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صفحه 2

آگهی مزایده عمومی 
عمومی  مزایده  گزاری  بر  طریق  از  قم  شهرداری  معامالتی  نامه  آیین  رعایت  با  دارد  نظر  در  قم  عمران  و  توسعه  سازمان 
نماید . اقدام  زیر  با مشخصات و شرایط کلی  از امالک تحت اختیار خود  به فروش یک قطعه زمین  به شرح ذیل نسبت 

عمران  و  توسعه  سازمان  از  نقدی  شده  تأیید  مطالبات  یا  بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  مزایده  در  شرکت  تضمین   )1
بنام سازمان  یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 1006220288 نزد بانک شهر  نام( و  ، اوراق مشارکت )بی  قم 

. قم  و عمران  توسعه 
2( نحوه پرداخت:1- صرفًا واریز وجه نقد.

3( هزینه خرید اسناد  به تفکیک هر مزایده  3.000.000 ریال )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 1979967692 
نزد بانک ملت بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد .

4(  سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
 ) بسته  در   ( مهر شده  و  پاکت الک  در  و  بوده  ابهام  بدون  و  معین   ، ، مشخص  مبلغ  از حیث  باید  پیشنهادی  بهای   )5

گردد.  تسلیم 
برنده  عهده  به  امالک  کارشناسی  و  ها  گهی  آ درج  هزینه   ،  ) غیره  و  مالیات   – عوارض   ( انتقال  و  نقل  هزینه  کلیه   )6

میباشد. مزایده 
1337( اقدام نمایند.  7( شرکت کنندگان میبایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت )مصوب 

8( محل تحویل پاکات : قم ، بلوار امام موسی صدر ساختمان مرکزی شهرداری قم اداره کل حراست.
ساختمان   ، نهم  عابدی  نبش  عابدی  شهید  بلوار   ، آزادگان  میدان   ، قم   : مزایده  اسناد  بازگشایی  و  دریافت  محل   )9

سوم. طبقه   ،  3 منطقه  شهرداری 
به آدرس  و قراردادهای سازمان  پیمانها  امور  اداره  با واحد  توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی  10( متقاضیان می 
با  یا  و  ، طبقه سوم.مراجعه   3 منطقه  ، ساختمان شهرداری  نهم  نبش کوچه  عابدی  بلوار شهید   ، آزادگان  میدان   ، قم 

. فرمایند  حاصل  تماس   6381-6380 داخلی   025-36662251 تلفن  شماره 
 )1342930 گهی:  )شناسه آ

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

)نوبت اول()نوبت اول(

شرایط حراج :شرایط حراج :
موقعیت امالک: قم ، جاده کوه سفید کوچه شماره موقعیت امالک: قم ، جاده کوه سفید کوچه شماره 3030..

زمان بازگشاییمهلت تحویلمهلت خرید اسناد

1401/04/081401/04/18 الی 1401/04/18
اداره کل حراست شهرداری قم

1401/04/20
ساعت 10

مصوبه ای که تزیین بنگاه های امالک در قم است؛مصوبه ای که تزیین بنگاه های امالک در قم است؛

صفحه صفحه 22برزخ اجاره نشین هـــابرزخ اجاره نشین هـــا

 ایمنی سازی مراکز تجاری قم به کجا رسید؟ ایمنی سازی مراکز تجاری قم به کجا رسید؟

پیگیری شهرداری از شورای تأمین استان درباره مراکز ناایمنپیگیری شهرداری از شورای تأمین استان درباره مراکز ناایمن

از  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل      ◄
سه  طی  درقم  خون  اهداکنندگان  افزایش 
ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 

داد. خبر   1400 سال  در 
در  تیرماه   5 شب  یکشنبه  نوریان  مرتضی 
در  خون  مستمر  اهداکنندگان  از  تقدیر  آئین 
هزار   40 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان 
این  کرد:  اظهار  داریم،  استان  در  اهداکننده 
بیش ترین  خودشان  سن  در  اهداکنندگان 

داشته اند. را  خون  اهدای 
خون  اهدای  باالترین  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  عنوان  است،  مرتبه   125 قم  استان 
در  خون  اهداکنندگان  روز  با  همزمان  هرساله 
ولی  برپا می کردیم  را  خردادماه مراسم جشنی 
محدودیت های  دلیل  به  گذشته  سالیان  در 
آوریم. بجای  را  تجلیل  این  نتوانستیم  کرونا 

اشاره  با  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
اهداکننده  مراجعه  هزار   45 حدود  اینکه  به 
سال  در  تعداد  این  از  کرد:  مطرح  داریم، 
اهدای  توانستند  نفر  هزار   37 حدود   1400

دهند. انجام  را  خون 
هزار   40 نیز   99 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  دادند،  انجام  خون  اهدای  نفر 
کرد: متاسفانه در سال 1400 شاهد کاهش 7 

بودیم. خون  اهداکنندگان  درصدی 
تاثیربسیار  کرونا  اینکه  به  اشاره  با  نوریان 
است،  داشته  آمار  کاهش  این  در  زیادی 
اهداکنندگان  که  اهتمامی  با  اما  کرد:  تصریح 
قم  استان  در  خوشبختانه  داشته اند  مستمر 
درمانی  مراکز  نیاز  به  پاسخ  راستای  در  تاکنون 

نشده ایم. مواجه  مشکل  با 
نخست  ماهه  سه  در  اینکه  بیان  با  وی 
تعداد  افزایش  شاهد  خوشبختانه  جاری  سال 
شد:  یادآور  بوده ایم،  خون  اهداکنندگان 
استان قم به شبکه ملی خون رسانی نیز متصل 
خون های  از  درصد   20 حدود  هرساله  و  است 

می دهد. ملی  شبکه  این  به  نیز  را  اهدایی 
اشاره  با  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
خونی  فرآورده  سه  خون  واحد  هر  از  اینکه  به 
مانند  استان هایی  کرد:  بیان  می گیریم، 
دلیل  به  بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان 

استان  و  تاالسمی  بیماران  باالیی  تعداد 
کنندگان  مراجعه  باالیی  تعداد  بدلیل  تهران 
کمبود  با  استان ها،  سایر  از  بیمارستان ها  به 

هستند. مواجه  خونی  فرآورده های 
از  عضوی  یک  خون  اینکه  بیان  با  وی 
همان  خون  اهداکنندگان  و  است  بدن 
چه  خون  افزود:  هستند،  عضو  اهداکنندگان 
 35 تنها  بدن  از  و چه در خارج  بدن  در داخل 

می کند. عمر  روز 
اهدای  باالترین  اینکه  به  اشاره  با  نوریان 
شده  ثبت  نیز  گینس  در  که  جهان  در  خون 
است مربوط به کشور ایران و 200 مرتبه است، 
با  بیمارستان  یک  در  روز  یک  اگر  کرد:  اظهار 
کمبود خون مواجه شویم شاهد لغو بسیاری از 

بود. خواهیم  جراحی  عمل های 
مصنوعی  جایگزین  خون  اینکه  بیان  با  وی 
هر  در  قم  استان  در  کرد:  عنوان  ندارد، 

خون  واحد  یک   1400 سال  در  دقیقه   9.2
قم  درمانی  مراکز  در  خونی  فرآورده های  و 

است. شده  مصرف 
پایان  در  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
نشانه ای  خون  "اهدای  شعار  کرد:  مطرح 
ما  به  بیماران  نجات  برای  همبستگی،  از 
شده  انتخاب  امسال  شعار  عنوان  به  بپیوندید" 

. ست ا
اندازه نجات جان  به  انسان  نجات جان یک 

است انسان ها  تمام 

والمسلمین  االسالم  حجت  همچنین 
جمع  اینکه  به  اشاره  با  آئین  این  در  برزگار 
خاص  جمع  یک  خون  مستمر  اهداکنندگان 
شرایطی  در  ما  کرد:  اظهار  است،  ویژه ای  و 
فردیت گرایی  متاسفانه  که  می کنیم  زندگی 

می کند. بی داد 
تمرکز  عمومی  فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
درحال  جهان  در  شخصی  زندگی  روی 
با وجود  متاسفانه  گسترش است، عنوان کرد: 
و گسترش ابزارهای ارتباطی شاهد رسوخ این 

هستیم. نیز  خودمان  کشور  در  فرهنگ 
به  اشاره  با  خون  مستمر  اهداکننده  این 
ایجاد  منتظر  خون  مستمر  اهداکنندگان  اینکه 
موقعیت برای ایثار کردن نیستند، مطرح کرد: 
و  موقعیت سازی  دنبال  به  خودشان  افراد  این 

هستند. ایثار 
به  صدمه ای  خون  اهدای  اینکه  بیان  با  وی 

اهداکنندگان  کرد:  خاطرنشان  نمی زند،  بدن 
ماشینی  زندگی  که  دوره ای  در  مستمر 
از  است،  گرفته  را  انسان  زمان  و  وقت  تمام 
که  افرادی  به  تا  می زنند  خود  وقت  و  زمان 

کنند. کمک  نمی شناسند 
خون  اهدای  با  اینکه  به  اشاره  با  برزگار 
تصریح  می کند،  پیدا  نجات  انسان  یک  جان 
کرد: در روایات ما آمده است که ثواب و ارزش 
جان  نجات  اندازه  به  انسان  یک  جان  نجات 

► است.    انسان ها  تمام 

نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰؛

افزایش اهداکنندگان خون در قم طی سه ماهه نخست سال جاری

انتقاد رئیس شورای اسالمی استان از سیاست های نادرست در زمینه بافت فرسوده؛

با وجود ۱۵۰۰ هکتار بافت فرسوده، نباید به 
دنبال زمین برای احداث مسکن در قم بود                                        
صفحه 3

بر اساس پیش بینی های هواشناسی؛  

روزهای گرم در انتظار قم است
هشدار سطح زرد برای قم                                         
صفحه 8

یادداشت -  وحید حاج سعیدی

جایگاه مجازات در جراحی اقتصادی
اخیـر!                                            
صفحه 3

نگاهی به تحرکات اخیر دیپلماتیک و سفرهای مهم مقامات به منطقه؛

آیا به زمان احیای برجام نزدیک 
می شویم؟                                           
صفحه 5

گزیـده خبـرها
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مترمربع
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ایمنی سازی مراکز تجاری قم به کجا رسید؟
پیگیری شهرداری از 

شورای تأمین استان درباره 
مراکز ناایمن

مباحث  حل  گفت:  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
امرارمعاش  و  مردم  مراجعه  به  توجه  با  ناایمن  تجاری  مراکز  ایمنی 
این  حل  برای  بخشی  بین  هماهنگی  و  هم افزایی  نیازمند  کسبه، 

است. مشکالت 
به  اشاره  با  معتمدی  ابراهیم  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
خطرات  از  پیشگیری  و  شهر  مرکز  تجاری  مراکز  ایمن سازی  اهمیت 
از  کرد:  اظهار  آن ها  تأسیسات  و  ساختمان  فرسودگی  اثر  بر  احتمالی 
و  راه  و  نظام مهندسی  سازمان  شهرداری،  دستگاه های  قانونی  لحاظ 
شهرسازی در این موضوع مسئولیت دارند و می بایست وظایف قانونی 

دهند. انجام  را  خود 
محل  و  شهر  مرکزی  هسته  در  تجاری  اماکن  این  اینکه  بیان  با  وی 
و  هم افزایی  نیازمند  که  بوده  کسبه  معاش  امرار  و  مردم  مراجعه 
حال  در  افزود:  است،  مشکالت  این  حل  برای  بخشی  بین  هماهنگی 
شورای  با  قم  شهرداری  خصوص  این  در  و  هستیم  موضوع  پیگیری 
تأمین استان مکاتبه ای انجام داده و حتی موضوعات پدافند غیرعامل 
نیز طرح  شده است که ضمانت اجرایی اخطارهای صادر شده در این 

است. قضایی  دستگاه  و  حاکمیت  کسبه،  خود  با  موارد 
از  بعد  گفت:  ادامه  در  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونین  کشور  در  پیش آمده  اخیر  حوادث 
استانداری های سراسر کشور جلسات مشترکی با حضور وزرای کشور و 
راه و شهرسازی داشتند که منجر به صدور بخشنامه ای سراسری شده 
است که تعیین تکلیف این ساختمان ها در کشور هرچه سریع تر انجام 

شود.
هیئت مدیره  همکاری  اول  مرحله  در  اگر  نیز  قم  در  وی،  گفته  به 
محوریت  با  می بایست  کار  این  گیرد  صورت  تجاری  مجتمع های 
پیگیری  قانون  در  مشخص شده  دستگاه های  و  شهرستان  فرمانداری 

. د شو
وضعیت پل مصالی شهر قم تا یک ماه آینده مشخص می شود

همچنین ابراهیم معتمدی در حاشیه برگزاری جلسه شورای هماهنگی 
بحث  جلسه  این  در  گفت:  ایرنا  خبرنگار  با  گفتگو  در  استان  ترافیک 
پل  درباره  تصمیم گیری  نیز  و  قم  شهر  راه آهن  متروک  ریل  جمع آوری 
مصال انجام شد که کمیته فنی آن که در شهرداری تشکیل شده بود، 

البته مالحظاتی داشت. بود که  را تصویب کرده  این پل  جمع آوری 
انجام  زمینه  این  به مطالعاتی که در سال های گذشته در  اشاره  با  وی 
شده است، گفت: بنا شد که بر روی این مساله یک کار کارشناسی تر 
با  شهرداری  توسط  کار  این  شد؛  مصوب  که  شود  انجام  دقیق تری  و 
صورت  شود،  تصویب  است،  قرار  که  جامع  طرح  مشاور  از  استفاده 

بگیرد.
شهر  راه آهن  متروک  ریل  جمع آوری  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
چند  پل  این  که  بود  شده  ساخته  ریل  این  برای  مصال  پل  افزود:  قم 
را محبوس کرده است که می تواند هم در فضای شهری  نقطه شهری 
تاثیرگذار و هم ارزش افزوده داشته باشد و نیز دسترسی را راحت تر کند.

معاون استاندار قم با بیان اینکه به انجام کار کارشناسی اعتقاد داریم، 
قرار  بررسی  مورد  دوباره  این مساله  که  قرار شد  رو  این  از  کرد:  اضافه 
بگیرد و ظرف یک ماه آینده گزارش آن در جلسه های آینده اعالم شود.

این گزارش، در جلسه مذکور درباره موضوع هایی همچون  بر اساس 
ریل متروک راه آهن )حدفاصل مصالی قدس تا جمکران( و پل مصالی 
تبادل نظر  و  شهر قم، توسط مدیران و کارشناسان شرکت کننده بحث 

صورت گرفت.
ایرنا، بخش دوم عملیات اجرایی طرح جمع آوری ریل های  به گزارش 
متروک راه آهن شهر قم )از ایستگاه مرکزی راه آهن تا ایستگاه جمکران 
بخش  و  است  انجام  حال  در  و  شده  شروع  کیلومتر(  هفت  طول  به 
نخست آن نیز به طول هشت کیلومتر در حاشیه بلوار امام رضا)ع( به 

است. رسیده  پایان 

مدیرکل گمرکات:
صادرات قم در سه ماهه نخست 
امسال ۱۲۰ درصد رشد داشت

به  نزدیک  سال جاری  نخست  سه ماهه  در  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل 
میزان  این  که  شد  صادر  استان  این  گمرکات  از  کاال  دالر  میلیون   85

نشان می دهد. را  120 درصد رشد  قبل  به مدت مشابه سال  نسبت 
اسفندیار دریکوندی در گفتگو با ایرنا، بیان کرد: این میزان صادرات 
هزار   110 حدود  وزن  به  و  اظهارنامه   62 و  هزار   2 تعداد  قالب  در 
این  که  شد  صادر  هدف  کشورهای  به  قم  استان  گمرکات  از  ُتن 
وزنی  دالری،  ارزش  همچون  شاخص ها  تمام  نظر  از  صادرات  حجم 
چشمگیری  رشد  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  اظهارنامه  تعداد  و 

داشته است.
وی افزود: انواع هیدرو کربن، گرانول، مفتول مسی، کفش و صندل، 
شمش  و  مقاوم  استایرن  پلی  صنعتی،  خشک  شیر  استر،  پلی  الیاف 
استان طی سه ماهه نخست سال  از جمله کاالهای صادراتی  فوالدی 

بوده است. بازارهای هدف در کشورهای مختلف جهان  به  جاری 
وی ادامه داد: بیشترین حجم کاالهای صادراتی استان در این مدت 
هند،   پاکستان،   ترکیه،  امارات،   افغانستان،  عراق،  کشورهای  بازار  به 
روسیه  و  ازبکستان  گرجستان،   آذربایجان،  سوریه،  ترکمنستان، 

شد. ارسال 
کاال  میلیون دالر   90 این مدت حدود  در  دریکوندی گفت:  همچنین 
کشور  وارد  قم  استان  گمرکات  طریق  از  جهان  مختلف  کشورهای  از 
شد که بیشترین حجم آن را کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد و 

می دهد. تشکیل  تولیدی  واحدهای  در  استفاده  مورد  تجهیزات 
وی با اشاره به این که کاالهای وارد شده به گمرکات استان قم بیشتر 
در تولید محصوالت نهایی مورد نیاز مردم مورد استفاده قرار می گیرد، 
به  و  اظهارنامه   701 تعداد  قالب  در  واردات  میزان  این  داشت:  بیان 

وزن 12 هزار و 426 ُتن انجام شد.
قاچاق  با  مبارزه  برای  قم  اقدام های مستمر گمرکات  به  ادامه  در  وی 
پرداخت و خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست سال جاری 139 پرونده 
استان  گمرکات  در  ریال  میلیارد   231 ارزش  به  قاچاق  به  مظنون 
ذی  مراجع  اختیار  در  رسیدگی  برای  پرونده ها  این  و  شده  تشکیل 

گرفته است. قرار  صالح 

مدیرکل تعزیرات حکومتی:
۸۰۰ پرونده تخلف نانوایی ها 

در تعزیرات حکومتی قم 
رسیدگی شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: در سه ماه ابتدایی امسال، 800 
و  تشکیل  استان  این  حکومتی  تعزیرات  در  نانوایی ها  تخلف  پرونده 

شد. رسیدگی 
به مناسبت هفته قوه قضاییه،  با خبرنگاران  ریاضی در گفتگو  مهدی 
را دارد، مطابق  تخلفات  به  تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی  افزود: 
قانون حکم صادر می کند و این احکام پس از قطعی شدن به مرحله 

می رسد. اجرا 
و  کشاورزی  جهاد  صمت،  ناحیه  از  تخلف  گزارش  کرد:  اضافه  وی 
فرآورده های  پخش  شرکت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اصناف،  اتاق 
از  پس  قانون  مطابق  و  می شود  ارسال  حکومتی  تعزیرات  به  نفتی 

می شود. صادر  حکم  متهم،  و  شاکی  حضور  با  دادگاه  برگزاری 
وی ادامه داد:  تعزیرات حکومتی صدور حکم در زمینه گران فروشی، 
کم فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش، 
ایفای  عدم  کاال،  عرضه  از  امتناع  و  اخفا  احتکار،  اجباری،  فروش 
حضور  عدم  ارز،  و  کاال  قاچاق  و  خودسرانه  تعطیلی  ارزی،   تعهدات 
مسوول فنی در داروخانه، و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه را برعهده دارد.
از  پرونده   312 و  هزار   5 امسال  ابتدایی  ماه  سه  در  گفت:  ریاضی 
این تعداد  از  تعزیرات حکومتی قم ارسال شد که  به  سوی دستگاه ها 
حکم  و  رسیدگی  درصد   95 معادل  پرونده  فقره   200 و  هزار   5 به 

شد. صادر  مقتضی 
 812 معادل  شده  رسیدگی  پرونده های  نقدی  افزود:  جزای  وی 
سه  در  پرونده ها  تعداد  این  است؛  شده  تعیین  حکم  ریال  میلیارد 
حوزه کاال و خدمات، قاچاق کاال و ارز و بهداشت، دارو و درمان است.
ماه  سه  در  پرونده ها  تعداد  درصدی   100 افزایش  به  اشاره  با  وی 
ماه   3 کرد:  در  اضافه  پارسال،  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  امسال 
پارسال، 2 هزار و 570 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی قم تشکیل 
فقره  هزار   15 حدود  نیز  گذشته  سال  در  پرونده ها  کل  تعداد  و  شد 

بود. تومان  میلیارد   140 نقدی  جزای  با  پرونده 
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: در سه ماه امسال در گشت 
و  اصناف  اتاق  کشاورزی،  جهاد  صمت،  دستگاه های  با  مشترک 
 822 و  هزار  یک  از  و  شد  اعزام  اکیپ   174 پزشکی  علوم  دانشگاه 

شد. شناسایی  متخلف  واحد  شده،  642  بازرسی  واحد 
واحد   90 برای  پارچه  نصب  و  پلمب  امسال  ماه  سه  در  وی،   گفته  به 
مورد   20 که  شد  انجام  زنجیره ای  فروشگاه های  و  نانوایی  صنفی، 

بود. جاری  هفته  برای 
وی ادامه داد: از  تعداد پنج هزار و 312 پرونده رسیدگی شده، حدود 
کم فروشی،  اختالفات  با  نانوایی ها  تخلفات  به  مربوط  مورد   800
و  است  خودسرانه  تعطیلی  و  پخت  ساعات  رعایت  عدم  گران فروشی، 
نانوایی ها بوده است. به  35 مورد مربوط  نیز  90 مورد پلمب شده  از 
ریاضی با بیان این که بیش از 50 درصد تشکیل پرونده و مجازات در 
روغن  تن   56 حدود  کشف  کرد:  بیان  است،  ارز  و  کاال  قاچاق  حوزه 
مهم  پرونده های  از  تعاونی  شرکت  تعدادی  انبارهای  از  خانوار  سهم 

گرفت. صورت  یارانه ها  سازی  مردمی  طرح  از  قبل  که  است  امسال 
تعزیرات  صنفی،  نظام  قانون  در  مجازات  این که  به  اشاره  با   وی 
است،  شده  برابر  پنج  مصرف کننده ها  حقوق  از  حمایت  و  حکومتی 
از  بسیاری  که  قیمت  درج  عدم  جریمه  مثال  کرد:  به طور  خاطرنشان 
واحدهای صنفی مرتکب می شوند، قبال 96 هزار تومان بود که اواخر 
تومان  300 هزار  و  به یک میلیون  اکنون  و  260 هزار  به  سال گذشته 

است. رسیده 

معاون استاندار قم: 
در جنگ تمام عیار اقتصادی 
باید بهره وری دستگاه های 

دولتی را افزایش دهیم
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: در شرایطی که به 
اقتصادی  خاص  شرایط  در  دشمنان  حیله  و  تحریمی  فشارهای  علت 
و  کنیم  کار  بهره ور  بتوانیم  که  است  هنر  شرایط  این  در  هستیم، 
که  معمولی  و  عادی  شرایط  در  که  چرا  دهیم،  افزایش  را  خروجی ها 

نیست. هنر  کارها  کردن  بهره ور 
آیین  به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید مهدی قریشی در 
افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی کمیته های بهره وری استان ها اظهار 
اقتصادی  یا  و  اداری  فنی،  آنکه  از  بیش  بهره وری  موضوع  داشت: 

شود. نهادینه  باید  که  است  فرهنگی  بحث  یک  باشد؛ 
موضوع  این  بودن  فرهنگی  از  صحبت  که  زمانی  اینکه  بیان  با  وی 
و  نیست  کیفیت  با  تعارض  در  بهره وری  بدانیم  باید  یعنی  می شود، 
صرفا کار زیاد کردن و کاهش اشتغال نیست، افزود: عدم صرفا کاری 
یک  توسعه  به  نهایت  در  که  چرا  شود،  نهادینه  باید  بهره وری  بودن 

می کند. کمک  اسالمی  کشور 
وی گفت: کشوری که دشمنان به  صورت مستمر در حال برنامه ریزی 
ضربه زدن به آن هستند در این شرایط اگر نگاه به کار به  عنوان یک 
کرد،  تغییر  ملی  وظیفه  یک  و  دینی  رسالت  یک  به  سازمانی  وظیفه 

شود. می  بیشتر  بهره وری  طبیعتا 
قریشی با اشاره به اینکه بهره وری یک مفهوم غربی است، افزود: باید 
چگونه  ما  اسالمی  ایرانی  مفاهیم  سپهر  در  مفهوم  این  شود،  بررسی 
و  تحریمی  فشارهای  علت  به  که  شرایطی  در  است؛  استفاده  قابل  
حیله دشمنان در شرایط خاص اقتصادی هستیم، در این شرایط هنر 
افزایش دهیم، چرا  را  و خروجی ها  کنیم  کار  بهره ور  بتوانیم  که  است 

بهره ور کردن کارها هنر نیست. و معمولی که  که در شرایط عادی 
رشد  درصد   8 از  بهره وری  درصد   3.5 سهم  قم،  استاندار  معاون 
اقتصادی در سال جاری را مورد توجه قرار داد و خواستار تسریع در 
به  رسیدن  در  اجرایی  دستگاه های  نقش  تعیین  و  استانی  برش  تهیه 

شد. هدف  این 

خبـرخبـر

سقف  افزایش  تعیین  مصوبه  وجود  با      ◄
دلیل  به  جاری،  سال  در  مسکن  اجاره بهای 
خال  همچنین  و  قوی  اطالعاتی  سامانه  نبود 
زمین  روی  قانون  این  اجرایی،  ضمانت  حضور 
مانده است و موجران و امالکی ها در قم به آن 
 59 میدانی،  تحقیق  اساس  بر  ندارند.  توجهی 
بنگاه   14 در  گذشته  ماه  یک  در  که  معامله ای 
ثبت  قم  پردیسان  منطقه  در  امالک  معامالتی 
میزان  مورد  یک  در  فقط  می دهد  نشان  شده، 

است. بوده  درصد   25 اجاره بها  افزایش 
بازار  التهاب  روزها  این  حیدری:  سمیه 
شده،  خبرساز  کشور  شهرهای  همه  در  مسکن 
نبوده  مستثنی  موضوع  این  از  نیز  قم  استان 
باعث  اجاره بها  بی حدوحساب  افزایش  و 
نارضایتی های زیادی در این حوزه شده است.
از  شرایطی  بودن  دارا  دلیل  به  قم  استان 
استقرار  همچنین  و  بودن  مهاجرپذیر  جمله 
به  نسبت  شهر  این  در  بزرگ  دانشگاه  چند 
استان های دیگر در حوزه مسکن با چالش های 

روبه روست. بیشتری 
قانونی  افزایش  حداکثر  این که  به  توجه  با 
اجاره بها در تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 
درصد  در  میزان  این  ولی  شده،  اعالم  درصد 
بنگاه های  در  شده  انجام  معامله های  از  باالیی 
معامالت امالک استان قم رعایت نشده است.
قیمت  معتقدند  مسکن  کارشناسان 
امسال  و  است  مسکن  قیمت  تابع  اجاره بها 
افزایش  اصلی  دلیل  مسکن  قیمت  جهش  نیز 

است. بوده  اجاره بها  بی حدواندازه 
اطالع  کسب  برای  ایرنا  خبرگزاری  خبرنگار 
قیمت  افزایش  میانگین  درباره  جزییاتی  از 
این  در  است؛  داده  انجام  تحقیقی  اجاره بها 
تحقیق منطقه پردیسان به دلیل سکونت اقشار 
کم درآمد و پایین بودن اجاره بها نسبت به سایر 

است. شده  انتخاب  قم  شهر  سطح  مناطق 
معامله ای   59 میدانی،  تحقیق  اساس  بر 
معامالتی  بنگاه   14 در  گذشته  ماه  یک  در  که 
شده،  ثبت  قم  پردیسان  منطقه  در  امالک 
نشان می دهد فقط در یک مورد میزان افزایش 
این  مورد  سه  در  و  بوده  درصد   25 اجاره بها 

است. بوده  درصد   50 تا   34 از  افزایش 
افزایش  میزان  شد،  مشخص  تحقیق  این  در 
در  درصد،   68 تا   51 از  مورد   12 در  اجاره بها 
مورد   26 در  و  درصد   100 تا   71 از  مورد   16
ثبت شده است. 400 درصد  تا  105 درصد  از 

در  مسکن  تولید  عدم  کارشناسان،   گفته  به 
سال های گذشته و انباشت آن از دالیل افزایش 
باید هر  حالی که  در  می رود؛  به شمار  اجاره بها 
تا  شود  احداث  مسکن  مشخصی  تعداد  سال 

باشد. جامعه  نیاز  پاسخگوی 
مشکالت  توجه  با  معتقدند  کارشناسان 
باید  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  موجود، 
قبولی  قابل  تسهیالت  و  بگیرد  بیشتری  سرعت 
دیگر  سوی  از  شود؛  پرداخت  متقاضیان  به 
در  آن  از  بخشی  که  ملی  اراضی  آزادسازی 
اختیار موسسات است باید هر چه زودتر انجام 
فاز  وارد  مسکن  بخش  غیراینصورت  در  شود، 

می شود. بحرانی 
در  که  مستاجران  و  مالکان  از  تعدادی  با 
عقد  به  اقدام  بتازگی  قم  پردیسان  منطقه 
بررسی  را  اجاره بها  وضعیت  کرده اند،  قرارداد 

. یم کرد
متاسفانه  گفت:  مستاجران  از  یکی 
افزایش  حال  در  روزبه روز  منزل  اجاره بهای 
است و ما مستاجران در حال حاضر سخت ترین 

می کنیم. تحمل  را  اجاره نشینی  روزهای 
بیش  معلم،  یک  به عنوان  من  افزود:  وی 
اجاره بها  پرداخت  صرف  حقوقم  یک سوم  از 
اجاره بها  که  است  حالی  در  این  و  می شود 
دریافتی ام  از  کمتری  بسیار  سهم  گذشته  در 
بیشتری  پول  باید  روزبه روز  اما  داشت؛  را 
مشخص  و  بگذاریم  کنار  منظور  این  برای 
کجا  تا  اجاره بها  افزایش  دومینوی  این  نیست 
برای  وضعیت  این  کند؛  پیدا  ادامه  می خواهد 
آن  در  که  است  برزخی  مانند  اجاره نشین ها  ما 

شده ایم. گرفتار 
وضعیت  امروز  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
واحد  یک  اگر  حتی  فرد  هر  که  شده  به گونه ای 

تمام  می کند  سعی  باشد،  داشته  مسکونی 
دریافت  از  را  خود  زندگی  جاری  هزینه های 
این  در  و  کند  تامین  واحد  یک  همان  اجاره 
صاحب خانه ها  از  برخی  مسکن،  بازار  آشفته 

می گیرند. ماهی  گل آلود  آب  از  نیز 
شرایطی  چنین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مساله  داشت؟  هزینه  مدیریت  می توان  چگونه 
و  پوشاک  خوراکی،  اقالم  قیمت  که  اینجاست 
بار  و  شده  برابر  چند  هم زمان  هزینه ها  دیگر 
بسیار سنگینی بر روی دوش ما مستاجرهاست 

هستیم. شرمنده  خانواده  مقابل  متاسفانه  و 
آپارتمانش در اجاره یکی  از مالکان که  یکی 
از شهروندان است، گفت: هر سال برای تمدید 
معامله  یک  که  دارم  آن  بر  سعی  اجاره  قرارداد 
باشیم  شاهد  را  طرف  دو  برای  سود  با  همراه 
صاحب خانه  هم  و  مستاجر  هم  که  معنا  این  به 

باشند. راضی 
سال های  در  افزود:  دوازده امامی  حوری 
اجاره بها  منطقی  افزایش  بر  سعی  گذشته 
افزایش  گونه ای  به  مواقع  بیشتر  و  داشتم 
نرخ  یا  و  منطقه  معقول  عرف  مطابق  که  دادیم 

باشد. دولت  سوی  از  شده  اعالم  رسمی 
اجاره بها  پرداخت  در  نظم  داد:  ادامه  وی 
از  نیز  ساختمان  بنای  از  مناسب  محافظت  و 
به منظور  مالکان  برای  که  است  مالک هایی 

دارد. اهمیت  مستاجر  با  مناسب تر  توافق 
همشهری  و  هموطن  همه  کرد:  تاکید  وی 
مسلمانی  و  انسانی  رسم  طبق  و  هستیم 
تا  باشیم  داشته  مروت  و  رحم  یکدیگر  به  باید 
از  شویم،  مروت  و  رحم  مشمول  نیز  خودمان 
این رو مالکان باید سعی کنند با قیمت منطقی 

دهند. افزایش  را  اجاره بها 
یکی از مستاجران نیز گفت: حدود سه سال 
داشتم،  سکونت  متری   90 حدود  واحدی  در 
 65 را  اجاره بها  مالک  یکباره  به  امسال  ولی 

داد. افزایش  درصد 
پرداخت  در  ناتوانی  به  توجه  با  افزود:  وی 
واحدی  امسال  برای  هستم  ناچار  کرایه 
درخواست  مسووالن  از  کنم،  اجاره  کوچک تر 
نظارت  مستاجر  و  مالک  قراردادهای  به  دارم 

باشند. داشته  بیشتری 
افزایش  به  اشاره  با  نیز  مالکان  از  دیگر  یکی 
این  با  طرفی  از  گفت:  اجاره بها،  چشمگیر 
به مستاجران  زیادی  افزایش قیمت آسیب های 
مالکان  اغلب  نیز  دیگر  طرفی  از  می شود،  وارد 
مهمترین  یا  تنها  مسکن،  در  سرمایه گذاری  نیز 

آنهاست.  معاش  امرار  وسیله 
به  باید  اجاره بها  معتقدم  کرد:  تاکید  وی 
و  مالک  تا  یابد  افزایش  جامعه  عرف  اندازه 

نبینند. زیان  هیچکدام  مستاجر 
به  توجه  با  گفت:  دیگری  مستاجر 
ناچار  پردیسان،   منطقه  در  نجومی  قیمت های 
هستم برای تامین معاش خانواده به منطقه ای 

کنم. مکان  نقل  پایین تر 
غیرمنصفانه  و  غیرواقعی  افزایش  افزود:  وی 
زندگی  در  مستاجران  پیشرفت  مانع  اجاره بها 
دغدغه های  از  خانه  کرایه  تامین  و  است  شده 

می باشد. ما  همیشگی 
کاذب  واسطه گری  پردیسان  منطقه  در 

است  زیاد 
نیز  قم  امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
باید  اجاره بها  دولت  مصوبه  اساس  بر  گفت: 
20 تا 25 درصد افزایش یابد، ولی اکثر مالکان 
این میزان افزایش را قبول ندارند و فقط درصد 
کمی از آنها به این میزان افزایش قناعت کرده 

اند.
معتقدند  مالکان  افزود:  محمدی  مرتضی 
همچنین  و  جامعه  در  موجود  تورم  به  توجه  با 
افزایش ارزش ملک، به همین میزان باید کرایه 

یابد. افزایش  نیز  مسکونی  واحدهای 
تمام  به  کرد:  اضافه  حال  عین  در  وی 
شده  داده  هشدار  شهر  سطح  امالک  مشاوران 
و  ضوابط  از  خارج  معامالت  ثبت  از  تا  است 
بازرسان  کنند؛  خودداری  درصد   25 باالی 
اتحادیه مشاوران امالک نظارت ویژه ای بر این 

دارند. امر 
صورت  در  اتحادیه  ناظران  داد:  ادامه  وی 
کتبی  تذکر  نخست  مرحله  در  تخلف،  مشاهده 

می دهند و در مرحله دوم سایت مشاور امالک 
می شود. بسته  مربوطه 

می توانند  مستاجران  کرد:  تاکید  محمدی 
در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به اتحادیه 

دهند. اطالع  قم  امالک  مشاوران 
وی بیان کرد: بر اساس بازرسی های صورت 
70 درصد مشاوران امالک ضوابط مورد  گرفته 
نظر را در معامالت رعایت می کنند و 30 درصد 
مالکان،  اصرار  جمله  از  دالیلی  به  مانده  باقی 
در  درصد   25 از  بیش  اجاره بها  افزایش  میزان 

کرده اند. ثبت  را  معامالت 
مستاجران  مالی  وضع  این که  بیان  با  وی 
دلیل  به  نیز  مالکان  داد:  ادامه  است،  ضعیف 
اجاره بها  افزایش  حق  جامعه  در  موجود  تورم 
از  که  شناختی  به  توجه  با  ولی  دارند،  را 
آن ها  از  باالیی  شهروندان دلسوز داریم، درصد 

می شوند. قانع  جامعه  عرف  قیمت های  به 
کم  قم  در  ملک  این که  به  اشاره  با  محمدی 
عدم  کرد:  تصریح  است،  زیاد  مستاجر  و  است 
تناسب بین تعداد مالک و مستاجر و ادامه این 
شدن  بحرانی  باعث  نزدیک  آینده  در  وضعیت، 

شد. خواهد  اجاره بها 
به گفته وی، در منطقه پردیسان واسطه گری 
مشاوران  از  زیادی  تعداد  و  است  زیاد  کاذب 
می کنند،  فعالیت  غیرقانونی  به صورت  امالک 
افزایش  مهم  دالیل  جمله  از  مسائل  این 

ره بهاست. اجا
گزارش  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 
گران  واسطه  برخی  امالک  اتحادیه  بازرسان 
تا 30 واحد مسکونی  در منطقه پردیسان حتی 
است؛  خالی  واحدها  این  و  دارند  اختیار  در  را 
حال  در  امالک  مشاوران  اتحادیه  بازرسان 
جایگزینی  با  تا  هستند  موارد  این  شناسایی 
تعادل  به  اجاره  و  رهن  قیمت  مستاجران، 

. برسد
قم  امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
نیز  مجازی  فضای  و  تبلیغاتی  سایت های 
گفت:  و  دانست  قیمت  افزایش  این  بر  دلیلی 
فضای  در  را  غیرواقعی  قیمت های  مردم  وقتی 
قیمت های  با  مواجهه  در  می بینند،  مجازی 
اقدام  سریع  امالک  مشاوران  در  پایین تر  کمی 

می کنند. مسکونی  واحد  اجاره  به 
از  قیمت ها  باید  معتقدم  کرد:  تاکید  وی 
شیپور  و  دیوار  مانند  تبلیغاتی  سایت های 

شود. حذف 
به گفته وی،  دولت باید به کمک مردم بیاید 
و بانک ها نیز شرایط ضامن وام ودیعه مسکن را 

کنند. تسهیل 
برای  قمی  مستاجر  هزار   11 نام  ثبت 

مسکن ودیعه  کمک  تسهیالت 
تاکنون  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بهره  متقاضی  قمی  مستاجر  هزار   11 حدود 
مسکن  ودیعه  کمک  تسهیالت  از  مندی 

ند. بوده ا
خردادماه   12 از  گفت:  صادقی  محمد 
ودیعه  کمک  وام  برای  نام  ثبت  که   1401
تن   972 و  هزار   10 تاکنون  شد،  آغاز  مسکن 
در سطح استان قم متقاضی بهره مندی از این 

کردند. نام  ثبت  به  اقدام  و  بوده  تسهیالت 
در  قم   شهرسازی  و  راه  مدیرکل  گفته  به 
در  که  مسکن  ودیعه  وام  نام  ثبت  یک  مرحله 
متقاضی  هزار  شش  به  شد  انجام   1399 سال 
و در مرحله دو در سال 1400 به  چهار هزار و 
908 متقاضی در سطح استان وام کمک ودیعه 

است. شده  پرداخت  مسکن 
ودیعه  کمک  وام  برای  نام  ثبت  گفت:  او 
طرح های  جامع  سامانه  طریق  از  مسکن 
به  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  حمایتی 
نام  ثبت  بخش  در   saman.mrud.ir نشانی 

می شود. انجام  ودیعه  کمک  تسهیالت 
کمک  تسهیالت  سقف  گوید:  می  صادقی 
سایر  در  و  قم  استان  مرکز  در  مسکن  ودیعه 
میلیون   40 و   70 ترتیب  به  استان  شهر های 
دریافت  متقاضی  که  افرادی  و   است  تومان 
باید  هستند  مسکن  اجاره  و  ودیعه  تسهیالت 

باشند. رهگیری  کد  و  نامه  اجاره  دارای 
نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن 18 درصد 

و طول دوره بازپرداخت 5 ساله است.   ►

مصوبه ای که تزیین بنگاه های امالک در قم است؛

● برزخ اجاره نشین ها   ●
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استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل       ◄
آموز  دانش  هزار   23 حدود  گفت:  قم 
قم  در  غیردولتی  مدرسه   200 در  قمی 
مدرسه   170 حدود  که  کنند  می  تحصیل 
ندارند.  را  ساختمانی  الزم  استانداردهای 
در  یکشنبه  عصر  رحیمی  علیرضا 
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  دومین 
آموزشی  فضای  سرانه  گفت:  قم  استان 
کشوری  میانگین  از  کمتر  متر  یک  قم  در 
است و قم از این لحاظ در رتبه 27 کشور 
هزار   10 افزایش  با  ساله  همه  و  دارد  قرار 
تر  جدی  معضل  این  آموزان،  دانش  نفری 

شود. می 
احداث  برای  زمین  تأمین  مشکل  وی 
مدارس و مراکز آموزشی را مورد توجه قرار 
جمعیت  افزایش  با  متأسفانه  گفت:  و  داد 

قم،  شهر  در  سازها  و  ساخت  توسعه  و 
زیرساخت  و  زمین  تأمین  برای  جدی  فکر 
های آموزشی در نقاط مختلف شهر نشده 

است.
عدم  از  قم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
این  در  قم  شهرداری  مناسب  همکاری 
تفصیلی  طرح  گفت:  و  کرد  گالیه  رابطه 
بازنگری  و  بازبینی  نیازمند  نیز  قم  شهر 
های  زیرساخت  تأمین  برای  جدی 
جابجایی  زمین،  تأمین  طریق  از  آموزشی 

است. آموزشی  کاربری  تغییر  و  زمین 
گاهی  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
فرزند  حضور  بر  آموزان  دانش  والدین 
کنند،  می  اصرار  مدارس  از  یکی  در  خود 
حد  از  بیش  شدن  شلوغ  با  که  حالی  در 
یک کالس، حق دیگر دانش آموزان ضایع 

ظرفیت  رعایت  لحاظ  به  ما  و  شود  می 
قانونی  ممنوعیت  ها  کالس  حداکثری 

داریم.
برای  تمایل خیرین  به  با اشاره  رحیمی 
تجهیز مدارس به پنل های خورشیدی که 
تواند  می  مدارس،  برق  تأمین  بر  عالوه 
باشد،  داشته  نیز  درآمدزایی  برای مدارس 
مسائل  جمله  از  موانعی  متأسفانه  گفت: 
برخی  پذیرش  به  خیرین  الزام  و  مالیاتی 
مشکل  با  را  کار  این  اجرای  تعهدات، 

است. کرده  مواجه 
وی مسأله استحکام ساختمان مدارس 
یا  و  ساز  قدیمی  عمدتا  که  غیردولتی 
داد  قرار  توجه  مورد  را  هستند  ای  اجاره 
و گفت: بر اساس آیین نامه های ابالغی، 
امسال  از مهلت سه ساله مدارس که  پس 

را  آنها  توانیم  می  است،  رسیده  اتمام  به 
تعطیل کنیم، اما با  توجه به کمبود جدی 

گیری  تصمیم  آنها  درباره  باید  مدارس 
► شود.     

و  امنیتی  سیاسی،  معاون    ◄
ضرورت  بر  قم  استانداری  اجتماعی 
مدارس  به ویژه  مدارس  استحکام  به  توجه 
وضعیت  گفت:  و  کرد  تأکید  غیردولتی 
به خوبی  باید  مدارس  ساختمان های 
آینده،  تحصیلی  سال  آغاز  تا  و  بررسی 
مدرسه  اگر  و  یابد  بهبود  آن ها  وضعیت 
غیردولتی از استانداردهای الزم برخوردار 

شود. تعطیل  باید  نباشد، 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه  دومین  در  حاجی زاده  احمد  قم، 
شورای آموزش و پرورش استان قم گفت: 
کشور،  پرورش  و  آموزش  نظام  به  کمک 
وظیفه ای همگانی است و همه دستگاه ها 
باید برای تأمین امکانات و زیرساخت های 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  برای  الزم 

باشند. داشته  مشارکت  و  همکاری 
برای  زمین  تأمین  لزوم  به  اشاره  با  وی 

شهر  در  آموزشی  مراکز  و  مدارس  احداث 
جلسه ای  در  باید  کرد:  خاطرنشان  قم، 

دستگاه های  و  قم  شهرداری  حضور  با 
تغییر  و  زمین  تأمین  موضوع  مرتبط، 

پرورش  و  آموزش  موردنیاز  کاربری های 
گیرد. قرار  بررسی  و  موردبحث 

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
به  توجه  ضرورت  بر  قم  استانداری 
مدارس  به ویژه  مدارس  استحکام 
وضعیت  افزود:  و  کرد  تأکید  غیردولتی 
به خوبی  باید  مدارس  ساختمان های 
آینده،  تحصیلی  سال  آغاز  تا  و  بررسی 
مدرسه  اگر  و  یابد  بهبود  آن ها  وضعیت 
غیردولتی از استانداردهای الزم برخوردار 

شود. تعطیل  باید  نباشد، 
آن چنان که  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
دانش  علمی  رتبه های  و  موفقیت ها  به 
و  باورها  به  نسبت  شده،  توجه  آموزان 
غفلت  آن ها  اخالقی  و  دینی  آموزه های 
به  نسبت  هرچه  کرد:  تصریح  است،  شده 
داشته  اهتمام  کودکان  اعتقادات  و  باورها 
باشیم، از آسیب ها و ناهنجاری های آن ها 

کرده ایم. پیشگیری  آینده  در 
حاجی زاده با تأکید بر اینکه کودکان در 
کارهای  انجام  به  نسبت  گذشته  دهه های 
بیشتری  مشارکت  و  شوق  فرهنگی 
علمی  رتبه های  فقط  امروزه  اما  داشتند، 
گفت:  می گیرد،  قرار  موردتوجه  آن ها 
سیره  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
برای  جدی  ابزارهای  از  یکی  شهیدان، 
آسیب های  از  جامعه  سازی  مصونیت 

است. اجتماعی 
وی اهتمام به فرهنگ عفاف و حجاب، 
در  خانوادگی  مسائل  و  مجازی  فضای 
قرار  موردتوجه  نیز  را  آموزان  دانش  میان 
تعلیم  به  نسبت  ما  همه  شد:  یادآور  و  داد 
مسؤولیت  نوجوانان  و  کودکان  تربیت  و 
متعال  خداوند  پیشگاه  در  باید  و  داریم 
پاسخگو باشیم و از همه ظرفیت ها در این 

► کنیم.      استفاده  مسیر 

استان  اسالمی  شورای  رئیس    ◄
بافت  هکتار   1500 از  بیش  گفت:  قم 
قطعًا  که  دارد  وجود  قم  شهر  در  فرسوده 
مسکن  برای  سرمایه گذاری  هزینه های  که 
مناطق  از  کمتر  بسیار  بخش ها  این  در 
برای  شاهدیم  همچنان  ولی  است  جدید 
به دنبال زمین ها  ایجاد مسکن های جدید 

می گردند. جدید  اراضی  و 
از  انتقاد  با  سعادتمند  ماشالله 
شهرها  توسعه  در  نادرست  سیاست های 
از  بیش  نمونه  به عنوان  داشت:  اظهار 
شهر  در  فرسوده  بافت  هکتار   1500
هزینه های  که  قطعًا  که  دارد  وجود  قم 
این  در  مسکن  برای  سرمایه گذاری 
جدید  مناطق  از  کمتر  بسیار  بخش ها 
ایجاد  برای  شاهدیم  همچنان  ولی  است 
و  زمین ها  دنبال  به  جدید  مسکن های 

می گردند. جدید  اراضی 
مدیریت  اگر  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
از  بسیاری  گیرد  شکل  شهری  یکپارچه 
مشکالت حل می شود افزود: الحاق زمین 
به شهرها می بایست به شهرداری و شوراها 

واگذار شود که در این صورت تا 70 درصد 
که  می شود  برطرف  شهری  مشکالت 

نیست. کار  این  برای  همتی  متأسفانه 
در  قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
عالی  شورای  جایگاه  به  اشاره  با  ادامه 
عالی  شورای  کرد:  تصریح  استان ها 
و  مجلس  به  می تواند  مستقیم  استان ها 
جایگاه  از  نشان  این  که  دهد  طرح  دولت 

است. شورا  این  مهم 
شورای  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرادستی  شورای  به عنوان  استان ها  عالی 
دولت  و  مجلس  و  دارد  خوبی  جایگاهی 
شورای  و  هستند  همراه  شورا  این  با 
استان  در  را  نقش  همین  استان ها  عالی 
همچنان  جایگاه  این  البته  که  داشته 

است. شناخته نشده 
عملکرد،  بر  نظارت  سعادتمند،  گفته  به 
نظارت های پایه و آموزش اعضا و هماهنگ 
موضوعات  در  استان  مسئوالن  کردن 
از  نیز  تبعیض  از  پیشگیری  و  مختلف 
► است.     استان ها  عالی  وظایف شورای 

سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون     ◄
بر  انسانی شهرداری قم گفت: شهرداری 
متروکه  ریل های  جمع آوری  خود  تعهدات 
ریل های  جمع آوری  و  است  متعهد 
واگذاری  این  انجام  از  قبل  را  متروکه 

است. کرده  شروع 
جلسه  در  اسماعیلی  سیدابوالفضل 
سالن  در  که  استان  برنامه ریزی  شورای 
به  شد،  برگزار  استانداری  جلسات 

فرسوده  و  متروکه  ریل های  جمع آوری 
و اظهار  راه آهن در سطح شهر اشاره کرد 
فرسوده  راه آهن  ریل  جمع آوری  داشت: 
بر  عالوه  که  است  پروژه هایی  از  یکی 
تأیید  مورد  شهری،  مدیریت  خواست 
یک  و  بوده  کشوری  و  استانی  مسئوالن 
وجود  آن  برای  مناسب  استانی  توافق 

دارد.
نیازمند  را  پروژه  این  کامل  اجرای  وی 

نمایندگان  توجه  و  استان  کمک های 
زمین  و  ملی  اعتبارات  اخذ  برای  مجلس 
مصوبه  طبق  افزود:  و  دانست  معوض 
مقررشده  قم،  به  جمهوری  ریاست  سفر 
یا  و  مالکین  به  پاسخگویی  جهت 
پردیسان  اراضی  از  هکتار   80 معارضین، 
مهلت  اتمام  اراضی  بازپس گیری  محل  از 
به شهرداری واگذار  و قراردادی  واگذاری 

. د شو

انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
این  واگذاری  اهمیت  قم  شهرداری 
مالکیت ها  تکلیف  تعیین  برای  اراضی 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  معارضین  و 
استان  مدیریت  کمک  با  گفت:امیدواریم 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
شود  محقق  واگذاری  این  زودتر  هرچه 
وجود  به  فرصت  این  از  بتواند  قم  شهر  تا 
استفاده  شهری  توسعه  جهت  در  آمده 

. کند
امروز  تا  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
از  مواردی  و  نامه ها  درخواست ها، 
این  زمین های  مالکین  و  معارضین 
است،  شده  دریافت  متروکه  ریل های 
در  خود  تعهدات  بر  شهرداری  گفت: 
و  است  متعهد  ریل ها  این  جمع آوری 
از  قبل  را  متروکه  ریل های  جمع آوری 
انجام این واگذاری شروع کرده است.   ►

مدیرکل آموزش و پرورش:

● بیشتر مدارس غیرانتفاعی استان ناایمن هستند   ●

معاون استاندار: 

●  مدارس غیراستاندارد قم تعطیل شوند    ●

انتقاد رئیس شورای اسالمی استان از سیاست های نادرست در زمینه بافت فرسوده؛

●  با وجود ۱5۰۰ هکتار بافت فرسوده، نباید به دنبال زمین برای احداث مسکن در قم بود   ●

● شهرداری قم به تعهدات خود در جمع آوری ریل های متروکه پایبند است   ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001874 شماره  رأی  1ـ 
آقامعلی  فرزند  قوام  معصومی  فضلعلی  آقای   1400114430002001563
بمساحت96  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2324 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
بیگدلی صفحه 92  از محمدحسین ضیائی  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع 

 )13876 الف  م  دفتر10.) 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002002302 شماره  رأی  2ـ 
1400114430002000574 خانم زهرا یوسفی  فرزند حسن علی در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 150 مترمربع پالک 
شماره 269 فرعی از 2139 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
الف  م   (.139 دفتر   64 صفحه  روشن  آب  اباصلت  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

 )13877
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002019195 شماره  رأی   -3  

حسین   محمد  فرزند  زاده   جانعلی  آتیه  خانم   1400114430002000512
 78 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1941/147 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
 )13878 الف  م   (.258 دفتر   91 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001905 شماره  رأی   -4
1400114430002000744 آقای محمد حمیدآبادی شراهی  فرزندعلی اکبر 
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 22/75 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1950/234 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
و  پروانه  و  مهناز  و  گلناز  و  فرحناز  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
فریبا و منیر و فریدون و مهدی و جالل الدین و فخرالدین و عابدین شهرت همگی 
)13879 الف  م   ( اله(.  ) کمافرض   456 دفتر   159 بزچلویی صفحه  کمیجانی 

کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017832 شماره  رأی   -5
قسمتی  در  حسن  فرزند  صفری   علیرضا  آقای   1400114430002000990
160مترمربع  مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از 2111 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

 )13903 الف  م  زندوچائی.)  اکبر  علی  از  الواسطه  مع  خریداری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017432 شماره  رأی   -6

حسین  فرزند  چاقری   احمدی  حسن  آقای   1400114430002000270
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2372/1 از  فرعی  شماره  پالک  60/36مترمربع 
از مصطفی حیدری صفحه 193  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  قم مبایعه 

 )13904 الف  م   (.15 دفتر 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

) )گویه وشاخه سبز  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/03/23
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/04/07

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

جایگاه مجازات در جراحی 
اقتصادی اخیر!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
گوناگونی  تعابیر  و  تعاریف  دارای  انسانی  علوم  در  مجازات   
اجرای  از  هدف  و  مختصات  تعاریف،  این  همه  در  ولی  است 

است.   ثابت  مجازات 
بر اساس نظریه مکافات، مجازات تاوان جرم است و به زبان 
تحمل  با  را  آن  تاوان  باید  شود  جرمی  مرتکب  که  کسی  ساده، 
مجازات بپردازد. خصیصه مجازات ناخوشایند بودن آن است تا 

ایجاد کند.  بازدارندگی  و سایرین  برای شخص مجرم 
و  متخلفین  با  برخورد  در  مجازات  های  کاربرد  از  یکی 
راهبرد  این  از  اخیر  های  سال  در  که  است  اقتصادی  مجرمان 
منجر  روند  این  که  جایی  تا  نشد.  استفاده  درستی  به  قضایی 
خاوری  ها،  االسالمی  شیخ  ها،  زنجانی  چون  افرادی  ظهور  به 
اختالالت  تبعات  که  شد   ... و  ها  عبدالباقی  ها،  طبری  ها، 

بود. خواهد  مردم  گریبانگیر  سالها  تا  آنها  اقتصادی 
مفسد  چند  ظهور  به  ماجرا  و  نیست  داستان  همه  این  اما 
استفاده  عدم  نشد.  ختم  کشور  در  درشت  دانه  اقتصادی 
مناسب از اهرم مجازات، امروزه باعث شده تا حتی افراد عادی 
از شیوه های غیر  و غیر مشروع  آنی  به دنبال کسب منافع  هم 
گلستان  استاندار  اقتصادی  معاون  المثل  فی  باشند.  قانونی 
داد.  استان  این  در  نانوایی   850 تخلف  از  خبر  قبل  روز  چند 
به  نانوایی  واحد   850 اخیر  مدت  در  اینکه  بیان  با  وی 
از  اعم  مختلف  موارد  شامل  تخلفات  که  شدند  معرفی  تعزیرات 
کرد:  تأکید  است،  بوده  غیره  و  شبکه  از  خارج  عرضه  و  فروش 
این آمار نشان می دهد بیش از یک سوم نانوایی های گلستان 

کردند. تخلف 
با  هنگام  دیر  برخورد  یا  مناسب  برخورد  عدم  حقیقت  در 
مفسدان اقتصادی دانه درشت، باعث شده تا افراد کف جامعه 
اینکه  بدهند.  متعارف  نا  های  درآمد  کسب  اجازه  خود  به  هم 
شبکه  از  خارج  را  ای  یارانه  آرد  استان،  یک  نانوایان  سوم  یک 
بازدارنده  آن  و  دارد  پیام  یک  تنها  برسانند  فروش  به  توزیع 
فروش  به  اقدام  بار  اولین  برای  که  است  فردی  مجازات  نبودن 

نمود!  شبکه  از  خارج  آرد 
اقتصادی  در جراحی  اگر  نمود  اذعان  باید  در چنین حالتی 
نتیجه  نشود،  گرفته  کار  به  اصولی  و  منطقی  های  مولفه  همه 
جراحی از قبل مشخص است. در واقع با اقدامات اخیر دولت، 
دست رانتخواران از دسترسی به دالر 4200 تومانی قطع شد، 
اشکال  به  و  دیگر  مبادی  در  ای  عده  جویی  سود  باعث  اما 

است.  شده  متفاوت 
نپرداختن  جهت  خوان  کارت  دستگاه  نصب  عدم  با  پزشک 
مالیات، راننده با جابجا کردن خاک با نهاده، نانوا با فروش آرد 
کیفیت،  بی  خودروهای  تولید  با  ساز  خودرو  شبکه،  از  خارج 

 ... و  فوتبالیست  و  مربی  دستمزد  افزایش  با  دالل 
به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده است که دولتمردان زاویه 
اقتصادی  با مفسدان  به مقوله مجازات در برخورد  را  نگاه خود 
تغییر دهند و به همان اندازه که با دستفروشان و کودکان جمع 
گران  اخالل  با  شود  می  جدی  برخورد  ضایعات  کننده  آوری 
به  نیاز  حتی  صورت  این  در  شاید  کنند.  برخورد  نیز  اقتصادی 
و  نباشد  اقتصادی« هم  پروسیجر درمانی »جراحی  از  استفاده 

و آمپول مداوا شد! تا قرص  با چند  بیمار کشور  اقتصاد 

یادداشت
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قاتل فراری را شناسایی کنید

قاتل  پوشش  بدون  تصویر  انتشار  از  قم  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس 
داد. حبر  خونین  نزاع  حادثه  فراری 

با   1400 ماه  شهریور  پنجم  گفت:   قهرمانپور  میکائیل  سرهنگ 
خیابان  متری  ده  در  خونین  نزاع  یک  وقوع  بر  مبنی  پیام  مرکز  اعالم 
امیرالمومنین، بالفاصله مأموران انتظامی به محل وقوع اعزام شدند.
او می گوید: ضارب در این حادثه با سالح سرد یک جوان 21 ساله را 

از ناحیه قفسه سینه و کمر مجروح کرده و متواری شده بود.
عوامل  حضور  با  ادامه  در  گفت:  قم  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس 
تالش های  رغم  علی  اما  شد  منتقل  بیمارستان  به  مجروح  اورژانس، 
صورت گرفته توسط کادر درمان به دلیل شدت جراحت فوت می کند.
پرونده  بازپرس  درخواست  به  اشاره  با  خاتمه  در  قهرمانپور  سرهنگ 
مبنی بر انتشار تصویر بدون پوشش قاتل فراری از شهروندان خواست 
یا   02521822863 تلفن های  با شماره  در صورت هرگونه اطالعات 

بگیرند. تماس  استان  گاهی  آ پلیس   02521822884

کشف روانگردان شیشه در یک 
منزل مسکونی در قم 

شیشه  روانگردان  مواد  مقادیری  مسکونی  منزل  یک  از  بازرسی  در 
شد. دستگیر  رابطه  این  در  قاچاقچی  یک  و  کشف 

استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  نیا،رئیس  هاشم  حسن  سرهنگ 
با  مبارزه  پلیس  ویژه  عملیات  اداره  اطالعاتی  پیگیری  در  گفت:  قم 
مواد مخدر استان مشخص شد یک قاچاقچی با انتقال محموله مواد 
داشته  را  آن  توزیع  قصد  قم  به  همجوار  استان های  از  یکی  از  مخدر 

گرفت. قرار  پلیس  این  مأموران  کار  دستور  در  موضوع  بالفاصله  که 
او گفت: در ادامه مأموران منزل مسکونی متهم را شناسایی کردند و 

با هماهنگی مقام قضایی استان برای دستگیری  وارد عمل شدند.
در  سرانجام  گفت:  قم  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
از منزل  یک کیلو و 695 گرم مواد روانگردان شیشه کشف،  بازرسی 
متهم دستگیر و در نهایت به انضمام پرونده تشکیل شده برای انجام 

شد. استان  قضایی  مرجع  تحویل  قانونی  مراحل 
نامیده  کریستال  یا  شیشه  عمومی  اصطالح  در  که  آمفتامین  متیل 
می شود یک ماده اعتیادآور قوی است که باعث اختالل شدید خواب 
فرد  در  شدید  تشنگی  ایجاد  باعث  مصرف  از  پس  و  اشتهایی   بی  و 

می شود. کننده  مصرف 
شیشه  نام  به  ایران  در  مانند  شیشه  شکل  دلیل  به  آمفتامین  مت 
و  اسپید  مت،  آیس،  کریستال،  آن  دیگر  نام های  می شود.  شناخته 

است. گالس 
اثرات ناشی از مصرف شیشه

آلود، دهانی  و عرق  برافروخته  قرمز، چهره   بیمار معموال چشم های 
لثه هایی خراب دارد. و  خشک، دندان هایی پوسیده 

مدت  کوتاه  در  شود.  می  عصبانی  زود  خیلی  و  کند  می  صحبت  تند 
ناپذیری،  مسئولیت  فراموشکاری،  ذهنی،  های  آشفتگی  دلیل  به 
و  تحصیلی  شغلی،  اجتماعی،  موقعیت  هذیان  و  توهم  پرخاشگری، 

افتد. می  خطر  به  او  زناشویی  روابط  حتی 

خبـر

●  قرارداد احداث ۳5 هزار مگاوات نیروگاه جدید در دولت سیزدهم    ●
برنامه های  درباره  نیرو  وزارت       ◄
اعالم  برق  کمبود  مشکل  حل  برای  دولت 
کرده است: در حال حاضر ظرفیت نصب 
هزار   88 از  بیش  به  برق  نیروگاهی  شده 
این  حال  عین  در  است.  رسیده  مگاوات 
صنعت ساالنه با رشد میانگین 5 درصدی 
آن  برای  که  است  مواجه  نیز  برق  مصرف 
متناسب  الزم  برنامه ریزی های  همواره  نیز 
انجام  کشور  اقتصادی  و  مالی  وضعیت  با 

است. شده 
وجود  به  ناترازی های  و  مشکالت 
مسائل،  در  ریشه  برق  صنعت  در  آمده 
دولت  و  دارد  گذشته  عملکرد  و  مشکالت 
و  مشکالت  این  درک  با  سیزدهم  مردمی 
از  آن  رفع  به  اقدام  دقیق،  بررسی های 
نیروگاهی  ظرفیت  توسعه  اجرای  طریق 
تعریف  مگاوات(،  هزار   35 میزان  )به 
تشویق محور مدیریت  برنامه های  گسترده 
بار و تدوین برنامه های مدیریت بار صنایع 
و  معدن  صنعت،  وزارتخانه  هماهنگی  با 

شد. تجارت 
هریک  احداث  میانگین  طور  به 
هزار  معادل  نیازمند  نیروگاه  کیلووات 
خطوط  احتساب  )با  است  سرمایه  یورو 
توزیع(  و  توزیع  فوق  انتقال،  پست های  و 
این  به  اشاره  مخاطبان  آشنایی  برای  و 
احداث  که  نیست  فایده  از  خالی  نکته 
مگاوات،  هزار  یک  بزرگی  به  نیروگاهی 
یورو  میلیارد  یک  حداقل  نیازمند 
سرمایه گذاری است و همان گونه که ذکر 
به کار دولت سیزدهم،  از زمان شروع  شد 
نیروگاه  مگاوات  هزار   35 احداث  قرارداد 
برق  تولید  مگاوات  هزار   15 شامل  جدید 
مجموعه  نظارت  و  مدیریت  با  حرارتی 
برق  تولید  مگاوات  هزار   10 نیرو،  وزارت 
مگاوات  هزار   10 و  صنایع  مشارکت  با 
تجدیدپذیر  انرژی های  توسط  هم  برق 
شده  آغاز  الزم  اقدامات  و  برنامه ریزی 

. ست ا
ابتدا  از  بار،  نخستین  برای  و  امسال 
هماهنگی  با  برق  بار  مدیریت  برنامه های 
وزارتخانه های نیرو و صمت انجام و تدوین 
مدیریت  برنامه های  آغاز  با  هم زمان  و 
نشست هایی  در  اصالحی  نظرات  بار، 

سیمان  و  فوالد  به ویژه  اصناف  روسای  با 
تا  برنامه ها  این  نواقص  تا  شد  دریافت  نیز 
برنامه های  تمام  شود.  برطرف  امکان  حد 
صنعت برق که در 4 ماه گرم سال )خرداد 

مدیریت  برنامه های  عنوان  با  شهریور(  تا 
تشویقی  به صورت  درمی آید،  اجرا  به  بار 
ازای  در  مشترکان  که  طوری  به  است. 
مشوق های  از  برنامه ها،  این  در  مشارکت 

می شوند. بهره مند  برق  صنعت 
آن  مشوق ها  این  ویژگی  مهم ترین   
همواره  آنها،  در  مشارکت  نرخ  که  است 
چند برابر قیمت تمام شده برقی است که 
همین  به  و  می شود  فروخته  مشترکان  به 
دلیل، همواره سودی که در ازای مشارکت 
می شود،  مشترک  نصیب  برنامه ها  در 
است.  بیشتر  مصرفی  برق  قیمت  از 
بهره مندی  میزان  که  می سازد  خاطرنشان 
صنعت  مشوق های  از  صنعتی  مشترکان 
برق از حدود 400 میلیارد تومان در سال 
در  تومان  میلیارد   800 از  بیش  به   1399

یافت. افزایش   1400 سال 
که  است  گران  صنعتی  برق، 
نیروگاه  احداث  برای  سرمایه گذاری 

فنی،  مطالعات  شروع  زمان  از  حداقل 
عملیات  آغاز  مجوزها،  کسب  اجرایی، 
نیاز دارد  5 سال زمان  تا   3 به  و..  اجرایی 
اجرای  مدار شود.  وارد  نیروگاهی  واحد  تا 

بار در همه کشورهای  برنامه های مدیریت 
با بهره گیری  دنیا مرسوم است و ایران نیز 
اجرای  به  نسبت  تجارب سایر کشورها،  از 

است. آورده  روی  برنامه ها  این 
حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  در 
مدیریت  برنامه های  اجرای  درکنار  توسعه 
مصرف  کنترل  برای  قیمتی  ابزار  از  بار، 
برق  نرخ  به طوری که  می شود  استفاده 
بی رویه  مصرف  که  است  به گونه ای 
برای  آوری  سرسام  هزینه های  باعث 
خصوص  این  در  می شود.  مصرف کننده 
ژاپن،  آمریکا،  کشورهای  مثال  به طور  و 
تحت  نیز  قیمتی  ابزار  از  که  و...  استرالیا 
برای   critical peak pricing عنوان 
پرباری  دوران  در  مصرف  بار  مدیریت 

می شود. استفاده 
آمریکا سازوکار  و در کشور  مثال  به طور 
که  است  صورت  این  به  طرح  این  اجرای 
در ایام بحرانی و اوج بار که میزان مصرف 

دمای  افزایش  نظیر  دالیلی  به  بنا  برق 
که  برق  قیمت  نرخ  می گیرد،  شدت  هوا 
است،  سنت   10 حدودًا  عادی  شرایط  در 
مثل  پیک  ساعات  در  و  می شود  متغیر 

افزایش  چشمگیری  میزان  به  بعدازظهرها 
می یابد.

آمریکا  کشور  در  برق  صنعت  مدیران 
طریق  این  از  که  هستند  باور  این  بر 
جریان  پایداری  حفظ  به  کمک  از  جدا 
هدف  دو  به  می توانند  همچنین  برق 
اینکه  نخست  کنند.  پیدا  دست  اصلی 
می کنند  فراهم  را  زمینه ای  اقدام  این  با 
خانگی  از  اعم  برق  مصرف کنندگان  تا 
و  مصرف  کاهش  الگوهای  صنعتی  و 
بیشتر  و  بهتر  را  صرفه جویی  روش های 
اقدام  این  با  اینکه  دیگر  و  کنند  درک 
شهروندان  تا  می کنند  فراهم  را  زمینه ای 
کاهش  برق  تقاضای  که  ایامی  در  حتی 
می یابد نیز به واسطه عادت به صرفه جویی 
به  حساب های  صورت  با  الگوها  رعایت  و 

شوند. روبه رو  ارزان تری  مراتب 
میانگین  صورت  به  بدانید  است  جالب 
تا   15 آمریکا  مختلف  ایالت های  در 

که  دارد  وجود  مصرف  اوج  دوره   20
چیزی  ساعت   24 هر  در  دوران  این  در 
مشمول  مشترکین  ساعت   4 حدود 
مصرف  اوج  زمان  در  قیمت گذاری  طرح 
در  ایران  اینکه  به  اشاره  ضمن  می شود. 
تعرفه های  ارزان ترین  از  یکی  حاضر  حال 
آژانس  سایت  )به  دارد  را  دنیا  برق 
ایران  در  شود(  مراجعه  انرژی  بین المللی 
به  به منظور رعایت حال مشترکان  تاکنون 
ابزارهای  از  خانگی،  بخش  مشترکان  ویژه 
استفاده  سایرکشورها  شیوه  به  قیمتی 
سال  ماه  به همن  از  تنها  و  است  نشده 
دولت،  هیات  مصوبه  براساس  و  گذشته 
ازالگو  بیش  که  مشترکانی  برق  تعرفه 
صورت  به  نرخ هایی  با  کنند،  مصرف 

می شود. محاسبه  پلکانی 
که  همچنین در مصوبه ای هیات دولت 
تاکید  گرفت،  قرار  اشاره  مورد   6 بند  در 
شده است: در صورت همکاری مشترکان 
در مدیریت مصرف و کاهش مصارف خود 
برق  صنعت  مشوق های  از  لگو،  زیر  به 
تومان   500 ساعت  کیلووات  هر  ازای  به 
است  درحالی  شد.  خواهند  بهره مند 
فروخته  مشترکان  به  که  برقی  نرخ  که 
تومان   100 میانگین  به طور  می شود، 
برابری   5 تشویق  معنی  به  این  و  است 
را  خود  مصارف  که  است  مشترکانی 

دهند. کاهش 
با  عادی  مناطق  در  خانگی  مشترکان 
ماه های  در  ساعت  کیلووات   300 الگوی 
طرح  در  مشارکت  صورت  در  سال،  گرم 
مدیریت  با  می توانند  حتی  برق،  تشویقی 
برق  مصرف  ساعتی  کیلووات   50 حدود 

کنند. رایگان  را  خود  برق  قبض  خود، 
گرمسیر  مناطق  در  البته  فرصت  این 
است  یافتنی تر  دست  مشترکان  برای 
در  مصرف  الگوی  مناطق  این  در  که  چرا 
ماه های گرم سال به 3000 هزار کیلووات 
ساعت هم می رسد و مشترکان محترم برق 
در این مناطق که اغلب از چند کولرگازی 
است  کافی  می کنند،  استفاده  منازل  در 
خاموش  را  گازی  کولرهای  از  یکی  تنها 
یابند  دست  شده  تعریف  سقف  به  تا  کنند 
و از قبض برق رایگان بهره مند شوند.    ►

با  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون      ◄
بیان اینکه با اعالم اینکه در ماه های آینده 
نرخ تورم کاهشی خواهد شد، گفت: تورم 
که  است  پنهان  تورم  واقع  در  خردادماه 
ارز  حذف  و  پرداخت  نظام  اصالح  از  پس 

شد. نمایان  تومان  تومانی   4200
تلویزیونی  برنامه  در  قربانی«  »پیمان 
درباره رشد نرخ تورم در خردادماه، اظهار 
مختلفی  دالیل  تورم  نرخ  افزایش  داشت: 
عرضه  شوک های  به  مربوط  بخشی  دارد، 
کردن  مردمی  ارز،  نرخ  افزایش  مثاًل 
افزایش  از  ناشی  وارداتی  تورم  یارانه ها، 
تغییر  جهان،  در  خوراکی  کاالهای  قیمت 

است. ارز  تسعیر  نرخ 
امسال  خردادماه  در  کرد:  بیان  وی 
از  برخی  قیمت  تغییر  از  ناشی  تورم  نرخ 
استفاده  ترجیحی  ارز  از  که  کاالهاست 
نظام  اصالح  بیشتر  امر  این  و  می کردند 
که  نبوده  تورمی  این  و  است  پرداخت 
سال  از  و  باشد  شده  ایجاد  دولت  توسط 

است. شده  97شروع 
درباره  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
سیاست  این  گفت:  ترجیحی  ارز  اصالح 
یارانه   97 سال  در  نبود،  استمرار  قابل 
قاچاق  و  می یافت  تخصیص  واردات  به 
انتقال  زنجیره  انتهای  به  االن  می شد. 
به  هزارتومانی   400 و   300 یارانه  و  یافته 

به  قیمتی  اصالح  این  و  شده  داده  مردم 
کرد. برخورد  خردادماه  تورم 

در  تورم  این  واقع  در  افزود:  قربانی 
آشکار  قیمت ها  اصالح  با  و  بوده  گذشته 
هر  در  قیمتی  اصالح  این  بنابراین  شد؛ 
زمانی انجام شود، تاثیر خود را می گذارد.

کاهشی  تورم  نرخ  آینده  ماه های  در 
شد خواهد 

آینده  ماه های  در  اینکه  اعالم  با  وی 
مورد  در  شد،  خواهد  کاهشی  تورم  نرخ 
به  نسبت  امسال  خردادماه  تورم  تفاوت 
خردادماه  در  گفت:  گذشته،  سال های 
است.  بیشتر  ماهانه  تورم  نرخ  همواره 
 4.5 خردادماه  تورم  نرخ  گذشته  سال 
درصد   10.6 به  امسال  و  بوده  درصد 
در  مهم  مسائل  از  یکی  که  است  رسیده 
اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  تورم  نرخ 

است. جهان  در 
ادامه  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
داد: بخش مهم تورم در کشور ما به دلیل 
سال  است.  پولی  پایه  و  نقدینگی  رشد 
 46.1 تیرماه  در  پولی  پایه  رشد  گذشته 
به  گذشته  سال  پایان  در  و  بود  درصد 
تعامل  سیزدهم  دولت  در  رسید.   36.3
انضباط  بانک مرکزی و دولت در خصوص 

شود. کنترل  تورم  تا  شده  انجام  مالی 
استقراض  مرکزی  بانک  از  دولت 

است نداشته 
برای  امسال  کرد:  تصریح  قربانی 
نخستین بار رشد نقدینگی در فروردین ماه 
منفی 0.2 درصد بود و اردیبهشت ماه 2.3 
سیزدهم  دولت  در  داشت.  رشد  درصد 
و  پولی  پایه  رشد  نقدینگی،  کنترل  بحث 
عدم برداشت خزانه توجه ویژه شده است.

وی گفت: رشد نقدینگی در کشور روند 
مرکزی  بانک  از  نیز  دولت  و  دارد  نزولی 

است. نداشته  استقراض 
بیان  با  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
است  عواملی  افتاده  اتفاق  که  آنچه  اینکه 
است،  گذاشته  تاثیر  نقدینگی  رشد  بر  که 
ترجیحی  ارز  تامین   99 سال  در  افزود: 
باعث افزایش پایه پولی کشور بیشتر شده 
اجبار  را  ارز  حذف  دالیل  از  یکی  و  بود 

می کرد.
سال های  در  داشت:  اظهار  قربانی 
را  سنگینی  ارز  نرخ  شوک های  گذشته 
آن  در  سیاست ها  مجموع  و  کردیم  تجربه 
 99 سال  در  نقدینگی  رشد  باعث  مقطع 
در  تورم  و  رسید  درصد   40.6 به  که  شد 
حداکثر  به  گذشته  سال  اردیبهشت ماه 

است. رسیده  خود  اخیر  70ساله 
دولت  سیاست  با  کرد:  تاکید  وی 
نقدینگی  رشد  روندها  آینده  در  سیزدهم، 
تورم  و  بود  خواهد  مناسب  پولی  پایه  و 

دولت  و  است  عرضه  تاثیر  تحت  بیشتر 
دارد. مفصلی  برنامه  نیز  آنها  برای 

با  مرکزی  بانک  سخت  برخورد 
بی انضباط بانک های 

درباره  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
در  مهم  بحث  گفت:  بانک ها،  ناترازی 
درون زای  خلق  نقدینگی  رشد  بحث 
عملکرد  ناترازی،  حوزه  در  بانک هاست. 
اضافه  که  است  این  مرکزی  بانک 

کردیم. کم  را  برداشت ها 
چند  ما  ناتراز  بانک های  افزود:  قربانی 
نمی کنم،  اعالم  را  اسامی  که  هستند  تا 

تعیین  سرپرستی  هیات  بانک ها  این  برای 
دارند.  قرار  سخت  پایش  تحت  و  کردیم 
اقدامات  ترازنامه  در خصوص رشد  امسال 

است. شده  انجام  مناسبی 
ناتراز  بانک ها  اگر  کرد:  تاکید  وی 
مرحله  در  ندهند،  انجام  را  الزم  اقدامات 
انجام  را  مدیره  هیات  عزل  نخست 
خواهیم داد و سپس کنترل سپرده گیری 
بانک ها  با  نیز  کنون  تا  می دهیم.  انجام  را 

ناتراز برخورد شده و این بانک ها مرتب در 
پیگیری  و  دارند  رفت وآمد  مرکزی  بانک 

► می شود.   

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

● نرخ تورم در ماه های آینده کاهشی خواهد شد   ●

◄      دولت آیت الله رئیسی در رقابت های انتخاباتی 
به شکل صادقانه وعده هایی را داد و در مسیر کار هم 
مسائل  با  کشور  حاضر  حال  در  کرد؛  دنبال  را  آنها 
عدیده ای مواجه است که ریشه در عوامل مختلف دارد 
و درواقع مشکالت کشور یک مساله ساده نیستند که 
از  قبل  رییسی  آیت الله  باشند.  داشته  وجه  یک  تنها 
کرد  تبیین  اینگونه  را  خود  رویکرد  انتخاباتی  رقابت 
را  جامعه  کند  سعی  و  بردارد  گام  عدالت  مسیر  در  که 
یا  و  طبقاتی  فاصله  از  ناشی  که  مشکالتی  برخی  از 

بخشد. رهایی  است،  تبعیض ها 
به عزم دولت  نیاز  از مشکالت که فقط  البته برخی 
در  سیزدهم  دولت  که  دیدیم  داشت،  شدن  حل  برای 
از مسیر برداشت؛  را  آنها  با عزم راسخ خود  این زمینه  
ویروس  مقابل  در  مردم  کردن  واکسینه  مانند  مسائلی 
در  جدی  تهدید  و  معضل  به  تبدیل  که  کرونا  منحوس 
جامعه شده بود و مردم به دلیل کم کاری دولت گذشته 

بودند. با خطرات جدی مواجه  زمینه  این  در 
یا  وجهی  یک  عدالت  زمینه  در  مشکالت  از  برخی 
ارتباط  عامل  چندین  با  شاید  و  نیستند  عاملی  یک 
ابتدا  باید  آنجا  در  بنابراین  باشد.  داشته  مستقیم 

کوچک تر  مسائل  به  حتی المقدور  و  تفکیک  را  مسائل 
تجزیه کرد تا بتوانیم توفیق بیشتری در حل آنها داشته 
باشیم. گاهی اوقات افراد از توان خودشان در مواجهه 
و تصور  ندارند  ارزیابی دقیقی  با مشکالت چندعاملی 
مشکالت  با  مواجهه  میدان  وارد  می توانند  می کنند 

ما  اگر  من  اعتقاد  به  که  حالی  در  شوند  چندعاملی 
تالش کنیم ابتدا مشکالت را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دهیم و آنها را به مشکالت کوچک تر تقسیم کنیم، کار 
نکنیم،  طی  را  مسیر  این  اگر  اما  است  بخش تر  نتیجه 
لذا  می شوند  تنیده تر  هم  در  و  پیچیده تر  مشکالت 
جدید  تیم  به  دولت  تحویل  هنگام  در  کشور  مشکالت 
وقتی  که  طوری  به  داشت.  قرار  وضعیتی  چنین  در 
از  ناشی  تورم  با  آمد  کار  روی  رئیسی  دولت  آیت الله 
عملکرد دولت گذشته و موضوع تحریم های حداکثری 
و  نرخ ها  افزایش  بحث  بود،  مواجه  غیرانسانی  و 
بدو  در  دیگری  مشکل  هم  جهانی  سطح  در  قیمت ها 
البته  بود.  به فعالیت دولت سیزدهم  امر هنگام شروع 
از  ناشی  اقتصادی  رکود  و  بیکاری  همچون  مشکالتی 
کرونا و مسائل عدیده دیگر هم میراثی بود که به دولت 

رسید. سیزدهم 
مشکالت  برخی  با  ما  که  می کند  حکم  عدالت 
آنها  و  باشیم  داشته  صحیحی  مواجهه  چندعاملی 
غیر  در  چراکه  کنیم  تقسیم  کوچک تر  مشکالت  به  را 
دولت  می شود.  سخت تر  عدالت  اجرای  اینصورت 
مواجه  آنها  با  که  مشکالتی  بر  عالوه  رییسی  آیت الله 
از جمله ضرورت جوان گرایی  به برخی ضرورت ها  بود 
این  از  پیش  که  درحالی  است؛  داده  تن  هم 

جوان گرایی قاعده  و قالب بندی خود را پیدا نکرده بود 
قاعده   و  فرم  قالب یک  در  باید  رو جوانگرایی  این  از  و 
به  اینکه  بدون  مدت هاست  می شد.  دنبال  مشخص  
این قاعده مندی تن دهیم، با یک مشکل جدی به نام 
انتقال مدیریت کشور از نیروهای کهنسال به نیروهای 
از  مدیریت  انتقال  رو  این  از  هستیم؛  مواجه  جوان تر 
جوان،  نیروهای  به  گذشته  آنها  از  سنی  که  قشری 
مشارکت،  براساس  باید  که  است  قاعده ای  نیازمند 
آیت الله  لذا  بگیرد.  صورت  متقابل  درک  یا  تفاهم 
این  بتوانند  تا  کردند  ورود  هم  موضوع  این  به  رییسی 

کنند. حل  ریشه ای  را  مشکل 
اساسی  گام های  واقعًا  گذشته  ماه  چند  در  دولت 
مدنظر  را  موضوع  این  باید  اما  است  برداشته  مهمی  و 
قرار دهیم که توان و امکانات دولت هم محدود است؛ 
با این وجود بنده معتقد بودم که دولت آیت الله رئیسی 
شود،  مواجه  زمان  یک  در  مشکالت  این  همه  با  نباید 
بگیرد  صورت  اولویت بندی  مشکالت  برای  باید  بلکه 
ولی اکنون دولت به میدان آمده و سعی در حل مسائل 
این  در  بیشتری  توفیق  آرزوی  هم  ما  که  دارد  مختلف 

► عرصه برای تیم ایشان داریم.  

سلیمی نمین: 

●  دولت در 9 ماه گذشته گام های اساسی برای حل مشکالت برداشته است    ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲59۸7   
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲59۸7   

●  میزبان و میانجی    ●
◄     از قطر به عنوان میزبان دور جدید 
این  و  مذاکرات هسته ای صحیت می شود 
درحالی است که قطر در ماه های گذشته 
میانجی  نقش  ایفای  برای  بسیاری  تالش 
فصل  و  حل  به  کمک  و  آمریکا  و  این  بین 

است. داده  انجام  برجام  مساله 
مجدد  ازسرگیری  اعالم  با  همزمان 
رایزنی  و  از مالقات  بعد  برجامی  مذاکرات 
خارجی  سیاست  مسوول  بورل  جوزف 
امیرعبداللهیان  حسین  و  اروپا  اتحادیه 
معلوم  تهران،  در  کشورمان  وزیرخارجه 
شد که مذاکرات آتی دیگر در وین نخواهد 
این  کرد  اعالم  بورل  که  آنطور  بود. 
کشورهای  از  یکی  در  احتماال  مذاکرات 

می شود. برگزار  فارس  خلیج  حاشیه 
مکان  تغییر  این  دلیل  توضیح  در  او 
چنین  که  آنجایی  »از  گفت:  نیز  مذاکرات 
تماس های  چارچوب  در  گفت وگوهایی 
برگزار  آمریکا  و  ایران  بین  دوجانبه 
دیگر  مکان  در  می دهیم  ترجیح  می شود، 
ایجاد  سردرگمی  که  دهیم  انجام  را  آنها 

. نکند
مذاکرات در وین مربوط به همه اعضای 
مذاکرات  این  می کنم  فکر  است.  برجام 
مثال  یا  فارس  به خلیج  نزدیک تر  در جایی 

انجام  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای  در 
 شود.«

گمانه زنی ها  خبر  این  انتشار  از  بعد 
درباره میزبان احتمالی شروع شد و حرف 
عمان.  هم  بیشتر  بود؛  عمان  و  قطر  از 
میزبان  نیز   1390 سال  در  مسقط  چراکه 

آمریکا  و  ایران  محرمانه  گفت وگوهای 
نوعی  به  که  مذاکراتی  همان  یعنی  بود؛ 

در  برجام  مذاکرات  برگزاری  زمینه ساز 
تحلیلگران  برخی  لذا  شد.   1392 سال 
تصور کردند که مذاکرات تلفنی اخیر بین 
پنجشنبه  که  عمان  و  ایران  خارجه  وزرای 

است. بوده  راستا  همین  در  شد،  انجام 
شبکه قطری الجزیره اما به نقل از یک 
مسوول ایرانی اعالم کرد که احتمال دارد 
ازسرگیری مذاکرات احیای برجام به جای 
خلیج  حاشیه  کشورهای  از  یکی  در  وین 
فارس انجام شود و قطر هم شانس بیشتر 
از  میزبانی  برای  الزم  امکانات  تمام  هم  و 
دارد.  را  هسته ای  توافق  احیای  مذاکرات 
تالش های  گرفتن  نظر  در  با  که  گمانه ای 
و  ایران  بین  میانجیگری  برای  قطر  اخیر 
مذاکرات  فصل  و  حل  به  کمک  و  آمریکا 
را  می رسد.این  نظر  به  منطقی  برجامی 
نیز باید در نظر داشت که دولت رییسی از 
گسترش  شعار  خود  کار  به  شروع  ابتدای 
و  داده  را  همسایگان  با  تعامالت  و  روابط 
به  نیز  رییسی  خارجی  سفر  اولین  حتی 

بود. قطر 

این  به  پاسخ  در  وقتی  نیز  قطر  امیر 
نظام  با مقامات عالی  و  آمد  تهران  به  سفر 
کشورش  تالش  از  کرد  گفت وگو  و  دیدار 
و  برجامی  مذاکرات  در  تسهیل  برای 

بود. گفته  سخن  آن  ازسرگیری 
قطر  که  این  به  توجه  با  نظر می رسد  به 
نزدیک  در  مهمی  نقش  اخیر  ماه های  در 
کشورهای  و  ایران  دیدگاه های  کردن 
کرده  ایفا  واشنگتن  و  تهران  نیز  و  غربی 
امور  وزیر  مکرر  گفت وگوها  جمله  از  است 
و  ایرانی  همتایان  با  کشور  این  خارجه 
آمریکایی خود و از دیگر سو وجود ارتباط 
آل ثانی  بن حمد  تمیم  شیخ  بین  نزدیک 
رییس جمهور  بایدن  جو  و  قطر  امیر 
تصمیم  این  به  مذاکره  طرفین  آمریکا، 
وین  هیاهوی  از  دور  به  که  رسیده اند 
به  را  مذاکرات  از  دور  این  میزبانی  امتیاز 
هدف  تحقق  به  نوعی  به  تا  بدهند  قطر 
عرصه  در  جدی تری  نقش آفرینی  در  قطر 
بین المللی  و  منطقه ای  خارجی  سیاست 

► باشند.      کرده  کمک  نیز 

حول  دیپلماتیک  اخیر  تحرکات      ◄
الوروف،  سفرهای  جمله  از  ایران  محور 
از  تهران  به  الکاظمی  مصطفی  و  بورل 
رئیس  بایدن  الوقوع  قریب  سفر  و  یکسو 
دیگر  سوی  از  منطقه  به  آمریکا  جمهوری 
در  ای  تازه  تحوالت  از  نشان  تواند  می 

شود. تفسیر  برجام  احیای  خصوص 
یأس  و  سرد  فضایی  گذشته  ماه  دو  در 
افکنده  سایه  دیپلماسی  حوزه  بر  آلود 
نتیجه  یک  به  ها  تحلیل  همه  تقریبا  و  بود 
مذاکرات  گویا  که  شد  می  منتهی  واحد 
رسیده  بست  بن  به  برجام  احیای  و  وین 
غیر  و  منطق  از  خارج  اقدام  است. 
اژانس  مدیرکل  گروسی،  رافائل  سازنده 
اتمی در تهیه و تدارک  انرژی  المللی  بین 
ایرانی در شورای حکام  یک قطعنامه ضد 

بود. بندی  جمع  این  موید  نیز 
ایران  تند  واکنش  از  پس  همه  این  با 
ابراز  و  حکام  شورای  قطعنامه  به  نسبت 
سایر  و  اروپایی  کشورهای  های  نگرانی 
نسبت  ایران  ای  هسته  توافق  های  طرف 
برجام،  رفت  بین  از  و  ماندن  ناکام  به 
عرصه  این  در  جدیدی  تحرکات  مجددا 

به  توان  می  جمله  آن  از  که  افتاد  اتفاق 
خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی  سفر 
جوزف  سفر  آن  از  پس  بالفاصله  و  روسیه 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل 

کرد. اشاره  تهران  به  اروپا 

سفر  با  سفرها  این  اینکه  اهمیت  حائز 
عراق  وزیر  نخست  الکاظمی  مصطفی 
داشت  خواهد  دیگری  معنی  تهران  به 
به  عزیمت  از  پیش  وی  اینکه  خصوصا 
به  رسمی  سفری  در  اکنون  هم  تهران 
مصطفی  است.  رفته  سعودی  عربستان 
ایران  میان  اخیر  مذاکرات  در  الکاظمی 
کرده  بازی  گر  میانجی  نقشی  عربستان  و 
حوزه  در  که  رود  می  احتمال  این  و  است 
تحوالت  نیز  عربستان  ـ  ایران  با  مرتبط 

باشد. راه  در  ای  تازه 
سفر  ناظران،  برخی  گفته  به  واقع  در 
عراق  وزیر  نخست  الکاظمی  مصطفی 
از  ای  نشانه  حامل  تواند  می  تهران  به 
عربستان  و  ایران  گفتگوهای  پیشرفت 
های  رگ  به  تازه  خون  جریان  بیانگر  و 

باشد. دیپلماسی 

به  بورل  سفر  از  پیش  حال  همین  در 
دستور  بر  مبنی  خبری  انتشار  ایران، 
لغو  برای  آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن  جو 
از  دسته  آن  برای  ویزا  صدور  ممنوعیت 
پاسداران  سپاه  در  که  ایرانی  شهروندان 
به  ناظران  سوی  از  اند  کرده  خدمت 
تقویت  راستای  در  مثبت  سیگنالی  عنوان 
است. شده  تلقی  برجام  احیای  مذاکرات 
اظهارات  از  توان  می  مشخصا  آنچه 
دیدار  از  پس  اروپایی  و  ایرانی  مقامات 
شده  مقرر  اینکه  دریافت  تهران  از  بورل 
با  آمریکا  و  ایران  میان  مذاکراتی  است 
این  شود.  برگزار  ثالث  طرف  یک  واسطه 
یا  و  برجام  احیای  معنی  به  تواند  می 
هدف  که  باشد  تازه  روند  یک  آغاز  حتی 
و آن  بود  با احیای برجام یکی خواهد  آن 
ایران. های  تحریم  رفع  جز  نیست  چیزی 
سیاست  مسئول  خصوص  همین  در 
که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  خارجی 
و  اروپا  اتحادیه  ایران،  میان  مذاکرات 
که  چرا  شد  نخواهد  برگزار  وین  در  آمریکا 
نیست.  1+4+آمریکا  قالب  در  گفت وگوها 
اعالم  خصوص  این  در  نیز  بورل  جوزپ 

جایی  در  گفت وگوها  این  احتماال  کرد 
صورت  به  و  فارس  خلیج  به  نزدیک تر 
خلیج  حاشیه  کشور  یک  در  مشخص تر 
اذهان  جاییکه  می شود،  برگزار  فارس 
اخیرا  قضا  از  که  کند  می  قطر  متوجه  را 
نقش پررنگی در تبادل پیام میان تهران و 

داشت. واشنگتن 
این موضوع، اذهان را به اهمیت نقش 
آن  محوریت  شاید  و  ای  منطقه  معادالت 

بر  دهد.  می  سوق  مذاکرات  ادامه  در 
هایی  زنی  گمانه  اظهارات  این  اساس 
یک  منطقه  که  ستدهایی  و  داد  درباره 
گرفته  صورت  بود  خواهد  آن  از  ضلع 
بورل  سفر  ابعاد  شدن  روشن  برای  است. 
به  دادن  سرعت  در  آن  اهمیت  و  ایران  به 
ترکیب  احتمااًل  و  برجام  احیای  مذاکرات 
باید  ای  منطقه  تفاهم  از  نوعی  با  آن 

► ماند.    آتی  روزهای  منتظر 

نگاهی به تحرکات اخیر دیپلماتیک و سفرهای مهم مقامات به منطقه؛

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه:● آیا به زمان احیای برجام نزدیک می شویم؟   ●
همراهی طالب در رفع آسیب 

های اجتماعی افتخار آمیز است

امروزه طالب در عرصه های اجتماعی نقش مهمی ایفا می کنند و در 
بدانند  باید  و  هستند  مشکالت  با  مواجهه  در  مردم  با  همراهی  صدد 
احیا  را  ها  انسان  همه  انگار  بکنند  احیا  را  جامعه  از  نفر  یک  اگر  که 
افتخار  مردم  با  اجتماعی  های  آسیب  در  طالب  همراهی  و  اند  کرده 

است. روحانیت  برای 
درون  جشنواره  دومین  در  ملکی  حمید  والمسلمین  االسالم  حجت 
مجتمع  در  بصائر  تخصصی  کانون  همت  به  که  کرامت  پایگاهی 
امروزه  اجتماعی که  بیان آسیب های  در  برگزار شد،  قم  نور  فرهنگی 
گریبانگیر جوامع بشری شده است، ابراز داشت: متاسفانه ما امروزه 
شاهد ظهور مواد مخدر نو به صورت های گوناگون در جامعه هستیم 
این  به  مبتال  که  افرادی  و  است  شده  سوز  خانمان  بالی  امر  این  که 
این  که  این  برای  و  هستند  بیمار  و  مریض  یک  شوند  می  مخدر  مواد 
برای  که  چیزی  اولین  شود،  مرتفع  خانواده  نظام  و  جامعه  در  امر 
با  همراه  اراده  است  نیاز  ناپسند  امر  این  از  رهایی  برای  شخص  خود 
اطرافیان  گیری  تصمیم  این  در  باید  همچنین  است،  تالش  و  جدیت 
تکریم  و  حمایت  را  شخص  مخدر  مواد  از  رهایی  جهت  در  خانواده  و 

بپرهیزند. کردن  تحقیر  هرگونه  از  و  کنند 
جهت  در  مهم  امری  باوری  خود  به  توجه  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
این  با  مواجهه  در  باید  لذا  است،  اجتماعی  های  آسیب  با  رویارویی 
امر  این  خود  که  باشیم  داشته  توجه  باوری  خود  و  تلقین  امر  به  افت 
اثر  حمد  سوره  اند،  کرده  بیان  بزرگان  که  همانطور  و  کند  می  معجزه 
سوره  این  بار   10 روزانه  بصورت  یومیه  نمازهای  در  ما  و  دارد  تلقین 

هستیم. خود  زندگی  در  آن  برکات  و  تاثیرات  شاهد  و  خوانیم  می  را 
به  تلقین  ساخت:  نشان  خاطر  علمیه،  های  حوزه  مدیر  مقام  قائم 
حرف  پای  و  هستم  راستگو  من  همچون  جمالتی  که  است  ای  گونه 
وی  برای  را  امر  این  هم  دیگران  و  کند  تکرار  روزانه  را  مانم  می  خود 
به  اعتماد  جهت  به  مشکالت  با  مواجهه  در  شخص  قطعا  کنند،  بیان 

شد. خواهد  موفق  کند  می  پیدا  که  نفسی 
ایفا  مهمی  نقش  اجتماعی  های  عرصه  در  طالب  امروزه  گفت:  وی 
می کنند و در صدد همراهی با مردم در مواجهه با مشکالت هستند و 
باید بدانند که اگر یک نفر از جامعه را احیا کنند انگار همه انسان ها 
مردم  با  اجتماعی  های  آسیب  در  طالب  همراهی  و  اند  کرده  احیا  را 

است. روحانیت  برای  افتخار 
ساخت:  نشان  خاطر  پایان  در  ملکی،  والمسلمین  االسالم  حجت 
حوزه های علمیه آمادگی دارند این امر را در کل کشور و با هماهنگی 
آسیب  با  مواجهه  در  روحانیت  نقش  تا  کنند  دنبال  جد  بصورت  ها 

باشد. پررنگ  اجتماعی  های 

آغاز نهضت دیدار و تکریم 
خانواده های شهدای استان قم

به  قم  استان  شهدای  معظم  خانواده های  تکریم  و  دیدار  نهضت 
با  امروز  استان،  این  شهید   6090 ملی  کنگره  برگزاری  مناسبت 

شد. آغاز  استانی  مسئوالن  حضور 
در آستانه برگزاری کنگره ملی 6090 شهید استان قم، امروز نهضت 
میثاق  و  عهد  تجدید  ضمن  شهدا  معظم  خانواده های  تکریم  و  دیدار 
حضور  با  اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام  آرمان های  و  شهدا  با 
پایان  تا  و  شد  آغاز  اداری  دستگاه های  مشارکت  و  استانی  مسئوالن 

داشت. خواهد  ادامه  جاری  سال  شهریورماه 
ستاد  نمایندگان  حضور  با  که  دیدارها  این  در  گزارش:  این  اساس  بر 
ابی طالب  ابن  امام علی  ایثارگران و سپاه  امور  و  بنیاد شهید  کنگره، 
)ع( استان قم و مدیر دستگاه مربوطه انجام می شود، با اهدای قاب 
تقدیر  واالمقام  شهدای  فرزندان  و  همسران  والدین،  از  شهید  عکس 

می آید. عمل  به 
با  دیدار  حاشیه  در  قم،  جمعه  امام  سعیدی  محمد  سید  آیت الله 
کرد:  عنوان  ناطق،  وکیلی  هادی  و  احمد  محمود،  شهیدان  خانواده 
و  هماهنگی  با  شاءالله  ان  که  می کنیم  درخواست  دستگاه ها  همه  از 
انجام دهند؛ چراکه  را  با خانواده معظم شهدا  انسجام، نهضت دیدار 
زحمات  از  قدردانی  شهدا،  معظم  خانواده  به  احترامی  دیدارها،  این 
برای  را  جانشان  شهدا  که  است  مردم  ما  برای  پیامی  و  درس  و  آنان 

بماند. انقالب  و  اسالم  تا  دادند  خدا  رضای 
خالص،  نیت  با  دیدارها  این  به  ما  همه  شاءالله  ان  کرد:  بیان  وی 
ایثارگری  و  شهادت  تقوا،  ایمان،  روحیه  تقویت  و  خدا  رضای  برای 
پای بند باشیم و از خدا بخواهیم که این برنامه ها و کنگره را زمینه ساز 

دهد. قرار  )عج(  مهدی  حضرت  جهانی  حکومت 
برگزاری  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  قم  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
این کنگره، ابتدا تجلیل از مقام شامخ شهدا و احترام به خانواده های 

به مردم است. پیام شهدای گرانقدر  و سپس رساندن  آنان  معظم 

خبـر

به  خیلی  گفت:  الملل  بین  مسائل  تحلیلگر        ◄
از  اما  نیستم  خوشبین  مذاکرات  بودن  بخش  نتیجه 
سرگیری مذاکرات نوعی گام به جلو است و باید منتظر 

رود. پیش  به قدم  تا قدم  و صبر کرد مذاکرات  ماند 
سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
برای  جاری  های  تالش  راستای  در  ایران  به  اروپا 
به  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  بازگرداندن 
تهران  موافقت  توانست  او  و  شد  انجام  کامل  اجرای 
قالبی  در  را  برجامی  گفتگوهای  سرگیری  از  برای 
جدید به دست آورد. برخی کارشناسان معتقدند »این 
مذاکرات قبل از سفر بایدن به منطقه به نتیجه خواهد 

رسید«.
از  درباره  نیوز  نامه  با  گفتگو  در  ابوالفتح  امیرعلی 
پیش  آن  بخشی  نتیجه  و  برجامی  مذاکرات  سرگیری 
برجامی  مذاکرات  گفت:  منطقه  به  بایدن  سفر  از 
طرف  چون  ندارد  منطقه  به  بایدن  سفر  با  ارتباطی 
آمریکایی هم باید اراده این را داشته باشد که مذاکره 

دهد. انجام  توافق  حصول  برای  را  ای 
مذاکرات  بر  خیلی  بایدن  سفر  اینکه  بیان  با  وی 
به  را  موضوع  دو  این  توان  نمی  افزود:  نیست،  موثر 

آید  بایدن به منطقه می  ارتباط داد و گفت »چون  هم 
منطقه  به  بایدن  »چون  یا  شود«  می  حاصل  توافق 
موضوع  دو  این  شود«.  نمی  حاصل  توافق  آید  می 
یکی  در  را  مذاکرات  خواهند  می  اینکه  است.  موازی 
شاید  کنند،  برگزار  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  از 

به این دلیل باشد که دیگر در قالب 1+4 نیست یعنی 
انگلیس  و  فرانسه  آلمان،  چین،  روسیه،  نمایندگان 

هماهنگ  نقش  مورا  و  بورل  آقایان  و  ندارند  حضور 
ایفا  آمریکایی  و  ایرانی  هیأت های  بین  را  کننده 

کرد. خواهند 
زمان  مدت  درباره  الملل  بین  مسائل  تحلیلگر  این 
آینده خیلی دشوار  بینی  پیش  کرد:  اظهار  مذاکرات، 
چون  نیستم  خوشبین  خیلی  شخصه  به  اما  است 
فارغ از سفر بایدن، اگر قرار به توافق باشد، مذاکرات 
به  بورل  آقای  گرچه  است.  دیگری  شرایط  نیازمند 
تهران آمد و صحبت های امیدوار کننده را مطرح کرد 

نیست. تهران  در  مشکل  حل  راه  معتقدم  ولی 
بیاید  تهران  به  کسی  نیست  قرار  داد:  ادامه  وی 
تحریم  کند.  قانع  کاری  یک  به  نسبت  را  ها  ایرانی  و 
توسط  و  شده  اعمال  آمریکا  متحده  ایاالت  توسط  ها 
قطعا  شود.  برداشته  باید  نیز  آمریکا  متحده  ایاالت 
ایران خوشحال می شود در همین لحظه لغو تحریم ها 
نیست. تحریم  ادامه  طرفدار  ایران  چون  گیرد  صورت 

ابوالفتح یادآور شد: حتی آن گروهی که اصطالحا 
تحریم«  »کاسبان  گویند  می  آنها  به  ها  رسانه  برخی 
و  کسب  شود،  برداشته  ها  تحریم  اگر  دانند  می  هم 
کارشان در قالب های دیگر تجاری ادامه خواهد یافت 

بنابراین راه حل مشکل در تهران نیست بلکه باید آن را 
در واشنگتن جستجو کرد. آقای بایدن باید یک فرمان 
دهد.  نمی  انجام  را  کار  این  که  کند  صادر  اجرایی 
تغییر  که  دهد  تغییر  را  قوانینش  باید  آمریکا  کنگره 

دهد. نمی 
لغو  را  ها  تحریم  تنها  نه  ها  آمریکایی  افزود:  وی 
روز تحریم روی تحریم می گذارند  بلکه هر  نمی کنند 
باره تحریم  به طور دوباره و سه  را  نهادها  و  و اشخاص 
می کنند. در چنین شرایطی آقای بورل برای شکستن 
با  و  برود  واشنگتن  به  باید  مذاکرات  بست  بن  واقعی 

کند. مذاکره  کنگره  و  سفید  کاخ 
آمریکا  کرد:  بیان  الملل  بین  مسائل  تحلیلگر  این 
باید پاسخ دهد اگر در دولت بعدی جمهوری خواهان 
سرکار بیایند چه اتفاقی می افتد؟ آیا وضعیت به دوره 
واشنگتن  در  فضا  آنجاکه  از  گشت؟  برخواهد  ترامپ 
نکرده  تهران  با  توافق  برای  محسوسی  تغییر  هنوز 
است، خیلی به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین 
نیستم اما از سرگیری مذاکرات نوعی گام به جلو است 
به قدم  تا قدم  باید منتظر ماند و صبر کرد مذاکرات  و 

پیش رود.   ►

ارشد  تحلیلگر  مرندی«  »محمد        ◄
در  آمریکا  مطالعات  متخصص  و  سیاسی 
الجدید«  »العربی  روزنامه  با  گفت وگویی 
موضوع  درباره  تحوالت  آخرین  به 

پرداخت. هسته ای 
مطمئن  اینکه  برای  ایران  گفت:  وی 
رفتارهای  نمی تواند  دیگر  آمریکا  شود 
کند  تکرار  راحتی  به  را  خود  پیشین 
نمایند.  دریافت  تضمین  هایی  باید 
صورت  به  را  هسته ای  توافق  آمریکایی ها 
دونالد  و  اوباما  باراک  دوره  در  مداوم 
جو  نیز  و  سابق  جمهور  رؤسای  ترامپ 
کرده اند  نقض  فعلی  رئیس جمهور  بایدن 
پیش  در  را  حداکثری  فشار  سیاست  و 

. ند گرفته ا
که  سوال  این  به  پاسخ  در  مرندی 
است  آن  معنای  به  مذاکرات  ازسرگیری 
خصوص  در  را  خود  تصمیم  آمریکا  که 

کرد:  تصریح  گرفته،  نشده  حل  مسائل 
را  الزم  تصمیم  هنوز  آمریکایی ها  خیر؛ 

. ند فته ا نگر
ماهیت  به  ادامه  در  الجدید  العربی 
گفت،  و  پرداخت  نشده  حل  مسائل 
خارجی  سیاست  رئیس  بورل«  »جوزپ 
»سیاسی«  را  مسائل  این  اروپا  اتحادیه 
گفت:  پاسخ  در  مرندی  است،  خوانده 
مسأله  که  دارد  تمایل  بورل  آقای 
سیاسی  را  تحریم ها  لغو  و  تضمین ها 
کامال  مسائل  این  ما  نظر  از  اما  بخواند 
اجازه  ایران  هستند.  فنی  و  حقوقی 
کالهبرداری  آمریکایی ها  که  داد  نخواهد 
و  تضمین ها  مسأله  باید  بنابراین  کنند 
اینها  بورل  آقای  اگر  شود.  رفع  تحریم ها 
منظورش  بسا  چه  دانسته  سیاسی  را 
تصمیمی  باید  آمریکایی ها  که  است  این 

بگیرند. خصوص  این  در  سیاسی 

را  هسته ای  توافق  ما  کرد:  تأکید  وی 
دوره  در  چه  کردیم  اجرا  کامل  صورت  به 
نقض  را  توافق  آمریکایی ها  که  اوباما 
این  که  ترامپ  دوره  در  سپس  کردند 
طوالنی  دوره  برای  نیز  شد  پاره  توافق 
توافق را اجرا کردیم و پس از آن شروع به 
کردیم.  تعهدات  اجرای  تدریجی  کاهش 
که  کنند  قانع  را  ایران  باید  آمریکایی ها 
خواهند  اجرا  کامل  صورت  به  را  توافق 
کرد؛ این برای ایران بسیار مهم است زیرا 

نبوده اند. پایبند  خود  تعهدات  به  آنها 
آینده  کرد:  تأکید  ادامه  در  مرندی 
بستگی  آمریکا  تصمیم های  به  مذاکرات 
را  بودن خود  ایران جدی  دولت  زیرا  دارد 

است. کرده  ثابت 
بر  تأکید  ضمن  سیاسی  تحلیلگر  این 
اینکه ایران هیچ زمانی میز مذاکره را رها 
در  تهران   هسته ای  اقدامات  به  نکرده، 

پیش  هفته  دو  قطعنامه  صدور  به  پاسخ 
آمریکا  گفت،  و  کرد  اشاره  حکام  شورای 
به خوبی به آمریکا نشان داد که اقدامات 
پاسخ  های  با  آمریکا  غیرعقالنی  و  تند 
آمریکایی ها  شد.  خواهد  روبرو  جدید 

رفتار  قدرت  موضع  از  ایران  که  دیدند 
شرایط  که  می دانند  آنها  گرد؛  خواهد 
جنگ  دلیل  به  اروپایی ها  و  خودشان 
امضای  بنابراین  شده  سخت تر  اوکراین 

► آمریکایی هاست.    نفع  به  توافق 

تحلیلگر مسائل بین الملل:

●  مذاکرات برجامی ارتباطی با سفر بایدن به منطقه ندارد    ●

مرندی:

●  ایران اجازه کالهبرداری مجدد به آمریکایی ها نخواهد داد    ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»آینده درخشان مستضعفیِن صالح«           

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ْنَیا  ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َعِلیٍّ )علیه السالم(  َقاَل: » َلَتْعِطَفنَّ الدُّ

َ
َعن أ

ُروِس َعَلی َوَلِدَها َو َتاَل َعِقیَب َذِلَک:  َعَلْیَنا َبْعَد ِشَماِسَها َعْطَف الضَّ
ًة  ِئمَّ

َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی ااْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم أ ْن َنُمنَّ َعَلی الَّ

َ
)َو ُنِریُد أ

َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرِثیَن(1«.2
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
فرمودند: »دنیا هم چون شتر بدخویی است که بعد از چموشی 
را  شیر  دوشنده  که  است  شتری  هم چون  و  می آورد  روی  به ما 
امام  نگه داری کند، سپس  برای فرزندش  را  تا شیر  گاز می گیرد 
بر  می خواهیم  )ما  فرمودند:  تالوت  را  آیه  این  السالم(  )علیه 
آن  وارثان  و  پیشوایان  را  آن  ها  و  گذاریم  منت  زمین  مستضعفان 

دهیم(«. قرار 
خبر  بشارت آمیز،  گفتار  این  در  السالم(  )علیه  علی  امام 
مسرت بخشی از آینده اهل بیت )علیهم السالم( و پیروان مکتب 
روایت  این  کلمات  از  به برخی  نگاهی  ابتدا  می دهند.  آن ها 
در  و  دارد  مصدری  معنای  کتاب(؛  وزن  )بر  »ِشماس«  داریم. 
تعمیم  سپس  است،  حیوان  چموشی  و  سرکشی  به معنای  اصل 
به کار  نیز  عصیان گر  و  سرکش  انسان های  مورد  در  و  شده  داده 
و  آن است  تماس(؛ معنای وصفی  )بر وزن  و َشماس  رفته است 
به حیوان سرکش و انسان عصیان گر گفته می شود. »عطف« )بر 
مایل ساختن شخصی  یا  پیدا کردن  تمایل  به معنای  وزن فتح(؛ 
ترس(؛  وزن  )بر  »َضْرس«  ماّده  از  »ضروس«  است.  به چیزی 
به معنای دندان گذاردن بر چیزی و فشار دادن است و »ضروس« 
به شتر کج خلقی می گویند که افراد را گاز می گیرد. مفهوم جمله 
این می شود که؛ همان گونه که شتر شیرده از دوشیدن شیر خود، 
ممانعت می کند که مبادا گرفتار کمبود شیر برای بچه اش گردد؛ 
می گیرد.  گاز  می روند،  شیر  دوشیدن  به سراغ  که  را  افرادی  لذا 
باز  مستضعفین  به سوی  دنیا  آینده،  در  تمثیل،  این  اساس  بر 
ایشان سرکوب می شوند  پروردگار، مخالفان  به قدرت  و  می گردد 
و حکومت به دست صالحان می افتد؛ همان گونه که قرآن مجید 
معموال  و  است  مضارع  فعل  که  »نرید«  جمله  است.  داده  وعده 
در  گرچه  آیه  این  که  می دهد  نشان  دارد،  استمرار  بر  داللت 
داستان بنی اسرائیل ذکر شده که خداوند به آن ها وعده داد بر 
به  اما منحصر  پیروز شدند،  و سرانجام  پیروز می شوند  فرعونیان 
آن ها نیست و افراد مستعضف هرگاه تکیه بر ذات پاک پروردگار 
بر  سرانجام  نمایند،  وظیفه  انجام  و  بطلبند  یاری  او  از  و  کنند 
روی  پیشوایان  و  امامان  و  می شوند  پیروز  مستکبران  و  ظالمان 
می شوند.  مستکبران  و  ظالمان  وسیع  امکانات  وارث  و  زمین 
)علیه  مهدی  حضرت  به ظهور  اشاره  که  است  آیاتی  از  آیه  این 
السالم( دارد. امیرمؤمنان علی )علیه السالم( در تفسیر آیه فوق 
د )صلی الله علیه و آله( َیْبَعُث اللُه  می فرمایند: »... ُهْم آُل ُمَحمَّ
از  )منظور   ...« ُهْم«؛3  َعُدوَّ ُیِذلُّ  َو  ُهْم  َفُیِعزُّ َجْهِدِهْم  َبْعَد  ُهْم  َمْهِدیُّ
مستضعفان در آیه فوق(، آل محمد )صلی الله علیه و آله( است 
آنان  بر  که  فشاری  و  زحمت  از  بعد  را  آن ها  مهدی  خداوند  که 
وارد شده، برمی انگیزد و به آن ها عزت می بخشد و دشمنانشان 
امام  از  حدیثی  در  مضمون  همین  می کند«.  ذلیل  و  خوار  را 
می فرمایند:  که  شده  نقل  السالم(  )علیهما  الحسین  بن  علی 
أْهَل  ِمّنا  ااْلْبراَر  إنَّ  َنذیرًا  َو  َبشیرًا  ِباْلَحِقّ  دًا  ُمَحمَّ َبَعَث  ذی  الَّ »َو 
أْشیاَعُهْم  َو  نا  َعُدوَّ إنَّ  َو  َو شیَعِتِه  ُموسی  ِبَمْنِزَلِة  َو شیَعَتُهْم  اْلَبْیِت 
ِبَمْنِزَلِة َفْرَعْوَن َو أْشیاِعِه«؛4 »سوگند به کسی که محمد را به حق 
بشارت دهنده و بیم دهنده قرار داد، که نیکان از ما اهل بیت و 
پیروان آن ها به منزله موسی و پیروان او و دشمنان ما و پیروانشان 
آن ها  پیروان  و  بیت  )اهل  هستند  پیروانش  و  فرعون  به منزله 
سرانجام پیروز می شوند و آن ها نابود می گردند و حکومت حق و 

شد(«. خواهد  برقرار  عدالت 
*********************

1. قصص، آیه 5.
محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .2
ناشر:   ،506 ص  نقی،  علی  سید  اإلسالم ،  فیض  مصحح:   /

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
3. طوسی، محمد بن الحسن ، کتاب الغیبة للحجة، محقق / 
مصحح: تهرانی، عباد الله و ناصح، علی احمد، ص 184، ناشر: 

دار المعارف اإلسالمیة، چاپ: اول، ایران، قم، 1411 ق.
الثقلین،  نور  تفسیر  بن جمعة،  4. عروسی حویزی، عبدعلی 
محقق / مصحح: رسولی محالتی، هاشم ، ج 4، ص 109، ناشر: 

اسماعیلیان، چاپ چهارم ، قم، 1415 ق.

حدیث روز )3۰4( 

اقتصاددانان  از  بسیاری        ◄
دیگر  امروزه  که  باورند  این  بر 
در  بازار  اندازه ی  و  سرمایه  حجم 
نقش  کشور ها  اقتصاد  توسعه ی 
و  دانش  بلکه  ندارد،  اساسی 
این  در  برجسته ای  نقش  فناوری 

است. کرده  پیدا  زمینه 
ذکر این مهم الزم است، اقتصاد 
که  نیست  اقتصادی  بنیان،  دانش 
سطح  فناوری های  از  صرفًا  آن  در 
اقتصادی  بلکه  استفاده شود،  باال 
و  کسب  تمامی  آن  در  که  است 
نیاز  فراخور  به  صنایع  و  کار ها 
در  دانش  کاربرد  و  توزیع  از  خود 

ببرند. بهره  اهدافشان  پیشبرد 
دنیای  در  می رسد،  نظر  به 
اقتصاد  در  موفقیت  رمز  امروز 
پولی  سرمایه ی  که  نیست  این 
بلکه  باشیم،  داشته  بیشتری 
صنایع  می تواند  که  است  دانش 
پرتاب  جلو  به  کیفیت  لحاظ  به  را 
را  آن ها  سودآوری  افزایش  و  کند 

باشد. داشته  پی  در 
مبنای  را  دانش  اگر  گویا 
از  ندهیم  قرار  خود  تولیدات 

چنان  جهان  در  امر  این  قافله ی 
به  محکوم  که  می مانیم  باز 
این  در  بود.  خواهیم  شکست 
محمدتقی  نظرات  خصوص 
خمینی  مردم  نماینده  نقدعلی 
که  شدیم  جویا  را  مجلس  در  شهر 

می آید. ادامه  در 
که  این  به  اشاره  با  نقدعلی 
و  صنایع  کردن  بنیان  دانش 
تولید  بزرگ  صنایع  مخصوصًا 
تصریح  دارد،  پی  در  را  ثروت 
دانش  صنایع  چقدر  هر  کرد: 
بر  میان  راه های  شوند  بنیان تر 
باال  و  تولید  کمی  افزایش  برای 
پیدا  محصوالت  کیفیت  بردن 
دینی  آموزه های  در  ما  می کنند. 
که  داریم  را  امر  این  مصداق  هم 
را  کاری  دانش  بدون  افراد  وقتی 
حیوانی  مانند  می دهند،  انجام 
هستند که دور آسیاب می چرخد، 
می کنند،  زیادی  تالش  هرچند 
مانند  یا  نمی رسند.  نتیجه ای  به 
نیست  بلد  را  راه  که  هستند  کسی 
واقع  در  می رود  سریع تر  چه  هر  و 
بنابراین،  می شود.  دورتر  هدف  از 

دین اسالم نیز به اهمیت استفاده 
صحه  کاری  هر  در  دانش  از 

است. گذاشته 
با  که  می بینیم  داد:  ادامه  وی 
به  و  پیشرفته  تکنولوژی های  ورود 
دانش  قله ی  یا  تک  های  اصطالح  

روند ها  از  بسیاری  صنایع،  در 
و  می شود  طی  کمتری  مسیر  با 
محصوالت  تولید  کمیت  و  کیفیت 
لزوم  بنابراین،  می یابد؛  افزایش 
بر  صنایع  در  دانش  از  استفاده 
طور  به  نیست.  پوشیده  کسی 
یا  رایانه ها  گذشته  در  مثال، 
جاگیر  و  بزرگ  بسیار  همراه  تلفن 
بودند، اما به موازات پیشرفت علم 
نیاز های  و  اند  کوچک شده  بسیار 
برطرف  را  انسان  از  بیشتری 
می کنند. در همه ی صنایع همین 
طور است و اگر از دانش استفاده 
بهره  بردن  باال  به  می توانیم  کنیم 

بپردازیم. سازی  بهینه  و  وری 
مجلس  نماینده  این 
که  شاهدیم  ما  کرد:  خاطرنشان 
از  جدیدی  نسخه های  روز  هر 
به  و  می شود  رونمایی  محصوالت 

در  متاسفانه  اما  می شوند.  روز 
همه  این  وجود  با  خودرو  عرصه ی 
داریم،  که  داخلی  پتانسیل های 
چشمگیری  پیشرفت  شاهد 
که  کسی  عنوان  به  من  نیستیم. 
با  است  سال   20 حدود  تقریبًا 

دارم  ارتباط  مختلفی  نخبگان 
برای  زیادی  افراد  که  می دانم 
نظرات  خودرو  اجزای  تک  تک 
این ها  اما  دارند،  فناورانه  و  جدید 
نمی کنند.  پیدا  عملیاتی  جنبه ی 
هر  که  هستیم  شاهد  هم  دنیا  در 
افزایش  محصوالت  کیفیت  روز 
جدیدی  خودرو های  و  می یابد 
پایین تر  قیمت  که  می آید  بازار  به 
عادت  دارند.  باالتری  کیفیت  و 
قدیمی  نسخه های  به  کردن 
آنها،  روزآوری  به  عدم  و  خودرو ها 
مواجه  رکود  با  را  صنعت  این  یقینًا 

. می کند
ما  نقدعلی،  گفته ی  به 
و  رشد  برای  را  الزم  ظرفیت های 
و  داریم  خودرو  صنعت  شکوفایی 
ببریم.  را  الزم  بهره ی  آن ها  از  باید 
خودش  خودرو  صنعت  اگر  یقینًا 

نوین  فناوری های  از  و  روز  به  را 
نکند،  استفاده  دانش  بر  مبتنی 
خواهد  ای  افتاده  عقب  صنعت 
به  محکوم  نهایت  در  که  بود 

است. شکست 
وی افزود: اگر ما از ظرفیت های 

حوزه ی  در  کشور  در  بنیان  دانش 
افرادی  یقینًا  نبریم،  بهره  خودرو 
با  که  هستند  کشور  از  خارج  در 
توانمند  نیرو های  این  اشتیاق 
از  و  گرفت  خواهند  خدمت  به  را 
برداری  بهره  ما  انسانی  سرمایه ی 

کرد. خواهند 
باید  ما  کرد:  تاکید  نقدعلی   
محور  بر  را  داخلی  سازی  قطعه 
بنیان  دانش  با  و  استوار  دانش 
را  خودرو  صنعت  آن ها  کردن 
باید  کنیم.  روز  به  کشور  در 
توامندی  و  بزرگ  قطعه سازی های 
ظرفیت  که  شود  ایجاد  کروز  مانند 
داخلی سازی  و  کردن  دانش بنیان 
در  باشند.  داشته  را  بزرگ  قطعات 
بزرگ  قطعه سازی  یک  حاضر  حال 
این  از  حمایت  بر  عالوه  که  داریم 
قطعه سازان  رشد  زمینه  قطعه ساز، 

کنیم. فراهم  نیز  را  دیگر 
گفت:  مجلس  نماینده  این 
از  تعرفه ای  حمایت  موضوع 
شمشیر  از  داخلی  تولیدات 
است.  سوزان تر  آتش  از  و  بران تر 
عمل  دقت  با  زمینه  این  در  باید 

بردن  باال  که  گفت  نمی توان  کرد. 
مطلق  صورت  به  واردات  تعرفه ی 
تولیدات  از  حمایت  معنای  به 
داخلی  صنایع  اگر  است.  داخلی 
دارند،  رقیبی  که  نکنند  احساس 

می گیرد. فرا  را  آن ها  رخوت 
نظارت  با  باید  افزود:  وی 
واردات  برای  راهی  کنترل  و 
سوپاپ  باید  اما  بگذاریم؛  باز 
ما  دست  در  همیشه  اطمینان 
باشد. وقتی دیدیم صنایع داخلی 
کاالی  و  هستند  میدان  در  مردانه 
واردات  باید  می کنند  ارائه  خوبی 
هر  کنیم.  کنترل  را  خارجی 
داخلی  تولیدات  که  دیدیم  وقت 
کننده  تأمین  مطالبات  نتوانستند 
واردات  به  باید  کنند،  برآورده  را 
را  رقابتی  فضای  تا  بیاوریم  روی 

► کنیم.       تقویت 

یک نماینده مجلس:

● اگر صنعت خودرو خودش را به روز نکند، محکوم به شکست است    ●

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000368 شماره  -رأی   1
1400114430001001164 خانم زهرا جندقی فرزند جهانگیر در ششدانگ 
از 10304  به مساحت 51 مترمربع پالک شماره 55 فرعی  یک باب ساختمان 
عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  
 356 دفتر  در  صادره  مشاعی  سندمالکیت  زارع  رضا  از  الواسطه  مع  خریداری 
صفحه 314 و در دفتر 144 صفحه 377 خریداری به موجبب سند رسمی شماره 

 )13880 الف  م  قم.)   6 1373/11/29دفترخانه  مورخ   75405
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001011077 شماره  رأی   -2
ابوالفضل  فرزند  کیا  محمدی  عطاءاله  آقای   1400114430001000744
شماره  پالک  مترمربع   179/30 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
10994 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندرسمی 

 )13881 الف  م  قم.)   98 دفترخانه   1398/11/26 مورخ   9599 شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000389 شماره  رأی   -3
فرزند مهدی در ششدانگ  فاتحی  آقای حسین   1400114430001001640
 9436 از  فرعی  7و8  مترمربع پالک شماره   45 به مساحت  باب ساختمان  یک 
شماره  سندرسمی  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  

)13882 الف  م  قم.)   55 دفترخانه   1386/06/26 مورخ   1266
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001006152 شماره  رأی   -4
فرزند حسین در ششدانگ  ناصر مختاری  آقای   1399114430001001837
به مساحت 125/05 مترمربع پالک شماره 10949 اصلی   باب ساختمان  یک 
57067مورخ  اداره یک قم سند قطعی  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع 

 )13883 الف  م  قم.)   623 دفترخانه   96/07/17
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001673 شماره  رأی   -5

در  عباس  فرزند  بخش  جهان  حمید  آقای   1400114430001000245
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120/05 مترمربع پالک شماره 9655 
شماره  سندرسمی  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  

 )13884 الف  م  قم.)   14 دفترخانه   1384/11/15 مورخ   63411
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000079 شماره  رأی   -6
1400114430001001683 شرکت اتحادیه تعاونی های کشاورزی دامداران 
باب  یک  ششدانگ  در   10860968464 ملی  شناسه  شماره  قم  استان 
واقع  اصلی   از9515  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   149 مساحت  به  ساختمان 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندرسمی شماره 17006 مورخ 

)13885 الف  قم.)م   110 دفترخانه   1400/09/20
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000039 شماره  رأی   -7
1400114430001001601 آقای سیدمالک عدنانی ساداتی فرزند سیدغالم 
شماره  پالک  مترمربع   147/13 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
 -1 قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11003
سندمالکیت مشاعی صادره در دفتر 660 صفحه 352 و به موجب سند رسمی 
شماره 1281 مورخ 1391/01/23 دفترخانه 105 قم نسبت به 49/25 سهم 
2- به موجب سند رسمی شماره 168385 مورخ 1391/02/18 دفترخانه 20 

 )13886 الف  م  سهم.)   98 به  نسبت  قم 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000788 شماره  رأی   -8
محمدرضا  فرزند  عسگری  ابوالفضل  آقای   1400114430001001529
شماره  پالک  مترمربع   140/52 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
328 فرعی از 33 اصلی  واقع در قم بخش چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
سندمالکیت مشاعی صادره در دفتر 103 صفحه 513 خریداری به موجب سند 
رسمی شماره 18160 مورخ 1400/07/03 دفترخانه 68 قم.) م الف 13887(
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001001518 شماره  رأی   -9
ششدانگ  در  ابوالفضل  فرزند  لیلی  امیر  آقای   1400114430001001219
یک باب ساختمان به مساحت 147 مترمربع پالک شماره 10273 اصلی  واقع 

در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندرسمی شماره 49453 مورخ 
 )13888 الف  م  قم.)   52 دفترخانه   1399/03/22

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000665 شماره  رأی   -10
در  احمد  فرزند  مقدم  کرمانی  مهدی  آقای   1400114430001000227
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105 مترمربع پالک شماره 220 فرعی 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  چهارحوزه  بخش  قم  در  واقع  اصلی    1 از 
شعبانعلی  وراث  از  احدی  جمکرانی  اصغراصغری  علی  از  الواسطه  مع  عادی 
وفایی به موجب گواهی حصر وراثت شماره 1119 مورخ 1368/08/03 شعبه 

 )13889 الف  م  قم.)  دادگستری  حقوقی  دوم 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001011395 شماره  رأی   -11
در  حسین  فرزند  زاده  کرمانی  اقدس  خانم   1400114430001001199
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 79/53 مترمربع پالک شماره 5 فرعی 
از 11240 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
مالکیت مشاعی  به موجب سند  از سیدمهدی مدرسی قمی  الواسطه  عادی مع 

 )13902 الف  م   (.98 صفحه  دردفتر348  صادره 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

سبز(  وشاخه  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:  1401/03/23

تاریخ انتشار دوم :  1401/04/07
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
37 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان  از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
6/99ج/2666  شماره  به  قم  شورا  مدنی  احکام  اجرای   6 شعبه  در  که  قم 
شورا و پرونده 4/1400ج/1245 شورا به ثبت گردیده له خانم طاهره اسدی 
است  محکوم  علیه  محکوم  دهاقانی  رفیعی  معصومه  خانم  علیه  ابادی  محمد 
نیم  10/637/250ریال  مبلغ  و  ریال   127/238/000 جمعا  پرداخت  به 
علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  لها  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر 
زنگ  اراضی  متری سنگبری   30 انتهای   – کاشان  – جاده  قم   : نشانی  به  ملک 
از  پس  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناسی  که  کرده  معرفی  را  اباد 
اداره  به  مراجعه  و  پرونده  ضم  مدرک  به  استناد  و  مستندات  و  مدارک  اخذ 
مطالعه  و  کاداستر  و  هوایی  نقشه  با  مختصات  تطبیق  و  پرونده  رویت  و  ثبت 
نتیجه  امده  عمل  به  معاینه  و  موصوف  ملک  موقعیت  و  محل  از  بازدید  و  ان 
از  علیه  محکوم  مالکیت  میزان  دارد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  را  خود  گزارش 
مشاع  سهم   100 تمامی   : قم   5 بخش  در  واقع  اصلی   185/315/1 پالک 
واقع  اصلی   185/315/1 پالک  از  اعیان  و  عرصه  سهم   9750 سهم   600 از 
سند   287 دفتر  در  مرقوم   159 صفحه   194990 ثبت  ذیل  قم   5 بخش  در 
دهاقانی  رفیعی  معصومه  خانم  نام  به   93 سال  د  سری   985792 شماره 

به  های  بررسی  و  بازدید  با  است.  گردیده  تسلیم  و  صادر  رضا  محمد  فرزند 
از  فرعی   315 پالک  موقعیت  ثبت  اداره  کاداستر  های  نقشه  در  امده  عمل 
 30 کاشان  قم  جاده   10 کیلومتر  در  واقع  اباد  زنگ  اراضی  در  اصلی   –  185
 100 میزان  علیه  محکوم  لذا  است  گردیده  واقع  چپ  سمت  سنگبری  متری 
به  توجه  با  و  داشته  مالکیت  در  را  اعیان  و  عرصه  سهم   9750 از  مشاع  سهم 
فاقد  و  محصور  غیر  زمین  صورت  به  نظر  مورد  محدوده  مذکور  پالک  جانمایی 
و  اسناد  و  کارشناسی  قرار  به  توجه  با   : نتیجه  باشد.  می  تصرفات  گونه  هر 
در  و  محلی  تحقیقات  به  باتوجه   ، امده  عمل  به  های  بررسی  و  موجود  مدارک 
ارزیابی  در  موثر  جهات  جمیع  نظرگرفتن  در  با  نیز  و  ملک  موقعیت  گرفتن  نظر 
پالک فوق الذکر و نداشتن معارض و صرف نظر از دیون احتمالی به اشخاص 
برابر  جمعا  فوق  پالک  از  کارشناسی  پایه  قیمت  دولتی  و  حقوقی  و  حقیقی 
گردد.  می  تعیین  تمام  تومان  میلیون  سی  معادل  300/000/000ریال  مبلغ 
سهم   42/4126 مقدار  مدنی  احکام  اجرای  قانون   51 و   135 مواد  حسب 
قبال  در  فوق  ملک  سهم   9750 از  سهم   600 از  مشاع  سهم   100 از  مشاع 
از  600 سهم  از  100 سهم مشاع  از  3/5457 سهم مشاع  مقدار  و  به  محکوم 
گردید  مقرر  و  رسید  خواهد  فروش  به  دولتی  عشر  نیم  بابت  نیز  سهم   9750

قم  آدرس   به  10/15 صبح  تا   10 1401/4/26 ساعت  در  الذکر  فوق  موارد 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  مزایده شرکت  جلسه 
)شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
برنده  این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده 
و در صورتی  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

– رضا زارعی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   9 شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
سرپرستی  اداره  و  رجبیان  مهدی  علیه  محقق  علی  سید  له  گردیده  ثبت  9/1400ج/610  شماره  به  قم 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم محکوم علیه محکوم است به پرداخت 15/187/883/333ریال 
بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  757/604/150ریال  و  له  محکوم  حق  در 
شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی   10600 از  فرعی   204 ثبتی  پالک  علیه  محکوم 
سهم   240 از  مشاع  سهم   94/677 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل 
سهم   240 از  مشاع  سهم   4/7227 مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
نامه  به  عطف  احترام  با  رسید.  خواهد  فروش  به  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
بایگانی  شماره  به   9509982512400628 پرونده  شماره  به   140002100007643794 شماره 
بخش  اصلی   10600 از  فرعی   204 ثبتی  پالک  ارزیابی  خصوص  در   1400/8/11 مورخ   0000610
به  ملک  محل  از  حسین  محمد  فرزند  رجبیان  مهدی  اقای  مالک  به  مربوط  قم  ثبت  یک  منطقه  یک 
عمل  به  بازدید   1400/10/30 مورخ  در   134 پالک  ارکیده  اپارتمان  پایین  میثم  ساالریه  قم  ادرس 
عرصه  دانگ  شش  ملک:  مشخصات  و  حدود  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  که  امده 
 7 قطعه  اصلی   10600 از  فرعی   2532 شماره  به  طلق(  خاص  )وضعیت  مسکونی  اپارتمان  اعیان  و 

 153/17 مساحت  به  قم  ثبت  یک  بخش  مذکور  اصلی  از  فرعی   204 از  شده  مجزا  و  مفروز  تفکیکی 
 29/59  ، رفتگی  پیش  بالکن  ان  مترمربع   10/84 که   2 طبقه  شرقی  جنوب  سمت  در  واقع  مترمربع 
واقع  مترمربع   12/50 مساحت  به  تفکیکی   91 قطعه  پارکینگ  انضمام  به  است  پیشرفتگی  ان  مترمربع 
واقع  مترمربع   4/15 به مساحت  تفکیکی   53 انباری قطعه  بانضمام  و   2 زیرزمین  در سمت شمال شرقی 
نامه  ایین  و  اپارتمان  تملک  قانون  و مشترکات طبق  و سایر مشاعات  از عرصه  با قدرالسهم   2 زیرزمین  در 
شرط  متن  گردیده  صادر   1397 سال  ج  سری   457692 شماره  به  اصلی  نوع  از  سند  این  ان  اجرایی 
و  هال  شامل  ان  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  بهای  استثنای  به  سهم  متن  فر  پایان  معصومه  خانم  قیومیت  با 
پذیرایی ، 3 خواب ، اشپزخانه همراه با کاشی و کابینت ، سرویس بهداشتی بدون شیراالت ، نما سنگ ، 
اپارتمان اسکلت بتنی ، ساختمان نبش کوچه ، سیستم گرمایش  کف سرامیک ، بدنه و سقف گچ ، سازه 
دارای  و  گازی(  کولر  )بدون  گازی  کولر  سرمایش  اسانسور  دو  دارای  پکیج(  بدون  رادیاتور  )دارای  پکیج 
بوده  سکنه  از  خالی  و  مالک  اختیار  در  بازدید  زمان  در  ساختمان  باشد.  می  گاز   ، برق   ، اب  انشعابات 
موقعیت   – زمین  ابعاد   – دسترسی  شوارع  محلی-   معاینه  و  بازدید  به  توجه  با  شده:  انجام  ارزیابی  است. 
کل  مبلغ  به  واحد  این  ارزش  اینجانب  نظر  از   گذار  تاثیر  عوامل  سایر  و  بنا  کیفیت  و  کمیت   ، محل 
ارزش  اعالم می گردد.  و  براورد  ریال(  میلیون  پانصد  و  میلیارد  و هشت  38/500/000/000ریال )سی 

کل ملک بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است وجود داشته باشد سی و هشت میلیارد و 
پانصد میلیون ریال براورد و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/4/27 ساعت 
11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
بازدید  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  مزایده 
کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
از روزنامه های محلی  از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 

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

نای  و  نمی آید  باال  نفس محمود        ◄
کمی  محمود  صورت  ندارد!  زدن  حرف 
کاناپه  روی  حال  بی  و  داده  ظاهر  تغییر 
مدام  تمام  اضطراب  با  همسرش  و  افتاده 

می گیرد. را  اورژانس  تلفن  شماره 
منزل  به  اورژانس  مدتی  از  بعد  باالخره 
درمانی  مرکز  به  را  او  و  می رسد  محمود 
به  برانکارد  با  را  محمود  می دهد.  انتقال 
حاضر  عمومی  پزشک  و  برده  تریاژ  بخش 
در اورژانس پس از معاینه مختصر و تجویز 
بستری هدایت  تخت  به  دارو  قلم  دو  یکی 

. می کند
نیست؛چراکه  درمان  کار  پایان  این  اما 
پزشک  توسط  محمود  معاینه  از  بعد 
و  مغز  متخصص  باید  عمومی،حاال 
بدهد؛  نظر  بیمار  وضعیت  درباره  اعصاب 
در  اعصاب  و  مغز  متخصص  اکنون  اما 
همسرش  باید  و  ندارد  وجود  بیمارستان 
هم  آن  کند؛  دیگر  بیمارستانی  روانه  را  او 
در  این  کیلومتری!  ده  چند  فاصله  در 
اورژانس  بخش  پرستار  که  است  شرایطی 
در  که  می کند  تاکید  بیمار  همراه  به 
به  را  بیمار  ممکن  فرصت  کوتاهترین 

برساند. اعصاب  و  مغز  متخصص 
تکرار  پر  اما  کوتاه  روایتی  این 
نقاط  اقصی  در  زیادی  بیماران  برای 
درمان  برای  هرکدام  که  است  کشور 
اما  هستند؛  متخصص  نوعی  نیازمند 
کمبود  همچون  مختلفی  دالئل  به  بنا 
تناسب  عدم  و  بیمار  متخصص،کمبود 
مراکز  و...بین  متخصص  حضور  برای  الزم 
هستند. سرگردان  و  بالتکلیف  درمانی 

آنها  باید  اثر یک حادثه  بیمارانی که در 
مهمترین  عنوان  به  درمانی  مراکز  به  را 
نامناسب  وضعیت  به  رسیدگی  مکان 
جسمی و روحی بیماران برسانند؛مراکزی 
و  دولتی،خصوصی  بخش  قالب  در  که 

دارند. فعالیت  خیریه 
در  پزشکی  مختلف  متخصصان  داشتن 
است  مهمی  موضوع  بیمارستانها  و  مراکز 
سوی  از  دغدغه  یک  عنوان  به  همواره  که 
موضوع  هست.این  و  بوده  مطرح  مردم 
پیدا  بیشتری  اهمیت  تعطیل  روزهای  در 
مناطقی که دسترسی  در  آن هم  می کند؛ 

است. محدودتر  و  کمتر  متخصصان  به 
پویشی  اندازی  راه  با  مردم  از  جمعی 
وجود  عدم  به  رسیدگی  خواستار   ،
مراکز  در  پزشکی  مختلف  متخصصان 
به  تعطیل  روزهای  در  دولتی  درمانی 
هنگام  مردم  دغدغه های  از  یکی  عنوان 

شده اند. بیمارستانها  به  مراجعه 
شده  اندازی  راه  پویش  در  مردم  این 
شنبه  پنج  اند: تعطیالت  داشته  بیان  خود 
مکرر،  و  چندروزه  تعطیالت  و  وجمعه ها 
و خسارات جبران ناپذیری  اختالل  موجب 
بیماران  باالخص  امور،  از  بسیاری  در 
که  بیمارستانها  در  بستری  و  اورژانسی 
می شود. است،  حیاتی  آنان  برای  درمان 
دیرینه  مشکل  این  هستند  معتقد  آنها 
و مزمن نیاز به تدبیر جدی و اساسی دارد 
که مراکز درمانی و کادر تخصصی پزشکی 
جان  که  نشوند  تعطیل  نیمه  یا  تعطیل 

نیست. بردار  شوخی  انسانها 
سوی  از  پاسخ  دریافت  و  بررسی  برای 

معاونت  با  بهداشت  وزارت  مسؤوالن 
گرفتیم.  تماس  بهداشت  وزارت  درمان 
در  متخصصان  مداوم  حضور 

مراجعه پر  بیمارستان های 
مدیریت  مرکز  واعظی،رئیس  حسن 
بالینی  خدمات  تعالی  و  بیمارستانی 
فارس  با  گفت وگو  در  بهداشت  وزارت 
»وجود  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در 
پزشکان  به  دسترسی  در  مردم  مشکالت 
روزهای  در  درمانی  مراکز  در  متخصص 
منظور  به  داشت:  تعطیل«،بیان 
آحاد  موقع  به  و  سریع  عادالنه،  دسترسی 
ساعت  هر  در  سالمت  خدمات  به  جامعه 
غیراداری،  ساعات  ویژه  به  روز،  شبانه 
تکلیف  تعیین  تعطیالت،  و  مناسبتها 
انجام  ممکن،  زمان  حداقل  در  بیماران 
جراحی  اعمال  بیماران،  ویزیت  موقع  به 
افزایش  و  اورژانسی  پروسیجرهای  و 
مداوم  حضور  برنامه  مردم،  رضایتمندی 
پرمراجعه  بیمارستان های  در  متخصصین 
از سالها قبل اجرا شده  دانشگاهی کشور 

. ست ا
دریافت  به  نیاز  که  بیمارانی  تمام 
داشته  اورژانسی  تخصصی  خدمات 
را  مربوطه  خدمات  می توانند  باشند، 
تمام  در  بالینی  شیفت  پزشکان  توسط 
در   فعال  بصورت  روز  شبانه  ساعات 

کنند دریافت  کشور  بیمارستانهای 
وی ادامه داد: این موضوع در سالهای 
تمام  در  برنامه  این  دارد.  تداوم  جاری 
رشته های تخصصی و فوق تخصصی مورد 
با  متناسب  و  سنجی  نیاز  اساس  بر  نیاز 

اورژانس  ورودی  بار  بیمارستان،  رسالت 
نقاط  اقصی  در  منطقه،  آمایش  نقشه  و 
حال  در  محروم  مناطق  ارجحیت  با  کشور 

اجراست.
و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت  وزارت  بالینی  خدمات  تعالی 
برنامه  این  اجرای  ضرورت  شد:  متذکر 
تخصصی،  خدمات  به  دسترسی  تداوم 
از  خارج  در  فوریتی  و  تخصصی  فوق 
و در مناسبت های  تعطیل  اداری،  ساعات 

است. مختلف 
بیمارانی  داشت:تمام  بیان  واعظی 
تخصصی  خدمات  دریافت  به  نیاز  که 
می توانند  باشند،  داشته  اورژانسی 
شیفت  پزشکان  توسط  را  مربوطه  خدمات 
تمام ساعات شبانه روز بصورت  بالینی در 
دریافت  کشور  بیمارستانهای  در   فعال 

. کنند
تریاژ بیمار در بخش  نیاز  دسته بندی 

به  ورود  بدو  در  بیماران  کرد:   ابراز  وی 
تریاژ  واحد  در  بیمارستان  اورژانس  بخش 
می شوند  بندی  اولویت  و  سریع  ارزیابی 
درمانی  تیم  و  بیمارستان  نوع  براساس  و 
دریافت  را  نیاز  مورد  خدمت  موجود، 

. می کنند
و  بیمارستانی  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت  وزارت  بالینی  خدمات  تعالی 
طیف  شامل  خدمات  شد: این  متذکر 
فوریتی  خدمات  تا  عمومی  خدمات 
متخصص  عمومی،  متبحر  پزشکان  توسط 
در  متخصصین  سایر  یا  و  اورژانس  طب 
استراتژیک  و  پرمراجعه  بیمارستان های 

است. کشور 
بیمارستانهای  در  کرد:   تصریح  واعظی 
اورژانس  بخش  در  کشور  تخصصی  تک 
خدمت  ارائه  بستری،  بخش های  سایر  و 
تخصصی  رشته  مقیم  پزشک  توسط 
آموزشی  بیمارستان های  در  و  مربوطه 
رشته  اتند  یا  و  ارشد  رزیدنت  توسط 

می پذیرد. صورت  تخصصی 
سایر  به  نیاز  صورت  شد: در  یادآور  وی 
در  یا  و  مقیم  غیر  تخصصی  رشته های 
صورت وجود بیماران اورژانسی به تناسب 
وخامت بالینی و اولویت بندی با فراخوان 
خدمات  تامین  آنکال  متخصص  پزشکان 
شیفت های  در  و  فوریت  قید  با  نیاز  مورد 
تعیین شده، با تاکید بر پوشش روز و شب 

می گیرد. صورت  تعطیل 
به توضیحات وزارت  با توجه  به هرحال 
پزشک  وجود  عدم  موضوع  بهداشت، 
روزهای  در  درمانی  مراکز  در  متخصص 
ساعات  از  خارج  اوقات  در  یا  تعطیل 
است  مزمنی  مشکل  و  موضوع  اداری، 
بیماران  بر  را  ناگواری  عواقب  بارها  که 
متولیان  نتیجه  در  است؛  کرده  متحمل 
وزارت  ویژه  به  و  مردم  سالمت  حوزه 
تامین  به عنوان مهمترین مرجع  بهداشت 
بیماران در اقصی  نیازهای درمانی  کننده 
تازه ای  و  جدید  تدابیر  باید  کشور  نقاط 
مراکز  در  متخصص  کمبود  رفع  برای 
تا  به ویژه نقاط محروم بکار بندند  درمانی 
دیگر  درمانی  مراکز  به  مراجعه  در  بیماران 
مربوطه  متخصص  نبودن  یا  بودن  دغدغه 

► فارس       / باشند.  نداشته  را 

موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر        ◄
تجارت  پنج  از  یکی  موادمخدر  گفت:  تهران  استان 
گردش  دلیل  به  موادمخدر  مافیای  و  است  دنیا  مهم 
نقشه هایی  و  برنامه ها  موادمخدر،  تجارت  باالی  مالی 

دارد. جوانان  برای  را 
مصطفی هادی زاده در مراسم اولین دوره مسابقات 
به  که  موادمخدر  با  مبارزه  شهدای  یادواره  تکواندو 
سنی  رده  در  تهران  استان  تکواندو  هیات  میزبانی 
ژوئن،   26 ساله  هر  گفت:  شد،  برگزار  پسر  نوجوانان 
با  مبارزه  روز  ایران،  در  تیرماه  پنجم  با  مصادف 
موادمخدر گرامی داشته می شود و در این روز و به این 
را  خود  اقدامات  ساله  یک  گزارش  کشورها  مناسبت، 
ارائه و همچنین مراسم های مختلفی را با هدف مبارزه 
می کنند. اجرا  و…  اعتیاد  از  پیشگیری  موادمخدر،  با 
استان  موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
و  محور  مهم ترین  پیشگیری  اینکه  بیان  با  تهران 
گفت:  است،  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  شاخصه 
از این رو معتقدیم که باید 70 درصد اقدامات در حوزه 
از  یکی  باشد.  دیگر  حوزه های  در  مابقی  و  پیشگیری 
مصادیق بسیار مهمی که در حوزه پیشگیری می تواند 
نوجوانان  و  ما که جوانان  از ورود اصلی ترین مخاطب 
به اعتیاد جلوگیری کند؛ ورزش است، قطعًا  هستند، 
آسیب های  سایر  و  اعتیاد  دشمن  و  بازدارنده  ورزش 

است. اجتماعی 
بتواند  جوان  و  نوجوان  یک  اگر  کرد:  تصریح  وی 
دوستان  صحیح،  شادمانی  ورزش،  نشاط،  حوزه  در 
و  کند  فعالیت  درآمدزایی  و  حرفه آموزی  سالم، 
دوره  که  بداند  باید  باشد،  داشته  را  الزم  مهارت های 
نیز  والدین  و  است  نوجوانی  حداکثر  مهارت،  کسب 

گاه باشند که اگر نوجوان مهارت های الزم را در  باید آ
این دوره به خوبی فرانگیرد در آینده ممکن است دچار 

شود. آسیب ها 
سخت  اعتیاد،  درمان  داد:  ادامه  زاده  هادی 
بی بازگشت  راهی  اعتیاد  که  چرا  است؛  پیچیده  و 
باشد  محدود  اطالعاتش  که  نوجوانی  و  جوان  دارد. 
نیستند،  اعتیادآور  محرک ها  که  باشد  داشته  باور  و 
جبران  قابل  که  می شود  مصیب هایی  دچار  آینده  در 
شمول  دایره  کشورمان  در  هرچقدر  لذا  بود؛  نخواهد 
کمتر  آسیب  میزان  قطعًا  یابد،  افزایش  ورزشکاران 

بود. خواهد 
با  مبارزه  ستاد  عمومی  روابط  اعالم  براساس 
موادمخدر؛ هادی زاده در پایان گفت: موادمخدر یکی 
به  موادمخدر  مافیای  و  است  دنیا  مهم  تجارت  پنج  از 
برنامه ها  موادمخدر،  تجارت  باالی  مالی  گردش  دلیل 
گاه  و نقشه هایی را برای جوانان دارد، اما اگر همگان آ
چقدر  هر  خودسازی،  و  ورزش  عرصه  در  که  باشند 
بود،  خواهد  کمتر  آسیب  میزان  شود؛  سرمایه گذاری 
نخواهیم  موادمخدر  مافیای  شوم  نقشه های  گرفتار 

. شد
مددکاری  و  مشاوره  اداره  رئیس  براتی،  همچنین 
عامل  گفت:  نیز  بزرگ  تهران  انتظامی  فرماندهی 
موادمخدر،  با  اصلی  مبارزه  کنونی  عرصه  در  اصلی 
شده  ثابت  دنیا  تمام  در  و  است  خانواده ها  گاهی  آ
اقدامات  باید  موادمخدر  با  مبارزه  عرصه  در  که  است 
اعتیاد  گاهی کامل،  با آ افراد  تا  انجام شود  پیشگیرانه 

نروند. آن  سمت  به  و  بشناسند  را  آن  مضرات  و 
فرزندانمان  به  را  اعتیاد  دانش  اگر  داد:  ادامه  وی 
یاد بدهیم، مطمئن باشیم که از این بالی خانمان سوز 

با  مبارزه  کار  از  قسمتی  واقع  در  کرد،  خواهیم  عبور 
اما  زمان بر  که  است  فرهنگی  کارهای  موادمخدر 

هستند. اثرگذار 
این  در  نیز  تکواندو  فدراسیون  رئیس  نائب  خلیلی، 
موادمخدر  عرصه  در  که  کسانی  اینکه  بیان  با  مراسم 
در  امروز  گفت:  دارند،  الهی  اجری  می کنند،  تالش 
بشر  نابودی  برای  که  هستند  دشمنانی  جبهه  یک 
که  هستند  کسانی  دیگر  جبهه  در  و  می کنند  تالش 
برای نجات بشریت تالش می کنند. یکی از مشکالتی 
موادمخدر  است،  شده  آن  گرفتار  بشری  جامعه  که 
است و امروز جمهوی اسالمی ایران با تمام قدرت در 

است. گرفته  قرار  موادمخدر  با  مبارزه  مقدم  خط 
دشمن  داد:  ادامه  تکواندو  فدراسیون  رئیس  نائب 
سعی  و  کرده  پهن  ایرانی  جوانان  برای  را  بزرگی  دام 
ترویج  همچون  مختلف  طرق  از  را  جوانان  که  دارد 
باید  لذا  بکشاند؛  نابودی  به  و…  موادمخدر  مصرف 
به  را  اعتیاد  پیامدهای  و  مضرات  از  درست  اطالعات 

شود. داده  جوانان 
شهدای  خاطره  و  یاد  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
خانواده  از  و  شد  داشته  گرامی  موادمخدر  با  مبارزه 
موادمخدر  با  مبارزه  شهید  سنچولی«  »کامبیز  شهید 

► آفتاب  نیوز       / تجلیل شد. 

●  موادمخدر جزو پنج تجارت مهم دنیا است    ●

عدم وجود پزشک متخصص در مراکز درمانی در روزهای تعطیل

●  روزهای تعطیل بیمار نشوید؛ متخصصی در بیمارستان نداریم!    ●
اتمام روکش آسفالت بلوار شهیدان محمودنژاد
امسال ۲۰۰ هزار مترمربع 
معابر منطقه ۴ قم آسفالت 

می شود

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اتمام روکش آسفالت بلوار شهیدان 
محمودنژاد بااعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال خبر داد.

اقبالیان  علیرضا  قم،  شهرداری  چهار  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
اظهار  محمودنژاد  شهیدان  بلوار  آسفالت  روکش  اتمام  به  اشاره  با 
افزایش  شهری،  مرور  و  عبور  بهبود  و  تسهیل  راستای  در  داشت: 
انجام  به  اقدام  تصادفات،  کاهش  و  منطقه  سطح  ایمنی  ضریب 
محمودنژاد  شهیدان  بلوار  رفت وبرگشت  مسیر  دو  در  آسفالت  روکش 

گرفت. قرار  کار  دستور  در 
از  بیش  پروژه  این  طول  قم،  شهرداری  چهار  منطقه  مدیر  گفته  به 
بالغ بر  بااعتباری  که  بوده  مترمربع  هزار   13 آن  مساحت  و  متر   650

است. شده  آسفالت  روکش  ریال  میلیارد   17
صورت  برنامه ریزی های  با  و  جاری  سال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
منطقه  سطح  معابر  و  شوارع  از  مترمربع  هزار   200 از  بیش  گرفته 
آسفالت خواهد شد و امیدواریم با تالش همه جانبه پرسنل شهرداری 
باشیم. ایمن  و  پویا  منطقه ای  شاهد  محترم،  شهروندان  همکاری  و 

تدوین آیین نامه اجرایی نحوه برپایی روز بازارها در قم؛
فعالیت روز بازارها ضابطه مند 

می شود

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
برپایی  آیین نامه اجرایی نحوه  و   از تدوین دستورالعمل  شهرداری قم 

روز بازارها در سطح مناطق هشت گانه خبر داد.
ساماندهی  و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
آیین نامه  تدوین  از  مظفری  علیرضا  قم؛  شهرداری  شهری  مشاغل 
چگونگی  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  قم  در  بازارها  روز  اجرایی 
دست فروشان  ثبت نام  جهت  بازار  سامانه  ایجاد  بازار،  سازه  احداث 
فعالیت  و  حضور  نحوه  و  بازار  انضباطی  شرایط  تدوین  متقاضیان،  و 
بررسی  و  پایش  و  افراد، نظارت  بازار و همچنین محل استقرار  روز  در 
تعیین شده  موارد  ازجمله  تردد  روانی  و  مرور  و  عبور  ترافیکی،  موارد 
روز  برگزاری  اجرایی نحوه  آیین نامه  و  تدوین دستورالعمل  راستای  در 

است. قم  در  بازارها 
پیشگیری  کل  اداره  هشت گانه،  مناطق  هماهنگی  و  همکاری  به  وی 
و  نظامی  مأمورین  مساعدت  و  همراهی  و  شهری  تخلفات  رفع  و 
کرد:  تصریح  و  اشاره  دست فروشان  ساماندهی  جهت  در  انتظامی 
شهروندان  و  شهر  کرامت  حفظ  بر  میادین  سازمان  اهتمام  بیشترین 
رفع  بیشتر  و  نیست  مطرح  دست فروشان  جمع آوری  موضوع  و  است 

است. تأکید  مورد  حوزه  این  در  ساماندهی  و  معبر  سد 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
عنوان  بهداشت  وزارت  نماینده  حضور  بر  تأکید  با  قم  شهرداری 
مکان  از  متناوب  به صورت  بهداشت  کارشناس  دوره ای  بازدید  کرد: 
و  فروشان  ُکهنه  جمع آوری  راستا  این  در  و  می شود  انجام  بازارها  روز 
مورد  فاسدشدنی  و  فّله  مواد  فروش  و  عرضه  از  جلوگیری  همچنین 

است. تأکید 

خبـر
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بر اساس پیش بینی های هواشناسی؛
روزهای گرم در انتظار قم است

هشدار سطح زرد برای قم

هواشناسی برای روز دوشنبه در قم هشدار سطح زرد اعالم کرده که 
جمله  از  عراق  سمت  از  خاک  و  گرد  خیزش  و  شدید  نسبتًا  باد  وزش 

است. شده  اعالم  های  مخاطره 
امروز  هواشناسی،  نقشه های  تحلیل  اساس  بر  مهر،  گزارش   به 
مالیم  باد  وزش  با  همراه  غبارآلود  و  صاف  قم  آسمان  دوشنبه 
غبارآلودگی  کاهش  ضمن  وقت  اواخر  در  که  است  شده  پیش بینی 

داشت. خواهد  کمی  افزایش  باد  وزش  سرعت 
کرده  اعالم  زرد  سطح  هشدار  قم  در  دوشنبه  امروز  برای  هواشناسی 
که وزش باد نسبتًا شدید و خیزش گرد و خاک از سمت عراق از جمله 

مخاطرات اعالم شده است.
کاهش  هوا،  کیفیت  کاهش  تردد،  در  اختالل  احتمال  اساس  این  بر 
احتمال  گردوخاک،  به  حساس  صنایع  به  آسیب  احتمال  دید،  شعاع 
آسیب به سازهای موقت، احتمال شکستن درختان فرسوده و سقوط 
گروه های  برای  پزشکی  مشکالت  بروز  احتمال  ارتفاعات.  از  اشیا 

نیست. انتظار  از  دور  حساس 
کمینه  و  رسید  خواهد  درجه   43 به  دوشنبه  امروز  قم  دما  بیشینه 
دما طی  روند  که  بینی شده  پیش  23 درجه سانتیگراد  نیز  قم  دمای 

داشت. خواهیم  گرمی  روزهای  ولی  محدود  آینده  روزهای 
اواخر وقت قسمتی  و در  روز سه شنبه هفته جاری آسمان صاف  طی 

باد پیش بینی شده است. با وزش  ابری در برخی ساعات همراه 
در  و  ابری  قسمتی  وقت  اواخر  در  صاف  آسمان  چهارشنبه  روز  طی 
داشت. خواهیم  گردوخاک  با  همراه  شدید  باد  وزش  ساعات  برخی 
طی روز پنج شنبه آسمان صاف و در برخی ساعات وزش باد شدید و 

گردوخاک رخ خواهد داد.

داروفروشان آنالین غیرمجاز در 
دام پلیس قم

کشف  و  شناسایی  طرح  از  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
داد. خبر  مجازی  فضای  در  غیرمجاز  دارو های 

طرح  با  همزمان  قم  فتای  پلیس  گفت:  اسماعیلی   بهادر  سردار 
مجازی  فضای  در  غیرمجاز  دارو های  کشف  و  شناسایی  سراسری 
بیش از 740 صفحه تبلیغ دارو های غیرمجاز را شناسایی کرد که 90 
درصد صفحات که غیر بومی بودند را برای پیگیری های الزم به پلیس 

است. نموده  معرفی  مربوط  استان های  فتا 
 7 مدت  این  در  گوید:  می  قم  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
هزار و 800 نوع داروی غیر مجاز به ارزش بیش از 11 میلیارد ریال با 

مراجع قضایی کشف شد. و  دارو  و  همکاری سازمان غذا 
لوازم  و  مکمل ها  دارو،  تهیه  به  نسبت  مردم  هوشیاری  لزوم  بر  او  
آرایشی از مراکز مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: 
شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر مورد مشکوکی در فضای 

دهند. طالع  ا  فتا  پلیس   096380 شماره  به  را  مراتب  مجازی 
معاون دادستان هم نسبت به افرادی که با دادن اطالعات نادرست و 
به دنبال خالی کردن جیب مردم هستند  اغواگری در فضای مجازی 
در  رسان  آسیب  تبلیغات  منع  قانون  براساس  گفت:  و  داد  هشدار 
معرفی  قضایی  مراجع  به  و  متوقف  افراد  این  فعالیت  مجازی  فضای 

شد. خواهند 
تمامی  ضبط  و  حبس  نقدی،  جزای  گفت:  تحریری  االسالم  حجت 

است. متخلفان  انتظار  در  غیرمجاز  شده  کشف  اقالم 

خبـر

اخیر  طی ماه های  قم  کشاورزی      ◄
منظور  به  محصوالت  تولید  سطح  افزایش 
و  داخل  در  مردم  غذایی  امنیت  تامین 
را  شده   تولید  محصوالت  مازاد  صادرات 
که  می کند  دنبال  اصلی  راهبرد  عنوان  به  
هرچه  پویایی  برای  موثری  عامل  می تواند 

باشد. اقتصادی  مهم  حوزه  این  بیشتر 
در همین  قم  استاندار  ایرنا،  به گزارش 
تولید محصوالت  که  این  به  اشاره  با  رابطه 
محور  صادرات  باید  قم  در  کشاورزی 
تولید  برای  برنامه ریزی  کرد:  تاکید  باشد، 
مردم  غذایی  سبد  در  که  محصول هایی 
نقش تعیین کننده ای دارد باید در اولویت 

باشد. استان  کشاورزی  بخش  برنامه های 
ایجاد  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
کنار  در  غذایی  و  تبدیلی  صنایع 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید  واحدهای 
کار  این  با  گفت:  و  دانست  ضروری  را  قم 
کشاورزی  بخش  ظرفیت های  از  می توانیم 
غذایی  امنیت  تامین  راستای  در  استان 
مردم و افزایش درآمدزایی در این حوزه به 

کنیم. استفاده  نحو  بهترین 
قابلیت های  به  اشاره  با  همچنین  وی 
انواع  تولید  برای  قم  کشاورزی  بخش 
محصوالت مورد نیاز مردم، افزود: حمایت 
کار  دستور  در  بخش  این  بهره برداران  از 
ستاد  همچون  استان  مختلف  بخش های 
در  و  است  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
اختیار  در  ظرفیت های  همه  از  رابطه  این 

شد. خواهد  استفاده 
برای  تالش  همچنین  شاهچراغی 
از  کشاورزی  دربخش  بهره وری  افزایش 
صنایع  ایجاد  و  بازاریابی  به  توجه  طریق 
قرار  تاکید  مورد  را  محصول ها  جانبی 
صادرات  محصول های  تولید  گفت:  و  داد 
می تواند  روز  دانش  بر  مبتنی  و  محور 
محصول های  ارزش  ارتقای  برای  را  زمینه 
این  فعاالن  توانمندسازی  و  کشاورزی 

کند. فراهم  بخش 
را  سودآوری بیشتر بخش کشاورزی قم 
تبدیلی دنبال می کنیم با گسترش صنایع 

نیز  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 

با اشاره به این  که در زمینه تولید بسیاری 
محصوالت  به ویژه  کشاورزی  کاالهای  از 
دامی دارای جایگاه برتر در کشور هستیم، 
صنایع  ایجاد  با  راستا  همین  در  افزود: 
این محصوالت  فرآوری  و  و غذایی  تبدیلی 
فعالیت های  سودآوری  استان،  داخل  در 

می دهیم. افزایش  را  کشاورزی 
که  این  گفت:  رضا  حاجی  رضا  محمد 
تولید  قم  در  دامی  و  کشاورزی  محصوالت 
خارج  در  آن ها  فرآوری  مراحل  اما  شود 
از  حاصل  سود  و  گیرد  صورت  استان  از 
روند  نباشد،   قم  کشاورزی  برای  کار  این 
تعداد  پر  ایجاد  با  باید  و  نیست  صحیحی 
در  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  واحدهای 
استان، این مساله به سرعت اصالح شود.

برای  و  رابطه  همین  در  افزود:  وی 

فعالیت های  انجام  افزوده   ارزش  افزایش 
به  عالقه مندان  از  استان  در  کشاورزی 
و  تبدیلی  صنایع  حوزه  در  سرمایه گذاری 
حاصل  سود  تا  می کنیم  استقبال  غذایی 
کشاورزی  خام  محصوالت  فرآوری  از 
ایجاد  زمینه  و  باشد  استان  خود  برای 
بخش  این  در  متعدد  شغلی  فرصت های 

شود. فراهم 
در  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 
در  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  زمینه 
جغرافیایی  خاص  موقعیت  دارای  که  قم 
بازارهای  عمده   به  و  بوده  کشور  مرکز  در 
مناسبی  گزینه  است،  نزدیک  مصرف 

برای عالقه مندان به فعالیت در این بخش 
بود. خواهد  اقتصادی  سودآور 

که  این  بر  تاکید  با  رضا  حاجی 
و  بوده  فعال  و  پویا  بسیار  قم  کشاورزی 
جایگاه  غذایی  امنیت  تامین  راستای  در 
قم  گفت:  دارد،  کشور  سطح  در  مناسبی 
است  پیشگام  دامی  محصوالت  تولید  در 
قابل  حجم  استان،   نیاز  تامین  بر  عالوه  و 
سایر  به  مصرف  برای  را  آن  از  توجهی 
در  که  می کند  ارسال  کشور  استان های 
صنایع  ایجاد  با  می توان  راستا  همین 
را  خوبی  ارزش افزوده  غذایی،  و  تبدیلی 
ارمغان  به  استان  کشاورزی  بخش  برای 

آورد.
وی با اشاره به این که بخش کشاورزی 
تولید  موضوع  در  خوبی  وضعیت  قم 

استان  مردم  نیاز  مورد  غذایی  محصوالت 
وجود  قم  افتخار  داد:  ادامه  دارد،  
با  که  است  نخبه  و  باتجربه  کشاورزان 
سختی  وجود  با  توانسته اند  خود  دانش 
تولید  در  استان،   این  در  کشاورزی  کار 

باشند. سرآمد  محصوالت  از  بسیاری 
به  تسهیالت  ریال  میلیارد   135

یافت اختصاص  قمی  دامداران 
سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
طی  گفت:  نیز  قم  کشاورزی  جهاد 
ماه های اخیر 135 میلیارد ریال تسهیالت 
برای  کارت  دامدار  قالب  در  قیمت  ارزان 

یافت. اختصاص  استان  دامداران 

در  کرد:  بیان  اردستانی  دیان  منصور 
حمایتی  سیاست های  اجرای  راستای 
دامداران  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تولیدات  بهبود  معاونت  پیگیری  با  و 
این  قم،  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی 
کشاورزی  بانک   همکاری  با  تسهیالت 
برای دامداران استان اختصاص پیدا کرد.
فعال  دامداران  که  این  به  اشاره  با  وی 
استان برای دریافت این تسهیالت به بانک 
این  سود  افزود:  شده اند،  معرفی  عامل 
بازپرداخت  دوره  و  درصد   11 تسهیالت 
می توانند  دامداران  و  می باشد  یکساله  آن 
را  دام  خوراک  نهاده های  کارت  این  با 
دام  خوراک  کارخانه های  و  تعاونی ها  از 

کنند. خرید  قرارداد،  طرف 
دامداران  از  حمایت  گفت:   اردستانی 

امنیت  تامین  در  مهمی  نقش  که  استان 
وظایف  مهمترین  از  دارند  مردم  غذایی 
و  است  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
بانک های  همکاری  با  راستا  همین  در 
پرداخت  شده،  یاد  طرح  بر  عالوه  عامل 
در  دامداران  نیاز  مورد  تسهیالت 
این  متقاضیان  به  مختلف  قالب های 

می یابد. ادامه  بخش 
قطب های  جمله  از  قم  است  گفتنی 
و  می آید  شمار  به  کشور  دامپروری  مهم 
این  در  دامداری  واحد  هزار  هفت  حدود 
حجم  رابطه  همین  در  است،  فعال  استان 
تولید  دامی  محصوالت  از  توجهی  قابل 

شده در قم عالوه بر تامین نیاز این استان 
می شود،   عرضه  کشور  نقاط  سایر  در 
همچنین ساالنه 30  هزار ُتن گوشت قرمز 
و 180 هزار ُتن شیر در قم تولید می شود.

زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 
بخش کشاورزی این استان در سال 850 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار 
است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  
کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 
 50 حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.   

● کشاورزی قم در مسیر افزایش تولید محصوالت غذایی گام برداشته  است   ●

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

●  ۸۸ درصد مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان در قم استاندارد است    ●
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل       ◄
از  بیش  بودن  استاندارد  بر  تأکید  با  قم  شهرداری 
نوجوانان  و  کودکان  بازی  مجموعه های  درصد   88
شهر،  فعال  شهربازی  سه  داشت:  اظهار  قم  شهر  در 
بازی  مجموعه   182 و  زمین بازی  مترمربع  هزار   15
و  ساخت  استاندارد  دارای  پارک ها  و  بوستان ها  در 

هستند. نصب 
اشاره  با  جوادیان  پیام  شهرنیوز،  گزارش  به 
پارک ها  در  کودکان  سالمتی  حفظ  اهمیت  به 
از  یکی  استانداردسازی  و  ایمنی  داشت:  اظهار 
و  بوده  قم  در  شهری  مدیریت  اصلی  دغدغه های 
پارک ها  در  استاندارد  شاخص های  اجرای  به  نسبت 

است. گرفته  صورت  الزم  دقت  بوستان ها  و 
و  داد  غیراستاندارد خبر  وسایل  از جمع آوری  وی 
وسایل  مجموعه   95 از  بیش   1395 سال  در  افزود: 
نداشت،  استاندارد  و  بوده  فلزی  که  کودکان  بازی 
حاضر  حال  در  و  شد  جمع آوری  بوستان ها  سطح  از 
در  نوجوان  و  کودک  بازی  مجموعه   223 جمعًا 
مجموعه   182 آن ها  از  که  دارد  وجود  بوستان ها 

تأییدیه  و  بوده  نصب  و  ساخت  استاندارد  دارای 
دارند.

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
41 مجموعه  که قبل  تنها  شهرداری قم تصریح کرد: 
ساخت  استاندارد  خریداری شده  نیز   1395 سال  از 
استانداردهای  تمام  نصب  مراحل  در  اما  ندارد، 
از  مترمربع  هزار   15 همچنین  و  شده  رعایت  الزم 
استاندارد  کفن پوش های  دارای  نیز  بازی  زمین های 

. ست ا
دارای  نیز  را  شهربازی ها  کلیه  همچنین  وی 
غدیر،  شهربازی  کرد:  ابراز  و  دانست  استاندارد 
استاندارد  گواهی  تا  هاشمی  شهربازی  و  علوی 
داده  آن ها  به  بهره برداری  مجوز  نکردند،  دریافت 
که  زمانی  تا  نیز  علوی  بوستان  تله سیژ  و  نشد 
داده  آن  به  بهره برداری  مجوز  نگرفت  را  استاندارد 

. نشد
سازمان   1395 سال  در  کرد:  تأکید  جوادیان 
استاندارد  کل  اداره  طرف  از  سبز  فضای  و  پارک ها 
اخذ  و  شد  انتخاب  برتر  دستگاه  به عنوان  قم 

تمدید  هرسال  بازی  مجموعه های  برای  استاندارد 
این  کشور  در  شهری  هیچ  درصورتی که  می شود، 

نمی کند. تمدید  هرسال  را  استاندارد 
تبلیغات  آیین نامه  رعایت  عدم  انتظار  در  جریمه 

محیطی
اهمیت  به  اشاره  با  جوادیان  پیام  همچنین 
در  تجاری  تابلوهای  بر  نظارت  و  نصب  ساماندهی 
بصری  آلودگی  از  جلوگیری  به منظور  شهر  سطح 
بر  غول پیکر  تابلوهای  نصب  امروزه  داشت:  اظهار 
به  و  غیرحرفه ای  امر  یک  صنفی  واحدهای  پیشانی 
را  شهر  بصری  آرامش  تابلوها  تعدد  و  شلوغی  علت 

است. کرده  اشکال  دچار 
به گفته وی، به جهت تسهیل و بازگرداندن آرامش 
حداکثر  تجاری  واحدهای  تمامی  شهر،  به  بصری 
سازمان  شهری  تبلیغات  آیین نامه  طبق  تابلو  یک 
صنوف  درب  سر  بر  باید  قم  شهرداری  زیباسازی 
آرامش بخش  و  آرام  شهری  تا  باشند  داشته  خود 

باشیم. داشته 
ادامه  قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 

محیطی  تبلیغات  آیین نامه  تصویب  به  توجه  با  داد: 
کنترل  جهت  سخت گیرانه  قوانین  همین طور  و 
هرگونه  قم،  شهر  در  غیراستاندارد  تابلوهای  نصب 
تبلیغات  آیین نامه  خالف  و  غیراستاندارد  تابلو  نصب 
عوارض  و  جریمه  مشمول  تجاری  واحدهای  شهری 

می شود.
داشته  توجه  باید  مالکان  کرد:  خاطرنشان  وی 
عدم  گواهی  مستاجران،  با  تسویه  هنگام  در  باشند 
زیباسازی  سازمان  از  را  محیطی  تبلیغات  خالف 

کنند. دریافت  قم  شهرداری 
آرام  شهری  ایجاد  اهمیت  به  اشاره  با  جوادیان 
نصب  از  قبل  عزیز  شهروندان  گفت:  آرامش  با  و 
تابلو  نصب  قوانین  از  اطالع  و  مجوز  اخذ  برای  تابلو 
طبق  اگر  و  کنند  مراجعه  زیباسازی  سازمان  به 
معرف  تابلوهای  گردد،  نصب  تابلوها  آیین نامه 

است. عوارض  بدون  و  رایگان  به صورت  کاربری 
حذف  و  آرام سازی  پروژه های  است  ذکر  به  الزم 
بهشتی،  بلوار  خلیج فارس،  بلوار  از   بصری  زوائد 
► است.    آغازشده  الغدیر  بلوار  و  خداکرم  بلوار 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 6 اجرای احکام مدنی 
اسماعیلی  حسن  اقای  علیه  اسماعیلی  اعظم  خانم  له  گردیده  ثبت  و  6/98ج/802  شماره  به  قم  خانواده 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1/280/682/000ریال و مبلغ 49/785/000 ریال نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت محکوم لها در قبال بدهی محکوم علیه ملک معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی 
 10582 از  فرعی   77 ثبتی  پالک  با  مغازه  در  اسماعیلی  حسن  سرقفلی  سهم  ارزیابی  خواسته:  است.  کرده 
اصلی بخش یک ثبتی قم به استحضار می رساند پس از مطالعه پرونده در شعبه ششم اجرای احکام در معیت 
وکیل خواهان از ملک نشان داده شده واقع در قم – بلوار امین – بین کوی 3 و 5 شماره کاشی 51 کد پستی 
3716685657 مغازه کبابی بازدید به عمل امده و گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: 1- طبق 
ثبت  واقع در بخش یک  از 10582 اصلی  با شماره ملک 77 فرعی  توسط وکیل خواهان  ابرازی  تصویر سند 
قم به صورت یک مغازه از امالک موقوفه آستان مقدس و پیرو نامه آستان مقدس به شماره 31/7626 مورخ 
1399/12/10 سهم حسن اسماعیلی از سرقفلی ملک معادل 57/5415 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
با عنایت به تصویر  و همچنین مالکیت عرصه و اعیان پالک مورد نظر متعلق به آستان مقدس می باشد. 2- 
جوابیه استعالم ریاست محترم شعبه ششم اجرای احکام مدنی از آستان مقدس مغازه موصوفی 31 مترمربع 
اعالم شده و حدود اربعه به شرح ذیل است: شماال: به طول 9/49 متر دیوار به دیوار کاشی 49 شرقا: در سه 

قسمت که قسمت دوم ان جنوبی است ، اول به طول 2/50 متر درب و دیواری است به شارع بلوار امین دوم به 
طول 2/80 متر سوم به طول 1/45 متر که هر دو دیوار به دیوار سرویس پله می باشد. جنوبا: به طول 5/80 
متر دیوار به دیوار کاشی 53  غربا: به طول 3/93 متر به پالک غیر موقوفه 3- طبق تصویر اجاره نامه ابرازی 
توسط خواهان شامل موجر : اعظم اسماعیلی ، مستاجر : محسن پیری در مدت اجاره 1399/12/01 لغایت 
1400/12/1 و اجاره ماهیانه به مبلغ 30/000/000ریال و مبلغ رهن 250/000/000ریال ثبت شده است. 
4- مغازه موصوفی با بر 2/50 متر و ارتفاع ورودی مغازه 3 متر و انتهای مغازه 2/50متر و عرض متغیر )به دلیل 
وجود سرویس پله( دارای درب کرکره ای برقی ، درب ریلی شیشه ای سکوریت ، با پوشش کف و بدنه از سرامیک 
و سقف کاذب از تایل گچی و دارای یک کنتور برق می باشد. نظریه کارشناسی: ارزش پایه سرقفلی مغازه معین 
شده با توجه به موقعیت محلی ، دسترسی شوارع و کیفیت ساخت و با در نظر گرفتن عوامل موثر کمی و کیفی 
فارغ هر گونه دیون و تعهدات احتمالی به سازمان ها و ارگان های دولتی )آستان مقدس( و با عنایت به اوضاع 
و احوال روز به نظر اینجانب ارزش 31 مترمربع سرقفلی مغازه معادل 20/119/000/000ریال بیست میلیارد 
و یکصد و نوزده میلیون ریال براورد و اعالم می گردد. ارزش 57/5415 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ 
سرقفلی بابت سهم حسن اسماعیلی ،  به میزان 4/823/656/000 چهار میلیارد و هشتصد و بیست و سه 
میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار ریال می باشد. حسب مواد 135 و 51 قانون اجرای احکام مدنی مقدار 

15/2772 سهم مشاع از 57/5415 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ سرقفلی مغازه فوق در قبال محکوم به 
مقدار 0/5938 از 57/5415 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ سرقفلی مغازه بابت نیم عشر دولتی به فروش 
خواهد رسید و مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/4/22 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به 
مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص 
باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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


