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رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: از سوی رئیس دیوان عالی انجام شد رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

باید ارتباط کشور را 
با همسایگان تقویت 

کنیم

تجاری سازی 
کشاورزی از مهم ترین 

اهداف جهاد قم است

تشریـــح 
آخرین وضعیت پرونده 
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صفحه 2

گزارش تحلیلی »گویه«:گزارش تحلیلی »گویه«:

احیای روستاهای قم زمینه ساز احیای روستاهای قم زمینه ساز 
صفحه صفحه 88حیات روستا در کشورحیات روستا در کشور

 معاون ستاد اجرایی فرمان امام قم: معاون ستاد اجرایی فرمان امام قم:

طرح توانمندسازی محالت محروم قم اجرا می شودطرح توانمندسازی محالت محروم قم اجرا می شود

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

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

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

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

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

رنگرز به افزایش گالیه های مردمی پاسخ داد؛ 
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تویـی!                                                  
صفحه 7

مقاله - معصومه ربیع نیا   

ضرورت حفظ بهداشت 
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در گفتگو با رئیس هیأت تکواندو استان؛ مطرح شد:  

برنامه ریزی دراز مدت برای تکواندو 
در قم                                                    
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 فارین پالیسی    

سبک حکمرانی طالبان و دالیل پشیمانی 
پاکستان                                                    
صفحه 7

گزیـده خبـرها

لزوم پایش جامع تخلفات 
استانی

استان  مبارکه  فوالد  از  مجلس  تفحص  و  تحقیق  طرح  سرانجام 
مبارکه  فوالد  تفحص  و  تحقیق  هیأت  رسید.  نتیجه  به  اصفهان 
اصفهان، ارزش مالی تخلفاتی که در این شرکت رخ داده را ۹۲ هزار 
شامل  مجلد  یک  در  مجلس  گزارش  اند.  کرده  برآورد  تومان  میلیارد 
۲۹۷ صفحه ، بررسی ۳۰۰ هزار سند و ۹۰ تخلف منتشر شده است.
دهه  یک  در  شهروندان  معیشت  و  دستمزد  که  است  حالی  در  این 
از  اما تخلفات مالی حتی  مانده اند،  تورم لجام گسیخته عقب  از  اخیر 
سرعت رشد تورم هم پیشی گرفته اند. در سال ۹۰ محمودرضا خاوری 
سیستم  مجرم  مشهورترین  به  تومانی  میلیارد   ۳۰۰۰ مالی  تخلف  با 
سال   ۱۰ حدود  گذشت  از  پس  حاال  اما  شد،  تبدیل  ایران  اقتصادی 
تخلف مالی فوالد مبارکه بیش از ۳۰ برابر این شخص برآورد می شود.

فعالیت های  انجام  به  می توان  مبارکه  فوالد  به  منتسب  اتهامات  از 
غیرشفاف مانند رشوه و پولشوئی اشاره کرد. این شرکت همچنین به 
و  تحریم  بهانه  به  تراستی  شرکت های  ایجاد  ذی نفع،  افراد  استخدام 

شد. متهم  ارزی  منابع  از  مبهم  استفاده 
سرپوش  برای  تنها  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  مجلس  نمایندگان 
از  بیش  تفحص،  و  تحقیق  از  جلوگیری  و  تخلفات  این  به  گذاشتن 
تومان  میلیون   ۴۱۷ حدود  و  صداوسیما  به  پول  تومان  میلیارد   ۲۲
تخلفات  این  است.  شده  پرداخت  توییتری  اکانت های  از  برخی  به 
دیده  آن  در  زیادی  نهادهای  و  اشخاص  نام  که  گسترده اند  حدی  به 
می شود. این تخلف که باید نام آن را سرقت ملی گذاشت انقدر تکان 

بود. اعتنا  بی  آن  عوامل  و  دالیل  به  توان  نمی  که  است  دهنده 
نکته قابل تأمل این است که محل رخداد آن استان اصفهان بوده 
اما  است  کشور  اقتصاد  در  ابرپروژه  یک  مبارکه  فوالد  گرچه  و  است 
را  مجموعه  این  عملکرد  از  بخشی  توانسته  آن  جغرافیایی  موقعیت 
در  تمرکزگرایی  که  چرا  کند.  پنهان  نظارتی  های  دستگاه  چشم  از 
ساختار  ابتالئات  از  قضایی  و  نظارتی  های  سیاست  حتی  و  اقتصاد 
اداری کشور به شمار می رود. مشابه این اتفاق را می توان در پرونده 
برخی  در  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  نیز  و  رضوی  خراسان  در  پدیده 
اما  بودند  تخلف  تمامی کشور مشغول  در  دانست که  استان ها  مراکز 
گرفت. نمی  قرار  ها  بررسی  اولویت  در  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به 

رسیدگی  نیازمند  اصفهان  مبارکه  فوالد  از  مجلس  گزارش  گرچه 
از  نباید  اما  شود  روشن  مردم  برای  آن  ابعاد  تا  است  قضائیه  قوه 
رسیدگی و نظارت های استانی در این رابطه غافل ماند تا شاهد بروز 

نباشیم. گسترده  حجم  این  در  المال  بیت  میل  و  حیل 
در  قضایی  ضابطان  و  اطالعاتی  و  نظارتی  نهادهای  عملکردهای 
های  سرقت  تکرار  عدم  به  مردم  امید  تا  کرد  تقویت  باید  را  ها  استان 

شود. احیا  ساختاری 
توسط  بزرگ  تخلف  این  که  شد  یاداور  جامعه  به  باید  حال  عین  در 
شده  گزارش  رسما  و  شناسایی  کشور  قوای  و  نظام  بازوهای  از  یکی 
است و اراده اصالح امور در سطوح کالن وجود دارد تا دشمن نتواند 

نماید. تبدیل  مردم  ساختن  مأیوس  عامل  به  را  آن 

سرمقـالـه

بازگشت ساالنه ۶۰ پرنده در قم 
به دامان طبیعت

طور  به  ساالنه  گفت:  قم  زیست  محیط  وحش  حیات  اداره  رئیس 
محیط  به  عالقه مندان  توسط  قم  در  دیده  آسیب  پرنده   ۶۰ میانگین 

می شوند. رهاسازی  و  تیمار  زیست 
قم  استان  زیست  محیط  وحش  حیات  اداره  رئیس  احمدی  طیب 
حدود  تاکنون  اینکه  بیان  با  و  قم  مناسب  زیستی  تنوع  به  اشاره،  با 
شامل  پرندگان  این  گفت:  اند،  شده  شناسایی  قم  در  پرنده   ۲۷۵
پرندگان شکاری مانند عقاب، شاهین و کرکس، پرندگان آبزی و کنار 
فصل های  در  که  است  خوتکا  و  اردک ها  انواع  فالمینگو،  مانند  آبزی 

می شوند. دیده  استان  در  بیشتر  مهاجرت 
انجام  پرندگان در قم  افزایش نسل  اقدامات مناسبی جهت  افزود:  او 
شده است به طوری که پرنده کرکس مصری که در دنیا جمعیتش در 

خطر انقراض است، اما در استان قم تخم گذاری می کند.
گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  پرندگان  وجود  فواید  به  ادامه  در  او 
برای  مسئله  این  که  دارند  نقش  موذی  جوندگان  کنترل  در  پرندگان 

است. مفید  بسیار  کشاورزان 
رئیس اداره حیات وحش محیط زیست استان افزود: برخی پرندگان 
کاهش  را  زیست  محیط  آلودگی های  خواری،  الشه  با  شکاری 
گونه ها  این  از  بیشتر  حفاظت  برای  دلیل  مهم ترین  این  و  می دهند 

است. طبیعت  در 

کمبود کتب تخصصی درباره قم
با مدیرکل کتابخانه های عمومی  روز قم  در نشست مشترک دبیرخانه 

استان کمبود کتب تخصصی درباره قم مورد توجه قرار گرفت.
به نقل از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم، مهدی 
مشترک  نشست  در  قم  استان  عمومی  کتابخانه های  توکلیان،مدیرکل 
با دبیرخانه روز قم  با اشاره به کمی سرانه کتابخوانی بین شهروندان 
روز قم  ایام گرامیداشت  اداره کل در  این   از همکاری مشترک  قمی  

در ترویج فرهنگ کتاب خوانی تاکید کرد.
موضوع  با  پژوهش  و  مقاالت  تخصصی،  کتب  کمبود  ادامه  در  او 
و  گفت:کتاب سازی  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  بزرگان  و  قم  معرفی 
جمع آوری کتب و مقاالت و پژوهش هایی باموضوع قم و بزرگان قمی 
کتابخانه  در  شناسی  قم  محوریت  با  ایی   کتابخانه  فضای  ایجاد  و 

گیرد. می  قرار  کار  دستور  در  مرکزی 
علم   ، ایثار  رشادت،  مرکز  و  زعفرانی  بهشت  را  قم  پایان   در  توکلیان 
در  ملی  سطح  در  پروژه هایی  تعریف  گفت:  و  کرد  توصیف  اجتهاد  و 
جهت معرفی فرهنگ غنی قم و بزرگان قمی ضروری به نظر می رسد.

خبـر
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آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
 ۴۰ شعبه   ۱۳۹۴/۱۰/۰۵  –  ۹۴۰۹۹۷۲۵۲۴۰۰۲۵۲8 شماره  وراثت  حصر  دادنامه  بموجب  زاده  ذاکر  طاهره  خانم 
 – قرارداد ۱۴۰۱۲۲۰۵8۶۹8۱۶۶۰  رنجبران طی شماره  و حامد  وکالت مهدی کرمی  با  قم  حقوقی شورای حل اختالف 
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت دفترچه ای سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۲۶۷۷/۷/۲۵8 اصلی واقع در بخش ۲ ثبت قم در صفحه ۴8۰ دفتر ۱۹۷ ذیل ثبت ۳۳۹۳۱ بشماره سریال 8۵8۶۴۴ 
بنام حسین کریمی یزدی صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردیده ، 
لذا مراتب به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 
مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۶۰۳(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

نام  به   ۱۰۳۷۴۶ ثبت  ذیل   ۴۵۵ صفحه   ۵88 دفتر  در  قم   ۲ بخش  اصلی   ۱8۷۷/۱۳۲/۹۹۶ ک  پال ششدانگ 
 ۱۰۷۵۷۴ مالکیت  سند  و  ثبت  قم   ۶۰ دفتر   ۱۳۹۱/۱۰/۲۶  –  ۱۲۷۴۰ قطعی  سند  برابر  صادقلو  مصطفی 
 –  ۱۳۳8۹۳ شماره  وکالت  بموجب  صادقلو  رقیه  و  صادقلو  ابوذر  و  شده  فوت  ایشان  که  شده  تسلیم  و  صادر 
مفقود  مذکور  مالکیت  سند  جابجایی  علت  به  که  شده  اعالم  وراث  سایر  طرف  از  قم   ۶۹ دفتر   ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  ۱ اصالحی  تبصره  استناد  به  لذا  است،  گردیده 
مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می 
۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی  گهی ظرف مدت  خود پس از انتشار آ
اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار 

   )۱۵۶۰۲ الف  )م  شد.  خواهد 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

معاون ستاد اجرایی فرمان امام قم:
طرح توانمندسازی 

محالت محروم قم اجرا 
می شود

طرح  اجرای  از  قم  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  اجتماعی  معاون 
این  محروم  محله  هفت  در   ۲۰۲۰ به  موسوم  محالت،  توانمندسازی 

داد. خبر  استان 
کشوری  طرح  افزود:  ایرنا  با  گفتگو  در  امیرگان  امیر  دکتر 
ستاد  شامل  اجرایی  دستگاه  چهار  عاملیت  با  محالت  توانمندسازی 
به  احمر  هالل  و  امداد  کمیته  بهزیستی،  )ره(،  امام  فرمان  اجرایی 

است. شده  گذاشته  اجرا 
طرح  این  اجرای  برای  محله   ۲۰ و  هزار   ۲ انتخاب  به  اشاره  با  وی 
از  نقطه  هفت  در  نیز  امام  فرمان  ستاد  احسان  خانه های  گفت: 
آموزش  راستای  در  را  فعالیت خود  استان،  برخوردار  محله های کمتر 
آغاز  برخوردار  کمتر  محله های  توانمندسازی  و  آسیب ها  شناسایی  و 

کردند.
۳۰ سال  از  این طرح، جوانان کمتر  در  فعال  افراد  افزود: عمده  وی 
با  آنها  مثبت  بسیار  و  نشاط  با  فعالیت های  شاهد  قم  در  و  هستند 
باشکوه  راهپیمایی  و  اربعین  ایام  جهت  به  هستیم،  مساجد  محوریت 
دلدادگان  تمام  برای  جهانی  میثاق  یک  که  )ع(  حسین  امام  زیارت 
طرح  و  احسان  خانه های  در  فعال  جوانان  اعزام  است،  حضرت  آن 

گرفت. قرار  کار  دستور  در  محالت  توانمندسازی 
امیرگان ادامه داد: در قم نیز طی ثبت نام و شناسایی که انجام شد، 
از تمام مجموعه های فعال، حدود ۵۰۰ َتن شناسایی شدند که تحت 
اعزام  اربعین  عظیم  راهپیمایی  به  ظهور  عصر  جوانان  کاروان  عنوان 

شد. خواهند 
وی گفت: این کاروان از قم به مرز مهران حرکت می کند و یک برنامه 
۱۰ روزه را جهت زیارت کربالی معلی و نجف اشرف انجام می دهد و 

با تدابیر انجام شده به قم باز می گردد.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قم در پایان بیان کرد: 
از تمامی جوانانی که در راستای فعالیت های جهادی و توانمندسازی 
در طرح  فعالیت می کنند، دعوت می کنیم  برخوردار  محله های کمتر 
فرمان  اجرایی  ستاد  اجتماعی  معاونت  به  وابسته  احسان  خانه های 

امام در جهت آموزش و توانمندسازی مشارکت داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی:
تجاری سازی کشاورزی

از مهم ترین اهداف جهاد قم 
است

اهداف  ترین  مهم  از  گفت:یکی  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
از حالت معیشتی  و  را تجاری کنیم  این است که کشاورزی استان  ما 
که  می کنیم  دنبال  را  اهدافی  راستا  این  در  همچنین  شود  خارج 
ترین  مهم  از  ها  زنجیره  به  نگاه  و  کشت  الگوی  قراردادی،  کشت 

می باشد. ما  اهداف 
خبرنگاران  جمع  در  مردادماه   ۲۹ امروز  رضا  حاجی  رضا  محمد 
گفت:بر  کشور  در  کشاورزی  تولیدات  تن  میلیون   ۱۳۰ به  اشاره  با 
دارد. مناسبی  روند  امنیت غذایی  در  ایران  اساس مستندات جهانی 
با توجه به ظرفیت خوبی که در بخش کشاورزی  افزود:  وی در ادامه 
کشور  برای  کننده  تولید  نیز  و  کننده  تامین  می توانیم  داریم  کشور 

باشیم. دیگر  های 
کشاورزی  اینکه  به  اشاره  با  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در کشور شناخته می شود،  و طیور  دام  تولید  با ظرفیت  را  قم  استان 
گفت:بیش از ۹۰۰ هزار دام سنگین و سبک در قم تولید و نگهداری 
می شود  تولید  قرمز  گوشت  تن  هزار   ۳۲ سالیانه  همچنین  و  می شود 

می باشد. سال  در  تن  هزار   ۱۵ قم  مصرف  وظرفیت 
می شود،  تولید  قم  در  کشور  پروتئین  درصد  دو  اینکه  ضمن  وی 
و بیش  8۵ هزار تن تخم مرغ  ۳۱ هزار تن مرغ،  افزود:ساالنه در قم 
از ۹۰ هزار تن شیر تولید می شود و ما در تولید تخم مرغ رتبه چهارم 

داریم. را  کشور 
حاجی رضا بیان کرد: در حوزه تولیدات گیاهی ما ۶۵ هکتار گلخانه 
و  است  پسته  باغات  اغلب  که  داریم  باغی  اراضی  هکتار  هزار   ۲۲ و 

می شود. تولید  پسته  تن   ۷۰۰۰ قم  در  ساالنه 
ما  اهداف  ترین  از مهم  یکی  پردیسان گفت:  نماز جمعه شهر  در  وی 
معیشتی  حالت  از  و  کنیم  تجاری  را  استان  کشاورزی  که  است  این 
که  می کنیم   دنبال  را  اهدافی  راستا  این  در  همچنین  شود  خارج 
ترین  مهم  از  ها  زنجیره  به  نگاه  و  کشت  الگوی  قراردادی،  کشت 

می باشد. ما  اهداف 
بخش  های  ضعف  از  یوی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  رضا  حاجی 
اعتقاد  ما  افزود:  انتقال است،  و  تولید علم  کشاورزی کشور در حوزه 
باشد  کشاورزی  بخش  کنار  در  باید  بنیان  دانش  های  شرکت  داریم 
در  ما  اهداف  اولویت  از  دانش  کاربرد  و  انتقال  تولید،  همچنین  و 

است. قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
وی در پایان با اشاره به مسئولیت سنگین نظارت بر بازار اظهار کرد: 
در شهر پردیسان یکی از دغدغه ها در حوزه آرد و نان است و وضعیت 
نانوایی های این شهر قابل قبول نیست همچنین با بررسی ۴۴ واحد 
افزایش  آن  اولویت  که  کردیم  اتخاذ  تصمیماتی  منطقه  این  نانوایی 
نانوایی ها و همچنین صدور مجوز برای راه  سهمیه آرد و ساعات کار 

اندازی ۱۰ نانوایی دیگر است.

خبـر

اربعین  هماهنگی  و  برنامه ریزی  جلسه  در      ◄
حسینی بر تشکیل کمیته های 9 گانه خدمات رسانی، 
و  عربی  اردو،  زبان  سه  به  اطالع رسانی  به  نسبت 

شد. تأکید  ایرانی  غیر  زائران  به  انگلیسی 
حسینی  اربعین  هماهنگی  و  برنامه ریزی  جلسه 
هماهنگی  مدیرکل  میرهادی  محسن  سید  حضور  با 
شد  برگزار  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و 
زائران  به  بهتر  به خدمات رسانی  نسبت  آن  قالب  در  و 

شد. برنامه ریزی 
مقرر  قم  شهرداری  اربعین  ستاد  جلسه  ابتدای  در 
اطالع رسانی،  فرهنگی،  گانه   ۹ کمیته های  تا  شد 
پشتیبانی،  ایمنی،  مالی،  حمل ونقل،  اجرایی، 
ارائه  جهت  انتظامی  و  مایحتاج  ارزاق،  اسکان، 
و  قم  شهر  سطح  در  اربعین  ایام  در  مناسب  خدمات 

شود. تشکیل  عراق  کشور 
آتش نشانی  سازمان  خودروهای  استقرار  همچنین 
حرم  پیرامون  مرکزی  هسته  در  ایمنی  خدمات  و 
جمکران،  مقدس  مسجد  اربعین  قرارگاه  مطهر، 
عربی،  زبان  سه  به  بنر  نصب  و  تهیه  طراحی، 
و  خوش آمدگویی  موضوع  با  اردو  و  انگلیسی 
توزیع  شهر،  هشتگانه  ستادهای  در  مسیر  راهنمای 
 ۴۰۰ و  بزرگ  سایز  کیسه زباله  کیلوگرم  هزار  دو 
به  شهروندی  پیام های  درج  با  پالست  کارتون  عدد 
رعایت  و  پسماند  جمع آوری  جهت  مختلف  زبان های 
جمع آوری  و  معبر  سد  کربال،  تا  نجف  مسیر  نظافت 
متکدیان و معضالت و آسیب های اجتماعی در سطح 
مقدس  مسجد  مطهر،  حرم  به ویژه  مختلف  مناطق 
اعظم)ص(،  پیامبر  بلوار  پیاده روی  مسیر  و  جمکران 
مشکی  پرچم  نصب  با  شهر  سیاه پوشانی  و  فضاسازی 
پیامبر  بلوار  در  به خصوص  ریسه ای  پارچه های  و 
برای  مجوز  صدور  و  ایمنی  موارد  بررسی  اعظم)ص(، 
شهر،  مختلف  نقاط  در  صلواتی  ایستگاه های  برپایی 
به  پاسخگویی  جهت  خط   ۱۳۷ سامانه  آماده باش 
زائران خارجی به زبان اردو، عربی انگلیسی، آمادگی 
و  نظافت  زائران  اسکان  جهت  شهری  بوستان های 
تجهیز  مقابل مساجد،  و  و خیابان ها  معابر  پاک سازی 
و  بوستان ها  بهداشتی  سرویس های  آماده سازی  و 
مقابل  آسفالت  لکه گیری  اعظم)ص(،  پیامبر  بلوار 
حرم  به  منتهی  مسیرهای  و  حسینیه ها  مساجد، 
مطهر و مسجد مقدس جمکران، نظافت و پاک سازی 

کمربندی  رینگ  در  به خصوص  قم  شهر  ورودی های 
جلسه  این  مهم  مصوبات  از  علی)ع(  امام  بزرگراه 

بود. اربعین  زائران  از  استقبال  جهت 
و  اطالع رسانی  هشتگانه  ستادهای  تشکیل  از 
شهری  هشتگانه  مناطق  سطح  در  خدمات رسانی 
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  پیرامون  محوریت  با 
زبان های  به  جمکران  مقدس  مسجد  و  معصومه)س( 
این  مهم  تصمیمات  از  را  انگلیسی  و  عربی  اردو، 

برشمرد. می توان  جلسه 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  شد  مقرر  همچنین 
مستندسازی برای ماندگاری اقدامات صورت گرفته و 
حفظ تجربیات و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت 
از  مصور  گزارش  تهیه  به  نسبت  آینده  سال های  در 

شود. اقدام  کمیته ها  عملکرد 
از زائران اربعین در قم برنامه ریزی برای استقبال 

شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
شهرداری قم در این جلسه بر خدمات رسانی شایسته 

کرد. تأکید  قم  به  ورودی  زائران  به  جامع  و 
سید محسن میرهادی اضافه کرد: به خاطر کنترل 
نسبی کرونا و رفع محدودیت های گذشته، پیش بینی 
با  همزمان  قم  در  ایرانی  غیر  زائرین  حضور  می شود 

باشد. گذشته  سال های  از  پیش  حسینی  اربعین 
خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل  گفته  به 
زائران  به حضور پرشور  با توجه  شهری شهرداری قم، 
زیارتی  و  مذهبی  اماکن  در  ایرانی  غیر  و  ایرانی 
در  جامعی  برنامه ریزی  تا  است  الزم  قم  مختلف 
ترافیک  و  حمل ونقل  و  خدماتی  مختلف  حوزه های 

بگیرد. صورت 
خدمات رسانی  کیفیت  افزایش  ضرورت  بر  وی 
و  قم  مقدس  شهر  در  حسینی  عزاداران  و  زائرین  به 
مسیر نجف تا کربال نیز اشاره کرد و گفت: محورهای 
مانند  جاری  امور  انجام  اربعین  ایام  در  فعالیت 
رعایت  برای  بسترسازی  مانند  گذشته  سال های 
ترافیک،  و  حمل ونقل  حوزه  بهداشتی،  پروتکل های 
صلواتی،  ایستگاه های  حسینیه ها،  و  تکایا  ایمنی 
شهر  داخل  در  مسیر  پاک سازی  و  شستشو  نظافت، 

بود. خواهد  کربال  به  نجف  پیاده روی  مسیر  و  قم 
اربعین  برای  قم  شهرداری  کامل  آماده باش 

حسینی
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 

اظهار  قم  استان  اربعین  ستاد  جلسه  در  نیز  قم 
در  مطلوب  خدمات رسانی  اهمیت  توجه  با  داشت: 
بسیج  با  شهری  خدمات  کمیته  حسینی،  اربعین 
ستاد  با  همکاری  آمادگی  ظرفیت ها  و  امکانات  تمام 

است. اربعین 
مهدی اصفهانیان مقدم خاطرنشان کرد: در همین 

برنامه ریزی ها  و  برگزارشده  متعددی  جلسات  راستا 
امور  معاونت  و  شهرداری  تابعه  سازمان های  بین  در 
خدمات  هشت گانه  مناطق  در  و  انجام شده  زائرین 

شد. خواهد  ارائه 
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
ایمنی  ضریب  افزایش  راستای  در  اینکه  بیان  با  قم 
مناطق  در  آتش نشانی  سازمان  آماده باش  شهر 
محوریت  کرد:  تصریح  داریم  را  شهری  هشت گانه 
کارها در مسجد مقدس جمکران و مصلی قدس است 
میزبان  تکایاهای  و  مساجد  مکان ها،  این  کنار  در  و 
خواهند  کامل  آماده باش  در  ایمنی  نظر  از  نیز  زائران 

بود.
وی با تأکید بر اینکه آماده باش هزار و ۵۰۰ نفر از 
و  ساعتی   ۲۴ به صورت  ستادی  نیروهای  و  پاکبانان 
شهری  خدمات  ماشین آالت  دستگاه   ۲۷۰ پیش بینی 
پسماندهای  مدیریت  راستای  در  که  بوده  کارهایی 
مجموعه  اکیپ های  گفت:  است،  انجام شده  شهری 

معتادها  متکدیان،  جمع آوری  راستای  در  شهرداری 
کامل  آماده باش  در  اجتماعی  معضالت  مدیریت  و 

بود. خواهند 
شهر  زیباسازی  اینکه  به  اشاره  با  مقدم  اصفهانیان 
محوریت  با  آن  تکمیل  و  انجام شده  محرم  ابتدای  از 
خواهد  انجام  هشت گانه  مناطق  در  حسینی  اربعین 

تأمین  باید  صلواتی  ایستگاه های  برای  افزود:  شد، 
در  کار  این  و  شود  دنبال  جدی  به صورت  ایمنی 
انجام  جدی  به صورت  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا 

. شد
سطح  بوستان های  آماده سازی  اینکه  بیان  با  وی 
در  نیاز  صورت  در  زائران  ضروری  اسکان  برای  شهر 
مطلوب  و  حداکثر  خدمات رسانی  و  است  انجام  حال 
عنوان  است  شدن  دنبال  حال  در  قم  در  ویژه  به طور 
راستای  در  هم  شهری  خدمات  موضوعات  در  کرد: 
کارتن  مخازن،  آتش نشانی،  پرس،  ماشین  تأمین 
شهرداری  با  الزم  تعامالت  زباله  کیسه های  و  پالست 

است. انجام شده  مهران 
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
ستادهای  و   ۱۳۷ سامانه  در  داشت:  اظهار  قم 
هشت گانه عالوه بر تمامی خدمات، به سه زبان اردو، 
خدمت رسانی  اربعین  زائرین  به  نیز  انگلیسی  و  عربی 

► شد.    خواهد 

آماده باش کامل شهرداری برای اربعین حسینی

● از تشکیل کمیته های ۹گانه خدمات رسانی در قم تا بررسی خدمت رسانی در کشور عراق   ●

◄    رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
پارکینگ  ساخت  قم  شهر  اسالمی  شورای 
دغدغه  را  مردم  عمومی  مطالبه  به عنوان 
مدیریت شهری خواند و گفت: در شهرداری 
بین  جلساتی  هفته  هر  امسال  ابتدای  از 
معاونان مربوطه و شهرداری مناطق در این 

است. برگزاری  حال  در  زمینه 
محمدحسین  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
دهناد با حضور در برنامه رادیویی بی تعارف، 
مهم ترین  از  یکی  را  حمل ونقل  حوزه 
موضوعات حوزه شهری را حوزه حمل ونقل 
دانست و اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد 
از بودجه شهر در حوزه عمرانی و حمل ونقل 
هزینه شده و شهروندان بیشترین درگیری را 

این حوزه دارند. در 
هر  با  و  شهر  در  جابه جایی  هرگونه  وی 
نوع وسیله ای را مربوط به حوزه حمل ونقل 

تخصصی  کمیسیون  افزود:  و  کرد  عنوان 
عمران و حمل ونقل شورای شهر تالش دارد 
با قانون گذاری و نظارت، خدمات مطلوب به 

شود. ارائه  مردم 

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم به مسئله پارکینگ 

اشاره کرد و گفت: موضوع کمبود پارکینگ 
قبل  سال های  از  قم  شهر  در  توقفگاه  و 
باید  بر اساس طرح تفصیلی  و  بوده  مطرح 
فضای  مساحتش  اساس  بر  کاربری  هر 

کند. تأمین  را  خود  موردنیاز  پارکینگ 
وی امکان حذف و کسر فضای پارکینگ 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  تفصیلی  طرح  در 
پارکینگ  کسر  یا  و  حذف  امکان  کرد:  ابراز 
که  است  عللی  از  یکی  تفصیلی  طرح  در 
باعث شده ما مشکالتی را در حوزه پارکینگ 

باشیم. داشته  شهر  در 
اسالمی  شورای  توجه  از  سپس  دهناد، 
فضای  توسعه  به  بودجه  تعیین  در  قم  شهر 
شورای  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  پارکینگی 
اسالمی شهر قم در بودجه ۱۴۰۱ تبصره ای 
هر  که  شده  آورده  بودجه  ابتدای  در 
جریمه ای که شهرداری برای کسر پارکینگ 

پارکینگ  ساحت  برای  باید  کرده  دریافت 
کند. هزینه 

سنوات  در  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
آمار  وقتی  و  نیفتاده  اتفاقی  چنین  گذشته 
کسر پارکینگ را با تعداد پارکینگ ها مقایسه 
می کنیم، مشخص می شود با کسر پارکینگ 
پارکینگ  دیگری  جای  در  کاربری  یک  از 

ندارد. وجود  تناسبی  و  نشده  ساخته 
حمل ونقل  و  عمران  کمسیون  رئیس 
و  شهر  توسعه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
افزایش جمعیت و تقاضا برای تردد را عنوان 
فضای  و  پارکینگ  که  زمانی  کرد:  اذعان  و 
مناسب برای توقف را ایجاد نکنیم، ظرفیت 
معابر به شدت پایین آمده و هزینه زیادی به 

می شود. تحمیل  شهر 
مطالبه  به عنوان  پارکینگ  ساخت  وی 
شهری  مدیریت  دغدغه  را  مردم  عمومی 

شهرداری  در  کرد:  خاطرنشان  و  خواند 
بین  جلساتی  هفته  هر  امسال  ابتدای  از 
معاونان مربوطه و شهرداری مناطق در این 

است. برگزاری  حال  در  زمینه 
اشاره  تفصیلی  طرح  به  دوباره  دهناد 
با  تفصیلی  طرح  اساس  بر  گفت:  و  کرد 
در  باید  جریمه  دریافت  و  پارکینگ  حذف 
فاصله ۲۵۰ متری همان کاربری، پارکینگ 
احداث شود و برای نمونه در مورد ساختمان 
پزشکان واقع در بلوار شهیدان محمود نژاد 

است. افتاده  اتفاق  این 
امسال  از  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
اجرای  به  نسبت  شهر  شورای  و  شهرداری 
پارکینگ  سختگیری  برای  تفصیلی  طرح 
اهتمام ویژه داشته و در صورت حذف و کسر 
پارکینگ، هزینه جریمه برای تملک زمین و 
► شد.   خواهد  هزینه  پارکینگ  ساخت 

◄    رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
پارکینگ  ساخت  قم  شهر  اسالمی  شورای 
دغدغه  را  مردم  عمومی  مطالبه  به عنوان 
مدیریت شهری خواند و گفت: در شهرداری 
بین  جلساتی  هفته  هر  امسال  ابتدای  از 
معاونان مربوطه و شهرداری مناطق در این 

است. برگزاری  حال  در  زمینه 
محمدحسین  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
دهناد با حضور در برنامه رادیویی بی تعارف، 
مهم ترین  از  یکی  را  حمل ونقل  حوزه 
موضوعات حوزه شهری را حوزه حمل ونقل 
دانست و اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد 
از بودجه شهر در حوزه عمرانی و حمل ونقل 
هزینه شده و شهروندان بیشترین درگیری را 

این حوزه دارند. در 
هر  با  و  شهر  در  جابه جایی  هرگونه  وی 
نوع وسیله ای را مربوط به حوزه حمل ونقل 

تخصصی  کمیسیون  افزود:  و  کرد  عنوان 
عمران و حمل ونقل شورای شهر تالش دارد 
با قانون گذاری و نظارت، خدمات مطلوب به 

شود. ارائه  مردم 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم به مسئله پارکینگ 
اشاره کرد و گفت: موضوع کمبود پارکینگ 
قبل  سال های  از  قم  شهر  در  توقفگاه  و 
باید  بر اساس طرح تفصیلی  و  بوده  مطرح 
فضای  مساحتش  اساس  بر  کاربری  هر 

کند. تأمین  را  خود  موردنیاز  پارکینگ 
وی امکان حذف و کسر فضای پارکینگ 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  تفصیلی  طرح  در 
پارکینگ  کسر  یا  و  حذف  امکان  کرد:  ابراز 
که  است  عللی  از  یکی  تفصیلی  طرح  در 
باعث شده ما مشکالتی را در حوزه پارکینگ 

باشیم. داشته  شهر  در 

اسالمی  شورای  توجه  از  سپس  دهناد، 
فضای  توسعه  به  بودجه  تعیین  در  قم  شهر 
شورای  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  پارکینگی 
اسالمی شهر قم در بودجه ۱۴۰۱ تبصره ای 
هر  که  شده  آورده  بودجه  ابتدای  در 
جریمه ای که شهرداری برای کسر پارکینگ 
پارکینگ  ساحت  برای  باید  کرده  دریافت 

کند. هزینه 
سنوات  در  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
آمار  وقتی  و  نیفتاده  اتفاقی  چنین  گذشته 
کسر پارکینگ را با تعداد پارکینگ ها مقایسه 
می کنیم، مشخص می شود با کسر پارکینگ 
پارکینگ  دیگری  جای  در  کاربری  یک  از 

ندارد. وجود  تناسبی  و  نشده  ساخته 
حمل ونقل  و  عمران  کمسیون  رئیس 
و  شهر  توسعه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
افزایش جمعیت و تقاضا برای تردد را عنوان 

فضای  و  پارکینگ  که  زمانی  کرد:  اذعان  و 
مناسب برای توقف را ایجاد نکنیم، ظرفیت 
معابر به شدت پایین آمده و هزینه زیادی به 

می شود. تحمیل  شهر 
مطالبه  به عنوان  پارکینگ  ساخت  وی 
شهری  مدیریت  دغدغه  را  مردم  عمومی 
شهرداری  در  کرد:  خاطرنشان  و  خواند 
بین  جلساتی  هفته  هر  امسال  ابتدای  از 
معاونان مربوطه و شهرداری مناطق در این 

است. برگزاری  حال  در  زمینه 
اشاره  تفصیلی  طرح  به  دوباره  دهناد 
با  تفصیلی  طرح  اساس  بر  گفت:  و  کرد 
در  باید  جریمه  دریافت  و  پارکینگ  حذف 
فاصله ۲۵۰ متری همان کاربری، پارکینگ 
احداث شود و برای نمونه در مورد ساختمان 
پزشکان واقع در بلوار شهیدان محمود نژاد 

است. افتاده  اتفاق  این 

امسال  از  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
اجرای  به  نسبت  شهر  شورای  و  شهرداری 
پارکینگ  سختگیری  برای  تفصیلی  طرح 
اهتمام ویژه داشته و در صورت حذف و کسر 
پارکینگ، هزینه جریمه برای تملک زمین و 
► شد.   خواهد  هزینه  پارکینگ  ساخت 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر خبر داد:

● برگزاری جلسات احداث پارکینگ در قم به صورت هفتگی   ●

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

● تمامی مجموعه های بازی ناایمن از بوستان های قم حذف شده اند   ●
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فوتسالیست قمی به اردوی تیم 
ملی دعوت شد

این  های  فوتسالیست  از  یکی  گفت:  قم  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
شد. دعوت  ایران  فوتسال  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به  استان 

قدرت الله باقری در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: اردوی آماده سازی 
به  آسیا  ملت های  جام  مسابقات  در  حضور  برای  فوتسال  ملی  تیم 
برگزار  تهران  کادمی  آ هتل  در  آینده  شهریور  دوم  از  کویت،  میزبانی 

می شود.
به  آمل  کاترین  قند  تیم  قمی  بازیکن  عباسی  مسعود  کرد:  بیان  وی 

می کند. همراهی  را  ملی  تیم  قم،  نماینده  تنها  عنوان 
علی  که  شد  خواهد  برگزار  حالی  در  ایران  فوتسال  ملی  تیم  اردوی 
را  ملی  تیم  کاپیتانی  سابقه  که  قمی  مطرح  بازیکن  زاده  حسن  اصغر 

است. نشده  دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  دارد 
دیگر  نیز  زاده  تقی  سعید  و  عروجی  ابوالقاسم  وفایی،   علیرضا 
دارند  را  ملی  تیم  پیراهن  پوشیدن  سابقه  که  هستند  قمی  بازیکنان 

اند. نشده  دعوت  تیم  این  جدید  اردوی  به  ولی 

مدال برنز جودوکار قم در 
المپیاد دانش آموزی کشور

امیرعلی شاکری، جودوکار قم، صاحب گردن آویز برنز المپیاد دانش 
آموزی کشور شد.

از  پسران  بخش  در  جودو  دانش آموزی  المپیاد  دوره  هشتمین  و  سی 
برگزار شد. اصفهان  استان  میزبانی  به  ماه  مرداد   ۲۹ الی   ۲۷ روز 

تیم قم، در وزن  امیرعلی شاکری، جودوکار مستعد  رقابت ها  این  در 
برنز  آویز  و صاحب گردن  ایستاد  در جایگاه سوم  کیلوگرم،   ۳۹ منفی 

شد.

کسب مقام سوم مسابقات 
قهرمانی کشور توسط تیرانداز 

قمی

با  تیراندازی  کشور  قهرمانی  مسابقات  برنز  مدال  به  دانشور،  علیرضا 
یافت. دست  تفنگ، 

سنی  رده   ۲ در  مردان  تپانچه  و  تفنگ  آزاد  مسابقات  چهارم  مرحله 
نوجوانان - جوانان و همچنین بزرگساالن در سالن 8۰ خط مجموعه 

شد. برگزار  آزادی  تیراندازی 
تیم  نماینده  دانشور  علیرضا  جوانان،  و  نوجوانان  تفنگ  بخش  در 
بخش  در  شد.  برنز  مدال  صاحب  و  ایستاد  سوم  رده  در  قم،  استان 
تفنگ بزرگساالن نیز هادی قره باغی، دیگر نماینده استان در جایگاه 

گرفت. قرار  چهارم 

خبـر

به  اشاره  با  قم  استان  تکواندو  هیأت  رئیس      ◄
گفت:  قم  در  تکواندو  برای  مدت  دراز  برنامه ریزی 
برای  دانش افزایی  کالس های  مانند  برنامه هایی 
اعزام  تا  استانی  لیگ های  برگزاری  و داوران،  مربیان 
داریم. کار  را در دستور  و ملی  به مسابقات منطقه ای 

ابداع  رزمی  ورزش  یک  تکواندو  حاجیلو:  مهدی 
از  یکی  و  است  ُکره  کشور  ورزشکاران  توسط  شده 
رشته،  این  می شود.  محسوب  المپیکی  ورزش های 
تعداد  بیشترین  دارای  و  جنوبی  کره  ملی  ورزش 
دنیا  سراسر  در  رزمی  ورزش های  میان  در  ورزشکار 

. ست ا
پذیرفته  کاراته  از  تأثیراتی  ورزش  این  اگرچه 

جنوبی  سبک های  برخی  با  نیز  شباهت هایی  و 
خاص  استیل  اما  می خورد،  چشم  به  آن  در  کونگ فو 
حداکثر  با  پا  ضربات  بر  متکی  که  دفاعی  رشته  این 
با  فیزیکی  فاصله  حفظ  بر  و  است  وسرعت  قدرت 
تاکید  برای دور کردن مهاجم  فنون  و طراحی  دشمن 
متمایز  موجود  رزمی  سبک های  تمام  از  را  آن  دارد، 

. می کند
در  و  شد  وارد  ایران  به   ۱۳۴۷ سال  در  تکواندو 
حدود  با  را  خود  آموزشی  کالس  اولین   ۱۳۴۹ سال 
۷۵ نفر شرکت کننده رسمیت داد. پس از قبولی ۶۱ 
ورزش  این  اصلی  هسته  تقریبًا  کالس،  این  در  نفر 
 ۱۷ مشکی،  کمربند  مرد   ۱۱ گرفت.  شکل  ایران  در 
کمربند قهوه ای و مابقی در رده های پایین تر حاصل 
فدراسیون   ۱۹۷۳ سال  در  بود.  کالس  این  برگزاری 
اولین  سال  همان  در  و  شد  تأسیس  تکواندو  جهانی 
ایران  که  شد  برگزار  جهان  قهرمانی  های  رقابت  دوره 

نداشت. حضور 
تکواندو  طرفدار  پر  رشته  وضعیت  بررسی  جهت 
محمد  با  گفتگویی  فارس  خبرگزاری  استان،  در 
خزانه دار  و  قم  تکواندو  هیأت  رئیس  جمشیدی 
تقدیم  که  است  پرداخته  ایران  تکواندو  فدارسیون 

شود: می  گویه  مخاطبان 
با سالم و ضمن خداقوت به شما و همکارانتان؛ 

وضعیت ورزش تکواندو در قم چطور است؟
همه  و  شما  خدمت  می کنم  عرض  سالم  هم  من 
ورزشی  رشته  این  تکواندو،  ورزش  به  عالقه مندان 
قم  مردم  بین  ورزش ها  مخاطب ترین  پر  از  یکی  جز 
زمینه  در  قوی  و  خوب  بسیار  استعدادهای  است، 
تکواندو در قم داریم که اگر از آنها حمایت کنیم شک 
مختلف  مسابقات  در  کشور  برای  می توانند  نکنید 

کنند. افتخار آفرینی 
 ۱۳۹8 سال  پایان  در  که  آمارگیری  آخرین  طبق 
قم  در  تکواندو کار   8۰۰ و  هزار   ۵ حدود  داشتیم 
زیر  را  خود  تمرینات  و  هستند  ورزش  این  به  مشغول 
در  می کنند.  دنبال  باشگاه ها  در  مختلف  مربیان  نظر 
برای  شدم  ابقا  خود  سمت  در  بنده  که   ۱۳۹۷ سال 
دور دوم ریاست یک برنامه  ۴ ساله ای را تنظیم کردیم 
که شامل برگزاری مسابقات، کالس های دانش افزایی 

بود. داوران  و  مربیان  برای 
با دید کلی ورزش تکواندو در قم شرایط خوبی دارد 
را  همچنان  این ورزش  بتوانیم  ما در تالش هستیم  و 
این  پیشرفت  راستای  در  و  کنیم  حفظ  باال  سطح  در 

کنیم. عملیاتی  را  مهمی  برنامه های  قم،  در  ورزش 
هیأت  تقویم  در  برنامه هایی  و  مسابقات  چه 
پایان سال جاری گنجانده شده است؟ تا  تکواندو 
در  استانی  لیگ  های  برگزاری  جاری  سال  در 
بانوان،  و  آقایان  بخش  دو  در  مختلف  سنی  رده های 
حال  در  که  می شود  محسوب  ما  طرح های  از  یکی 
برنامه ریزی آن با همکاری هیأت رئیسه هستیم و تا به 
آمادگی  اعالم  مسابقات  در  شرکت  جهت  تیم   ۶ حال 

کرده اند.
تقویم ورزشی  در  را  تکواندو دانش آموزی  مسابقات 
تیم  مردادماه   ۲۷ شنبه  پنج  روز  که  داشتیم  هیأت 
مسابقات  برگزاری  محل  که  اصفهان  به  پسران 
دختران  تیم  نیز  شهریور   ۳ روز  و  شدند  اعزام  است 

می شوند. اعزام  دانش آموز 
برگزاری مسابقات استعدادیابی را در برنامه هایمان 
دیده می شود که قصد داریم افراد مستعد را شناسایی 
پرورش  ملی  تیم های  بدنه  به  کمک  برای  را  آنها  و 
مدتی  جاری  سال  در  مسابقات  این  نام  ثبت  دهیم، 
مسابقات  دیگر  وقت  چند  تا  و  شده  شروع  که  است 

می شود. شروع 

مهم ترین  از  یکی  برتر  استعداد های  المپیاد 
یا  و  شهریور  اواخر  احتماال  که  است  ما  برنامه های 
محل  که  زد  خواهیم  را  کار  این  استارت  مهر  اوایل 
شهریور   ۱۹ نیست،  مشخص  هنوز  مسابقات  برگزاری 
استان  میزبانی  به  نونهاالن  کشوری  مسابقات  نیز 
گلستان برگزار خواهد شد که دو تیم دختران و پسران 

داشت. خواهند  حضور  مسابقات  این  در  قم  از 
اعزام  را  تیم هایی  چه  کشوری  لیگ های  در   

کرد؟ خواهید 
ما سعی می کنیم در تمامی رده های سنی و در دو 
بانوان تیم داری کنیم، اردو ی تیم های  بخش آقایان و 
قمی  تکواندوکاران  و  شده  برگزار  پیش  ماه   ۳ از  ما 
درحال  استان  مطرح  مربیان  نظر  زیر  مدت  این  در 

هستند. خود  تمرینات  پیگیری 
آقایان  بخش  دو  در  نوجوانان  و  نونهاالن  رده  در 
تصمیم  و  پرداختیم  تیم ها  آماده سازی  به  بانوان  و 

کنیم.  اعزام  کشوری  مسابقات  به  را  آن ها  گرفته ایم 
داریم  را  منطقه ای  مسابقات  نیز  خردساالن  بخش  در 
تیم های  و  کرد  خواهیم  شرکت  مسابقات  این  در  که 
که  قزوین  سمنان،  مازندران،  البرز،  تهران،  اصفهان، 
می شوند،  محسوب  ابرقدرت  واقعا  تکواندو  رشته  در 

هستند. هم گروه  ما  با  مسابقات  این  در 
بنده  به  فدراسیون  طرف  از  پیش  روز  چند  البته 
در  را  منطقه ای خردساالن  مسابقات  که  پیشنهاد شد 
فراوان استان قم میزبان  به احتمال  و  برگزار کنیم  قم 

باشد. مسابقات  این 
راه  سر  بر  که  مشکالتی  مهم ترین  شما   نظر  به 
هیأت تکواندو و ورزشکاران قرار گرفته، چیست؟
آن  با  مهم ترین مشکلی که همه هیأت های ورزشی 
مواجه هستند، مشکالت مالی است که نه تنها استان 

بلکه ورزش کشور را گریبان گیر کرده است. متاسفانه 
در این چند سال اخیر، وضعیت اقتصادی همه مردم 
دچار مشکالت مختلفی شده و این موضوع به ورزش 

هم سرایت کرده است.
هیأت ها  و  و  رفته  باال  بسیار  تیم داری  هزینه های 
در  مالی  حامی  کمک  از  که  هستند  این  نیازمند 
چند  در  کنند،  استفاده  خود  اهداف  تحقق  راستای 
در  تا  کردیم  تالش  تکواندو  هیأت  در  ما  گذشته  سال 
نگذاشتیم  و  کنیم  مقاومت  اقتصادی  مشکالت  مقابل 
تکواندو  هیأت  عملکرد  بر  منفی  تاثیر  موانع  این  که 

باشد. داشته 
آن  به  است  تکواندو  هیأت  در  ما  وظیفه  که  آنچه 
اعزام  از  مالی  مشکالت  نگذاشتیم  و  کردیم  عمل 
همه  کند،  ایجاد  را  مشکالتی  و  جلوگیری  تیم هایمان 
تیم  مدیران  و  تامین  را  تیم ها  نیاز  مورد  مالی  منابع 

کرده ایم. پرداخت 
از تکواندوکاران  از موضوعاتی که بسیاری  یکی 
هوای  تهویه  بحث  هستند؛  ناراضی  آن  از  قمی 
چه  است،  استان  تکواندو  خانه  نامناسب 

اندیشیده اید؟ مشکل  حل  برای  را  تمهیداتی 
واقعا  امسال  تابستان  می دانید؛  که  همچنان 
باعث  که  بود  حاکم  استان  بر  گرمی  بسیار  آب وهوای 
شد مشکالت بسیاری ایجاد شود، ۳ کولر آبی در خانه 
تکواندو قم از مدت ها قبل نصب شده و کار می کنند، 
گرم  هوای  برابر  در  کولر  تعداد  این   می دانیم  هم  ما 
جواب نمی دهد و این موضوع را به اداره کل ورزش و 
جوانان بارها اطالع دادیم اما هربار جواب داده اند که 
حل  جهت  برنامه ای  نمی توانیم  و  نداریم  بودجه  فعال 

باشیم. داشته  معضل  این 
برای ارتقای دانش مربیان و داوران تکواندو در 

انجام داده اید؟ قم چه برنامه هایی را 
تکواندو  هیأت  رئیس  عنوان  به  بنده  که  روزی  از 
مربیان  از  بسیاری  به حال  تا  انتخاب شدم  قم  استان 
مشهور  هم  جهان  در  حتی  که  ایرانی  مطرح  و  به نام 
هستند را به قم آورده ام و آنها برای تکواندوکاران قمی 
نیز  مربیان  از  کرده اند،  برگزار  را  مختلفی  کالس های 
باشند  داشته  حضور  اساتید  این  کنار  در  تا  خواستیم 

کنند. استفاده  آنها  تجربیات   از  و 
کریمی  مرتضی  مغانلو،  بیژن  باقی نژاد،  حمید 
بودند،  ملی  تیم  سرمربی  مختلف  دوره های  در  که 
آنها  از دانش به روز  تا بتوانیم  آنها را به قم آوردم  بنده 
که  کردیم  اعالم  هم  مربیان  همه  به  و  کنیم  استفاده 
شرایطش  که  هرکس  و  کرده ایم  آماده  را  فضا  این  ما 

کند. استفاده  طالیی  فرصت  این  از  می تواند  دارد  را 
را  مسابقات  میزبانی   ۱۰ بنده  گذشته  سال   ۶ در 
برگزاری  که  هستیم  معتقد  ما  گرفته ام،  استان  برای 
یک  ما  ورزشکاران  و  داوران  مربیان،  برای  مسابقات 
با  تیم ها  چون  می شود،  محسوب  فنی  دانشگاه 
شرکت  مسابقات  این  در  مربیان  و  ورزشکاران  بهترین 
اجرا  می کنند  سعی  را  فنون  روزترین   به   و  می کنند 

. کنند
کالس  چند  داریم  تصمیم  هم  جاری  سال  پایان  تا 
کنیم  برگزار  استان  مربیان  و  داوران  برای  آموزشی 

شود. افزوده  آن ها  دانش  که بر 
و   ۱۴۰۰ سال  در  قم  تکواندو  هیأت  عملکرد 

است؟ بوده  صورت  چه  به  جاری  سال 
مدت  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  متاسفانه 

در  حتی  و  شد  تعطیل  ما  باشگاه های  فعالیت  زیادی 
را  مسابقاتی  نتوانست  فدراسیون  هم  کشوری  سطح 
برگزار کند، به همین خاطر ما هم نتوانستیم بسیاری 
امیدواریم  اما  کنیم،  عملی  را  خود  برنامه های  از 
تا عدم  کنیم  برگزار  را  بتوانیم مسابقات خوبی  امسال 

شود. جبران  اخیر  سال  دو  در  فعالیت 
در  تکواندو  حوزه  در  فعالیت  ها  تعطیلی  به  توجه  با 
به  را  تکواندو  خانه  که  گرفتیم  تصمیم   ۱۴۰۰ سال 
مدت ۴ ماه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قم 
قرار دهیم و خانه تکواندو یکی از مراکز واکسیناسیون 
کرونا شد و سعی کردیم این فرهنگ سازی را از طریق 
در  سهمی  هم  ما  تا  دهیم  انجام  تکواندو  خانواده 

باشیم. داشته  کرونا  شدن  ریشه کن  راستای 
چه تعداد تکواندو کار در قم بیمه ورزشی هستند؟

شده  بیمه  تکواندوکار  تعداد  از  که  آماری  آخرین 
بخش  دو  در  ورزشکار   ۷۰۰ و  هزار   ۴ حدود  داریم، 
بیمه  قم  استان  در  رشته،  این  در  بانوان  و  آقایان 

شده اند. ورزشی 
چه  قم  در  ورزش  ضعف  مهم ترین  شما  نظر  به 

است؟ چیزی 
در  ورزش  شده  باعث  که  نکاتی  مهم ترین  از  یکی 
بوده  این  شود  مشکل  دچار  اوقات  گاهی  قم  استان 
خصوص  در  مدتی  بلند  چشم انداز  یا  و  برنامه   که؛ 
ورزش توسط هیچ مدیری تا به حال ارائه نشده است، 
هر مدیری که منصوب می شود فقط به فکر یک دوره 
ضعف های  از  یکی  موضوع  این  که  بوده  مدیریتش 

می شود. محسوب  قم  ورزش 
جوانان  و  ورزش  جدید  مدیرکل  از  که  شناختی  با 
وی  توسط  مدت  بلند  برنامه  این  امیدوارم  دارم،  قم 
مدیران  همه  باشد،  ورزش  درمان  فکر  به  و  شود  ارائه 
باید به دنبال یک برنامه بلندمدت جهت ترویج ورزش 
میان نوجوانان و جوانان باشند تا به عنوان مثال 8 یا 

ببینیم. را  آن  نتیجه  دیگر  سال   10
پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید در 

متاسفانه عدم تقدیر از افرادی که زحمت می کشند 
از  من  منظور  می کند،  بی انگیزه  را  آنها  اوقات  گاهی 
بلکه جمعیتی که  نیستند  این موضوع فقط مسئولین 
برای پیشرفت آن ها اقدامی انجام شده هم شامل این 

موضوع می شود.
هرچه  اوقات  گاهی  که  رسیده ام  نتیجه  این  به 
توجه  مورد  کمتر  می کنی  دلسوزی  و  تالش  بیشتر 
بسیاری هستند  مدیران  قم  ورزش  در  قرار می گیری، 
از  بسیاری  از  چشم داشتی  داشتن  بدون  واقعا  که 

موضوعات شخصی دست می کشند و تالش می کنند 
و  توجهی ها  کم  این  اما  برود  باال  قم  ورزش  پرچم  تا 
از  می شود  باعث  مسئولین  و  ورزشکاران  تشکر  عدم 

شود. کاسته  آنها  انگیزه 
فکر  همه  می کنیم  حمایت  از  صحبت  وقتی 
اینطور  اما  هستیم  پول  دنبال  فقط  ما  که  می کنند 
یک  یا  و  ساده  تشکر  یک  اوقات  گاهی  بلکه  نیست؛ 
در  فرد  انگیزه  می شود  باعث  مسئول  طرف  از  تماس 

شود. چندان  دو  فعالیتش  خصوص 
بدنه  به  را  آسیب  مهم ترین  موضوع  این  نظرم  به 
کار  پای  از  را  دلسوز  مدیران  و  می کند  وارد  ورزش 
مدیری،  اگر  که  فرهنگ سازی شود  باید  می کند،  دور 
مربی، ورزشکاری و یا هرشخصی در زمینه ای زحمت 
می کشد از وی تشکر کرد و قدردان زحماتش بود.   ►

در گفتگو با رئیس هیأت تکواندو استان؛ مطرح شد:

● برنامه ریزی دراز مدت برای تکواندو در قم    ●
از برگزاری لیگ های استانی تا اعزام به مسابقات منطقه ای و ملی

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶88 شماره  رأی  ۱ـ 
ابوالفضل   سید  فرزند  موسوی  مجید  سید  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۷8
در  مترمربع   ۹/۲۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره ۱۲۱/۳۱۹ فرعی از ۱۹۷۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از روح اله فریس آبادی صفحه ۵۱۷ 

 )۱۴۳۲۷ الف  ۲۲۷.)م  دفتر 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶۹۱ شماره  رأی   -۲
ششدانگ  عباس   فرزند  اسکندری  امید  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۷۷
از  قسمتی  در  مترمربع   ۹/۲۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
پالک شماره ۱۲۱/۳۱۹ فرعی از ۱۹۷۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از روح اله فریس آبادی صفحه ۵۱۷ دفتر ۲۲۷.

)۱۴۳۲۹ الف  م   (

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۱۷۵ شماره  رأی  ۳ـ 
در  فرزند محمدحسن  افراشته  آقای علی غالمی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۶۶
 ۷۲/۱۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۹۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
الف  م  دفتر۶۷.)   ۲۵۹ صفحه  خطیبی  حسن  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۴۳۳۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۳۱۲ شماره  رأی   -۴
از   قسمتی  در  بیرامعلی  فرزند  غفاری  رقیه  خانم   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۷۹۱
مترمربع   ۱۰۱/۳۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
نامه عادی  از ۲۳۰۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  پالک شماره فرعی 
و خریداری مع الواسطه از یداله دارابی مشعوف صفحه ۴۷۳ دفتر ۳۵۱.) م الف 

 )۱۴۳۳۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۵۰۴8 شماره  رأی   -۵
اله  هدایت  فرزند  مهران  رضائی  اله  فرج  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۰۹
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۰مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۱۹۶۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

خریداری مع الواسطه از قربانعلی کالئی صفحه ۳۰۲ دفتر ۵۶۶.) م الف ۱۴۳۳۲( 
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 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
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. 
سابقه  بی  شدن  مفقود  به  توجه  با  دوم:  نوبت  ثبتی  های  آگهی  چاپ  )اصالحیه 
روزنامه های نوبت دوم آگهی های ثبتی مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ مجددا آگهی 

های ثبتی مذکور در تاریخ ۳۰ مردادماه چاپ می گردد.(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

ک  امال و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  ـ  آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 
قم دو  منطقه 
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اهل  دل سوختگان  فوتسال  تیم     ◄
پلی آف  در  گذشته  شب  قم  بیت)ع( 
فوتسال  دوم  دسته  لیگ  رقابت های 
از  یک  بر   6 سنگین  شکست  با  کشور، 
شیرین  رویای  تا  بازماند  فینال  به  صعود 
دیگری  زمان  به  یک  لیگ  در  حضور 

شود. موکول 
فوتسال  تیم  قم،  فارس  گزارش  به 
شب  قم  اهل بیت)ع(  دل سوختگان 
پلی آف  برگشت  دور  بازی های  در  گذشته 
به  که  کشور  فوتسال  دوم  دسته  لیگ 
تیم  برابر  شد،  برگزار  بم  شهر  میزبانی 
مقاومت  تهران صف آرایی کرد که در پایان 
تا رویای  بر یک شکست خورد   ۶ نتیجه  با 
صعود به لیگ دسته اول برای این تیم، به 

شود. موکول  دیگری  زمان 
دسته  لیگ  پلی آف  مسابقات  رفت  دور 
و  شد  برگزار  قم  در  کشور  فوتسال  دوم 
با  توانست  اهل بیت  دل سوختگان  تیم 
را  خوبی  نتایج  حریفان  برابر  پیروزی   ۳
نماینده  برگشت  دور  در  اما  کند،  کسب 
در  رفت،  رقبا  دیدار  به  بم  شهر  در  قم 
لبنیات  تیم  از   ۲ بر   ۳ نتیجه  با  اول  بازی 
بازی دوم  و در  ارژن شیراز شکست خورد 

صعود  تیم  تهران  مقاومت  به  را  نتیجه  نیز 
کرد. واگذار  اول  دسته  لیگ  به  کننده 

که  منیعات  جعفر  شاگردان  سوم  بازی 
بازی تشریفاتی محسوب می  شد، قرار بود 
نماینده  مقابل  در   ۱۹ ساعت  امروز  عصر 
برگزار  مسابقات،  از  دور  این  میزبان  بم 
لغو  دیدار  این  طرفین  توافق  با  اما  شود 
اهل  دل سوختگان  تهران،  مقاومت   شد. 
آینده سازان  و  شیراز  ارژن  قم،  بیت)ع( 
مسابقات  پلی آف  در  حاضر  تیم های  بم 

بودند.
تیم  سرمربی  منیعات  جعفر 
دل سوختگان اهل بیت)ع( در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشی فارس از قم، اظهار کرد: 
تا  بودیم  شده  متحد  مسابقات  ابتدای  از 
به لیگ دسته اول صعود کنیم و دل مردم 
قم را شاد کنیم، اما متاسفانه گاهی آنچه 

نمی شود.  می خواهی  که 
موضوع  این  شاهد  همه  افزود:  وی 
با  مسابقات  گروهی  مرحله  در  که  بودند 
موفق  و  برابر حریفان حاضر شدیم  قدرت 
شدیم به عنوان تیم دوم به پلی آف صعود 
کنیم، و در دور رفت مسابقات پلی آف نیز 

کنیم. کسب  را  پیروزی   ۳ توانستیم 

اهل بیت  دل سوختگان  تیم  سرمربی 
مدیرعامل  حمایت  خصوص  در  )ع( 
مدیرعامل  حمایت  از  گفت:  باشگاه 
مدت  این  در  که  می کنم  تشکر  باشگاه 
تجهیزاتی  و  امکانات  بودند،  تیم  همراه 
فنی  کادر  اختیار  در  را  داشتیم  الزم  که 
برای  مثال  برای  گذاشتند،  بازیکنان  و 
این  برگشت  دور  مسابقات  به  اعزام 
شرایط را فراهم کردند که با هواپیما به بم 
بازیکنان  بدن  بر  خستگی  تا  کردیم  سفر 

نگذارد. تاثیر 
مسئولین  حمایت  خصوص  در  منیعات 
بیان  دل سوختگان،  تیم  از  قم  ورزشی 
بحث  فقط  حمایت  از  ما  منظور  کرد: 
یک  حضور  اوقات  گاهی  نیست،  مالی 
انگیزه  افزایش  باعث  تمرین  در  مسئول 
و گفتن یک خسته  بازیکنان می شود  بین 
احساس  بازیکن  تا  شده  باعث  نباشید 
توجه  تیم  عملکرد  به  مسئولین  که  کند 

دارند.
فقط  اخیر  مدت  این  در  افزود:  وی 
فوتبال  هیات  رئیس  باقری  قدرت اله 
از  و  کرد  پیدا  حضور  ما  تمرین  در  قم 
احترام  ما  تیم  به  که  ممنونیم  بسیار  وی 

هیئت  رئیس  حرکت  این  و  گذاشتند 
ما  بازیکنان  به  شد  باعث  قم  فوتبال 

شود. تزریق  خوبی  انگیزه 

اشاره  با  دل سوختگان  تیم  سرمربی 
تیم های  کرد:  عنوان  مسابقات،  سطح  به 
عملکرد  فنی  نظر  از  واقعا  گروه  در  حاضر 
خوبی از خود ارائه دادند، رقیب اصلی ما 
بود  تهران  مقاومت  تیم  رقابت ها  این  در 
صعود  اول  دست  لیگ  به  شد  موفق  که 
تیم  این  بازیکنان  و  سرمربی  به  کند، 

می گویم. تبریک 
حمایت  از  گفت:  پایان  در  منیعات 
دارم  را  تشکر  کمال  نیز  قم  عزیز  مردم 

دل سوختگان  تیم  از  ماه   ۷ این  در  که 
همراه  خیرشان  دعای  و  کردند  حمایت 
می کنم  تشکر  نیز  بازیکنانم  از  بود،  تیم 
حاضر  بازی ها  این  در  توان  تمام  با  که 
بنده  که  ممنونم  هم  فنی  کادر  از  شدند، 
در بخش های مختلف  و  نگذاشتند  تنها  را 

► کردند.   تالش 

و  شیرجه  شنا،  هیات  رییس      ◄
اصلی ترین  گفت:  قم  استان  واترپلوی 

است. استخر  نبود  هیات  مشکل 
شنا،  هیات  رییس  محمدی  ملک  امیر 
گفتگو  در  قم  استان  واترپلوی  و  شیرجه 
شنا  هیات  نیاز  اولین  کرد:  اظهار  ایسنا  با 
برای پیش برد اهداف و برنامه ها در اختیار 
استخر  بدون  شنا  و  است  استخر  داشتن 
ممکن نیست ولی متاسفانه در حال حاضر 
اختیار  در  استخری  استان  شنای  هیات 

ندارد.
را  درخواست  این  البته  افزود:  وی 
قول هایی  و  کرده  مطرح  کل  اداره  با 
اختیار  به زودی سانس هایی در  گرفته ایم. 
طبق  و  گرفت  خواهد  قرار  ما  ورزشکاران 
نزدیک  آینده  در  شده  انجام  صحبت های 
خواهد  گذاشته  ما  اختیار  در  استخری 

. شد
دو  در  کرد:  خاطرنشان  محمدی  ملک 
سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
این  با  ولی  دید،  زیادی  آسیب  شنا  رشته 
حال در مسابقاتی که با هدف انتخاب تیم 
قهرمانی  مسابقات  در  حضور  برای  استان 
کشور برگزار شد، رکوردهای خوبی زده شد 

این  در  استان  خوب  پتانسیل  از  نشان  که 
می باشد. رشته 

وی افزود: در مسابقات قهرمانی استان 
علی مظفری و محمدحسن مختص آبادی 
و مبین مرادی توانستند با به دست آوردن 
قهرمانی  مسابقات  به  ورود  نصاب  حد 
کشور، مجوز ورود به این رقابت ها که اوایل 
برگزار خواهد شد  ماه در اصفهان  شهریور 
قهرمانی  مسابقات  بیاورند.  دست  به  را 
برای  ملی  تیم  انتخاب  منظور  به  کشور 
ملبورن  کوتاه  مسافت  مسابقات  در  حضور 

شد. خواهد  برگزار  استرالیا 
متاسفانه  کرد:  اظهار  محمدی  ملک 
تاکنون در رشته شنا مربی و ورزشکار ملی 
با در اختیار داشتن  ایم ولی قطعا  نداشته 
خواهد  یافتنی  دست  اتفاق  این  استخر 
مهدی  آراد  استان  در  ما  مثال  برای  بود. 
رده های  کشور  قهرمان  که  داریم  را  زاده 
به  نیاز  استعداد  این  ولی  شد  پایه  سنی 
مداوم  تمرین  و  آمادگی  حفظ  و  رسیدگی 

دارد.
رییس هیات شنای استان با بیان اینکه 
و  داده   تیم  تشکیل  استان  در  استخر  دو 
این  با  تمرینات مداوم دارند، تصریح کرد: 

نفرات  از  و  هستیم  ارتباط  در  استخر  دو 
استفاده  آینده  مسابقات  برای  آنها  برتر 
خواهیم کرد. سایر استخرها نیز در صورت 
به  مستمر  تمرینات  برگزاری  و  تیم  تشکیل 
می توانند  شناگران،  آمادگی  حفظ  جهت 
کنند  معرفی  ما  به  را  خود  استعدادهای 
بهره  آنان  از  آتی  ومسابقات  برنامه ها  در  تا 

گیریم.
هرکاری  در  موفقیت  رمز  افزود:  وی 
و  مداوم  تمرین  شنا  ورزش  خصوص  به 
پشتکار است. پس از گذر از دوران کرونایی 
امیدواریم  استخرها  مجدد  بازگشایی  و 
به  تمرینات  از سرگیری  با  استان  شناگران 

بازگردند. خود  اوج  روزهای 
تیمی  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
بود  خواهد  حاضر  برتر  لیگ  در  استان  از 
ورزشی  هیات های  کرد:  عنوان  خیر،  یا 
مستقیما مجاز به اعزام تیم نیستند ولی در 
عالقمند  باشگاهی  یا  اسپانسر  که  صورتی 
به تیم داری در مسابقات لیگ برتر باشد از 

کرد. خواهیم  استقبال  اتفاق  این 
موضوع  این  به  اشاره  با  محمدی  ملک 
عنوان  به  وی  انتخاب  از  ماه  دو  تنها  که 
ریاست هیات گذشته، خاطرنشان کرد: در 

این مدت یک دوره بازآموزی مربیان درجه 
۳ شنا برگزار کردیم، همچنین از سال های 

کنندگان  شرکت  مربیگری  کارت  گذشته 
در دوره قبلی که به آنان تحویل داده نشده 
فدراسیون  همکاری  و  ما  پیگیری  با  بود، 

ارائه شد. آنها  به  از چند سال  شنا پس 
خاتم  نیز  بانوان  بخش  در  گفت:  وی 
شنا  مدرس  تنها  هیات،  رییس  نایب  گویا، 
از  زیادی  برنامه های  و  است  استان  در 
استانی  مختلف  مسابقات  برگزاری  جمله 

تدارک دیده که به محض در اختیار داشتن 
شد. خواهد  اجرا  ترتیب  به  استخر 

متاسفانه  کرد:  عنوان  محمدی  ملک 
ورزشگاه  بازسازی  دلیل  به  حاضر  حال  در 
تعطیل  این مجموعه  تختی دفتر هیات در 
باشیم.  جدید  مکان  منتظر  باید  و  شده 
هماهنگی ها  دورکاری  صورت  به  فعال 
کل  اداره  قول  طبق  ولی  می گیرد  صورت 
ما  اختیار  در  هیات  جدید  محل  زودی  به 

► گرفت.      خواهد  قرار 

استان  شنای  قهرمانی  مسابقات      ◄
به  مختلف  مواد  برتر  نفرات  معرفی  با  قم 

داد. پایان  کار خود 
و  شیرجه  شنا،  هیات  گزارش  به 
شنای  قهرمانی  رقابت های  قم،  واترپلو 
استان  شناگران  از  نفر   ۴۰ حضور  با  قم 
با  پنجشنبه  روز  حجاب  استخر  در 
رسید. پایان  به  برتر  افراد  شدن  مشخص 
رقابت ها،  این  آزاد  متر   ۵۰ ماده  در 
مختص  محمدحسن  مظفری،  علی 
ترتیب  به  فراهانی  علی  و  آبادی 
خود  آن  از  را  سوم  تا  اول  مقام های 

. ند د کر

مرادی،  مبین  پشت  کرال  متر   ۵۰ در 
ماده  در  و  مولوی  ایمان  و  ملکیان  نیما 
یاسین  مرادی،  مبین  نیز  پروانه  متر   ۵۰
عناوین  بهشتی  امیرمحمد  و  زاده  قلی 
آوردند. دست  به  را  ماده  هر  سوم  تا  اول 
بهشتی  امیرمحمد  مرادی،  مبین 
متر   ۵۰ در  لو  مهدی  محمدامین  و 
محمدحسن  مظفری،  علی  و  قورباغه 
در  نیز  فراهانی  علی  و  آبادی  مختص 
شدند. برتر  عناوین  صاحب  آزاد   ۱۰۰
امیرمحمد  قورباغه   ۱۰۰ ماده  در 
علی  و  گل  زلفی  مهدی  بهشتی، 
کسب  را  سوم  تا  اول  جایگاه  جعفری 

نیز  پشت  کرال  متر   ۱۰۰ در  و  کردند 
مهدی  آبادی،  مختص  محمدحسن 
به  موفق  زاده  قلی  یاسین  و  گل  زلفی 

شدند. نخست  جایگاه های  کسب 
مرادی  مبین  مظفری،  علی  همچنین 
متر   ۱۰۰ در  نیز  حقایق  امیرحسین  و 
سوم  تا  اول  ترتیب  به  انفرادی  مختلط 

. ند شد
و  مظفری  علی  است  گفتنی 
پایان  در  آبادی  مختص  محمدحسن 
موردنیاز،  رکورد  کسب  با  مسابقات 
کسب  را  ملی  مسابقات  به  ورود  مجوز 

► کردند.  

گفت:  ماهان  باشگاه  مربی      ◄
می توانستند  بهتر  درایت  با  مسئولین 
تا  بیاورند  پایین  را  هزینه ها  از  برخی 
تیم ها  از  برخی  میزبانی  برای  شرایط 
به  بیشتری  تیم های  و  شود  راحت تر 

باشند. داشته  تمایل  میزبانی 
قرار  کشور  نونهاالن  فوتسال  برتر  لیگ 
هنوز  ولی  شود  برگزار  مردادماه   ۲۴ بود 
هم  هنوز  دیروز  همین  تا  و  نشده  برگزار 
این  برگزاری  جدید  تاریخ  نبود  مشخص 
رقابت چه زمانی است و حتی میزبان این 

کیست.  ها  رقابت 
نمایندگان قم در این رقابت ها، دو تیم 
آریا صنعت و ماهان هستند که در روزهای 
برای  را  فرسا خود  با تالش طاقت  گذشته 
حضور در این رقابت ها آماده می کردند، 
مقرر  موعد  در  ها  رقابت  که  امید  این  با 
کامل،  آمادگی  با  بتوانند  آنها  و  شود  آغاز 
در  که  کنند  دنبال  شکلی  به  را  تمرینات 
درصدی   ۱۰۰ آمادگی  به  مسابقات  حین 
به  مسابقات  باره  یک  تعویق  ولی  برسند 
که  شد  باعث  میزبان  انتخاب  عدم  دلیل 
کلی  طور  به  و  بریزد  بهم  ها  تیم  برنامه 
جدیدی  فازهای  در  سازی  آماده  مراحل 
به  ها  تیم  سود  به  قطعا  که  بگیرد  شکل 
بازیکنان  حضور  با  که  هایی  تیم  خصوص 
آماده  ها  رقابت  برای  را  خودشان  مهمان 

نیست. کردند،  می 
ذهنی  شدن  پاره  چند  و  تعویق 
ها  تیم  مدیریتی  و  فنی  کادر  و  بازیکنان 
بر  منفی  آثار  قم  نمایندگان  خصوص  به 
حتی  و  است  گذاشته  تیم  کلی  روحیه 
ریخته  هم  به  نیز  را  تمرینات  ساختار 

 . ست ا
باشگاه  مربی  و  مالک  بازدار،  جواد 
رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  ماهان، 
نونهاالن  فوتسال  یک  لیگ  مسابقات  با 
که  بود  شده  اعالم  ابتدا  در  کرد:  عنوان 
آغاز  ماه  مرداد   ۲۴ تاریخ  در  مسابقات 
ریزی  برنامه  خاطر  همین  به  می شود 
کردیم  آغاز  فشرده  را  تمرینات  و   کرده 
تعویق  به  را  مسابقات  برنامه  متأسفانه  اما 

. ختند ا ند ا
مسابقات  تعویق  داد:  ادامه  وی 
هم  به  را  بازیکنان  تمرینی  برنامه های 
زده است و از طرفی به علت اینکه برخی 
هستند  شهرستان ها  برای  بازیکنان  از 
هزینه های  اینکه  بر  عالوه  تعویق  این 
کرده  ایجاد  باشگاه  برای  را  مضاعفی 
سن   در  بازکنان  اینکه  دلیل  به  است 
دور  هم  خانواده  از  و  دارند  قرار  کمی 
را  مشکالتی  نیز  ها  آن  برای  هستند 

است. کرده  ایجاد 
مسابقات  افتادن  عقب  کرد:  بیان  وی 

شود،  فرسایشی  تمرینات  شده  باعث 
تیم  های  هزینه  و  بخورد  بهم  برنامه ها 
هر  زیرا  رود؛  باال  خاصی  شکل  به  داری 
سالن،  هزینه  به  توجه  با  تمرین  جلسه 
هزار   ۳۰۰ حدود  بازیکنان  تردد  و  تغذیه 

دارد. هزینه  تومان 
 ۵۰۰ روزانه  اینکه  به  اشاره  با  بازدار 
بازیکنان  هزینه  تومان  هزار   ۷۰۰ الی 
با  که  کرد:  تصریح  است،  شهرستانی 
اقتصادی  شرایط  تیم  اینکه  به  توجه 
تیم  از  هم  اسپانسری  و  ندارد  خوبی 
بسیار  ها  هزینه  این  نمی کند  حمایت 
اینکه  دلیل  به  اما  است  شده  سنگین 
مناطق  رده  از  را  تیم  و  کشیدیم  زحمت 
هستیم  مدعیان  جز  و  آوردیم  یک  لیگ  به 

نمی کنیم. رها  را  تیم 
عوض  با  متأسفانه  اینکه  بابیان  وی 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیریت  شدن 
شده  بدتر  استان  ورزشی  شرایط  قم 
در  مسابقات  ورودی  هزینه  گفت:  است، 
رده های پایه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان 
است که در سال های گذشت برای ورودی 
می شد،  کمک  قم  نمایندگان  به  مسابقات 
ندارد  وجود  دوره  این  در  کمک  این  اما 
قم  استان  نمایندگان  برای  را  کار  این  و 

است. کرده  سخت تر 
اینکه  بر  تأکید  با  ماهان  باشگاه  مربی 

همه بازیکنان را با هزینه شخصی خودمان 
شرایط  مسابقات  تعویق  و  می کنیم  اداره 
کرد:  تصریح  است،  کرده  سخت  بسیار  را 
استانی  مسئولین  درایت  و  همکاری  با 

بگیریم. را  میزبانی  می توانستیم 
اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
دارد  مسابقات  در  نماینده  دو  قم  استان 
میزبانی  کم  بسیار  هزینه  با  می توانستیم 
را بگیریم و با نتایج خوب قهرمانی را برای 

بیاوریم. ارمغان  به  قم  استان 
با  کرد:  بیان  ماهان  باشگاه  مالک 
بودیم  خوش بین  باقر  دکتر  کارآمد  روی 
توانند  می  ایشان  که  هایی  رایزنی  با  که 
فوتبال  مشکالت  از  برخی  بدهند  انجام 
گویا  اما  شود؛  کم  قم  استان  فوتسال  و  و 

ندارد. وجود  کار  این  برای  انگیزه ای 
سال ها  این  در  کرد:  اضافه  وی 
نشده  حاصل  فوتبال  هیئت  در  پیشرفتی 
است در حالی که ایشان با قول و وعده بر 
اما  آمدند  قم  فوتسال  مسائل  کردن  طرف 
فعاًل همه مشکالت پا برجا است و فوتسال 

می رود. افول  و  نابودی  به  رو  هم  قم 
درایت  با  مسئولین  شد:  یادآور  بازدار 
را  هزینه ها  از  برخی  می توانستند  بهتر 
میزبانی  برای  شرایط  تا  بیاورند  پایین 
تیم های  و  شود  راحت تر  تیم ها  از  برخی 
باشند. داشته  تمایل  میزبانی  به  بیشتری 

با  کرد:  تأکید  ماهان  باشگاه  مربی 
دارد  وجود  که  باالیی  هزینه های  به  توجه 
کار  این  و  نیست  میزبانی  به  حاضر  کسی 

است. کرده  دشوار  را 
اعالم  با  شکل  به  گذشته  روز  اینکه  با 
نیمه  از  حیدریه  تربت  شهر  اولیه، 
است،  ها  رقابت  این  میزبان  شهریورماه 
این  در  حضور  برای  قم  نمایندگان 
ابتدا  در  آنها  دارند.  سختی  کار  مسابقات 
به  حریفان  شکست  روی  تمرکز  جای  به 
داخلی  عدیده  مشکالت  شکست  فکر 
تمرکز  عدم  باشند.  استانی  درون  و 
خصوص  به  ها  تیم  مدیریتی  کادر  کافی 
هیات  دعوای  در  و  قم  در  که  مشکالتی 
می  باعث  دارند،  بدنی  تربیت  و  فوتبال 
تیم  کلیت  روی  آن  منفی  تاثیرات  که  شود 
تیم  عملکرد  روی  متاسفانه  و  شود  ایجاد 

باشد. تاثیرگذار 
که  رسد  می  خبر  شهرها  دیگر  از 
حداکثری  حمایت  با  ها  تیم  از  بسیاری 
ها  رقابت  در  حضور  برای  خود  شهرهای 
قمی  مدعی  تیم  دو  و  هستند  آماده  کامال 
ها  رقابت  این  در سکوی  که سابقه حضور 
سختی  با  دارند  اخیر  سالهای  در  نیز  را 
فراوان سعی دارند بر مشکالت غلبه کرده 
به  را  ها  رقابت  این  قهرمانی  عنوان  و 

► آورند.  دست 

رییس هیات شنا، شیرجه و واترپلوی استان قم عنوان کرد:

● امکانات باشد، پتانسیل قهرمان سازی داریم   ●

● قهرمانان شنای قم مشخص شدند   ●

● روایتی از مصائب نمایندگان قم برای حضور در لیگ برترفوتسال نونهاالن کشور   ●

رویای شیرین دل سوختگان به زمان دیگری موکول شد

● نماینده قم از صعود به لیگ یک بازماند    ● تکمیل روشنایی معابر و بوستان های منطقه 2
همکاری مطلوب با شرکت 

توزیع برق در جهت مدیریت 
واحد شهری 

معابر  امنیت  افزایش  به منظور  گفت:  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
پیاده  عابرین  مناسب  دید  همچنین  و  بصری  زیبایی  ایجاد  شهری، 
رفع  در  تسریع  برای  ویژه ای  تمهیدات  و  تدابیر  شب،  در  رانندگان  و 
فاقد  نقاط  برق  سیستم  سریع تر  هرچه  تأمین  و  روشنایی  کمبود 

شد. انجام  دو  منطقه  سطح  روشنایی 
بیان  رحیمی  رضا  قم،  شهرداری  دو  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
با تعاملی که بین منطقه و شرکت توزیع برق صورت گرفته طی  کرد: 
روزهای گذشته نسبت به توسعه و نصب و جابجایی تیرهای روشنایی 
در معابر برخی از محالت این منطقه و همچنین تعمیر روشنایی های 

است. شده  اقدام  ازکارافتاده 
بوستان های  ایمن سازی  و  روشنایی  سیستم  تقویت  داد:  ادامه  وی 
نهایی  گذشته  روزهای  در  که  است  اقداماتی  دیگر  از  منطقه  سطح 

است. شده 
توزیع  شرکت  با  دستگاهی  بین  تعامل  اهمیت  بر  تاکید  با  رحیمی 
بین  مستمر  همکاری  و  تعامل  کرد:  اضافه  استان،  برق  نیروی 
شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق در رفع ایرادات روشنایی منطقه 
به  منجر  درنهایت  که  می کند  تسهیل  را  شهری  واحد  مدیریت  اجرای 

شد. خواهد  شهروندان  رضایتمندی  و  رفاه  میزان 
حل  برای  معتقدیم  ما  کرد:  بیان  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
مسئوالن  و  مردم  در  عمومی  عزمی  باید  شهر  در  موجود  مشکالت 
نهادهای  و  ارگان ها  بین  همدلی  خصوص  این  در  و  شود  ایجاد  شهر 

باشد. بیش ازپیش  باید  خدماتی 

مدیر منطقه هشت شهرداری خبر داد:
پیشرفت ۹۰درصدی بوستان 

ترنج در پردیسان

بوستان  درصدی   90 پیشرفت  از  قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
داد. خبر  پردیسان  مهر  مسکن  پنج  محله  در  واقع  ترنج 

محمدحسین  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
سبز  فضای  ازنظر  پردیسان  مطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  علی اکبری 
وضعیت  در  هشت  منطقه  سبز  فضای  سرانه  ازنظر  داشت:  ابراز 
شمار  به  جاری  سال  در  نیز  ترنج  بوستان  و  دارد  قرار  مطلوبی 

شد. خواهد  اضافه  پردیسان  بوستان های 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  بوستان  این  امکانات  و  مختصات  علی اکبری 
است  مترمربع  ۲۴هزار  بالغ بر  فوق  بوستان  مساحت  داشت:  اظهار 
بازی  محوطه  آب نما،  بوفه،  بهداشتی،  سرویس  نظیر  امکاناتی  و 
عمومی  پارکینگ  و  دوچرخه سواری  مسیر  تندرستی،  مسیر  کودکان، 

است. گرفته شده  نظر  در  آن  برای 

کسب 1۹ مدال در مسابقات 
بین المللی توسط دختران 

کاراته کای قم
المللی  بین  مسابقات  در  قم,   IKD شوتوکان  سبک  کاراته  بانوان  تیم 

شد. رنگارنگ  مدال   ۱۹ صاحب 
بانوان،  بخش  در   IKD شوتوکان  سبک  آسیایی  مسابقات  دوره  دومین 
یادواره سردار شهید غالمرضا یزدانی، جام نقش جهان با حضور علیرضا 
و  سبک  مسئولین  سایر  و  ایران   IKD شوتوکان  سبک  ریاست  حیدری 
همچنین مدیران اصفهان و نجف آباد، با قضاوت ۶۰ داور برتر از سبک 
به میزبانی سالن پوریای ولی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، از ۲۳ الی 

۲۵ مردادماه برگزار شد.
در این دوره از مسابقات ۱۴۳۰ کاراته کا، از ۲۴ استان و ۵ کشور عراق، 
افغانستان، تاجیکستان، نپال و پاکستان در دو بخش کاتا و کومیته و در 

پنج رده ی سنی با هم به رقابت پرداختند.
تیم استان قم با ۲۵ شرکت کننده در این رقابت ها حاضر شد و در نهایت 
با درخشش ورزشکاران خود، با کسب ۱۹ مدال رنگارنگ به کار خود در 

این مسابقات پایان داد.
باران  و  عزیزی  ریحانه  خلیلی،  پرنیا  سعادت،  الناز  خیامی،  فاطمه 
حیدریان از تیم قم صاحب گردن آویز طال شدند. معصومه محمودآبادی، 
عسل  عبدکریمی،  مبینا  ساری،  سارا  علیزاده،  فاطمه  زنگنه،  ستایش 
واعظی مقدم و زینب حسینی مجرد به مدال نقره دست یافتند. سارینا 
شریفی  زهرا  فاطمه  میرزاحسینی،  ستایش  چهاردولی،  هستی  زنگنه، 
نیکو، نجمه محمدی، مبینا عبدکریمی و مبینا خانی ارانی مدال برنز این 

رقابت ها را کسب کردند.
پور  برازنده  سعیده  و  اعتمادی  صفایی،  فاطمه  مهرنیا،  احسن،  الهام 

بودند. مسابقات  این  در  قم  تیم  مربیان 
در پایان این رقابت ها تیم ایران الف از اصفهان به قهرمانی رسید، تیم 
ایران ب از فارس نایب قهرمان شد و تیم عراق جایگاه سوم این مسابقات 

را کسب نمود. کاپ اخالق نیز به تیم استان مرکزی تعلق گرفت.

خبـر
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◄   در حالی خبر استعفای علی فرحناک 
نمایشی  هنرهای  انجمن  مدیرعامل 
از هفته های قبل  استان قم منتشر شد که 
زمزمه های رفتن او از قم و استعفا از انجمن 

می شد. شنیده 
استعفای  خبر  گذشته  هفته  حالی  در 
هنرهای  انجمن  مدیرعامل  فرحناک  علی 
قبل  از  که  شد  منتشر  قم  استان  نمایشی 
زمزمه های رفتن او از قم و استعفا از انجمن 

می شد. شنیده 
 ۱۰ هنوز  که  داد  استعفا  شرایطی  در  او 
ماه از عمر هیئت مدیره انجمن باقی مانده 
و برای بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر دالیل 
این استعفا مورد سؤال و بحث قرار گرفته و 
بعضًا حرف و حدیث ها و حاشیه هایی نیز به 

دنبال داشته است.
بر همین اساس، علی فرحناک امروز در 
گفت وگو با شهر بیست با اشاره به استعفای 
روز گذشته خود از انجمن هنرهای نمایشی 

که  است  این  امر  واقعیت  کرد:  عنوان  قم، 
شرایط برای ادامه کار من در قم مهیا نبود 
و از مدت ها قبل به دالیل شخصی و کاری 
تصمیم گرفته بودم از انجمن استعفا دهم.

شاید  کردم  احساس  کرد:  تصریح  وی 
و  مشکالت  از  برخی  بنده،  استعفای  با 

تئاتر هم حل شود،  موانع کاری هنرمندان 
سلیقه ای  رفتارهای  بعضًا  گذشته  سال  از 
از قانون  بیشتر شده بود، مسائلی که فراتر 
تهران  ابالغی  موارد  و  انجمن  اساسنامه  و 
بود و در یک کالم اگر بخواهم بگویم دیگر 
نداشت. وجود  همدلی  و  همکاری  فضای 

هنرهای  انجمن  سابق  مدیرعامل 
نمایشی قم افزود: مجموع این عوامل دست 
این  در  کردم  احساس  و   داد  هم  دست  به 
شرایط نمی توانم تأثیرگذاری خاصی داشته 
صداوسیمای  در  به زودی  ان شاءالله  باشم. 

شد. خواهم  کار  به  مشغول  کیش 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  فرحناک 
یا  دهید  استعفا  بود  شده  توصیه  شما  به 
ارشاد  مدیران  با  سلیقه  اختالف  دلیل  به 
بنده  به  کسی  نه  گفت:  دادید،  استعفا 
بود،  استعفا  برای  نه فشاری  توصیه ای کرد 
و  فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  آقای  حتی 
اطالع  بنده  تصمیم  از  قم  اسالمی  ارشاد 
نداشت و بعد از اینکه ایشان مطلع شد، هم 
از این  ناراحت شد و هم تالش کرد بنده را 
تصمیم منصرف کند اما من از مدت ها قبل 
از انتصاب آقای عموزاده به عنوان مدیرکل 
ارشاد، تصمیم خودم را گرفته بودم و ماجرا 

بود. شده  تمام  بنده  برای 

خصوص  در  قم  تئاتر  پیشکسوت  این 
کیش  صداوسیمای  به  او  انتقال  آیا  اینکه 
تا  دید  باید  گفت:  موقت،  یا  است  دائمی 
در  که  فعاًل  داد،  ادامه  می توان  زمانی  چه 
اگر  و  هستم  کیش  صداوسیمای  خدمت 
هم  تئاتری  فعالیت  باشد،  مساعد  شرایط 

داشت. خواهم 
بازگشتش  امکان  خصوص  در  فرحناک 
دست  بازگشت  امکان  کرد:  عنوان  قم،  به 
در  خدمتم  دوران  از  سال  دو  خداست، 
زیاد  احتمال  به  که  مانده  باقی  صداوسیما 
تصمیم  باید  آن  از  بعد  و  هستم  کیش  در 
به  یا  بمانم  در کیش  زندگی  برای  که  بگیرم 

بازگردم. قم  به  یا  بروم  تهران 
آرزوی  قم  هنرمندان  برای  پایان  در  او 
موفقیت کرد و از مسئوالن استان خواست 
خوش  جوانان  بویژه  تئاتر  هنرمندان  به 
داشته  بیشتری  توجه  نمایش  هنر  آتیه 

► باشند.    

مسجد  زائرین  خدمات  معاون     ◄
شبستان  گفت:  جمکران  مقدس 
کار  محوریت  عسکری)ع(  حسن  امام 
در  اربعین  زائران  به  خدمات رسانی 
حاشیه های  با  و  است  جمکران  مسجد 
اسکان  به  فضا  متر  هزار   10 شبستان، 

می یابد. اختصاص  زائران 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
امروز  ظهر  از   پیش  صدوقی  ابراهیم  قم، 
در  که  قم  استان  اربعین  ستاد  جلسه  در 
استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات  سالن 
کار  محوریت  کرد:  بیان  شد،  برگزار 
شبستان  جمکران  در  رسانی  خدمات 

حاشیه  با  و  بوده  عسکری)ع(  حسن  امام 
برای  فضا  متر  هزار   10 شبستان،  های 

داریم. زوار  به  دادن  جا 
مسجد  دو  شماره  پارکینگ  افزود:  وی 
که  است  بزرگی  فضای  جمکران  مقدس 
در  در  اختصاصی  صورت  به  را  آن  ما 
خواهیم  قرار  اربعین  مهمانان  اختیار 

داد.
مقدس  مسجد  زائرین  خدمات  معاون 
حدود  کرد:  خاطرنشان  جمکران 
برای  بهداشتی  سرویس  چشمه   150
بخشی  و  دارد  وجود  ها  خانم  و  آقایان 
عمرانی  اقدامات  با  ها  چشمه  این  از 

عنوان  به  استفاده  برای  زیرساختی  و 
شد. خواهد  آماده  نیز  حمام 

ظرفیت  کرد:  خاطرنشان  صدوقی 
در  غذا  هزار  شش  ای  وعده  پخت 
ما  نان  تامین  در  و  دارد  وجود  جمکران 
دو  در  و  دهیم  می  انجام  را  شیفت  یک 
کمک  باید  ها  دستگاه  نیز  دیگر  شیفت 
داریم  مشکالتی  هم  آرد  تامین  در  کنند؛ 
هستیم. ها  دستگاه  حمایت  نیازمند  که 
 40 اربعین  ایام  در  داد:  ادامه  وی 
پر  جمکران  مسجد  های  صحن  متر  هزار 
تر  سنگین  های  برنامه  ما  و  شد  نخواهد 
از این موارد را با توفیق گذرانده ایم.   ►

◄   رئیس اداره موزه فاطمی از برگزاری 
هزار   300 بازدید  برای  هماهنگی  نشست 
نورانی  بارگاه  از  قم  استان  آموز  دانش 
در  فاطمی  موزه  و  )س(  معصومه  حضرت 

داد. خبر  پیش رو  تحصیلی  سال  طول 
مشکاتی  محمدباقر  حجت االسالم 
به  اشاره  با  قم،  در  فارس  با  گفتگو  در 
معاونان  هم اندیشی  نشست  برگزاری 
با  قم  استان  پرورش  و  آموزش  پرورشی 
آستان  هنری  فرهنگی  ادارات  مسئوالن 
اظهار  فاطمی،  موزه  در  فاطمی  مقدس 
عملیاتی  هدف  با  نشست  این  کرد: 
آموز  دانش  هزار   ۳۰۰ بازدید  طرح  کردن 
تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  قم  استان 
نورانی حضرت  بارگاه  از  و پسرانه  دخترانه 
شد  برگزار  فاطمی  موزه  و  معصومه)س( 
اجرایی  پیش رو  تحصیلی  سال  طی  که 

شد. خواهد 
طرح  این  قالب  در  افزود:  مشکاتی 

و  عترت  و  قرآن  معارف  با  آموزان  دانش 
آشنا  معصومه)س(  حضرت  شخصیت 
بازدید  و  گردی  حرم  برنامه  در  و  می شوند 
معماری،  ظرفیت های  از  فاطمی  موزه  از 
اطالع  نورانی  بارگاه  این  هنر  و  تاریخ 

. بند می یا
رئیس اداره موزه فاطمی گفت: در این 
پیش بینی  گردی  حرم  برنامه  ابتدا  طرح 
به  دختر  آموزان  دانش  آن  از  پس  و  شده 
راهنمایی  خواهران  فرهنگی  امور  سمت 
بانوان  فرهنگی  برنامه های  از  و  می شوند 
به  پسر  آموزان  دانش  و  می کنند  استفاده 
راهنمایی  فاطمی  نوجوانان  مرکز  سمت 
خود  با  متناسب  فرهنگی  برنامه های  از  و 

می شوند. بهره مند 
گذشته  در  برنامه  این  داد:  ادامه  وی 
شد  می  اجرا  پراکنده  صورت  به  نیز 
به  پیش رو  تحصیلی  سال  شروع  از  ولی 
معاونت  همکاری  با  جامع  و  منظم  شکل 

اجرایی  استان  پرورش  و  آموزش  پرورشی 
شد. خواهد 

این  مصوبات  دیگر  از  افزود:  مشکاتی 
آموزان  دانش  دادن  قرار  اولویت  نشست 
دانش  و  ها  اولی  زیارت  محروم،  مناطق 
در  حضور  برای  ایرانی  غیر  اتباع  آموزان 
برای  که  شد  مصوب  و  بود  مطهر  حرم 
بازخوردگیری  مصوبات،  مستمر  پیگیری 
و آسیب شناسی در طول اجرا و همچنین 
می  که  نهادهایی  و  ارگان ها  مشارکت 
دبیرخانه  بپیوندند  طرح  این  به  توانند 
و  آموزش  و  حرم  بین  دائمی  مجازی 

شود. ایجاد  پرورش 
این  اجرای  از  قبل  کرد:  اضافه  وی 
این  که  شد  قرار  آموزان  دانش  برای  طرح 
هزار  حدود  برای  اول  مرحله  در  طرح 
به  قم  استان  مدارس  پرورشی  معاون 
آموزشی  کادر  و  معاونان  مدیران،  همراه 
و  معلمان  برای  دوم  مرحله  در  و  مدارس 

مربیان مدارس استان قم تا قبل از شروع 
ماه  مهر  آخر  تا  نهایتا  و  تحصیلی  سال 

شود. برگزار 
رئیس اداره موزه آستان حضرت فاطمه 
حرم  در  ما  تالش  گفت:  معصومه)س( 

متناسب  محتواها  که  است  این  بر  مطهر 
نواحی  و  مناطق  در  آموزان  دانش  نیاز  با 
و  شود  تنظیم  و  تهیه  مختلف  تحصیلی 
هدایای  و  جوایز  اهدای  و  مسابقه  اجرای 
► شود.    دنبال  راستا  این  در  فرهنگی 

حوزه های  خیرین  بنیاد  مدیرعامل     ◄
فرسوده  بافت  نوسازی  گفت:  علمیه 
در  حوزوی  نخبگان  و  علمیه  حوزه های 

دارد. قرار  اولویت 
االسالم  حجت   ، تسنیم  گزارش  به 
بنیاد  مدیرعامل  روحانی  فخر  حسین 
جمع  در  امروز  علمیه  حوزه های  خیرین 
سال  تابستان  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
بنیاد  اعرافی  الله  آیت  همت  به  گذشته 
هیئت  یک  با  علمیه  حوزه های  خیرین 
حوزه های  معاونان  و  مدیر   ریاست  به  امنا 

شد. تشکیل  علمیه 
اوایل  در  بود  قرار  افزود:  وی 
چارچوب های اداری و آیین نامه ها تدوین 
شود، اما به علت نیاز باال در سراسر کشور 
ابتدا فعالیت های خیریه و جذب  از همان 
تا  و  گرفت  انجام  خیرین  سوی  از  کمک 
کنون حدود 20 میلیارد تومان صرف امور 

است. شده  بنیاد  این  در  خیریه 
حوزه های  خیرین  بنیاد  مدیرعامل 
علمیه با بیان اینکه نوسازی بافت فرسوده 
بیان  است،  توجه  مورد  علمیه  های  حوزه 
مورد  حوزوی  نخبگان  از  حمایت  کرد: 

این  از  حمایت  اولویت  و  است  تاکید 
جدیدی  مدرسه  اینکه  تا  است  عزیزان 

کنیم. احداث 
سال  یک    در  داد:  ادامه  روحانی  فخر 
سایر  به  ما  مساعدت های  بیشتر  گذشته 
مثال  برای  و  بوده  معطوف  جامعه  اقشار 
آوری  جمع  کمک های  هرمزگان  سیل  در 
طالب  جهادی  گروه های  توسط  شده 
شود. مردم  دلگرمی  سبب  تا  شد  توزیع 

هزار   200 از  بیش  داد:  ادامه  وی 
علمیه  حوزه  زمینه  در  کشور  در  موقوفه 
وجود دارد که این موضوع  نشان می دهد 
حمایت  راستای  در  ما  بزرگان  گذشته  در 
منبع  تا  دادند  می  انجام  وقف  حوزه  از 

باشد. پایداری 
حوزه های  خیرین  بنیاد  مدیرعامل 
حوزه های  نیاز های  کرد:  تصریح  علمیه 
علمیه تنوع فراوانی داشته و الزم است که 

برای رفع آن ها اولویت بندی شده و عالوه 
حل  جهت  در  نیز  خیرین  کمک  از  آن  بر 
رو  همین  از  شود  استفاده  حوزه  نیاز های 
خیرین  کمک های  هدایت  برای  نهادی 
شده  تشکیل  علمیه  حوزه  مدیریت  ذیل 

است.
آخرین  در  داد:  ادامه  روحانی  فخر 
خیرین  بنیاد  متنوع  فعالیت های  از  مورد 
به  که  مریض   69 علمیه  حوزه های 
درمان  هزینه  پرداخت  در  ناتوانی  علت 
در  ترخیص،  شرایط  داشتن  رغم  علی 
از  تأمین هزینه  با  داشتند  قرار  بیمارستان 

شدند. ترخیص  خیرین  طرف 
فعالیت  درصد   60 از  بیش  افزود:  وی 
و  است  بوده  طالب  غیر  برای  بنیاد  های 
اگر روحانیون به معیشت مردم توجه کنند 
شبهات  پاسخگوی  می توانند  خوبی  به 
خوبی  فرهنگی  و  دینی  فعالیت  و  باشند 

شود. انجام 
حوزه های  خیرین  بنیاد  مدیرعامل 
علمیه با اشاره به افزایش شدید نرخ اجاره 
درخواست های  از  بسیاری  گفت:  بها 
مسکن  ودیعه  به  مربوط  اخیر  مساعدت 
طالب  و  شده  مواجه  افزایش  با  که  است 
مدت  در  را  آن  تأمین  توانایی  ما  مردم  و 
تالش  رو  همین  از  نداشتند  کم  زمان 
خواست  از  زیادی  بخش  بتوانیم  تا  داریم 

کنیم. تأمین  را  متقاضیان 
اندازی  راه  به  اشاره  با  روحانی  فخر 
خاطرنشان  حسینی  خانه های  پویش 
متقاضی  شخص  به  پویش  این  کرد: 
یک  خانه  آن  در  که  می دهد  تعهد  اجاره 
و  قرآن  کالس  برگزاری  مانند  خیر  کار 
صاحبخانه  و  باشد  داشته  خوانی  روضه 
و  بها  اجاره  در  تخفیفی  آن  قبال  در  نیز 

► شود.     قائل  ودیعه 

از  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل      ◄
همکاری  با  قاسم  حاج  دختران  رویداد  برگزاری 
آموزش و پرورش خبرداد و گفت: در این رویداد 400 
نفر از دانش آموزان کنش گر و فعال اجتماعی در دوره 
برنامه های فرهنگی و آموزشی  انتخاب و  متوسط دوم 

می شود. دنبال  آن ها  برای 
والمسلمین  االسالم  حجت  فارس،  گزارش  به 
در  مردادماه   26 چهارشنبه  شعبان زاده  مرتضی 
دستگاه های  خانواده  و  بانوان  امور  مشاورین  نشست 
اجرایی که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، 
بانوان  اینکه متاسفانه در کشور حکمرانی  به  با اشاره 
اظهار  نشناخته ایم،  رسمیت  به  را  خودشان  امور  در 
مورد  در  رهبری  معظم  مقام  و  خمینی)ره(  امام  کرد: 
را  ارزشمندی  سخنان  جامعه  در  بانوان  مهم  جایگاه 

کرده اند. مطرح 
بانوان  در حوزه  ما  اصلی  اینکه مشکل  بیان  با  وی 
بانوان در امور خودشان است، عنوان  عدم حکمرانی 
داده   بانوان  به  حکمرانی  این  ظاهر  گاهی  کرد: 
افراد  این  با  الزم  همراهی  و  همکاری  اما  می شود 

نمی شود. انجام 
به  اشاره  با  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
دارند،  بسیاری  مشکالت  مساجد  در  بانوان  اینکه 
در  بانوان  مشکالت  رفع  راهکار  تنها  کرد:  مطرح 
است. مساجد  احداث  مدل  در  رویه  اصالح  مساجد 
مباحث  تبلیغات  سازمان  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
بانوان  الگوسازی  کرد:  خاطرنشان  است،  فرهنگی 
آن ضعیف عمل  از دیگر مطالبی است که در  شهیده 
معرفی  شهیده  بانوان  باید  که  آن گونه  و  است  شده 

نشده اند.
ایثار  فرهنگ  باید  اینکه  به  اشاره  با  شعبان زاده 
کرد:  تصریح  شود،  منتقل  جدید  نسل  به  شهادت  و 
به شورای  بانوان شهیده  همچنین خوب است لیست 
این اسامی در  از  بتوانند  تا  اسالمی شهر ارسال شود 

کنند. استفاده  بانوان  ویژه  بوستان های  و  معابر 
وی ادامه داد: اگر شهدای گمنام در بوستان های 
معنوی  و  خوب  حال  و  حس  شوند،  دفن  بانوان  ویژه 

می دهند. مکان  آن  به 
اینکه  بیان  با  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 

و  آموزش  همکاری  با  قاسم  حاج  دختران  رویداد 
پرورش برگزار خواهد شد، یادآور شد: طی این رویداد 
از هر مدرسه تعدادی دانش آموز دوره متوسط دوم که 
می خواهند در آینده کنش گر و فعال اجتماعی شوند 
انتخاب و با حضور حدود 400 دانش آموز برنامه های 

می شود. دنبال  ویژه 

زیست  احیای  ما  تمرکز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  است،  دختران  تحصیل  با  همراه  عفیفانه 
این  و  نمی شود  خالصه  چادر  به  عفیفانه  زیست 
مورد  قاسم  حاج  دختران  رویداد  طول  در  موضوع 

گرفت. خواهد  قرار  بررسی 
امروز  وضعیت  از  بخشی  اینکه  بیان  با  شعبان زاده 
است،  پرورش  و  آموش  در  گذشته  کم کاری  حاصل 
داریم  کنشگر  بانوی  هزار   3 قم  استان  در  کرد:  ابراز 
بانوان  این  توانمندسازی  به دنبال  تبلیغات  و سازمان 

است.
بانوان  مشکالت  حل  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ائمه  همسران  آفرینی  نقش  دنبال  به  مساجد  در 
تقویت  کرد:  تاکید  هستیم،  مساجد  در  جماعات 
خانواده  و  زن  حوزه  در  مبلغان  تخصصی  حضور 

است. تبلیغات  سازمان  رویکردهای  ازجمله 
حدود  اینکه  بیان  با  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
200 حسینیه کودک در کنار هیئات مذهبی تشکیل 
شده است، اظهار داشت: درحال حاضر نیز به دنبال 

► هستیم.     حسینیه ها  این  مربیان  تقویت 

● ماجرای استعفای علی فرحناک از انجمن هنرهای نمایشی قم   ●

● اختصاص 10 هزار متر مربع از مسجد مقدس جمکران به اسکان زائران اربعین   ●

● ۳۰۰ هزار دانش آموز به زیارت حرم حضرت معصومه)س( مشرف می شوند   ●

● بافت فرسوده حوزه های علمیه کشور نوسازی می شود   ●

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
 باید ارتباط کشور را با 
همسایگان تقویت کنیم

با  ارتباط  تقویت  خواستار  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
تقویت  با همسایگان  را  ارتباط خود  باید  ابراز داشت:  و  همسایگان شد 
کنیم؛ چرا که ظرفیت همسایگان برای پیشرفت کشور در موارد بسیاری، 
بیشتر از ظرفیت سایر کشورهاست و تهدیدات ناشی از ارتباط ناصحیح 

بیشتر است. بسیار  نیز  با همسایگان  و غیر دوستانه 
به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سید 
هاشم حسینی بوشهری در دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه، ارتباط 
کنار  در  همسایه،  کشورهای  خصوص  به  کشورها  سایر  با  عزتمندانه 
توجه و نگاه به ظرفیت های داخلی را زمینه ساز پیشرفت، اقتدار و حل 
المللی  بین  عرصه  در  موفقیت  رمز  را  آن  و  کرد  ارزیابی  مردم  مشکالت 

دانست.
که  کنند  احساس  کشورها  سایر  که  برسیم  نقطه ای  به  باید  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی یک نظام پرتوان و قدرتمندی است که در عرصه های 
مختلف حرف برای گفتن دارد و بر اساس آن با ما تعامل داشته باشند. 
شرق و غرب باید بدانند که دورانی که بدون اجازه در تهران جلسه برگزار 

می کردند، گذشته است.
و  عنوان  المللی  بین  عرصه  در  موفقیت  رمز  را  اقتدار  قم،  جمعه  امام 
المللی می تواند سبب احقاق  بین  تاکید کرد: آن چه در دنیا و مجامع 
حقوق کشور شود، عالوه بر اخالص مسئولین، اقتدار است. امروزه هر 
قرار  کشورها  دیگر  احترام  مورد  باشد،  برخوردار  اقتدار  از  که  جامعه ای 

می گیرد.
تمامی  وجود  با  که  داده است  نشان  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  وی 
که  حرکت  می کند  سویی  و  سمت  به  فشارها،  و  سختی ها  مشکالت، 
به واسطه  بتوانند  تنگنا و سختی قراردارند، روزی  امروزه در  مردمی که 
در  خود  حقوق  از  و  کرده  حفاظت  خود  استقالل  از  پیشرفت،  و  اقتدار 

نمایند. دفاع  دنیا 
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: اینکه برخی 
به  به مخالفت می پردازید،  او  با  و  آمریکا دعوا دارید  با  تا کی  می گویند 
و  اقتدار  استقالل،  مسیر  قضایاست.  به  ظاهری  و  سطحی  نگاه  خاطر 
راه سختی های  این  البته  است؛  مختلف  در عرصه های  کشور  پیشرفت 
زیادی در پی دارد. همچنان که پیامبر ما که دین او امروزه به یک دین 
جهانی بدل شده است، سختی های زیادی اعم از جنگ ها و تحریم های 

اقتصادی را پشت سر گذاشت.
وی افزود: پیامبر گرامی اسالم )ص( از همان آغاز بعثت و نبوت خود در 
معرض خطرات و سختی های بسیاری قرار گرفت؛ اما هیچ گاه از تالش 
خود دست بر نداشت. اگر پیامبر )صلی الله علیه و آله(  تسلیم کفار شده 
امروزه  بود،  آنان سر خم کرده  تهدیدهای  و  پیشنهادها  و در مقابل  بود 
نامی از اسالم وجود نداشت. خداوند نیز در قرآن خطاب به پیامبر خود 
نشان  این  و  َکِبیًرا«  ِجَهاًدا  ِبِه  َوَجاِهْدُهْم  اْلَکاِفِریَن  ُتِطِع  »َفاَل  فرماید  می 
دهنده این است که اگر چه در مواردی باید با زبان صلح و سازش وارد 
شد؛ اما در رابطه با خطوط قرمز باید پیوسته با قاطعیت به میدان آمد.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، توافقی را برای کشور مفید دانست 
فکر  گفت:  و  باشد  داشته  آن  هزینه های  به  نسبت  بیشتری  فواید  که 
نمی کنم کسی با ذات توافق مخالف باشد و اگر هزینه فایده آن به نفع 
کشور و مردم باشد، مخالفتی با آن وجود نخواهد داشت؛ لکن نکته مهم 
با  و  انجام شود  به درستی  باید  که  نخبگان است  و  افکار عمومی  اقناع 

پذیرد. صورت  صداقت 
وی توجه به ظرفیت های داخلی را در حل بسیاری از مشکالت مردم و 
کشور راه گشا توصیف کرد و بیان داشت: ما معتقدیم که هر چه بتوان 
زمینه آرامش را برای مردم فراهم کرد، نباید کوتاهی کنیم؛ اما باید قیمت 
آن را نیز در نظر بگیریم. اگر مطابق فرمایش مقام معظم رهبری  خود 
تحریمی نکنیم و نگاه مان بیشتر به داخل کشور باشد و از ظرفیت های 
احساس  و  کنیم  استفاده  کشور  نخبگانی  و  انسانی  نیروی  خدادادی، 
نکنیم که راه حل مشکالت ما صرفًا در خارج از کشور وجود دارد، طیف 

وسیعی از مشکالت و موانع حل خواهد شد.
وی در ادامه خواستار تقویت ارتباط با همسایگان شد و ابراز داشت: باید 
ارتباط خود را با همسایگان تقویت کنیم؛ چرا که ظرفیت همسایگان برای 
پیشرفت کشور در موارد بسیاری، بیشتر از ظرفیت سایر کشورهاست و 
تهدیدات ناشی از ارتباط ناصحیح و غیر دوستانه با همسایگان نیز بسیار 
بیشتر است؛ اما در این ارتباطات باید پیوسته به این نکته توجه داشته 
باشیم که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از جانب سایر کشورها، 

به هیچ وجه پذیرفته نیست.
حسینی بوشهری در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای دولتمردان، افزود: 
َس َعَلی التقوی است و  سِّ

ُ
امیدواریم از آن جایی که این نظام مصداق بارز أ

بنیانگذار انقالب اسالمی با نگاه خدایی این انقالب را پیش برده است، 
علی رغم تمامی مشکالت و سوء تدبیرهایی که اتفاق افتاده، به تمدن 
این  در  که  یکپارچگی ای  وجود  با  خوشبختانه  و  شویم  نزدیک  اسالمی 
دولت بین قوا به چشم می خورد، امیدواریم پیش آمدهای خوبی را شاهد 
عنوان  به  پیوسته  راه  این  در  باید  نخبگان  و  علمیه  حوزه  البته  باشیم؛ 

دیده بانان فعال، اثرگذار و دلسوز حضور داشته باشند.

خبـر
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان خبر داد:

● برگزاری رویداد دختران حاج قاسم با حضور 400 دانش آموز کنش گر قمی    ●

آگهی موضوع تبصره 3 ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت

همگی  شهرت  احمد  و  غالمرضا  آقایان  و  صدیقه  و  افسر  و  صدیقه  ها  خانم 
که  اند  نموده  اعالم  اردکانی  پایدار  سکینه  مرحومه  وراث  اردکانی  افخمی 
واقع  اصلی   ۲۵۹۱/۱۹۱/۴۷8 پالک  ششدانگ  ای  دفترچه  مالکیت  سند 
نامبرده  ورثه  که  است  اردکانی  پایدار  سکینه  به  متعلق  قم  ثبت   ۲ بخش  در 
با  چون  و  بوده  اردکانی  افخمی  منور  ید  در  مالکیت  سند  اند  داشته  اعالم 
 ۱۲۰ ماده  ذیل  تبصره  طبق  مراتب  لذا  ننموده  تسلیم  نامبرده  به  اخطاریه 
گهی می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ  آیین نامه قانون ثبت آ
گهی ظرف مدت ۱۰ روز سند مالکیت مذکور را تسلیم نماید و یا  انتشار این آ
مجوز قانونی نگاه داشتن آن را ضمن اعتراض خود به این اداره اعالم نماید 
طبق  ورثه  مالکیت  سند  وجه  اعتراض  وصول  عدم  و  مدت  انقضاء  صورت  در 

 )۱۵۶۰۱ الف  )م  شد./  خواهد  صادر  و  مسترد  قانون 
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی حجت آبادی
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◄    اختصاصی گویه - معصومه ربیع نیا
منابع  از  حمایت  و  حفظ  قانون  موجب  به 
شخصی  هیچ  کشور،  جنگلی  ذخایر  و  طبیعی 
دولتی  غیر  و  دولتی  های  سازمان   و  نهادها  حتی 
حق ندارند به تخریب منابع ملی بپردازند و قانون، 
از  حفاظت  به  موظف  را  کشاورزی  و  جهاد  وزارت 

است.  کرده  ملی  ثروت های  و  منابع  این 
توجه  مورد  امروز  دنیای  در  که  مسائلی  جمله  از 
است.  زیست  محیط  و  اجتماعی  زندگی  نحوۀ  است، 
فوق  و  مهم  بسیار  عوامل  از  هوا«  و  »آب  که   آنجا  از 
و  پاک  هوای  و  آب  از  استفاده  و  حیاتی  اند،  العاده 
است؛  شده  شمرده  انسان  ضروری  نیازهای  از  سالم 
موضوعات  از  یکی  محیط  بهداشت  حفظ  ضرورت 
است. انسانی  جوامع  امروز  اساسی  و  جدی  بسیار 

جوامع  که  را  آنچه  هر  و  دست  این  از  مسائلی 
برده،  پی  آنها  اهمیت  به  امروز  صنعتی  و  مدرن 
در  ما  پیشوایان  و  اسالم  دین  که  است  مسائلی  از 
پیروان  و  شده،  متذکر  را  آنها  قبل  1400سال  حدود 
خویش را به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اجرای 
دستورات و قوانین اجتماعی و فردی ملزم کرده  اند، 
و برای حفظ و نگهداری محیط زیست و بهداشت آن، 

اند. داده  نشان  راهکار 
و  مردم  آسایش  باعث  که  کاری  اسالم  دیدگاه  از 
است  خدمتی  باشد،  آنان  سالمت  حفظ  جهت  در 
پروردگار  بندگی  و  عبادت  و  خدا  رضای  جهت  در 
عبادت  جز  انسان  خلقت  هدف  و  گردد  می   محسوب 

نیست.  دیگری  چیز 
بهداشت  رعایت  و  زیست  محیط  از  حفاظت  چون 
محیط زندگی و جلوگیری از آلودگی آن، تالشی است 
یا اقدامی است در  و  نابودی،  از  در جهت نجات بشر 

اولویت برخوردار است. از  آنها،  جهت آسایش 

است.  نشده  بسنده  مقدار  این  به  اسالم  در  اما 
هم  خاصی  موضوعات  بر  کلیات،  بیان  بر  عالوه 
تأکیداتی شده است که در این جا به طور اختصار به 
گوشه ای از کلیات و تأکیدات خاص اشاره می  شود:

1- آلودگی هوا:
فرا  را  زمین  کره  پیرامون  هوا  اگر  است  شده  گفته 
نگرفته بود، همین  قدر که از یک قسمت سطح زمین 
حرارت  درجه  درنگ  بی  شد،  می   غایب  خورشید 
می  رسید  صفر  زیر  درجه   160 تا  و  می  آمد  پائین 
می  بین  از  را  زنده  موجودات  فرسا  طاقت  سرمای  و 
از  دریافتی  گرمای  زمین  که  می  شود  مانع  هوا   برد. 

بدهد.   دست  از  زود  را  خورشید 

ما  دینی  اولیه  منابع  و  متون  در  اگرچه 
طور  به  امروزی  صورت  به  سبز  فضای  مسئله 
موضوع  این  اما  است،  نشده  مطرح  مشخص 
به  تشویق  و  ترغیب  مانند  تر؛  کلی   عنوان  تحت 
که  آمده است  از قطع درختان  نهی  و  درختکاری 
دارد.  موضوع  این  به  اسالم  دین  توجه  از  حکایت 
»اگر  می فرماید:  باره  این  در  اکرم)ص(  پیامبر 
رستاخیز)قیامت( برپا شد و نهالی در دست یکی 

بکارید.«  را  آن   می توانید،  اگر  است،  شما  از 
منابع  از  حمایت  و  حفظ  قانون  موجب  به  لذا 
شخصی  هیچ  کشور،  جنگلی  ذخایر  و  طبیعی 
و غیر دولتی  و سازمان  های دولتی  نهادها  حتی 
و  بپردازند  ملی  منابع  تخریب  به  ندارند  حق 
به  موظف  را  کشاورزی  و  جهاد  وزارت  قانون، 
کرده  ملی  ثروت های  و  منابع  این  از  حفاظت 

 . ست ا

عالوه بر این، انسان برای ادامۀ حیات به اکسیژن 

نیاز دارد و این نیاز خود را از راه تنفس، از هوای پاک 
هوای  از  استفاده  بنابراین  کند،  می   تأمین  سالم  و 

انسان است. نیازهای ضروری  از  یکی  و سالم  پاک 
شدن  ماشینی  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  طرفی،  از 
ایجاد  ضرورت  دلیل  به  همچنین  و  مردم،  زندگی 
به  گویی  پاسخ   برای  شهری  جدید  کاربری  های 
آلودگی  میزان  شهری،  جمعیت  افزون  روز  نیازهای 
هوا رو به فزونی است و به تدریج شاهد کاهش میزان 
زیست  آلودگی محیط  افزایش  و   ، فضای سبز شهرها 

. هستیم
از آنجا که بقای نسل بشر و دوام جوامع انسانی در 
اسالم  لذا دین  و سالمت جامعه است؛  بهداشت  گرو 
با حرام نمودن خبائث و بدی  ها، و حالل کردن پاکی  
ها و پاکیزگی  ها ، راه رسیدن به این مقصود را فراهم 

ساخته است.
2. دفع زباله:

ضرورت حفظ بهداشت محیط، یکی از موضوعات 
مهم امروز جوامع انسانی است. اگر الزام به حفاظت 
طرف  از  و  نباشد  فراگیر  انسانی،  زیست  محیط  از 
کسانی  و  نشود  گرفته  جدی  شهروندان،  آحاد 
ها  زباله   یا  و  سازند،  آلوده  را  زندگی  محیط  بخواهند 
نشود،  جمع  آوری  بهداشتی  و  صحیح  های  راه  از 
زباله  ها کانونی برای آلودگی محیط زیست و به خطر 

بود. خواهند  مردم  سالمت  افتادن 
پرورش  محل  و  میکروبها  انواع  کانون  ها  زباله  
همین  به  لذا  است؛  بیماری  زا  عوامل  و  حشرات 
»زباله  می فرماید:  اسالم)ص(  پیامبر  که  است  جهت 
 ها را شب در خانه  های خود نگه ندارید، و آن  را روز 
جایگاه  زباله  زیرا  کنید؛  منتقل  خانه  از  بیرون  به 
شیطان  از  منظور  که  است  بدیهی  است.«   شیطان 
انتقال  و  موذی  حشرات  تجمع  محل  یعنی  این جا  در 

بیماری  ها. انواع  و  آلودگی  گسترش  و 
و  اسالم)ص(  پیامبر  زندگی  روش  و  سیره  در 
بر  که  می شود  مشاهده  فراوان  معصوم)ص(  امامان 
به  را  خود  پیروان  و  داشتند  اصرار  نظافت  و  پاکیزگی 
پیامبر)ص(  راستا  همین  کردند.در  می  سفارش  آن 
دوست  را  پاک  شخص  است،  پاک  »خداوند  فرمود: 

دارد.«  دوست  را  پاکیزگی  و  است  پاکیزه  دارد، 
امروزه با پیشرفت فناوری و شهرنشینی و به وجود 
هزاران  روزانه  شهری،  کنندۀ  مصرف  جوامع  آمدن 
به  آنها  دفع  و  جمع  آوری  که  می شود  تولید  زباله  تن 
باید  که  است  مسائلی  مهم ترین  از  بهداشتی،  طریق 

شود. توجه  آن  به 
دارای  آدمی  جان  الهی،  ادیان  تمام  و  اسالم  در 
بر همین اساس قرآن  ارزش و حفظ آن واجب است. 
کارهای  با  که  می کند  سفارش  مسلمانان  به  کریم 
فراهم  را  خویش  نابودی  و  هالکت  موجبات  خود 
نیفکنید.«  هالکت  به  خود  دست  با  را  »خود  نکنید: 
مجاز  انسان  اسالم،  مقدس  شرع  در  بنابراین، 
و  خود  زندگی  محیط  خود  رفتار  و  اعمال  با  نیست، 
دیگران را آلوده کرده و در برابر ضروری  ترین مسائل 
انگاری  های  سهل  با  و  باشد  بی  تفاوت  بهداشتی 
کند. محروم  سالم  زندگی  از  را  اجتماع  محیط  خود 
عالوه بر این، طبق قاعده »الضرر« که پیامبر)ص( 
خود  به  رساندن  زیان  و  ضرر  اسالم  »در  فرمود: 
امکانات  از  حتی  انسان  است«   ممنوع  دیگران  و 
که  کند  استفاده  گونه  ای  به  نباید  خود،  شخصی 
باعث آزار و اذیت دیگران شود و به آنها ضرر برساند.

3. فضای سبز:
و  تراکم  فرآیندهای  تأثیر  تحت  امروز  شهری  اقلیم 
آنچنان دگرگون شده است  فعالیت در شهرها،  تمرکز 
و  مشخص  صورت  به  شهرها  ناحیه ای  مطالعات  که 
جدا از اقلیم ناحیه  ای، بررسی می  شود، آثاری که از 
شهری  اکولوژی  بر  شهری  سبز  فضای  کاهش  طریق 
آب های  خاک،  هوا،  اقلیم  زمینه  های  در  بویژه 

... برجای گذاشته می  شود، چنان مؤثر  و  زیرزمینی 
به  شهری  محیط  در  آن  را  سازنده  عناصر  که  است 

کند. می  دگرگون  کلی 
مسئله  ما  دینی  اولیه  منابع  و  متون  در  اگرچه 
فضای سبز به صورت امروزی به طور مشخص مطرح 
تر؛  کلی   عنوان  تحت  موضوع  این  اما  است،  نشده 
قطع  از  نهی  و  درختکاری  به  تشویق  و  ترغیب  مانند 
اسالم  دین  توجه  از  حکایت  که  است  آمده  درختان 
باره  این  در  اکرم)ص(  پیامبر  دارد.  موضوع  این  به 
نهالی  و  شد  برپا  رستاخیز)قیامت(  »اگر  می فرماید: 
را  آن   می توانید،  اگر  است،  شما  از  یکی  دست  در 

بکارید.« 
منابع  از  حمایت  و  حفظ  قانون  موجب  به  لذا 
حتی  شخصی  هیچ  کشور،  جنگلی  ذخایر  و  طبیعی 
حق  دولتی  غیر  و  دولتی  های  سازمان   و  نهادها 
ندارند به تخریب منابع ملی بپردازند و قانون، وزارت 
جهاد و کشاورزی را موظف به حفاظت از این منابع و 

است.  کرده  ملی  ثروت های 

که  دارد  وجود  قوانینی  نیز  اسالمی  فقه  در 
باز  دولتی  و  عمومی  اموال  در  تصرف  از  را  مردم 
و  الهی  قانون  به  مستند  قوانین  این  می  دارد، 
می  سؤال  انفال  دربارۀ  تو  "از  است:  کریم  قرآن 
است،  پیامبر  و  خدا  مخصوص  انفال،  بگو  کنند، 

بپرهیزید".  خدا  فرمان(  با  )مخالفت  از  پس 

بردن  بین  از  و  توان گفت که تخریب  بنابراین، می 
می  حساب  به  کشور  ملی  های  سرمایه  جزو  آنچه  هر 

نیست. مشروع   آیند، 
می  زندگی  آن  در  ما  که  دنیایی  در  این،  بر  عالوه 
داده  هم  دست  به  دست  حیاتی  عامل  هزاران  کنیم، 
شوند.  بهره  مند  زندگی  مزایای  از  انسان  ها  تا   اند 
و  جدی  مشکالت  با  را  زندگی  آنها  از  یک  هر  نبود 
نعمت  های  متعال  خداوند  سازد.  می  مواجه  فراوانی 
دنیا، اعم از خوردنی  ها، آشامیدنی  ها و هرآنچه را که 
موجب رفاه و آسایش زندگی است، برای انسان آفرید 
از استفاده  و بر اساس آموزه های قرآن کریم، انسان 
و لذت بردن از این زندگی و نعمت  های آن منع نشده 
تخریب  و  نابجا  استفاده  نمودن،  تلف  از  ولی  است، 
نعمت  )از  آدم...  فرزندان  »ای  است:  شده  منع  آنها 
 های خدا( بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که 

نمی  دارد.«   دوست  را  کنندگان  اسراف  خداوند 
در فقه اسالمی نیز قوانینی وجود دارد که مردم را 
از تصرف در اموال عمومی و دولتی باز می  دارد، این 
"از  و قرآن کریم است:  الهی  به قانون  قوانین مستند 
تو دربارۀ انفال سؤال می کنند، بگو انفال، مخصوص 
خدا  فرمان(  با  )مخالفت  از  پس  است،  پیامبر  و  خدا 

بپرهیزید." 
بردن  بین  از  و  توان گفت که تخریب  بنابراین، می 
می  حساب  به  کشور  ملی  های  سرمایه  جزو  آنچه  هر 

نیست. مشروع   آیند، 
بهداشت  و  سالمت  تأمین  برای  اساس،  این  بر 
آلودگی  افزایش  به  توجه  با  زندگی،  محیط  و  جامعه 
بدن،  در عملکرد طبیعی  ها  آالینده   تأثیر  و   ... و  هوا 
دست  مدیران،  مسئوالن  از  اعم  شهروندان   تمام  بر 
صورت  به  عادی  مردم  و  اجرایی  کارهای  اندرکاران 
و  قوانین  که  است  فرض  و  الزم  اجتماعی  و  فردی 
از  انسان  که  زیرا  کنند؛  رعایت  را  مربوطه  مقررات 
جدا  کند،  می  زندگی  آن  در  که  اجتماعی  و  مردم 
روی  بهداشتی  قوانین  رعایت  یا عدم  رعایت  و  نیست 
بهداشت  در  گذارد.  می  تأثیر  افراد  سایر  سالمت 
دستورات  و  مقررات  باید  مردم  تمام  اجتماعی، 
و  دستورات  این  مجموعه  کنند.  رعایت  را  عمومی 
قوانین است که بهداشت اجتماعی را تأمین می کند 
► کند.   می  جلوگیری  زیست  محیط  تخریب  از  و 

● ضرورت حفظ بهداشت محیط زیست   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
کالسه  پرونده  به  مربوط  قم  دو  بخش  اصلی   ۲۵۵۱ از  فرعی   ۱۰۶ ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  آگهی 
۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۳۷۰۰ به موجب پرونده های اجرایی با شماره ۱۴۰۰۰۳۹۰۹ ، متعهد : مهدی ونارجی 
– متعهد له: فهیمه مرادی ، ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۶ فرعی از ۲۵۵۱ اصلی بخش دو قم )پالک ثبتی یکصد و 
شش فرعی از دو هزار و پانصد و پنجاه و یک اصلی بخش دو قم( واقع در قم – میدان ازادگان – بلوار ازادگان – جنب 
کوچه ۵ پالک ۳۱ و ۳۳ شهرداری به کد پستی ۳۷۱8۱۶۶۱۳۶ متعلق به اقای مهدی ونارجی ازطریق مزایده 
می رسد: مشخصات ملک : یک قطعه بنای احداثی نوع ملک طلق با کاربری پالک ثبتی ۱۰۶ فرعی از ۲۵۵۱ 
اصلی ، بخش ۲قم به مساحت ۶8/۵ مترمربع متن ملک ، توضیحات ملک به حدود: شماال: به طول 8/۰۵ متر 
دیوار به دیوار باقیمانده ۲۵۵۱ اصلی شرقا: به طول ۶/۵ متر دیوار به دیوار باقیمانده ۲۵۵۱ اصلی جنوبا: به 
طول ۱۱/۴۰ متر درب و دیوار به پالک ۷۵ فرعی غربا: به طول 8/۳۰ متر دیوار به دیوار بلوار ازادگان مشخصات 
منضمات ملک: مشخصات مالکیت: مالکیت مهدی / ونارجی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه ۱۲۴ تاریخ تولد 
مالکیت ۲۶۶۳۷  مستند  با شماره  ششدانگ  ملی ۰۳8۳۶۹8۰۰۶  دارای شماره  قم  از  ۱۳۵8/۱/۲۵ صادره 
ثبت گردیده است. دفتر ۴۹۹   ، قم  استان  قم  اسناد رسمی شماره ۱۱۲ شهر  تاریخ ۱۳۹۶/8/۱۰ دفترخانه 
به موجب دستور شماره ۱۴۰۰۰۵8۳۰۰۱۱۰۰۵۹۱۰ مورخ  دائم  بازداشت  صفحه ۴۱۲ محدودیت: دو مورد 
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ صادره از واحد اجرای اسناد رسمی قم به نفع واحد اجرای اسناد رسمی قم برای مالکیت مهدی 
ونارجی بازداشت می باشد به موجب دستور شماره ۱۴۰۰۰۵8۳۰۰۱۱۰۰۵۹8۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ صادره 
از واحد اجرای اسناد رسمی قم به مبلغ ۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰ به نفع واحد اجرای اسناد رسمی قم برای مالکیت 
مهدی ونارجی بازداشت می باشد. مشخصات مورد مزایده: ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۶ فرعی از ۲۵۵۱ اصلی 
دارای یک جلد سند مالکیت به مالکیت اقای مهدی ونارجی و به مساحت ۶8/۵ مترمربع که دارای حدود اربعه 
ذیل است : شماال به طول 8/۰۵ متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ۲۵۵۱ اصلی شرقا به طول ۶/۵۰ متر دیوار 
به دیوار باقیمانده پالک مذکور – جنوبا به طول ۱۱/۴۰ متردرب و دیوار به پالک ۲۵۵۱/۷۵ اصلی غربا به طول 
8/۳۰ متردرب و دیوار به بلوار ازادگان )به نظر می رسد در حد جنوبی کلمه درب زائد درج شده است. اعیانی : 

بر روی پالک فوق چهارطبقه بنای تجاری و یک نیم طبقه با نمای سنگ و چوب و با دیوار باربر و سقف تیر اهنی 
و خرپا و ورق احداث شده است که مشخصات اجمالی ان به شرح ذیل است: همکف: به صورت مغازه – دارای 
درب و ویترین شیشه سکوریت – کف سنگ ، دیوار پوش PVC و سقف سفید با ابراز گچ دکوراتیو با نور پردازی – 
باالبر جهت دسترسی به زیرزمین و سایر طبقات – ارتفاع تا زیر سقف کاذب حدود ۳/۳۰ متر نیم طبقه : داخل 
مغازه همکف با کف سرامیک ،دیوار و سقف PVC – ارتفاع حدود ۱/۴۵ متر زیرزمین : به صورت انباری تجاری 
راه دسترسی با باالبر و همچنین با پله های سنگ و کنار پله نرده اهنی و مولتی کالر – زیر پله توالت و حمام با 
درب الومینیومی ، کف سرامیک ، دیوار کاشی – کف کال سرامیک ، دیوار ها یک متر سنگ ، دیوار و سقف سفید 
کمد دیواری – اشپزخانه کف سرامیک ، دیوار کاشی بدون تجهیزات و کابینت طبقه اول: پله ها از سمت خیابان 
سنگ ، کنار پله ۱ متر سنگ و نرده اهنی و دیوار مولتی کالر ، در ورودی چوبی رنگ شده – سالن کف سرامیک 
، دیوار کاغذ دیواری ، سقف با ابراز گچ دکوراتیو و نورپردازی – اشپزخانه اپن با کف سرامیک ، دیوار کاشی با 
کابینت mdf ، پنجره دو جداره – حمام و توالت در پاگرد با در الومینیومی و کف سرامیک ، دیوار کاشی طبقه دوم 
: پله ها سنگک ، کنار پله یک متر سنگ و مولتی کالر با نرده اهنی – در ورودی اهنی – سقف این طبقه خرپا و 
پروفیل قوطی و ورق )سقف سبک( – کف موزاییک ، دیوار ها سرامیک ، سقف بدون اندود – تراس با کف موزاییک 
و دیوار حدود ۲/۵ متر سرامیک سرمایش و گرمایش : سرمایش دو دستگاه کولر گازی ۳۲ هزار و گرمایش پکیج 
و رادیاتور انشعابات: دارای دوبرق تکفاز – یک اب سه واحدی و یک گاز سه واحدی مجوزات: دارای گواهی عدم 
خالف شماره ۳/۱۰/۶۷۵۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ از شهرداری به شرح ذیل : زیرزمین: ۶8/۵ مترمربع انباری 
تجاری – همکف : ۵۷ مترمربع مغازه و ۱۱/۵ متر راه پله – نیم طبقه : ۱8 متر تجاری – طبقه اول : ۶۰/۵ مترمربع 
تجاری و ۱۱/۵ متر راه پله – طبقه دوم ۵۵ مترمربع تجاری کلیه طبقات در تصرف مالک است نظریه کارشناسی: 
با فرض عدم بدهی به سازمان ها و مراجع مختلف محل مورد ارزیابی مساحت )مترمربع( ارزش واحد )ریال( 
ارزش کل )ریال( ۱- عرصه ۶8/۵ مترمربع ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴/۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- بنای چهار طبقه 
 -۴  ۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱8/۰۰۰/۰۰۰ نیم طبقه ۱8   -۳  ۱۰/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶۴مترمربع ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 

انشعابات ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۵- سرقفلی همکف ، زیرزمین و طبقات ۳۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع کل : پنجاه 
ارزیابی گردیده است. مزایده  و چهار میلیارد و هشتصد و هفتاد و نه میلیون ریال ۵۴/8۷۹/۰۰۰/۰۰۰ریال 
اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۶/۱۶ شنبه  چهار  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  ثبتی  پالک  ششدانگ 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  – طبقه  نبش کوچه ۷  )لواسانی(  واقع در خیابان ساحلی  قم  اسناد رسمی 
پایه  ثبتی مذکور مبلغ  انجام می شود. مزایده ششدانگ پالک  اسناد رسمی قم  اداره اجرای   – بخش یک قم 
باالترین  به  و  شروع  ریال  میلیون  نه  و  هفتصد  و  هشتصد  و  میلیارد  چهار  و  پنجاه  ۵۴/8۷۹/۰۰۰/۰۰۰ریال 
به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت 
حساب سپرده ثبت به شماره شباIR ۹8۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷8۹۵۶۹۳ با شناسه واریز ۹۶۵۱۰8۵۷۶۱

بایست  می  رادارد  درمزایده  ورقابت  اگرقصدشرکت  هم  بستانکارپرونده  ۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶حتی 
۱۰درصدراپرداخت نمایید 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 مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
از مالیات و عوارض  از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.  در ضمن بدهی های ملک اعم  فروش 
برنده مزایده  به عهده  یا نشده باشد  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  تاریخ مزایده اعم  تا  شهرداری و غیره 
خواهد بود. در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشدوفق 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

رنگرز به افزایش گالیه های مردمی پاسخ داد؛
نانوایی های قم تا چه اندازه 
با کارتخوان های جدید کنار 

آمدند؟
رئیس اتحادیه نانوایان قم گفت: خوشبختانه مشکل خاصی در قم وجود 
ندارد و وضعیت نانوایی های قم از بسیاری از استان های کشور بهتر است.
در  تومانی دولت سیزدهم  ارز ۴۲۰۰  و حذف  اقتصادی  از جراحی  پس 
نخستین سال فعالیت خود یکی از حوزه هایی که دچار تغییر و تحول شد 

بحث آرد و نان بود.
دستگاه های  تا  شد  مقرر  نان؛  یارانه  و  یارانه ها  مردمی سازی  طرح  در 
کارتخوان جدیدی توسط واحدهای نانوایی نصب شود و از این پس خرید 
صورت  دستگاه ها  این  طریق  از  و  بانکی  کارت  با  تنها  مردم  توسط  نان 

بپذیرد.
دولت نیز بجای افزایش قیمت نان برای مردم، با استفاده از این دستگاه ها 
و تراکنش هایی که در هر واحد انجام می شود، تفاوت قیمت را به حساب 

نانوایی ها واریز می کند.
اما پس از اجرایی شدن این طرح، شاهد بروز گالیه های مردمی و افزایش 

شکایت ها از واحدهای نانوایی بودیم.
در قم نیز چندیست بحث شکایت از نانوایی ها و تخلفات آن ها داغ شده 
است و مواردی چون، فروش نان به سوپرمارکت ها و دامداری ها، تعطیلی 
خودسرانه واحدهای نانوایی، کاهش ساعت کاری نانوایی ها، کاهش وزن 

چانه ها، کم فروشی و ... مطرح شده است.
در شرایطی که مدیرانی چون فرماندار قم و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
خبر  متخلفان  با  شدید  برخورد  از  تخلفات  افزایش  تایید  ضمن  استان 
می دادند، خبرنگار ایسنا در گفت وگوی اختصاصی با محمد رنگ رز رئیس 
اتحادیه در  و موضع  رویکرد  بررسی  به دنبال  استان قم  نانوایان  اتحادیه 

این گونه موارد می رود.
محمد رنگرز رئیس اتحادیه نانوایان استان قم در پاسخ به این حواشی و 
افزایش گالیه های شهروندان از نانوایی ها، اظهار کرد: در خصوص ارسال 
یک  در  آنکه  مگر  ندارد  وجود  موضوعی  همچین  سوپرمارکت ها،  به  نان 

واحد نانوایی، نان اضافه باشد و آن به سوپرمارکت ها ارسال شود.
نانوایی های استان قم، عنوان کرد: این  به افزایش سهمیه  با اشاره  وی 
اتفاق به خصوص در مناطقی مانند پردیسان که با مشکل کمبود نانوایی 

مواجه بودیم توانسته اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.
رئیس اتحادیه نانوایان استان قم در خصوص ابراز نارضایتی مردم از کاهش 
واحدی  اگر  کرد:  مطرح  نانوایی ها،  از  برخی  کاری  ساعت  خودسرانه 
این گونه تخلفات را داشته باشد به صورت مکتوب به اتحادیه ارسال کنید و 

در نتیجه ظرف مدت ۲۴ ساعت پیگیری الزم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مشکل خاصی در استان قم وجود ندارد، 
خاطرنشان کرد: قم، بهترین استان از نظر کیفیت نان و فعالیت واحدهای 

نانوایی است.
رنگ رز در پایان با اشاره به اینکه استان قم سومین نان باکیفیت تافتون و 
لواش را در کشور دارد، تصریح کرد: همچنین نان سنگک قم نیز دومین 

نان باکیفیت کشور است.
نکته جالب توجه در این گفت وگو این است که رئیس اتحادیه نانوایی ها 
نانوایی ها  حوزه  در  شده  مطرح  تخلفات  موردی  هیچ  در  اینکه  عالوه بر 
را نپذیرفت بلکه در دنیایی که به سرعت درحال الکترونیکی و هوشمند 
به  کتبا  را  خود  شکایت های  مردم  که  دارد  تاکید  می کند،  حرکت  شدن 

کنند. اعالم  اتحادیه 
در ادامه به گفت وگوی دیگر مدیران استان درخصوص تخلفات نانوایی های 

قم که طی یکی دو روز گذشته منتشر شده است، نگاهی می اندازیم:
در  بسیج  نیروهای  اینکه  به  اشاره  با  قم  فرماندار  ذاکریان  عباس 
کارخانه های آرد استان مستقر شده اند، اظهار کرد: همچنین مقرر گردید 

شود. انجام  مجوز  با  استان  از  آرد  خروج  مقادیر  تمامی 
با بیان اینکه خودروهای حامل آرد که بارنامه نداشته باشند توقیف  وی 
خواهند شد، عنوان کرد: خوشبختانه هیچ گونه خروجی آردی از شبکه 

تا نانوایی را نداریم.
فرماندار قم افزود: پس از رسیدن آرد به نانوایی ها، توسط سازمان بازرسی، 
جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و اتاق اصناف پیگیری های الزم و فرآیند 

قانونی برخورد با تخلفات انجام می شود.
ابزار نظارتی  نانوایی ها بزرگ ترین  و پلمب  اینکه تعطیلی  به  با اشاره  وی 
است، مطرح کرد: متأسفانه تخلفات در برخی از نانوایی ها افزایش یافته و 

در پی آن شاهد افزایش شکایات مردمی نیز بوده ایم.
همچنین سعید محمدی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان قم، روز 
گذشته در گفت وگویی عنوان کرد: متأسفانه چند مورد مشاهده شده که 
برخی از واحدهای نانوایی نان را به دامداری ها می فروشند که به صورت 
جدی با این موضوع برخورد می شود و تصمیم گرفته شده اگر واحدهای 
نانوایی آردی که حق مردم است را نپزند و یا تخلفات این گونه داشته باشند 

خلع ید شوند و مالکیت و پروانه نانوایی به شخص دیگری واگذار شود.
محمدی ادامه داد: برخی نانوایی ها تعطیلی خودسرانه  و یا کاهش ساعت 
کاری داشتند که پس از بررسی های کارشناسی، اگر تکرار شود آن واحد 

توسط تعزیرات حکومتی پلمب خواهد شد.

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به پالک ۴۹فرعی از۱۱۲۰۳ اصلی واقع در بخش یک  ثبت قم اراضی 
میدان ولی عصر)عج(- به طرف میدان ۷۲ تن- خ ۲۰ متری کلهری- خ محمدرضا شمس- ک ۶- پالک ۴8 که به نام 
محمدفرح رو فرزند عدنان می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۳ قانون تعیین تکلیف بعمل نیامده از 
بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۵۵۳۲ - ۱۴۰۱/۵/۲۶  طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا 
انجام  تحدیدحدود پالک مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱  ساعت 8/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۵۴۳( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۵/۳۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه 
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402
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یل خودرو سازان و شیران 
تویـی!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
المللی،  بین  های  رسانه  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  از 
پنهان نیست، از شما چه پنهان، چند روز قبل مدیرعامل ایران 
اند  با رسانه های بین المللی افاضات فرموده  خودرو در نشست 
بفرمائید  توجه  هستیم.  وارداتی  خودروهای  با  رقابت  آماده  که 

المللی!  بین  های  رسانه 
شده  شنیده  خطیبی،  مهدی  شاد  اظهارات  انتشار  از  بعد 
روغن  در  بربری  نان  تویوتا،  شرکت  فقید  رئیس  تویودا«،  »اکیو 
ترمز تلیت کرده و روزی سه وعده تناول می کند و هر کس هم 

می کشد! جیغ  شود،  مانعش  بخواهد 
داخلی طبیعی  رسانه های  ما  برای  اظهاراتی  چنین  هرچند 
ولی  تویی!«؛  شیران  و  خودروسازان  »یل  قولی:  به  و  است 
آبرو داری کنید.  خدایی جلوی نمایندگان رسانه های خارجی 
با این حال تحقیقات میدانی و چاله میدانی نشان می دهند که 

نیست: خارج  حال  سه  از  اظهارتی  چنین  ایراد  دالیل 
نزدیک  از  وارداتی  خودروی  بحال  تا  خدا  بنده  این  یا  ۱ـ 

است؛ ندیده 
گاه نیست؛ ۲ـ یا از مفهوم رقابت آ

سازی  خودرو  پیشرفته  فوق  صنعت  از  کسی  اینکه  یا  و  ۳ـ 
نگفته! بابا  این  به  چیزی  جهان 

از این بنده خدا بپرسد: یعنی یک نفر نیست 
حسابی!  مرد  دهی؟«.  پاسخ  چه  سازی،  چه  گویی،  »چه 
نامساوی  قسمت  چند  به  تصادف،  کوچکترین  با  که  خودرویی 
که  می ارزد  تومان  میلیون   200 صورتی  در  و  می شود  تقسیم 
از  شما  بعد  باشد)!(؛  داشبوردش  داخل  میلیون   190 دستکم 

می کنید؟! صحبت  رقابت 
رئیس  کنند،  تولید  خودرویی  چنین  ها  شرکت  اگر  ژاپن  در 
کمپانی اگر از هاراگیری جان سالم به درد ببرد، فرمان خودرو 
را از پهنا توی حلقش می کنند تا این چنین با جان مردم بازی 

! نکند
با این وجود باید اذعان کرد که صنعت خودروسازی در کشور 
در  اقتصادی  نظام  و شگفتانه های  ها  از شاهکار  یکی  ما هنوز 
کم  خودروهای  همین  که  چرا  می شود.  محسوب  دنیا  سراسر 
بر هم زدنی پیش فروش می شوند  پر مدعا، در مژه  و  طمطراق 
نوع،مدل،قیمت،رنگ  که  چرخی  چهار  خرید  برای  مردم  و 
بدنه، بیمه، تاریخ تحویل، محل تحویل، قیمت نهایی و اجزای 
و  می کشند  صف  نیستند،  مشخص  آن  بدنه  روی  باقیمانده 
متوسل  باید  هم  سوفسطایی  خودروهای  چنین  نام  ثبت  برای 
به برخی واسطه ها شوند و پول چایی و شیرینی هم بپردازند! 
نقصی  هر  خویش  حد  اند:»به  گفته  هم  قدیم  از  روی،  هر  به 

است.« کمال 
حد  از  بیش  ها،  خودرو  و  خودرو  صنعت  ما  کشور  در  حاال 
نیست  داخلی  کنندگان  تولید  تقصیر  این  و  هستند  باکماالت 
تحمل  را  کماالت  این  و  بیاورند  قلت  ِان  کمتر  باید  هم  مردم  و 

. کنند
به  نیاز  سازی  خودرو  صنعت  که  این  به  عنایت  با  خاتمه  در 
حمایت جانی و مالی بیشتری دارد، چند راهکار سوفسطایی و 
افاضه می کنیم؛ علی  این صنعت  رونق  فرسا در خصوص  فلک 

الله: برکت 
الف( الزام مسئوالن به استفاده از خودروهای داخلی:

ای  بخشنامه  خودروسازی  صنعت  بیشتر  تقویت  منظور  به 
و  مجلس  نمایندگان  و  مدیران  مسئوالن،  همه  و  شود  صادر 
خانواده های آنها به استفاده از خودروهای داخلی ) با اولویت 

شوند. ملزم  پراید( 
به قطعه: مقایسه قطعه  ب( 

در راستای توجیه مردم در خصوص عدم تفاوت های ماهوی 
بین خودرو های داخلی و خارجی و استاندارد بودن محصوالت 
با  تلویزیونی  زنده  برنامه  یک  در  می شود  پیشنهاد   ، داخلی 
با  ها  خودرو  این  مختلف  قطعات  تک  تک  کارشناسان،  حضور 
و  شوند  مقایسه  بنز،  یا  و  ام  بی  مثل  میلیاردی  خودروی  یک 
مردم متوجه شوند که خودرو های تولید داخل هیچ چیز کمتر 

ندارند. دنیا  روز  خودروهای  از 
از فرمان و بوق و ترمز و کوئل و دلکو گرفته تا صندلی و آینه 
و قالپاق و الستیک زاپاس و جک و … تازه اگر مدل خودرو را به 
بندی  بسته  و شلوار خودرو هم در  ارسال کنند، کت  سرشماره 

منحصر به فرد به آدرس شان ارسال می گردد.
پ( شبیه سازی تصادف:

در این روزهای طالیی رسانه ملی که در برنامه های تبلیغاتی 
و  سبزی  قورمه  و  چای  لکه  بیننده،  ها  میلیون  انظار  مقابل  در 
پیشنهاد  می کنند،  پاک  ها  لباس  روی  از  را  خودنویس  جوهر 
جناب  هم  داخلی  خودرسازی  صنعت  از  حمایت  در  می شود 
داخلی مملکت، دسته جمعی  رؤسای خودروسازی  و  محجوب 

کنند. پیدا  حضور  تلویزیونی  برنامه  یک  در 
خودروی  داخل  نشستن  با  ملی،  رسانه  حیاط  در  آنگاه 
نمادین  صورت  به  ساعت،  در  کیلومتر   ۱۰ سرعت  با  پراید، 
والیبالی،  میله  یک  با  ِملو،  خیلی  پور  فردوسی  عادل  قول  وبه 
تصادف  مشابهی،  چیز  یا  بامبویی  تنه  گلدانی،  درختی،  نهال 
در  دادند،  اجازه  پزشکان  اگر  بعد  باشند؛  داشته  مختصری 
صورت تمایل، در بیمارستان راجع به استاندارد های 8۵ گانه، 

نمایند! نظر  اظهار  داخلی  خودروهای  ایمنی  و  کیفیت 

ر ـُ َتَلنگ

گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس      ◄
مانند  تروریستی  جریان های  از  استفاده 
یک  سوریه  نفت خیز  مناطق  در  داعش 
که  است  منابع  این  بر  تسلط  برای  ابزار 
ادامه  برای  آن  از  هم  آمریکایی ها  البته 
می کنند. استفاده  منطقه  در  خود  حضور 
مسائل  کارشناس  زنگنه«  »صباح 
قاچاق  دالیل  و  ابعاد  تشریح  در  منطقه 
با  آمریکا در گفت وگو  از سوی  نفت سوریه 
منطقه  در  آمریکا  نقش  کرد:  اظهار  ایلنا 
منابع  و  منافع  از  بهره گیری  پایه  بر  بیشتر 
یاد  به  است.  آسیا  غرب  کشورهای  نفتی 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  که  داریم 
دلیل  که  بود  گفته  متحده  ایاالت  پیشین 
نفت  به  دسترسی  عراق،  به  آمریکا  حمله 
این کشور بوده و ما هم برای تٔامین منافع 
و هزینه هایی که در سال ۲۰۰۳ به بعد در 
و  نفت عراق  بر  داده ایم،  انجام  این کشور 
استفاده از آن به نفع خود متمرکز شدیم. 
از زمان بوش پسر تاکنون  سیاست مذکور 
و  است  شده  پیگیری  عراق  و  سوریه  در 
کردن  اجرایی  دنبال  به  هم  یمن  در  حتی 
این موضوع هستند؛ تا جایی که نیروهای 
یمن  نفت خیر  مناطق  در  آمریکا  نظامی 

طبیعی  منابع  به  چشم  و  هستند  مستقر  
دوخته اند. کشور  این 

اوضاع  اما  سوریه  در  داد:  ادامه  وی 
نفت  منابع  چراکه  است؛  پیچیده  کمی 
و  شرق  شمال  منطقه  در  عمومًا  سوریه 
دارد  قرار  عراق  کشور  این  با  مشترک  مرز 
را  کشور  این  نفت  آنها  جهت  همین  به  و 
به  زمینی  مسیر  طریق  از  و  غارت  از  پس 
با عراق  این کشور  سمت مرزهای مشترک 
در  هم  ترکیه  اتفاقًا  که  می کنند  هدایت 
وضعیت  این  نظاره گر  و  دارد  حضور  آنجا 
سوریه  نفت  فروش  روند  در  حتی  و  است 
نفت  این  از  بخشی  می کند.  فعالیت  هم 
داعش  حفاظت  تحت  و  اسکورت  با  هم 
عراق  مرز  به  هم  سپس  و  می شود  قاچاق 
به  آنجا  از  و  می شوند  منتقل  سوریه  با 
و  حتی  و  عراق  کردستان  اقلیم  و  موصل 
در  می کنند.  پیدا  انتقال  االنبار  استان 
می شود  مصرف  نفت  این  از  بخشی  آنجا 
عراق  کردستان  طریق  از  دیگر  بخشی  و 
که  مناطقی  به  ترکیه  از  و  منتقل  ترکیه  به 
مدنظر آمریکا است قاچاق می شود و پول 
مدل های  یا  فیزیکی  صورت  به  هم  آن 

می شود. دریافت  دیگر 

تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
روند  این  در  که  باشید  داشته  توجه  کرد: 
در  تروریستی  جریان های  از  استفاده 
و  داعش  عناصر  استقرار  و  مناطق  این 
برای  ابزار  مابقی جریان های رادیکال یک 
همچنین  و  است  سوریه  نفت  بر  تسلط 
ادامه  برای  ابزار  همین  از  آمریکایی ها 
استفاده  سوریه  و  منطقه  در  خود  حضور 
 ۲۰۱۲ سال  از  روند  این  که  می کنند 
مقاطعی  در  صرفًا  و  دارد  ادامه  تاکنون 
پروژه  یک  این  است.  شده  نوسان  دچار 
آمریکایی ها  که  می رود  شمار  به  کالن 
و  دولتی  عناصر  تمام  از  می کنند  سعی 
غیر دولتی به نفع خود و برای غارت نفت 
این در حالی است  سوریه استفاده کنند. 
آمریکایی ها  نفت دزدی  یا  نفت  که قاچاق 
سابقه  به  مسبوق  سوریه  شرق  شمال  در 
می شود  برداشت  که  حجمی  اما  است 
پیدا کرده است  افزایش  به گذشته  نسبت 
جدید  سناریوی  یک  گویای  خود  این  که 
است و شاید هم در برخی نقاط به پرونده 
آن  از  برآمده  انرژی  بحران  و  اوکراین 

شود. مربوط 
معتقدم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 

و  قاچاق  شبکه  احیای  به  روند  این 
و  می کند  کمک  منطقه  در  تروریسم 
شود.  آنها  دوباره  تقویت  باعث  می تواند 
که  می دهد  نشان  نوعی  به  مسیر  این 

حاکمان و بازیگران غیردولتی هنوز هم در 
و شبکه  روند هستند  این  حال طی کردن 
دست  در  راستا  همین  در  را  بزرگی  فساد 
و  میان  این  در  هم  سوریه  دارند.  هدایت 
عالوه  باید  نفت  قاچاق  تشدید  به  توجه  با 
بر محور سیاسی، راهکار حقوقی را دنبال 

سارق  عنوان  به  را  آمریکا  اقدام  و  کند 
نفتی خودش در دیوان دادگستری  منابع 
هم  دوم  مسیر  شود.  پیگیر  المللی  بین 
نیروهای  بتواند  تا  است  نظامی  اقدام 

و  ترکیه  نظامیان  یا  )تروریست ها  اشغالگر 
همین  به  و  کنند  خارج  آنجا  از  را  آمریکا( 
در  را  خود  اولویت بندی های  باید  ترتیب 
آمریکا  توسط  نفت  قاچاق  با  مبارزه  بحث 
آن  غیردولتی  و  دولتی  هم پیمانان  و 

► کند.    مشخص 

صدرالحسینی تشریح کرد: 

● استفاده امریکا از جریان های تروریستی برای تسلط بر منابع نفتی سوریه و منطقه   ●

لین  با  گفتگو  فارن پالیسی     ◄
این  با  را  سیاسی اش  ستون نویس  اودانل، 

است: کرده  آغاز  توضیحات 
این روزها اولین سالگرد رویدادی است 
که حتی تیزبین ترین اذهان نظامی آمریکا 
وقوعش  از  جهان-  مردم  بقیه  مثل  نیز- 
که  روزی  شدند.  شوکه  و  شگفت زده 
رسمی  انتشار  از  که  طالبان-  جنگجویان 
نظامی  نیروهای  قریب الوقوع  خروج  خبر 
بودند-  آمده  وجد  به  افغانستان  از  آمریکا 
تصرف  را  کابل  ریاست جمهوری  کاخ 
اعالم  جهانیان  به  خود  زبان  به  و  کردند 
شده  تمام  دیگر  جنگ  »این  که  کردند 

است«.
به  ابدی  جنگ  این  پایان  واقعا  اما 
قرار  بهتر  عبارت  به  یا  بود-  چه  معنای 
از آن رخ دهد؟  بعد  اتفاق دیگری  بود چه 
فارن پالیسی  ستون نویس  اودانل،  لین 
پس  و  پیش  افغانستان  تفاوت های  درباره 
از پیروزی طالبان می گوید که این جا هیچ 
متوقف  کشتارها  »حتی  نداد:  رخ  اتفاقی 
که  است  رژیمی  طالبان  چون  نشدند، 
هیچ چیزی به جز خشونت باعث رضایتش 

نمی شود«.
لین  با  حق  احتماال  قضاوت  این  در 
اودانل است. به هر حال او مدت ها از کابل 
برای فارن پالیسی گزارش نوشته و البته تا 
طالبان  دست  در  هم  گذشته  ماه  همین 
سال  یک  فارن پالیسی،  بود.  بازداشت 
البته  افغانستان،  بر  طالبان  تسلط  از  بعد 
وضعیت  مورد  در  نیز  دیگری  مهم  سؤاالت 
افغانستان دارد: مثل چیزهایی که اتفاقی 
سرنشین  بدون  هواپیمای  حمله  مانند 
درباره  الظواهری  ایمن   به  متحده  ایاالت 
می کند؛  افشا  طالبان  حکمرانی  شیوه 
که  حاال  پاکستان  آیا  که  پرسش  این  یا 
در  آشکارا  طالبان  بی رحمی  و  وحشیگری 
ضمنی  تأیید  از  گرفته،  قرار  دید  معرض 
ما  نه.  یا  است  شده  پشیمان  گروه  این 
مایکل  و  اودانل  لین  از  را  پرسش ها  این 
افغانستان  مسائل  کارشناس  کوگلمن 

پرسیده ایم.
گفتگوی  متن  مطلب  ادامه  در 

است: آمده  فارن پالیسی 
تجربه  اودانل؛  لین  خانم  سوال: 
چه  طالبان  توسط  شدن  بازداشت 
حکمرانی  توانایی  درباره  شما  به  چیزی 

داد؟ نشان  آن ها 
لین اودانل: فکر می کنم این یک سؤال 
راه  که  است  هوشمندانه ای  و  خوب  واقعًا 
شخصی ام  تجربه   و  من  از  فراتر  جایی  به 
واقعًا  که  می برد  قلمرویی  به  و  می کند  باز 
چه  طالبان  حکومت  تحت  افغانستان  در 
بود  هم  دلیل  همین  به  اصال  و  می گذرد- 
که من دوباره حدود یک سال بعد از خروج 
بار  آخرین  که  رفتم  آن جا  به  افغانستان  از 
بودم  دیده  شهر  به  طالبان  ورود  زمان  در 
واقعًا  که  بودم  سردرگم  هم چنان  و  هنوز  و 
بنابراین  است.  چگونه  آن جا  وضعیت 
و  بروم  افغانستان  به  خودم  گرفتم  تصمیم 
چیزی  اما  ببینم.  خودم  را  سواالتم  پاسخ 
از  گذاشته  آموخت،  من  به  سفر  این  که 
واقعا  سطح  یک  در  ناتوانی  و  بی کفایتی 
که  بود  عجیبی  مصونیت  خنده دار، 
قبال  در  خودشان  برای  طالبان  مقامات 
مجازات های احتمالی آینده در نظر گرفته 
کنوانسیون های  تمام  به رغم  مثال  بودند. 
حقوق بشر و قوانین بین المللی نه تنها مرا 
را  افرادی  بلکه  کردند،  بازداشت  و  تهدید 
هم که من با آن ها در تماس بودم دستگیر 

هم  مرا  راننده  حتی  و  کردند  بازجویی  و 
سه روز در انفرادی زندانی کردند و در این 
محرومش  خواب  از  و  زدند  کتکش  مدت 
ماشینش  و  تلفن  هم  کار  آخر  در  و  کردند 
جالب  کردند.  ضبط  هفته  یک  مدت  به  را 
که  هم  مهمانخانه ای  مدیر  حتی  که  این 
قرار  تهدید  مورد  داشتم  اقامت  آن جا  من 
گرفت و به او گفتند می توانند محل کارش 
جریان  یک  یعنی  این ها  کنند.  تعطیل  را 

نوعی  بهتر  عبارت  به  یا  خشونت  پنهانی 
خشونت پنهان مانده وجود دارد و در تمام 
هولناکی  داستان های  گذشته  سال  یک 
آزارهای  و  بازداشت ها  درباره  نوع  این  از 
حال  هر  به  است.  شده  روایت  خودسرانه 
در  هنوز  نیز  مردم  از  زیادی  بسیار  عده 
زندان یا فراری هستند و البته تعداد بسیار 
زمینی  مرزهای  سوی  آن  به  هم  زیادی 
رژیم  کل  در  کرده اند.  فرار  افغانستان 
جز  چیزی  هر  از  که  است  رژیمی  طالبان 
خشونت ناراحت و ناراضی است و تنها راه 
خشونت  از  استفاده  یا  تهدید  در  را  اقتدار 

. می بیند
عزیز؛  کوگلمن  مایکل  سوال: 
کشته  به  منجر  حمله  بگویی  می توانی 
القاعده  رهبر  الظواهری  ایمن  شدن 
توانایی  مورد  در  چیزی  چه  فاش کننده 

بود؟ طالبان  حکمرانی 
این  چیز  مهم ترین  کوگلمن:  مایکل 
طالبان  که  را  افسانه ای  ماجرا  این  که 
جلوی  این که  بر  مبنی  می کردند  تبلیغ 
گرفته اند،  را  تروریستی  گروه های  فعالیت 
آشکار  نقض  که  همان طور  برد.  بین  از 
دولت  بین  که  بود  هم  دوحه  توافقنامه 
ترامپ و طالبان امضا شده بود و می گفت 
خاک  از  استفاده  اجازه  طالبان  که 
امنیت  برای  که  کسانی  به  را  افغانستان 
آمریکا تهدیدآمیز هستند، نخواهد داد. به 
الظواهری  ایمن  که  است  واضح  حال  هر 
طالبان  بلندپایه  مقامات  اطالع  بدون 
طوالنی  چنین  زمانی  مدت  نمی توانست 
که  این  به  بود  معروف  که  محله-  آن  در  را 
دارد-  قرار  طالبان  کنترل  تحت  شدت  به 
زیادی  گزارش های  البته  و  کند.  زندگی 
دارند  این  از  حکایت  که  دارد  وجود  هم 
متعلق  ظواهری  سکونت  محل  خانه  که 
حقانی  سراج  نزدیک  دستیاران  از  یکی  به 
شبکه  ارشد  رهبران  از  یکی  که  بوده- 
حقانی و اتفاقا وزیر داخله رژیم طالبان نیز 
کشته  که  گفت  می توان  بنابراین  هست. 

شدن ظواهری کار را مطمئنًا برای طالبان 
مانع  زیادی  حد  تا  و  کرد  خواهد  سخت تر 
این  بین المللی  شدن  شناخته  به رسمیت 
رژیم خواهد شد. به هر حال برای بسیاری 
بزرگ ترین  حاضر  حال  در  کشورها  از 
که  واقعیت  این  و  است  تروریسم  نگرانی 
خود  خاک  در  تروریسم  مهار  برای  طالبان 
حتی  و  نمی کند-  تالش  کافی  اندازه  به 
رئیس القاعده دقیقًا در وسط کابل زندگی 

از  بسیاری  برای  که  است  واضح  می کند- 
باشد. نگران کننده  کشورها 

از  یکی  عنوان  به  مایکل؛  سوال: 
به  را  پاکستان  تحوالت  که  کارشناسانی 
موضع  نظرت  به  می کنی؛  دنبال  دقت 
طالبان  حکومت  درباره  اسالم آباد 

است؟ چگونه 
می کنم  احساس  کوگلمن:  مایکل 
بعد  که  خریدارانی  مثل  پاکستان-  شاید 
پس  چیزی،  خرید  برای  تالش  مدت ها  از 
نوعی  به  آن  آوردن  به دست  در  موفقیت  از 
از  حمایت  از  حدی  تا  می شوند-  پشیمان 
معنا  این  به  باشد.  شده  پشیمان  طالبان 
ابتدا  در  شاید  کابل  بر  طالبان  کنترل  که 
قرار  بسیاری  استقبال  مورد  پاکستان  در 
سال های  پاکستان  که  )چرا  باشد  گرفته 
در  دولتی  تسلط  در  را  منافعش  زیادی 
پاکستان  دوست  که  می جست  کابل 
روابطی  همواره  هم  طالبان  البته  و  باشد 
یک  در  اما  داشت(،  پاکستان  با  نزدیک 
در  تنش هایی  ایجاد  شاهد  گذشته  سال 
یکی  که  بودیم  طالبان  و  پاکستان  روابط 
از آن ها در زمینه مرز پیش آمد که در این 
یک سال طالبان هم مثل تمام دولت های 
پاکستان  استقالل  زمان  از  افغانستان 
مرز  پذیرش  بار  زیر  هرگز  سو  این  به 
باعث  این  و  نرفت  پاکستان  و  افغانستان 
درگیری طالبان با سربازان پاکستانی شد. 
هم  طرفین  بین  اختالف  موضوع  دیگر 
افغانستان(  در  )ساکن  پاکستان  طالبان 
بوده که یک تهدید برای پاکستان به شمار 
حمالت  هم  اخیر  ماه های  در  و  می آیند 
و  داده اند-  افزایش  پاکستان  به  را  خود 
البته برخالف امیدواری پاکستان مبنی بر 
نه  را مهار کند،  تهدید  این  این که طالبان 
تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه حتی طالبان 
و  پاکستان  طالبان  میان  میانجی گری  در 
و  نکرده  عمل  خوب  نیز  پاکستان  دولت 
این ها  رسانده اند.  بن بست  به  را  مذاکرات 
و  پاکستان  دولت  بین  روابط  یعنی  همه 

چیزی  از  پیچیده تر  افغانستان  طالبان 
است که تصور می شود. البته این موضوع 
و  بی اعتمادی ها  همیشه  و  نیست  تازه 
داشته،  وجود  طرفین  میان  اختالفاتی 
در  طالبان  که  حاال  می کنم  فکر  ولی 
بیشتر  کمی  موضوع  این  هستند،  قدرت 
مطمئنا  حال  این  با  است.  شده  آشکار 
عنوان  به  پاکستان  به  طالبان  نگاه 
به  روزی  است  امیدوار  که  است  کشوری 

هم،  باز  ولی  کرد.  خواهد  کمک  طالبان 
حتی  کشوری  هیچ  هنوز  که  موضوع  این 
رسمیت  به  را  طالبان  رژیم  پاکستان، 

است. توجه  قابل  نشناخته، 
پاکستان  پشیمانی  به  شما  سوال: 
این  خواستار  که  هند  اما  کردید.  اشاره 
وضعیت نبود، به تازگی سفارت خود را 
بدیهی  است.  کرده  بازگشایی  کابل  در 
در  را  دموکراسی  هندی ها  که  است 
منطقه ترجیح می دهند، اما با این حال 
با  دیپلماتیک  گفتگوهای  آغاز  حال  در 
چگونه  را  رویکرد  این  هستند.  طالبان 

می کنید؟ تحلیل 
از  یکی  این  برای من،  کوگلمن:  مایکل 
ژئوپلیتیک  نقطه عطف های  چشمگیرترین 
منطقه است. در واقع ناظران و تحلیلگران 
خروج  از  پس  که  می کردند  فکر  زیادی 
روسیه  و  چین  مانند  کشورهایی  آمریکا 
وارد  طالبان  با  همکاری  برای  پاکستان  و 
هند  ضرر  به  این  و  شد  خواهند  عمل 
دولت های  به  حال  هر  به  که  بود  خواهد 
با  وضوح  به  و  بود  نزدیک  طالبان  از  قبل 
طالبان دوستی نداشت و حتی جنگجویان 
اتباع  و  منافع  به  بارها  گذشته  در  طالبان 
جای  به  ولی  بودند.  کرده  حمله  هند 
که  رفت  پیش  جوری  شرایط  توقعات  این 
با طالبان رسید  این مشکالت  به  پاکستان 
و  شد  میدان  وارد  هند  دیگر  سوی  از  و 
و  کرد  بازگشایی  حدی  تا  را  خود  سفارت 
می کنم  فکر  که  کرد-  بهتر  هم  را  روابطش 
یک تصمیم بسیار زیرکانه بوده و به دهلی 
افغانستان  را در  نو اجازه داده منافع خود 
هند  که  خصوص  به  کند.  دنبال  راحت تر 
در  کمک هایی  ارائه  در  طوالنی  سابقه 
زمینه توسعه افغانستان دارد و در کنار این 
مورد  در  نگرانی هایش  و  منافع  می تواند 
طیبه  لشکر  قبیل  از  تروریستی  گروه های 
در  و  کند  پیگیری  نیز  را  محمد  جیش  و 
در  چین  و  پاکستان  اقدامات  با  حال  عین 
از  هند  نهایت،  در  کند.  مقابله  افغانستان 

قبل حضور در افغانستان به دنبال تسهیل 
یک  که  است  مرکزی  آسیای  به  دسترسی 
می آید. شمار  به  هند  برای  حیاتی  منطقه 
در  شما  از  می خواهم  لین؛  سوال: 
و  بپرسم-  بشر  حقوق  وضعیت  مورد 
چه  افغانستان  در  موضوع  این  که  این 
وضعیتی دارد؟ به عنوان روزنامه نگاری 
افغانستان  در  سال  سال های  که 
جامعه  که  بگویید  می توانید  بوده اید، 
کارهایی  چه  زمینه  این  در  بین الملل 

دهد؟ انجام  می تواند 
بسیار  پرسش  این  پاسخ  اودانل:  لین 
می کنم  فکر  که  خصوص  به  است.  دشوار 
نگاهی  دارند  دوست  مردم  از  بسیاری 
افغانستان  وضعیت  به  تجدیدنظرطلبانه 
داشته باشند و باور کنند که تسلط طالبان 
شدت  به  کشور  این  در  اوضاع  شده  باعث 
فراموش  حال  این  با  شود.  وحشتناک 
نیز  قبلی  جمهوری  زمان  در  که  کرد  نباید 
بود.  هولناک  بسیار  افغانستان  وضعیت 
فقیرترین  از  یکی  افغانستان  حال  هر  به 
کشور  این  دولت  و  بود  جهان  کشورهای 
به  دنیا  دولت های  فاسدترین  از  یکی  هم 
قبل  ماه  چند  که  جایی  تا  می آمد،  شمار 
سازمان  افغانستان  جمهوری  فروپاشی  از 
زمستان  در  که  بود  کرده  پیش بینی  ملل 
گرسنگی  از  نفر  میلیون   11 گذشته 
کرد  کتمان  نمی توان  البته  مرد.  خواهند 
باعث  افغانستان  بر  طالبان  تسلط  که 
این  به  که  شده-  وضعیت  این  شدن  بدتر 
اقتصاد  نمی دانند  طالبان  که  است  دلیل 
نظر  به  البته  و  کنند  اداره  باید  چگونه  را 
زمینه  این  در  هم  تالشی  که  می رسد 
میان  این  در  دهند.  انجام  نمی خواهند 
بگویند  دارند  تالش  خیلی ها  که  این  با 
عین  در  و  کارآمدترند  به مراتب  طالبان  که 
عنوان  به  و  دارند-  هم  کمتری  فساد  حال 
جمع آوری  مرزها  در  که  را  مالیاتی  مثال 
شغل  ایجاد  مردم،  تغذیه  صرف  می کنند 
برای  اما  می کنند-  اقتصادی  توسعه  و 
که  نشده  ایجاد  امیدواری  این  هنوز  مردم 
فکر می کنم  بهتر خواهد شد.  اوضاع  فردا 
اولین گام برای ایجاد این حال و هوا آغاز 
دالر  میلیارد   9 تمام  آزادسازی  مذاکرات 
البته در  و  باشد  افغانستان  ذخایر خارجی 
شود  حاصل  اطمینان  باید  مذاکرات  این 
خواهد  افغانستان  مردم  به  پول  این  که 
جریان  به  پول  این  باید  واقع  در  رسید. 
کارمندان  به  دستمزد  عنوان  به  و  افتد 
صرف  را  آن  هم  آن ها  تا  شود،  پرداخت 
خرید لوازم و مایحتاج خود کنند و اقتصاد 
افغانستان  در  ولی  من  درآید.  حرکت  به 
فعالیت  شده،  متوقف  همه چیز  که  دیدم 
برابر  سه  نان  قیمت  ندارد،  وجود  تجاری 
پیدا  امیدشان  تنها  هم  کارگران  و  شده، 
در  روزمزد  کارگر  عنوان  به  کار  کردن 
برای  فعالیت های ساخت و ساز است- که 
سوی  از  می کشند.  صف  هم  کار  همین 
دیده  خیابان ها  در  اتومبیلی  هیچ  دیگر 
پس  از  ماشین  صاحبان  چون  نمی شود، 
از  هم  طالبان  و  برنمی آیند  بنزین  هزینه 
دزدیده.  را  شهروندان  ماشین های  سو  آن 
یکی  است.  وحشتناکی  وضعیت  واقعا 
حتی  دیپلماتیک  نهادهای  مقامات  از 
حدی  تا  شرایط  که  گفته  زمینه  این  در 
می توان  لحظه  هر  که  است  هولناک 
اقسام  و  انواع  و  غذایی  شورش های  وقوع 
در  مردم  که  فقری  و  تحقیر  علیه  تظاهرات 
 / کشید.  انتظار  را  می خورند،  غوطه  آن 
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هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
۱ -رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۰۵ آقای 
مترمربع پالک شماره۱   ۱۰۲ به مساحت  باب ساختمان  در ششدانگ یک  فرزند حسن  فرد  پهلوانی  محمد 
فرعی از ۱۰۷۷۳ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در 

دفتر ۳۲8 صفحه ۲۴۵.)م الف ۱۴۳۲۱( 
۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۷۹۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۱۵ خانم 
به مساحت ۱۰۲ مترمربع پالک شماره  باب ساختمان  فاطمه حسینی فرزند حسین شاه در ششدانگ یک 
۱۳فرعی از ۱۱۳۹۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندمالکیت مشاعی صادره 
در دفتر ۲۳۹ صفحه ۱۷۱ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۵۰۲8۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ دفترخانه 

۲۶ قم.)م الف ۱۴۳۲۲( 
۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۲۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۲۱۱ آقای 
پالک  مترمربع   ۴۲/۶۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  احمدآبادی  ناصر 
مشاعی  سندمالکیت  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۶8۲۷ از  فرعی   ۱ شماره 
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مورخ   ۲۵8۴۱ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۲۶۳ صفحه   ۱۱۷ دفتر  در  صادره 

 )۱۴۳۲۳ الف  م  قم.)   8۶ دفترخانه 
۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۴8 آقای 
محسن قمی زاده فرزند مهدی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۱۲/۲8 مترمربع پالک شماره 
از علی  الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  ۱۱۲۱۲ اصلی 
سزاوار خریداری به موجب سند صلح شماره ۹۶۵۲ مورخ ۱۳۲۲/۰8/۲۱ دفترخانه یک قم.)م الف ۱۴۳۲۴(  
۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱888 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۹۵ آقای 
پالک  مترمربع   ۱۲۴/۰۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  محمودی  ابوالفضل 
در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۹۵۶۷ شماره 
مورخ   ۴۶۱۲۴ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۲۵۴ صفحه   ۳۲8 دفتر  و   ۱۹۶ صفحه   ۱۲8 دفتر 

 )۱۴۳۲۵ الف  قم.)م   ۴۶ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۰/۱8
۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۲۴۵ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۶۱ خانم 
مترمربع   ۳۲۷/۰۷ مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  در  سیدجعفر  فرزند  میرضرابی  السادات  فاطمه 
پالک شماره ۱۱۳۹۵/۴۶ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
به موجب سند رسمی شماره ۵۱۴88  الکترونیکی ۱۳۹8۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۳۵۷۲ خریداری  صادره در دفتر 

الف ۱۴۳۲۶(   مورخ ۱۳۹8/۰۵/۰۹ دفترخانه ۵۹ قم.) م 
۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۹88 مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱8۱۶ آقای 

احمد منصوریان فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۴ 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۲۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ 

دفترخانه ۱۱۳ قم.) م الف ۱۴۳۲8( 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  و  گهی  از نشر آ آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  تایید قرار گرفته  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  گهی  انتشار آ تاریخ  از  ۲ ماه  باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
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 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

بود. 
گهی  گهی های ثبتی نوبت دوم: با توجه به مفقود شدن بی سابقه روزنامه های نوبت دوم آ )اصالحیه چاپ آ
می  چاپ  مردادماه   ۳۰ تاریخ  در  مذکور  ثبتی  های  گهی  آ مجددا   ۱۴۰۱ مردادماه   ۲۶ مورخه  ثبتی  های 

گردد.(
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

تعداد روستاهای  90 شمسی  نیمه های دهه      ◄
گردید  اعالم  آبادی  پارچه   200 بر  بالغ  قم  استان 
خانوار   20 باالی  روستا   131 میان  میان  این  از  که 

اند. داشته  جمعیت 
به گزارش روزنامه گویه؛ مسئله روستا در جمهوری 
مورد  از موضوعات  امروز  به  تا  انقالب  بدو  از  اسالمی 
از  برخی  و  رفته  می  شمار  به  کشور  مسئوالن  توجه 
بنیاد  یا  سازندگی  جهاد  همانند  انقالبی  های  حرکت 
در  تحول  ایجاد  برای  عمدتا  اسالمی  انقالب  مسکن 
روستاهای محروم و فراموش شده کشور شکل گرفت.
ایران  روستاهای  ستمشاهی  نظام  های  سیاست 
چون  هایی  برنامه  و  کشاند  اضمحالل  ورطه  به  را 
کشور  های  سرزمین  طبیعی  منابع  ارضی  اصالحات 

نمود. تجزیه  را 
روستاها  طبیعی  فرهنگ  و  اقتصاد  در  دستکاری   
حجاب  کشف  قانون  همچون  پهلوی  رژیم  در 
و  شد  همراه  بلندمدت  و  مخرب  اثرات  با  رضاخانی 
مملکت  کشاورزی  و  اقتصاد  گریبانگیر  امروز  به  تا 
برای  فراوانی  زحمات  انقالب  پیروزی  از  بعد  است. 
و  اقتصادی  تحوالت  اما  شد  کشیده  روستاها  احیای 
روند  زندگی  سبک  تغییر  با  همراه  جامعه  اجتماعی 

زد. دامن  را  شهرها  به  مهاجرت 

بنا بر آخرین اطالعات آماری در نیمه های دهه 
از  بیش   ،95 و   94 های  سال  یا  شمسی  گذشته 
که  است  بوده  سکنه  دارای  قم  روستای  دویست 
از این میان 131 روستا باالی 20 خانوار جمعیت 
هدفمند  و  روستا  توسعه  جهت  در  اند.  داشته 
قانونی  مبنای  و  مالک  یک  آن  های  برنامه  شدن 
نام  روستایی  هادی  طرح  که  گردید  اجرا  و  وضع 
های  فعالیت  همه  محور  و  توسعه  سند  که  گرفت 
اقتصادی و یا عمرانی در روستاها شد. استان قم 
کمتری  روستاهای  از  ها  استان  سایر  به  نسبت 
روستاهای  تعداد  کلی  طور  به  و  است  برخوردار 
از  که  است  بوده  روستا   204 قم  در  سکنه  دارای 
شمرده  خانوار   20 باالی  روستای   131 میان  این 
اخیر  تعداد در سال های  این  شده است که طبعا 
روستاهای  برای  دولت  است.  نبوده  کاهش  بدون 
پنجم  قانون  در  را  هایی  برنامه  خانوار   20 پایین 
روستاهای  برای  تماما  خدمات  و  نداشت  توسعه 
باالی 20 خانوار اختصاص می یافت که در استان 
قم برای همه روستاهای باالی 20 خانوار جمعیت 

گردید. تهیه  را  هادی  طرح 

روستا  توسعه  هدایت  طرح  این  هدف  ترین  مهم 
همچنین  و  آن  کاربری  و  زمین  از  استفاده  نحوه  و 
در  مهم  محور  یک  عنوان  به  و  است  روستا  محدوده 
اما  است  بوده  تاکید  مورد  روستا  های  فعالیت  همه 
در حال حاضر بخشی از کارشناسان می گویند طرح 
روستاها  تحول  طرح  ترین  کالن  عنوان  به  هادی 

باشد. می  خود  ویژه  اشکاالت  دارای 
جالب  رویداد  یک  شاهد  قم  استان  رابطه  این  در 
همایش  است.  بوده  روستایی  تحول  زمینه  در  توجه 
تسهیل  مبانی  و  روستایی  حکمرانی  روزه  چهار 
و  دهیاران  بخشداران،   ، فرمانداران  حضور  با  گری 
قم  در  کشور  سراسر  روستا های  در  مستقر  روحانیون 
مسیر  تصحیح  بخش  نوید  که  است  کرده  کار  به  آغاز 
تحول در روستاهای باقی مانده استان و کشور است. 
این در حالی است برخی آمارها و اظهارات می گویند 
تنها  و  اند  شده  شهرنشین  ایران  جمعیت  درصد   70

کنند. می  زندگی  روستاها  در  درصد   30
و  کویری  استان های  امور  در  کشور  وزیر  نماینده 
اشاره  با  همایش  این  افتتاحیه  در  زدایی  محرومیت 
گفت:  کشور  خودکفایی  در  روستا ها  سازنده  نقش  به 
و  هستند  کشور  اقتصادی  لنگرگاه های  روستا ها 
سرمایه گذاری  روستا ها  در  دولت  کنار  در  باید  مردم 
به لزوم اجرای طرح های  با اشاره  کنند. مجید بکایی 
برخی  گسترده  واردات  گفت:  روستا ها  در  تحولی 
دهنده  نشان  باغی  و  دامی  کشاورزی،  محصوالت 

روستاهاست.  در  ما  عقب ماندگی های 
را  انسانی  نیروی  همایش  این  در  نیز  قم  استاندار 
گفت:  و  کرد  عنوان  جامعه  رشد  عنصر  اصلی ترین 
دارد  وجود  ما  کشور  در  خوبی  بسیار  انسانی  نیروی 
ریزی  برنامه  کافیست  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  و 
با  شاهچراغی  تقی  محمد  سید  دهیم.  انجام  کامل 
متناسب  باید  مدیران  برنامه ریزی های  اینکه  بیان 
گروه های  افزود:  باشد  میدان  و  جامعه  وضعیت  با 
میدان  در  موفق  و  موثر  حضور  بارز  نمونه  جهادی 
دیگر  به  خوبی  به  باید  موفق  تجارب  این  و  هستند 
به  فضای  به  اشاره  با  وی  شود.  منتقل  هم  گروه ها 
رسانی  خدمت  برای  سیزدهم  دولت  در  آمده  وجود 
زیادی  بسیار  کار های  تاکنون  گفت:  مردم  به  بیشتر 
که  هستند  مشکالت  برخی  اما  است؛  شده  انجام 
همایش هایی  چنین  برگزاری  با  که  مانده  زمین  روی 

کرد. برطرف  را  آن ها  میتوان 

آموزش  و  راهبردی  مطالعات  مرکز  آموزش  معاون 
از  بسیاری  گفت:  مراسم  این  در  نیز  کشور  وزارت 
مشکالت مردم و روستاییان در خود روستا قابل حل و 
رفع است و نباید با ارجاع به سایر دستگاه ها و حواله 

بماند. زمین  به  مردم  کار  مرکز،  به  دادن 
همکاری  و  مشارکت  بر  درویش  راد  عبدالعزیز 
و  کرد  تاکید  مشکالت  حل  در  مردم  بیشتر  هرچه 
از  باالیی  حجم  مردم  مشارکت  با  می توان  گفت: 

برداشت. میان  از  را  مشکالت 
امنیت  نیز  کشور  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر 
امنیت  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  روستا ها  در 
سازنده  برنامه هایی  ایجاد  و  شکوفایی  برای  بستری 
بردن  باال  با  باید  روستا  و  شهر  مدیران  و  بود  خواهد 
مردم  بین  در  را  فکری  آرامش  امنیت،  شاخص های 
فراهم کنند. آیت ا... علیرضا اعرافی بر لزوم توجه هر 
روستا ها  در  مردم  اقتصادی  موانع  رفع  به  بیشتر  چه 
بخش  حیات  سلول های  روستا ها  گفت:  و  کرد  تاکید 

هستند. تالش  و  کار  مظهر  و  کشور 
و  کرد  تاکید  روستا ها  در  مساجد  محوریت  بر  وی 
جامعه  یک  محور  باید  عبادی  مراکز  و  مساجد  گفت: 
باشند تا در تمامی ابعاد به یک جامعه اسالمی تبدیل 

شویم.
به  اشاره  با  کشور  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر 
افزود:  روستا ها  در  فرهنگی  شورای  تشکیل  ضرورت 
باشد و  باید مسجد نقش محوری داشته  این شورا  در 
بر  را  فرهنگی  هدایتگری  روستا ها  در  مستقر  روحانی 

گیرد. عهده 

مسئوالن  و  قم  استان  مدیران  های  دیدگاه 
توجه  به  امید  تواند  می  روستاها  درباره  کشوری 
و  کند  می  بیشتر  را  روستاها  احیای  امر  به  دولت 
در  تحول  شاهد  گیرد  تعلق  ان  به  جدی  اراده  اگر 
به  این میان قم  حیات روستاها خواهیم شد و در 
استان  سایر  با  مقایسه  در  روستا  کم  تعداد  دلیل 
های کشور می تواند الگو و اجرا کننده طرح های 

باشد.  ساز  تحول 

اقداماتی  به  گذشته  مسیر  از  عبرت  با  باید  گرچه 
اقتصاد  و  ببخشد  بهبود  را  شرایط  که  گماشت  همت 
تعطیلی  و  مهاجرت  روند  بلکه  و  کرده  احیا  را  روستا 

► نماید.   معکوس  حتی  و  متوقف  را  روستاها 

گزارش تحلیلی »گویه«:

● احیای روستاهای قم زمینه ساز حیات روستا در کشور   ● از سوی رئیس دیوان عالی انجام شد
تشریح آخرین وضعیت پرونده 

گوهرناز قم

رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده گوهر ناز قم، توضیحاتی داد.
مرتضوی  احمد  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
تفاوت های  گذشته  با  امروز  خبر  حوزه  در  فعالیت  کرد:  بیان  مقدم 

دارد. بسیاری 
باید  خبرنگار  گفت:  باشد،  بینانه  واقع  باید  خبر  اینکه  بیان  با  وی 
حقیقت نگار باشد. خبر باید امید بخش باشد و صرف یک خبر خشک 

نباشد. جامعه  در  آور  التهاب  و 
سازنده  گیری  جهت  باید  خبر  اینکه  بیان  با  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
روشنگرانه  و  خاصیت  مردم  برای  باید  خبر  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 

باشد.
متشنج  را  اذهان  که  می شود  منتشر  خبری  اوقات  گاهی  افزود:  وی 

ندارد، فردی  برای  خاصیتی  و  می کند 
مرتضوی مقدم اظهار کرد: خبرنگار باید قدرت تحلیل داشته باشد آن 
نباید  آنچنان  خبر  العمل  سرعت  کند.  منتشر  امانت  با  و  درستی  به  را 
مقدم بر انتشار اخبار باشد بلکه باید درستی خبر و فهوای صحیح آن 

به مراتب مورد اهمیت قرار بگیرد. نیز 
مناسب  گیری  ارتباط  و  اخالق  بیان،  صدا،  نگارش،  قلم،  افزود:  وی 
بارز وی است. با رده های جامعه توسط یک خبرنگار، جمال و صفات 

و  حقوقی  حوزه  خبرنگاران  اینکه  بیان  با  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
در  تا  باشند  برخوردار  باالیی  مهارت  و  کافی  اطالعات  از  باید  قضایی 
پرونده ها  یکسری  مثال  به عنوان  کرد:  تاکید  بزنند،  قلم  قضایی  حوزه 
در دیوان وجود دارند که مراحل مختلفی را طی می کند لذا خبرنگاران 
و  تهیه  خبر  موضوعات  درباره  کافی  اطالعات  با  باید  قضایی  حوزه 

برسد. جامعه  اطالع  به  درستی  به  موارد  تا  کنند  منتشر 
وی با اشاره به نظارت آرای قضایی در کشور و ایجاد وحدت رویه بین 
سه  روز  گفت:  دارند،  قانون  از  مختلفی  استنباط های  که  دادگاهی 
برگزار  کشور  عالی  دیوان  در  و  رابطه  این  در  جلسه ای  هفته  هر  شنبه 

کند. برطرف  را  اختالف  موارد  بررسی  با  عمومی  هیئت  تا  می شود 
حضور  کشور  دادگاه های  در  همکارانم  اینکه  بیان  با  مقدم  مرتضوی 
رسیدگی  و  صادره  آرای  بررسی  برای  اقدام  این  انجام  گفت:  دارند، 
در  مشکلی  رابطه  این  در  تا  است  دادگاه ها  در  احتمالی  اختالفات  به 

باشد. نداشته  وجود  دادگاه ها 
این  با مردم، گفت:  به چهره  به برگزاری دیدارهای چهره  با اشاره  وی 
برگزار  آن  فصل  و  حل  و  مردمی  مختلف  مسائل  خصوص  در  اقدامات 

می شود.
پرونده  ورودی   ۱۴۰۰ سال  در  اینکه  بیان  با  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
در دیوان ۹۶ هزار و ۶۰۰ پرونده بود که از این تعداد ۹۰ هزار پرونده 
مختومه شد، اظهار کرد: مانده پرونده در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ هزار 

بود. پرونده 
وی با بیان اینکه در خردادماه ورودی پرونده ها به دیوان عالی کشور، 
است،  بوده  پرونده   ۶۰۰ هزار   ۷ آن  مختومه  و  پرونده   ۳۰۰ و  هزار   8
گفت: در تیرماه امسال ۷ هزار پرونده ورودی به دیوان ثبت شده است 

و مختومه آن نیز ۶ هزار و ۹۰۰ فقره بوده است.
قم،  ناز  گوهر  پرونده  وضعیت  آخرین  خصوص  در  مقدم،  مرتضوی 

است. رای  صدور  آماده  و  اول  شعبه  در  پرونده  گفت: 
و  نگهداری  در  تا  شد  تاکید  احکام  اجرای  به  مصوبه ای  در  افزود:  وی 
امانتداری پرونده های مردم بهتر از گذشته عمل کنند تا در این رابطه 

نشود. ایجاد  مشکلی 
شرع  بین  خالف  آرای  صدور  ازدیاد  گفت:  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
است،  شرع  بین  خالف  می شود  اعالم  که  آرایی  از  بسیاری  نداریم، 

است. آرا  در  قضات  نظر  اختالف  بلکه  نیست  اینگونه 
وی افزود: خالف بین شرع این است که حکم صادره با قوانین و شرع 

در تضاد باشد.

خبـر


