چاه ها 
از نظر بهداشتی  اما اعالم می کنیم که آب شبکه استانی  شهر باشیم 

است. الزم  استانداردهای  دارای  سالمتی  و 
وی تصریح کرد: برای افزایش کمی و کیفی آب در تابستان، نیازمند 
آب  مصرف  در  هرچه  و  هستیم  سدکوچری  از  برداشت  افزایش 
شوری  و  شده  کمتر  چاه ها  از  برداشت  قدر  همان  شود،  صرفه جویی 

کرد. خواهد  پیدا  کاهش  نیز  استان  آب 
 360ec بختیاری مطرح کرد: دو هزار و 200 لیتر بر ثانیه با شاخص
آب از سد کوچری، هزار و 300 لیتر بر ثانیه آب با شاخص سه هزار و 
500ec از سد 15 خرداد، هزار و 300 لیتر بر ثانیه آب با شاخص 6 
از  ثانیه آب  بر  لیتر   500 و دو هزار و  از چاه های داخل شهر   ec هزار 

آباد وارد قم می شود. چاه های علی 
با تاکید بر لزوم اجرایی شدن فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب  وی 
مشابه  مدت  به  نسبت   ۱۴۰۱ بهار  در  درصد   2.5 افزود:  مردم،  بین 
سال گذشته، مصرف آب در شهر مقدس قم افزایش پیدا کرده و این 
بیشتر صرفه جویی  آب  در مصرف  تا  است  برای همشهریان  هشداری 

. کنند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد: در حال حاضر 
از  می توانیم  خانوار،  هر  توسط  مصرف  در  صرفه جویی  درصد   10 با 
درصدی   ۱۰ کاهش  این  و  کنیم  عبور  امسال  تابستان  مصرف  پیک 

کرد. نخواهد  ایجاد  مشکلی  خانوار  مصرف  سبد  در  آب،  مصرف 

۳۶ مانور شهری در سال ۱۴۰۱ 
در قم اجرا می شود

با  رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم گفت: 
توجه به هدف گذاری های انجام شده در سال جاری، ۳6 مانور شامل 
سال  پایان  تا  عملیاتی  مانور   ۱۲ و  میزی  دور  یا  مباحثه ای  مانور   ۲۴

برگزار خواهد شد.
شهری  مختلف  مانورهای  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  برزویی  مهدی 
سال  در  انجام شده  هدف گذاری های  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
جاری، ۳6 مانور شامل ۲۴ مانور مباحثه ای یا دور میزی و ۱۲ مانور 

شد. خواهد  برگزار  سال  پایان  تا  عملیاتی 
ادامه  قم  شهرداری  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  گروه  رئیس 
مانور   ۲ و  دورمیزی  مانور   ۷ تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  داد: 
افزایش  روند  این  آینده  ماه های  طی  و  است  برگزارشده  عملیاتی 

داشت. خواهد 
بین  و  دستگاهی  درون  هماهنگی  لزوم  و  آمادگی  اهمیت  وی 
مختلف  سطوح  به  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  شهر  در  دستگاهی 
افزود:  و  کرد  اشاره  برنامه ریزی شده  رزمایش های  و  مانورها  برگزاری 
برگزاری  نیازمند  بزرگ  عملیاتی  رزمایش های  و  مانورها  برخی 
مجوز  اخذ  و  تمرین  نیروها،  و  عوامل  آموزش  هماهنگی،  جلسات 
این  دستگاهی  بین  مانورهای  عمده  که  است  و…  مانور  برگزاری 
ساعت  به صورت  مانورها  از  دیگر  برخی  و  می شود  شامل  را  فرایند 
عمدتًا  مانورها  این گونه  که  می شود  انجام  قبلی  اطالع  بدون  و  صفر 

می شود. برگزار  هشتگانه  مناطق  سطح  در 
دورمیزی،  یا  مباحثه ای  مانورهای  در  کرد:  خاطرنشان  برزویی 
به نوعی  و  می گیرد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  آمادگی  فرآیندهای 

است. واقعیت  به  نزدیک  مانورهای  اجرای  برای  آماده سازی 
داد  خبر  به زودی  بزرگ  شهری  عملیاتی  مانور  یک  برگزاری  از  وی 
بافت  در  عملیاتی  مانورهای  برگزاری  برای  تالش  حال  در  گفت:  و 
اجرا  و  برنامه ریزی  آینده  ماه های  برای  امیدواریم  فرسوده هستیم که 

شود.
یادآور  قم  شهرداری  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  گروه  رئیس 
رزمایش  دو  برنامه ریزی  طبق  نیز  غیرعامل  پدافند  حوزه  در  شد: 

شد. خواهد  برگزار  جاری  سال  پایان  تا  تخصصی 
وی با بیان اینکه تمامی تالش ها در گروه پدافند غیرعامل و مدیریت 
و  اجرایی  عوامل  در  الزم  آمادگی های  ابتدا  که  بوده  این  بحران 
یابد  ارتقا  قم  شهرداری  مجموعه  در  حادثه  فرماندهی  از  پشتیبانی 
رزمایش های  و  مانورها  برگزاری  قالب  در  بعدی  گام  در  کرد:  اضافه 
امدادی  و  رسان  خدمات  دستگاه های  بین  هماهنگی  شهری  بزرگ 
را در مدیریت  بهترین عملکرد  آتی  تا در حوادث احتمالی  یابد  ارتقاء 

بزنیم. رقم  شهری  حوادث 

خبـر

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

اند.
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰6۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۲۱6 شماره  -رأی   ۱
یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  علویجهء  زهرا  خانم   ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۲۱۵
باب ساختمان به مساحت ۷۲/۵۱ مترمربع پالک شماره ۱۰۴۲۲ اصلی  واقع در 
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از فاطمه 
بیگم رفیعی علویجه سند مالکیت صادره در دفتر ۳۰۷ صفحه ۱۳۳ و ۱۳6.)م الف 

)۱۴۱۰۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۵۰6 شماره  رأی   -۲

۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۵۸ خانم فرشته له له فرزند غالم در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۸۰ مترمربع پالک شماره 6۴۵6 اصلی  واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۳6 صفحه 
 ۱۴۰۰/۰6/۲۷ مورخ   ۱۵۱۱۷۴ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۴۸9

 )۱۴۱۰۲ الف  قم.)م   ۷ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۷9۴ شماره  -رأی   ۳
در  جواد  سید  فرزند  افضلی  سادات  صدیقه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۱۸
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۸۲/۲۰ مترمربع پالک شماره ۵۱ فرعی 
از ۱۱۳9۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر ۴۲۲ صفحه ۳۸6 خریداری به موجب سند رسمی شماره 

 )۱۴۱۰۳ الف  م  قم.)   ۲9 دفترخانه   ۱۳۸9/۱۰/۰۴ مورخ   ۲۷۰9۴

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد 
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و ستاره صبح( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مدیرکل بهزیستی قم با بیان اینکه      ◄
انجام  برای  اداره کل،  این  فعلی  ساختار 
گفت:  ندارد،  همخوانی  ماموریت های 
بهزیستی قم نسبت  نیرو در  معضل کمبود 
با  و  است،  شدیدتر  دیگر  استان های  به 
گذاشته،  ما  عهده  بر  که  ماموریت هایی 

نیست. متناسب 
نشست  در  ستوده  پهلوانی  مهدی 
مناسبت  به  که  رسانه  اصحاب  با  خبری 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  بهزیستی  هفته 
داشت،  نیرو   ۴۰۰ استان  بهزیستی  زمانی 
شدن  برابر  چندین  برغم  اکنون  ولی 
نفر   ۲۰۰ به  نیروهایمان  ماموریت ها، 

کرده است. پیدا  کاهش 
کردیم،  سعی  استان  این  در  گفت:  وی 
آسیب ها،  برخی ها  از  عاری  جامعه  ظاهر 
مانند کودکان کار و معتادان متجاهر باشد.
است  بهتر  مردم  افزود:  پهلوانی 
از طریق  را  به کودکان کار  کمک های خود 
این  نهاد  این  تا  دهند،  انجام  بهزیستی 
کند. هزینه  فرزندان  این  برای  را  کمک 
دستوری  کد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مربع  ستاره،9۰9۰،  ستاره،۷۲۴، 
ارتباط  و  مردمی  کمک های  به  اختصاص 
به  مردم  گفت:  دارد  بهزیستی  با  جامعه 
معتاد  و  کار  کودک  به  پول  پرداخت  جای 
شکل  این  به  را  خود  کمک های  متجاهر، 
انجام دهند که تیم های ما به موقع بروند و 

کنند. هزینه  را  کمک ها  این 
خدمات  تحت  پوشش  قمی  هزار   ۳۵

هستند بهزیستی 
از  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
مددجوی  هزار   ۱۰ به  مستمری  پرداخت 
این  مبلغ  گفت:  و  داد   خبر  قم  بهزیستی 
 ۴۲۰ نفر  یک  خانواده  برای  مستمری ها 
و  میلیون  یک  سقف  تا  و  است  تومان  هزار 
و  چهار  خانوار های  برای  تومان  هزار   ۲۰۰

می یابد. افزایش  نفره  پنج 
 ۳۵ اینکه  بیان  با  ستوده  پهلوانی 

اداره کل  در  پرونده  دارای  خانواده  هزار 
بهزیستی قم هستند، گفت: از این تعداد، 
۲۲ هزار پرونده به معلولیت اختصاص دارد 
و ۲ هزار نفر از معلوالن و سالمندان نیازمند 

هستند. خاص  مراکز  در  نگهداری 
خاص  هدف  جامعه  کرد:  تصریح  وی 
محدود  معلوالن  به  فقط  بهزیستی 
خانوار،  سرپرست  بانوان  بلکه  نمی شود، 
ایتام، افراد آسیب دیده از مسائل اجتماعی 
تحت  خاص  صورت  به  یافته  بهبود  افراد  و 

هستند. سازمان  پوشش 
کرد:  تأکید  قم  بهزیستی  مدیرکل 
سالمت  ارتقای  متولی  بهزیستی  سازمان 
با  می کند  تالش  و  است  کشور  اجتماعی 
ارائه خدمات به همه مردم عزیزمان، محیط 
کند. فراهم  جامعه  زیست  برای  را  بهتری 
بودجه  افزایش  به  ادامه  در  پهلوانی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  بهزیستی  سازمان 
دو  دولتی  اعتبار  تزریق  با  و  گذشته  سال 
جبران  را  قبلی  عقب ماندگی های  برابری، 

کردیم.
حال  در  بهزیستی  اینکه  بیان  با  وی 
تجهیزات  تأمین  برای  مشکلی  حاضر 
تصریح  ندارد،  مددجویان  توان بخشی 
مشموالن  که  مددجویانی  تمامی  کرد: 
دریافت خدماتی نظیر ویلچر، اروتز و پروتز 
پرونده  بهزیستی  در  و  هستند  سمعک  و 
به  تجهیزات  دریافت  برای  دادند،  تشکیل 

کنند. مراجعه  بهزیستی  اداره کل 
مدیرکل بهزیستی قم همچنین به اجرای 
بهزیستی  مراکز  در  محور«  »خدمت  طرح 
اشاره کرد و گفت: در حوزه پیشگیری بروز 
و  مشاوره   خدمات  ارائه  با  نیز  معلولیت ها 
از  کردیم  تالش  ژنتیکی  آزمایشات  انجام 
پیشگیری  معلولیت  دارای  جدید  موالید 

شود.
گذشته  سال  کرد:  تصریح  پهلوانی 
نسبت به رصد کلی بروز و شیوع آسیب های 
طرح  یک  و  شد  اقدام  استان  در  ژنتیکی 

علمی و قابل دفاع است و در مرحله تجزیه 
از  نقشه کاملی  تا  تحلیل داده ها هستیم  و 
میزان بروز و شیوع معلولیت در استان ارائه 

دهیم.

نشست  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
به  بهزیستی  سازمان  اینکه  بر  تأکید  با 
در  اجتماعی  آسیب های  دیدبان  عنوان 
کشور عمل می کند، گفت: در بحث اعتیاد 
یکی  شد،  دنبال  پیشگیرانه  رویکرد  هم 
پایلوت  طرح  عنوان  به  قم  محله های  از 
در  را  محلی  وضعیت  تحلیل  و  شد  انتخاب 

داشتیم. اعتیاد  حوزه 
تالش  افزود:  قم  بهزیستی  مدیرکل 
می کنیم این طرح را امسال در کل استان 
میزان  از  کاملی  نقشه  تا  کنیم  اجرایی 
مشکل اعتیاد و دسترسی افراد به خدمات 

باشیم. داشته  بهزیستی 
حوزه  در  بهزیستی  خدمات  به  پهلوانی 
گفت:  و  کرد  اشاره  اجتماعی  سالمت 

سال گذشته از طریق تماس با خط تلفنی 
به صورت  ۱۴۸۰ سی هزار ساعت مشاوره 
رایگان ارائه شده است، ما نگران بودیم که 
بعد از بحران کرونا شاهد بحران آسیب های 

باشیم. اجتماعی 
وی افزود: خط ۱۴۸۰ از ساعت ۸ صبح 
شهروندان  همه  و  است  فعال  شب   ۸ تا 
استفاده  مشاوره  خدمات  از  می توانند 

. کنند
مدیرکل بهزیستی قم همچنین به طرح 
اشاره  استان  نوزادان  شنوایی  غربالگری 
استان  در  که  نوزدانی  تمامی  گفت:  و  کرد 
غربالگری  شنوایی  نظر  از  می شوند  متولد 
کاشت  نسبت به  گذشته  سال  می شوند. 
حلزون شنوایی برای ۴۰ نوزاد اقدام شد تا 

شود. جلوگیری  کامل  ناشنوایی  از 
مرکز  خدمات  به  همچنین  پهلوانی 
افزود:  و  کرد  اشاره  بهزیستی  بحران 
معلول آزاری،  موارد  می توانند  شهروندان 

درگیر  موارد  یا  سالمندآزاری  کودک آزاری، 
خودکشی را به شماره ۱۲۳ اطالع دهند تا 

شود. ارائه  الزم  خدمات 
با  نشست  این  از  دیگری  بخش  در  وی 

تأکید بر اینکه ایجاد گرم خانه در شهر فقط 
تهران  در  گفت:  نیست،  بهزیستی  وظیفه 
گرم خانه   ۱۰ باالی  دیگر  کالنشهرهای  و 

است. شده  ایجاد  شهرداری ها  توسط 
نهادهای  افزود:  قم  بهزیستی  مدیرکل 
مختلف از جمله شهرداری و دانشگاه علوم 
که  دارند  اجتماعی  مسئولیت های  پزشکی 

انجام دهند. را  انتظار داریم وظیفه خود 
به  که  نهادهایی  از  قدردانی  با  پهلوانی 
می کنند،  عمل  خود  اجتماعی  وظایف 
گفت: در سفر رئیس جمهوری به قم، طرح 
اعتبار  کمبود  با  اعتیاد  ترک  کمپ  ساخت 
مواجه بود که با دستور استاندار، شهرداری 
چنین  از  ما  و  شد  اعتبار  تأمین  به  موظف 
اقداماتی استقبال و قدردانی می کنیم.   ►

"مدیرکل بهزیستی قم" در نشست خبری با اصحاب رسانه؛ مطرح کرد:

● ساختار فعلی بهزیستی قم با ماموریت ها همخوانی ندارد    ●

معاون بهزیستی قم:

● نرخ شیوع اعتیاد در قم ۸ درصد است    ●

● کمک ۲۴ میلیارد تومانی مردم قم به بهزیستی   ●



گفت:  قم،  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل       ◄
مطالبات  درصد   99 گرفته  صورت  تالش های  با 
خرید  قالب  در  را  خود  محصول  که  قمی  گندم کاران 

شد. پرداخت  داده بودند،  تحویل  تضمینی 
تاکنون  رابطه  بیان کرد: در همین  سعید محمدی 
 ۳۱۰ و  یکهزار  قالب  در  گندم  ُتن   ۱۰۰ و  هزار   ۱۰
شد. تحویل  استان  تضمینی  خرید  مراکز  به  محموله 
خریداری  گندم های  کل  ارزش  کرد:  تاکید  وی 
تومان  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد   ۱۱۵ از  بیش  شده، 
به حساب گندمکاران گرامی  آن  99 درصد  است که 
باقی مانده  درصد  یک  آن  و  شده است  واریز  استان 
پرداخت می شود. آینده  روزهای  و طی   زودی  به  نیز 

با  معمولی  گندم  کیلوگرم  هر  امسال  افزود:  وی 
تومان  یکهزار  به عالوه  تومان   ۵۰۰ هزار   ۱۰ قیمت 

شد.  خریداری  کشاورزان  از  تشویقی  مبلغ 
جریان  در  کردیم  تالش  گفت:  محمدی 
 ، کشاورزی  محصوالت  تضمینی  خرید  فرآیند 
خدمات  و  غله  کل  اداره  مستمر  پیگیری های  با 
قم،  استاندار  مساعدت  همچنین  و  بازرگانی 
ممکن  نحو  بهترین  به  کشاورزان  مطالبات  پرداخت 

شود. انجام 
ذخیره سازی  مناسب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
گندم  سازی  ذخیره  روند  داشت:  بیان  درقم،  گندم 
شده  تعیین  استانداردهای  رعایت  با  استان   در 

مصرف  زمان  تا  گندم ها  کیفیت  و  می گیرد  صورت 
می شود. کنترل  مستمر  صورت  به 

تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
همچنین  هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
استان  این  کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار   ۸۵۰ سال  در 

است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان  روستاییان 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی 
خود  به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

► داده است.    اختصاص 

به  کمک  از  قم  استان  سپاه  زدایی  محرومیت  قرارگاه  دبیر        ◄
و  خبرداد  تومان  میلیارد   ۲۱ ارزش  به  مختلف  عرصه های  در  نیازمندان 
و مرمت ۲۳ منزل  از ۲۵ هزار بسته معیشتی، ساخت  توزیع بیش  گفت: 
مسکونی، ایجاد ۱۲۸ شغل و توزیع جهیزیه میان زوج های جوان از جمله 

است. شده  ارائه  خدمات 
گفت  در  سیدمیرزایی  علی  سید  قم،  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  سپاه  محرومیت زدایی  قرارگاه  دستاوردهای  به  اشاره  با  وگویی 
اجتماعی  عدالت  گسترش  راستای  در  کرد:  اظهار  اخیر  ماه های  در  قم 
و  جهادگران  خیرین،  مشارکت  با  قم  مقدس  شهر  در  محرومیت زدایی  و 
بسیجیان ۲۱ میلیارد تومان خدمات در نهضت سراسری کمک مؤمنانه در 

است. شده  ارائه  کمیته  هشت  قالب 
مرمت  و  مسکونی  واحد   ۱۱ ساخت  مسکن  کمیته  در  کرد:  اضافه  وی 
تومان  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد   ۲ ارزش  به  مجموع  در  مسکونی  واحد   ۱۲

است. شده  زده  رقم 
در  کرد:  خاطرنشان  قم  استان  سپاه  زدایی  محرومیت  قرارگاه  دبیر 
 ۷۴۰ گوشت  معیشتی،  بسته   ۸۷۰ و  هزار   ۲۵ معیشتی،  بسته  کمیته 
مجموع  در  جهادگران  توسط  پوشاک  و  کفش  تعدادی  و  قربانی  گوسفند 
به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میان نیازمندان توزیع 

بسته های  و  دانش آموزی  تلبت های  اهدای  نیز  آموزی  دانش  کمیته  در  و 
میلیون   ۷۵۸ بر  بالغ  هزینه ای  با  نیازمندان  خانواده  به  تحصیلی  کمک 

است. شده  انجام  تومان 
وی عنوان کرد: در کمیته اشتغال نیز ایجاد ۴۱ شغل به صورت مستقیم 
و ۸۷ شغل به صورت غیرمستقیم با 6 میلیارد و 6۸۰ میلیون تومان هزینه 
محقق شده و در کمیته آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد دیه ۱۲ زندانی 
پرداخت  حقوقدانان  بسیج  سازمان  و  دادستانی  دیه،  ستاد  مشارکت  با 

شده است.
سیدمیرزایی از ارائه مشاوره حقوقی به ۳۵۰ نفر به ارزش تقریبی ۳۲۵ 
نیز در  یاد کرد و گفت: در آموزش حضوری و غیرحضوری  میلیون تومان 
به  جهادی  معلمان  مشارکت  با  درسی  آموزش های  برخودار  کم تر  مناطق 

ارزش تقریبی ۴۴ میلیون تومان انجام شده است.
وی تصریح کرد: در کمیته ازدواج آسان و اهدای جهیزیه نیز ۲۸ مورد 
جهیزیه و ۱۴9 مورد سایز اقالم ضروری به افراد نیازمند اهدا شده است 
انجام  خداپسندانه  کار  کمیته  این  در  تومان  میلیون   ۷۲۲ مجموع  در  و 

است. شده 
با  نیز  والیت  دهه  در  که  می کنیم  بینی  پیش  گفت:  میرزایی  سید 
هزار   ۱6 تعداد  به  معیشیتی  بسته های  توزیع  قم  استان  خیرین  مشارکت 

شود. انجام  بسته 
ظرفیت  از  استفاده  با  نیازمندان  شناسایی  شبکه  تشکیل  از  وی 
پایگاه ها، معتمدین و مدیران محالت استان ها یاد کرد و گفت: اطالعات 
حوزه های  در  سازندگی  بسیج  رابطین  اطالعاتی  بانک  در  نیازمندان 
را  خیرین  محله  مدیران  مقاومت  حوزه  هر  در  و  است  شده  ثبت  مقاومت 
آنان استفاده می کنند که به زودی نیز این خیرین  شناسایی و از ظرفیت 

► گرفت.     خواهند  قرار  تجلیل  مورد 
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کارخانه  ایجاد  به  قم  استاندار  شاهچراغی،     ◄
و  کرد  اشاره  سلطان  حوض  نزدیکی  در  آسفالت 
معدنی  منابع  از  برداشت  در  استان  مدیریت  گفت: 
مسائل  همه  باید  زمینه  این  در  ولی  ندارد  مخالفتی 

شود. رعایت  و  بررسی  کارشناسی 
ظهر  شاهچراغی  محمدتقی  سید  بازار،  گزارش  به 
قم  استان  معادن  شورای  جلسه  نخستین  در  یکشنبه 
با  شد،  برگزار  قم  استانداری  در  که   ۱۴۰۱ سال  در 
بیان اینکه یکی از سیاست های مهم و اصلی مدیریت 
قم  معادن  ظرفیت  از  مطلوب  بهره برداری  استان 
افزایش  باعث  معادن  به  دادن  اهمیت  گفت:  است، 
الزمه  و  می شود  استان  اقتصادی  رشد  و  درآمدها 
استفاده  قم  در  ۸ درصدی  اقتصادی  به رشد  رسیدن 

است. معدنی  ظرفیت های  از 
قم  تعطیلی موقت دریاچه نمک  به درخواست  وی 
اشاره کرد و گفت: این دریاچه اهمیت باالیی در بعد 
سرمایه گذاری  وضعیت  آینده  ماه  یک  تا  و  دارد  ملی 
خواهد  مشخص  آن  استخراج  و  عظیم  منبع  این  در 

شد.
عالوه  قم  نمک  دریاچه  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
بخش  در  عظیمی  ظرفیت  معدنی  مواد  استخراج  بر 
ترین  کوتاه  در  باید  کرد:  تأکید  دارد،  گردشگری 
زمان زیرساخت های اولیه نظیر آب و برق و همچنین 

شود. فراهم  دریاچه  به  دسترسی  مسیر 
حوض  نزدیکی  در  آسفالت  کارخانه  ایجاد  به  وی 
در  استان  مدیریت  گفت:  و  کرد  اشاره  سلطان 
این  ندارد ولی در  از منابع معدنی مخالفتی  برداشت 
رعایت  و  بررسی  کارشناسی  مسائل  همه  باید  زمینه 

شود.
مجوزهای  برخی  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
گفت:  است،  بالتکلیف  قم  در  معدنی  اکتشاف 
سازمان زمین شناسی و نهادهای مربوطه باید تا یک 
کنند. تکلیف  تعیین  را  محدوده ها  این  آینده  ماه 
معادن  از  تعدادی  مشکالت  جلسه  این  ادامه  در 
با  داشت:  اظهار  قم  استاندار  که  شد  مطرح  قم  در 
 6۰۰ در  موجان  الشه  سنگ  معدن  اینکه  به  توجه 
متری حریم روستا قرار دارد الزم است برای جابجایی 

شود. اقدام  معدن 
جهارساله  توقف  به  واکنش  در  همچنین  وی 
چنانچه  داشت:  بیان  فاضل  کوهی  مخلوط  معدن 
سریعتر  باید  باشد  نداشته  حقوقی  مانع  معدن  این 

کند. شروع  را  خود  فعالیت 
سال  طی  قم  در  معدن  اکتشاف  مجوز   ۱۱ صدور 

شته گذ
سازمان  از  افزود:  جلسه  این  در  نیز  ابدالی  اکبر 
انتظار  کشور  معدنی  اکتشافات  و  شناسی  زمین  ملی 
معدنی  های  پهنه  تکلیف  تعیین  خصوص  در  رود  می 

نماید. اقدام  برداری  بهره  پروانه  داری 
های  چالش  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
داشت:  بیان  قم،  نرداقی  آهک  معدن  به  دسترسی 
چند  معدن  این  به  دسترسی  سهولت  و  بهبود  برای 
از  یکی  که  است  مطالعه  حال  در  کارشناسی  طرح 
جوار  در  دانشجو  بلوار  از  کامیون  تردد  پیشنهادها، 

است. قم  دانشگاه 
ادامه  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
یکی  با  شده  انجام  های  توافقنامه  و  تعامل  با  داد: 
و  انفجار  شیوه  تغییر  کشور،  شاخص  علمی  مراکز  از 
این  در  صدا  و  لرزش  کاهش  برای  منفجره  مواد  نوع 
حال  در  شهری  حریم  محدوده  نزدیکی  در  معدن 

است. انجام 
هکتاری   ۲۰ معدن  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
کیلومتری  چهار  فاصله  در  فاضل  کوهی  مخلوط 
برخی  بخاطر  داشت:  بیان  قم،  ونارچ  روستای 
از  استخراج  روستائیان،  اعتراض  و  حقوقی  مشکالت 
است. شده  متوقف   96 سال  از  معدنی  محدوده  این 

الشه  سنگ  معدن  وضعیت  به  اشاره  با  ابدالی 
در  موجان  روستای  متری   6۰۰ فاصله  در  موجان 
محدوده شهر دستجرد قم افزود: این معدن از حدود 
۲ سال گذشته بخاطر نارضایتی مردم از فاصله بسیار 
بوده است. تعطیل  موجان  روستا  با حریم  آن  نزدیک 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره 
به درخواست تعطیلی موقت معدن دریاچه نمک قم، 
اکسیدمنیزیم  استراتژیک  معدنی  ماده  کرد:  تصریح 
مهمترین اولویت استخراج از دریاچه نمک قم است؛ 

بخاطر  گذشته  سالهای  طی  منزیم  فرآوری  کارخانه 
زیست  مباحث  و  فنی  دانش  گذاری،  سرمایه  عدم 

است. نشده  احداث  محیطی 
تاالب  محدوده  در  معدنی  استخراجات  حساسیت 

سلطان حوض 
با اشاره  این جلسه  همچنین موسوی مشکینی در 

فاصله  در  آسفالت  کارخانه  اندازی  راه  پیشنهاد  به 
داشت:  بیان  سلطان،  حوض  تاالب  کیلومتری  چهار 
و در  توجه  حریم زیست محیطی حوض سلطان مورد 
منابع  برداشت  و  صنعتی  فعالیت  گونه  هر  اولویت 

است. معدنی 
قرار  داد:  ادامه  قم  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
۱۲۰ کیلومتری تهران  داشتن این محدوده در شعاع 
سبب  محیطی  زیست  های  حساسیت  سایر  همراه  به 
با  تا صدور مجوز برای چنین طرح هایی همراه  شده 

باشد. حساسیت 
به  رنگ  سفید  ای  پهنه  سلطان  حوض  تاالب 
که  است  قم  شهر  شمال  در  هکتار  هزار   ۳۷ وسعت 
در کیلومتر ۳۵ اتوبان قم ـ تهران قرار گرفته و از نظر 
در  نظیر  کم  های  تاالب  از  شناختی  زمین  ساختار 

است. کشور  سطح 
شکار  منطقه  به   ۱۳۸۸ سال  از  که  تاالب  این 
با  نمکی  کفه  از  است،  یافته  سطح  ارتقاء  ممنوع 
تاالب  یک  عنوان  به  و  شده  تشکیل  باتالقی  حاشیه 
برخوردار  بفردی  منحصر  اکوسیستم  از  کویری،  شور 
میکرو  و  جانوری  و  گیاهی  های  گونه  دارای  و  بوده 

زیستی  شرایط  لحاظ  به  ای  ویژه  های  ارگانیسم 
. ست ا

با اشاره به درخواست یک شرکت جهت مجوز  وی 
برای  ماسه  و  شن  فرآوری  کارگاه  احداث  و  برداشت 
داشت:  ابراز  قم  خاتم  تختخوابی  یکهزار  بیمارستان 
وضعیت  و  گذشته  سال  های  سیالب  به  توجه  با 
در  مجوز  صدور  برای  ظرفیتی  قم  محیطی  زیست 

ندارد. وجود  هایی  طرح  چنین 
فعالیت  وضعیت  به  اشاره  با  مشکینی  موسوی 
کرد:  تصریح  نمک  دریاچه  محدوده  در  معدنی 
استخراجات  و  اکشتافات  ادواری  های  تعطیلی 
و  نداشته  محیطی  زیست  مباحث  با  ارتباطی  معدنی 
بوده  فنی  امکانات  و  تجیهزات  فقدان  بر  ناظر  بیشتر 

► است.   

در شورای معادن استان مطرح شد؛

● کارخانه آسفالت در مجاورت تاالب حوض سلطان احداث می شود؟   ● رئیس پلیس راه استان قم اظهار کرد:
نقش پر رنگ خطاهای انسانی 

در تصادفات

را  آن  عواقب  و  تصادفات  سهم  بیشترین  قم  استان  راه  پلیس  رئیس 
دانست. انسانی  خطاهای  به  مربوط 

سرهنگ مختار پناهی گفت: بررسی های به عمل آمده نشان می دهند 
دلیل  به  آن  از  ناشی  های   خسارت  و  تصادفات  عامل  بیشترین  که 
از  ناصحیح  رفتار  و  اعمال  این  می پیوندند،  وقوع  به  انسانی  خطای 
نداشتن تجربه و مهارت کافی و فقدان فرهنگ ترافیکی ناشی می شود.

به گفته او در کشور های پیشرفته به دلیل اینکه وسایل نقلیه به تدریج 
تکامل پیدا کرده اند، از همان ابتدا نوعی تعلیم و تربیت برای استفاده 
جزء  رفتار  این  به  مربوط  تعلیمات  و  شده  گرفته  نظر  در  وسایل  آن  از 
آموزش های اجتماعی و اخالقی آن جوامع به حساب آمده است و این 
آموزش ها همواره تدوام دارند زیرا که ضرورت این آموزش ها و استمرار 

آن برای تمامی اقشار جامعه احساس می شود.
از  پیشگیری  برای  نیز  ما  کشور  در  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس 
رفتار  باید  خودرو  از  استفاده  و  وجود  از  ناشی  اجتماعی  مشکالت 
افرادی که از این وسیله استفاده می کنند یا با آن مواجه می شوند مورد 

یابد. ارتقا  نقلیه  وسایل  از  گیری  بهره  فرهنگ  و  گیرد  قرار  ارزیابی 
او می گوید:به طور کلی باید ذکر کرد که برای جلوگیری از ضایعات و 
خسارات ناشی از تصادفات رانندگی و زیان های عظیم مادی و معنوی 
اقداماتی قاطع و  از دست دادن فرصت  بدون  آمد،  و  و معضالت رفت 
پیگیر انجام شود که سرلوحه تمامی این اقدامات همانا آموزش است، 
شود  داده  بها  کشور  ترافیکی  امنیت  به  راستا  همین  در  باید  بنابراین 
و معنوی جامعه که الزم است  مادی  برای حفظ سرمایه های حیاتی  و 
انجام  قاطعی  اقدامات  شوند،  صرف  اساسی  و  بنایی  زیر  امور  برای 

گیرند.
تعداد  به  توجه  با  دیگر،  عبارت  به  گفت:  قم  استان  راه  پلیس  رئیس 
بیسوادان و کم سوادان و پایین بودن سرانه مطالعه، فراگیر بودن رادیو 
و تلویزیون، می تواند فرصتی استثنایی و کم نظیر، در جهت گسترش 
برنامه های آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی در این رسانه ها باشد.

به گفته سرهنگ پناهی در حال حاضر وظیفه سنگین و خطیر نهاد ها 
و  وسیما  عالی، صدا  آموزش  پرورش،  و  آموزش  و سازمان هایی، چون 
دیگر رسانه های ارتباط جمعی، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی بطور 
کامل مشهود و مشخص بوده و در کوتاه مدت نقش رسانه های ارتباط 
در  آن  گسترده  مقبولیت  و  برد  لحاظ  به  تلویزیون  خصوص  به  جمعی، 
جامعه در این زمینه دارای اهمیت و ارزشی بسیار واال و غیرقابل انکار 

است.

سهم۶/۶درصدی شهرستان 
کهک از بودجه استان قم

بودجه  از  ریال  میلیارد   ۴۰۲ کهک  بودجه  و  برنامه  شورای  جلسه  در 
یافت. اختصاص  شهرستان  این  به  قم  استان 

کهک  شهرستان  ریزی  برنامه  و  بودجه  شورای  جلسه  نخستین   
و  بودجه  سازمان  معاونین  و  شهرستان  فرماندار  گلچین  باحضور 
شهرستان  اجرایی  دستگاه های  نمایندگان  و  استان  ریزی  برنامه 
کهک در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان کهک برگزار شد.
در این جلسه ۴۰۲ میلیارد ریال معادل 6/6درصد از بودجه استان از 
محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و قانون استفاده متوازن 
از امکانات کشور به طرح های حوزه عمرانی، بهداشتی، زیرساختی و 

فرهنگی 9 دستگاه اجرایی این شهرستان تخصیص یافت.

خبـر

مدیرکل غله قم:

● ۹۹ درصد مطالبات گندمکاران قمی پرداخت شد    ●

● هزینه 21 میلیاردی بسیج و سپاه در مناطق محروم قم    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی به شماره ۱/۱۴۰۰ج/۱۰۳۸ ثبت گردیده خواهان 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  صادقی  رحمت  و  نانکلی  خواندگان  پالیزدار  یحیی 
۴۷6۱اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما عطف 
 ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مورخ   ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۰۱۱6۵۳969 شماره  الکترونیکی  ابالغ  به 
در   ۰۰۰۱۰۳۸ بایگانی  شماره  و   ۱۴۰۰۰۲9۲۰۰۰۱۳۵۵۵۷۴ پرونده  شماره  و 
خصوص ارزیابی پالک ثبتی ۴۷6۱ اصلی بخش یک ثبت قم به مالکیت اقای یحیی 
پالیزدار ، اقای بهزاد نانکلی و اقای رحمت صادقی به ادرس قم – خیابان انقالب – 
کوچه ۲۵ بن بست دوم – دست راست – پالک ۱۷ ، له اقای یحیی پالیزدار با وکالت 
و  نانکلی  بهزاد  اقای سلمان رضاییان کوچی علیه  و  اقای سعید طاهری شیرازی 
اقای رحمت صادقی ، بازدید به عمل امد و گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم 
می گردد. قرار ارجاع امر به کارشناس: ارزیابی پالک ثبتی ۴۷6۱ اصلی بخش یک 
ثبت قم با عنایت به عدم امکان افراز ملک به لحاظ زیر حد نصاب بودن مشخصات 
ثبتی و عرصه ملک: مطابق رونوشت نامه اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 
مشخصات ثبتی ملک عبارتست از: یک قطعه خانه با نوع ملک طلق و پالک ثبتی 
۴۷6۱ اصلی واقع در بخش ۱ حوزه ثبت ملک اداره ۱ قم استان قم به مساحت 
۴۴۳/۵۸ مترمربع حدودات اربعه ملک: شماال در نه قسمت که قسمت های دوم و 
ششم ان شرقی و قسمت هشتم ان غربی است ، اول درب و دیوار به طول ۸/۰9 متر 
به شارع عام ، دوم درب و دیوار به طول ۱/۲۷ متر به شارع عام ، سوم دیوار به دیوار 
به طول ۱/66 متر به ملک مجاور ، چهارم دیوار به دیوار به طول ۳/۳۸ متر به ملک 
مجاور ، پنجم دیوار به دیوار به طول ۴/9۷ متر به ملک مجاور ، ششم دیوار به دیوار 
به طول۴/۵۳ متر به ملک مجاور ، هفتم دیوار به دیوار به طول ۵/۵۴ متر به ملک 

مجاور ، هشتم دیوار به دیوار به طول ۰/۲6 متر به ملک مجاور ، نهم دیوار به طول 
۳/۰۸ متر به شارع عام ، شرقا در سه قسمت که قسمت دوم ان شمالی است ، اول 
دیوار به دیوار ۸/۵۴ متر به ملک مجاور ، دوم دیوار به دیوار  به طول ۰/۲۷ متر به 
ملک مجاور ، سوم دیوار به دیوار به طول ۸/۰۵ متر به ملک مجاور ، جنوبا در چهار 
قسمت که قسمت سوم ان غربی است ، اول درب و دیواربه طول ۷/۲۰ متر به شارع 
عام ، دوم دیوار به دیوار به طول ۱/۸۳ متر به ملک مجاور ، سوم دیوار به دیواربه 
طول ۲/۴۸ به ملک مجاور ، چهارم دیوار به دیوار به طول ۱۷/۲۲ متر به ملک مجاور 
، غربا در چهار قسمت که قسمت دوم ان جنوبی است ، اول دیوار به دیوار به طول 
۸/۰۲ متر به ملک مجاور ، دوم دیوار به دیوار به طول ۰/۳۰ متر به ملک مجاور ، 
سوم دیوار به طول 6/۸۳ متر به شارع عام ، چهارم دیوار به طول ۲/۴6 متر به شارع 
عام. مشخصات مالکیت: اقای یحیی پالیز دار مالک ۲/۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان ، اقای بهزاد نانکلی مالک ۱/۸۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
به  اعیان.  و  از ششدانگ عرصه  اقای رحمت صادقی ۱/۸۵ دانگ مشاع   ، اعیان 
استناد رونوشت نامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم به شماره ۱/۱۲۲6۱ 
مورخ ۱۴۰۰/9/۸ ملک موصوف با توجه به نظریه شهرداری منطقه ۱ قم طی نامه 
اجمالی  شرح  ندارد.  افراز  قابلیت   ۱۴۰۰/9/۸ مورخ   ۰۰/۳۰۱/9۰۷۰6 شماره 
اعیانی ملک: اعیانی ملک به دلیل ریزش اغلب قسمت های ان و خطر ریزش مابقی 
قسمت ها فاقد هر گونه ارزش ریالی می باشد. شایان ذکر است که جهت امنیت 
جانی و اخالقی کلیه درب و پنجره های اعیانی ملک فوق توسط شهرداری منطقه 
۱ قم مسدود شده است. انشعابات خدمات شهری شامل یک انشعاب برق تکفاز 
، یک انشعاب اب شهری و یک انشعاب گاز شهری است. ارزیابی ملک: با در نظر 
گرفتن موقعیت مکانی ، تناسب ابعاد ، عمق ازشارع اصلی ، بر ، کاربری مسکونی 

، فرض عدم بدهی و دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی ، فرض عدم مغایرت ثبتی 
، کیفیت و کمیت اعیانی احداثی و انشعابات ، ارزش ریالی ملک مذکور به شرح 
ارزش  )ریال(  واحد  ارزش  )مترمربع(  مقدار  ردیف موضوع  گردد:  تعیین می  ذیل 
کل )ریال( ۱- ارزش عرصه ملک ۴۴۳/۵۸ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲6/6۱۴/۸۰۰/۰۰۰ 
۲- ارزش انشعابات ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش کل ملک ۲6/۷6۴/۸۰۰/۰۰۰ ارزش 
ملک موصوف بالغ بر ۲6/۷6۴/۸۰۰/۰۰۰ریال )بیست و شش میلیارد و هفتصد 
و شصت و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال( تعیین و اعالم می گردد. مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/9 ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم 
، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار 
می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در 
داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

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

سازمان آگهی های 
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◄     نخستین جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی هنر استان 
هنری  فرهنگی  دستگاه های  از  جمعی  نمایندگان  و  روئسا  حضور  با  قم 

برگزار شد. میزبانی حوزه هنری  به  استان 
شورای  جلسه  نخستین  قم،   هنری  حوزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیاست گذاری و برنامه ریزی هنر استان قم با حضور روئسا و نمایندگان 
هنری  حوزه  میزبانی  به  استان  هنری  فرهنگی  دستگاه های  از  جمعی 

شد. برگزار 
شورای  شد  مقرر  حاضران  نظر  و  تصمیم  با  نشست  این  در 
مدیرکل  ریاست  به  قم«  استان  هنر  برنامه ریزی  و  »سیاست گذاری 
حوزه  در  آن  دبیرخانه  و  شود  تشکیل  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ماهانه  به صورت  آن  و جلسات  استان قم مستقر  انقالب اسالمی  هنری 

شود. برگزار 
و  اجتماعی  امور  مدیرکل  به  می توان  شورا  این  اعضای  دیگر  از 
فرهنگی استانداری قم، رئیس  صدا و سیمای مرکز قم، مدیرکل آموزش 
حوزه های  مدیریت  مرکز  فرهنگی  امور  و  تبلیغ  معاون  استان،   پرورش  و 
و  قم  شهرداری  اجتماعی  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس  کشور ،  علمیه 

کرد.  اشاره  استان  هنرمندان  بسیج  رئیس 
هنر  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  شورای  جلسه  نخستین  ابتدای  در 
به عنوان میزبان  استان قم، محمدعلی روزبهانی رئیس حوزه هنری قم 
خم،  غدیر  سعید  عید  تبریک  و  حاضران  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن 
استان  هنر  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  شورای  تشکیل  لزوم  درباره 
با  شورایی  اسالمی  انقالب  هنر  هفته  مناسبت  به  گذشته  در  گفت: 
برای  برنامه ریزی و هماهنگی الزم  حضور دست اندرکاران هنر استان قم 
متأسفانه  اما  می کردند  تدبیر  را  هفته  این  در  استان  هنری  امور  انجام 

شده است. تعطیل  شورا  این  که  سال هاست 
»هنر  امر  در  فرهنگی  دستگاه های  دغدغه   به  توجه  با  افزود:  وی 
هم فکری  با  است،  اسالمی   انقالب  هنر  هفته  محوری  شعار  که  متعهد« 
که  رسیدیم  جمع بندی  این  به  جلسه  این  در  حاضر  عزیزان  از  برخی 
قم  استان  هنر  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  شورای  دائمی  دبیرخانه 
این  در  دهیم.  تشکیل  را  عرصه  این  دغدغه مند  دستگاه های  حضور  با 
شورا تصمیمات به عنوان مصوبه و به عنوان میثاق جمعی خواهد بود و 

بود. خواهیم  پایبند  آن  به  همگی  ان شاءالله 
رئیس حوزه هنری قم در ادامه به ویژگی های فرهنگی شهر قم اشاره 

کرد و گفت: با توجه به مرکزیت دینی و شیعی شهر قم، محوریت قم در 
بحث مهدویت، وجود حرم کریمه اهل بیت)ع( و …، شهر قم می بایست 
باشد  پیشرو  و  پیشتاز  جهان شهر،  یک  عنوان  به  عرصه ها  از  بسیاری  در 
مهم  این  شود.  این چنین  حرکت های  برای  مرجع  یک  به  تبدیل  خود  و 
کالن  این  هنری  فرهنگی  دستگاه های  همراهی  و  هماهنگی  نیازمند 

بود. امکان پذیر خواهد  این شورا  قالب  در  شهر است که 
فرهنگی  سازمان  سرپرست  طباطبایی نژاد  حجت االسالم  ادامه  در 
شهرداری قم نیز بر لزوم وجود چنین شورایی تأکید کرد و گفت: پررنگ 
اتفاق  متولی  نهادهای  بین  هم افزایی  با  فرهنگی  حرکت های  شدن 
می افتد. این شورا با ضریب دادن به یک کار فرهنگی و اثر هنری متعهد 
به  انقالبی مطلوب  اثر  به عنوان یک  و  ارزش گذاری کند  را  آثار  می تواند 

کند. معرفی  جامعه 

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  امیرعلی  همچنین 
داشت  خواهد  عایداتی  بی شک  جلساتی  چنین  برگزاری  گفت:  نیز  قم 
نتوانسته اند  فرهنگی  دستگاه های  متأسفانه  بود.  خواهد  اثر  منشأ  و 

است.  هنر  فرهنگ،  اشاعه  اهرم  مهمترین  که  بیندازند  جا  را  مهم  این 
موانع  و  مشکالت  برخی  تا  شود  رفع  مسئوالن  با  هنر  اهالی  فاصله  باید 

شود. برچیده 
قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده  مهدی 
آن  به  باید  شورایی  چنین  و  است  غریب  هنر  متأسفانه  کرد:  تصریح  نیز 
عالوه  شورا  این  شأن  می دهم  پیشنهاد  بدهد.  نفوذ  ضریب  قم،  شهر  در 
رفت. پیش  اجرایی تر  بتوان  تا  باشد  نیز  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  بر 

وی افزود: امسال سال برگزاری کنگره شهدای استان قم است و این 
شورا می تواند در مقام هم فکری، کمک خوبی به کنگره که تشنه ی ایده 

فرهنگی هنری ناب است، داشته باشد.
فرهنگی  برنامه های  قالب  در  هم  شهرداری  کرد:  تصریح  کالنترزاده 
بالقوه  هنری اجتماعی پای کار است. خوشبختانه شهر قم ظرفیت های 
بلندی  پرواز  می توانیم  موازی کاری  از  دوری  با  که  دارد  باالیی  بالفعل  و 

باشیم. داشته  اهداف مان  سمت  به 
شد:  یادآور  نیز  قم  مرکز  سیمای  و  صدا  نماینده  باقری  غالم حسین 
قدرت  هنر  کنیم.  نزدیک  اندیشه ورزی  و  اندیشه  حوزه  به  را  هنر  باید 
اسالم  و  انقالب  در  که  ظرفیتی  و  قدرت  این  از  استفاده  با  دارد،  جذب 

بپردازیم. مخاطبان  جذب  به  باید  داریم  سراغ 
برنامه  و  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون  شاکر  جواد  محمد  همچنین 
این  تشکیل  برای  ما  مبنای  و  میثاق  کرد:  تصریح  نیز  قم  استان  بودجه 
چشم اندازی  چه  آینده  سال   ۵ برای  شورا  که  باشد  این  می تواند  شورا 
دارد. اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد ممکن است از مسیر منحرف 
شویم. این شورا باید روی ساخت و اصالح ذائقه مخاطب کار کند. البته 
 ۷۰ که  کار  و  کسب  جمله  از  عرصه ها  برخی  در  باید  هنر  و  فرهنگ  که 
نکته  کند.  برقرار  ارتباط  می گذرد،  آنجا  در  مردم  روزمره  زندگی  درصد 
مهم دیگر در عرصه هنر، شبکه سازی ست که باید مورد توجه قرار گیرد.
قم  استان  هنرمندان  بسیج  سازمان  رئیس  یزدی نژاد  محمدحسن 
لزوم  دارد  حضور  جامعه  کف  در  که  بسیج  چون  نهادی  برای  گفت:  نیز 
یکجا  ظرفیت ها  وقتی  می شود.  حس  بیشتر  شورایی  چنین  تشکیل 
می رود.  باال  اثرگذاری  می شود،  جلوگیری  جزیره ای  کار  از  و  جمع 
چنین  باشد،  داشته  اندیشه ورزی  نقش  شورا  این  می دهم  پیشنهاد 
شورایی از نظر فکری و اجرایی می تواند برای بسیاری از مشکالت ایده 

داشته باشد. حل  راه  و 

سید رسول حسینی نماینده  آموزش و پروش استان قم نیز به بخشی 
برخی  و  نمود  اشاره  اخیر  روزهای  در  معاونت  این  اجرایی  برنامه های  از 
پرورش  و  آموزش  فعالیت  عرصه  در  هنر  و  فرهنگ  پیش روی  مشکالت 

برشمرد. را  استان 
در پایان حسین غریب مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
به  پرداختن  لزوم  قم خاطر نشان کرد: در دورانی که هنر، سکوالر شده 
هنر متعهد بیش از هر دورانی حس می شود، هنری که باید مردم پسند 
باشد و این رمز موفقیت چنین حرکتی است. از ابتکار عمل حوزه هنری 
نمونه ای  می تواند  که  می کنم  تقدیر  نشستی  چنین  تشکیل  برای  قم 

باشد. کشور  استان های  دیگر  برای  موفق 
و  هنر  رابطه  قم  شهر  در  بتوانیم  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  وی 
ندارند.  یکدیگر  با  تضادی  هیچ  اتفاقا  که  ببخشیم  تحکیم  را  دین 

دغدغه مند  زمینه  این  در  که  هنری  حوزه  ظرفیت  از  تاکنون  متأسفانه 
این  امیدوارم  شورا  این  تشکیل  با  که  نشده  استفاده  خوبی  به  است 

► بیفتد.  اتفاق 
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◄    ورزشگاه 4 هزار و 500 نفری امام رضا)ع( پردیسان 
قم، پس از 13 سال تاخیر حاال به سر و سامان رسیده و بعد 
اعتبار توسط رئیس جمهور  تومان  از اختصاص 60 میلیارد 

ساخت این پروژه سرعت گرفته است.
مهدی حاجیلو: ورزشگاه ۴ هزار و ۵۰۰ نفری پردیسان 
که پروژه ساخت آن در سال 1387 مصوب و از سال 1388 
کلید خود، با گذشت بیش از 13 سال تبدیل به گره کور و 
مبهمی شده که اهالی شهر پردیسان سال های متمادی و تا 
چندی قبل، با حسرت از کنار آن عبور می کردند و می ر فت 

تا تبدیل به اثری نیمه کاره و تاریخی شود.
توسط  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  نام  با  عمرانی  پروژه  این 
سال  در  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  جهان بینی  عباس 
۱۳۸۸ کلنگ زنی شد و در آن سال ها مسئوالن ورزشی وعده 
بهره برداری  آماده   ۱۳9۲ سال  در  ورزشگاه  این  که  دادند 
شود و در آن زمان ها لقب »بزرگ ترین سالن ورزشی استان 
قم« را به ورزشگاه ۴ هزار و ۵۰۰ نفری امام رضا )ع( دادند.
یک  قالب  در  پروژه  این  بود  بنا  اولیه  طرح  اساس  بر 
مجموعه ورزشی و یک سالن ورزشی با ظرفیت ۴ هزار و ۵۰۰ 
تیم های ملی  و میزبانی  بزرگ  برگزاری مسابقات  نفر جهت 
مختلف انجام شود. این ورزشگاه در فاصله ۱۵ کیلومتری با 
مرکز قم و در منطقه 8 شهری قم یعنی پردیسان واقع شده 

است.
اما در سال های اخیر هرگاه از مسئولین درباره رها کردن 
پروژه  این  در  شده  انجام  سرمایه گذاری  تومان  میلیاردها 
مالی  اعتبارات  تخصیص  را عدم  آن  دلیل  پرسیده می شد، 

می کردند. مطرح 
پروژه های  تکمیل  بر  را  خود  رویکرد  که  سیزدهم  دولت 
دی  در  استانی  سفر  در  است،  کرده  اعالم  و  تعیین  ناتمام 
ماه سال ۱۴۰۰ به قم مقرر کرد که 6۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل این پروژه اختصاص داده شود و وزارت ورزش 

و جوانان، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی را به عنوان 
انتخاب کرد. این پروژه  متولی اصلی پیگیری 

این وضعیت ما را بر آن داشت تا ضمن حضور در محل 
از  را  آن  پیشرفت  شرایط  آخرین  مذکور  ورزشگاه  ساخت 

کنیم. پیگیری  مربوطه  مسئولین 
*پیشرفت 51 درصدی پروژه ورزشگاه پردیسان قم

حسین رضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل 
ورزش و جوانان قم در گفت وگو با خبرنگار ورزشی فارس قم 
پیشنهاد  با   ۱۳۸۷ سال  در  رضا)ع(  امام  طرح  کرد:  اظهار 
تصویب  به  دولت  توسط  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
پیمکانکاران و طی شدن  با  برگزاری مناقصه  از  بعد  و  رسید 
پروسه قانونی در سال ۱۳۸۸ استارت ساخت این پروژه زده 

شد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه اعتبارات مالی کافی 
این  ساخت  نشد  داده  اختصاص  پروژه  این  ساخت  برای 
ورزشگاه حدود ۱۳ سال متوقف شد، البته متولی این پروژه 
بوده  ورزشی  اماکن  تجهیز  و  توسعه  شرکت  ابتدا  همان  از 
پروژه  این  در جریان مشکالت ساخت  بیشتر  آن ها  و  است 

. هستند
تا  پروژه  این  از  درصد  چند  این که  با  رابطه  در  رضایی 
به االن حدود 51  تا  بیان کرد:  به حال ساخته شده است 
درصد از ورزشگاه امام رضا)ع( ساخته شده و از سال ۱۴۰۰ 
قرارداد همکاری با پیمکانکار برای تکمیل سقف این پروژه 
بسته شده است و کارگران مشغول تکمیل کردن سقف این 

هستند. ورزشگاه 
سال  اول  نیمه  در  قم  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  *افتتاح 

1402
قم  جوانان  و  ورزش  اداره کل  پشتیبانی  و  توسعه  معاون 
 ۱۳۸۷ سال  در  پروژه  این  اولیه  طرح  در  کرد:  خاطرنشان 
اختصاص  پروژه  این  ساخت  برای  تومان  میلیارد   ۱۴ مبلغ 

داده شده بود و قرار شد و وزارت ورزش و جوانان به صورت 
کند. تزریق  را  داده شده  اختصاص  مبالغ  مستقیم 

وی ادامه داد: در دی ماه سال ۱۴۰۰ بعد از سفر هیئت 
دولت به قم نیز مقرر شد بار دیگر تکمیل پروژه ورزشگاه امام 
رضا )ع( در دستور کار قرار گیرد و مبلغ 6۰ میلیارد تومان 

به حال مبلغ ۲۵  تا  و  پروژه اختصاص داده شد  این  به  نیز 
میلیارد تومان جذب شده است، طبق برآورد هایی که شرکت 
توسعه و تجهیز اماکن ورزشی برای تکمیل این پروژه نیازمند 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که ما امیدواریم بدون وقفه 

ساخت این ورزشگاه انجام شود.
رضایی گفت: اگر اعتبارات مالی به درستی تعلق بگیرد 
ورزشگاه  این   ۱۴۰۲ شهریورماه  در  که  می دهیم  وعده 
در  را  مختلفی  مسابقات  بتوانیم  و  شود  بهره برداری  آماده 

سطح استانی و ملی برگزار کنیم، بحمدالله مدیرکل ورزش 
ساخت  وضعیت  پیگیر  مرتب  محترم  استاندار  و  جوانان  و 
هستند و در چند مرحله بازدید های میدانی نیز داشته اند.

 *زیرسازی سقف ورزشگاه در حال تکمیل شدن است
رضا  امام  ورزشگاه  پروژه  ناظر  طباطبایی  سیدمحمد 

)ع( نیز در گفت وگو با خبرنگار ورزشی فارس قم بیان کرد: 
قرارداد شرکت ما با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در 
از سال  ما  تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳99 منعقد شد و شروع کار 

بود.  ۱۴۰۰
هزار   ۷ حدود  ورزشگاه  این  سقف  مساحت  افزود:  وی 
 ۵ و  کلزیب  طرح   صورت  به  ما  که  است  مترمربع   ۵۰۰ و 
زیرسازی  حال  به  تا  می سازیم،  را  ورزشگاه   این  سقف  الیه 
و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   9۰ حدود  وزشگاه  سقف 

درحال تکمیل شدن است، البته ما همزمان الیه دوم را هم 
است. شده  ساخته  آن  درصد   ۸۵ که  می سازیم 

بسیار  مزایای  کلزیب  سقف های  داد:  ادامه  طباطبایی 
حریق  ضد  و  است  مقاوم  رطوبت  برابر  در  که  دارد  خوبی 
محسوب می شود، در خصوص ساخت بخش های دیگر هم 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی توانسته مناقصه هایی 
با  است.  کرده  توافق  هم  پیمانکار هایی  با  و  کند  برگزار  را 
توجه  امیدواریم  اخیر  وقت  چند  این  حمایت های  وجود 
این ورزشگاه  هرچه سریع تر در  تا  باشد  ادامه دار  مسئولین 

بگیرد. قرار  قم  مردم  اختیار 
*صدها ورزشکار قمی در انتظار بازی در ورزشگاه جدید 

امام رضا )ع) 
قم  سرپوشیده  ورزشی  مجموعه  بزرگترین  اکنون   هم 
نفر است،  با ظرفیت 2 هزار  سالن ورزشی شهید حیدریان 
مختلف  بازی های  در  کرونا  ویروس  همه گیری  از  قبل  تا 
و  بود  شاهد  فوتسال  مثال  عنوان  به  برتری  لیگ  تیم های 
قم  استان  می شد.  پر  آن  ظرفیت  ممکن  زمان  کمترین  در 
کوچک  و  بزرگ  ورزشی  سالن  چندین  بودن  دارا  وجود  با 
نیازمند یک مجموعه ورزشی جدید و با ظرفیت زیاد است.
حتی گاهی اوقات ازدحام زیاد باعث می شود حاضرین 
در ورزشگاه دچار مشکالت زیادی شوند، اما با افتتاح سالن 
مشکل  قطعا  )ع(  رضا  امام  نفری   ۵۰۰ و  هزار   ۴ ورزشی 
یک  صاحب  قم  مردم  و  شد  خواهد  حل  جمعیت  ازدحام 

می شوند. نوساز  و  مدرن  ورزشی  سالن 
امیدواریم این پروژه بار دیگر به دلیل مشکالت مالی به 
بن بست نخورد و حاال که این گره 13 ساله در حال باز شدن 
مالی  منابع  استانی  و  کشوری  مسئوالن  حمایت  با  است، 
به  قریب  برای  که  امیدی  روزنه  و  شود  تزریق  آن  به  خوبی 
200 هزار نفر اهالی پردیسان باز شده، امید و نشاط را به 

► مردم باز گرداند.  

کم تر از یک سال تا افتتاح بزرگ ترین سالن ورزشی قم

● گره 13 ساله ای که در دولت سیزدهم باز می شود   ●

شورای سیاست گذاری هنر قم تشکیل شد

● تأکید مدیرکل ارشاد بر ضرورت تقویت ارتباط با هنرمندان    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ربابه   ، فاطمه   ، حسین  خواندگان  نورائی  حسین  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/9۰۰  شماره  به  مدنی  احکام 
همگی  غالمعلی  و  اکرم   ، محمد   ، علی  نور   ، اقدس  و  رحیمی  همگی  ابوالفضل  و  رقیه   ، محمد  علی   ،
ارزیابی  به شرح ذیل  قم کارشناس   ۱ ۱۰۵6 اصلی بخش  از  ۲۲ فرعی  ثبتی  بر فروش پالک  مبنی  نورائی 
قرار کارشناسی  ابادی  اینجانب عباس شکوری محمود  برای  ۰۰۰۰9۰۰ که  بایگانی  با شماره  کرده است. 
کوچه   – منتظری  شهید  بلوار   – قم   : ادرس  به  ملک  از  خواهان  راهنمایی  با  و  معیت  در  است  شده  صادره 
۱۸ – نبش سه راه اول بازدید و گزارش کارشناس جهت استحضار تقدیم می گردد: الف( قرار کارشناسی: 
تشخیص  جهت  در  کارشناس  نظر  جلب  ضرورت  و  علی  نور  فرزند  نورائی  حسین  درخواست  به  عنایت  با 
از  اجازه حاصله  با  / دادسرا  دادگاه   مورد اختالف  بودن موضوع  و تخصصی  فنی  و  امر  و حقیقت  واقعیت 
مقررات ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی قرار کارشناسی را صادر و اعالم می نماید تا کارشناس منتخب 
در  را  خویش  مستدل  و  کتبی  نظریه  و  دعوی  طرفین  از  توضیح  اخذ  لزوم  صورت  در  پرونده  مطالعه  ضمن 
ب(  نماید.  تسلیم  دادسرا   / دادگاه  این  به  کارشناسی  به  ابالغ  تاریخ  از  روز   ۷ ظرف  ساختمان  و  راه  مورد 
 9۸۴۱99 شماره  به  برگ  تک  سند   -۱ خواهان:  توسط  شده  ارائه  اسناد  طبق  مالکیت  اسناد  مشخصات 
 ۴۸۸۱۸۸۳۸۳۲۸66۳9۰۰۰۰۰۰۰۰ شماره  به  )جام(  مستغنات  و  امالک  جغرافی  ملی  شناسه  و   9۳ د 
 ۲۰۲ مساحت  به   ۱۰۵6 اصلی  از   ۲۲ فرعی  پالک  شماره  به  قم  یک  منطقه  یک  ناحیه  ثبتی  یک  بخش 
مترمربع ثبت شده به تاریخ شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار به میزان یک سهم مشاع از 
نه سهم عرصه و اعیان با وضعیت طلق به نام رقیه رحیمی فرزند یحیی به شماره شناسنامه ۲۰۸ و شماره 
 ۲۷۴۳ به شماره  وراثت  انحصار  مالکیت  )مستند   ۱۳۳۸/9/۱۲ متولد  قم  از  ۰۳۸۲۷۰۱۴96 صادره  ملی 
و  9۸۴۱9۷د9۳  شماره  به  برگ  تک  سند   -۲ قم(   اختالف  حل  شورای   ۴۰ شعبه   ۱۳9۲/۱۱/۲6 تاریخ 
بخش   ۴۸۸۱۸۸۳۸۳۲۸66۳9۰۰۰۰۰۰۰۰ شماره  به  )جام(  مستغنات  و  امالک  جغرافیایی  ملی  شناسه 
مترمربع   ۲۰۲ مساحت  به   ۱۰۵6 اصلی  از   ۲۲ فرعی  پالک  شماره  به  قم  یک  منطقه  یک  ناحیه  ثبتی  یک 
نه  از  مشاع  سهم  یک  میزان  به  چهار  و  نود  و  سیصد  و  هزار  یک  ماه  اسفند  شانزدهم  تاریخ  به  شده  ثبت 
و    99۰9۵ شناسنامه  شماره  به  یحیی  فرزند  رحیمی  ربابه  نام  به  طلق  وضعیت  با  اعیان  و  عرصه  سهم 
شماره ملی ۰۳۸۰9۰۷۲۰۸صادره از قم متولد ۱۳۴۸/6/۱)مستند مالکیت انحصار وراثت شماره ۲۷۴۳ 
9۸۴۲۰۰د9۳و  شماره  به  برگ  تک  سند   -۳ قم(  اختالف  حل  شورای   ۴۰ شعبه   ۱۳9۲/۱۱/۲6 تاریخ 
بخش   ۴۸۸۱۸۸۳۸۳۲۸66۳9۰۰۰۰۰۰۰۰ شماره  به  )جام(  مستغنات  و  امالک  جغرافیایی  ملی  شناسه 
مترمربع   ۲۰۲ مساحت  به   ۱۰۵6 اصلی  از   ۲۲ فرعی  پالک  شماره  به  قم  یک  منطقه  یک  ناحیه  ثبتی  یک 
نه  از  مشاع  سهم  یک  میزان  به  چهار  و  نود  و  سیصد  و  هزار  یک  ماه  اسفند  شانزدهم  تاریخ  به  شده  ثبت 
 ۰۳۸۲69۸۷۱۱ ملی  شماره  به  یحیی  فرزند  رحیمی  مریم  نام  به  طلق  وضعیت  با  اعیان  و  عرصه  سهم 
 ۱۳9۲/۱۱/۲6 تاریخ   ۲۷۴۳ شماره  وراثت  انحصار  مالکیت  )مستند   ۱۳۳۴/۷/۲۷ متولد  قم  از  صادره 

جغرافیایی  ملی  شناسه  و  9۸۴۱9۸د9۳  شماره  به  برگ  تک  سند   -۴ قم(   اختالف  حل  شورای   ۴۰ شعبه 
یک  ناحیه  ثبتی  یک  بخش   ۴۸۸۱۸۸۳۸۳۲۸66۳9۰۰۰۰۰۰۰۰ شماره  به  )جام(  مستغنات  و  امالک 
تاریخ  به  شده  ثبت  مترمربع   ۲۰۲ مساحت  به   ۱۰۵6 اصلی  از   ۲۲ فرعی  پالک  شماره  به  قم  یک  منطقه 
اعیان  و  عرصه  سهم  نه  از  مشاع  سهم  یک  میزان  به  چهار  و  نود  و  سیصد  و  هزار  یک  ماه  اسفند  شانزدهم 
متولد  قم  از  صادره   ۰۳۸۲۷۰۳۸۵۵ ملی  شماره  به  یحیی  فرزند  رحیمی  حسین  نام  به  طلق  وضعیت  با 
حل  شورای   ۴۰ شعبه   ۱۳9۲/۱۱/۲6 تاریخ   ۲۷۴۳ شماره  وراثت  انحصار  مالکیت  ۱۳۴۴/9/۱۰)مستند 
مستغنات  و  امالک  جغرافیایی  ملی  شناسه  و  9۸۴۱9۵د9۳  شماره  به  برگ  تک  سند   -۵ قم(  اختالف 
)جام( به شماره ۴۸۸۱۸۸۳۸۳۲۸66۳9۰۰۰۰۰۰۰۰ بخش یک ثبتی ناحیه یک منطقه یک قم به شماره 
یک  ماه  اسفند  شانزدهم  تاریخ  به  شده  ثبت  مترمربع   ۲۰۲ مساحت  به   ۱۰۵6 اصلی  از   ۲۲ فرعی  پالک 
نام  به  طلق  وضعیت  با  اعیان  و  عرصه  سهم  نه  از  مشاع  سهم  یک  میزان  به  چهار  و  نود  و  سیصد  و  هزار 
قم  از  صادره   ۰۳۸۲۷۰۱۴۷۱ ملی  شماره   ۲۰۷9 شناسنامه   شماره  به  یحیی  فرزند  رحیمی  ابوالفضل 
شورای   ۴۰ شعبه   ۱۳9۲/۱۱/۲6 تاریخ   ۲۷۴۳ شماره  وراثت  انحصار  مالکیت  ۱۳۳۴/9/۱)مستند  متولد 
حل اختالف قم(  6- سند تک برگ به شماره 9۸۴۱96د9۳ و شناسه ملی جغرافیایی امالک و مستغنات 
)جام( به شماره ۴۸۸۱۸۸۳۸۳۲۸66۳9۰۰۰۰۰۰۰۰ بخش یک ثبتی ناحیه یک منطقه یک قم به شماره 
پالک فرعی ۲۲ از اصلی ۱۰۵6 به مساحت ۲۰۲ مترمربع ثبت شده به تاریخ شانزدهم اسفند ماه یک هزار 
و سیصد و نود و چهار به میزان یک سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعیان با وضعیت طلق به نام علی محمد 
رحیمی فرزند یحیی به شماره شناسنامه ۸ شماره ملی۰۳۸۵۵۷۴۷9۷ صادره از قم متولد ۱۳۴۲/۱/۱۰  
قم(   اختالف  حل  شورای   ۴۰ شعبه   ۱۳9۲/۱۱/۲6 تاریخ   ۲۷۴۳ شماره  وراثت  انحصار  مالکیت  )مستند 
خاص  )وضعیت  زمین  اعیان  و  عرصه  خواهان:  توسط  شده  ارائه  مالکیت  اسناد  طبق  ملک  مشخصات  ج( 
اداره یک قم  ثبت ملک  پنجاه اصلی بخش یک حوزه یک  و  ازیک هزار  و دو فرعی  بیست  به شماره  طلق( 
به مساحت ۲۰۲ مترمربع حدود زمین شماال درب و دیواریست به طول ۲۰/۲۰ متر به شارع عرض هفت 
متر شرقا قسمت اول دیواریست به طول ۰/۴۴ متر به قسمت عقب نشینی شده شارع دوم دیوار به دیوار 
به  ۲۰/۲۰ متر  به طول  به دیوار  پنجاه و شش اصلی جنوبا دیوار  و  باقیمانده یک هزار  به  ۱۰ متر  به طول 
شماره یک فرعی از یک هزار و پنجاه و شش اصلی غربا دیواریست به طول ۱۰ متر شارع به عرض سه متر. 
د(مشخصات فنی و ظاهری ملک مورد بازدید: ملک به صورت یک ساختمان یک طبقه قدیمی و فرسوده 
که قسمت هایی از بنا تخریب شده ، می باشد و دارای سه کنتور اب ، سه کنتور برق و دو کنتور گاز است. 
فرزند  رحیمی  رقیه  ملک:  نام خانوادگی صاحب  و  نام   -۱ مدنی:  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  مفاد  ه( 
ربابه   ۱۳۳۸/9/۱۲ متولد  قم  از  صادره   ۰۳۸۲۷۰۱۴96 ملی  شماره  و   ۲۰۸ شناسنامه  شماره  به  یحیی 
رحیمی فرزند یحیی به شماره شناسنامه 99۰9۵ و شماره ملی ۰۳۸۰9۰۷۲۰۸ صادره از قم ۱۳۴۸/6/۱ 
حسین   ۱۳۳۴/۷/۲۷ متولد  قم  از  صادره   ۰۳۸۲69۸۷۱۱ ملی  شماره  به  یحیی  فرزند  رحیمی  مریم 

ابوالفضل رحیمی   ۱۳۳۴/9/۱۰ از قم متولد  ۰۳۸۲۷۰۳۸۵۵ صادره  به شماره ملی  فرزند یحیی  رحیمی 
 ۱۳۳۴/9/۱ متولد  قم  از  صادره   ۳۸۲۷۰۱۴۷۱ ملی  شماره  و   ۲۰۷9 شناسنامه  شماره  به  یحیی  فرزند 
از قم متولد  ۰۳۸۵۵۷۴۷9۷ صادره  ۸ و شماره ملی  علی محمد رحیمی فرزند یحیی به شماره شناسنامه 
۱۳۴۲/۱/۱۰ ۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ان و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه 
نبش   –  ۱۸ کوچه   – منتظری  شهید  بلوار   – قم  ادرس  به  ملک  وقوع  محل  است.  غیره  و  زراعت  یا  تجارت  یا 
به صورت یک  باشد  9۲ می  و پالک شهرداری ملک شماره  پیوست(  تصویر کروکی  با  )مطابق  اول  راه  سه 
با کاربری مسکونی می  بنا تخریب شده است و  از  ساختمان یک طبقه قدیمی و فرسوده که قسمت هایی 
تخلیه شده مشاهده  به صورت  ملک  بازدید  زمان  در  همچنین  مترمربع   ۱۲۰ اعیانی حدود  متراژ  با  باشد. 
ودر  باشد  می  فشاری  اجر  صورت  به  بخشی  گل  و  خشت  صورت  به  بنایی  دیوار  دارای  ساختمان  گردید. 
از ان سازه سقف و صورت سبک شیروانی احداث گردیده است و در زمان بازدید دید مالکین قرار  بخشی 
ارائه شده در بند ب و ج ثبت شده  با مشخصات  یا نه. ملک  اینکه ملک ثبت شده است  داشت. ۳- تعیین 
اجاره  در  ملک  اجاره  میزان  و  مدت  است  اجاره  در  اگر  و  نه  یا  است  اجاره  در  ملک  اینکه  تعیین  است.۴- 
مشاع  ملک  شود.   می  فروخته  ان  از  مقدار  چه  و  مفروز  یا  است  مشاع  ملک  اینکه  تصریح   -۵ باشد.  نمی 
است )دارای چند مالک می باشد( 6- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به ان ملک تحت هر عنوان دارند. 
حقوق مالکین مطابق با بند ب گزارش است. ۷- قیمتی که مزایده از ان شروع می شود. به نظر اینجانب 
با توجه به موقعیت قرار گیری ملک و در نظر گرفتن سایر جهات قیمت پایه مزایده 6 دانگ عرصه و اعیان 
ملک مذکور بدون در نظر گرفتن بدهی و دیون احتمالی که ممکن است وجود داشته باشد به میزان پنجاه 
و پنج میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال معادل پنج میلیارد و پانصد وپنجاه و چهار میلیون تومان ارزیابی 
می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده 
در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی 

نیا     ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  نمائید.دادورز 
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شده  دوخته  ریاض  به  بایدن  سفر  به  ها  نگاه    ◄
با  بایدن  دیدار  آیا  که  است  آمده  پدید  نگرانی  این  و 
بهبود  به  کمکی  سلمان  بن  محمد  و  سلمان  ملک 
آن  تحقق  از  مانع  یا  کند  می  عربستان  و  ایران  روابط 

شود. می 
با  او  دیدار  خصوصا  و  خاورمیانه  به  بایدن  سفر 
محمد بن سلمان در جده، یکی از مهم ترین تحوالت 
در  سفر  این  است.  الملل  بین  روابط  عرصه  در  روز 
طوالنی  نسبتا  ای  وقفه  که  گیرد  می  صورت  حالی 
و  برجام  احیای  برای  ایران  ای  هسته  مذاکرات  در 
تحلیلگران  از  بسیاری  است.  داده  رخ  ها  تحریم  رفع 
عربستان  و  ایران  روابط  بهبود  و  برجام  احیای  میان 
عربستان  این همه  با  قائل هستند.  مستقیم  ارتباطی 
از  اسرائیل  کنار  در  ای  دوره  در  که  است  کشوری 

شد. می  محسوب  برجام  جدی  مخالفان 
با این همه اخیرا چندین دوره گفتگو میان ایران و 
نشانه  و  است  شده  برگزار  عراق  محوریت  با  عربستان 
رفع  برای  کشور  دو  هر  تمایل  و  عزم  بر  مبنی  هایی 
نگاه  حاال  شود.  می  دیده  روابط  بهبود  و  مشکالت 
نگرانی  این  و  ریاض دوخته شده  به  بایدن  به سفر  ها 
به  کمکی  سفر  این  در  بایدن  آیا  که  است  آمده  پدید 
آن  تحقق  از  مانع  یا  کند  می  کشور  دو  روابط  بهبود 
پیدا می  این سوال زمانی اهمیت بیشتری  می شود. 
کند که رئیس جمهور آمریکا پیش از عربستان سفری 
و  سوال  این  است.  داشته  اشغالی  های  سرزمین  به 
طباطبایی  عدنان  با  را  زمینه  این  در  دیگری  سواالت 

ایم. کرده  مطرح  الملل  بین  امور  کارشناس 
منطقه  به  بایدن  سفر  از  جنابعالی  ارزیابی 
این  آیا  چیست؟  سعودی  عربستان  جمله  از 
و  ایران  میان  اخیر  مذاکرات  بر  تواند  می  سفر 

بگذارد؟ منفی  تاثیر  عربستان 
تاثیر  هم  و  مثبت  تاثیر  هم  تواند  می  بایدن  سفر 
عربستان  و  ایران  بین  گفتگوی  آینده  روی  بر  منفی 
که  باشد  این  تواند  می  اش  منفی  تاثیر  بگذارد. 
بردن  کار  به  جدیت  به  نیازی  دیگر  ها  سعودی 
که  حالیست  در  این  نبینند.  را  ایران  با  گفتگو  برای 
در  ایران  با  مذاکره  میز  سر  بر  بار  پنج  آنها  کنون  تا 
که  کنند  تصور  آنها  است  ممکن  اند.  نشسته  عراق 
حمایت  آن  بر  اضافه  و  است  گرم  آمریکا  به  پشتشان 
نظامی اسراییل را هم دارند و حاال ممکن است محور 
اتفاقات  این  مشابه  بگیرد.  شکل  ایران  علیه  جدیدی 
احتمال  البته من  دیدیم.  ترامپ  آقای  دوران  در  ما  را 
عربستان  که  هایی  گله  و  بینم  می  کم  را  سناریو  این 
دغدغه  و  ها  نگرانی  و  داشته  آمریکا  از  سلمان  بن  و 
نخواهد  حل  سفر  یک  این  با  دارد،  وجود  که  هایی 

. شد
بر  مثبتی  تاثیر  تواند  می  که  شود  می  دلیلی  این 
گفتگوی بین ایران و عربستان داشته باشد. این سفر 
منطقه  در  را  آن  عربستان  که  ضعفی  حس  تواند  می 
اعتماد  کمی  و  دهد  کاهش  کمی  کند،  می  احساس 
به نفس آنها را باال ببرد. ما باید توجه داشته باشیم که 
به  با ترکیه  را  ارتباط خود  در ماه های اخیر عربستان 
سلمان  بن  که  جمهوری  رییس  رسانده.  خوبی  جای 
دانست،  و خطرناک می  ادمی منفی  و  را یک دشمن 
آنها سفر می کند که این یک برد برای  حاال به کشور 
به نفس  اعتماد  این موضوع  بن سلمان است.  محمد 

با قاطعیت بیشتری  سعودی ها را افزایش می دهد و 
کمتری  های  نگرانی  و  شود  می  ایران  با  گفتگو  وارد 
ممکن است نسبت به اینکه چه چیزهایی را می تواند 
من  باشد.  داشته  بدهد،  دست  از  ایران  با  گفتگو  با 
تاثیر  اتفاقات  این  که  است  این  انتظارم  شخصه  به 
بایدن  اینکه  بیاید.  وجود  به  عربستان  در  مثبتی 
بیاورد  دست  به  را  عربستان  اعتماد  راحتی  به  بتواند 

دانم. نمی  محتمل 

صهیونیستی  رژیم  دانیم  می  که  همانگونه 
بزرگترین برنده منازعه و اختالف میان کشورهای 
اسالمی از جمله ایران و عربستان بوده و هست. 
در  دولت  این  اصلی  شعارهای  از  یکی  طرفی  از 
همسایگان  به  نزدیکی  خارجی،  سیاست  حوزه 
از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و در 
نظر  به  است.  بوده  سعودی  عربستان  آنها  صدر 
به  هم  آمریکا  جمهور  رئیس  که  ای  برهه  در  شما 
سرزمین های اشغالی و هم به عربستان سعودی 
سفر کرده است اسرائیلی ها چه اقداماتی را برای 
دوری ایران از همسایگان خود خصوصا عربستان 
برای  شما  پیشنهاد  داد؟  خواهند  انجام  سعودی 
از بین بردن تالش های منفی رژیم صهیونیستی 

چیست؟ خصوص  این  در 
تالشی که فعال مشاورین آقای بایدن و به خصوص 
گرک،  مک  برد  و  سالیوان  جیک  امنیتی اش  مشاور 
و  منطقه  در  هراسی  ایران  ایجاد  دهند  می  انجام 
اسراییلی  است.  ایران  از  عربی  کشورهای  ترساندن 
و  کنند  می  فعالیت  راستا  همین  در  درست  هم  ها 
ترسانند.  می  ایران  از  را  امارات  و  عربستان  خصوصا 
می  اشاره  روسیه  و  ایران  بین  نزدیکی  به  آشکارا  آنها 
روسیه  کنند.  می  نگرانی  ابراز  نزدیکی  این  از  و  کنند 
و  دهند  می  نشان  امریکا  کلیدی  دشمن  عنوان  به  را 
را  دارد  وجود  اروپا  در  که  هراسی  روس  دارند  قصد 
داشت  وجود  منطقه  در  ای  دوره  که  هراسی  ایران  به 
عربی  کشورهای  به  راستا  این  در  و  کنند  تبدیل 
نیست  اعتماد  قابل  ایران  که  بگویند  ایران  همسایه 
و  اطالعاتی  پرونده های  راستا  این  در  است  و ممکن 
علیه  ایران  ارائه دهند که مثال  به عربستان  را  امنیتی 

هراسی  ایران  تا  دهد  می  انجام  را  اقدامات  این  شما 
البته  کند.  پیدا  بیشتری  غلظت  ابوظبی  و  ریاض  در 
شاید این تالش ها آشکار نباشد اما قطعا در جلسات 
بسته و در فضاهای غیر عمومی این اقدامات صورت 

گرفت. خواهد 
بهبود  خصوص  در  شخصا  بایدن  شما  نظر  به 
در  آیا  دارد؟  نظری  چه  عربستان  و  ایران  روابط 
از  پرهیز  به  را  ها  سعودی  است  ممکن  سفر  این 

ر  برحذ  یا  کرده  تشویق  ایران  با  آنها  روابط  بهبود 
دارد؟

اعراب  ترامپ  مثل  بایدن  که  کنم  نمی  فکر  من 
برای  قصدی  و  کند  تشویق  ایران  با  دشمنی  به  را 
و  ایران  و  عربستان  کشورهای  میان  انداختن  تفرقه 
باراک  مثل  هم  طرف  آن  از  اما  باشد  داشته  امارات 
به  واضحی  خیلی  تشویق  که  بود  نخواهد  اوباما 
منطقه  کشورهای  بین  همکاریهای  بهبود  و  تحکیم 
اوباما  و  ترامپ  موضع  دو  بین  موضعی  بایدن  بکند. 
حاکمیت  ارزیابی  مهم  میان،  این  در  داشت.  خواهد 
که  نیست  این  من  انتظار  است.  امارات  و  عربستان 
روابط  بهبود  جلوی  بخواهد  واضح  صورت  به  بایدن 

بگیرد. را  عربستان  و  ایران 
اصوال بهبود روابط ایران و عربستان سعودی را 
چقدر برای سیاست خارجی ایران موثر می دانید 
موضوع  این  به  بایدن  سفر  کنید  می  فکر  آیا  و 

شود؟ می  بهبود  این  مانع  یا  کند  می  کمک 
داریم  را  نظر  این  همیشه  اسالمی  جمهوری  در  ما 
که کشورهای همسایه اولویت ما هستند و ارتباطمان 
با قدرت های منطقه هم جزو همین ارتباطات است. 
اهداف  جزو  تواند  می  ها  سعودی  با  بهتر  ارتباط 
و  خطرناک  تحوالت  ریشه  اینکه  وجود  با  باشد.  ما 
نبوده،  عربستان  و  ایران  بین  رقابت  منطقه  مسلحانه 
منطقه  برخی کشورهای  در  را  ها  رقابت  این  تاثیر  اما 
تواند  می  عربستان،  و  ایران  روابط  بهبود  ایم.  دیده 
هم  امریکا  که  باورم  این  بر  من  کند.  کمک  منطقه  به 
خاورمیانه  و  فارس  خلیج  منطقه  در  ثبات  با  مشکلی 
را  ارتباطی  همچین  گرفتن  شکل  جلوی  و  ندارد 
گیرد  نمی  گیرند،  می  ها  اسراییلی  شاید  که  طوری 

و گامی را برای به هم زدن نزدیک شدن ارتباط ایران 
انها برای به فروش  اما  و عربستان بر نخواهد داشت. 
اوردن  پایین  همچنین  و  خود  های  سالح  رساندن 
قیمت نفت، یک سری موضوعاتی را اقای بایدن باید 
تند  را  ایران  علیه  گفتمان  است  ممکن  که  دهد  ارائه 
کند. اما این اتفاق با هدف از بین بردن ارتباط ایران 

نیست. عربستان  و 
آیا شما نشانه ها یا اشاره هایی از طرف سعودی 
اید  دیده  ایران  با  روابط  بهبود  به  تمایل  بر  مبنی 
برای  اساسا  آیا  بود؟  امیدوار  آن  به  بتوان  که 
در  که  هستید  متصور  قوی  سیاسی  اراده  ریاض 
حتی  یا  و  صهیونیستی  رژیم  های  شیطنت  برابر 

کند؟ مقاومت  آمریکا  تحریکات 
بینیم،  تغییر می  بر  ما نشانه هایی مبنی  اتفاقا  بله 
و  نخبگان  سطح  در  چه  و  حاکمیت  سطح  در  چه 
مورد  مدام  را  کشور  دو  روابط  که  نظرانی  صاحب 
حاکی  ها  نشانه  این  دهند.  می  قرار  رصد  و  ارزیابی 
ایران و عربستان است  از روابط  آنها  ارزیابی جدید  از 
امور  وزیر  و  ولیعهد  خود  عمومی  گفتگوهای  در  ما   .
مانند  که  بینیم  می  اخیر  ماههای  در  اش  خارجه 
سابق با ادبیات دشمن به ایران اشاره نمی کنند،بلکه 
که  کنند  می  صحبت  ای  همسایه  عنوان  به  ایران  از 
موضع  یعنی  داشت.  آن  با  بهتری  ارتباط  نشود  چرا 
قابل  صاحبنظران  است.  شده  مثبت  عربستان  گیری 
آنها نیز  توجهی هم در عربستان وجود دارند که نگاه 

است. کرده  تغییر 
یکی از این صاحب نظران محمد بن ُسالمی است 
ایران  ارتباط  اینده  راهکارهای  اخیرا  ای  مقاله  در  که 
شخصیت  جزء  است.ایشان  داده  ارائه  را  عربستان  و 
وقتی  و  هست  عربستان  و  ایران  بحث  اصلی  های 
بهبود  درجهت  سازنده  مقاله  یک  عمومی  فضای  در 
و  نشانه  تواند  نویسد خودش می  روابط دو کشور می 
برای  امادگی  عمومی  فضای  و  زمینه  که  باشد  ندایی 
مثبت  بیانات  اینگونه  بشود.  صحبت  ارتباط  بهبود 
دیگری  مقاله  بود.  تصور  قابل  غیر  اخیر  سال  دو  در 
هم حسن المصطفی نوشته بود که تالش های دولت 
تمجید  را  کشور  دو  میان  گیری  میانجی  برای  عراق 
به جلو وجود  راههایی  که چه  میداد  نشان  و  کرد  می 

دارد.
فضای  در  که  نظر  صاحب  دو  این  مجموع  در 
مطالبی  چنین  نیوز  عرب  رسانه  در  عربستان  عمومی 
عمومی  فضای  که  دهد  می  نشان  اند،  نوشته  را 
بعدی  های  گام  برای  شدن  آماده  حال  در  عربستان 

. ست ا
به عنوان نکته اخر همین فضای داخلی عربستان 
آن  از  هم  ایران  داخل  در  که  باشد  فرصتی  تواند  می 
در  درست  یعنی  شود.  استفاده  روابط  بهبود  برای 
تالش  در  اسرائیل  بیشتر  و  آمریکا  که  زمانی  همان 
منطقه  در  ایران  علیه  جدیدی  محور  ایجاد  برای 
از  همسایگی  و  برادری  های  پیام  ارسال  هستند، 
اقدامات  تواند  می  کشورها  این  به  ایران  سمت 
سه  که  ای  جلسه  مثال  کند.  خنثی  را  ها  اسرائیلی 
محیط  همکاری  چارچوب  در  گذشته  هفته  شنبه 
از  یکی  بود،  گرفته  شکل  بهتر  اینده  برای  زیستی 
همین گام های مثبت بود و می شود در همین عرصه 

► کرد.    بیشتری  های  تالش 

● چه چیزی مانع اصلی نزدیکی ایران ـ عربستان است؟   ●

آگهی فقدان سند مالکیت
دو  تسلیم  با  محمد  فرزند  ماهر  صورت  خوش  اعظم  خانم  اینکه  به  نظر 
شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  توسط  شده  گواهی  محلی  استشهادیه  برگ 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  قم  استان   ۵۴
از  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۲۲6 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   ۱۴۱6 پالک 
برگی  مالکیت تک  ثبتی کهک که سند  پنج حوزه  در بخش  واقع  فرعی   9۵6
چاپی   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۴۰۰۰۳۳۵ شماره  به  الکترونیکی  دفتر  در  آن 
فرزند  ماهر  صورت  خوش  اعظم  خانم  بنام   99 سال  ب  سری   ۳۲۱9۸9
شماره  وارده  طبق  فوق  نامبرده  سپس  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  محمد 
یک  و  چهارصد  و  هزار  یک  تیرماه  یکم  مورخ   ۱۴۰۱۲۱۷۳۰۰۰۴۰۰۰۵۵6
است  شده  مفقود  نامعلوم  علت  به  فوق  پالک  مالکیت  سند  نموده  اعالم 
مالکیت  سند  صدور  تقاضای  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اجرای  در  لذا 
المثنی نسبت به پالک فوق الذکر را نموده است بدین وسیله مراتب در یک 
انجام  مدعی  کس  هر  چنانچه  تا  میگردد  گهی  آ عموم  اطالع  جهت  نوبت 
خود  نزد  مالکیت  سند  اصل  وجود  مدعی  یا  و  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله 
گهی با ارائه  می باشد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آ
اصل سند مالکیت و یا سند انتقال به اداره ثبت اسناد و امالک کهک تسلیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی 
و یا در صورت وصول اعتراض و عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند انتقال 
خواهد  اقدام  مقررات  وفق  مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 

)۱۵۴۰۸ الف  )م  شد./م 
سعید عبداللهی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک

تیپ شناسی بدحجاب ها در کشور
گشت ارشاد کجا به کار می آید؟

دقیق  نگرش  نیازمند  ماجرا  این  جزئیات  درک  و  حجاب  مسئله  فهم 
در  بدحجابی  ریشه های  تشریح  بدون  نمی توان  که  است  ریزبینانه  و 

کرد. حوزه  این  در  موثر  اقدامی  جامعه 
کمی  آن  اطراف  مسائل  تنوع  دلیل  به  جامعه  در  حجاب  مسئله  فهم 
سخت شده است. گاهی این دشواری در فهم و یافتن راهکار، دلسوزان 
درگیر  گاهی  و  می دهد  سوق  بعدی  تک  راهکارهای  به  را  عرصه  این 
بی عملی  و  انفعال  باعث  موضوع  این  الیه  چند  و  عمیق  ابعاد  با  شدن 
می شود. صفر و یکی شدن در هر حوزه ای کار را خراب می کند؛ مسئله 
حجاب هم می تواند مصداق جدی این سیاه و سفید دیدن ماجرا است.

بدحجابی نه یک دلیل دارد که بتوان یک دستورلعمل کلی تجویز کرد 
و نه هزاران دلیلی که شناسایی اش دشوار باشد. البته کار به هر میزان 
دقیق تر شود نتیجه هم بهتر خواهد بود اما در یک تقسیم بندی کلی 

می توان چند دسته شل حجاب و بدحجاب را شناسایی کرد:
و  شناختی  بحران های  از  گذار  دوره  نوجوانی  دوره  نوجوانان:  اول، 
پیدا  ظهور  و  بروز  دوره  این  در  انسان  اساسی  سواالت  است.  هویتی  
می کند. نوجوانی سن بلوغ هم است. سنی که هم به جهت هویتی و 
را سپری می کند.  انسان سالهای حساسی  فیزیولوژیکی  به جهت  هم 
نوجوان از یک سو به دنبال ابراز شخصیت مستقل خود است و از یک 
بروز  عصیانگری  روحیه  هم  توجه.  و  راهنمایی  نیازمند  شدت  به  سو 
می کند و هم روحیه خودنمایی. برای دختران هم که مسئله ابراز وجود 
و مورد توجه قرار گرفتن یک مسئله ذاتی است، دوران نوجوانی، دوران 
اوج گیری این ویژگی شخصیتی است. طبیعی است در چنین دورانی 
بدحجابی به عنوان یک ابزار خودنمایی و نمایش استقالل مورد توجه 

گیرد.  قرار  نوجوانان 
روش مواجه شدن با نوجوانان بدحجاب، مدارا و محبت است. نوجوان 
معموال  و  می کند  پیدا  را  خود  هویت  مختلف  دالیل  به  می خواهد 
و  مادر  و  پدر  با  برساخته  تقابل  یک  هویت یابی  این  روش  راحت ترین 
است  دقیق  و  درست  نیاز  یک  هویت یابی  مسئله  است.   ... و  جامعه 
سواالت  کردن  حل  کرد.  تعریف  برایش  هم  درست  پاسخ  یک  باید  که 
متناسب  مسوولیت های  تعریف  اجتماعی،  دادن  تشخص  ذهنی، 
کند. حل  را  دوره  این  مشکالت  از  بسیاری  می تواند   ... و  اجتماعی 

دوم، اهالی ُمد:  افرادی هستند که دنبال زیبایی هستند. شیک پوشی 
و زیبا بودن و ... ویژگی این طیف است. این هم تمایل نادرستی نیست، 
البته می تواند به یک تمایل انحرافی تبدیل شود. در هر حال تمایل به 
از  مختلفی  روایت های  است.  انسانی  درست  تمایالت  از  یکی  زیبایی 
آراستگی ظاهری حضرت رسول در دسترس است که می تواند الگوی 

آراستگی برای بشریت باشد.
است.  ایران  در  مد  اصالح صنعت  نیز  طیف  این  با  مواجه شدن  روش 
مسئله ای که قبال رهبرانقالب نیز از متولیان امر خواسته بودند تا توجه 

بیشتری به آن شود.
هم  و  هستند،  قلب  خوش  هم  هستند،  مقید  هم  گرا ها:  سوم،عرفی 
دارند.  انقالب  و  اسالم  گرو  در  دل  احتماال  رهبرانقالب  تعبیر  به  حتی 
شل  به  نیت  دل  در  شده اند.  حجاب  شل  جامعه  در  عرفی  طور  به  اما 
می بینند. شیوه  این  در  را  جامعه  عرفی  پوشش  اما  نمی کنند  حجابی 

روش پاسخ به این طیف نیز آگاهی بخشی از عوارض عرفی گرایی در 
مسئله حجاب است. دل این افراد مریض نیست. شناخت از وضعیت و 
دلیل حجاب و فلسفه آن به همراه محبت و رفاقت راهگشا خواهد بود.
چهارم، کاسبان و مانکن ها: شبکه های مافیایی که به دنبال سودهای 
اقتصادی هستند از برخی زنان به عنوان ابزار ترویج یک سبک پوشش 
از  خاص  نوع  یک  تا  می گیرند  پول  زنان  برخی  می کنند.  استفاده 
پوشش را ترویج کنند. این اتفاق هم دلیل اقتصادی دارد و هم دالیل 

ملی. ضدامنیت 
است.  امنیتی  و  اطالعاتی  دقیق  کار  نیز  افراد  این  با  مقابله  روش 
برخورد  و  شناسایی  دقیق  طور  به  باید  اقتصادی  فساد  شبکه های 

گیرد. انجام  آن ها  با  محکم  قانونی 
پنجم، بی عفت ها: افرادی که امراض روحی و روانی دارند و مرزشان تا 
روسپی ها هم ادامه پیدا می کند در این دسته قرار می گیرند. این طیف 
هم نه با نظام و انقالب و اسالم کار دارند و نه با مخالفان و اپوزیسیون 

و کمپین سازان ضد اسالم. 
ورود  باید  امنیتی  نهادهای  هم  شوند.  جمع آوری  باید  هم  طیف  این 
کنند و هم مجموعه های اجتماعی برای کنترل آسیب های اجتماعی و 

ماجرا شوند. درگیر  باید  پدیده هایی  از چنین  ناشی  عوارض 
برخورد  نیت  با  و  مستقیم  طور  به  که  افرادی  شکن ها:  قانون  ششم، 
ببرند.  پیش  را  کارشان  بدحجابی  با  می خواهند  اجتماعی  قوانین  با 
مسئله این طیف هم خود حجاب نیست. این طیف یک مسئله سیاسی 
در ایران دارند و آن مقابله با حکومت مستقر در ایران است. بدحجابی 
موضوعیت  برایشان  سیاسی  اقدام  آن  اصل  در  و  است  بهانه  یک  تنها 

دارد.
اینجا  است.  ماجرا  با  قهری  مواجهه  نیز  طیف  این  به  درست  پاسخ 
از  قاطع  اقدام  باید  و  هستند  مسوول   ... و  قضائیه  قوه  ارشاد،  گشت 

دهند. نشان  خود 

خبـر

◄     هانی زاده در تحلیل سفر بایدن به 
منطقه گفت: چون هم عربستان و هم رژیم 
هستند،  مواجه  مشکالتی  با  صهیونیستی 
این سفر می تواند در راستای روحیه دادن 
به مقامات اسرائیلی و سعودی تلقی شود.
که  همان طور  منطقه  به  بایدن  سفر 
می گفتند،  تحلیلگران  و  می شد  پیش بینی 
بود. کم دستاورد  اما  سروصدا  پر  سفر  یک 
مسائل  کارشناس  هانی زاده،  حسن 
ارزیابی این سفر به  و  بین الملل در تحلیل 
منطقه  به  بایدن  جو  »سفر  گفت:  »فردا« 
با  عربستان  و  اشغالی  فلسطین  جمله  از 
نخست  است.  گرفته  صورت  هدف  چند 
حاضر  حال  در  صهیونیستی  رژیم  اینکه، 
در  و  است  مواجه  دشواری  شرایط  با 
دو،  طی  انتخابات  چهار  اشغالی  اراضی 
مواجه  ناکامی  با  و  برگزار  سه سال گذشته 
کابینه های  پی درپی  سقوط  است.  شده 
و  احزاب  اختالفات  صهیونیستی،  رژیم 
و  اشغالی  اراضی  در  ناامنی ها  گسترش 

می دهد  نشان  جدید  انتفاضه های  شروع 
یک  آستانه  در  صهیونیستی  رژیم  که 
بایدن صرفا  تدریجی است. سفر  فروپاشی 
از  همه جانبه  حمایت  و  روحیه  دادن  برای 
و اهمیت چندانی  ارزش  و  رژیم است  این 
صهیونیستی-  رسانه های  تنها  ندارد. 
دادند  اهمیت  سفر  این  به  آمریکایی 
مقاومت  محور  و  ایران  علیه  نوعی  به  تا 

باشند.« کرده  جریان سازی 
نیز  عربستان  به  بایدن  »جو  افزود:  وی 
بن سلمان  محمد  به  مشروط  دادن  برای 
است.  رفته  قدرت  گرفتن  دست  به  برای 
اطالعاتی  نهادهای  اینکه  به  توجه  با 
سلمان  که  کرده اند  پیش بینی  آمریکا 
کشور  امور  ادامه  به  قادر  بن عبدالعزیز 
به  را  قدرت  که  است  ناچار  و  نیست 
کند  واگذار  بن سلمان  محمد  فرزندش 
کارنامه  هم  بن سلمان  محمد  چون  و 
خاشقچی،  قتل  دلیل  به  و  ندارد  مناسبی 
همچنین  یمن،  جنگ  بشر،  حقوق  مساله 

و…  عربستان  داخل  در  تهاجمی  رفتار 
بایدن  جو  است؛  عمومی  افکار  نقد  مورد 
برای مشروعیت بخشیدن به حکومت او به 
عربستان سفر کرده است.«این کارشناس 
دیگر  »موضوع  گفت:  بین المللی  مسائل 
عربی  کشورهای  بین  رابطه  عادی سازی 
است  ممکن  است.  صهیونیستی  رژیم  و 
صهیونیستی  رژیم  با  کشورها  برخی  که 
مانند  کشورهایی  اما  کنند  برقرار  رابطه 
اعالم  عمان  پادشاهی  و  قطر  کویت، 
با رژیم  رابطه  برقراری  آمادگی  کرده اند که 

ندارند.« را  صهیونیستی 
در  بایدن  »بنابراین  داد:  ادامه  وی 
 6 سران  با  مالقات  و  عربستان  به  سفر 
خلیج فارس  همکاری  شورای  عضو  کشور 
دو  با  مصر  و  عراق  اردن،  اضافه  به 
مساله  یکی  شد.  خواهد  مواجه  ناکامی 
که  است  و عربی  ناتوی عبری  شکل گیری 
به چندقطبی شدن کشورهای عربی منجر 

است. شده 

عراق،  اردن،  مصر،  که  خاطر  این  به 
کرده اند  اعالم  صریحا  عمان  و  کویت 
عبری  مجموعه  این  تشکیل  آماده  که 
مقاومت  محور  و  ایران  علیه  عربی   –
جنبه  بیشتر  سفر  این  بنابراین  نیستند. 
دارد  سیاسی  پروپاگاندای  و  تبلیغات 

ندارد.«هانی زاده  چندانی  اهمیت  و 
رژیم  هم  و  عربستان  هم  »چون  گفت: 
مواجه  مشکالتی  با  صهیونیستی 
راستای  در  می تواند  سفر  این  هستند، 
و  اسرائیلی  مقامات  به  دادن  روحیه 

► شود.«      تلقی  سعودی 

کشورهای  برخی  با  ایران  که  گفت وگوهایی  بهشتی پور  حسن       ◄
عربی انجام داده، منافع ملی آنها و تمایل شان به رفع تعارض با ایران را 

می داند. عربی  ناتوی  کهنه  ایده  تحقق  مسیر  در  جدی  مانع 
تبلیغاتی که پیشاپیش روی سفرش  به رغم تمام  آمریکا  رئیس جمهور 
بتوان  شاید  حتی  نداشت.  چشم گیری  دستاورد  بود،  شده  خاورمیانه  به 
است  تالشی  مدعا  این  شاهد  خورد.  شکست  رایزنی هایش  در  که  گفت 
درباره  نرسید.  جایی  به  و  شد  ایران  علیه  عربی  ناتوی  تشکیل  برای  که 
نادیده  زیرا  کرد  گفت وگو  و  بحث  بیشتر  باید  اما  شکست  این  چرایی 
زیان  به  آینده  در  می تواند  ائتالفی،  چنین  مسیر  در  فعلی  موانع  گرفتن 
ما تمام شود. باید دانست و گفت که چرا در مقطع فعلی و تا کنون همه 

است. نرسیده  ثمر  به  ایران  به  امنیتی  فشارهای  اعمال  برای  تالش ها 
بین  جاری  مذاکرات  بین المللی  مسائل  تحلیلگر  بهشتی پور  حسن 
روابط  و  اردن  و  از جمله عربستان، مصر  برخی کشورهای عربی  و  ایران 
نزدیک ایران و عراق را عامل موثری در این بین می داند. او در گفت وگو 
را  مذاکراتی  عربستان  با  ایران  حاضر  حال  »در  گفت:  نیوز«  »نامه  با 
پیش برده که در بخش امنیتی موفق بوده و احتماال به ازسرگیری روابط 
زودی  به  امارات  که  است  قرار  دیگر  طرف  از  انجامد.  عربستان  و  ایران 
اختالفات  و  تنش  افزایش  دنبال  که  نشان دهد  و  بفرستد  ایران  به  سفیر 
داده  انجام  نیز مذاکراتی  با مصری ها  ایران  اینکه  نیست. ضمن  ایران  با 

انجام  عراق  وساطت  با  اردن  و  ایران  بین  گفت وگوهایی  همچنین  است. 
چه  در  عربی  ناتو  ایده  حامیان  که  می دهد  نشان  کدها  این  است.  شده 
نخست وزیر  کرده اند.  حساب  عربی  کشورهای  همکاری  روی  شرایطی 
اردن صریحا گفته بود که دنبال تعارض با ایران نیستیم و دنبال گفت وگو 
هستیم. این یعنی برخی از این کشورهای عربی خواهان تعامل با ایران 

بوده و مایل نیستند که وارد بازی خطرناک طراحی شده از سوی آمریکا 
بشوند.« صهیونیستی  رژیم  و 

اگر  که  هستم  معتقد  دلیل  همین  »به  کرد:  تصریح  بهشتی پور 
اوال  کنیم،  تحلیل  را  عربی  ناتوی  بحث  واقع بینانه  صورت  به  بخواهیم 
دوما ،  دارد.  وجود  همچنان  عربی  کشورهای  بین  داخلی  اختالفات 
قرار  ایران  با  تعارض  در  که  نمی خواهند  اصال  کشورها  این  از  برخی 
عادی  روابط  ایران  با  و  کرده  تنش  رفع  که  می خواهند  حتی  و  بگیرند 
از طریق  تعارض  ایجاد  و  ایران هراسی  اینکه موضوع  باشند. سوم  داشته 
دامن زدن به اختالفات با ایران از طریق گفت و گوهایی که ایران همزمان 

است.« شده  خنثی  است،  داده  انجام  عربی  کشورهای  برخی  با 
وی در عین حال بر لزوم تحلیل واقع بینانه شرایط تاکید کرد و گفت: 
اما  نمی رسند  نتیجه  به  عربی  ناتوی  در موضوع  این ها  که  است  »درست 
این تحلیل به معنی آن نیست که خوش خیال باشیم و فراموش کنیم که 
رصد  ضمن  باید  ما  یعنی  می شود.  انجام  ایران  علیه  تحرکاتی  مجموعه 
نظر داشته  نیز در  را  این  تحلیل های خود  این کشورها در  دقیق مواضع 
واقع بین  باید  ما  کنند.  توطئه  ایران  علیه  بتوانند  است  ممکن  که  باشیم 
که  اختالفاتی  ضمن  کشورها  این  که  بدانیم  یعنی  واقع بین  و  باشیم 
همه  از  استفاده  برای  آمریکا  و  صهیونیستی  رژیم  با  همکاری  در  دارند، 

► ایران تالش می کنند.«     علیه  امکانات خود 

هانی زاده در گفتگویی مطرح کرد:

● سفری برای تقویت روحیه متحدان   ●

● موانع تشکیل ناتوی عربی   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
اگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی شماره ۲۳۰۲/۵۷۳/۱۴۳۷ اصلی بخش دو قم )هزار و چهارصد و سی و 
هفت فرعی از پانصد و هفتاد و سه فرعی از شش فرعی از دو هزار سیصد و دو اصلی بخش دو قم( مربوط به 
کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۴۰6۱ به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۴۰6۱ با شماره 
بایگانی ۱۴۰۰۰۴۲۸۵ له: صندوق کار افرینی امید ، علیه: مرتضی حیدری )وام گیرنده( و مریم قره گوزلو 
و  و چهارصد و سی  ثبتی شماره ۲۳۰۲/6/۵۷۳/۱۴۳۷ اصلی بخش دو قم )هزار  )راهن( ششدانگ پالک 
هفت فرعی از پانصد و هفتاد و سه فرعی از شش فرعی ازدو هزار و سیصد و دو اصلی بخش دو قم( واقع در 
از طریق  به خانم مریم قره گوزلو  – کوی ۸ فرعی پالک ۱۲۴ متعلق  بلوار همت  – شهرک فاطمیه )س(  : قم 
مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی ۱۴۳۷ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی ، مفروز و 
مجزا شده از 6/۵۷۳ فرعی از اصلی مذکور ، واقع در بخش ۰۲ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک اداره دو قم استان 
قم به مساحت ۸۰ مترمربع متن ملک شماره یک هزار و چهارصد و سی و هفت فرعی از دو هزار و سیصد و 
دو اصلی مفروز و مجزی شده از شماره پانصد و هفتاد و سه فرعی واقع در ناحیه بخش دو قم بخش ۲ حوزه 
ثبتی اداره ثبت  منطقه ۲ استان قم به مساحت ۸۰ هشتاد مترمربع توضیحات ملک: به حدود: شماال: دیوار 
به دیوار به طول ۱۰ ده متر به شماره پانصد و هفتاد و دو فرعی شرقا: دیوار به دیوار به طول ۸ هشت متر به 
شماره یک هزار و دویست و پانزده فرعی از دو هزار و سیصد و دو اصلی جنوبا: دیوار به دیوار به طول ۱۰ ده 
متر به شماره پانصد و هفتاد و چهار فرعی غربا: درب و دیوار به طول ۸ هشت متر به کوچه به عرض شش متر 
مشخصات مالکیت: مالکیت مریم / قره گوزلو فرزند حمزه شماره شناسنامه ۱۷۵۰ تاریخ تولد ۱۳۵9/۴/۲۰ 
صادره از قم دارای شماره ملی ۰۳۸۳۷۵۳66۱ با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه 
و اعیان متن سهم : ششدانگ با شماره مستند مالکیت ۲9۱۰۵ تاریخ ۱۳9۷/6/۲۲ دفترخانه اسناد رسمی 
شماره ۴۴ شهر قم استان قم ، موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی ۳۱۸9۸۰ سری ه سال 99 با 
شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۱۷۲ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۳۲۲۰۰ 
تعویضی  مالکیت  ، موضوع سند  استان قم  اسناد رسمی شماره ۵۴ شهر قم  تاریخ ۱۳9۷/6/۱۲ دفترخانه 
ثبت   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۱۷۲ الکترونیکی  دفتر  شماره  با   99 سال  ه  سری   ۳۱۸9۸۰ چاپی  شماره  به 
گردیده است. محدودیت : دو مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره ۱۳99۰۰۲۰۰۱۴۸۴۷۸۳ مورخ 
میزان  به  قم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  نیابت  مجتمع  بازپرسی  شعبه  از  صادره   ۱۳99/۱۲/۲6
نیابت دادسرای  بازپرسی مجتمع  به نفع شعبه  به مبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و اعیان  شش دانگ عرصه 
می  بازداشت   6 از  سهم   6 بازداشتی  سهام  با  گوزلو  قره  مریم  مالکیت  برای  قم  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
اجرای  واحد  از  صادره   ۱۴۰۰/۳/۱۷ مورخ   ۱۴۰۰۰۵۸۳۰۰۱۱۰۰۱۰۸۷ شماره  دستور  موجب  به  باشد 

اسناد رسمی قم به میزان شش دانگ عرصه و اعیان به مبلغ ۱۷۲9۴۱۴۱۵ به نفع واحد اجرای اسناد رسمی 
قم برای مالکیت مریم قره گوزلو با سهام بازداشتی 6 سهم از 6 بازداشت می باشد. محدودیت دفتر امالک: 
به نفع  رهنی شماره ۲9۱۰۵ مورخ ۱۳9۷/6/۲۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۴ شهر قم استان قم که 
حقوق  دارد   : بیمه  شده.  ثبت  ماه   6۰ مدت  به  ۵/۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  امید  افرینی  کار  صندوق 
ارتفاقی ندارد. مشخصات مورد مزایده: ملک مورد نظر مطابق سند دارای عرصه به مساحت ۸۰ مترمربع و 
در پنج طبقه زیرزمین به مساحت ۸۰ مترمربع و همکف به مساحت ۲۵ مترمربع )پارکینگ( و طبقه اول به 
مساحت ۸6/۸ مترمربع و طبقه دوم به مساحت ۸9 مترمربع و طبقه سوم به مساحت 9۰/۵ مترمربع و طبقه 
چهارم به مساحت ۴۴ مترمربع و سرپله به مساحت ۱۳ مترمربع می باشد. طبقه زیرزمین به صورت مسکونی 
نوع مصالح سنگ  از  در کف سازی  و  بوده  و سالن  توالت  و  اشپزخانه سرویس حمام  اتاق خواب  دارای یک 
پارکینگ  به صورت  باشد( طبقه همکف  باشد )در تصرف مستاجر می  نوع مصالح سرامیک می  از  از  بدنه  و 
با درب فلزی شیشه خور و در کفسازی از نوع مصالح و بدنه ازنوع سرامیک می باشد )در تصرف مالک می 
سالن  و  پاگرد(  )در  توالت  حمام  سرویس  اشپزخانه  خواب  اتاق  دارای  مسکونی  صورت  به  اول  طبقه  باشد( 
بوده و در کفسازی از نوع مصالح سنگ و بدنه تا ارتفاع ۱/۲۰ از نوع مصالح سرامیک و مابقی سفید کاری 
می باشد )در تصرف مالک می باشد( طبقه دوم به صورت مسکونی دارای یک اتاق خواب اشپزخانه سرویس 
حمام توالت )در پاگرد( و سالن بوده و در کفسازی از نوع مصالح سنگ و بدنه تا ارتفاع ۱/۲۰ از نوع مصالح 
سرامیک و مابقی سفید کاری می باشد )در تصرف مستاجر می باشد( طبقه سوم به صورت مسکونی دارای 
یک اتاق خواب اشپزخانه سرویس حمام توالت )در پاگرد( و سالن بوده و در کفسازی از نوع مصالح سند و 
باشد(  )در تصرف مستاجر می  باشد  مابقی سفید کاری می  و  نوع مصالح سرامیک  از   ۱/۲۰ ارتفاع  تا  بدنه 
سالن  و  پاگرد(  )در  توالت  حمام  سرویس  اشپزخانه  خواب  اتاق  یک  دارای  مسکونی  صورت  به  چهارم  طبقه 
بوده و در کفسازی از نوع مصالح سنگ و بدنه تا ارتفاع ۱/۲۰ از نوع مصالح سرامیک و مابقی سفید کاری 
پله و در فضاهای اشپزخانه  ارتباطی طبقات به وسیله سرویس  می باشد )در تصرف مستاجر می باشد( راه 
از نوع مصالح کاشی و کف سرامیک کابینت اشپزخانه زیرزمین و همکف و طبقه اول  و سرویس ها در بدنه 
بدنه فلزی درب ام دی اف و طبقات دوم و سوم کابینت فلزی می باشد. سیستم تاسیسات سرمایشی از نوع 
کولر ابی )در طبقه اول کولر گازی( و سیستم گرمایشی از نوع بخاری گازی می باشد. ملک مورد نظر فاقد 
نماسازی و به صورت جنوبی ساز و دارای امتیازات اب یک کنتور به صورت مشترک و برق سه کنتور و گاز چهار 
کنتور بوده و ملک دارای دوربین مدار بسته و یک ایفون تصویری و یک پمپ ابرسانی می باشد. طبق گزارش 
مامور اجرا و براساس اظهار نظر ساکنین ملک به شرح ذیل در اجاره می باشد: طبقه زیرزمین با اجاره ماهانه 

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ودیعه 6۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از تاریخ ۱۴۰۱/۳ الی ۱۴۰۲/۳ طبقات دوم و سوم و چهارم 
هر کدام مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ودیعه و بدون مبلغ اجاره از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ الی ۱۴۰۲/۱/۱ در 
به مراتب فوق موقعیت محل کمیت  با توجه  اجاره مستاجرین مکی می باشد. کارشناس رسمی دادگستری 
و کیفیت ملک وضع موجود و بدون لحاظ دیون و تعهدات ملک به شرح ذیل ارزیابی نموده است: ۱- عرصه 
به مساحت ۸۰ مترمربع هر مترمربع ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۵/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- اعیانی طبقات 
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ۴۲۸/۳۰مترمربع  مساحت  چهارم  و  سوم  و  دوم  و  اول  همکف  زیرزمین 
جمعا ۱۷/۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- ارزش انشعابات اب و برق و گاز و پمپ اب جمعا ۲6۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ریال(  میلیون  هفت  و  نود  و  نهصد  و  میلیارد  دو  و  )بیست  ۲۲/99۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ملک  کل  ارزش 
ارزیابی گردیده است. مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه مورخه 
طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۵/۱۵
مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی 
هفت  و  نهصد  و  میلیارد  دو  و  )بیست  ۲۲/99۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  پایه  مبلغ  از  مذکور  ثبتی  پالک  ششدانگ 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوت به پرداخت 
 9۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷6۰۱۳۲۰۷۸9۵69۳IR۱۰ درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا
با شناسه واریز 96۵۱۰۸۵۷6۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰6 می باشد حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از 
تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبا مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند  واریز  ثبت  حساب سپرده  به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت 
و مزایده تجدید می  اعتبار ساقط  از درجه  این صورت عملیات فروش  و در  واریز خواهد شد.  حساب خزانه 
اعم  بود. در ضمن بدهی های ملک  برنده مزایده خواهد  به عهده  ارزیابی  بر مبلغ  مازاد  الحراج  گردد. حق 
از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرای 
برنده مزایده باشدوفق  بود و همچنین چنانچه بستانکار  به خریدار خواهد  مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت 
ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرا اقدام می گردد. حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا 
تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصا حساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم و مراجع ذی صالح دیگر 

می باشد در ضمن فیش واریزی می بایست توسط شرکت کننده در مزایده واریز شده باشد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

مرندی مشاور تیم مذاکره:
حذف نام سپاه از فهرست 

»سازمان های تروریستی« ، 
هرگز پیش شرط ایران نبوده

مرندی گفت : ایران مایل به توافق با واشنگتن است، اما آمریکایی ها باید 
امتیازاتی بدهند، زیرا نمی توانند همه چیز را با هم بخواهند.

به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، ایران از نوامبر ۲۰۲۱ در مذاکرات با 
ایاالت متحده و متحدان غربی اش شرکت داشته و به نوبه خود خواستار 
هسته ای  توافق  کامل  اجرای  مانع  که  است  تحریم هایی  تمامی  حذف 
این  که  گفت  مرندی  محمد  می شود.  توافقی  هر  شرط  پیش  عنوان  به 
مدعی  غربی  رسانه های  عوض،  در  است.  نشده  برآورده  خواسته ها 
شده اند که این توافق به دلیل درخواست های ایران برای حذف نام سپاه 
پاسداران از فهرست »سازمان های تروریستی« آمریکا به بن بست خورده 
ایران  برای  پیش شرطی  هرگز  موضوع  این  داد:  توضیح  مرندی  است. 
آنچه  برای توجیه سنگ اندازی استفاده شده است.  از آن  نبوده است. 
مطرح بوده سابقه اجرای جزئی و نقض برجام توسط آمریکاست، چیزی 
که ایران آن را غیرقابل قبول می داند و همچنین بی میلی واشنگتن برای 

تحریم هایش. برداشتن 
با آن روبروست هم گفت که  انرژی که غرب  مرندی در خصوص بحران 
بخشی از مشکل می تواند در سیاست داخلی آمریکا یا موقعیت ضعیف 
هر  در  سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  این  گفته  به  باشد.  دموکرات  حزب 
این  از  و  ایران نیست  اقدام علیه  برای  آمریکا در موقعیت قوی  صورت، 
رو بهترین گزینه برای آن ها دستیابی به یک توافق و ورود نفت خام ایران 

اروپاست. بازار  به 
قطعی  ذخایر  دارای  ایران  برآوردها،  اساس  »بر  اسپوتنیک،  گزارش  به 
تشکیل  را  نفت  ذخایر  کل  درصد   ۱۰ که  است  بشکه ای  میلیارد   ۱۵۷
اوپک  کشورهای  که  است  چیزی  درصد   ۱۳ معادل  همچنین  می دهد. 
برای ارائه دارند. به دلیل تحریم های غرب، اروپا از سال ۲۰۱۲ نفت ایران 
را تحریم کرده است. در پاسخ، تهران خدمات خود را در آسیا ارائه کرده، 

جایی که مشتریان وفادار خود را در چین و هند پیدا کرده است«.
مرندی اطمینان داد: کمبود مشتری وجود ندارد. در حال حاضر ایران 
نفت بیشتری را به قیمت بازار می فروشد. بنابراین عملکرد بسیار خوبی 
افزایش  را  خود  تولید  می تواند  ایران  شود،  برداشته  تحریم ها  اگر  دارد. 

دهد.
هوایی  ائتالف  درباره  گزارش ها  به  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  وی 
ایران اشاره کرد و  با  برای مقابله  با حضور رژیم صهیونیستی  منطقه ای 
گفت اطمینان دارد که چنین چیزی در صورت وجود نمی تواند ایران را 
به چالش بکشد. مرندی اظهار داشت: هیچ کشور منطقه ای وجود ندارد 
که بتوان آن را رقیب ایران دانست. تنها رقیب ما آمریکا است. اسرائیل و 
عربستان سعودی کوچک و ضعیف هستند. ایران پیشرفته ترین کشور به 

لحاظ نظامی در غرب آسیاست.
طبق گزارش خبرگزاری روسی، بایدن در طول سفر خود به غرب آسیا 
و  نیست  میز  روی  نظامی  گزینه  است  معتقد  که  کرد  تاکید  دیگر  بار 
واقعیت  در  که  این  بیان  با  مرندی  است.  جلو  به  رو  راه  تنها  دیپلماسی 
بایدن تفاوت چندانی با سلف خود ترامپ که ترجیح می داد به سیاست 
واشنگتن  به  پیامی  در  نداشته،  بماند،  پایبند  خود  حداکثری«  »فشار 
گفت که اگر واقعًا خواهان توافق هستند، باید از سخنان خود در عمل 

کنند. حمایت 
این تحلیلگر سیاسی گفت: آمریکا اکنون در موقعیتی نیست که اوضاع 
را تشدید کند. اگر این کار را انجام دهند، فقط قیمت ها )قیمت انرژی( 
را به سقف می رسانند که اتفاقًا به نفع ایران است. کار هوشمندانه آن ها 

دستیابی به یک توافق است. ما برای آن آماده ایم.
پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه )پنجم 
اسفند(، ایاالت متحده و متحدان غربی آن تحریم های متعددی را علیه 
مسکو اعمال کردند. این اقدامات قیمت نفت را باال برده و واشنگتن را 
وادار به جستجوی راه حل کرده است. روز شنبه، جو بایدن رئیس جمهور 
از  با تعدادی  پایان رساند و در آنجا  آمریکا سفر خود به غرب آسیا را به 
امارات  سعودی،  عربستان  مانند  نفت  تولیدکننده  کشورهای  سران 

متحده عربی و عراق دیدار کرد.
بایدن  به  سعودی  عربستان  مقامات  جده،  »در  اسپوتنیک،  نوشته  به 
افزایش  شاهد  که  انرژی  جهانی  بازار  تثبیت  برای  که  دادند  اطمینان 
خواهند  همکاری  متحده  ایاالت  با  نزدیک  از  بوده،  قیمت ها  بی سابقه 
حداکثر  به  ریاض  که  داده اند  هشدار  کارشناسان  میان  این  در  کرد. 
نخواهد  نفت  بیشتر  پمپاژ  به  قادر  بنابراین  است.  رسیده  خود  ظرفیت 
بود. همچنین نمی خواهد توافق خود با سایر اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( را زیر پا بگذارد. در چنین شرایطی، واشنگتن 
جز  گزینه ای  هیچ  است  ممکن  است  انرژی  بحران  حل  به  مصمم  که 
بالقوه می تواند راه حل  ایران به طور  مشارکت های دیگر نداشته باشد و 

باشد.«

خبـر

امنیت  کمیسیون  رییس  نایب       ◄
گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
همکاری های دو قدرت نوظهور در منطقه 
و چند  آسیا موضوعی است که منفعت دو 
جانبه برای همه کشورها دارد و دیدارهای 
روسیه  و  ایران  مقامات  میان  که  مکرری 
صلح،  تامین  راستای  در  می شود  انجام 

است. منطقه  امنیت  و  ثبات 
در  ایرنا،  با  گفتگو  در  مقتدایی  عباس 
گفت:  تهران  به  پوتین  والدیمیر  سفر  مورد 
همکاری های دو قدرت نوظهور در منطقه 
و چند  آسیا موضوعی است که منفعت دو 
جانبه برای همه کشورها دارد و دیدارهای 
روسیه  و  ایران  مقامات  میان  که  مکرری 
صلح،  تامین  راستای  در  می شود  انجام 

است. منطقه  امنیت  و  ثبات 
ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
به  اشاره  با  مجلس  خارجی  سیاست  و 
ایران  داشت:  بیان  سفر  این  اهمیت 
و  است  منطقه  در  ثبات  و  امنیت  لنگرگاه 
جایگاه  از  حکایت  تهران  به  پوتین  سفر 
بین  تعامالت  در  اسالمی  جمهوری  ویژه 

دارد. المللی 
سفر  به  اشاره  با  اصفهان  مردم  نماینده 

کرد:حضور  تصریح  عربستان   به  جوبایدن 
جهت  منطقه،  به  سلطه  نظام  مقامات 
آنها به دنبال فتنه  تامین منافع خود است 
گری هستند  و نمی خواهند که خاورمیانه 

باشد. ملت ها  برای  امنی  منطقه 
نشان  خاطر  اصفهان  مردم  نماینده 

کشورهای  میان  مدارا  و  دوستی  کرد: 
که  شده  سبب  خاورمیانه  در  مسلمان 
سلطه  اهداف  به  نتوانند  آمریکایی ها 
دست  خودشان  گرایانه  مادی  و  طلبانه 

جدید  نقشه های  دنبال  به  و  کنند  پیدا 
هستند. منطقه  ثباتی  بی  برای 

سیاست  اینکه  بیان  با  مقتدایی 
بر  تاکید  همواره  ایران  اسالمی  جمهوری 
است  منطقه ای  زایی  دورن  امنیت  تامین 
با کشورهای همسایه  تعامل  تقویت  گفت: 

در  زیادی  تاثیرات  تواند  می  مسلمان  و 
تامین امنیت و تقویت صلح و ثبات منطقه 
مواضع  در  همیشه  ایران  و  باشد  داشته 
یا   و  خصومت  هرگونه  از  خود   رسمی 

موضوعات تفرقه افکن خودداری می کند.
و  منطقه ای  تحوالت  به  اشاره  با  وی 
الملل  بین  عرصه  در  جدید  ساختارهای 
الملل  بین  نظام  ساختار  کرد:  تاکید 
مطابق خواسته  ظام سلطه پیش نمی رود 
باید توجه  این نکته  به  و کشورهای منطقه 
منطقه  درون  به  را  بیگانگان  پای  که  کنند 
با  و  نکنند  باز  فارس  خلیج  و  خاورمیانه 
را  خود  امنیت  تامین  منطقه ای،  همکاری 

دهند. توسعه 
با  ایران  همکاری  اینکه  بیان  با  وی 
همسایگان  نفع  به  منطقه  کشورهای 
در  اسالمی  جمهوری  کرد:  است،تصریح 
طول چند دهه ثابت کرده است که بر ضد 
همکار  و  همراه  بیگانگان  با  کشوری  هیچ 
نخواهد بود و همین انتظار را از کشورهای 
بجای  داریم که  فارس  عربی منطقه خلیج 
اعتماد  همسایگان  به  بیگانگان  بر  تکیه 
در  جهانی  های  قدرت  حضور  چون  کنند 
نگاهشان  و  است  منافع   تامین  با  منطقه 
این   است  شیرده  گاو  کشورها  برخی  به 
عنوان در عبارت های آنها به صراحت بیان 

است. شده 
با  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 

اشاره به فعالیت دستگاه دیپلماسی دولت 
اسالمی  جمهوری  داشت:  بیان  سیزدهم 
با همسایگان است  اهل تعامل و همکاری 
با  اخیر  ماه های  در  هم  سیاست  این  و 

شود. می  دنبال  بیشتری  شتاب 
در  مبادالت  حجم  افزایش  مقتدایی 
و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  سیزدهم  دولت 
کشور    ۱۵ با  ایران  صادرات   رشد  گفت: 
یافته  افزایش  اخیر  ماههای  در  همسایه 
طریق  از  دولت  و  است   گسترش  به  رو  و 
به  وبریکس  شانگهای  همکاری  پیمان 
دنبال این است سهم بیشتری در مبادالت 
داشته  اللملی  بین  اقتصادی  و  تجاری 

. شد با
و  معیارها  اساس  بر  افزود:  وی 
بین  صندوق  و  جهانی  بانک  اعالمیه های 
کشورهای  از  یکی  ایران  پول،  المللی 
همه  علیرغم  است  جهان  اقتصادی  مهم 
ایران  ملت  برای  آمریکایی ها  که  موانعی 
اقتصاد  به  خواستند  می  و  کردند  ایجاد 
کشور آسیب جدی وارد کنند اما اقدام آنها 
جدیدی  راه های  و  شد  منجر  شکست  به 
کشور  در  تجاری  و  اقتصادی  ارتقای  برای 

► شد.    پیدا 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

● دیدارهای مقامات ایران و روسیه در راستای تامین صلح و ثبات در منطقه است   ●

از  نیاز  بی  و  مذاکره  از  نیاز  بی  ما      ◄
دهیم  می  ترجیح  ،باالخره  نیستیم  توافق 
اما  کنیم  حل  مذاکره  و  توافق  با  را  مسائل 
اگر طرف بخواهد سو استفاده کند و از زیر 
تعهد خود شانه خالی کند طبیعتا ما اجازه 

. دهیم  نمی 
رسمی  مذاکرات  تعلیق  مرشدی:  جواد 
منطقه  کشورهای  به  بایدن  سفر   ، برجامی 
پوتین  سفر  و  ضدایرانی  گیری  جهت  با 
مورد  که  است  تحوالتی  جمله  از   ، ایران  به 
توجه کارشناسان و افکارعمومی قرار گرفته 
و تفسیرها و تعبیرهای متفاوی از آنها شده 
انداز  چشم   ، آنها  مشترک  نقطه  که  است 
احیای  توافق  شده  نهایی  احتمال  ناروشن 

. است  برجام 
خبر آنالین در گفت و گو با محمود عباس 
امنیت  کمیسیون  عضو  مشکینی  زاده 
سابق  سخنگوی  و  مجلس  سیاست  و  ملی 
تحوالت  آخرین  بررسی  به  کمیسیون  این 
برجامی و چشم انداز تالش ها برای احیای 
این توافق پرداخته که در ادامه می خوانید :
مقام  یک  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
و  خبرداده  وین  مذاکرات  پایان  از  اروپایی 
باز یا بسته بودن پرونده برجام را مشروط به 
موضع گیری های تهران و واشنگتن دانسته 
امنیت  کمیسیون  اعضاء  از  یکی  عنوان  به 
بفرمایید  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 

دارد؟ صحت  حد  چه  تا  خبر  این 
به نظر من بخشی ازاین خبر و اظهار نظر 

می تواند درست باشد و بخشی خیر.
چرا ؟

ویژه در بحث تضمین ها  به  ما  مطالبات 
شفاف و قانونی است و بر این اساس اعتقاد 
ها  و غربی  آمریکاست  زمین  در  توپ  داریم 
هم که با آمریکا هماهنگ می شوند و توپ 
و  نیت  حسن  آنها  اگر   . آنهاست  میدان  در 
امکان  توافق  باشند  داشته  جدیت  کمی 
حسن  و  نباشند  جدی  اگر  اما  است  پذیر 
تعبیری  به  نخواهند  و  باشند  نداشته  نیت 

به صورت شفاف تکلیف قضیه را به ویژه در 
بحث تضمین ها روشن کنند ، طبیعتا نمی 

بود. امیدوار  شود 
درباره  واشنگتن  موضع  ترین  تازه 

؟ چیست  ایران  خواهی  تضمین 
ما تا مذاکرات دوحه خبر داشتیم و قبل 
از آن هم در وین در ۷۰ تا ۸۰ درصد قضایا 
و  بودیم  رسیده  نتیجه  به  دورمیز  حداقل 
فقط ۴ تا ۵ مورد را می خواستیم که شفاف 
کشور  خصوصا  و   ۱+۴ کشورهای  و  شود 
می  هماهنگ  آمریکا  با  که  اروپایی  های 
شوند در مواردی که ما پیگیر بودیم جدیت 
اینها  با  برجام  در  قبال  ما  ندادند.  نشان 
همان  توافق  مشکل  و  بودیم  کرده  توافق 
بدون  حاضر  حال  در  و  بود  تضمین  عدم 
دوحه  در  ما   . ندارد  معنی  توافق  تضمین 
هم موضوعات مد نظر جمهوری اسالمی را 
پیگیری کردیم و آنها در این زمینه مطالبات 

نکردند. تامین  را  ما 
طریق  از  اند  شده  مدعی  ها  غربی 
میانجی پیشنهاد های جدیدی ارئه کرده 
اند ، محتوای این پیشنهاد ها چیست؟
از قبل هم بوده، معنای  این پیشنهادها 
عبور  پیشنهادهایشان  از  برخی  پذیرش 
و طبیعتا  است  قرمز خودمان  از خطوط  ما 
نمی  از حق خود عدول  اسالمی  جمهوری 
هم  ها  این  پیشنهادهای  سری  یک  کند. 
می  آنها  است.  ای  هسته  مباحث  از  فراتر 
حقوق  جزو  مسائل  این  از  بخشی  دانند 
در  کشورمان  اقتدار  برای  ما  و  ماست 
می  کارهایی  المللی  بین  قوانین  چارچوب 
کنیم که در دنیا بر اساس عرف بین الملل 
های  درخواست  از  برخی  است.  مرسوم 
باالخره  نیست.  ای  هسته  موضوعات  اینها 
به  را  ما  توانند  نمی  و  دارند  انتطاراتی  اینها 
عنوان عضوی از »ان پی تی« از یک سری 
حقوق قانونی که همه کشورهای عضو از آن 

کنند. محروم  را  ما  هستند  برخوردار 
قیمت  به  حتی  که  کرده  تاکید  بایدن 

نیست  حاضر  ،آمریکا  برجام  فروپاشی 
های  سازمان  فهرست  از  را  سپاه   ،
ایران  موضع  کند،  خارج  تروریستی 
درقبال این خط قرمز اعالم شده از سوی 

؟ چیست  سفید  کاخ 
همه تحریم ها ، از جمله تحریم سپاه غیر 
قانونی است . در حال حاضر سپاه در کشور 
با کار اقتصادی ، به امر توسعه می پردازد و 
محرومیت زدایی می کند. سپاه به ویژه در 
می  بزرگی  کارهای  زدایی  محرومیت  حوزه 
کند. سپاه یک نهاد بر آمده از مردم و دارای 
برای  انگیزه  دارای  همچنین  و  است  تجربه 
مشارکت در کارهای توسعه کشور است که 
آنها به صورت غیر قانونی این نهاد را تحریم 

کرده اند.
خط  تعارض  لحاظ  با  و  ترتیب  این  به 
ایران  موضع  و  بایدن  اعالمی  قرمز 
درباره تحریم سپاه ، باید توافق را منتفی 

... دانست 
،یکی  دارند  زبان  دو  معموال  ها  غربی 
رسانه  در  اعالمی«  و  »تبلیغی  مواضع 
زنند.آنها  می  هایی  بلوف  که  هاست 
جلب  برای  را  مسائل  سری  یک  مجبورند 
هم  ما  و  بگویند  صهیونیسم  البی  نظر 

خیلی  و  کنیم  می  درک  را  آنها  وضعیت 
مواضع  سری  یک  اما  گیریم.  نمی  جدی 
»رسمی و اعمالی« دارند . ما با این مواضع 
به  آنها  داریم.  کار  آنها  اعمالی  و  رسمی 

ما  از  تر  نیازمند  خیلی  توافق  و  برجام 
ای  گونه  به  ظاهر  در  که  چند  هر  هستند 
تر  نیازمند  ما  انگار  که  کنند  می  صحبت 
بی  و  مذاکره  از  نیاز  بی  ما  .البته  هستیم 
می  ترجیح  ،باالخره  نیستیم  توافق  از  نیاز 
دهیم مسائل را با توافق و مذاکره حل کنیم 
و  کند  استفاده  سو  بخواهد  طرف  اگر  اما 
طبیعتا  کند  خالی  شانه  خود  تعهد  زیر  از 
منافع  اساس  بر  ما   . دهیم  نمی  اجازه  ما 
چه  هستیم  کشور  برای  نتیجه  دنبال  ملی 
می  ترجیح  اما   ، توافق  بی  چه  و  توافق  با 

. گیرد  صورت  اینکار  توافق  با  دهیم 
به زودی ، پوتین به تهران سفر خواهد 
پوتین  سفر  از  پس  معتقدند  برخی  کرد، 
تکلیف برجام مشخص خواهد شد. نظر 

شما چیست؟
اگر  ثانیا  باشد،  تاثیر  بی  تواند  نمی  اوال 
مانند  چیزی  اندازی  راه  دنبال  ها  غربی 
هستند،  عربی  ناتوی  یا  خاورمیانه  ناتوی 
به طور طبیعی واکنش نشان خواهیم داد. 

دوستان  جبهه  ساماندهی  واکنش،  اولین 
آقای  سفر  طبیعی،  طور  به  و  است  مان 
پوتین هم می تواند در همین راستا قلمداد 
شود. جمهوری اسالمی کشور بزرگی است 
اگر   . است  پیمان  هم  بزرگ  کشورهای  با  و 
دارد  موضوعیت  ها  غربی  برای  پیمانی  هم 
برای ما هم موضوعیت دارد و ما در راستای 
تقویت، توسعه و تعمیق رابطه با هم پیمانان 
سفر  داریم.  می  بر  بیشتری  های  قدم  مان 
تواند  ،می  طبیعی  طور  به  تهران  به  پوتین 
دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، دفاعی و 
استراتژیک قابل توجهی برای هر دو کشور 

باشد. داشته 
اکر  کرده  تهدید  اسراییل  در  بایدن 
ایران به سالح هسته ای دسترسی پیدا 
زور متوسل خواهد شد  به  آمریکا   ، کند 

...
باید  اول  ها  آن  نیست،  بیش  الفی  این 
خودشان را جمع و جور کنند . االن وضیت 
هاست  حرف  این  از  تر  خراب  خیلی  شان 
که  داده  نشان  ایران  اسالمی  جمهوری   .
است  جدی  بسیار  بسیار  خود،  از  دردفاع 
. ایران ،عراق ، سوریه و افغانستان نیست. 
امنیت  کانون  ایران  است.  ایران   ، ایران 
منطقه است و خود غربی ها هم این را می 
و  ثبات  فوندانسیون  دانند  می  .آنها  دانند 
خودشان  و  است  ایران  خاورمیانه  امنیت 
جمهوری  علیه  کاری  چنین  دانند  می  هم 
اینکه  ،نه  کنند  توانند  نمی  اسالمی 
،نتیجه  بخواهند  که  توانند  نمی  نخواهند 
خودشان  بود.  خواهد  خودشان  ضرر  به 
.این  دانند  می  منطقه  ثبات  قلعه  را  ایران 
فشار ها را می آورند تا از جمهوری اسالمی 
امتیاز بگیرند اما باید به این نتیجه رسیده 
برای  آنها  نیستیم.  امتیازبده  ما  که  باشند 
و  دنیا  در  صهیونیسم  های  البی  خوشایند 
وضعیت  ما  و  گویند  می  چیزهایی  منطقه 
آنها را درک می کنیم ،بروند هرچه دلشان 

► کنند.    تکرار  خواهد  می 

عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

●  تضمین بدهند، توافق می کنیم   ●
سفر پوتین در تعیین تکلیف برجام بی تاثیر نیست
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تامین  سازمان  کل  مدیر         ◄
مطالبات  انباشت  گفت:  قم  اجتماعی 
مشکالت  جمله  از  کارفرمایان  از  معوق 
طوری  به  است  قم  اجتماعی  تامین 
کارفرمایان  از  تومان  میلیارد   ۴۰۰ که 
نظر  در  با  امیدواریم  و  هستیم  طلبکار 
در  مبلغ  این  اقتصادی  شرایط  گرفتن 

شود . وصول  جاری  سال 
عاشوری  محمد  فارس،  گزارش  به   
قم  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
ایام  تبریک  با  رسانه  اصحاب  جمع  در 
خم  غدیر  عید  و  امامت  و  والیت  دهه 
در  رسانه ها  کار  اهمیت  کرد:  اظهار 
و  انقالب  معظم  رهبر  خواسته  تحقق 
به خصوص  دولت  اقدامات  بازگوکردن 
همچنین  و  اجتماعی  تامین  حوزه  در 
پاسخگو کردن مسئوالن، مشهود است.
تامین  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
بیمه ای  سازمان  بزرگترین  اجتماعی 
خدمات  ارائه کننده  سازمان  دومین  و 
کشور  در  سابقه  قرن  نیم  با  درمانی 
افتخار  سازمان  این  افزود:  است، 
از  نفر  میلیون   43 از  بیش  به  که  دارد 
بیش  به  قم،  استان  در  و  ایران  جمعیت 
 65 از  بیش  یعنی  نفر  هزار   805 از 
خدمت  قم  استان  جمعیت  از  درصد 

می کند. ارائه 
تامین  سازمان  داد:  ادامه  عاشوری 
از  چابک  و  پویا  سازمان  یک  اجتماعی 
است  پرسنل  تعداد  و  ساختاری  لحاظ 
به  240 کارمند  با حدود  و مفتخر است 
استان  در  خود  پوشش  تحت  جمعیت 

از اصحاب رسانه  زیادی  از جمله بخش 
می کند. خدمت رسانی 

حقوق  پرداخت  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان  خدمت  مهم ترین  بازنشستگان 
تقریبا  گفت:  است،  اجتماعی  تامین 
سازمان  های  هزینه  از  ای  عمده  بخش 
میشود. پرداخت  موضوع  این  بابت  هم 
استان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
دفترچه  با  درمانی  خدمات  ارائه  قم 
از  دیگری  بخش  نیز  را  الکترونیکی 
شده  شناخته  ماموریت   50 حدود 
داد:  ادامه  و  برشمرد  اجتماعی  تامین 
کارافتادگی،  از  مستمری  پرداخت 
هدیه  بارداری،  هزینه  کمک  پرداخت 
استراحت  ایام  هزینه  کمک  ازدواج، 
دفن،  و  کفن  کمک هزینه  پزشکی، 
و  پزشکی  کمک  وسایل  هزینه  کمک 
تامین  خدمات  از  بیکاری  بیمه  مقرری 
اجتماعی است که از قبل از تولد شروع 
می شود و تا بعد از فوت هم ادامه دارد.

در  قم  استان  در  افزود:  وی 
از  بیش  ماه  هر  تقریبا  جاری  سال 
حقوق  برای  تومان  میلیارد   250
درمان  های  هزینه  بابت  بازنشستگی، 
بیش از 70 میلیارد تومان و با احتساب 
مقرری  پرداخت  جمله  از  هزینه ها  سایر 
بیمه بیکاری و هزینه های کوتاه مدت، 
در  تومن  میلیارد   400 از  بیش  تقریبا 

شود. می  هزینه  ماه 
حائز  نکته  داد:  ادامه  عاشوری 
هزینه های  که  است  این  اهمیت 
تالش  با  اجتماعی  تامین  سازمان 

تمام  علیرغم  و  همکاران  پشتکار  و 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  مشکالت 
درآمدی  منابع  محل  از  تماما  اقتصادی 
بودجه  به  و  می شود  تامین  خودش 

نیست. وصل  دولت 
بیمه ای  چتر  گسترش  و  تامین  وی 
خدمات  از  یکی  را  مختلف  قشرهای  در 
مقدس  نظام  در  اجتماعی  تامین 
در  گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
صنعت  کارگران  فقط  شاید  انقالب  اول 
فرهنگ  و  می کردند  استفاده  بیمه  از 
حتی  بود،  پایین  بسیار  جامعه  در  بیمه 
هم  کوچک  َاصناف  کارگران  از  بسیاری 
ولی  بودند  بهره  بی  اجتماعی  تامین  از 
اقشار  40 سال  این  در طول  بحمدالله  
اجتماعی  تامین  خدمات  از  مختلفی 

شدند. بهره مند 
استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
زیر  های  مجموعه  از  آماری  ارائه  با  قم 
در  کرد:  عنوان  قم،  استان  در  پوشش 
کارمند،  و  کارگر  143 هزار  حال حاضر 
مشاغل  و  خانگی  باف  قالی  نفر   4700
کارگر   15000 قالی بافی،  با  مرتبط 
و  درون  راننده    12000 ساختمانی، 
 5600 کارفرما،   3200 برون شهری، 
مستمری بگیر و بازنشسته و بیش از 39 
هزار طلبه و روحانی از خدمات سازمان 

می شوند. بهره مند 
سایر  احتساب  با  داد:  ادامه  وی 
نظام  مهندسی،  نظام  مثل  مشاغل 
مساجد،  خادمین  مداحان،  پزشکی، 
و  اختیاری  بیمه شدگان  باربران، 

مشاغل آزاد، کسب و کارهای مجازی و 
اعضای خانواده  به همراه  سایر مشاغل 
در  نفر  هزار   805 تقریبا  مربوطه،  های 

می شوند. شامل  را  استان 
خدمت  ارائه  به  اشاره  با  عاشوری 
اجتماعی  تامین  طرح  عنوان  تحت 
عنوان   70  ،30 همان  یا  الکترونیک 

تامین  سازمان  طرح  این  در  کرد: 
با  که  بود  این  دنبال  به  اجتماعی 
از  خدمت،   30 کردن  غیرحضوری 
برون  و  شهری  درون  سفر  میلیون   70
کند  جویی  صرفه  و  جلوگیری  شهری 
به  موفق   1401 سال  در  بحمدالله  که 

شدیم. آن  اجرای 
تبدیل  موضوع  به  اشاره  با  وی 
نسخه های  به  درمانی  دفترچه های 
فرایند،  این  کرد:  ابراز  الکترونیک، 
تومانی  میلیارد  هزار  چند  صرفه جویی 

هزینه های  و  دفترچه  چاپ  حوزه   در 
است  داشته  دنبال  به  آن  با  مرتبط 
نسخه های  بحث  گفت  می توان  و 
درخت،  هزار  ده ها  قطع  از  الکترونیک 
مصرف  و  ارز  خروج  از  جلوگیری 
جلوگیری  بنزین  لیتر  میلیون ها  سالیانه 

است. کرده 

استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
عنوان  به  سربازی  خدمت  محاسبه  قم 
سازمان  خدمات  از  دیگر  یکی  را  سابقه 
فرد  خدمت،  این  برای  گفت:  و  خواند 
باید  حداقل   1399 سال  در  شده  بیمه 
در  و  می کرد  مراجعه  شعبه  به  بار  دو 
هدر  وقتش  از  ساعت   2 الی   1 بار  هر 
مراجعه  بانک  به  مجددا  بعد  و  می رفت 
کارت  اگر  حاضر  حال  در  ولی  می کرد 
بیمه  باشد،  هوشمند  فرد  خدمت  پایان 
شده در عرض کمتر از 2 دقیقه با تلفن 

را  خدمت  این  می تواند  خودش  همراه 
کند. محاسبه  درخواست  و  دریافت 

خانواده  فراگیر  بیمه  به  اشاره  با  وی 
نگاه  به  توجه  با  امسال  گفت:  ایرانی، 
جمعیت  و  خانواده  بحث  به  دولت 
جمهوری  نظام  در  خانواده  ارزش  و 
اجتماعی  تامین  سازمان  اسالمی، 
و  دار  خانه  زنان  روی  ویژه  تاکید 
می  طرح  این  در  و  داشته  دانشجویان 
سه  با  اندکی  مبلغ  پرداخت  با  توانند 
اجتماعی  تامین  خدمات  از  طریقه 

شوند. بهره مند 
قم  استان  در  کرد:  تصریح  عاشوری 
 800 از  بیش  سال  ابتدای  از  تقریبا 
این  از  دانشجو   300 و  دار  خانه  خانم 
حوزه  در  البته  کردند؛  استقبال  طرح 
دانشگاه  تعطیلی  به  چون  دانشجویی 
ها برخوردیم، نتوانستیم این موضوع را 
و  کنیم  اطالع رسانی  دانشجویان  برای 
جدید  تحصیلی  سال  آغاز  با  ان شاءلله 

شویم. می  فعال  دانشگاه ها  در 
وی تقویت در حوزه مشاوره و سامانه 
ارتباط با مشتری و تلفن 1420 را مورد 
 1400 اشاره قرار داد و گفت: در سال 
االن  و  شد  تقویت  بسیار  حوزه  این 
پاسخگو  جهان  جای  همه  در   1420
در  دائم  پرسنل  ده ها  از  بیش  و  است 

هستند. پاسخگویی  حال 
قم  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
را مورد  موضوع شرکت های دانش بنیان 
اشاره قرار داد و گفت: با توجه به شعار 
موضوع  این  انقالب،  معظم  رهبر  سال 

در  و  گرفت  قرار  سازمان  کار  دستور  در 
بیش  حضور  با  همایشی  ما  اردیبهشت 
بنیان برگزار شد. از ده ها شرکت دانش 

یا  مهر  خانه  ایجاد  افزود:  وی 
کارگری  بازنشستگی  کانون  همان 
شهریار  بوستان  در  اجتماعی  تامین 
های  سفر  کشاورز،  بلوار  در  واقع 
با  مشهد  به  بازنشستگان  زیارتی 
وام های  پرداخت  سازمان،  هزینه 
 7 گذشته   سال  در  که  قرض الحسنه 
امسال  و  می کردیم  پرداخت  ملیون 
هزینه های  به  کمک  برای  میلیون   12
م یشود،  انجام  بازنشستگان  ضروری 
 ... و  تکمیلی  بیمه های  موضوع 
سازمان  خدمات  از  دیگری  بخش های 

. ست ا
گاهی  آ عدم  کرد:  تاکید  عاشوری 
همچنین  و  مقررات  و  قوانین  از  مردم 
باعث  اجتماعی  تامین  خدمات سازمان 
کارفرمایان  به  زیادی  های  خسارت 
مشکالتی  بروز  نیز  و  شدگان  بیمه  و 
سازمان  گرچه  می شود،  سازمان  در 
بزرگی  کارهای  اطالع رسانی  حوزه  در 

است. داده  انجام 
تامین  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هاست،  نسل  همه  برای  اجتماعی 
تاکید کرد: افرادی که االن بیمه پردازی 
دیگر  ساله   20 است  ممکن  می کنند، 
باشند  سازمان  همین  مستمری بگیر 
منابع  این  از  نداریم  حق  ما  بنابراین  و 
را  نسل ها  حق  و  استفاده  حد  از  بیش 

► کنیم.     تضییع 

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی قم مطرح کرد

● طلب 400میلیارد تومانی تامین اجتماعی قم از کارفرمایان    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۸9 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۲۳ شماره  رأی  ۱ـ 
حسین پوردکان فرزند عبداله در قسمتی از چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت ۱۲۰/۸۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۴۵۵/۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از معصومه و عبداله و اصغر و بتول شهرت همگی زرین اقبال فرزندان اسداله )کمافرض 

اله( صفحه ۵ الی ۲۰ دفتر ۱۱۰.) م الف ۱۴۱۰۴(  
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳9۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲6۷۴ شماره  رأی  ۲ـ 
حسین پوردکان فرزند عبداله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت ۵۸/۷۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۴۵۵/۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه ازعبداله و اصغر و بتول و معصومه شهرت همگی زرین اقبال فرزندان اسداله )کمافرض اله( 

صفحات ۵ الی ۲۰ دفتر ۱۱۰.)م الف ۱۴۱۰۵( 
 ۳- رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳6۰۷ مربوط به پرونده کالسه ۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۱۲ آقای سید 
رسول حسینی نیاز فرزند سید عبداله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6۱ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷9۴/۱۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت 

دفتر الکترونیک ۵۵۴۷ - ۱۳9۸.) م الف ۱۴۱۰6( 
۴- رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳6۰۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۱۲ آقای رحیم 
علی فیضی فرزند شمس اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴۱ مترمربع 
پالک شماره ۴۰۷ فرعی از ۱۸۷۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 
9۸9۵۱ مورخ ۱۳۷۵/6/۳ دفترخانه ۲۰ قم و شماره ۴۷۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱6 دفترخانه ۴6 قم و موروثی.

) م الف ۱۴۱۰۷(
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱6۲۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۰۵ شماره  رأی  ۵ـ 
معصومه زند فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6۵ مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۲۳۷۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید 
عبدالحسین و سید محمدتقی جعفری از وراث سیدعلی شمس الدینی وراث اقدس جعفری صفحه ۴9 دفتر 

۱۲.) م الف ۱۴۱۰۸( 
6ـ رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۳۵۷۵ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۵۴ خانم لیلی 
برزگر فرزند قدمعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۰6/۲۷ مترمربع 
پالک شماره ۲۵ فرعی از ۱9۴۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ۴۳۷ 

دفتر ۳۳۴.) م الف ۱۴۱۰9( 
 ۷- رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۸۸۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰69۳۰ ابوالقاسم 
غالم حسینی فرزند عبداله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۰ مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۱۷۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ۳۴۰۴6 

مورخ ۱۳۸9/۳/۰۴ دفترخانه ۲۸ قم . ) م الف ۱۴۱۱۰(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸6۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۷9 شماره  رأی   -۸
ابراهیم غالمی زارع زاده فرزند محمود در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۸۴ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۳۲۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از خدیجه برقعی.) م الف ۱۴۱۱۱( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱9۸۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۳ شماره  رأی   -9
امرعلی مرادی کاشف فرزند اورجعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت ۸۱/۲۲ مترمربع پالک شماره ۳۰ فرعی از ۲۳۰۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از محمد شهریاری شماره ۲۳۴۱۷ مورخ ۲۵۳6/۴/۴ دفترخانه ۱6 قم.)م الف 

 )۱۴۱۱۲
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱9۸۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۰۰۳۰۲۴ شماره  رأی   -۱۰
خانم خدیجه محمدی  فرزند حسین در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت ۸۱/۲۲ مترمربع پالک شماره ۳۰ فرعی از ۲۳۰۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از محمد شهریاری شماره ۲۳۴۱۷ مورخ ۲۵۳6/۴/۴ دفترخانه ۱6 قم.) م الف 

 )۱۴۱۱۳
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۱۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۰۷ شماره  رأی   -۱۱
 ۱۴6 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمود  فرزند  شوندی   علی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۳۲۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از محمدحسین ضیائی بیگدلی صفحه 9۲ دفتر ۱۰.) م الف ۱۴۱۱۴( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۸9 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵6۷ شماره  رأی   -۱۲
محمد حمداله پور فرزند عباداله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 9۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۱6 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

ابراهیم قدیری  ثبت دفتر الکترونیک.)م الف ۱۴۱۱۵( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۴۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۷۷ شماره  رأی   -۱۳
اصغر زرین فرزند اکبر در قسمتی از چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
از ۱۸۵۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند  ۱9۳/6۵ مترمربع پالک شماره فرعی 

قطعی صفحه ۲۳۳ دفتر ۲9۲.)م الف ۱۴۱۱6(
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۴۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۷۸ شماره  رأی   -۱۴
اعظم قراقیه ئی فرزند علی صفدر در قسمتی از دودانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت ۱9۳/6۵ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۸۵۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

سند قطعی صفحه ۲۳۳ دفتر ۲9۲.)م الف ۱۴۱۱۷(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۵۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۲۸ شماره  رأی   -۱۵
غالم حسن فرخی فرزند رستمعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6۳ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۳۲۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از زهرا محمودزاده حسینی از وراث مرتضی برقعی.)م الف ۱۴۱۱۸(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و ستاره صبح(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

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

تومان  میلیارد  هزار   ۷6 از  بیش  سیزدهم  دولت       ◄
تأمین  سازمان  به  دولت ها  انباشته  بیمه ای  بدهی  از 
اجتماعی را از طریق واگذاری سهام و اوراق خزانه پرداخت 
کرده که با این اقدام بی سابقه، این سازمان ضمن دریافت 
مطالبه چندین ساله توانست از لیست ابربدهکاران بانکی 

شود. خارج  نیز 
برای  قبل  دولت های  نرفتن  بار  زیر  ایرنا،  گزارش  به 
تا  شد  منجر  اجتماعی  تأمین  به  خود  بدهی  پرداخت 
ناشی  امر  این  که  شود  ایجاد  بیمه ای  نظام  در  مشکالتی 
بود. گذشته  در  نادرست  رویه های  و  غلط  سیاست های  از 

تا سهم سه درصدی  است  به طور معمول دولت موظف 
حالی  در  این  کند،  پرداخت  ساالنه  را  کارگران  بیمه  حق 
است که دولت ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده 

نمی کردند. عملی  را  خود  تعهدات  و 
انباشته  اجتماعی  تأمین  به  دولت  بدهی های  ساالنه 
تومانی  میلیارد  هزار   ۴۰۰ سازمان  این  را  بدهی  رقم  شد، 
توسط  تومان  میلیارد  هزار   ۳6۰ درنهایت  که  کرد  عنوان 

گرفت. قرار  تأیید  مورد  حسابرسی  سازمان 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  به  دولت  بدهی های  کنار  در 
امسال حق بیمه دولت از محل سه درصد حدود ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت موظف شد تا مبلغ 
9۰ هزار میلیارد تومان در اجرای ماده )۱۲( قانون برنامه 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنج ساله 
به  دولت  بدهی  پرداخت  بابت  ایران،  اسالمی  جمهوری 

بازنشستگان  متناسب سازی  و  اجتماعی  تأمین  سازمان 
کند. پرداخت  را  قالیبافان  بیمه  و  اجتماعی  تأمین 

این رقم در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸9 هزار میلیارد 
تومان بود که پرداخت نشده بود تا اینکه با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم و تالش های جهادی صورت گرفته ۷6 هزار 
میلیارد تومان از بدهی دولت که ۷۲ هزار میلیارد تومان در 
قالب واگذاری سهام )رد دیون( و چهار هزار میلیارد آن از 
طریق اوراق خزانه طبق احکام بودجه بود که در چند روز 

گذشته پرداخت شد.
تأمین  سازمان  مدیرعامل  موسوی«  »میرهاشم 
از  سازمان  این  مطالبات  بازپرداخت  مورد  در  اجتماعی 
کنم  تشکر  دولت  این  از  باید  که  است  گفته  دولت   سوی 
تأدیه  به  نسبت  حقیقتًا  سیزدهم،  انقالبی  و  مردمی  دولت 
و  عملکرد  بی سابقه  قبلی  دولت های  با  مقایسه  در  بدهی 
در سال گذشته از محل پیش بینی قانون بودجه حدود ۷6 
هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه ای انباشته دولت ها را از 

کرد. پرداخت  و  تأدیه  سهام  واگذاری  طریق 
عمدتًا  قبلی،  دولت های  از  بعضی  که  داد  ادامه  وی 
داده  اجتماعی  تأمین  به  مطالبات  به  ازای  را  شرکت هایی 
مشکلی  نه تنها  که  بودند  زیان ده  شرکت ها  این  که  بودند 
آن  برای  جدید  باری  بلکه  نمی کردند  حل  سازمان  از  را  
و  داشت  دولت  این  که  خوبی  تعامل  با  می کردند.  ایجاد 
در  خوبی  شرکت های  سهام  شد،  انجام  که  پیگیری هایی 

شد. واگذار  بدهی  تأدیه  قالب 
تأمین  سازمان  به  دولت  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   9۰

می شود؟ چه   ۱۴۰۱ بودجه  در  اجتماعی 
طبق قانون بودجه امسال نیز دولت موظف به پرداخت 
تأمین  سازمان  به  انباشته  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   9۰
اجتماعی است که در این باره مدیرعامل این سازمان گفته 

است در این باره جلسات مقدماتی برگزار شده است.
تقریبًا  دولت  در  اتفاق  این  موسوی،  میرهاشم  گفته  به 
تأدیه 9۰  با  بوده است. سرجمع همین دو سال  بی سابقه 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه سال جاری، 
دولت،  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار   ۱6۰ تا   ۱۵۰ باالی 
تأدیه می شود و در کنار این شرکت هایی واگذار می شود که 
قابل قبول است. نرخ خروجی شان  و  بازدهی سرمایه  نرخ 
تأمین  بدهی  میلیاردتومانی  هزار   ۸۸ بدهی  پرداخت 

بانکی به نظام  اجتماعی 
آیت الله  دولت  توسط  انباشته  بدهی  پرداخت  به محض 
رئیسی در اواسط تیرماه امسال، سازمان تأمین اجتماعی 
بانکی  به نظام  را  خود  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار   ۸۸
نظام  بدهکاران  ابر  لیست  در  که  حالی  در  کرد،  پرداخت 

بود. گرفته  قرار  بانکی 
از  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل  باره  این  در 
خبر  رفاه  بانک  به  سازمان  این  انباشته  بدهی  بازپرداخت 
گذشته  روز  چند  در  که  خوبی  خیلی  اتفاق  گفت:  و  داد 
کردن  فراهم  برای  تالش  سال  یک  حدود  ماحصل  و  افتاد 
زمینه ها و مقدمات بود، این است که در تأمین اجتماعی از 
سال 9۴ و 9۵ به لحاظ مشکل نقدینگی که وجود داشت، 
استقراض  مورد  در  گذشته  مدیریت های  در  غلطی  رویه 

بی رویه از بانک اتخاذشده و رقم بدهی بانکی سازمان طی 
چند سال گذشته، به حدود 9۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
بود که سبب شد عنوان ابر بدهکار بانکی را مخصوصًا طی 
هفته های اخیر در رسانه ها برای تأمین اجتماعی بشنویم.
وی گفت: با همکاری خوبی که دولت مردمی سیزدهم 
داشت، ما از طریق تهاتر سهام توانستیم در روز اول هفته 
قراردادی که  و  تفاهم نامه  با  اجتماعی سال جاری،  تأمین 
با بانک امضا کردیم، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته 

خود را به بانک رفاه بپردازیم.
و  بیمه شدگان  از  حمایت  در  سیزدهم  دولت  سیاست 
هستند،  کشورمان  جمعیت  درصد   ۵۰ که  بازنشستگان 
چالش ها  رفع  دنبال  به  حاکمیت  که  داد  نشان  عمل  در 
است  حالی  در  این  است  آینده  در  صندوق  مشکالت  و 
 ۲۱ در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نیز  پیش ازاین  که 
قانون   ۱۱۰ اصل  یک  بند  اجرای  در  امسال  فروردین ماه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  با  مشورت  از  پس  و  اساسی 
نظام، سیاست های کلی و مصّوب تأمین اجتماعی را برای 
تشخیص  مجمع  رئیس  و  سه گانه  قوای  رؤسای  به  اقدام 

کردند. ابالغ  نظام  مصلحت 
بند  و در اجرای  انقالب اسالمی  بر اساس دستور رهبر 
»ج – ۱« الزامات تحقق سیاست های کلی نظام، قوه مجریه 
موظف است با کمک مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه 
این  تحقق  جامع  برنامه  مسئول،  دستگاه های  بسیج  با  و 
و  مقررات  تصویب  لوایح،  تقدیم  شامل  را  سیاست ها 

کند. ارائه  ماه  شش  مدت  در  الزم،  اجرایی  اقدامات 

به حقوق  پایبندی  به  رهبری،   ابالغی  این سیاست  در 
طرح های  تحمیل  عدم  و  نسلی  بین  تعهدات  رعایت  و 
فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت 
حفظ  و  مصارف  و  منابع  بین  تعادل  و  بیمه ای  محاسبات 
بیمه گر  صندوق های  و  سازمان ها  ذخایر  ارزش  ارتقای  و 

بر  تأکید  با  مردم  حق  متعّلق  اموال  به عنوان  اجتماعی 
امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار 

است. شده  تأکید  الزم 
سیاست ها،  این  ابالغ  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تأمین  سازمان  مسیر  در  را  مناسبی  ریل گذاری 
آینده ای  شاهد  تأکیدات  این  با  تا  قرارداد  اجتماعی 
از  جلوگیری  ضمن  تا  باشیم  سازمان  این  برای  روشن 
نسل  برای  سازمان  این  دولتی،  بدهی های  انباشت 

► بماند.    باقی  کارآمد  آینده، 

اقدام بی سابقه در تسویه بدهی انباشته دولت های قبل؛

● دولت رییسی چقدر از بدهی تأمین اجتماعی را پرداخت کرد؟    ●


