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مدیر منطقه هشت شهرداری قم: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: معاون دانشگاه علوم پزشکی قم:

شهرداری نقشی در 
تعییـن شبکـــه معابــــر 

پردیسان ندارد

هشت درصد گروه سنی 
۵ تا ۱۲ سال قــم واکسن 
کرونا را دریافت کردند

رشد ۷.۸ درصدی اقتصاد قم 
با سرمایه گذاری ۲۰ هزار 
میلیارد تومان محقق می شود

صفحه 5 صفحه 4 صفحه 7

صفحه 3

در جلسه ستاد بازآفرینی استان تاکید شد:در جلسه ستاد بازآفرینی استان تاکید شد:

احداث احداث ۲۳۰۰۲۳۰۰ واحد مسکونی در اراضی  واحد مسکونی در اراضی ۳۲۳۲ هکتاری پردیسان هکتاری پردیسان
صفحه صفحه 22شهردار قم: محالت نوبهار و شهدای دروازه ری قم نیازمند بازآفرینی شهری استشهردار قم: محالت نوبهار و شهدای دروازه ری قم نیازمند بازآفرینی شهری است

 پیگیری مصوبه سفر استانی رئیس جمهور به قم  پیگیری مصوبه سفر استانی رئیس جمهور به قم 

عدم اختصاص کامل ورزشگاه تختی قم به بانوان؛ سهل انگاری یا پیج دیوان ساالری؟عدم اختصاص کامل ورزشگاه تختی قم به بانوان؛ سهل انگاری یا پیج دیوان ساالری؟

بازدید استاندار قم از روند احداث 
ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری پردیسان                                        
صفحه 2

یادداشت -   مرتضی نجفی قدسی

مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه خالء قانونی 
در مبارزه با مفسدان اقتصادی رابرطرف سازند                                        
صفحه 7

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

»شهـر بـدون گـدا« تـا 
»کوچه بدون گدا!«                                              
صفحه 7

سگ های ولگرد، هم بازی کودکان دامشهری قم

حادثـه ای کـه هـر روز تکـرار
 می شـود!                                              
صفحه 4

گزیـده خبـرها

بیماری کرونا، سطح  با شیوع  اینکه  به  اشاره  با  قم  ◄     فرماندار 
گاهی های جامعه راجع به بیماری های مختلف افزایش  اطالعات و آ
پیدا کرده است، گفت: این موضوع می طلبد که حساسیت مردم را 

ارتقا دهیم. و  به صورت هوشمندانه حفظ کنیم 

فرماندار قم: 

حساسیت جامعه درباره 
بیماری ها هوشمندانه ارتقا 

یابد

قرارگاه  جلسه  در  ذاکریان  عباس 
امام  تاالر  در  سلیمانی  شهید  عملیاتی 
به  مردم  االن  افزود:  فرمانداری  )ع(  رضا 
از  استفاده  اهمیت  خصوص  در  خوبی 
فاصله گذاری  رعایت  همچنین  و  ماسک 
دقت  و  توجه  و  هستند  توجیه  اجتماعی 

دارند. زیادی 
به  باید  این حساسیت  کرد:  تاکید  وی 
بلکه  کرونا  برای  تنها  نه  هوشمند  صورت 
داشته  وجود  بیماری ها  همه  مورد  در 

باشد.
واکسن  موضوع  داشت:  بیان  ذاکریان 
یا واکسن ستیزی نباید در جامعه  گریزی 

بخش  کنترل  چراکه  کند،  پیدا  رواج 
از  ناشی  بیماری ها  از  توجهی  قابل 
دوره  در  که  است،  واکسیناسیون  انجام 

می گیرد. صورت  خاصی  زمان بندی 
قرار  اگر  قم خاطرنشان کرد:  فرماندار 
به  از واکسن کرونا  باشد، واکسن ستیزی 
تسری  نیز  طفولیت  دوران  واکسن های 
خدشه  دچار  سالمت  بحث  کند،  پیدا 

می شود. جدی 
شد:  یادآور  همچنین  ذاکریان 
نزدیم  واکسن  اگر  که  نیست  طور  این 
شد،  خواهیم  بیماری  دچار  بالفاصله 
دوره  یک  شدن  سپری  از  پس  بلکه 

می شویم  مبتال  بیماری هایی  به  زمانی، 
تهدید  را  عمومی  و  شخصی  سالمت  که 

. می کند
کرد:  تاکید  همچنین  قم  فرماندار 
قرمز  خط  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه های 
به  باید  ممکن  شکل  بهترین  به  و  ماست 

شود. گذاشته  اجرا 
قضایی  دستگاه  اینکه  یادآوری  با  وی 
پشتیبان  و  کرده  آمادگی  اعالم  همیشه 
به  این  از  و  بوده  درمان  و  بهداشت  نظام 
واکسن  رویه  گفت:  بود،  خواهد  نیز  بعد 
چون  شود،  غالب  قم  در  نباید  ستیزی 
خواهد  دیگر  شهرهای  برای  دستاویزی 

استناد  قم  به  نیز  شهرها  بقیه  و  شد، 
می کنند، که چون در این استان بر علیه 
همین  باید  هم  ما  می شود  تبلیغ  واکسن 

بکنیم. را  کار 
به  خدمات  ارائه  شرط  واکسیناسیون 

باشد دانش آموزان 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  مدیر 
گفت:  نیز  قم  کل  دادگستری 
نزدند  کرونا  واکسن  که  دانش آموزانی 
کنند. دریافت  جانبی  خدمات  نباید 
عدم  قانون  افزود:  کاویانی  سعید 
به  مدارس  در  تحصیلی  خدمات  ارائه 
به  باید  واکسن  تزریق  از  اجتناب  دلیل 

تصویب برسد و رونوشت آن نیز در اختیار 
قرار  بازرسی  سازمان  و  قضایی  دستگاه 
الزم  حمایت های  آن  اجرای  از  تا  گیرد، 

شود. انجام 
سالمت  مبحث  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عامه  حقوق  از  صیانت  حقیقت  در 
آیین نامه دادرسی  و در  محسوب می شود 
شده  تاکید  مساله  این  به  نیز  کیفری 
در  باید  دانش آموزان  کرد:  بیان  است 
خود  واکسن  کارت  تحصیلی  ترم  طول 
این  غیر  در  و  دهند،  تحویل  مدرسه  به  را 
خدمات  هرگونه  از  ترم  پایان  در  صورت 

► شوند.     محروم 



از  بیش  گفت:  قم  اراضی  امور  مدیر      ◄
این  در  دولتی  و  ملی  اراضی  از  هکتار  یکصد 
استان طی سه ماهه نخست سال جاری استرداد 

شده است. قرارداد  فسخ  و 
بیان  ایرنا،  با  گفتگو  در  مهر  فرشاد  سعید 
طرح های  اجرای  بر  نظارت  راستای  در  کرد: 
در  رسیدگی  برای  پرونده  فقره  سه  واگذارشده 
با  که  شد  مطرح   ۳۳ ماده  نظارت  کمیسیون 
عدم  بر  مبنی  نظارتی  عوامل  گزارش  به  توجه 
از  هکتار   ۱۰۳ حدود  مناسب  فیزیکی  پیشرفت 

گردید. مسترد  واگذارشده  اراضی 
مستمر  نظارت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تخلف های  از  جلوگیری  برای  بازرسان 
و  مجریان  از  استان،  اراضی  سطح  در  احتمالی 
سرمایه گذاران طرح ها خواست تا مطابق برنامه 

تعهدهای  و  طرح  اجرای  به  نسبت  زمانبندی 
را  الزم  توجه  قوانین  به  و  کنند  عمل  خود 

. شند شته با ا د
اراضی  از  حفاظت  یگان  کرد:  تاکید  وی 
مناطق  هفته  روزهای  تمامی  در  قم  استان 
مختلف استان را رصد می کند و با هرگونه تغییر 
و  کشاورزی  زمین های  در  غیرمجاز  کاربری 

کرد. خواهد  قانونی  برخورد  باغ ها 
فرشاد مهر تاکید کرد: از تمامی بهره برداران، 
صورت  در  تا  می خواهیم  شهروندان  و  مالکان 
تغییر کاربری غیرمجاز، مراتب  مشاهده هرگونه 
را به سامانه ۱۳۱ اطالع دهند و همچنین برای 
احتمالی،  کاربری  تغییر  هرگونه  مجوز  دریافت 
شهرستان های  کشاورزی  جهاد  اداره های  به 

کنند. مراجعه  خود  تابعه 

وی افزود: با اجرای طرح های نظارتی دقیق 
از تصرف اراضی استان جلوگیری به عمل خواهد 
زراعی  اراضی  از  تصرف  رفع  با  همچنین  و  آمد 
گرفته است،  قرار  سواستفاده  مورد  که  باغی  و 
طبیعی  سرمایه های  این  بازگشت  برای  زمینه 
فعالیت  و  کشاورزی  محصوالت  تولید  چرخه  به 

می شود.  باز  اقتصادی 
به اهمیت حفظ سطح  با اشاره  ادامه  وی در 
از طبیعت استان،  برای حفاظت  و مزارع  باغ ها 
اراضی  کاربری  حفظ  و  صیانت  داشت:  بیان 
زراعی و باغی قم که در شرایط خاص جغرافیایی 
شده است،  ایجاد  بسیار  زحمت  با  استان  این 
موضوع  این  باید  و  دارد  ای  فوق العاده  اهمیت  
برای بهره برداران بخش کشاورزی استان و عموم 

► مردم قم به خوبی تبیین شود.    

و  نوبهار  محالت  گفت:  قم  شهردار      ◄
بازآفرینی  نیازمند  محالت  از  ری  دروازه 
ک  امال تهاتر  ظرفیت  از  می توان  که  هستند 

برد. بهره  آن ها  وضعیت  بهبود  برای 
سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
بازآفرینی  ستاد  جلسه  در  نژاد  سقائیان 
قطار  سازمان  جلسات  سالن  در  که  استان 
از  بخشی  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  شهری 
حوزه  در  قم  به  رئیس جمهوری  سفر  مصوبات 
این  است  الزم  که  بوده  شهری  بازآفرینی 

شهروندان  عمومی  دغدغه  خاطر  به  مصوبات 
شود. اجرایی  قدرت  و  دقت  با 

ع  موضو به  اشاره  با  ادامه  در  قم  شهردار 
سرمایه گذاری  مستعد  بلوک های  شناسایی 
دروازه  و  نوبهار  محالت  کرد:  ابراز  تهاتر  و 
که  هستند  بازآفرینی  نیازمند  محالت  از  ری 
وضعیت  بهبود  برای  تهاتر  ظرفیت  از  می توان 

برد. بهره  آن ها 
بازآفرینی  ستاد  جلسه  است  گفتنی 
سقائیان  سیدمرتضی  دکتر  حضور  با  استان 

معاون  معتمدی  ابراهیم  شهردار،  نژاد 
قم،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  صادقی 
مدیران  و  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و 
ارائه  ضمن  و  برگزار  شهری  مدیریت  مجموعه 
جاری  پروژه های  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
تسهیل  به  نسبت  استان  بازآفرینی  ستاد  در 
آماده سازی  در  اجرایی  و  عمرانی  امور  در 
کید  تأ پردیسان  هکتاری   ۴۸ و   ۳۲ اراضی 

► شد.    

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده       ◄
نقض  بارز  مصداق  آمریکا  گفت:  اسالمی 
َعَلم  که  حالی  در  است  جهان  در  بشر  حقوق 
است.  گرفته  دوش  بر  را  بشر  حقوق  از  دفاع 
مجتبی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ذوالنوری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
مصادیق  از  یکی  گفت:  قم  مقدس  شهر  جمعه 

سالح  حمل  آزادی  آمریکا  در  بشر  حقوق  نقض 
این  جمعیت  از  بیش  که  ای  گونه  به  است، 
ساالنه  و  است  مردم  اختیار  در  سالح  کشور، 
با سالح گرم  آمریکا،  از کشته ها در  ۷۵ درصد 
این  در  بسیاری  آموزان  دانش  و  شده  کشته 

اند. شده  قربانی  کشور 
وی تعرض پلیس آمریکا به مردم و همچنین 
مجرمان  علیه  قضایی  سنگین  های  مجازات 
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  کشور  این  در 

کشورمان  در  را  اعدام  مجازات  حالی  در  آنها 
محکوم می کنند که ساالنه مجرمان بسیاری را 
الکتریکی  و صندلی های  مرگبار  تزریق های  با 

کنند. می  اعدام 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
توسط  مجازی  فضای  و  ای  رسانه  انحصار  به 
توسط  دنیا  مردم  اطالعات  از  استفاده  آمریکا، 
مصادیق  دیگر  از  را  جاسوسی  های  سرویس 
نقض حقوق بشر توسط آمریکا دانست و گفت: 
افراد  به حریم خصوصی  آنها در فضای مجازی 
های  عرصه  از  استفاده  با  و  کنند  می  تعرض 

اند. کرده  استعمار  را  بشریت  سایبری، 
زنان  حقوق  ها  آمریکایی  اینکه  بیان  با  وی 
از جایگاهی که  را  و زن  به شدت نقض کرده  را 
بسیار  است،  گرفته  نظر  در  او  برای  خداوند 
ایاالت  در  زن   ۵ هر  از  گفت:  اند،  داده  تنزل 
و  بوده  عنف  به  تجاوز  قربان  زن  یک  متحده، 
۹ زن حداقل یک زن خشونت جنسی را  از هر 
تجربه کرده است و از زنان در فیلم های پورن و 

کنند. می  سوءاستفاده  ضداخالقی 
بندی  نیم  آزادی  افزود:  ادامه  در  ذوالنوری 
بهره  راستای  در  است،  داده  زنان  به  غرب  که 
انقالب  از  پس  آنان  از  داران  سرمایه  کشی 
و  زنان  از  سوءاستفاده  امروز  و  است  صنعتی 
ای  مسأله  آمریکا  در  خانواده  جایگاه  تنزل 

است. مشهود  و  روشن  کامال 
در  گسترده  نژادی  تبعیض  به  اشاره  با  وی 
آمریکا، ظلم و جنایت و کشتار علیه مسلمانان، 

را  کشور  این  در  پوستان  سرخ  و  پوستان  سیاه 
با  کسانی  چنین  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد 
از جنایات در کشور خودشان،  کارنامه سیاهی 
کرده  بلند  دروغ  به  را  بشر  حقوق  پرچم  امروز 

اند.
بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
آمریکا  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری 
جنگ   ۲۲۷ در  خود  عمر  سال   ۲۴۵ طول  در 
از  با حمایت  آنها  مشارکت داشته است، گفت: 
های  جنایت  تروریستی،  و  تکفیری  گروههای 
بسیاری را در کشورهای اسالمی رقم زده اند و 
در جنگ های نیابتی، نسل کشی مسلمانان را 

اند. داده  قرار  کار  دستور  در 
اینکه آمریکایی ها در کشورهای  بیان  با  وی 
را  مسلمانان  ناموس  بارها  و  بارها  اسالمی، 
غیور  ملت  گفت:  اند،  داده  قرار  تعرض  مورد 
بمباران  تا  مرداد   ۲۸ کودتای  از  اسالمی  ایران 
و  مسافربری  هواپیمای  به  حمله  و  سردشت 
بشر  حقوق  نقض  ترور،  شهید  هزار   ۱۷ تقدیم 
توسط آمریکایی ها را به خوبی درک کرده اند.

های  تحریم  به  اشاره  با  پایان  در  ذوالنوری 
انداختن  راه  و  ایران  ملت  علیه  آمریکا  گسترده 
جنگ ترکیبی علیه نظام اسالمی، تصریح کرد: 
امروز جوانان نباید اجازه دهند الیه های قطور 
پنجه  و  کریه  های  چهره  ها،  آمریکایی  گریم 
امکانات  و  ابزار  و  پوشانده  را  آنها  آلوده  های 
را  کشورمان  مردم  باورهای  آنها،  پیشرفته 

► کند.    متزلزل  خود  حقانیت  به  نسبت 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵9۸۷   

مدیر امور اراضی قم: 

یکصد هکتار از اراضی ملی و دولتی در قم پس گرفته شد

شهردار قم: 

محالت نوبهار و شهدای دروازه ری قم نیازمند بازآفرینی شهری است

بازدید استاندار قم از روند 
احداث ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری 

پردیسان

از  استاندار قم پس از بهبودی از بیماری در نخستین روز کاری خود 
طرح ورزشگاه چهار هزار و ۵۰۰ نفری شهرک پردیسان بازدید کرد.

جاری  تیرماه  پنجم  که  شاهچراغی  محمدتقی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
وارد  تعریق  و  سینه  قفسه  درد  با  قلبی  مشکل  و  کاری  فشار  دلیل  به 
پس  گرفت،  قرار  مداوا  تحت  سی سی یو  بخش  در  و  شد  بیمارستان 
طرح  از  بازدید  با  امروز  کار،  محیط  از  دوری  روز  چند  و  ترخیص  از 
ورزشگاه چهار هزار و ۵۰۰ نفری شهرک پردیسان فعالیت کاری خود 

گرفت. سر  از  را 
شهرک  در  واقع  رضا)ع(  امام  نفری   ۴۵۰۰ ورزشگاه  احداث  طرح 

شد. زده  آن  کلنگ   ۱۳۸۸ سال  در  پردیسان 
خود  به  را  قم  ورزشی  سالن  بزرگ ترین  لقب  زمان  آن  در  طرح  این 
به مرحله بهره برداری برسد.   ۱۳۹۲ تا سال  بود  و قرار  اختصاص داد 
هیچ  آن  کلی  سازه های  و  اسکلت  جز  سال،   ۱۲ از  پس  حال  این  با 

نداشت. پیشرفتی 
در سفر دی ماه سال گذشته آیت الله سید ابراهیم رئیسی به قم مبلغ 
 ۲۵۰ که  شد،  مصوب  ورزشگاه  این  تکمیل  برای  ریال  میلیارد   ۷۰۰

واریز شده است. ریال آن  میلیارد 
سال   پایان  تا  و  می شود  طی  خوبی  به  ورزشگاه  این  تکمیل  مراحل 

شد. خواهد  تمام  مجموعه  داخل  عمرانی  عملیات  جاری 
بنا بر اعالم شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور طرح ورزشگاه 
بهره برداری  به  آینده  نیمه نخست سال  در  قم  پردیسان  نفری   ۴۵۰۰

خواهد رسید.
این  غربی  جنوب  در  و  شهرداری   هشتم  منطقه  در  پردیسان  شهرک 
وزارت  توسط   ۱۳۷۷ سال  در  منطقه  این  است،  شده  واقع   قم  شهر 
مسکن و شهرسازی وقت تاسیس و در سال ۱۳۹۰ به یکی از مناطق 

شد. تبدیل  قم  شهرداری 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:
رشد ۷.۸ درصدی اقتصاد قم با 
سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد 

تومان محقق می شود
از  اقتصادی  رشد  گفت:  قم  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
میزان  ارتباط،  در همین  و  است  دولت سیزدهم  برنامه های  مهمترین 
درصد   ۷.۸ مجموع  در  استان  مختلف  بخش های  اقتصادی  رشد 
آن  تحقق  برای  نیاز  مورد  سرمایه گذاری  برآورد  که  گرفته شد  درنظر 

است. تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ حدود 
توسعه  ضرورت  به  توجه  با  کرد:  بیان  درگفتگویی،   نادری  حسن 
در  دولت  برنامه  مهمترین  عنوان  به  اقتصادی  رشد  کشور،  اقتصادی 
اقتصادی  رشد  میزان  ارتباط  همین  در  که  شده  تعیین   ۱۴۰۱ سال 
به  بودجه  و  برنامه  سازمان  طرف  از  قم  استان  مختلف  بخش های 
صنعت  درصد،   ۶.۸ معدن  درصد،   ۱۰.۱ کشاورزی  بخش  در  ترتیب 
۹ درصد، خدمات ۷.۲ درصد و جمع ارزش افزوده ۷.۸ درصد درنظر 

شده است. گرفته  
وی افزود: تحقق رشد اقتصادی مورد نظر مستلزم اراده،  هماهنگی،  
است،  استانی  سطح  در  قوی  نظارت  و  اجرا  مدیریت  برنامه ریزی، 
مورد  اقتصادی  رشد  کامل  تحقق  منظور  به  و  ارتباط  همین  در 
برآورد  همچون  اقدام هایی  قم  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  نظر، 
تومان،  میلیارد  هزار   ۲۰ تقریبا  میزان  به  نیاز  مورد  سرمایه گذاری 
برآورد  مختلف،  بخش های  تفکیک  به  نیاز  مورد  سرمایه گذاری  برآورد 
بخش های  تفکیک  به  استان  داخلی  ناخالص  تولید  کمی  هدف های 
را  اقتصادی  رشد  تحقق  برنامه  تدوین  و  شهرستان ها  و  اقتصادی 

داده است. انجام 
وی با اشاره به اهمیت برنامه های دولت سیزدهم در توسعه اقتصادی 
ناخالص داخلی استان قم  تولید  ادامه داد: پیش بینی حجم  استان، 
هزار   ۷۷۶ بیش از  اقتصادی  مختلف  بخش های  در   ۱۴۰۱ سال  طی 
برای  شغلی  فرصت  ایجاد  ارتباط  همین  در  که  است  ریال  میلیارد 

می رود. انتظار  نفر  هزار   ۱۰ بیش از 
استان  درآمدهای  گزارش  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  نادری 
به  نسبت  استان  کل  درآمد  گذشته  سال  در  گفت:   ۱۴۰۰ سال  در 
برنامه محقق شد،  از  بیشتر  یعنی بسیار  ۱۲۳ درصد  تعیین شده  رقم 
 ۱۲ عملکرد  پایان  در  استان  مالیاتی  درآمد  تحقق  میزان  همچنین 

بود. درصد   ۱۳۴ ماهه 
وی بیان داشت: در برنامه  ریزی های صورت گرفته درآمدهای مصوب 
سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به درآمدهای مصوب سال ۱۴۰۰، ۱۰۵ درصد 

و درآمدهای مالیاتی نیز ۱۲۲ درصد رشد داشته است.
مختلف  بخش های  در  استان  اقتصادی  رشد  مسیر  کرد:  تاکید  وی 
خواهد شد  طی  گذشته  به  نسبت  بیشتری  با سرعت   ۱۴۰۱ در سال 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم در این زمینه از همه ظرفیت های 

کرد. خواهد  استفاده  موجود 

در جلسه ستاد بازآفرینی استان تاکید شد:
احداث ۲۳۰۰ واحد مسکونی در 

اراضی ۳۲ هکتاری پردیسان

حضرت  مطهر  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
معصومه)س( گفت: در اراضی 32 هکتاری شهرک پردیسان در نهایت 
2 هزار و 300 خانواده معادل 8 هزار نفر سکونت خواهند کرد و 30 

می شود. احداث  ویالیی  به صورت  اراضی  این  خانه های  از  درصد 
استان  بازآفرینی  ستاد  جلسه  در  خاکی  علیرضا  شهرنیوز،  گزارش  به 
داشت:  اظهار  برگزار شد،  قطار شهری  جلسات سازمان  در سالن  که 
در صورت دریافت مجوز ماده ۴، امکان اضافه کردن برخی بلوک ها به 

۴۸ هکتاری فراهم خواهد شد. اراضی 
حضرت  مطهر  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
معصومه)س( ادامه داد: در خصوص اراضی ۳۲ هکتاری نیز چندین 
شهری  بازآفرینی  طرح های  در  آن  ظرفیت  از  بهره گیری  برای  جلسه 

است. انجام گرفته 
ساماندهی  اراضی،  این  از  اصلی  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
برق  فشارقوی  دکل  حریم  در  خانه های  و  غیررسمی  سکونتگاه های 
است، افزود: از نظر ضوابط شهرسازی، شهرک مدرنی در این اراضی 

است. پیش بینی شده 
و  اسماعیل  شیخ آباد،  فاطمیه،  شهرک  نظیر  محالتی  وی،  گفته  به 
پردیسان  هکتاری   ۳۲ اراضی  از  بهره گیری  در  هدف  محالت  از  غیره 

. هستند
در  پردیسان  شهرک  هکتاری   ۳۲ اراضی  در  کرد:  خاطرنشان  خاکی 
نهایت ۲ هزار و ۳۰۰ خانواده معادل ۸ هزار نفر سکونت خواهند کرد 
و ۳۰ درصد از خانه های این اراضی به صورت ویالیی احداث می شود.

طرح های  اجرای  در  قم  شهرداری  و  استان  مدیریت  هم افزایی 
شهری بازآفرینی 

این جلسه  امور عمرانی استانداری قم در  همچنین معاون هماهنگی 
استان  مدیریت  مجموعه  بین  در  مطلوبی  همدلی  و  هم افزایی  گفت: 
و شهرداری قم در خصوص طرح های بازآفرینی شهری وجود دارد که 

انجام بگیرد. نهایت استفاده  این فرصت  از  باید 
بازآفرینی  با  مرتبط  قوانین  و  ضوابط  داشت:  اظهار  معتمدی  ابراهیم 
مردم  عموم  برای  قابل استفاده  که  شود  تدوین  نحوی  به  باید  شهری 

باشد.
شهری،  بازآفرینی  در  تهاتر  جهت  مستعد  بلوک های  به  اشاره  با  وی 
وضعیت  زمینه  این  در  کلی  معیار  و  روش  حاضر  حال  در  گفت: 
مشخصی ندارد و از طرفی مدیریت استان با فریز، بسته نگه داشتن و 

است. مخالف  طرح ها  این  در  پالک ها  و  اراضی  حبس 
به موقع  تأمین  ضرورت  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
زیرساخت ها در امور مربوط به بازآفرینی شهری را موردتوجه قرار داد 
اراضی  ورودی  تا  گاز  و  برق  آب،  زیرساخت  تأمین  کرد:  خاطرنشان  و 
۴۸ و ۳۲ هکتاری شهرک پردیسان بر عهده شرکت های خدمات رسان 

است.
بین  در  مطلوبی  همدلی  و  هم افزایی  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
طرح های  خصوص  در  قم  شهرداری  و  استان  مدیریت  مجموعه 
استفاده  نهایت  فرصت  این  از  باید  که  دارد  وجود  شهری  بازآفرینی 

بگیرد. انجام 
معتمدی با اشاره به آماده سازی اراضی ۳۲ هکتاری شهرک پردیسان 
برق  فشارقوی  دکل  حریم  در  خانه   ۲۸۰ حدود  هم اکنون  گفت: 
اراضی  به  جابه جایی  جهت  اصلی  هدف  نقطه  در  که  شناسایی شده 

است. هکتاری   ۳۲
هکتاری   ۴۸ و   ۳۲ اراضی  آماده سازی  برای  کاربردی  تصمیمات 

شهری بازآفرینی  طرح های  برای  قم  پردیسان 
رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی 
قم نیز در این جلسه گفت: با جلسات و تصمیمات گرفته شده طی دو 
آماده سازی اراضی 32 و 48 هکتاری و بسترسازی  ماه گذشته، روند 
گرفته  خود  به  مطلوب تری  وضعیت  هدف،  محالت  بازآفرینی  جهت 

است.
 ۴۸ اراضی  آماده سازی  برای  داشت:  اظهار  زاده  فتاحی  فهیمه 
هکتاری جلسات متعددی طی روزهای اخیر برگزار شده که تصمیمات 

شد. خواهد  نهایی  به زودی  آن 
نهایی  نیز  بهسازی  سازمان   ۴ ماده  مجوز  همچنین  داد:  ادامه  وی 
عمرانی  عملیات  اجرای  و  آماده سازی  خصوص  در  می تواند  که  شده 
در اراضی ۳۲ هکتاری پردیسان بر تسریع در بازآفرینی محالت هدف، 

بیاید. شهری  مدیران  و  استانی  مسئوالن  کمک  به 
و  راه  کل  اداره  شهری  بازآفرینی  ستاد  هماهنگی  اداره  رئیس 
شهرسازی قم تصریح کرد: با جلسات و تصمیمات گرفته شده طی دو 
آماده سازی اراضی ۳۲ و ۴۸ هکتاری و بسترسازی  ماه گذشته، روند 
گرفته  خود  به  مطلوب تری  وضعیت  هدف  محالت  بازآفرینی  جهت 

است.

خبـرخبـر
مالکان  از  گفت:  قم  موقت  جمعه  امام      ◄
در  خود  مستأجران  با  که  استیجاری  های  خانه 
و  تشکر  اند،  کرده  مدارا  اقتصادی  وضعیت  این 

می کنم. قدردانی 
الله سید محمد سعیدی در خطبه های  آیت 
بر  گفت:  قم  مقدس  شهر  هفته  این  جمعه  نماز 
اساس سقف مجاز افزایش اجاره بها و استفتاء از 
رهبر معظم انقالب در این رابطه، مستأجران می 
عبادی  اعمال  استیجاری،  های  خانه  در  توانند 

خود را به درستی انجام دهند.
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  وی 
نیز مورد توجه قرار داد  را  کارگزاران قوه قضائیه 
است  قضایی  تحول  منشور  بیانات  این  گفت:  و 
که باید در سطوح مختلف نصب العین مسؤوالن 

بگیرد. قرار  قضا  دستگاه 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
در  رهبری  فرمایش  به  اشاره  با  معصومه)س( 
رابطه با سنت های الهی، خاطرنشان کرد: سنت 
است  و جوامع  تاریخ  بر  قانون حاکم  الهی  های 
که بر اساس وعده های تخلف ناپذیر الهی، قطعا 

پیوست. خواهد  وقوع  به 
بر  مبتنی  الهی  های  سنت  اینکه  بیان  با  وی 
حرکت  و  تکلیف  به  عمل  ها،  ملت  اراده  و  عزم 
برخی  داشت:  اظهار  است،  جامعه  عمومی 
شرایطی  مجموع  به  مقید  الهی  های  سنت 
هستند، یعنی تغییر اجتماعی سازنده و اثرگذار 
بر  متوقف  باشد،  تعالی  و  پیشرفت  سمت  به  که 
ساخت جامعه بر مدار ایمان، تقوا و عمل صالح 

است.
امنیت  اینکه  بیان  با  همچنین  سعیدی 
مردم  حقوق  احیای  و  است  عامه  حقوق  مردم، 

است،  قضائیه  قوه  وظایف  از  عدل،  گسترش  و 
قوه  ویژه  به  کشور  قوای  همه  کرد:  تصریح 
قضائیه باید از امنیت مردم در برابر شایعه سازان 
و دروغ پردازان و جنگ نرم دشمنان در رسانه ها 
و فضای مجازی به هر نحو ممکن صیانت کنند.

حمایت  متعهد  نویسندگان  از  ارشاد  وزارت 

کند 
تیرماه   14 روز  فرارسیدن  به  اشاره  با  وی 
انسانی  کرامت  با  را  متعهدانه  قلم  قلم«،  »روز 
تلفیق شده عنوان کرد و افزود: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی باید ضمن حمایت از نویسندگان 
و  گذار  بدعت  و  الحادی  نشر  هرگونه  با  متعهد، 
افکار مسموم و آلوده و فتنه انگیز در هر جایگاه و 
لباسی که باشند، بدون هیچ تساهل و تسامحی 
کند. برخورد  قانونی  و  اساس ضوابط شرعی  بر 

امیرالمؤمنین  ازدواج  روز  قم  جمعه  خطیب 
حضرت  کبری  صدیقه  و  علی)ع(  حضرت 
خاطرنشان  و  گفت  تبریک  نیز  را  زهرا)س( 
کرد: جوانان باید با تأسی به این دو اسوه بزرگ 
در  و  کرده  اقدام  حسنه  سنت  این  به  بشریت، 
با  تا  باشند  نداشته  گیری  سخت  هیچ  امر  این 

گسترش ازدواج در جامعه، بسیاری از آسیب ها 
شود. کاسته  نیز  اجتماعی  های  ناهنجاری  و 

نیز  را  معدن«  و  صنعت  »روز  فرارسیدن  وی 
داده  نشان  تجربه  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد 
به  و  بایستیم  خود  پای  روی  بر  باید  که  است 
کنیم  تکیه  داخلی  های  ظرفیت  و  ها  توانمندی 
کاهش  و  کارآفرینی  جهت  در  نیز  مسؤوالن  و 
و  خالق  های  شرکت  از  توان  همه  با  بیکاری، 

► کنند.     حمایت  بنیان  دانش 

خطیب جمعه قم از مالکان خوش انصاف قدردانی کرد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:

آمریکا مصداق بارز نقض حقوق بشر در جهان است
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◄     معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان 
کردن  اختصاصی  روند  در  تأخیر  گفت:  قم  استان 
عمدی  و  انگاری  سهل  بانوان،  برای  تختی  مجموعه 
نیز  را  آن  قراردادی  و  اداری  روند  باید  و  است  نبوده 

گرفت. نظر  در 
و  پررنگ  حضور  و  قم  فرهنگی  بافت  به  توجه  با 
ورزشی  مختلف  های  رشته  در  قمی  بانوان  درخشان 
یک  اختصاص  فکر  به  قمی  مسئولین  شد  سبب 

بیفتند. بانوان  ویژه  ورزشگاه 
ورزشی  رشته های  از  برخی  فعالیت  دیگر  طرف  از 
در  و...  دوچرخه  سواری  دومیدانی،  مانند  بانوان 
انتهای  در  واقع  که  )ره(  امام  یادگار  ورزشی  مجموعه 
دو  را  موضوع  این  اهمیت  نیز  است  الغدیر  بلوار 
در  اینکه  دلیل  به  مجموعه  این  زیرا  کرد؛  چندان 
خارج از محدوده شهری قرار دارد خطراتی متعددی 
برای  را  تردد  نیز  دیگر  طرفی  از  و  داشت  همراه  به  را 

می کرد. دشوار  بانوان 
قم  شهر  مرکزیت  در  ورزشگاهی  اختصاص  طرح 
جهان  عباس  توسط   ۱۳۹۲ سال  در  ابتدا  بانوان  به 
بینی، مدیرکل ورزش و جوانان اسبق قم، مطرح شد 
در  تختی  ورزشگاه  امر  این  برای  که  کرد  بیان  وی  و 

است. شده  گرفته  نظر 
ساله  هر  تختی  ورزشگاه  کردن  اختصاصی  وعده 
این  و  شد  تکرار  قم  جوانان  و  ورزش  مدیران  توسط 
یافت  انتقال  دیگر  مدیر  به  مدیری  از  جذاب  وعده 
و  بودجه  نبود  نظیر  مشکالتی  قم  ورزشی  مدیران  و 
بیان  آن  نشدن  عملیاتی  دالیل  از  را  سرمایه گذار 

. ند می کرد
المسلمین  و  االسالم  حجت  استانی  سفر  در 
ماه  دی  در  که  قم  استان  به  همراه  هیئت  و  رئیسی 
رئیس  معاون  خزعلی،  انسیه  شد،  انجام   ۱۴۰۰
 ۲۰ اختصاص  از  خانواده،  و  زنان  امور  در  جمهور 
پنج  و  دولت  سهم  تومان  میلیارد   ۱۵( تومان  میلیارد 

آماده  برای  نفت(  وزارت  سهم  هم  تومان  میلیارد 
این  به  داد  خبر  بانوان  به  تختی  ورزشگاه  سازی 
ترتیب این پروژه تبدیل به مصوبه سفر استانی رئیس 

شد. جمهور 
کامل  تخصیص  و  سفر  این  از  ماه  شش  گذشت  با 
پیش  میزان  بررسی  درصدد  قم  استان  به  بودجه  این 

برآمدیم. پروژه  این  برد 
در بررسی های میدانی تغییراتی مبنی بر عملیاتی 
تنها  نه  همچنان  و  نمی شد  مشاهده  پروژه  این  شدن 
بلکه  است  آقایان  اختیار  در  مجموعه  این  از  نیمی 
این  از  آقایان  استفاده  سهم  که  گفت  بتوان  شاید 

است. بیشتر  بانوان  به  نسبت  ورزشگاه 
بانوان  ورزش  معاون  با  وگویی  گفت  رابطه  این  در 

داشتیم: قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
کل  اداره  بانوان  ورزش  معاون  عنبری،  لیال  سیده 
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  قم،  استان  جوانان  و  ورزش 
را  خدا  کرد:  عنوان  تختی  ورزشی  مجموعه  با  رابطه 
تصمیم  مدت ها  از  بعد  مسئولین  که  می کنیم  شکر 

بانوان  اختیار  در  را  ورزشی  مجموعه  یک  که  گرفتند 
آن  از  آزادانه  صورت  به  بتوانند  بانوان  تا  بدهند  قرار 

کنند. استفاده 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  همه  اینکه  بیان  با  وی 
ورزشی  اختصاصی  مجموعه  یک  به  نیاز  قمی  بانوان 
استانی  سفر  مصوبه  پروژه  این  کرد:  اظهار  دارند، 

رئیس جمهور به قم است و از طرف دفتر معاون رئیس 
می شود. پیگیری  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور 

همه  برای  تختی  مجموعه  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق قم قابلیت دسترسی خوبی دارد، اظهار کرد: 
قطعًا زمانی که این مجموعه به بانوان اختصاص یابد 

بود. خواهیم  شاهد  آن  از  بهتر  مدیریتی 
انجام  فاز  دو  در  پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آن  اول  فاز  برای  یافته  تخصیص  بودجه  که  می شود 
به  نیاز  و  است  قدیمی  مجموعه  این  گفت:  است، 
به  نیست  پذیر  امکان  بودجه  این  با  اما  دارد  تخریب 
را  دوم  فاز  برای  مجدد  حمایت  وعده  خاطر  همین 
داده اند و امیدواریم همه مسئولین به وعده هایی که 

کنند. عمل  دادند  مجموعه  این  برای 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بانوان  ورزش  معاون 
احداث  چمن،  زمین  پوشش  داد:  ادامه  قم  استان 
ساختمان  بازسازی  و  استاندارد  سالمتی  جاده 
اول  فاز  در  که  است  اقداماتی  مجموعه  ورودی  های 
چند  توپی  سالن  نیز  دوم  فاز  در  و  می شود  اجرائی 

شود. می  احداث  و  بازسازی  خوابگاه  و  منظوره 
احداث  امکان  به گفته مهندسین  اضافه کرد:  وی 
تختی  مجموعه  در  استاندارد  دومیدانی  پیست 
تا  است  شده  رایزنی  خاطر  همین  به  ندارد  وجود 
بانوان  دومیدانی  به  شهر  داخل  در  دیگر  مجموعه ای 

شود. داده  اختصاص 
که  است  شده  بیان  اینکه  به  اشاره  با  عنبری 
بیان  می شود،  آغاز  جاری  ماه  از  اول  فاز  اقدامات 
سهل  تختی  مجموعه  روند  در  تأخیر  قطعا  کرد: 
و  اداری  روند  باید  و  است  نبوده  عمدی  و  انگاری 

گرفت. نظر  در  نیز  را  آن  قراردادی 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بانوان  ورزش  معاون 
با  رابطه  در  بیشتر  اطالعات  داد:  ادامه  قم  استان 
در  است  کرده  طی  تاکنون  مجموعه  این  که  روندی 
جوانان  و  ورزش  اداره  مهندسی  و  فنی  بخش  اختیار 

است. قم  استان 
شنیده  برای  ایسنا  خبرگزاری  های  پیگیری 
ورزش  اداره  مهندسی  و  فنی  بخش  های  صحبت 
پیشرفت  میزان  با  رابطه  در  قم  استان  جوانان  و 
استانی  سفر  مصوبه  این  برای  شده  انجام  اقدامات 

است. نرسیده  نتیجه  به  قم   به  جمهور  رئیس 
در  قم  ایسنا  خبرگزاری  که  است  ذکر  شایان 
نظر  در  خود  ای  رسانه  و  اجتماعی  وظیفه  راستای 
دارد میزان پیشبرد همه مصوبات استانی سفر رئیس 
را  مربوطه  مسئولین  عملکرد  و  قم  استان  به  جمهور 
پیگیری کند و در این زمینه آمادگی شنیدن اقدامات 
► دارد.     را  مربوطه  مسئولین  توسط  شده  انجام 

◄  رئیس هیات کشتی استان قم گفت: با گذشت 
به  موفق  قم  گیران  کشتی   ۱۴۰۱ سال  از  روز   ۱۰۰
قهرمانی  المللی،  بین  آسیایی،  مدال   ۱۶ کسب 
و  فرنگی  آزاد،  کشتی  در  ملی  تیم  انتخابی  و  کشور 

شدند. آلیش 
کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفتگو  در  علیایی  هادی 
کنون  تا   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  قمی  گیران  کشتی 
موفق به کسب ۱۶ مدال در عرصه های مختلف ملی 
مدال   ۱۱ تعداد  این  از  که  اند  شده  بین المللی  و 
۵ مدال قهرمانی کشور  المللی بوده و  و بین  آسیایی 
بی  رکورد  یک  خود  نوع  در  که  ملی  تیم  انتخابی  و 

شود. می  محسوب  سابقه 
در  قم  گیران  کشتی  سهم  مدال   ۳۴ افزود:  وی 
در  که  آماری  بوده؛  مختلف  میادین  در  سال۱۴۰۰ 
حال حاضر شاهد آن هستیم نشان از به ثمر نشستن 
سنوات  در  مربیان  و  کشتی  جامعه  های  تالش 

است. گذشته 

اظهارداشت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
تیم  مختلف  اردوهای  در  قمی  ورزشکار   ۴۶ تعداد 
  ۲۱ تعداد  این  از  کشتی  سهم  که  دارند  حضور  ملی 
همچنین  و  کمی  افزایش  از  نشان  که  ورزشکاراست 

است. قم  استان  کشتی  کیفی 
در  قم  استان  کشتی  رشد  روبه  حرکت  افزود:  وی 
نشسته  بار  به  ای  گونه  به  امروز  اخیر  سالیان  طول 
نوجوانان،  نونهاالن،  سنی  های  رده  تمامی  در  که 
جوانان و بزرگساالن در رشته فرنگی، استان قم اردو 

دارد. ملی  های  تیم  در  نشین 
در  حاضر  حال  در  قم  کشتی  داد:  ادامه  علیایی 
، در رده  تیم ملی  نونهاالن دارای دو عضو  رده سنی 
سه  جوانان  رده  در  نشین،  اردو  یک  نوجوانان  سنی 
ملی  دو  بزرگساالن  رده  در  و  مربی  یک  و  گیر  کشتی 

دارد. پوش 
و  بروز  شاهد  هم  آزاد  کشتی  رشته  در  افزود:  وی 
ظهور کشتی گیرانی هستیم که در مسابقات مختلف 
سکوهای  صاحب  و  درخشیدند  خوش  کشوری 
کشوری شدند که نتیجه آن نیز حضور نمایندگانی از 
استان قم در اردوهای رده سنی نونهاالن و نوجوانان 

داریم. آن  تداوم  به  امید  که  بوده 

کشتی  تیم  گفت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
کشور  کشتی  تیم  ترین  سابقه  با  عنوان  به  قم  فرنگی 
حضور  صدد  در  نیز  امسال  و  است  کشوری  لیگ  در 
مالی  موانع  امیدواریم  البته  که  هستیم  لیگ  این  در 

نباشد. رویداد  این  در  قم  تیم  حضور  عدم  موجب 
بیمه شده ورزشی کشتی استان  افزود: تعداد  وی 
مربوط  که  بوده  نفر   ۱۷۰۰ گذشته  های  سال  در  قم 
حاضر  حال  در  اما  است  کرونایی  شرایط  قبل  به 

هستیم. نفر   ۱۸۵۰ رشد  به  رو  عدد  شاهد 
ورزش  مزرعه  و  باغ  امروز  اگر  داد:  ادامه  علیایی 
نتیجه  است  نواز  چشم  سرسبزو  قم  استان  کشتی 
همان  که  است  قوی  و  پرقدرت  های  ریشه  داشتن 

هستند. پیشکسوتان 
وی در پایان افزود: قم تنها دارای دو سالن کشتی 
سلطانی  مرحوم  کشتی  سالن  آن ها  از  یکی  که  است 
دیگری  و  است  تختی  ورزشی  مجموعه  در  واقع  نژاد 
خانه کشتی مجموعه ورزشی جواد االئمه است.    ►

با  قم  استان  بدمینتون  هیات  دبیر    ◄
اقالم  هزینه های  شدید  افزایش  به  اشاره 
معدود  از  استان  بدمینتون  گفت:  ورزشی 
ورزش هایی است که تیم لیگ برتری دارد 
لیگ  نایب قهرمانی  و  قهرمانی  سابقه  که 
مدیریت  مجموعه  امیدواریم  و  داشته  را 
دیگر  بخش های  و  استان  ورزش  عالی 
ورزشی  رشته  این  حامی  پیش  از  بیش 

باشند. قهرمانی  مقام های  کسب  برای 
هیات  عمومی  روابط  گزارش  به 
بدمینتون استان قم، علی فرجی با اشاره 
به آسیب ها و اثرات بیش از دوسال شرایط 
بر ورزش کشور  و محدودیت های کرونایی 
وجود  با  کرد:  اظهار  بدمینتون  خصوصا 
بدمینتون  هیات  در  محدودیت ها  این 
استان تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا 
برتری  لیگ  تیم های  در  قهرمانی  شرایط  
روز  هر  و  شود  حفظ  استان  بدمینتون 

باشیم. داشته  بیشتری  پیشرفت 
سال  دو  از  پس  اینکه  به  اذعان  با  وی 
های  مقام  کسب  و  برتر  لیگ  در  حضور 
قهرمانی و نائب قهرمانی، برای سال سوم 
انتظار کمک و همیاری تمام ظرفیت های 
بدمینتون  کرد:  تصریح  داریم  را  استان 
که  است  ورزش هایی  معدود  از  استان 
قهرمانی  سابقه  که  دارد  برتری  لیگ  تیم 

و نایب قهرمانی لیگ را داشته و امیدواریم 
استان  ورزش  عالی  مدیریت  مجموعه 
حامی  پیش  از  بیش  دیگر  بخش های  و 
مقام های  کسب  برای  ورزشی  رشته  این 

باشند. قهرمانی 
با  قم  استان  بدمینتون  هیات  دبیر 
در  استان  بدمینتون  تیم  حضور  به  اشاره 
با عنوان رعدپدافند در دو دوره  برتر  لیگ 
اخیر تصریح کرد: احتمال این وجود دارد 
لیگ  در  پدافند  رعد  عنوان  با  امسال  که 
سعی مان  تمام  قطعا  ولی  نشویم  حاضر 

گیریم. قرار  سکو  روی  که  است  این 
وی به آغاز مسابقات لیگ برتر از هفتم 
هزینه های  افزود:  و  کرد  اشاره  مردادماه 
لیگ  مسابقات  به  تیم  اعزام  برای  زیادی 
توپ  خرید  های  هزینه  دارد،  وجود  برتر 
برابر  سه  گذشته  سال  به  نسبت  تقریبا 
یک  برای  که  توپی  قوطی  هر  و  شده 
جلسه تمرین استفاده می شود نزدیک به 
یک میلیون تومان برای هیات هزینه دارد 
پرقدرت  فعالیت  ادامه  برای  را  کار  این  و 
است. کرده  سخت  برتری  لیگ  بازیکنان 
به  خود  سخنان  ادامه  در  فرجی 
و  استان  بدمینتون  هیات  فعلی  شرایط 
و  اشاره  بدمینتون  موجود  ظرفیت های 
خاطرنشان کرد: با کمک اداره کل ورزش 

بدمینتون  هیات  قم  استان  جوانان  و 
بدمینتون  ساحلی  زمین  دارای  استان 
در  بار  نخستین  برای  اتفاق  این  که  شد 
مرکز کشور رخ داده درصورتی که همیشه 
جنوب  و  شمال  در  ساحلی  بدمینتون 
بوده  فعال  ساحلی  شهرهای  و  کشور 

. ست ا
هیات  این  برنامه  به  اشاره  با  وی 
در  بدمینتون  زمین  آماده سازی  برای 
کشی  خط  گفت:  شهر  بوستان های 
گلباران  های  بوستان  بدمینتون  زمین 
نجمه  و  نرگس  همچنین  و  الدین  زین  و 
با  که  شده  انجام  همگانی  قسمت  برای 
انتظار  ولی  شده  مواجه  مردم  استقبال 
همراهی  که  است  این  شهرداری  از  ما 
در  بدمینتون  توسعه  برای  بیشتری 

باشد.  داشته  شهر  بوستان های 
از  قم  استان  بدمینتون  هیات  دبیر 
المللی  بین  مربیگری  دوره  دو  برگزاری 
آقایان  و  بانوان  بخش  در  تایم  شاتل 
دوره  این  افزود:  و  داد  خبر  استان  در 
 ۸۰ حضور  با  بانوان  بخش  در  مربیگری 
نفر برگزار شد و افراد حاضر در آن اکثرا در 
کمیته های هیئت عضو شدند. شاتل تایم 
درجه  داوری  و  مربیگری  کالس  و  آقایان 
۳ بدمینتون نیز از دیگر اقدامات آموزشی 

است. سال  اول  ماه   ۶ در 
قهرمانی  بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 
محمد معین خاکی تنها ملی پوش استان 
اعزام  سیستان  کمپ  به  دوماه  به  نزدیک 
بجنورد  جوانان  رنکینگ  و  است  شده 
خواهد  اعزام  که  است  رویدادی  اولین 
و  دختران  پایه  های  تیم  کرد:  تصریح  شد 
و طبق  فعال هستند  نیز  بدمینتون  پسران 
تدارکاتی  های  بازی  و  تمرینات  تقویم 
تیرماه   ۱۷ و   ۱۶ است؛  جریان  در  آنها 
 ۱۸ و  پسران  جانبه  چهار  مسابقات  نیز 
جانبه  چهار  مسابقات  هم  ماه  تیر   ۱۹ و 
نوجوانان  و  خردساالن  بخش  در  دختران 

تیمهای  و  شد  خواهد  برگزار  استان  در 
قهرمانی  در  پرقدرت  حضور  برای  استان 
استعدادهای  المپیاد  و  خردساالن  کشور 

شوند. می  آماده  نوجوانان 
بدمینتون  مسابقات  میزبانی  از  فرجی 
 ۳۱ در  پسر  خردساالن  کشور  قهرمانی 
داد  خبر  قم  استان  در  شهریور   ۴ و  مرداد 
امسال  دوم  نیمه  در  همچنین  افزود:  و 
خواهیم  پسر  جوانان  رنکینگ  میزبان  هم 
گرفته ایم  کار  به  را  خود  تالش  تمام  و  بود 
آینده  در  پایه  رده  در  سرمایه گذاری  با  تا 
استان  بدمینتون  در  خوبی  درخشش 

► باشیم.     داشته 

● عدم اختصاص کامل ورزشگاه تختی قم به بانوان؛ سهل انگاری یا پیج دیوان ساالری؟   ●

●  صید ۱6 مدال در ۱۰۰ روز ابتدایی سال توسط کشتی گیران قم    ●

●  مشکالت مالی تیم بدمینتون قم در آستانه لیگ برتر    ●

۲ فرنگی کار قمی به 
مسابقات قهرمانی نونهاالن 

آسیا اعزام شدند

رئیس هیات کشتی استان قم گفت: ۲ فرنگی کار قمی همراه با تیم 
اعزام شدند. به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا  ملی 

اظهار  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  پنجشنبه  عصر  علیایی  هادی 
فرنگی کار   ۲ میکائیلی  شاهین  و  نوا  سعیدی  مهدی  امیر  داشت: 
ملی  تیم  قالب  در  تهران  امام)ره(  فرودگاه  طریق  از  امروز  قم  نونهال 

شدند. بحرین  در  آسیا  قهرمانی  مسابقات  راهی 
روز  از  آسیا  قهرمانی  نونهاالن  فرنگی  کشتی  رقابت های  افزود:  وی 

شد. خواهد  آغاز  بحرین  کشور  میزبانی  به  تیرماه  یازدهم  شنبه 
شاهین  و  کیلوگرم   ۵۷ فرنگی کار  نوا  سعیدی  مهدی  امیر  گفت:  وی 
از  یکی  کسب  برای  مسابقات  این  در  کیلوگرم   ۷۵ وزن  در  میکائیلی 

کرد. خواهند  مبارزه  خود  رقبای  با  کهن  قاره  برتر  سکوهای 

از سوی بسیج ورزشکاران؛
ورزشکار افتخارآفرین قمی 

تجلیل شد

به محمد  با اهدای لوحی  رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان قم 
اسدی امین، از اهتمام این ورزشکار افتخارآفرین قمی در برافراشتن 

بر باالسکوی قهرمانی تقدیر کرد. ایران  پرچم جمهوری اسالمی 
محمد اسدی امین قهرمان اخالق مدار کاراته استان که در مسابقات 
از  پس  ارزشمند  اقدام  یک  در  طال  مدال  کسب  ضمن  آسیا  قهرمانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  پرچم  قهرمانی  جام  و  مدال  دریافت 
و  اسالمی  ارزش های  که  داد  نشان  و  نمود  جام  و  مدال  جایگزین  را 
انقالبی باالتر از کسب عناوین قهرمانی است مورد تجلیل قرار گرفت.
حضور  با  و  قم  استان  ورزشکاران  بسیج  سازمان  همت  به  اقدام  این 

شد. انجام  قم  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  کارکنان  و  معاونان 

حضور رزمی کاران قمی در 
مسابقات پنچاک سیالت کشور

رزمی کاران قمی پس از دو ماه تمرینات منظم و فشرده در رقابت های 
قهرمانی پنچاک سیالت کشور حضور دارند.

در  گفت:  قم  سیالت  پنچاک  تیم  سرمربی  احمدی  میرزا  محمدرضا 
مهدوی  قاسم  خانی،  اسم  محمدجواد  آقایان  مسابقات  از  دوره  این 
 ۸۵ منفی  و   ۸۰ منفی   ،۶۵ منفی  اوزان  در  ترتیب  به  زارعی  داوود  و 

می روند. رقبایشان  مصاف  به  کیلوگرم 
آغاز شده  است  میزبانی مشهد  به  امروز  از  پنچاک سیالت  مسابقات 

پایان می یابد. فردا  و 
نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات 

مالزی دعوت می شوند. آسیایی 
جوهره  به  سیالت  و  رزمی  هنر های  نمایشی  بخش های  به  پنچاک 
جنگی و دفاع شخصی رزمی کاران اشاره دارد. این رشته ورزشی یک 
رشته  این  ریشه  می شود.  محسوب  کشور  و  قم  استان  در  نوپا  رشته 

می گردد. بر  اندونزی  کشور  به  ورزشی 

خبـر

اگهی مزایده مال غیر منقول پرونده کالسه 0000744 الف 3
به موجب دستور معاون محترم دادستان قم مبنی بر ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 
فرزند  زرنقی  عبادی  راضیه  خانم  نام  به  گذار  وثیقه  از  ۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
حبیب اله ، پالک ثبتی ۵۶ فرعی از ۱۸۳۶ اصلی واقع دربخش ۲ قم به نشانی 
به  نیروگاه مالک اشتر ۲۰ متری سواران نبش کوچه ۴ پالک ۱۱۴ متعلق  : قم 
رسمی  کارشناسان  نفره  سه  هیئت  بوسیله  و  توقیف  زرنقی  عبادی  راضیه  خانم 
دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است: مشخصات پالک ثبتی 
مورد بازدید: ملک مورد بازدید به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۳۶ از  فرعی   ۵۶ ثبتی  پالک  به  مسکونی  تجاری 
 ۹۸۸۴۶۲ شماره  به  مالکیت  سند  دارای  مترمربع(  )شصت   ۶۰ مساحت  به  قم 
 ۱۳۹۶۲۰۳۳۰۰۲۰۰۸۰۴۰ الکترونیکی  دفتر  شماره  به   ۹۵ سال  ب  سری 
اله  حبیب  فرزند  زرنقی  عبادی  راضیه  خانم  نام  به   ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تاریخ  در 
 ۵/۸۷/۱۵۶۸ شماره  نامه  موجب  به  ها:  محدودیت  است.  رسیده  ثبت  به 
قبال  در  ثبت  مورد  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون   ۱۳۹۷/۸/۲۰ مورخ 
شماره  نامه  طبق  مازاد  باشد.  می  بازداشت  ۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
۹۸۰۰۲۰۰۰۱۴۶۳۶۲ مورخ ۹۸/۳/۲۳ شعبه   ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب قم مورد ثبت در قبال هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال بازداشت می 
شعبه   ۱۴۰۱/۱/۲۷ مورخ   ۱۴۰۱۲۹۹۰۰۰۴۶۱۸۶ شماره  نامه  موجب  باشد. 
اول اجرای احکام کیفری که از نامه فوق رفع اثر شده است. مشخصات اعیانی 

در  واقع  مترمربع   ۶۰ عرصه  دارای  بازدید  مورد  ملک  بازدید:  مورد  ثبتی  پالک 
کد  با   ۱۱۴ پالک   ۴ کوی  نبش  سواران  خیابان  و  اشتر  مالک  راه  چهار  نیروگاه 
نوسازی ۶۱-۳۹-۲۰۱-۲ با کاربری مسکونی جنوبی ساز در سه طبقه زیرزمین 
، همکف و فوقانی با حدود ۱۹۵ مترمربع اعیان احداث گردیده است. سیستم 
سازه ای ملک فوق متشکل ترکیبی از دیوار های باربر اجری فشاری بدون کالف 
است.  شده  اجرا  محیطی  های  دیوار  بین  ما  فلزی  های  ستون  و  قائم  و  افقی 
سیستم سقف طبقات ضربی )تیر اهنی( اجرا شده است. پوشش کف زیرزمین 
موزاییک و همکف کفپوش و طبقه فوقانی سرامیک می باشد. طبقه همفک دو 
برقی  کرکره  و  سکوریت  درب  با  سی  وی  پی  کوب  دیوار  پوشش  با  مغازه  دهانه 
سیستم  است  شده  اجرا  گچ  اندود  فوقانی  طبقه  سقف  و  ها  دیوار  همچنین  و 
سرمایش ساختمان کولر گازی و سیستم گرمایش بخاری گازی و ابگرمکن می 
باشد. انشعابات شامل ۴ انشعاب برق و یک انشعاب اب و گاز به صورت اشتراکی 
بین طبقات تامین شده است. ارزیابی : ملک مورد بازدید به ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب خانه مسکونی به پالک ثبتی ۵۶ فرعی از ۱۸۳۶ اصلی واقع در 
بخش دو قم به مساحت ۶۰ )شصت مترمربع( با توجه به موقعیت و مرغوبیت ، 
با کلیه ملحقات  اعیانی احداثی  ، کم وکیف  بنا  ، قدمت  نوع کاربری   ، مساحت 
و منضمات ان در صورت صحت و اعتبار مستندات ابرازی و عدم منع قانونی در 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  معارض  نداشتن   ، نظر  مورد  پالک  رسمی  انتقال  و  نقل 

دیون و تعهدات احتمالی و نداشت بدهی به شهرداری و سایر نهاد ها ، مطابق 
سند مالکیت وبدون اعمال طرح تعریض ، بدون در نظر گرفتن بدهی به اشخاص 
و  میلیارد  دو  و  )سی  ۳۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  میزان  به  حقوقی  و  حقیقی 
چهارصد میلیون ریال( توسط هیئت سه نفره کارشناسان ارزیابی و اعالم گردیده 
است. ملک فوق با کاربری تجاری مسکونی و در زمان بازدید در تصرف مالک می 
الذکردر روز یکشنبه مورخ  با توجه به مراتب فوق مقرر گردیده ملک فوق  باشد. 
۱۴۰۱/۵/۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به ادرس : قم – خیابان ساحلی – ساختمان 
– دفتر نظارت  – طبقه زیرزمین  دادگاه های حقوقی )دادگستری شهرستان قم( 
بر امور زندانیان – واحد مزایده دادسرا ، از طریق مزایده حضوری به فروش برسد 
، مزایده از قیمتی که توسط هیئت سه نفره کارشناسان تعیین شده شروع و به 
شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته و ده درصد ان را نقدا و فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را بایستی حداکثر ظرف یک ماه پس از 
برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده یا اصل سند واریزی 
از کسر  دریافتی پس  مبلغ ده درصد  این صورت کل  غیر  در  نماید  تسلیم  را  ان 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده مطابق مقررات تجدید می گردد 
ضمنا طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی واحد 

نمایند. بازدید  ملک  از محل  مزایده 
– بنیامین محمدی دادیار ناظر زندان دادسرای قم 
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در دام شهر چه خبر است؟ 
سگ های ولگرد دومین کودک 

را هم دریدند

قربانی  کودک  یک  روز گذشته  چند  در  بار  دومین  برای  و  جمعه  صبح 
شد. دامشهر  منطقه  ولگرد  های  سگ  حمله 

علی بیگدلی از جان باختن پسربچه 6 ساله به دنبال حمله سگ های 
ولگرد در منطقه دامشهر قم خبر داد و اظهار داشت: ظهر امروز جمعه 
به دنبال تماس با اورژانس 115 مبنی بر حمله سگ های ولگرد به پسر 
حادثه  محل  به  پزشکی  فوریت های  کارشناسان  بالفاصله  ساله   6 بچه 

اعزام شدند.
تکنسین های  از رسیدن  این کودک 6 ساله پیش  افزود: متاسفانه  وی 
اورژانس به صحنه حادثه، به دلیل شدت جراحات ناشی از حمله سگ 

جان خود را از دست داد.
این دومین حادثه مشابه در روزهای اخیر در شهرک دامشهر قم است 
کودک  نیز  چهارشنبه  شود.روز  می  کودکان  باختن  جان  موجب  که 
4ساله ای که در منطقه دامشهر از ناحیه گردن مورد حمله چند قالده 
را  از حد جان خود  به دلیل جراحات بیش  بود,  قرار گرفته  ولگرد  سگ 

از دست داد.
سگ های  توسط  معصوم  کودکان  دلخراش  مرگ  از  گزارش  اولین  این 
سگ های  جمعیت  افزایشی  روند  به  توجه  با  متأسفانه  و  نیست  ولگرد 
به واسطه  ولگرد  بود. جمعیت سگ های  نخواهد  آن هم  آخرین  ولگرد, 
ارگان های مسئول در جمع آوری آن ها و همچنین غذارسانی  کم کاری 
افراد به اصطالح حامی حیوانات در حال افزایش است و این سگ ها که 
تهدید بالقوه حیات وحش کشور محسوب می شوند, جان شهروندان را 

به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها تهدید می کنند. نیز 

نجات جان یک شهروند 
ازخودکشی در قم

به  حضور  با  مخابراتی  دکل  روی  از  خودکشی  حال  در  شهروند  یک 
یافت. نجات  قم  امدادی  عوامل  و  پلیس  موقع 

انتظامی  فرمانده  ،جانشین  متین  منصوری  الله  حبیب  سرهنگ  
مرکز  اعالم  برابر  دقیقه   ۳۰ و    ۵ ساعت  در  گفت:  قم  شهرستان 
در  شهروندی  خودکشی  به  اقدام  موضوع  با   ۱۱۰ پلیس  فوریت های 
یکی از خیابان ها، بالفاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.
و  نشانی  آتش  ماموران  پلیس،  موقع  به  حضور  از  پس  گوید:  می  او 
عوامل اورژانس در محل مشاهده شد، مردی ۳۸ ساله از اتباع ساکن 
خاتمه  خود  زندگی  به  دارد  قصد  مخابراتی  دکل  از  رفتن  باال  با  قم، 

دهد.
اتخاذ  با  صحنه  در  حاضر  ماموران  گفت:  متین  منصوری  سرهنگ 
شدند  موفق  تالش  ساعت  یک  از  پس  انتظامی  مشاوره  و  الزم  تدابیر 
دهند. نجات  حتمی  مرگ  از  و  منصرف  خود  اقدام  از  را  شهروند  این 
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قم می گوید: انگیزه این فرد از 
اقدام به خودکشی مشکالت روحی و روانی بوده است و  نجات جان 
از  شهروندان  رضایتمندی  و  تقدیر  موجب  ماموران،  توسط  فرد  این 

می شود. پلیس  عملکرد 

پلمب ۳ آرایشگاه متخلف 
در قم

علت  به  آرایشگاه   ۳ پلمب  از  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
داد. خبر  مقررات  و  قوانین  نکردن  رعایت 

تخلفات  وقوع  از  جلوگیری  منظور  به  گفت:  اسماعیلی  بهادر  سردار 
قم  در  آرایشگاه ها  بر  نظارت  و  کنترل  تشدید  طرح  صنفی،  جرایم  و 
از سوی مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی 

شد. اجرا  استان 
این  اجرای  قالب  در  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین  گفته  به 
طرح  و در بازدید از ۷۸ واحد صنفی زنانه و مردانه به ۱۹ واحد اخطار 
پلمب  مقررات  و  قوانین  نکردن  رعایت  علت  به  نیز  صنفی  واحد   ۳ و 

شدند.
و  مشارکت  از  قدردانی  با  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
قبل  همواره  تا  خواست  شهروندان  از  پلیس  با  مردم  خوب  همکاری 
از  نیز استفاده  و  اماکن  این  بودن  قانونی  از  آرایشگاه ها  به  از مراجعه 
وسایل بهداشتی مناسب در آن ها اطمینان حاصل کرده و در صورت 
طریق  از  را  موضوع  غیرقانونی  فعالیت  هرگونه  با  برخورد  و  مشاهده 
زمان  کوتاهترین  در  تا  داده  اطالع   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  تلفن 
شود. اقدام  متخلفان  با  برخورد  و  موضوع  بررسی  به  نسبت  ممکن 

خبـر

دل  درد  پای  نشستن  از  بعد      ◄
سگ های  حمله  اثر  بر  که  خانواده ای 
دست  از  را  خود  ساله  چهار  کودک  ولگرد 
داده است، با پرس وجو از اهالی دامشهر 
به  سگ ها  حمله  که  شدیم  متوجه  قم 
روز  سگ ها  و  است  سابقه دار  کودکان 
به  این کودک چهارساله،  به  از حمله  قبل 
نیز دچار  او  و  کودک دیگری حمله کردند 

است. شده  شدید  جراحات 
هفته  چهارشنبه  صبح  حاجیلو:  مهدی 
دهنده ای  تکان  و  تلخ  بسیار  خبر  گذشته 
چهارساله  کودک  یک  فوت  بر  مبنی 
سگ های  حمله  اثر  بر  قم،  استان  در 
اهمیت  به  توجه  با  شد.  منتشر  ولگرد 
مخاطبان  درخواست  و  موضوع  این 
بیشتر  جزئیات  پیگیر  فارس،  خبرگزاری 
از این حادثه دردناک شده و مطلع شدیم 
5 روز قبل در محدوده شهرک  این حادثه 

است. افتاده  اتفاق  دامشهر 
 12 فاصله  در  دامشهر  شهرک 
جاده  محدوده  در  و  قم  کیلومتری 
علت  به  که  است  جعفریه  شهرستان 
دامداری  واحد   1000 از  بیش  فعالیت 
کارگری  خانواده های  آن،  در  صنعتی 
می کنند.  زندگی  آن  داخل  در  نیز  زیادی 
ساالنه  تولید  محل  بر  عالوه  شهرک  این 
خرید  محل  دامی،  فرآورده  تن  هزاران 
به  نیز  کشور  استان   29 از  دام  فروش  و 

می رود. شمار 
زیادی  مسافت  ولگرد  سگ  *هشت 
زمین  روی  را  ساله  چهار  کودک 

ند کشید
چهارم  شنبه  صبح   11 ساعت  حوالی 
چهار  کودک  حسینی  سیدعلی  تیرماه، 

در  خانواده  با  همراه  که  افغانستانی  ساله  
در  می کرد،  زندگی  واحدها  این  از  یکی 
حضور  منزل  در  وی  مادر  و  پدر  که  حالی 
نداشتند، همراه با برادر 6 ساله خود برای 
رفته  دامداری  محدوده  از  خارج  به  بازی 
سگ های  حمله  مورد  بعد  دقایقی  تنها  و 
این  پیگیری  برای  گرفت.  قرار  ولگرد 
و  شدیم  دامشهر  شهرک  راهی  موضوع 
پس از پرس وجوی فراوان خانواده کودک 

کردیم. مالقات  را  جان باخته 
کودک  پدر  حسینی  سیدحسینعلی 
حال مساعدی نداشت تا با ما به گفت وگو 
بنشیند، اما سیدغالم حسینی برادر بزرگ 
در  دارد،  سال   22 که  باخته  جان  کودک 
شرح  درباره  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو 
من  حادثه  روز  در  گفت:  مذکور  حادثه 
امور  به  رسیدگی  و  صبحگاهی  کار  از  بعد 
بودم  منزل  در  استراحت  حال  در  دام ها 
به  6 ساله ام سراسیمه  برادر  و  که خواهرم 
برادر  که  داد  اطالع  من  به  و  آمده  منزل 
گرفته  قرار  سگ ها  حمله  مورد  ساله ام   4

است.
رفتم  به کوچه  افزود: من بالفاصله  وی 
دیدم  را  سگ   8 تعداد  کوچه  انتهای  در  و 
کشیدن  حال  در  وحشتناکی  طرز  به  که 
و  بودند  زمین  روی  بر  ساله ام   4 برادر 
مسافت زیادی را هم در همین حالت طی 
کرده بودند. بالفاصله به سمت آن ها رفتم 
و برادرم را از دست آن ها خالص کردم اما 
شده  وارد  او  به  زیادی  جراحات  متاسفانه 
به  را  برادرم  خون  در  غرق  پیکر  من  بود. 
از  از درخواست  و پس  منزل منتقل کردم 
او  و  آمد  محل  به  هم  آمبوالنس  اورژانس، 

کرد. منتقل  بیمارستان  به  را 

در  برادرم  افزود:  حسینی  سیدغالم 
منتقل  عمل  اتاق  به  بالفاصله  بیمارستان 
زنده  هم  شب   12 ساعت  حدود  تا  و  شد 
به  گردن  ناحیه  از  اینکه  دلیل  به  اما  بود 

کرد. فوت  بود،  دیده  آسیب  شدت 
*حمله سگ ها به کودکان، حادثه ای 

که هر روز تکرار می شود
کودکان  اطراف  همان  در  که  حالی  در 
کوچه های  در  بازی  مشغول  دیگری 
همسایگان  از  پرس وجو  با  بودند،  شهرک 
منطقه  در  حادثه  این  که  شدیم  متوجه 
دارد.  توجهی  قابل  فراوانی  مذکور 
دیگری  کودک  حادثه  این  از  قبل  روز 
آقای  منزل  روبروی  واحد  در  دقیقا  که 
سگ ها  حمله  مورد  دارد،  قرار  حسینی 

است. گرفته  قرار 
سید  رفتیم،  نیز  همسایه  این  سراغ  به 
کودک  بستگان  از  که  حسینی  رضی 
هم  من  دایی  دختر  گفت:  است،  دوم 
جمعه  روز  در  است  ساله   8 کودکی  که 
جان باخته  کودک  از  قبل  روز  یک  یعنی 
همسایه، مورد حمله سگ های ولگرد قرار 
گرفت و از ناحیه سر و پا به شدت مجروح 
شده بود که من او را به بیمارستان منتقل 

کرد.
من  دختردایی  خوشبختانه  افزود:  وی 
دیده  فراوانی  آسیب  اما  کرد  پیدا  نجات 
روز   6 گذشت  از  بعد  خانواده اش  و  است 
هستند. او  درمان  ادامه  پیگیر  هم  هنوز 

گفت:  همچنین  حسینی  سیدرضی 
یعنی  بعد  روز   2 و  نبود  آخرین حادثه  این 
در روز یکشنبه نیز برای کودک دیگری در 
که  افتاد  مشابهی  اتفاق  محدوده  همین 
پیدا  نجات  بود،  همراهش  پدرش  چون 

زیادی  به هر جهت خانواده های  اما  کرد. 
این  از  می کنند  زندگی  شهرک  این  در  که 
مسئولین  از  و  نیستند  امان  در  موضوع 
جمع آوری  برای  می کنیم  درخواست 

دهند. انجام  اقدامی  ولگرد،  سگ های 
این  حل  برای  باید  *دامداران 

کنند همکاری  موضوع 
شهرک  مدیر  قمی  رعیت پور  ناصر 
درباره  فارس  با  گفت وگو  در  دامشهر 
شهرک  این  در  ولگرد  سگ های  معضل 

در  موضوع  این  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
بود،  آورده  به وجود  نیز مشکالتی  گذشته 
شهرداری  پسماند  سازمان  همکاری  با 
است  شده  انجام  جمع آوری  مرحله  چند 
زادوولد  حیوان  این  این که  دلیل  به  اما 
زیادی دارد و دامداران نیز توله های آن ها 
از  بیرون  و  شهرک  عمومی  محیط  در  را 
از  بعد  کنند،  می  رهاسازی  دامداری ها 
افزایش  ولگرد  سگ های  جمعیت  مدتی 

می کند. پیدا 
شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  وی 
به  توجه  با  گفت:  مشکل  این  حل  برای 
این  نگهداری  متقاضی  افرادی  اینکه 
حیوانات هستند، تصمیم ما این است که 
ولگرد  سگ های  نگهداری  برای  را  محلی 
پس از جمع آوری آماده کنیم و این اقدام 
اخیر  روزهای  در  و  شده  انجام  اکنون  هم 
ادامه  و  شده  شروع  نیز  آوری  جمع  کار 

دارد.

جمع آوری  کار  افزود:  رعیت پور 
نهایتا  شهرک  سطح  از  ولگرد  سگهای 
اما  می رسد  پایان  به  آینده  هفته  دو  تا 
دامداران  که  است  این  اصلی  مسئله 
به  کنند.  همکاری  کار  این  در  باید  هم 
موضوع  خصوص  در  باید  این که  ویژه 
دامداری  در  که  سگ هایی  عقیم سازی 
را  الزم  همکاری  می کنند،  نگهداری 

► قم   باشند./فارس  داشته 

سگ های ولگرد، هم بازی کودکان دامشهری قم

● حادثه ای که هر روز تکرار می شود!   ●

با  گفت:  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی        ◄
فضای  بودن  رها  موافقیم؛  کامال  صیانت  طرح 

است. جدی  بسیار  آسیب  مجازی 
به گزارش ایرنا؛ سید علی خان محمدی در جمع 
بر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  گفت:  خبرنگاران 
بر  و  است  همگانی  وظیفه  اساسی  قانون  اساس 
های  مشارکت  توسعه  دنبال  به  ما  اساس،  همین 
زمینه  و  بوده  مرتبط  های  عرصه  تمامی  در  مردمی 

ایم. آورده  فراهم  آن  برای  را  الزم  های 
تمامی  در  توانند  می  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
و  تخلفات  همه  برابر  در  و  باشند  گر  مطالبه  ها  زمینه 
دهند،  تذکر  اداری،  و  اجتماعی  فضای  در  منکرات 
اسالمی  تمدن  به  رسیدن  برای  ما  کرد:  خاطرنشان 
رسیدن  ابزار  که  باشیم  داشته  اسالمی  جامعه  باید 

است. مسجدمحور  اسالمی  محالت  آن  به 
مردم  اینکه  بیان  با  معروف  به  امر  سخنگوی ستاد 
نهی  و  معروف  به  امر  با  که  برسند  باور  این  به  باید 
کشور  های  چالش  و  مشکالت  از  بسیاری  منکر،  از 
منکرات  برخی  داشت:  اظهار  شود،  می  برطرف 
فرهنگسازی  یا  کن  ریشه  محله  در  اگر  معروفات  و 

شود. می  نمایان  جامعه  در  آن  برکات  و  آثار  شود، 
وی بهره مندی حداکثری از ظرفیت های مردمی 
و  دانست  منسجم  و  جامع  ریزی  برنامه  نیازمند  را 
های  تشکل  ویژه  به  مردم  مختلف  اقشار  گفت: 

فریضه  دو  این  توسعه  برای  باید  اصناف  و  نهاد  مردم 
پیامدهای بی  و  آثار  به  و نسبت  آمده  به میدان  الهی 

باشند. داشته  گاهی  آ آن  به  توجهی 
مجلس  در  درست  قانونگذاری  محمدی  خان 
را  معروف  به  امر  از  حمایت  برای  اسالمی  شورای 
مسائل  از  برخی  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مهم  بسیار 

قانونی  خالءهای  دارای  گردانی  سگ  همچون 
است، در حالی که در غرب قوانین سخت و پیچیده 

دارد. وجود  حیوانات  نگهداری  برای  ای 
دولت سیزدهم  از شعارهای  یکی  به  اشاره  با  وی   

بر  انقالبی  دولت  جدیت  بر  فساد،  با  مقابله  بر  مبنی 
این مسأله تأکید کرد و گفت: گشت ارشاد مدیران و 
از  منکرات  با  مقابله  مسأله  و  افتاده  راه  به  مسؤوالن 
دستگاههای  در  بدحجابی  تا  گرفته  اداری  تخلفات 

شود. می  پیگیری  جدیت  با  اجرایی، 
اینکه  بیان  با  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی   
دو  این  با  مرتبط  مسائل  به  رسیدگی  ویژه  شعب 
از  است،  شده  تشکیل  قضا  دستگاه  در  الهی  فریضه 
گفت:  و  داد  خبر  راستا  این  در  قضائیه  قوه  جدیت 
وزارت  و  ارشاد  وزارت  سیما،  و  صدا  سازمان  از 
اهتمام  عدم  برای  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 
گله  جامعه  در  معروف  به  امر  توسعه  جهت  در  جدی 

داریم.
ای،  رسانه  فضای  در  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی   
در  معنویت  و  فرهنگ  علیه  را  ای  گسترده  هجمه 
ایران اسالمی و ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم 
ابزار  رسانه  گفت:  اند،  انداخته  راه  به  کشورمان 
و  به معروف  امر  برای فرهنگسازی  مؤثر  و  بسیار مهم 
آن  از  به خوبی  باید  که  منکر در جامعه است  از  نهی 

شویم. مند  بهره 
کنار  در  باید  اینکه  بیان  با  محمدی  خان   
نیز  انضباطی  جرائم  مسأله  به  نسبت  فرهنگسازی، 
بانوی  اگر  کرد:  خاطرنشان  باشیم،  داشته  توجه 
باشد  داشته  حضور  بانک  از  ای  شعبه  در  بدحجابی 

نسبت  بانک  مدیر  باید  ندهند،  تذکری  هیچ  او  به  و 
باشد. پاسخگو  اسالمی  شئونات  به  توجه  عدم  به 
عفاف  و  حجاب  ارشاد  گشت  با  اینکه  بیان  با  وی   
تقابل  جامعه  در  نباید  و  مخالفیم  آن  کنونی  شکل  به 
وضعیت  اصالح  برای  کرد:  تصریح  شود،  ایجاد 
ایم  کرده  ارائه  را  جامعی  طرح  جامعه،  در  حجاب 
در  و  شده  آغاز  دولتی  ادارات  از  حاضر  حال  در  که 

هستند. اصناف  بعدی  مرحله 
اجرای  کشور  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی   
موجب  را  انتظامی  نیروی  سوی  از  یک  ناظر  طرح 
عنوان  خودرو  در  حجاب  کشف  درصدی   ۶۰ بهبود 
اداری  فسادهای  با  مقابله  راستای  در  افزود:  و  کرد 
در  اقتصادی  کالن  پرونده   ۴۰ از  بیش  اقتصادی،  و 

است. رسیده  سرانجام  به  و  شده  تشکیل  ستاد 
صیانت  طرح  با  ما  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی   
مجازی  فضای  بودن  رها  هستیم،  موافق  کامال 
متأسفانه  گفت:  و  دانست  جدی  بسیار  آسیب  را 
و  شده  رها  کامال  مجازی  فضای  حاضر  حال  در 
تأکیدات  اساس  بر  و  دارد  دنبال  به  جدی  معضالت 
باید ساماندهی شود. مسأله  این  انقالب  معظم  رهبر 
و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی  خبری  نشست   
فرهنگی،  سازمان  مشارکت  با  کشور  منکر  از  نهی 
شهید  موزه  خانه  در  قم  شهرداری  ورزشی  و  هنری 

► شد.     برگزار  قم  در  الدین)ره(  زین 

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر:

●  با اجرای طرح صیانت موافق هستیم    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
که در شعبه ۴ اجرای احکام مدنی شورای قم به شماره ۴/۱۴۰۰ج/۵۶۸ ثبت 
گردیده له جواد احمدی یزدی علیه رضا احمدی یزدی محکوم علیه محکوم است 
۶۲/۸۶۹/۸۲۹ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۱/۲۷۸/۹۹۶/۵۹۲ریال  پرداخت  به 
سهم  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
نموده  توقیف  ۱ قم  از ۶۰۸۹ اصلی بخش  ۷ فرعی  ثبتی  از پالک  ایشان  االرث 
ارزیابی نموده است. ضمنا حسب اعالم کارشناسی  به شرح ذیل  که کارشناس 
سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱۷۶/۹۳ از  سهم   ۱۴/۸۹ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  و 
از ۱۹۲/۴۲  از ۴۲/۱۱  با ۱۸/۲۲ سهم  برابر  ان  اعیان  ثمنیه  ششدانگ و سهم 
سهم از ۲۴۰ سهم پالک فوق )بابت محکوم به( به فروش خواهد رسید. احتراما 
احمدی  جواد  اقای  خواهان   ۰۰۰۰۵۶۸ بایگانی  شماره  به  پرونده  خصوص  در 
یزدی و خوانده اقای رضا احمدی یزدی به موضوعیت ارزیابی ملکی واقع در قم – 
خیابان چهار مردان – بعد از چهار راه سجادیه – نبش کوچه ۳۲ – سوپر مارکت پدر 
به شماره پالک شهرداری ۷۸۵-۷۸۷-۷۸۹ بازدید وبراساس مشاهدات و معاینه 
به  ملکی  مستندات:  نمایم.  می  تقدیم  را  گزارش   ، ساختمان  داخلی  و  بیرونی 
مشخصات ثبتی تمامی یکصد و هفتاد و شش سهم و چهل و شش ، چهل و نهم 
مجزی  فرعی  هفت  پالک  خانه  ششدانگ  سهم  چهل  و  دویست  از  مشاع  سهم 
اعیانی  ثمنیه  استثناء  به  قم  یک  بخش  اصلی  نه  و  هشتاد  و  هزار  شش  از  شده 
مورد  ان  از  نهم سهم  و  و شش چهل  و چهل  چهل  و شش سهم  و چهل  یکصد 

ثبت یک جلد سند مالکیت ثبت شده ذیل شماره هجده هزار و دویست و هجده 
صفحه سیصد و سی و هفت دفتر یکصد و چهل از موردثبت دو جلد سند مالکیت 
ثبت شده ذیل شماره های هفده هزار و پانصد و بیست – هفده هزار و هفتصد و 
ده صفحات دویست و شصت و شش و یکصد و چهل و سه دفاتر یکصد و سی و 
پنج و یکصد و سی و هفت دفتر امالک قم دارای شماره های چاپی هزار و نهصد 
و نود چهارصد و شصت وهفت هزار و یکصد و چهل و شش – چهارصد و شصت 
و هفت هزار و پانصد و پنجاه و هشت. مشاهدات: ملکی در دو طبقه با کاربری 
تجاری به صورت صد در صد ساخت با نمای درب شیشه ای سکوریت و حفاظ 
اکاردیونی در دو طبقه همکف و زیرزمین به مساحت ۱۷/۶۰ مترمربع همکف و 
از داخل طبقه  از یک نردبان فلزی  ۱۲ مترمربع زیرزمین که دسترسی زیرزمین 
تایل  ، بدنه سنگ و سرامیک و سقف  با مشخصات کف سنگ  باشد  همکف می 
۶۰*۶۰ می باشد. ملک مورد نظر در زمان بازدید در تصرف و بهره برداری اقای 
رضا احمدی یزدی )خوانده( قرار داشت. مالکیت ملک طبق گواهی حصر وراثت 
اقایان  و  علیرضایی  اعظم  نام  به  متوفی  زوجه  که شامل   ۲۹۶۷/۴۰/۹۲ شماره 
یزدی می  احمدی  فاطمه  خانم  و  یزدی  احمدی  جواد   ، ، محسن  ، محمد  رضا 
باشد. نظریه: با توجه به موارد فوق الذکر ، نوع سند ، اصالت ان ، موقعیت ملک ، 
شوارع و دسترسی ها ، ابعاد ملک ، میزان عرصه ، متراژ اعیانی ، کمیت و کیفیت 
بنا ، امتیازات و انشعابات ارزیابی به مبلغ ۱۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل یک 
میلیارد و پانصد و بیست میلیون تومان براورد می گردد. با توجه به گواهی حصر 

وراثت به شماره ۲۹۶۷/۴۰/۹۲ به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ سهم االرث اقایان رضا 
احمدی یزدی و جواد احمدی یزدی هر کدام به مبلغ ۲/۹۵۵/۵۵۵/۵۵۵ریال 
پانصدو پنجاه  و  و پنج هزار  و پنجاه  پانصد  و  و پنج میلیون  نود  و  معادل دویست 
پنج تومان می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ ساعت 
۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
و  بازدید  از مورد مزایده  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  در مدت پنج روز مانده 
از مبلغ کارشناسی  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  در صورت 
برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
باشند ضمنا  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  های 
این صورت  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز 
به قسمت اجرا  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  که 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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افزایش  مصوبه  اصالح  وضعیت      ◄
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق 
همچنان نامعلوم است، با وجود اعالم نظر 
مجلس،  مقررات  تطبیق  کمیسیون  منفی 
این مصوبه  احتمال اصالح  از  هنوز خبری 

نیست. دولت  هیات  در 
خصوص  این  در  که  گفت  می توان 
و  خوشبینانه  سناریوی  دو  با  بازنشستگان 
بدبینانه روبر هستند، یعنی یا دولت بالخره 
قبلی  موضوع  از  نشینی  عقب  به  مجبور 
ایستادگی  نهایت  اینکه  یا  و  می شود  خود 
خود را برای حفظ این مصوبه به کار خواهد 

. بست
به  ماجرا  خوشبینانه  فرم  با  رابطه  در 
و  فنی  معاون  زدا،  محمدحسن  تازگی 
اجتماعی  تامین  پیشین سازمان  سرپرست 
به  گفت:  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
استناد قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ قانون 
بودن  قانونی  موضوع  مجلس  اساسی، 
نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین 
مقررات  تطبیق  کمیسیون  به  را  اجتماعی 
مصوبه  ابطال  کمیسیون  نظر  کرد،  محول 
بود که از طرف مجلس به دولت ابالغ شد.
پیشین  سرپرست  روایت  این  مطابق 
واکنش  نوع  اجتماعی،  تامین  سازمان 
اصل  که  می دهد  نشان  ماجرا  به  دولت 
به  بنابراین  و  دارد  قبول  را  مجلس  ایراد 
احتمال زیاد طی روزهای آینده این مصوبه 
بار  این  و  گرفت  خواهد  قرار  بازبینی  مورد 
برای  اجتماعی  تامین  سازمان  پیشنهاد 

افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح 
شد. خواهد  تصویب 

برابر  در  دولت  مقاومت  احتمال 
بازنشستگان حقوق  افزایش 

وجود  هم  بدبینانه ای  فرم  اما  مقابل  در 
حفظ  بر  دولت  هیات  اصرار  آن  و  دارد 

درصدی   ۱۰ افزایش  مصوبه  اجرای  و 
است. بگیران  سطوح  سایر  مستمری 

اتحادیه  رئیس  نائب  حیدری،  علیرضا 
پیشکسوتان جامعه کارگری با چنین دیدی 
و  مجلس  میان  آمده  وجود  به  چالش  به 

می کند. نگاه  دولت 
وی در این باره می گوید: به نظر می رسد 
دولت قصد بازنگری در افزایش ۱۰ درصدی 
تامین  بازنشستگان  مستمری سایر سطوح 

اجتماعی را ندارد.
مقام  این  اشاره  مشخص  صورت  به 
صحبت های  به  بازنشسته  کارگران  صنفی 
با  رابطه  د   : است  جمهور  رئیس  اخیر 
کارگران  کارمندان،  حقوق  عادالنه  افزایش 
همه  حقوق  به  ما  توجه  بازنشستگان،  و 

است. این کار باید به نحوی انجام شود که 
آثار  زیرا  نیابد،  افزایش  دولت  های  هزینه 

داشت. خواهد  پی  در  تورمی 
استنباط کرد  این صحبت ها می توان  از 
مصوبه  ابقای  برابر  در  دولت  مقاومت  که 
و  دارد  ادامه  پیشین هیات دولت همچنان 
مستمری  ۱۰ درصدی  افزایش  نیست  قرار 
یا  درصد   ۱۸ به  بازنشستگان  از  گروه  این 

کند. تغییر  دیگری  صورت 

نظر  از  گوید:  می  باره  این  در  حیدری 
سال  شبیه  موقعیتی  در  تورمی  شرایط 
دلیل  به  وقت  دولت  زمان  آن  است،   ۷۴
نفت  قیمت  کاهش  و  خارجی  استقراض 
و  شد  روبرو  درصد   ۵۰ به  نزدیک  تورمی  با 
برای  را  فشار  نهایت  وضعیت  کنترل  برای 
تحت کنترل درآوردن تقضای مصرف ایجاد 

. کند
رهگذر  این  از  زمان  آن  داد:  ادامه  وی 
دولت  و  گرفت  صورت  ملی  انداز  پس 
بازپرداخت  را  خارجی  استقراض  توانست 
کند، هرچند در سمت مقابل قدرت خرید 
عمومی به صورت محدود و کنترل شده در 

ماند. باقی  پایین  سطح 
نگه  پایین  با  عمومی  تقاضای  کنترل 

دستمزد داشتن 
نیز  حاضر  حال  در  می افزاید:  وی 
مطرح  خارجی  استقراض  بحث  هرچند 
بارها  سیزدهم  دولت  مقامات  اما  نیست 
گفته اند که در حال بازپرداخت بدهی های 

هستند. قبلی  دولت 
حیدری نتیجه این وضعیت تکرار همان 
رویه ای تعدیل ساختاری است که در میانه 
دیگر  یکبار  دولت  درآمد،  اجرا  به   ۷۰ دهه 
نگهداشتن  پایین  با  گرفته است  تصمیم 
مصرف  تقاضای  بازنشستگان  حقوق 

کند. کنترل  را  عمومی 
سازمان  که  است  درست  افزود:  وی 
وصل  دولتی  اعتبارات  به  اجتماعی  تامین 
آن  مستمری های  افزایش  اما  نیست 

تقاضای  افزایش  به  دولت  نظر  از  می تواند 
شود. منجر  جامعه  در  عمومی 

سناریو  این  البته  می دهد:  ادامه  وی 
بازنشستگان  مستمری  به  مربوط  تنها 
سیاست  کلی  صورت  به  دولت  نیست، 
گرفته  پیش  در  را  دستمزد  و  حقوق  کنترل 
است، در رابطه با افزایش دستمزد کارگران 

بود. همین  برنامه  نیز  شاغل 
صورت  به  می شود:  یادآور  حیدری 
رقمی  امسال  دستمزد  حداقل  مشخص 
و  مجلس  که  بود  حقوقی  کف  به  نزدیک 
کارمندان  برای   ۱۴۰۱ بودجه  در  دولت 
سایر  کارگران  مورد  در  گذاشتند،  کنار 
انتظار  مطابق  افزایش  میزان  بگیر  سطوح 
حرکت های  نتیجه  در  و  نرفت  پیش  دولت 
برای اصالح آن صورت گرفت که بی نتیجه 

. ند ما
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری 
ادامه داد: در مورد افزایش مستمری دولت 
پیش  را  ماجرا  رفتار  می خواست  که  آنطور 
برد و بعید است که به این راحتی از موضوع 

خود عقب نشینی کند.
بسته  توزیع  پیشنهاد  داد:  ادامه  وی 
تامین  بازنشستگان  میان  در  حمایتی 
آمده  خواستگاهی  چنین  از  اجتماعی 
کمیسیون  نظر  شرایط  این  در  است، 
دیوان  به  بردن  شکایت  و  مجلس  تلطبیق 
افکار  شدید  فشار  با  اگر  اداری  عدالت 
عمومی همراه نشوند بعید است کمکی به 

► بکنند.     شرایط  بهبود 

● افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟   ●
غرس دو نهال به نام دختران 
ایران در بوستان نجمه قم با 
حضور وزیر آموزش و پرورش

نام دختران  به  نهال  دو  پرورش،  و  آموزش  وزیر  با حضور  در مراسمی 
شد. غرس  نجمه  بوستان  در  ایران زمین 

قم،  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
با  و  به استان قم  پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری  با سفر یوسف  همزمان 
هماهنگی شورای اسالمی شهر، اداره کل آموزش و پرورش استان و 
سازمان پارک ها، دو اصله نهال به نام دختران ایران در بوستان نجمه 

شد. غرس 
یکی از این نهال ها نخل بارده و دیگری سرو به عنوان نماد استقامت 

بود. ایستادگی  و 
در سال های گذشته احداث بوستان های موضوعی و همچنین غرس 
نهال به نام و مناسبت های خاص توسط سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری افزایش یافته است.
برنامه های کنگره شهدای  با  در سال گذشته همزمان  نمونه  به عنوان 
استان قم، غرس نهال به نام شهدای استان قم با حضور خانواده های 

ایشان در یکی از بوستان های شهر یکی از این برنامه ها بوده است.
و…  ترافیک  کودک،  عنوان  با  موضوعی  بوستان های  است  گفتنی 
بوستان های  احداث  نیز  آینده  در  و  احداث شده  سال ها  این  طی  نیز 

داشت. خواهد  ادامه  موضوعی 

۴ کشته و ۷ مجروح در
 حادثه آتش سوزی یک کارخانه 

در شکوهیه قم
آتش سوزی  حادثه  به  اشاره  با  قم  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
یک کارخانه تولیدی مواد شیمیایی و حشره کش در شهرک شکوهیه، 

از وخامت حال ۶ مصدوم این حادثه خبر داد.
اروجی عصر سه شنبه در محل حادثه،  ایرنای قم، محسن  به گزارش 
تاکنون چهار کشته و هفت مصدوم  اظهار داشت: حادثه آتش سوزی 

داشته است که شدت آسیب به یکی از مصدومان جدی نبود.
۶ مصدوم دیگر  باال،  و سوختگی  به وخامت حال  توجه  با  افزود:  وی 
به  است  قرار  و  شده  منتقل  قم  کامکار  بیمارستان  به  ابتدا  سانحه 

شوند. منتقل  اصفهان  و  تهران  بیمارستان های 
اولیه عنوان  مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم عنوان کرد: علت 
شده برای دلیل وقوع سانحه نشت گاز حین کار بوده اما اعالم علت 

کار کارشناسی دقیق است. نیازمند  اصلی 
اروجی اظهار داشت: این کارخانه در سال ۹۸ نیز دچار سانحه شده 

بود و در آن سه تن کشته شده بودند.
صنعتی  های  کارخانه  کارگران  و  کارشناسان  مهندسان،  مدیران،  وی 
محل  امنیت  ایجاد  خواستار  و  کرد  دعوت  ایمنی  اصول  رعایت  به  را 

شد. کارگران  برای  کار 
پیش  ساعتی  قم  اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون  فر  گودرزی  جلیل 
تاکنون چهار  این کارخانه  بود که حادثه آتش سوزی در  اظهار داشته 
فوتی و هفت مصدوم در پی داشته است که تیم های امدادی در حال 

هستند. حادثه  پوشش 
وی از اعزام هفت دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ قم ، یک دستگاه 
به  پشتیبانی  و  مدیریتی  های  تیم  دستگاه   ۲ و  آمبوالنس  اتوبوس 

داد. خبر  حادثه  محل 

محموله قاچاق پوشاک در قم 
توقیف شد

قاچاق  محموله  یک  توقیف  و  کشف  از  قم  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
از  یکی  در  ریالی  میلیون   ۴۸۹ و  میلیارد  یک  ارزش  به  پوشاک  انواع 

داد. خبر  استان  مواصالتی  محورهای 
در  کاشف  مامورین  کرد:  بیان  خصوص  همین  در  ریاضی  مهدی 
دستگاه  یک  به  قم  ـ  اراک  محور  در  عبوری  خودروهای  کنترل  حین 
خودرو،  این  از  بازرسی  و  توقیف  از  پس  که  مظنون  پژو  خودروی 
به  ریال  میلیون   ۴۸۹ و  میلیارد  یک  ارزش  به  پوشاک  انواع  مقادیری 
ظن قاچاق کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره 

شد. ارسال  قم  استان  حکومتی  تعزیرات  کل 
پرونده، شعبه  با تشکیل  افزود:  قم  استان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی قم، 
اتهام  گمرکی  مثبته  مدارک  ارائه  عدم  دلیل  به  متهم،  احضار  ضمن 

دانسته شد. و مسلم  را محرز  قاچاق 
قاچاق  مکشوفه  محموله  ضبط  بر  عالوه  متهم  داشت:  اظهار  ریاضی 
در  خودرو،  ضبط  از  بدل  نقدی  جزای  احتساب  با  دولت  نفع  به 
مجموع به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال جزای نقدی 

شد. محکوم  دولت  حق  در 
مکشوفه  محموله  قانون،  اساس  بر  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  وی 
اموال  آوری و فروش  اداره جمع  قاچاق توسط مرجع کاشف، تحویل 

شد. استان  تملیکی 

خبـر

ماده  اجرایی کمیسیون های  امور  ◄      سرپرست 
قانون  به روزرسانی  بر  تأکید  با  قم  شهرداری   100
 100 ماده  قانون  به روزرسانی  گفت:   100 ماده 
صدور  مواردی  در  می تواند  تخلفات  کاهش  بر  عالوه 
این  در  را  شبهات  از  بسیاری  و  کرده  شفاف  را  حکم 

کند. برطرف  حوزه 
به  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  گل افشان  عباس 
و  کرد  اشاره   ۱۰۰ ماده  کمیسیون های  مشکالت 
به   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  چالش های  داشت:  اظهار 
و  بوده  شهرداری ها  قوانین  این  بودن  قدیمی  علت 

برای  که  برمی گردد   ۱۳۳۴ سال  به  آن  تصویب  زمان 
است. تدوین شده  پروانه  صدور 

نیز  را   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  تصویب  زمان  وی 
همچنین  افزود:  و  دانست   ۱۳۳۵ سال  به  مربوط 
و   ۱۳۵۸ سال  به  مربوط  نیز  آن  الحاقات  تصویب 
در  فعلی  وضعیت  جوابگوی  امروز  که  بوده   ۱۳۶۶

نیست. ساخت وساز  حوزه 
ماده  کمیسیون های  اجرایی  امور  سرپرست 
 ۱۰۰ ماده  قانون  کرد:  تصریح  قم  شهرداری   ۱۰۰
قانون  این  و  نبوده  متناسب  شهر  بوی  و  بارنگ  امروز 

مربوط به دهه ۳۰ و ۶۰ است که نتیجه آن این بوده 
ساختمان ها  در  زیادی  تخلفات  شاهد  امروزه  که 

. هستیم
 ۱۰۰ ماده  قانون  شدن  به روز  بر  تأکید  با  وی 
خورده  رقم  به زودی  باید  اتفاق  این  کرد:  خاطرنشان 
و این قانون باید با توجه به شرایط کنونی به روز شود.
به روزرسانی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  گل افشان 
می تواند  تخلفات  کاهش  بر  عالوه   ۱۰۰ ماده  قانون 
از  بسیاری  و  کرده  شفاف  را  حکم  صدور  مواردی  در 

► این حوزه برطرف کند.      را در  شبهات 

◄      مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت: کل 
طرح تفصیلی و تعیین شبکه معابر در پردیسان بر عهده 
نقشه های  توسط  معابر  این  و  است  شهرسازی  و  راه 
است. واگذارشده  شهرداری  به  کل  اداره  این  گذشته 

مشکالت  به  اشاره  با  علی اکبری  محمدحسین 
اظهار داشت: کل طرح  معابر  در خصوص  شهروندان 
تفصیلی و تعیین شبکه معابر در پردیسان بر عهده راه 
و شهرسازی است و این معابر توسط نقشه های گذشته 

است. واگذارشده  شهرداری  به  کل  اداره  این 
معابر  در عرض  تأثیری  اینکه شهرداری  بیان  با  وی 
لکه گذاری ها  واقع  در  کرد:  ابراز  ندارد،  پردیسان 
به  که  بوده  نقشه  اساس  بر  منطقه  در  کاربری ها  و 

معابر  عرض  برای  تصمیمی  ما  و  ابالغ شده  شهرداری 
. شتیم ا ند

موضوع  مورد  در  قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
مورد  در  گفت:  نیز  مسکونی  واحدهای  در  ایمنی 
سنوات  در  بعضًا  پروژه ها  این  مسکونی،  مجتمع های 
رسیده اند  بهره برداری  به  و  تکمیل شده  گذشته 
امر  این  و  کنند  اقدام  کار  پایان  اخذ  برای  باید  که 
تائیدیه  ضروریات  از  یکی  و  که  داشته  ملزوماتی 

است. آتش نشانی 
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی حاضر به اخذ این 
مجتمع  در  را  الزم  امکانات  چراکه  نیستند،  تائیدیه 
از  ملکی  فنی  شناسنامه  اخذ  نیازمند  یا  و  ندارند 

اداره  از  آسانسور  تائیدیه  یا  و  نظام مهندسی  سازمان 
استاندارد است که بدون این تائیدیه ها پایان کار ارائه 

نمی شود.
به  الزم  اخطارهای  اینکه  بیان  با  اکبری  علی 
ایمنی  مورد  در  ساختمان ها  هیئت مدیره های 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  است،  داده شده  آسانسورها 
جلوگیری  متأسفانه  است،  مسکونی  کاربری ها 
همراه  به  تبعاتی  ناایمن  آسانسورهای  فعالیت  از 
ناایمن  آسانسورهای  وجود  صورت  در  تنها  و  دارد 
که  داریم  را  پلمپ  توانایی  تجاری  مجتمع های  در 
به طورجدی  قضیه  این  به  باید  مجتمع ها  هیئت مدیره 

► کنند.      پیدا  ورود 

و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست        ◄
مسیر  طرح  اجرای  به  اشاره  با  قم  شهرداری  ورزشی 
از  نهی  و  امربه معروف  اجرای  راستای  در  فیروزه ای 
سیاست های  اجرای  در  کرونا  سال  دو  گفت:  منکر 
این  از  که  بودند  کرده  محدود  را  ما  امربه معروف، 
سوی  از  جدی تری  فعالیت های  شاهد  مردم  بعد  به 

بود. خواهند  شهرداری 
در  نژاد  طباطبایی  احمد  سید  حجت االسالم 
ترویج  چگونگی  بررسی  مشترک  خبری  نشست 
که  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  اسالمی  ناب  فرهنگ 
گفت:  شد،  برگزار  زین الدین  شهیدان  موزه  خانه  در 
که  دارند  انتظار  را  خود  مسیر  ادامه  ما  از  شهدا 

با اجرای امربه معروف و نهی  پیمودن این مسیر قطعًا 
شد. خواهد  محقق  منکر  از 

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
مردمی  مطالبات  به  نسبت  کرد:  ابراز  قم  شهرداری 
بوستان ها  در  گردانی  سگ  و  حجاب  مسائل  درباره 

است. انجام  حال  در  خوبی  فعالیت های 
محدوده  و  فیروزه ای  مسیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
راستای  در  که  است  فرهنگی  طرح های  در  حرم 
رسید،  خواهد  اجرا  به  منکر  از  نهی  و  امربه معروف 
در  و  محور  مسجد  محله  حوزه  در  کرد:  عنوان 
مختلفی  فعالیت های  امسال  امربه معروف  قالب 

است. پیش بینی شده 

طباطبایی نژاد خواست و مطالبه عمومی مردم قم 
دو  کرد:  عنوان  و  دانست  گردانی  سگ  با  برخورد  را 
ما  امربه معروف،  سیاست های  اجرای  در  کرونا  سال 
شاهد  مردم  بعد  به  این  از  که  بودند  کرده  محدود  را 
خواهند  شهرداری  سوی  از  جدی تری  فعالیت های 

بود.
به  توجه  و  ساخت  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دارد،  وجود  قم  در  ضعف هایی  شهری  المان های 
اظهار کرد: در این مدت اخیر با دیوارنویسی و نصب 
شاهد  حرم  اطراف  در  علماء  و  شهدا  سردیس های 
ادامه دار  که  هستیم  قم  شهر  المان های  در  تحولی 

► بود.     خواهد 

یکی از مدیران شهرداری قم:

●  قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها امروزه جوابگوی حوزه ساخت وساز نیست    ●

مدیر منطقه هشت شهرداری قم:

●  شهرداری نقشی در تعیین شبکه معابر پردیسان ندارد    ●

اجرای طرح مسیر فیروزه ای در قم

●  پیش بینی برنامه های مختلف امربه معروف توسط شهرداری قم    ●

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی - نوبت دوم آگهی فقدان سند مالکیت
 شرکت تعاونی درودگران قم)شماره ثبت ۳۱۱(

جلسه  در  تا  آید،  می  عمل  به  دعوت  قم  درودگران  تعاونی  شرکت  محترم  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
۱۴۰۱/۰۴/۲۲در   شنبه  چهار  ساعت۹:۳۰روز  در  که  شرکت  این  دوم  نوبت  عادی  عمومی  مجمع 
پروتکل های  کامل  رعایت  با   ) ثامن)شهرک چوب  قم در شهرک  تعاونی درودگران  انبار شرکت  محل: 

رسانید  هم  به  حضور  میگردد  تشکیل  باز  فضای  در  و  بهداشتی 
جلسه:   دستور 

و تصویب  مالی سال۱۴۰۰-۳-طرح  و تصویب صورت های  بازرس۲-طرح  و  ۱-گزارش هیئت مدیره 
در گردش  افزایش سرمایه  بانکی-۵-ثبت  وام  اخذ  و تصویب  ۱۴۰۱-۴-طرح  پیشنهادی سال  بودجه 

مالی برای یک سال  بازرس  البدل  و علی  اصلی  اعضای  شرکت-۶-انتخاب 
فوق  جلسه  در  حضور  منظور  به  خود  اختیار/وکیل  تام  نماینده  معرفی  جهت  اعضا  از  هریک  ضمنا 
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ تاریخ  حداکثرتا  نماینده(  یکدیگر)عضو،  اتفاق  به  بایستی  می  رای  اعمال  و  الذکر 
تایید  و  هویت  احراز  از  تاپس  ولیعصر)عج(  میدان  در  واقع  قم  درودگران  تعاونی  شرکت  دفتر  محل  به 
وکالتنامه، برگه ورود به جلسه جهت نماینده عضو صادر شود. هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود 

باشد. داشته  وکالت  با  رای  یک  تنها  عضو  غیر  شخص  وهر  وکالت  با  رای  سه  حداکثر 
شرکت تعاونی درودگران قم) شماره تماس37227759-61(

مقام دعوت کننده:هیئت مدیره شرکت تعاونی درودگران قم

نظر به اینکه خانم اعظم خوش صورت ماهر فرزند محمد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۵۴ استان قم مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان پالک ۱۴۱۶ فرعی مفروز و مجزی شده از 
۲۲۶ اصلی مفروز و مجزی از ۹۵۶ فرعی واقع در بخش پنج حوزه ثبتی کهک که سند مالکیت تک برگی آن در دفتر الکترونیکی 
به شماره ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۴۰۰۰۳۳۵ چاپی ۳۲۱۹۸۹ سری ب سال ۹۹ بنام خانم اعظم خوش صورت ماهر فرزند محمد صادر 
و تسلیم گردیده است سپس نامبرده فوق طبق وارده شماره ۱۴۰۱۲۱۷۳۰۰۰۴۰۰۰۵۵۶ مورخ یکم تیرماه یک هزار و چهارصد و 
یک اعالم نموده سند مالکیت پالک فوق به علت نامعلوم مفقود شده است لذا در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نسبت به پالک فوق الذکر را نموده است بدین وسیله مراتب در یک نوبت جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا مدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد اعتراض 
خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی با ارائه اصل سند مالکیت و یا سند انتقال به اداره ثبت اسناد و امالک کهک 
تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی و یا در صورت وصول اعتراض و عدم ارائه اصل 
سند مالکیت و یا سند انتقال نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک وفق مقررات اقدام خواهد شد./م )م الف ۱۵۴۰۸(

سعید عبداللهی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک
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بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس        ◄
در  آموزشی  بیمارستان های  باالی  قدمت  به  اشاره  با 
در  است  داده  نشان  بررسی ها  کرد:   اعالم  تهران، 
بازسازی  زیاد،  قدمت  با  بیمارستان های  از  بسیاری 
جایگزین  بیمارستان  ساخت  و  نیست  صرفه  به  مقرون 

دارد. بیشتری  اثربخشی 
قدمت  بر  مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  زالی  علیرضا 
بیمارستان های  داشت:   اظهار  تهران  بیمارستان های 
و  دارند  قابل توجهی  قدمت  عمدتًا  تهران  آموزشی 
سال   ۵۰ از  بیش  پایتخت  بیمارستان های  از  بسیاری 
بخش  این که  به  توجه  با  است.  گذشته  عمرشان  از 
عمده ای از این بیمارستان ها آموزشی هستند و عالوه 
بر ارائه خدمات به شهروندان تهرانی، محل ارجاع برای 

دارند. زیادی  مراجعین  هستند؛  کشور 
بزرگ  پروژه  دو  راستا  همین  در  افزود:  وی 
بیمارستان سازی در تهران در حال انجام است که یکی 
آن،  افتتاح  با  که  است  تجریش  شهدای  بیمارستان 
با رعایت اصول عمرانی  حدود ۸۵۰ تخت بیمارستانی 
به  شبیه  می شود؛  اضافه  تهران  تخت های  مجموعه  به 
همین ظرفیت، پروژه مهدی کلینیک زیر نظر دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در حال تکمیل است و در دانشگاه 
بیمارستان  جدید  بخش های  نیز  ایران  پزشکی  علوم 
به این مجموعه اضافه می شود. پیش بینی  فیروزآبادی 
بهسازی  پروژه ها،  این  افتتاح  و  راه اندازی  با  می شود 

جدیدی در مجموعه تخت های بیمارستانی انجام شود.
با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بسیاری  در  است  داده  نشان  بررسی ها  اینکه  بیان 
به  مقرون  بازسازی  زیاد،  قدمت  با  بیمارستان های  از 
اثربخشی  جایگزین  بیمارستان  ساخت  و  نیست  صرفه 
طرحی  بهداشت  وزارت  امسال  گفت:   دارد،  بیشتری 
که  دارد  بیمارستانی  تخت  هزار   ۳۲ نوسازی  برای  را 
بخشی از آنها در استان تهران قرار دارد؛ البته بازسازی 
استانداردهای  رعایت  با  بیمارستانی  بخش های 
انجام می شود. هر  مهندسی در بیمارستان های تهران 
سه دانشگاه استان تهران با کمک شهرداری تیم هایی 
داده اند  تشکیل  ایمنی  و  بررسی شرایط سازه ای  برای 
بررسی  را  بیمارستان ها  عمرانی  و  ایمنی  مسائل  که 

. می کنند
برای  اقداماتی  نیز  پردیس  و  مالرد  در  وی،  به گفته 
اضافه شدن مراکز درمانی جدید در دست انجام است 
که  است  شده  مصوب  رئیس جمهوری  دستور  با  و 
بیمارستانی  پیشوا  در  آینده  سال  دو  ظرف  دانشگاه 

کند. افتتاح 
افتتاح  و  بازسازی  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  زالی 
بیمارستان های جدید، بتوان بار ارائه خدمات در شهر 

داد. کاهش  را  تهران 
گفت:   بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
درصد   ۶۵ که  داد  نشان  گذشته  ماه  در  ما  بررسی 

تهران،  آموزشی  بزرگ  بیمارستان های  از  یکی  بیماران 
این  از  بسیاری  که  حالی  در  بودند  آمده  شهرستان  از 
درمانی  خدمات  خود  شهرستان  در  می توانستند  افراد 

کنند. دریافت  را 
نظام  برقراری  مشکل  این  راه حل  کرد:   تصریح  وی 

درمانی  خدمات  گسترش  به  توجه  با  و  است  ارجاع 
بسیار  می تواند  ارجاع  نظام  کشوری،  عرصه  در 
و  ایاب  گرفتاری های  بیماران  تا  باشد  کمک کننده 
ذهاب و مشکالت استقرار و اقامت همراهان را نداشته 

► باشند./تسنیم      

تفاوت  به  نسبت  هشدار  با  روانشناس  یک        ◄
بین  تبعیض  به  که  فرزندان  با  والدین  برخی  رفتار  در 
شرایطی  چنین  در  گفت:  می شود،  منتهی  فرزندان 
دچار  می شود  توجه  آنها  به  بیشتر  که  فرزندانی 
همیشه  و  شده  منشی"  بزرگ  و  "استحقاق  طرحواره 
باید  که  دارند  دیگران  از  خاص  توقعات  و  انتظارات 

شود. برآورده 
تفاوت  به  اشاره  با  یی  گفت وگو  در  طلوعی  شبنم 
تبعیض  به  که  فرزندان  با  والدین  برخی  رفتار  در 
گیری  شکل  درباره  می شود،  منتهی  فرزندان  بین 
فرزندان،  در  منشی"  بزرگ  و  "استحقاق  طرحواره 
از  یکی  به  والدین  که  خانواده هایی  در  کرد:  اظهار 
ممکن  می کنند  توجه  سایرین  از  بیشتر  فرزندان 
در  منشی«  بزرگ  و  »استحقاق  طرحواره  است 
است  بوده  والدین  توجه  مورد  بیشتر  که  فرزندی 

گیرد. شکل 
که  فرزندانی  خصوصیات  درباره  روانشناس  این 
و بزرگ منشی" می شوند،  دچار طرحواره "استحقاق 
و  انتظارات  همواره  فرزندان  این  داد:  توضیح 
زندگی  تمام مراحل  و در  افراد  از همه  توقعات خاص 
فرزندان  سایر  از  بیشتر  آنها  به  والدین  چراکه  دارند 
در  باید  می کنند  تصور  آنها  و  کرده اند  رسیدگی 
مرکزیت و الویت تمام کارها قرار گیرند، این درحالی 
و  نمی دهد  پاسخ  توقعاتی  چنین  به  جامعه  که  است 
این فرزندان وقتی بزرگ می شوند و در جامعه حضور 
مواجه  خود  بی پاسخ  انتظارات  با  کنند  می  پیدا 

. ند می شو

جنسیت  و  سن  در  تفاوت  اینکه  بیان  با  وی 
و  نیازها  آنها  از  کدام  هر  می شود  باعث  فرزندان 
است  الزم  رو  این  از  باشند،  داشته  متفاوتی  عواطف 
فرزندان  از  کدام  هر  با  خاص  شیوه ای  به  والدین 
آنها  از  کدام  هر  با  متفاوت  برخوردی  و  کنند  رفتار 
داشته باشند، در عین حال تاکید کرد که این تفاوت 

منجر  فرزندان  میان  تبعیض  به  نباید  والدین  رفتار  در 
. د شو

مراقب  کرد:  توصیه  والدین  به  خطاب  طلوعی 
از  کدام  هر  با  رفتارتان  در  تفاوت  این  که  باشید 
منجر  آنها  بین  گذاشتن  فرق  و  تبعیض  به  فرزندان 
نظیر  آسیب هایی  شرایطی  چنین  در  چراکه  نشود 

پرخاشگری  و  درونی  رنج  خلقی،  کج  حسادت، 
به  نسبت  است  ممکن  و  می شود  فرزندان  متوجه 
برای  رو  این  از  ورزند.  برادرهای خود حسد  و  خواهر 
تبعیض  از  باید  این احساسات  از  دور ماندن فرزندان 

کرد. خودداری  آنها  میان 
گذاشتن  فرق  چرایی  درباره  روانشناس  این 
در  بعضا  کرد:  تصریح  فرزندان،  با  رفتار  در  والدین 
مهربان تر  فرزندان  از  یکی  است  ممکن  خانواده ها 
فرزند  آن  به  والدین  خود  به  خود  و  باشد  سایرین  از 
روحیات  نوع  با  نیز  فرزندان  درواقع  شوند.  جذب 
موضوع  این  و  می دهند  جهت  والدین  رفتار  به  خود 

است. ناپذیر  اجتناب 
برخی  به  والدین  بیشتر  توجه  وی،  گفته  به 
می تواند  فرزندان  سایر  به  کمتر  توجه  و  فرزندان 
بدبینی  و  نفرت  ایجاد حس عقده، حقارت،  به  منجر 
کمتری  توجه  خود  والدین  از  که  شود  فرزندی  در 
و  چشمی  هم  و  چشم  این  و  است  کرده   دریافت 
اثرات  می شود  ایجاد  فرزندان  بین  در  که  رقابتی 

دارد. فرزندان  روحیات  بر  فراوانی  مخرب 
به  خود  سخنان  پایان  در  همچنین  طلوعی 
اشاره  نیز  پسر  و  دختر  فرزندان  میان  والدین  تبعیض 
دختر  فرزند  میان  والدین  اگر  کرد:  نشان  خاطر  و 
که  است  معنا  این  به  می گذارند  فرق  خود  پسر  و 
گاهی  آ جنس  دو  این  متفاوت  توانایی های  به  نسبت 
توانایی  به  نسبت  والدین  شناخت  اگر  دارند.  کمی 
در  چنینی  این  تبعیض های  باشد  کامل  جنس  دو 
► ایسنا      داشت./   نخواهد  وجود  خانواده ها 

●  تبعیض والدین بین فرزندان و شکل گیری طرحواره »استحقاق و بزرگ منشی«    ●

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

●  6۵درصد بیماران بیمارستانی در تهران از شهرستان ها هستند    ●

◄       سخنگوی ستاد امر به معروف و 
نظارت  در حال حاضر  منکرگفت:  از  نهی 
سیما  و  صدا  با  خانگی  نمایش  حوزه  بر 
در  که  فرهنگی  از  بخشی  یک  اما  است 
زندگی  سبک  همین  از  می بینیم  جامعه 
خانگی  نمایش  فیلم های  در  که  است 
آن  بر  نظارتی  هیچ  و  می شود  داده  نشان 
باید  که  مجموعه هایی  نظرم  به  و  نیست 
باید  کنند  فرهنگ سازی  رسانه  حوزه  در 

باشند.   پاسخگو  زمینه  این  در 
حجت االسالم سید علی خانمحمدی، 
از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
به  واکنش  در  ایلنا  با  گفت وگو  در  منکر 
نوجوانان  با  برخورد  بر  مبنی  اخباری 
هم  گرد  شیراز  در  پارکی  در  که   ۹۰ دهه 
نوجوانان  این  با  گفت:  بودند،  آمده 
برخوردی صورت نگرفته است و با عوامل 
این  این ورزش و کسانی که  برگزار کننده 
برخورد  بودند،  کرده  ایجاد  را  گردهمایی 
به  امر  ستاد  البته  است.  گرفته  صورت 
زمینه  این  در  منکر  این  از  نهی  و  معروف 
در  بیانیه ای  البته  و  است  نداشته  ورودی 
زمینه  در  دستگاه ها  بی برنامگی  خصوص 

کرده ایم. ارائه  فرهنگی 
و  عفاف  به  توجه  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه  حجاب موضوع بسیار مهمی است، 
موضوع  به  نسبت  کشور  در  باید  داد: 
اگر  باشیم،  داشته  برنامه  حجاب  و  عفاف 
باشیم،  نداشته  برنامه ای  مسیر  این  در 
اگر  شد.  خواهیم  انحراف  دچار  قطعا 
برخوردها  در  هم  باشیم  نداشته  برنامه 
رها  این فضا  و هم  ایجاد می شود  انحراف 
می شود و دشمن هم از این فضا استفاده 
اما  هستند،  پاک  نوجوانان  این  می کند. 
استفاده  فضا  این  از  دشمن  است  ممکن 
جریان سازی  کودکان  این  روی  و  کرده 
بگذارند. بچه ها  این  روی  اثراتی  و  شود 

نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
از منکر با بیان اینکه باید در زمینه عفاف 
تصریح  برویم،  پیش  برنامه  با  حجاب  و 
مسئوالن  از  زمینه  این  در  باید  کرد: 
ما  که  بحثی  در  باشیم.  داشته  مطالبه 
کردیم  شروع  حجاب  و  عفاف  موضوع  در 
دولتی  دستگاه های  از  را  شروع  نقطه 
ایجاد شود که  این مطالبه  باید  گذاشتیم. 

فراهم  دولتی  دستگاه های  در  زیرساخت 
دستگاه های  سوی  از  مسئله  این  و  شود 
کشور  در  بتدریج  و  شود  پیگیری  دولتی 
اگر  شود.  فرهنگ سازی  موضوع  این 
باید  است  قانون  کشور  در  حجاب  مسئله 
شود  رعایت  کشور  در  آن  چارچوب های 
درباره  مجلس  در  نیست  قانون  اگر  و 
و  دوگانگی  این  تا  بگیرند  تصمیم  آن 
نشود. ایجاد  اجتماع  سطح  در  دوقطبی 

ادامه  خانمحمدی  االسالم  حجت 
می کند،  پیگیری  ستاد  که  آنچه  داد: 
در  موضوع  این  اصل  برای  که  است  این 
در  و  دولتی  مجموعه های  و  ادارات  سطح 

باشیم.  داشته  برنامه  باید  اصناف  حوزه 
وقتی  که  هستیم  شاهد  اوقات  گاهی 
معمولی  مانتو  یک  می خواهد  فردی 
است  ناچار  و  نمی شود  موفق  کند  تهیه 
استفاده  است  بازار  در  که  لباس هایی  از 
اصلی  جریان های  با  باید  بنابراین  کند 
در  یعنی  شود  برخورد  موضوع  این 
که  افرادی  باید  نامتعارف  البسه  بحث 

هستند  موضوع  این  اصلی  مبادی  در 
شود. برخورد 

در  می رسد،  نظر  به  کرد:  تصریح  وی 
باید  که  برخوردی  اولین  مواقعی  چنین 
فرهنگی  مسئوالن  با  باید  گیرد،  صورت 
کارآمدن  روی  از  سال  یک  حدود  باشد. 
مدیران در وزارت ورزش و جوانان گذشته 
برنامه ای  چه  جوانان  حوزه  در  اما  است، 
حوزه  در  برنامه ای  آیا  است؟  داشته 
جوانان  ورزشی  فرهنگی  سطح  ارتقای 
جلو  بی برنامه  اینقدر  ما  است؟  داشته 
که  می رسد  جایی  یک  به  تا  می رویم 

بگیرد. صورت  خشن  برخورد 

نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
ستاد  حرف  اصل  کرد:  تاکید  منکر  از 
حجاب  و  عفاف  حوزه  در  ما  که  است  این 
و  ببندیم  و  بگیر  مخالف  و  داریم  برنامه 
ایجاد  دوگانگی  که  هستیم  این  مخالف 
برخوردهای  مخالف  همچنین  شود. 
نیز  دیگر  سوی  از  اما  هستیم،  خشن 
همچنین  هستیم.  هم  بی قانونی  مخالف 
و  بماند  رها  که  باشد  اینگونه  نباید 
نکنند  اقدامی  موضوع  این  در  هیچ کسی 
کنند،  رها  را  آن  فرهنگی  مجموعه های  و 
صورت  گذشته  سال  هشت  در  که  اتفاقی 
بوده  رها  حجاب  و  عفاف  مسئله  و  گرفت 

. ست ا
خانمحمدی  علی  سید  االسالم  حجت 
بین  جدی  اهتمام  باید  کرد:  خاطرنشان 
فرهنگی  هنجارهای  زمینه  در  دستگاه ها 
داریم که  باور  ما  اگر  و  باشد  وجود داشته 
تا سبک  دشمن در این زمینه کار می کند 
باید  هم  کشور  دهد  تغییر  را  ما  زندگی 
درست  برنامه  فرهنگی  مسائل  حوزه  در 
یک  در  همه  و  باشد  داشته  منسجمی  و 
در  مثال  طور  به  کنند.  حرکت  سطح 
این  در  قدر  چه  سیما  و  صدا  حاضر  حال 
به فرهنگ سازی کرده است.  اقدام  زمینه 
باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  برای 
از  باید  فرهنگ سازی شود و برای این کار 
استفاده  و سیما  مانند صدا  دستگاه هایی 

شود.
سیما  و  صدا  عملکرد  از  انتقاد  با  وی 
منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  زمینه  در 
حوزه  بر  نظارت  حاضر  حال  در  گفت: 
اما  است  سیما  و  صدا  با  خانگی  نمایش 
جامعه  در  که  فرهنگی  از  بخشی  یک 
که  است  زندگی  سبک  همین  از  می بینیم 
داده  نشان  خانگی  نمایش  فیلم های  در 
و  نیست  آن  بر  نظارتی  هیچ  و  می شود 

حوزه  در  باید  که  مجموعه هایی  نظرم  به 
این  در  باید  کنند  فرهنگ سازی  رسانه 

باشند. پاسخگو  زمینه 
نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  سخنگوی 
کارمند  اخراج  درباره  همچنین  منکر  از 
زن بدحجاب از ادارت گفت: این موضوع 
شایعه است که به آن پرداخته شده بود در 
دولتی  دستگاه های  مسئول  با  طرح  این 
بدحجاب.  شخص  با  نه  و  می شود  برخورد 
مسئول  و  مدیر  فرد  یک  که  همانطور 
موضوعات  جمله  از  موضوعات  سایر  به 
اداری توجه دارد باید به موضوع فرهنگی 
مافوق  مسئول  باشد.  داشته  توجه  نیز 
تذکر  مسئله  این  به  نسبت  باید  اداره  یک 
کارمند  آن  که  نیست  اینگونه  و  بگیرد 
نیز  اداری  تخلفات  قانون  در  شود  اخراج 

دارد. وجود  موضوع  این 
خانمحمدی  علی  سید  االسالم  حجت 
درباره موضوع عفاف و حجاب و نوجوانان 
باید  نیز  نوجوانان  بحث  در  گفت: 
آسیب ها  و  بگیرد  صورت  فرهنگ سازی 
حاضر  حال  در  مثال  طور  به  شود.  مطرح 
را  آن  آسیب های  همه  طالق  موضوع  در 
ربطی  موضوع  این  و  می کنیم  احساس 
ندارد  هم  غیرمذهبی  و  مذهبی  قشر  به 
این  برای  راه حل  دنبال  به  رو  همین  از 
و  حجاب  بحث  در  هستند.  موضوع 
با  نمی توانیم  است  همینطور  هم  عفاف 
حجاب  جوان  یک  به  خشن  برخوردهای 
این  در  فرهنگ سازی  باید  بقبوالنیم  را 
در  باید  نظرم  به  بگیرد.  صورت  زمینه 
ساخته  سریال هایی  و  فیلم ها  زمینه  این 
زندگی  سبک  نوع  طریق  این  از  تا  شود 
زمینه  این  در  باید  شود.  فرهنگ سازی 
برخورد  بخواهیم  اگر  و  شود  اصولی  کار 
نوجوانان  با  ویژه  به  زمینه  این  در  خشن 
► نیست.    درست  اصال  باشیم،  داشته 

در گفت وگو یی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما مطرح شد: 

●  فرهنگ جامعه و سبک زندگی محصول نمایش فیلم ها ی خانگی صدا و سیما است    ●

اثر تورم ۱۴۰۱ روی بازار سرمایه چه خواهد بود 
منتظر پرواز بورس باشیم؟

تا  حداقل  بورس  شاخص  کرد:  پیش بینی  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد افزایش می یابد و ۴۰ تا ۵۰ درصد بازدهی 

داشت. خواهیم  سال  ابتدای  به  نسبت 
مریم فکری: خروج سرمایه از بورس زیاد شد؛ این را فعاالن بازار سرمایه 
روزها  این  سهام  بازار  در  بسیاری  ابهامات  دارند  اعتقاد  آنها  می گویند. 
صدای بسیاری از سرمایه گذاران را در آورده و تعدادی از سهامداران خرد 

از بازار خارج شده اند.
این در شرایطی است که فضای سیاسی و متغیرهای اقتصادی، موجی 
از ابهامات در سرمایه گذاری آتی بازار سرمایه ایجاد کرده است و حتی 
از تحلیگرانی که  از آن است که حتی آن گروه  برخی گزارش ها حاکی 
سال ۱۴۰۱ را سال پرواز بورس می دانستند، هم اکنون در تصمیم پیری و 

درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایه گذاری مردد هستند.
بررسی روند بازار نشان می دهد که از ابتدای خردادماه تاکنون شاخص با 
افت ۴.۵ درصدی مواجه شده؛ به طوری که از یک میلیون و ۵۸۲ هزار و 
۱۴۳ واحد در روز پایانی اردیبهشت ماه به یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۷۱۵ 

واحد کاهش یافت است.
چرا بازار تحت فشار قرار گرفت؟

درباره  خبرآنالین  با  گفتگو  در  سرمایه  بازار  کارشناس  دارابی،  همایون 
وضعیت بازار سرمایه می گوید: مسایلی که انتهای اردیبهشت ماه پیش 
فاصله  بحث  طرف  یک  از  گذاشت.  سرمایه  بازار  روی  منفی  تاثیر  آمد، 
گرفتن نرخ نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد به وجود آمد که به زیان شرکت های 
صادراتی بود. از طرف دیگر، وعده های دولت در مورد صنعت خودرو نیز 

نشد. محقق 
وی می افزاید: همچنین گزارش های پاالیشگاهی ها با ابهامات بسیاری 
مواجه شد و کم کم قیمت ها در بازار جهانی رو به کاهش گذاشت. این ها 
تا  نیز  بهره  نرخ  و  شود  مواجه  کمبود  با  بازار  حدودی  تا  که  شد  باعث 

حدودی در بازار بین بانکی باال رفت.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می کند: در این شرایط، ما چاره ای در 
بازار نمی بینیم جز این که تن به روند اصالحی بدهد. باید به این شرایط 
فصل  به هرحال  کنیم.  اضافه  را  مجامع  فصل  هم  مقداری  یک  البته 
بازار را کمی  و  بازار می شود  و تاب  تا حدودی باعث کاهش تب  مجامع 
آرام می کند. این ها شرایطی است که یک مقدار بازار را تحت فشار قرار 

داده اند.
تیرماه  در  ما  می کند:  عنوان  سرمایه  بازار  آتی  شرایط  درباره  دارابی 
قرار داریم و گزارش شرکت ها دارد منتشر می شود. فصل اول ۱۴۰۱ و 
همچنین عملکرد حسابرسی شده ۱۴۰۰ شرکت ها مهم است و بازار را 

می دهد. قرار  تحت تاثیر 
وی متذکر می شود: البته روند بازار جهانی هم مهم است؛ به طوری که 
در حوزه فلزات و مواد معدنی کاهش قیمت را در پی داریم. ما باید ببینیم 

اقتصاد جهانی به کدام سمت می رود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می کند: من فکر نمی کنم بازار، رمقی 
برای رشد قابل مالحظه داشته باشد و همچنان شاخص حول و حوش 

یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در نوسان خواهد بود.
این تصمیمات بازار سرمایه را به هم ریخت

در این میان، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره روند بازار 
سرمایه می گوید: اگر بخواهیم ببینیم چه عواملی در ریزش بازار سرمایه 
در یک ماه گذشته اثر داشته است، باید دو بخش را در نظر بگیریم. یکی 
مربوط  اقتصادی  کالن  متغیرهای  هم  یکی  و  سیاسی  بخش  به  بخش 

می شود.
نشیب هایی  و  فراز  و  برجام  ابهامات  سیاسی،  حوزه  در  می افزاید:  وی 
که وجود داشت، دلخوشی ها و امیدواری هایی که در خصوص توافق به 
وجود آمد و در عین حال، ابهامات پی در پی که منجر به افزایش نرخ ارز 

شد، سایه سنگینی روی بازار سرمایه انداخت.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می کند: اما مهم ترین اثر را متغیرهای 
اقتصادی روی بازار سرمایه داشت. از جمله این که تصمیمات نابه هنجار 
و غیرکارشناسی و نیز شرایطی که منجر به قطع برق صنایع و کارخانه ها 

شد، انگیزه سرمایه گذاری را در حوزه صنایع نیروگاهی کاهش داد.
آقابزرگی در ادامه تصریح می کند: یکی از مهم ترین عواملی که سایه اش 
را از ابتدای خردادماه در بازار سرمایه مشاهده کردیم، نگرانی و هراس 
مسووالن ناظر در بازار سرمایه به منظور پیشگیری از وقوع حوادثی مثل 
سال ۹۹ بود؛ به طوری که با خنثی کردن عطش تقاضا و جلوگیری از 
در حال حاضر  را  آن  نتیجه  و  ماه سرکوب شد  از خرداد  بازار  نوسانات، 
داریم می بینیم که تعداد زیادی از سرمایه گذاران خرد و اشخاص حقیقی 

از بازار خارج می شوند.
وی متذکر می شود: در کل من فکر می کنم تصمیمات نابه جای اقتصادی 
به  شاخص  شکل گیری  به  نسبت  ناظر  مقام  نامناسب  واکنش های  و 
این  در  حدودی  تا  است.  نبوده  بی اثر  شود،  جلب  توجهات  که  ترتیبی 
برای  کشور  اقتصادی  تصمیم گیر  مسوولین  با  نیز  همکاری هایی  زمینه 
خنثی کردن آثار روانی افزایش قیمت کاالهای اساسی صورت گرفته و از 

ابزاری به عنوان قیمت ها و شاخص در بورس استفاده می شود.
کاالهای  این که  وجود  با  می دهد:  توضیح  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
هیچ  بورس  و  شرکت ها  ولی  داشته،  برابری   ۱۰ تا   ۵ افزایش  اساسی 

است. گذشته  روند  و  سوابق  خالف  این  نپذیرفتند.  تاثیری 
آقابزرگی با اشاره به روند تورم در سال ۱۴۰۱ می افزاید: به اعتقاد من با 
این روند تورم، به سمت و سویی پیش می رویم که تا انتهای سال رکورد 
شکسته  می شود،  که  کنترل هایی  و  مدیریت ها  همه  وجود  با  شاخص 

است. اجتناب ناپذیر  این  می شود. 
وی عنوان می کند: در این میان، تعدادی از سهامداران خرد و کسانی 
این که عجوالنه  دلیل  به  و  آسیب می بینند  داشتند،  کوتاه مدت  دید  که 

بازار خارج شده و زیان می بینند. از  تصمیم گرفتند، 
 ۲ تا  حداقل  شاخص  که  کرد  پیش بینی  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بازدهی  درصد   ۵۰ تا   ۴۰ و  می یابد  افزایش  واحد  هزار   ۲۰۰ و  میلیون 

داشت. خواهیم  سال  ابتدای  به  نسبت 

خبـر



دانشگاه  بهداشتی  معاون        ◄
آمار  آخرین  به  اشاره  با  قم  پزشکی  علوم 
مختلف  گروه های  در  کرونا  واکسیناسیون 
از  درصد  هشت  گفت:  استان  این  سنی 
گروه سنی پنج تا ۱۲ سال استان نخستین 

کردند. دریافت  را  کرونا  واکسن  ُدز 
قرارگاه  جلسه  در  محبی  سیامک   
امام  تاالر  در  سلیمانی  شهید  عملیاتی 
افزود:  همچنین  قم  فرمانداری  )ع(  رضا 
ُدز  دومین  نیز  سنی  گروه  این  درصد   ۴.۷

کردند. دریافت  را 
وی واکسیناسیون گروه ۱۲ تا ۱۸ سال 
 ۷۳ گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  نیز  را 
درصد این گروه سنی ُدز اول و ۵۸ درصد 

کرده اند. تزریق  را  دوم  ُدز  هم 
نامناسب  به  اشاره  با  ادامه  در  محبی 
و  مدارس  هوای  تهویه  وضعیت  بودن 
ماسک  از  دانش آموزان  نکردن  استفاده 
واکسیناسیون  به  توجه  کرد:  تاکید 

تحصیلی  سال  آغاز  از  پیش  تا  کودکان 
است. ضروری 

با  همچنین  قم  بهداشت  مرکز  رئیس 
قابل  ویروس  رفتاری  ویژگی  اینکه  بیان 
اگر  کرد:  خاطرنشان  نیست  بینی  پیش 

شیوع  ناگوار  تجربه  شاهد  می خواهیم 
باید  نباشیم،  انگلیسی  و  دلتا  سویه های 
 ۱۸ تا   ۵ گروه  در  به ویژه  را  واکسیناسیون 

بگیریم. جدی  سال 
وزارت  فراخوان  طبق  شد:  یادآور  وی 

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
درمان،  کادر  شامل  مختلف  گروه  سه 
بیماران  و  سال   ۷۰ باالی  سالمندان 
امکان  ایمنی  ضعف  دارای  و  زمینه ای 
دارند. را  کرونا  واکسن  چهارم  ُدز  دریافت 
و  داده ها  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
وضعیت  همچنین  و  موجود  اطالعات 
افزایشی  روند  کرونا  همسایه،  کشورهای 
بدن  ایمنی  کاهش  با  و  کرده،  پیدا 
تزریق  از  زمان  شدن  سپری  به واسطه 
نیز  چهارم  ُدز  تزریق  باید  قبلی،  ُدزهای 

باشد. توجه  مورد 
از  استفاده  میزان  همچنین  وی 
رعایت  و  درصد   ۱۰ را  استان  در  ماسک 
درصد   ۲۰ هم  را  اجتماعی  فاصله گذاری 
وزارت  اعالم  طبق  شد:  یادآور  و  کرد  ذکر 
امور  واکسیناسیون  عدم  بیشترین  کشور، 
به  مربوط  اصناف  همچنین  و  استخدامی 

می باشد. قم 

اشاره  با  از سخنان خود  بخشی  در  وی 
فاصله  و  کشور  در  واکسیناسیون  آمار  به 
قابل توجه آن با قم گفت: ۹۴ درصد گروه 
یک  حداقل  کشور،  سال   ۱۲ باالی  سنی 
۲۰ درصد  را دریافت کردند که  ُدز واکسن 

می باشد. قم  از  بیشتر 
سنی  گروه  در  واکسن  تزریق  نرخ  وی 
۱۲ تا ۱۸ سال کشور را نیز ۹۵ درصد و ۲۲ 
درصد بیشتر از تزریق واکسن به این گروه 
تزریق  گفت:  و  کرد  اعالم  استان  در  سنی 
نیز  ۱۲ سال  تا  پنج  در گروه سنی  واکسن 
۲۵ درصد و بیش از سه برابِر تزریق واکسن 

به این گروه سنی در استان است.
بر  تاکید  با  قم  پزشکی  علوم  معاون 
نباید  فقط  واکسیناسیون  به  توجه  اینکه 
حالی  در  کرد:  بیان  شود  محدود  کرونا  به 
بیماری های  واکسن  تزریق  شاخص  که 
گوناگون در کشور ۹۵ درصد است، در قم 
۱۰ درصد کمتر و ۸۵ درصد می باشد.    ►
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»شهـر بـدون گـدا« تـا 
»کوچه بدون گدا!«                                   

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
ظاهرًا یک عده در این مملکت هنوز با حدود و ثغور وظایف شان 
اند به گدایی و به زعم خودشان قصد  آشنا نیستند که بند کرده 
با گدایی هم  را دارند! شوخی شوخی  جمع آوری بساط گدایان 
موکتش  اندازه  به  را  پایش  کس  هر  است  خوب  چقدر  شوخی؟! 
با  که  دوستانی  بردارد!  دهانش  قالب  اندازه  به  لقمه  و  کند  دراز 
ارائه طرح های ضربتی جمع آوری متکدیان زمینه تنشیط خاطر 
یا  که گدایی  نیستند  در جریان  یقینًا  اند  کرده  فراهم  را  ای  عده 
بشری  مشاغل  ترین  دار  ریشه  و  ترین  کهن  از  یکی  گری  تکدی 
است که ریشه در ته ته اعصار تاریخ دارد و به نوعی فصل مشترک 
فرهنگ در همه اقوام بشری محسوب می شود. هر چند اطالعات 
یا  آوانگارد  و گدایان  این صنعت  بنیانگذاران  دقیقی در خصوص 
پیشرو در این صنعت تاریخی در دست نیست ولی وجود بزرگانی 
»برادران  یا  بخارا  سمج  و  معروف  گدایان  از  ُدبس«  »عباس  نظیر 
نشان  داشتند؛  اشتغال  گدایی  حرفه  به  رم  در  که  گلدشتین« 
مختلف  اقوام  و  تاریخ  ادوار  همه  در  حرفه  این  بودن  دار  ریشه  از 
ناپدید  و  تکنولوژی  گسترش  وجود  با  اینکه  جالب  دارد.  بشری 
شدن بسیاری از ِحرف و مشاغل نظیر نمد مالی، چینی بند زنی، 
طباخی،  چلنگری،  کوبی،  باروت  دالکی،  حالجی،  بندی،  نعل 
مقنی گری،   ، کوبی  زردچوبه  کیپانی،  مکاری،  عالفی،  صباغی، 
و  بادبادک  فروشی،  چغاله  توت فروشی،  طبق کشی،  کناسی، 
فرفره سازی، پالوده ریزی، ماست بندی، دوغ فروشی، گردوی تازه 
از بین نرفته  تنها  نه  فروشی، آب حوضی و … شغل تکدی گری 
نیز  تر  مدرن  و  تر  پیچیده  صنعت،  این  زوایای  روز  هر  بلکه  است 
پروازی،  تا جایی شاهد ظهور گدایان خارجی، گدایان  می شود 
گدایان پاره وقت، گدایان هرمی، گدایان اجاره ای و حتی گدایان 
اینترنتی نیز هستیم. مافیای گدایی نیز در طول این سال ها بیکار 
از  تومانی  و حتی عده ای ضرب سکه های 500  ننشسته است 
سوی بانک مرکزی و تالش برای ضرب سکه های درشت تر را نیز 
ماحصل تالش های گسترده و زیر پوستی همین مافیای مخوف 
می دانند! با این وجود عده ای نا آگاه از رویکرد » گدایی را نباشد 
هیچ منشور« در صدد مبارزه با این شغل بر آمده اند غافل از اینکه 
مقابله با این صنعت به راحتی مبارزه یا سایر معضالت اجتماعی 
نظیر پدیده اعتیاد، معتادان متجاهر، فروش مواد مخدر در پارک 
ها ، اختالس، زمین خواری ، رانت خواری و … نیست که یک شبه 

نسخه شان پیچیده شود و خالص...
فرسا  فلک  و  سوفسطایی  های  طرح  اجرای  وجود  با  که  چرا 
نظیر دنبال کردن ، ترساندن، جریمه کردن، جمع آوری متکدیان، 
شناسنامه دار کردن، ستاره دار کردن، پروانه دار کردن ، احداث 
 … و  شهرداری  انتظامی،  نیروی  بهزیستی،  سوی  از  گرمخانه 
روستاهای  و  ها  کماکان خیل عظیم گدایان در جای جای شهر 
مملکت به شغل آبرومند و نان و آب دار گدایی مشغولند تا جایی 
که گردانندگان این طرح ها توقع شان را از »شهر بدون گدا« به 

اند!   داده  تنزل  بدون گدا«  »کوچه 
هر چند دالیل فراوانی در خصوص شکست طرح های یاد شده 
متصور است ولی بی شک یکی از دالیل عمده عدم موفقیت این 
طرح ها و برنامه ها، نقش پر رنگ شعرا و قدما در حمایت تمام قد 
و  رفتن  قربان صدقه  با  که  است  دار  ریشه  این حرفه  از صاحبان 
دلجویی از آنان مقدمات ماندگار شدن این شغل را فراهم نمودند. 
همین حافظ خودمان در هر صفحه از کتابش الاقل یکی دو بار در 
باب عظمت گدایی داد سخن سر داده است: » ترک گدایی مکن 
که گنج بیابی« ، »من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست … 
کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم«، »بسی پادشاهی کنم 

در گدایی« و قس علی هذا …
را  گدایی  و  پادشاهی  بیامرز  خدا  که  سعدی  اجل  شیخ  یا  و 
برابر می دانست: »پادشاهی و گدایی بِر ما یکسان است« و سایر 
اند. القول در مدحت گدایی کوشیده  متفق  دوستان که همگی 
آن وقت شما انتظار دارید بساط چنین شغل ریشه داری با این 
شود؟!  برچیده  شبه  یک  چاک،  سینه  هواخواه  و  طوالنی  صبغه 
زهی خیال باطل... در ضمن اگر فکر می کنید که امروز هم کما 
ارائه  با  معهود  رسم  و  مالوف  شیوه  به  ما  است  قرار  السابق  فی 
جهت  در  گامی  خودمان،  گشای  گره  و  هرمنوتیک  های  راهکار 
تضعیف این صنعت برداریم کور خوانده اید! ما که باشیم که روی 
فرمایش جناب حافظ و سعدی و سنایی و سایر بزرگان ادبیات این 

مملکت ان قلت بیاوریم؟! از ما بعید است!

ر ـُ َتَلنگ

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 – اموال منقول کالسه: 
139804030011002788

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی

فاطمه   –۹۱۱۲۶ شناسنامه  شماره  به  عباس  پدر:  نام  آرام  محمدتقی   ( نام  به  رضاارام  مرحوم  وراث  به  وسیله  بدین 
کالسه  اجرائیه  پرونده  خصوص  در  گردد  می  ابالغ   )۲۹۷ شناسنامه:  شماره  محمدتقی  پدر:  نام  نیکو  صفائی 
مرحوم  ورثه  علیه  و  جندقی  سمیرا  خانم  له   )۹۸۰۲۹۸۸ بایگانی:  شماره  )با   ۱۳۹۸۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۷۸۸ فوق 
کارشناس   ۴۰۱/۳/۲۱ مورخ  گزارش  طبق  نیکو(  صفائی  فاطمه  و  جندقی  سمیرا  و  آرام  تقی  محمد   ( آرام  رضا 
ب   ۷۵۳ انتظامی  شماره  به   ۲۰۰۸ پژو  خودرو  پیوست  تصویر  شرح  به  شیرزادی  حسین  آقای  دادگستری  رسمی 
به   ۱۶ ایران   ۵۲ س   ۳۱۲ انتظامی  شماره  به   ۲۰۶ پژو  خودرو  و  ریال   ۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   ۱۶ ایران   ۴۴
لذا  ارزیابی گردیده  بازداشت گردیده است(  ازاء طلب خانم سمیرا جندقی  ریال )که در   ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  مدت  ظرف  را  خود  کتبی  اعتراض  باشید  می  معترض  مذکور  پالک  ارزیابی  مبلغ  به  چنانچه 
خودروی  بابت  ریال    ۴۵/۰۷۵/۰۰۰ مبلغ  به  نظر  تجدید  کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  ضمیمه  به  اخطاریه  این 
شماره  به   ۲۰۶ پژو  خودرو  بابت  ریال   ۲۰/۵۱۲/۵۰۰ مبلغ  و   ۱۶ ایران   ۴۴ ب   ۷۵۳ انتظامی  شماره  به   ۲۰۰۸ پژو 
یا فاقد فیش  از موعد  به اعتراضی که خارج  این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا  به دفتر   ۱۶ ایران   ۵۲ ۳۱۲ س  انتظامی 

)۱۵۴۱۸ الف  م  شد.)  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  باشد  نظر  تجدید  کارشناس  دستمزد  بانکی 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۲/۹۶ فرعی از ۱۱۱۵۲ اصلی واقع در بخش 
نژاد فرزند احمدعلی  نام علی رضا  به  ۲۴ که  ۱- پالک  ۸- ک  ۲۳- ک  یک  ثبت قم اراضی کلهری- ک 
می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف  بعمل نیامده از طرفی 
 -  ۱/۳۶۳۰ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق 
۱۴۰۱/۴/۸ تحدیدحدود پالک مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح 
یا نماینده  در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
۲۰ قانون ثبت  اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۴۲۰(  اداره 
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۲۳۰ فرعی از ۱۰۴۳۷ اصلی واقع در بخش 
هجرت۱-  کوچه  هجرت(  متری  )هشت   -۱۰ کوچه   -۵۴ کوچه  خرداد-   ۱۵ بلوار  اراضی  قم  ثبت  یک  
پالک ۲ که به نام معصومه رجبی فرزند حسن می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  اشتباه در محل 
نیز نمیتوان عمل نمود، لذا  ۱۵ قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  بند ج بعمل   ۳ وقوع ملک فراز 
۱۴۰۱/۳/۱۶ تحدیدحدود پالک مذکور در روزسه شنبه مورخ  بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۲۵۵۶ - 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۵/۴
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و 
۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  اعتراضات مجاورین طبق ماده 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵

 )۱۵۴۲۱ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی  دادخواست 
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

◄     مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی که برای 
پی  شدن  مطرح  به  بااشاره  فرستاد  گویه  روزنامه 
جامعه  در  کالن  اقتصادی  مفاسد  از  برخی  پی  در 
با  قضایی  دستگاه  قاطع  برخورد  به  مردم  انتظار  و 
آنان،  و خالء های قانونی این موضوع می نویسد: 
اختالس  که  دانند  اختالسگران می  در چین همه 
از ۴6۰ هزار دالر حکمش اعدام است و لذا  بیش 
هستند  قانونی  حد  این  مراقب  مختلسین  معموال 
مفسدین  برای  باید   هم  ما  شوند!  اعدام  مبادا  تا 
االرض«  فی  »مفسد  مصادیق  از  که  اقتصادی 
بگوئیم  مثاًل  کنیم  تعیین  رقم  و  عدد  هستند 
اختالس بیش از یک میلیون دالر مجازاتش اعدام 
است و در این صورت است که قاضیان می توانند 
برخوردی قاطع و درس آموز با مفسدان اقتصادی 

باشند. داشته 
حقوق  که  اقتصادی  مفسد  یک  فساد  قطعًا    
زندگی  از  را  آنها  و  را ضایع می کند  انسان  هزاران 
به  و  کند  می  محروم  شرافتمندانه  و  آبرومندانه 
گرم  پنج  حمل  جرم  از  کشاند  می  فالکت  و  فقر 
هروئین که مجازاتش اعدام است به مراتب بیشتر 
در  قانونی  خالء  این  روزی  است  ضروری  و  است 

شود.  برطرف  اقتصادی  مفسدان  با  مبارزه 
َم َخاِلُدوَن ِإنَّ اْلُمْجِرِمیَن ِفی َعَذاِب َجَهنَّ

آیه  زخرف(  )سوره  ُمْبِلُسوَن  ِفیِه  َوُهْم  َعْنُهْم  ُر  ُیَفتَّ اَل 
۷۵ و ۷۴

جاودانه  جهنم  عذاب  در  مجرمان  حتمًا  و  قطعًا 
در  و  نیست  عذابشان  در  تخفیفی  و  ماند  خواهند 

برند ! می  بسر  جهنم  در  کامل  ناامیدی 
از  اعم  اقتصادی  مفاسد  شاهد  روز  هر  متأسفانه 
و  هستیم  کشور  سطح  در  احتکار  و  اختالس  ارتشاء، 
برخی از آنها هم که وسعت و گستردگی داشته و ارقام 

شود. می  ای  رسانه  دارد  کالن 
از طرفی مردم و جامعه انتظار دارند که با مفسدان 
تا  بشود  آموز  درس  و  قاطع  برخوردی  اقتصادی 
باشند  نداشته  تخلفاتی  چنین  انجام  جرأت  دیگران 
خأل  دچار  زمینه  این  در  ما  که  رسد  می  بنظر  لیکن  و 
برخورد  برای  قاضیان  دست  تقریبًا  و  هستیم  قانونی 
در  احکامشان  باید  که  چرا  است  بسته  آنها  با  شدید 

شود. تعریف  قانون  محدوده 
مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  در  قانونگذار 
 ۱۳۶۴ سال  مصوب  کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء،  
تعیین  چنین  را  مختلس  فرد  و  اختالس  جرم  مجازات 
کرده است که در صورت تحقق و اثبات جرم اختالس 
در صورتی که میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال )پنج 
تا سه سال حبس  ماه   ۶  – مرتکب  باشد،   تومان(  هزار 
و شش ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی و هر 

سال  ده  تا  دو  به  باشد  ریال  هزار  پنجاه  از  بیش  گاه 
رد  بر  عالوه  دولتی  خدمات  از  دائم  انفصال  و  حبس 
برابر آن  به جزای نقدی معادل دو  مال مورد اختالس 

شود. می  محکوم  نیز 
البته قانونگذار در اسفند ماه سال ۱۳۶۹ اصالحیه 
و تحت عنوان  انجام می دهد  قانونی  مواد  این  بر  ای 
کشور  اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  مجازات  قانون 

ارزی  یا  پولی  نظام  در  اخالل  که  کسانی  کرد  تصویب 
کشور یا اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق 
فراوان  خرید  پیش  یا  و  کالن  گرانفروشی  یا  و  احتکار 
تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود 
یا  و  کشور  تولیدی  نظام  در  اخالل  یا  و  آنها  عرضه  در 
در  که  توضیحاتی  با  کشور،  صادراتی  نظام  در  اخالل 
بندهای مربوط به آنان آمده است چنانچه قصد ضربه 
زدن به نظام و کشور را داشته اند و اخاللشان در حد 
فساد فی االرض باشد مجرمین به اعدام و در غیر این 
تا بیست سال حبس محکوم می شوند  صورت به پنج 
البته قاضی می تواند عالوه بر جریمه مالی و حبس، 
محکوم  نیز  شالق  ضربه   ۷۴ تا   ۲۰ به  را  جرم  مرتکب 

نماید.
که  قوانین  این  از  بخشی  که  فرمائید  می  مالحظه 
باالی  و  تومان  هزار  پنج  زیر  را  اختالس  میزان  اصاًل 
آن تبیین می کند و مربوط به همان دهه شصت بوده 
قانونی  این مفاد  و عماًل  ارزشی داشت  پولها  است که 
است  داده  دست  از  را  خود  کارایی  امروز  شرایط  در 
اقتصادی  مفسدان  با  مبارزه  برای  که  راهی  تنها  و 
نظام  در  اخاللگران  قانون مجازات  است همین  مانده 
۶۹ است که در صورت تحقق  اقتصادی مصوب سال 
برای  را  اعدام  حکم  زمین  در  افساد  و  نظام  با  مقابله 
و  تولید  و  اقتصاد  در  اخالل  که  اقتصادی  مفسدان 
اند  کرده  ایجاد  کشور  عمومی  نیازهای  و  ارزاق  توزیع 
رقمی  و  عدد  چون  هم  موضوع  این  و  داند  می  جایز 
کار  که  است  قاضی  تشخیص  به  بنا  و  نیست  آن  در 

مفاسد  در  حتی  غالبًا  لذا  و  کند  می  سخت  آنها  بر  را 
تعیین  آنها  برای  حبس  حکم  معمواًل  کالن  اقتصادی 
اقتصادی  فساد  بخاطر  را  کسی  بندرت  و  است،  شده 
تا  است  شده  موجب  امر  همین  و  اند  کرده  اعدام 
فسادشان  به  راحت  خیال  با  مختلسین  و  مفسدین 
میلیاردی  هزاران  رقم  و  عدد  بر  بروز  روز  و  بپردازند 

بیفرایند. ها  دزدی  و  ها  اختالس 
که  دانند  می  اختالسگران  همه  چین  کشور  در 
اختالس بیش از ۴۶۰ هزار دالر مجازاتش اعدام است 
مواظب  را  قانونی  حد  این  مختلسین  معمواًل  لذا  و 

شوند! اعدام  مبادا  تا  هستند 
دقیق  قوانین  باید  نیز  ما  کشور  در  آید  می  نظر  به 
مثاًل  شود،  نوشته  زمینه  این  در  شده  کشی  خط  و 
محکوم  تومان  میلیارد  هزار  از  بیش  اختالس  بگویند 
محسوب  االرض  فی  مفسد  حکم  در  و  است  اعدام  به 
می شود و آنگاه خواهید دید که سطح اختالس ها به 
زیر هزار میلیارد تومان تنزل می کند، به هر حال باید 
برای قاضی تعیین کنند که یک اختالسگر در چه عدد 
می  محسوب  االرض  فی  مفسد  اختالس،  از  رقمی  و 
برابر  را دو  البته اگر مبنا  شود و حکمش اعدام است، 
در  اختالس  جرم  یعنی  کنند  حساب  هم  چین  کشور 
اقتصادی  نظام  اخاللگر  برای  را  دالر  میلیون  یک  حد 
کنند  محسوب  اعدام  و  االرض  فی  مفسد  نتیجه  در  و 
قطعًا بسیاری از جرائم اقتصادی کاسته خواهد شد و 
تا مادامی که دایره جرم را دقیق مشخص نکنند و در 
اقتصادی  مفسدان  باشد،  نامعلوم  هم  مجازات  نتیجه 
ادامه می دهند. و دزدی هایشان  ها  به اختالس  هم 

مفسدین  مجازات  برای  کشورها  از  بسیاری 
تا  اند  کرده  تعیین  دقیق  حدود  و  حد  اقتصادی 
نداشته  را  حدود  آن  از  عبور  جرأت  هم  مختلسین 
حبس  یا  و  اعدام  مجازاتشان  دانند  می  ااّل  و  باشند 
معین  که  همانطور  هم  ما  کشور  در  بود،   خواهد  ابد 
حکم  هروئین  گرم  پنج  از  بیش  حمل  ایم  کرده 
در  اختالس  کنیم  معین  باید  است،  اعدام  مجازاتش 
از  بیشتر  و  دارد  را  مجازات  این  دالر  میلیون  یک  زیر 
البته قطعًا فساد یک مفسد  اعدام است،  مثاًل  آن هم 
اقتصادی که حقوق هزاران انسان را ضایع می کند و 
و شرافتمندانه محروم می  آبرومندانه  زندگی  از  را  آنها 
پنج  حمل  جرم  از  کشاند  می  فالکت  و  فقر  به  و  کند 
گرم هروئین که مجازاتش اعدام است به مراتب بیشتر 
با  قانونی در مبارزه  این خالء  امیدواریم روزی  و  است 

شود. برطرف  اقتصادی  مفسدان 
البته سخنی هم با مختلسین دارم و آن اینکه گیرم 
آیا فکر آخرت  توانستید عبور کنید  از مجازات دنیایی 

و عذاب جهنم را هم می کنید؟ !
آیه ای که در اول بحث آوردم صراحتًا و قطعًا جایگاه 
که  داند  می  جهنم  در  ابدی  خلود  را  مجرمانی  چنین 
دنیا  روز  چند  بخاطر  نیست،  آن  بر  هم  تخفیفی  هیچ 
که به سرعت هم طی می شود زندگی ابدی خود را در 
جهنم قرار ندهید و سعی کنید بنده صالح خدا باشید 
مردم  و  المال  بیت  و حقوق  کنید  توبه  زودتر  و هر چه 
را به آنها باز گردانید تا بلکه خدای رحمان هم به شما 

رحم فرماید و ااّل آتش دوزخ قابل تحمل نیست!
مرتضی نجفی قدسی       ►

●  مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه 
خالء قانونی در مبارزه با مفسدان اقتصادی را برطرف سازند   ●

معاون دانشگاه علوم پزشکی قم:

●  هشت درصد گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال قم واکسن کرونا را دریافت کردند    ●
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جمع)ریال(اجرت المثل ماهیانهشرح)بازاء هرماه(

۴۳/۰۰۰/۰۰۰۵۱۶/۰۰۰/۰۰۰اجاره هر مغازه

آگهی مزایده قرارگاه فرهنگی شهدای گمنام کوه خضر نبی )ع( استان قم
کارشناسی نظریه 

احتراما حسب درخواست شفاهی مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۱ در مورد  موضوع درخواست قرارگاه فرهنگی شهدای گمنام کوه خضر نبی )ع( استان قم به مالکیت قرارگاه، اقدام 
ایثار، کوه خضر نبی جنب  یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی )ع(نموده و نظریه کارشناسی به شرح  بلوار شهید کریمی، خیابان  بنیاد،  از محل به نشانی قم-  بازدید  به 

ذیل ایفاد می گردد:
الف-مشخصات ثبتی احداثی

 طبق بند ۲ ماده ۵ تفاهم نامه حفظ، اداره و بهره برداری از یادمان شهدا کوه خضر نبی به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ اداره کلیه ابنیه و مستحدثات حرم شهدای گمنام کوه خضر 
نبی و محوطه اطراف آن به سپاه امام علی بن ابی طالب واگذار شده است.

ب- مشخصات موارد بازدید
 سه باب مغازه احداثی به ابعاد ۴/۸۰ متر در ۴/۱۰ متر با سازه بنایی و سقف سبک موسوم به شیروانی و ویترین کامال شیشه.

ج- موضوع درخواست
 تعیین مبلغ اجاره بهای یک ساله سه باب مغازه فوق.

ابعاد تقریبی تمامی مغازه ها مساوی و به شرح ذیل می باشد.
 مساحت تقریبی ۱۹/۶۸متر مربع می باشد.

د-نظریه کارشناس /طبق درخواست
با توجه به بر، مساحت، محل استقرار و جمیع جهات موثر و احتمال توسعه تعداد مغازه ها از دو طرف در اجاره بهای سال ۱۴۰۱ از ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹مبالغ 

ذیل در این زمان برآورد و اعالم می گردد.
توجه: تمام اجاره تمامی مغازه ها مساوی برآورد می شود.

هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
۱ اجرای احکام مدنی  ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه  به موجب اجراییه صادره از شعبه 
نژاد علیه جعفر جعفری محکوم علیه محکوم است  له محسن کاشانی  ۱/۹۹ج/۶۶۵ ثبت گردیده  به شماره  قم 
صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۵/۱۳۹/۶۵۸/۹۴۳ریال  پرداخت  به 
نموده  توقیف  قم   ۴ اصلی بخش   ۴۴ از  فرعی   ۶۹۵ ثبتی  علیه پالک  بدهی محکوم  قبال  در  له  ، محکوم  دولت 
از  مشاع  سهم   ۱۷۰/۱۴ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱۱/۶۷۳۹ مقدار  و  به(  محکوم  )بابت  فوق  پالک  ششدانگ  سهم   ۲۴۰
پرونده  در  هیئت  این  کارشناسی  خصوص  در  ؛  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک 
اقای  درخواست  به  بنا  که  قم   ۴ بخش   ۴۴/۶۹۵ شماره  ثبتی  پالک  ملک  ارزیابی  موضوع  الذکر  فوق  کالسه 
توقیف  علیه(  )محکوم  جعفری  جعفر  اقای  از  به  محکوم  مبلغ  وصول  جهت  له(  )محکوم  نژاد  کاشانی  محسن 
)اقای  ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در معیت مالک  تاریخ  به قرار صادره در  با توجه  و  پرونده  از مطالعه  ، پس  گردیده است 
 ۱۲ شماره  کوچه   – شهدا  خیابان   – ولیعصر  بلوار   – قنوات  در  واقع  نظر  مورد  ملک  از  سعادتی(  مهدی  حسین 
نتیجه  امده  عمل  به  های  بررسی  انجام  از  پس  و  بازدید   ،  ۳۷۳۱۷۴۴۷۱۷ شماره  پستی  کد  ،دارای   ۸ پالک   –
ادرس  در  واقع  ارزیابی  مورد  و عمومی ملک: ملک  ثبتی  – مشخصات  الف  استحضار می رسد:  به  به شرح ذیل 
اباد  حاجی  )اراضی  قم   ۴ بخش   ۶۹۵ شماره  ثبتی  پالک  دارای  و  مترمربع   ۱۹۷/۵۸ مساحت  به  االشاره  فوق 
لکها ( می باشد که طی شماره ۵۸۷۲ در صفحه ۲۹۳ دفتر ۴۵ به ثبت رسیده و برای ان یک جلد سند مالکیت 
مهدی  حسین  اقای  نام  به   ۱۳۸۴/۲/۲۵ تاریخ  در  الف  سری   ۸۰  /  ۷۳۷۴۵۱ چاپی  شماره  به  ای  دفترچه 

۷/۹۵ متر درب  سعادتی فرزند اصغر )مالک( صادر گردیده است. حدود اربعه ملک موصوف: شماال ، به طول 
 ۱/۴۵ طول  به   ، جنوبا  فرعی   ۶۹۶ پالک  دیوار  به  دیوار  متر   ۲۵/۱۵ طول  به  شرقا   ، شارع  به  است  دیواری  و 
۲۴/۲۵ متر  به طول  ۶۹۲ فرعی غربا:  ۶۹۱ و   ،  ۶۹۰ به دیوار پالک های  ۲/۳۵ متر دیوار  ۴/۳۵ متر و   ، متر 
دیوار به دیوار پالک ۶۹۴ فرعی ، ملک موصوف طلق بوده و فاقد حقوق ارتفاعی می باشد. ملک مورد ارزیابی 
ان  جنوبی  ضلع  از  بخشی  و  شمالی  ضلع  در  تنها  که  باشد  می  اعیانی  فاقد  و  محصور  زمینی  قطعه  صورت  به 
می  اختصاصی  دیوار  فاقد  غرب  شرق  سمت  و  است  شده  انجام  سانتی   ۲۲ فشاری  های  اجر  با  کشی  دیوار 
نیز حدود  ها  دیوار  ارتفاع  و  رو نصب گردیده  ادم  اهنی  لنگه  دو  در ضلع شمالی یک عدد درب  باشد همچنین 
۲/۹۰ متر در ضلع جنوبی ملک می باشند قابل ذکر است که دیوار ضلع شمالی  ۲/۷۰ متر در شمال و حدود 
مترمربع   ۱۸/۲۸ حدود  فلذا  داشته  نشینی  عقب  متر   ۲/۳۰ حدود  غربی  مجاور  ملک  به  نسبت  موصوف  ملک 
و  اب  از  اعم  انشعاب  نوع  فاقد هر  قابل ذکر است که ملک موصوف  قرار گرفته است.  از مساحت ملک در گذر 
ارزیابی  کارشناسی:   نظریه  اعالم  و  گیری  نتیجه  ب-  دارد.  قرار  مالک  اختیار  در  ضمنا  و  باشد  می  گاز  و  برق 
به  توجه  با  رسد:  می  استحضار  به  ذیل  شرح  به  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  اعیانی  با  موصوف  ملک 
مجاور  گذر  عرض   ، ملک  هندسی  شکل  و  ابعاد   ، کاربری  نوع   ، مساحت   ، موقعیت   ، االشاره  فوق  توضیحات 
به  ارزیابی امالک مسکونی و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی ملک  ۱۲ متری( و سایر عوامل موثر در  )گذر 
اشخاص ، ارگان ها ، بانک ها ، و با نهاد های حقیقی و حقوقی دیگر به نظر این هیئت ارزش تمامی ششدانگ 
۷/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل هفتصد و بیست  به مبلغ  ۴ قم جمعا  ۴۴/۶۹۵ بخش  ملک پالک ثبتی شماره 

حق  فیش  پرداخت  است:  گردیده  محاسبه  ذیل  شرح  به  که  گردد  می  ارزیابی  و  تعیین  تومان  میلیون  پنج  و 
 : موجود(  )وضعیت  موجود  عرصه  مساحت   . تقاضاست  مورد  کارشناسان  از  احدی  به  کارشناسی  الزحمه 
 *۴۰/۰۰۰/۰۰۰  = ۷/۱۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریال   : ملک  عرصه  ارزش   ۱۹۷/۵۸  –  ۱۸/۲۸  =  ۱۷۹/۳۰ مترمربع 
۷/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق  ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل  ۱۷۹/۳۰ ارزش دیوار کشی : 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ۱۴۰۱/۵/۹ساعت  تاریخ  در  الذکر 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید 
کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه 
می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه 

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

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل        ◄
تقاطع   20 گفت:  قم  شهرداری  ترافیک 
سازمان  که  شده  مصوب  فنی  کمیته  در 
سازی  هوشمند  طرح  اجرای  با  ترافیک 
در  دکوراتیو  معلق  پایه های  از  استفاده  و 
حال پیاده سازی طرح است و تا پایان سال 
بهره برداری  مورد  تقاطع  تمامی 20  جاری 

گرفت. خواهند  قرار 
به گزارش واحد خبر سازمان حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری قم، حسین شعبان زاده 
پایه های  نصب  مراحل  اتمام  به  اشاره  با 
تقاطع های  ترافیکی  چراغ های  و  معلق 
بلوار شهید مفتح و شهید اخالقی و تقاطع 
اجرای  از  سابق(،  کشاورز  )میدان  کشاورز 
تمامی  در  ترافیکی  هوشمند  سیستم 

تقاطع های اجراشده در این طرح خبر داد.
وی ادامه داد: با توجه به تأکیدات معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم و تأمین 
تقاطع های  اجرای  جهت  موردنیاز  اقالم 
مصوب کمیته فنی شورای ترافیک، مرحله 
آغاز این طرح با تقاطع بلوار شهید مفتح و 
بلوار شهید اخالقی در منطقه چهار شروع 
منطقه شش  در  میدان کشاورز سابق  در  و 

در حال پیگیری است.
حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
و ترافیک شهرداری قم، اجرای ۲۰ تقاطع 
سازمان  که  شده  مصوب  فنی  کمیته  در 
سازی  هوشمند  طرح  اجرای  با  ترافیک 
در  دکوراتیو  معلق  پایه های  از  استفاده  و 
حال پیاده سازی طرح است و تا پایان سال 

بهره برداری  مورد  تقاطع  تمامی ۲۰  جاری 
گرفت. خواهند  قرار 

سازی  هوشمند  در  شد:  یادآور  وی 
مبدل  از  تقاطع ها،  ترافیکی  چراغ های 
پوشش  جهت  سوالر-   – خورشیدی  برق 
قطعی های احتمالی شبکه استفاده شده تا 
بتوان از حداکثر ظرفیت بهره برد و از بروز 
احتمالی  قطعی  با  ترافیکی  به هم ریختگی 
تقاطع  در  استان  برق  شرکت  سوی  از  برق 

کرد. جلوگیری 
تقاطع های  سایر  اجرای  شعبان زاده 
اصالح  طرح های  تکمیل  از  پس  را  مصوب 
هندسی و تأمین اقالم موردنیاز عنوان کرد 
تا  طرح  این  اجرای  به  بخشی  سرعت  از  و 

► داد.     خبر  آن ها  تمامی  تکمیل 

●  ۲۰ تقاطع شهر قم تا پایان سال هوشمند می شود    ●

پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل    ◄
در  که  شهروندانی  گفت:  قم  شهرداری 
منزل  مرمت  یا  و  نازک کاری  تعمیر،  حال 
حجم  با  عمرانی  پسماندهای  و  بوده  خود 
سامانه  با  می توانند  می کنند،  تولید  کمتر 
137 تماس گرفته و درخواست باکس های 
را  پسماندها  این گونه  جمع آوری  ویژه 

باشند. داشته 
مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
عبدالله  سید  قم،  شهرداری  پسماند 
شهر  سطح  در  اینکه  بیان  با  میرابراهیمی 
پسماند  تن  هزار   ۶ تا   ۵ بالغ بر  روزانه 
تقریبًا  داشت:  اظهار  داریم  نخاله  و  خاک 
توانسته ایم ۳۰ تا ۴۰ درصد این پسماندها 

کنیم. مدیریت  قم  در  را 
که  پسماندهایی  اینکه  بیان  با  وی 
سطح  در  تقاضا  یا  و  استفاده  باز  ظرفیت 

ارائه  هدف  مجموعه های  به  داشته  را  شهر 
می شوند، ادامه داد: پسماندهای عمرانی 
گودبرداری ها  از  ناشی  که  ساختمانی  و 
برای  مناسبی  خاک  می توانند  و  بوده 

توسعه  پروژه های  به  باشد،  سبز  فضای 
پیدا  انتقال  شهر  سطح  سبز  فضای 

. می کند
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 

خاک  این  از  بخشی  افزود:  قم  شهرداری 
آجرپزی  کوره های  برای  مناسب  که 
انتقال  متقاضی  مجموعه های  به  هستند، 

می کنند. پیدا 
با انتقال این پسماندها  وی یادآور شد: 
تا حد امکان تخلیه در سایت ها کاهش پیدا 
بخش های  اولیه  مواد  تقاضای  و  می کند 
پوشش  سبز  فضای  و  کارگاهی  صنعتی، 

می شود. داده 
آژانس  فعالیت  به  میرابراهیمی 
عمرانی  پسماندهای  ذخیره سازی 
ساختمانی اشاره کرد و گفت: شهروندانی 
مرمت  یا  و  نازک کاری  تعمیر،  حال  در  که 
با  عمرانی  پسماندهای  و  بوده  خود  منزل 
با  می توانند  می کنند،  تولید  کمتر  حجم 
درخواست  و  گرفته  تماس   ۱۳۷ سامانه 
این گونه  جمع آوری  ویژه  باکس های 

باشند. داشته  را  پسماندها 
شهروندان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
می توانند ۲۴ ساعت قبل از پروژه با سامانه 
۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند، افزود: پس 
مذکور؛  سامانه  در  درخواست  ثبت  از 

می شود. مستقر  پروژه  مقابل  باکس 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری قم با اشاره به مزایای درخواست 
از  بیشتر  باکس ها  این  حجم  گفت:  باکس 
از  و  است  نیسان  مانند  خودرویی  حجم 
این  با  قابل رقابت  تمام شده  هزینه  نظر 

خودروهاست.
عدم  و  نازیبایی  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  از  استفاده  با  نخاله  و  پراکندگی خاک 
مخازن برطرف شده و انباشت و پراکندگی 
برای  مزاحمتی  منزل  مقابل  در  آن 

► داشت.    نخواهد  همسایگان 

●  تولید روزانه 6 هزار تن پسماند ساختمانی در قم    ●

 CNG سوخت  عرضه  درج  پیگیری  و  اساسنامه   3 ماده  اصالح        ◄
میادین  سازمان  مأموریت های  و  وظایف  به عنوان  نفتی  مشتقات  سایر  و 

است. پیگیری  حال  در  قم  شهرداری 
به گزارش واحد خبر سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری قم، عدم درج مدیریت جایگاه های عرضه سوخت و سایر 
و  وظایف  به عنوان  میادین  سازمان  اساسنامه   ۳ ماده  در  نفتی  مشتقات 
را  هنگفتی  مبالغ  میادین  سازمان  ساله  هر  که  شده  آن  سبب  مأموریت 
به عنوان مالیات عملکرد در این بخش بپردازد که این امر باعث وارد آمدن 
خسارت فراوان و اختالل در روند خدمات رسانی این سازمان شده است.

 ۳ ماده  در  سوخت  عرضه  جایگاه های  مدیریت  پیش بینی  عدم 
تا  شد  سبب  میادین،  سازمان  مأموریت های  و  وظایف  به عنوان  اساسنامه 
با هماهنگی و مکاتبه با وزارت کشور، یک بند به عنوان عرضه گاز CNG و 
سایر مشتقات نفتی به ماده ۳ اساسنامه به عنوان وظایف و مأموریت های 

شود. اضافه  سازمان 
گفتنی است مدیریت ۱۰ باب جایگاه عرضه سوخت CNG بیش از یک 
دهه در شهرداری کالن شهر قم به سازمان میادین واگذارشده و ازآنجاکه 
ماهیت اصلی این سازمان در راستای ساماندهی مشاغل و فراهم نمودن 
مایحتاج  و  نیازمندی ها  به  شهروندان  سریع تر  و  آسان  دسترسی  امکانات 

شرح  به  شده  یاد  جایگاه های  مدیریت  شدن  اضافه  لذا  است،  مصرفی 
است. تأکید  مورد  میادین  وظایف سازمان 

سوی  از  صادره   ۱۰۴۰۱/۱/۳/۳۴/۱۶۶۹ شماره  اساسنامه  طبق 
وزارت کشور، سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری در 
سال ۱۳۷۸ با هدف ایجاد تسهیالت الزم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار 
شهری  مشاغل  به  بخشیدن  سامان  همچنین  و  کشاورزی  فرآورده های  و 
نمودن  فراهم  به منظور  عمومی  مراکز  و  میادین  اداره  و  ایجاد  طریق  از 
رعایت  با  مایحتاج  و  نیازمندی ها  به  مردم  سریع تر  دسترسی  امکانات، 
► است.     تشکیل شده  موضوعه  مقررات  و  جامع  و  تفصیلی  طرح های 

اصالح ماده ۳ اساسنامه سازمان میادین

●  اضافه شدن مدیریت عرضه سوخت CNG و سایر مشتقات نفتی به مأموریت های سازمان    ●

بازدید مدیرعامل 
شرکت مهندسی آبفای کشور از 

تصفیه خانه های آب قم

از  قم  به  سفر  در  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کرد. بازدید  استان  آب  تصفیه خانه های 

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیران  همراه  به  بازدید  این  در  جعفری  اتابک   
آب  جدید  تصفیه خانه  مختلف  بخش های  در  استان  منطقه ای  آب  و 
سایر  و  کنترل  اتاق  آزمایشگاه،  فیلتراسیون،  ساختمان  جمله  از  قم 
گرفته  صورت  تالش های  از  و  کرد  پیدا  حضور  تصفیه خانه  بخش های 

کرد. قدردانی  قمی  شهروندان  آب  تأمین  برای 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در حاشیه این بازدید 
بر ضرورت توجه به وضعیت کیفی آب تأکید کرد و خواستار توجه الزم 

به این موضوع به عنوان یک اصل در شرکت های آب و فاضالب شد.
او در ادامه از تصفیه خانه قدیمی آب قم بازدید کرد و در جریان فعالیت 

این تصفیه خانه قرارگرفت.
همراه  به  همچنین  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل   
تصفیه خانه  از  اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه  عضو  امیرآبادی 

کرد. بازدید  قم  شهر  سه  شماره 
گفت:با  قم  سه  شماره  فاضالب  تصفیه خانه  از  بازدید  در  جعفری 
این  در  پساب  ساالنه  مترمکعب  میلیون   ۳۰ از  بیش  تولید  به   توجه 
بخش  آب  تأمین  برای  را  ظرفیت  این  از  استفاده  ضرورت  تصفیه خانه 

است. تأکید  مورد  صنعت 
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  امیرآبادی  احمد 
به بخش صنعت و فضای سبز  بازدید گفت: روند تخصیص پساب  این 
و  آب  تأمین  حوزه  در  که  دغدغه هایی  و  مسائل  تا  شود  تسهیل  باید 

شود. حل  دارد  وجود  قم  استان  در  سبز  فضای  توسعه 
حسن بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در این 
فاضالب  تصفیه خانه  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  و  امکانات  بازدید  
این تصفیه خانه ظرفیت  و گفت:  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  شماره سه 
تصفیه ۱۰۰ هزار مترمکعب فاضالب را در شبانه روز دارد و پاسخگوی 

است. نفر  هزار   ۵۰۰ تولیدی  فاضالب  تصفیه 
مدیرعامل شرکت آبفای قم تاکید کرد:

لزوم افزایش سهم قم از سدکوچری
همچنین حسن بختیاری  در  دیدار  با اتابک جعفری مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور روند کیفیت آب قم از سال ۹۰ تاکنون 
این سال ها شرایطی در کیفیت آب  را مورد توجه قرار داد و گفت: در 
آب  کیفیت  از  خاصی  سطح  روی  بر  را  مردم  ذائقه  که  شده  ایجاد  قم 

است. کرده  تنظیم 
نسبت  کوچری  سد  از  قم  سهم  تخصیص  درصدی   ۴۵ کاهش  از  او 
ماه  اسفند  تا  که  است  حالی  در  این  گفت:  و  داد  خبر  ماه  اسفند  به 
تخصیص ۸۲ درصدی از سد کوچری داشتیم و الزم است به شرایطی 
تا  یابد  تخصیص  کوچری  سد  از  قم  آب  درصد   ۶۵ حداقل  که  برسیم 

باشیم. شهر  در  آب  کیفیت  افزایش  شاهد 
حسن بختیاری می گوید: با کاهش تخصیص از کوچری باالجبار برای 
باعث  که  کردیم  مدار  وارد  را  زیرزمینی  آب شرب شهر چاه های  تأمین 

افزایش شوری آب شده است.
به گفته او پوشش شبکه فاضالب در شهر قم حدود ۴۲ درصد است در 

صورتی که میانگین کشوری ۵۶ درصد است.
برای  تقاضا  گوید   می  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
انشعاب فاضالب از سوی مردم وجود دارد ولی  توان توسعه فاضالب در 
حال حاضر بیش از این نیست؛ البته پیگیر مشارکت بخش خصوصی 
احداث  زمینه  در  نیز  سرمایه گذار  چند  و  هستیم  شبکه  توسعه  برای 

کردند. آمادگی  اعالم  پردیسان  انتقال  خط  و  تصفیه خانه 
او در پایان بر ضرورت افزایش مخازن آب در شهر قم در راستای توزیع 

عادالنه آب در شهر تأکید کرد.

خبـر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139804030011002788/1
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سند: ۹۳/۵/۲۶ دفتر خانه صادر کننده دفتر خانه ازدواج ۵۵ قم بین مورث 
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پرداخت بدهی اقدام و در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد. 
ابالغ شونده می  اجرا  نامه  آئین  ۱۸ اصالحی  بذکر است که طبق ماده  الزم 
ابالغها  کلیه  و  نمائید  اقدام  ثنا  سامانه  در  نام  ثبت  به  نسبت  سریعا  بایست 
ابالغ  و عدم  نام  ثبت  و مسئولیت عدم  انجام خواهد شد  از طریق آن سامانه 

 )۱۵۴۱۹ الف  بود.)م  خواهد  شما  برعهده  ها  اخطاریه  و  اوراق 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش


