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صفحه صفحه 66فردوس قم در لیگ برتر فوتسال ماندنی شدفردوس قم در لیگ برتر فوتسال ماندنی شد

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد   /   تلفن: 09184480402

 در دیدار دبیر ستاد امر به معروف قم با اصحاب رسانه مطرح شد:  در دیدار دبیر ستاد امر به معروف قم با اصحاب رسانه مطرح شد: 

انتقاد از بی توجهی مسئوالن به سگ گردانیانتقاد از بی توجهی مسئوالن به سگ گردانی

اینکه  بیان  با  گفت:  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل      ◄
مراکز  و  شهرها  پیرامون  در  بالصاحب  های  سگ  جمعیت  متأسفانه 
یکی  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  گسترده  بسیار  دالیلی  به  جمعیتی 
از ضوابط  افزایش جمعیت سگ ها، غذا دادن خارج  از مهمترین دالیل 
آنها  غذایی  امنیت  موجب  که  است  گاه  ناآ افراد  برخی  سوی  از  آنها  به 

است. شده 
اشاره  با  ایرنا  با  گفتگو  در  دوشنبه  روز  مشکینی  موسوی  رضا  سید 
بر  گفت:  قم  دامشهر  در  بالصاحب  های  سگ  آوری  جمع  موضوع  به 
اساس قانون، موضوع جمع آوری و ساماندهی سگ های بالصاحب در 
با بخشداری ها و  شهرها با شهرداری ها و در خارج از محدوده شهرها، 

هاست. دهیاری 
پیرامون  در  بالصاحب  های  سگ  جمعیت  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
شهرها و مراکز جمعیتی به دالیلی بسیار گسترده شده است، خاطرنشان 
کرد: یکی از مهمترین دالیل افزایش جمعیت سگ ها، غذا دادن خارج 

امنیت  موجب  که  است  گاه  ناآ افراد  برخی  سوی  از  آنها  به  ضوابط  از 
است. شده  آنها  غذایی 

های  سگ  افزود:  ادامه  در  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
حس  دلیل  به  و  پرداخته  ولد  و  زاد  به  غذایی،  تأمین  از  پس  بالصاحب 
در  و  شده  پرخاشگر  دیگری  موجود  هر  به  نسبت  دارند،  که  قلمروطلبی 
و  وحش  حیات  برای  شدت  به  توانند  می  غذا  به  دسترسی  عدم  صورت 

باشند. خطرناک  انسانها 
آنها  با اشاره به رفتار گله ای سگ های بالصاحب، رقابت غذایی  وی 
را  کفتار  و  روباه  شغال،  گرگ،  همچون  وحش  حیات  های  گونه  سایر  با 
جمعیت  حاضر  حال  در  که  دالیلی  از  یکی  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد 
گرفته  قرار  انقراض  خطر  در  یوزپلنگ  و  پلنگ  همچون  ها  گونه  برخی 

است. بالصاحب  و  گله  های  سگ  وجود  است، 
موسوی با بیان اینکه سگ های بالصاحب، به جمعیت های گیاهخوار 
همچون کل و بز، قوچ و میش، آهو و خرگوش وحشی نیز هجوم آورده و 

افزایش جمعیت سگ  برند، تصریح کرد: آسیب های  از میان می  را  آنها 
های بالصاحب برای محیط زیست دارای ابعاد گوناگونی است که عالوه 
بر خطرات جدی برای انسان ها از جمله بیماری هاری، باید مورد توجه 

جدی قرار بگیرد.   ►

◄    معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم گفت: تکمیل 
و راه اندازی شهرک خودرویی و شهرک صنوف در افزایش آرامش و سیما و 
منظر شهری به خاطر انتقال صنوف مزاحم به این شهرک ها می تواند نقش 

مهمی در مدیریت مطلوب شهری برجای گذارد.
مهدی اصفهانیان مقدم در جلسه شورای سازمان میادین میوه و تره بار 
داشت:  اظهار  سخنانی  طی  قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  و 
وضعیت  ساماندهی  زمینه  در  قابل توجهی  اقدامات  گذشته  ماه های  در 

است. گرفته  صورت   LPG گاز  کپسول های  واحدهای 
مهم  طرح  دو  صنوف  شهرک  و  خودرویی  شهرک  پروژه  وی،  گفته  به 

سازمان میادین است که هم اکنون بخشی از واحدهای این دو شهرک تحویل 
متقاضیان و بخش دیگر نیز با تکمیل عملیات عمرانی واگذار خواهد شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم اضافه کرد: تکمیل 
و راه اندازی شهرک خودرویی و شهرک صنوف در افزایش آرامش و سیما و 
منظر شهری به خاطر انتقال صنوف مزاحم به این شهرک ها می تواند نقش 

مهمی در مدیریت مطلوب شهری برجای گذارد.
اصفهانیان مقدم همچنین در ادامه این جلسه، نسبت به مصرف بهینه 
برق در جایگاه های سوخت و ساماندهی واحدهای عرضه میوه و تره بار در 

میدان شهید مطهری تأکید کرد.     ►

قم  شش  منطقه  شهرداری  مدیر      ◄
و  عمرانی  عملیات  اجرای  به  اشاره  با 
خیابان  در  واقع  نرگس  بوستان  بهسازی 
با  پروژه  ا ین  گفت:  ابراهیم)ع(،  امامزاده 
حال  در  ریال  میلیارد   5 بالغ بر  اعتباری 

است. انجام 
شش  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 

اینکه  بیان  با  ترکمن  احمد  قم،  شهرداری 
کالبدی  تغییر  و  شهرنشینی  روند  توسعه 
روزمره  نیازهای  با  متناسب  محیط شهری 
محیطی  کیفی  ارزش های  که  شده  باعث 
بیشتر موردتوجه واقع شود اظهار داشت: 
فضاهای  قابل توجه  نقش  حاضر  حال  در 
و  روانی  نیازهای  تأمین  در  شهری  سبز 

پوشیده  کسی  بر  شهروندان  اجتماعی 
. نیست

تعمیر  و  بازسازی  به  توجه  لزوم  به  وی 
بوستان ها و پارک های محله ای اشاره کرد 
شهری  سبز  فضاهای  و  پارک ها  افزود:  و 
دچار  زمان،  طول  در  و  احداث  زمان  از 
بهسازی  و  مرمت  به  نیاز  و  شده  فرسایش 

عالوه  آن  کارکردهای  تداوم  با  تا  دارند 
خدمات  شهری،  منظر  و  سیما  ارتقای  بر 

شود. ارائه  شهروندان  به  بهینه ای 
با  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
اقدامات  درصدی   ۸۵ پیشرفت  به  اشاره 
نرگس  بوستان  در  اجرایی  و  عمرانی 
کرد:  ابراز  ابراهیم)ع(  امامزاده  خیابان 

با  بوستان  این  تعمیرات  و  بازسازی 
زیرسازی  جدول گذاری،  نظیر  اقداماتی 
نهر  اصالح  و  تعمیرات  کفپوش،  اجرای  و 

می گیرد. صورت  و…  کانیو 
اعتباری  با  پروژه  ا ین  وی،  گفته  به 
انجام  حال  در  ریال  میلیارد   ۵ بالغ بر 

► است.   

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد:
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ایجاد یک شغل عجیب؛ مستاجر تخلیه کن!

شیوه های غیراخالقی تخلیه 
مستاجران                   
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گزیـده خبـرها

مطالبه مهم قم از مسئوالن 
اصالح یارانه ها

نخستین  ترجیحی  ارز  حذف  است  گفته  جمهور  رئیس  اول  معاون 
حلقه از اصالحات اقتصادی است. ماجرای حذف ارز ترجیحی از پاییز 
از آن بطور جدی در دستور کار دولتمردان  سال گذشته و حتی پیش 
پاییز 1400 در رپرتاژهای پی در پی سعی  از  قرار گرفت و رسانه ملی 
آن  حذف  های  ضرورت  و  فواید  و  حمایتی  ارز  این  مضرات  بیان  در 
داشت. این روند تا پایان ماه مبارک رمضان در سال 1401 ادامه یافت 
تا آنکه در شب تعطیالت عید فطر ناگهان خبری مبنی بر آزاد شدن آرد 
ماکارونی در رسانه ها پیچید و بالفاصله قیمت های جدید این غذای 
متداول و ساده در همه جا پیچید و قفسه فروشگاه ها در اندک ساعاتی 

از ماکارونی خالی شد.
این رویداد، رونمایی از طرح حذف ارز حمایتی یا ترجیحی بود که 
از سفره و معیشت مردم خصوصا اقشار کم برخوردار  برای پشتیبانی 
کاالی  قلم  چهار  قیمت  شدن  آزاد  آن  پی  در  گردید.  می  پرداخت 
عنوان  دولت  طرح  تمام  و  پایه  آنها  از  حمایتی  ارز  حذف  و  اساسی 
اعالم  اساسی  کاالی  قلم  چهار  جزء  به  کردند  تصریح  وزراء  و  گردید 

ندارد. وجود  دیگری  خدمات  و  کاال  نوع  هیچ  گرانی  اجازه  شده 
این تصمیم و تبعات فوری آن آنچنان سنگین بود که بازار مایحتاج 
احتکارها  و  کمبودها  انواع  از  ای  سابقه  کم  تالطم  دچار  را  عمومی 
از  پیشگیری  برای  دولت  آنکه  تا  ساخت  متحیر  را  مردم  و  نمود 
اختالل زندگی و نظم عمومی جامعه مبالغی را در حساب سرپرستان 
خانوارها واریز نمود تا به تعبیر خود بجای پرداخت ارز دولتی به وارد 
کنندگان و مقابله با سوء استفاده های گسترده، مبالغ آن را مستقیم 

دهد. اختصاص  مردم  خود  به 
به  غذایی  استراتژیک  مواد  یا  ارزاق  قاچاق  از  جلوگیری  همچنین 
کشورهای همسایه هدف عمده دیگر از اصالح یارانه اعالم گردید. در 
واقع دو عامل مقابله با هدر رفت منابع ارزی و نیز قاچاق ارزاق اساسی 
یارانه ها عنوان شد  برنامه اصالح  ترین دالیل  از مرزها، مهم  به خارج 
است و همزمان افزایش منابع دولت برای حمایت از تولید و این گونه 

از فواید ضمنی دیگر این اقدام برشمرده می شود. امور نیز 
بر تالش برای رساندن مستقیم منابع  به عبارت دیگر دولت عالوه 
ارز حمایتی به خود مردم، امیدوار به برخورداری از درآمدهای ناشی 

از منابع باقی مانده ارزی برای دیگر مصارف است.
با وجود تأکیدهای مکرر مسئوالن دولتی در سطوح ملی و استانی 
بر انحصار گرانی ها بر چهار قلم کاالی اساسی تعیین شده و زحمات 
اما  و قیمت های غیرمنطقی  و کمبود  احتکار  با  مقابله  برای  گسترده 
متوقف  تنها  نه  اقتصاد  و  بازار  های  بخش  تمامی  در  ها  گرانی  روند 
رقم  مردم  برای  را  دشواری  معیشت  و  است  گرفته  شتاب  بلکه  نشده 
و  ها  چهره  و  قم  تقلید  معظم  مراجع  صریح  تذکر  با  آنجا  تا  است  زده 

است. بوده  همراه  استان  فرهنگی  و  دینی  های  شخصیت 
شناخته  ملی  سطح  در  که  قم  استان  دلسوزان  برخی  رابطه  این  در 
شده هستند از رئیس جمهور و دولت خواسته اند تا حد مشخصی برای 
گرانی ها تعیین کنند و به مردم اعالم کنند نقطه توقف یا پایان افزایش 
حاصل  توان  می  را  منطقی  و  ساده  مطالبه  این  کجاست؟  ها  قیمت 
از  و فرزانگان قم دانست که هیچگاه  رشدیافتگی فرهیختگان و علماء 
سؤاالتی  و  ها  حرکت  چنین  رود  می  امید  و  اند  نبوده  غافل  مردم  درد 
از مسئوالن موجب اصالح رویه ها در امر اداره معیشت جامعه گردد.

سرمقـالـه



در  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل       ◄
این استان حدود ۱۳۲ هزار متقاضی در سامانه 
که  اند  کرده  نویسی  نام  مسکن  ملی  نهضت 
شرایط  حائز  متقاضی    ۶۵۲ و  هزار   ۶۱ تاکنون 

اند. شده 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 

کل راه و شهرسازی استان قم، محمد صادقی در 
افراد حائز شرایط،  میان  از  افزود:  و گویی  گفت 
حساب  افتتاح  متقاضی   ۷۳۹ و  هزار   ۲۵ برای 
آنان  از  انجام شده است که ۱۸ هزار و ۲۷۹ تن 

آورده اولیه را واریز کرده اند.
استان  نامی در  ثبت  فازهای  وی در خصوص 

 ۹۱۹ و  هزار  چهار  یک،  فاز  در  داد:  توضیح  قم 
 ۹۴۴ و  هزار   ۲۲ پنجم،  فاز  در  ۹۸؛  سال  در  تن 
ششم  فاز  در  و   ۱۴۰۰ خرداد  در  متقاضی   ۴
یعنی طرح نهضت ملی مسکن ۹۲ هزار و ۷۲۹ 

اند. کرده  نویسی  نام  متقاضی 
نامه  تفاهم  و  نام نهادی  وی در خصوص ثبت 
ای اظهار کرد: تعداد ۱۱ هزار و ۱۱۲  متقاضی 
کارگری،  تعاون،  اتاق  مانند  نهادی  فازهای  در 
مهندسین، جهاد کشاورزی و غیره ثبت نام کرده 
تفاهم  انعقاد  از  بعد  آنان  پاالیش  فرآیند  که  اند 

شود. می  انجام  نامه 
قم،  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  گفته  به 
در حال حاضر پاالیش متقاضیان فازهای عمومی 
پنج و ۶ در حال انجام است و با توجه به زمان بر 
متقاضیان  ای  مرحله  در هیچ  فرآیند،  این  بودن 
نیاز به مراجعه حضوری به این اداره کل ندارند.

متقاضیان  تمامی  برای  کرد:  تصریح  صادقی 
که حائز شرایط چهار گانه اعالمی هستند، زمین 
مسکونی  واحد  آن  تبع  به  و  شد  خواهد  تأمین 

شود. می  احداث 
 ۴۰ متقاضیان  تمامی  اولیه  آورده  گفت:  وی 
میلیون تومان است که طی دو مرحله ۲۰ میلیون 
در  که  شد  خواهد  اخذ  متقاضیان  از  تومانی 
صورت عدم واریز در موعد مقرر حذف می شوند.

در  اجرایی  آغاز عملیات  صادقی در خصوص 
اراضی ۵۶۰ هکتاری اظهار کرد: آماده سازی و 
زیر سازی این اراضی به زودی آغاز می شود و بعد 
اراضی  این  روی  بر  ساخت  عملیات  آن  اتمام  از 

کلید خواهد خورد.
سازندگان  انتخاب  نحوه  خصوص  در  وی 
توضیح داد: در این طرح از سازندگان حرفه ای 
استفاده خواهد شد و در همین راستا، کارگروهی 
متشکل از راه و شهرسازی، استانداری و سازمان 
صالحیت  بررسی  برای  استان  مهندسی  نظام 

است. شده  ایجاد  سازندگان 
برای  ویژه  تسهیالت  ارائه  به  صادقی 
زمین  مالکین  گفت:  و  کرد  اشاره  خودمالکین 
دریافت  برای  توانند  می  فرسوده  واحدهای  یا 
یا  ساخت  تومانی  میلیون   ۴۰۰ تسهیالت 
کنند. نویسی  نام  سامانه  در  واحد  بازسازی 

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان با 
اشاره به این که فرآیند پاالیش متقاضیان زمان بر 
است خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از ۲۰ تن 
از کارکنان این اداره کل در حال انجام و پاالیش 
مدارک و فرم ج متقاضیان هستند، این فرآیند به 
شود.از  می  انجام  متقاضیان  تمامی  برای  مرور 
این رو مراجعه حضوری متقاضیان باعث طوالنی 

تر شدن فرآیند پاالیش خواهد شد.     ►

در  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل       ◄
  ۲۸۰ میلیون،   ۳۴ جاری،  سال  خردادماه 
اقتصادی  فعاالن  توسط  ۷۴۲ دالر کاال  و  هزار 
کشورهای  به  استان  این  گمرکات  طریق  از 

شد. صادر  جهان  مختلف 
بیان  ایرنا،  با  درگفتگو  دریکوندی  اسفندیار 
 ۸۷۹ کرد: این میزان صادرات در قالب تعداد 
از  ُتن   ۷۱۴ و  هزار   ۴۵ وزن  به  و  اظهارنامه 
هدف  کشورهای  به  قم  استان  گمرکات  طریق 

پذیرفته است. صورت 
در  استان  صادرات  حجم  گفت:  وی 
۱۳۹ و  خردادماه از نظر ارزش دالری بیش از 
از نظر وزنی ۱۸۷ درصد نسبت به مدت مشابه 

داشت. رشد  قبل  سال 

مثبت  تاثیرگذاری  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی  توسعه  در  قم  گمرکات  فعالیت های 
قم  استان  گمرکات  کل  درآمد  افزود:  استان، 
درصد   ۱۵۴ با  نیز  سال جاری  خردادماه  در 
به  قبل  سال   مشابه  مدت  به  نسبت  افزایش 

رسید.  ریال  میلیارد   ۴۶۷ رقم 
اخیر  سال های  طی  داد:  ادامه  دریکوندی 
فرآیندهای  تسهیل  برای  فراوانی  تالش های 
و  گرفته است  صورت  قم  گمرکات  در  اداری 
گمرکی  امور  از  زیادی  بسیار  حجم  اکنون 
استان  این  در  اقتصادی  فعاالن  نظر  مورد 
انجام  الکترونیکی  و  غیرحضوری  صورت  به 

. د می شو
 ۵۴ خردادماه،  در  همچنین  گفت:  وی 

۴۸۵ دالر کاال در قالب  ۶۷۳ هزار و  میلیون و 
 ۴۲۰ و  پنج هزار  وزن  و  اظهارنامه   ۲۵۵ تعداد 
که  شد  کشور  وارد  قم  گمرکات  طریق  از  ُتن 
مورد  اساسی  کاالهای  را  آن  حجم  بیشترین 
استفاده در  و تجهیزات مورد  و مواد  نیاز مردم 

می دهد. تشکیل  تولیدی  واحدهای 
زمینه  در  قم  گمرکات  داشت:  بیان  وی 
گسترده  صورت  به  نیز  کاال  قاچاق  با  مقابله 
ماه  طی  رابطه  همین  در  و  دارد  فعالیت 
قاچاق  به  مظنون  پرونده   ۴۸ تعداد  گذشته، 
در  ریال  میلیارد   ۷۰ از  بیش  ارزش  به 
مراحل  که  شد  تشکیل  قم  استان  گمرکات 
در  قانونی  نهادهای  توسط  آن  به  رسیدگی 

► است.      جریان 
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رییس علوم پزشکی قم در 
خصوص افزایش آمار کرونا 

هشدار داد

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به افزایش میزان مثبت شدن 
تست های کرونا در این استان هشدار داد.

مصری  مهدی  قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تست های  افزایش  شاهد  متاسفانه  داشت:  بیان  گفت وگویی  در 
تقاضا می کنیم  از همشهریان  رو  این  از  و  در قم هستیم  مثبت کرونا 
دستورات بهداشتی را رعایت و در راستای انجام واکسیناسیون کامل 

کنند. اقدام 
چهار  و  پذیرش  کرونا  عالئم  با  بیمار  پنج  قم  در  امروز  است  گفتنی 
بیمار کرونا مثبت نیز در مراکز درمانی استان بستری شدند؛ در حال 
حاضر ۱۰ بیمار مبتال به کرونا در قم بستری هستند، همچنین از ۳۰ 
مورد تست گرفته شده در طی بیست و چهار ساعت اخیر جواب ۱۳ 
مورد آن مثبت بوده است؛ مجموع واکسن تزریق شده کرونا در استان 

قم نیز به یک میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۱ مورد رسید.
مردم  عموم  از  اطالعیه ای  در  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  همچنین 
به  مشکوک  عالئم  هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواسته است  استان 

نمایید. مراجعه  منتخب  مراکز  به  اداری  ساعت  در  کرونا 
این مراکز عبارت اند از: مرکز امام حسن عسگری)ع( در شهرک امام 
امام حسین)ع(؛ مرکز  ۴، جنب مسجد  حسن عسگری، مقابل کوچه 
کریمی،  شهید  بلوار  صدوق،  متری   ۴۵ انتهای  در  خمینی)ره(  امام 
ایمان،  خیابان  پردیسان،  در  پردیس  مرکز  لقمان؛  خیابان  مقابل 
عصر،  ولی  متری   ۱۶ آباد،  شیخ  انتهای  در  فرقانی  مرکز  و   ۵ کوچه 

.۴۴ کوچه 

یکی از مجموعه های آبی قم در پی فوت یک 
نوجوان، پلمب شد

15 نفر بازداشت شدند

در پی وقوع حادثه ناگوار روز شنبه برای یک نوجوان پسر در یکی از 
مجموعه های آبی شهر قم، این مجموعه با دستور مقام قضایی پلمب 

و 15 نفر شامل متصدیان و غریق نجات های آن بازداشت شدند.
از  یکی  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  قم  دادسرای  عمومی  روابط 
مجموعه های آبی قم در پی بروز حادثه برای یک نوجوان پلمب شد.
گرفت،  قرار  ایرنا  اختیار  در  یکشنبه  عصر  که  اطالعیه  این  در 
نوجوان  یک  برای  گذشته  روز  ناگوار  حادثه  وقوع  پی  در  آمده است: 
دستور  به  مجموعه  این  قم،  شهر  آبی  مجموعه های  از  یکی  در  پسر 
نجات ها  غریق  و  متصدیان  شامل  نفر   ۱۵ و  پلمب  قضایی  مقام 

شدند.  بازداشت 
دست  در  حادثه  وقوع  چرایی  مختلف  حاکیست:جوانب  اطالعیه 
اطالع  به  آن  نتیجه  کارشناسی،  مراحل  انجام  از  پس  و  است  بررسی 

رسید.  خواهد  مردم 
۱۲ ساله  نوجوان  ۱۱۵ استان یک  اورژانس  روز گذشته  گفتنی است 
را از یکی از مراکز تفریحی ورزشی قم با حالت احیای قلبی ریوی به 
اورژانس  کادر  تالش  وجود  با  کرد،  منتقل  قم  درمانی  مراکز  از  یکی 
از  را  خود  جان  نوجوان  این  متاسفانه  وی،  احیای  بر  بیمارستان  و 

داد. دست 
پزشکی قانونی استان هم با تائید جانباختن این نوجوان اعالم کرد؛ 

علت دقیق فوت در دست بررسی است.

با حضور استاندار قم؛
دو هتل با سرمایه گذاری 110 

میلیارد تومانی افتتاح شد 

میلیارد   110 سرمایه گذاری  و  تخت   210 ظرفیت  با  اقامتی  مرکز  دو 
استاندار  حضور  با  قم  شهر  مرکزی  هسته  در  خصوصی  بخش  تومانی 

گرفت. قرار  برداری  بهره  مورد  و  افتتاح  قم 
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمد تقی شاهچراغی 

عصر یکشنبه دو هتل را در مرکز شهر قم افتتاح کرد.
یکی  را  اقامتی  فضاهای  توسعه  افتتاح،  این  حاشیه  در  قم  استاندار 
و  قم  زائرپذیری  موقعیت  گفت:  و  برشمرد  قم  نیازهای  ترین  مهم  از 
دو  را  بخش  این  در  گذاری  سرمایه  اهمیت  کافی،  اقامتی  مراکز  نبود 

است. کرده  چندان 
زمینه  در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  از  که  این  بر  تاکید  با  وی 
ساخت هتل در قم استقبال می کنیم تصریح کرد: بانک ها و دستگاه 
را برای سرمایه گذاران این حوزه  باید تسهیالت بیشتری  های استان 

برطرف کنند. را  موانع  و  فراهم 
قبل  سال  دو  از  هتل  دو  این  اجرایی  عملیات  می شود،  خاطرنشان 
میلیارد   110 مبلغ  به  خصوصی  بخش  اعتبار  با  و  بود  شده  شروع 
 210 مجموع  در  هتل  دو  این  افتتاح  با  و  است  شده  ساخته  تومان 

شد. افزوده  قم  اقامتی  مراکز  ظرفیت  به  تخت 

برگزاری کمیته افتتاح پروژه های شهرداری قم
خبرهای خوش شهری در راه 

است

کمیته افتتاح پروژه ها با حضور شهردار قم با هدف تسریع در تکمیل 
پروژه های شهری برگزار شد.

نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  دکتر  حضور  با  پروژه ها  افتتاح  کمیته 
شد. برگزار  امروز  شهری  مدیران  و  قم  شهردار 

رسیدن  بهره برداری  به  و  اتمام  در  تسریع  باهدف  که  کمیته  این  در 
پروژه ها  چالش های  و  مشکالت  شد،  برگزار  شهر  سطح  پروژه های 

شد. ارائه  راهکارهایی  و  قرارگرفته  موردبررسی 
بر  اجرا  و  افزایش کیفیت  لزوم تسریع،  بر  قم  این جلسه شهرداری  در 

کرد. تأکید  مشخص شده  زمان بندی  اساس 
شهر  عمرانی  پروژه های  وضعیت  آخرین  راستا  این  در  است  گفتنی 
موردبررسی قرار گرفت و روزهای آینده خبرهای خوشی در این زمینه 

راه است. در 

پیش بینی توسعه 8 هکتاری 
فضای سبز پردیسان قم در سال 

جاری
هکتاری  هشت  توسعه  پیش بینی  از  قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 

فضای سبز پردیسان در سال جاری خبر داد.
محمدحسین  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
علی اکبری با اشاره به اهمیت توسعه هر چه بیشتر فضای سبز شهری 
و  نشاط  سطح  ارتقای  در  بسزایی  نقش  سبز  فضای  داشت:  اظهار 
شادابی شهر داشته و در این خصوص مدیریت شهری اهتمام ویژه ای 

است. داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
درختان  کاشت  که  بوده  این  شهری  مدیریت  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
مثمر در دستور کار باشد، ابراز کرد: از میان درختان مثمر انار، زیتون 

و توت و از میان درختان غیر مثمر نارون و پده کاشت می شوند.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به اینکه قسمت قابل توجهی 
بلوار  کرد:  خاطرنشان  بود  خواهد  معابر  حاشیه  در  کاشت ها  از 
۲۲بهمن، خیابان اردیبهشت و معابر مسکن مهر ازجمله معابری بوده 

داده اند. اختصاص  خود  به  را  درخت  کاشت  بیشترین  که 

خبـرخبـر

خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته  رئیس      ◄
بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  امکانات  و 
مسائل  نظام  گذشته  سال  یک  طول  در  اینکه 
دسته بندی شده  و  احصاء  قم  شهر  محله   ۱۱۶
در  شهروندان  مطالبات  از  بخشی  گفت:  است 
گنجانده   ۱۴۰۱ سال  بودجه  در  محالت  این 
اجرایی  فرآیند  در  مطالبات  از   بخشی  که  شد 

است. شدن 
اشاره  با  اینکه  به  اشاره  با  آمره  معصومه 
گرفته  صورت  بسترسازی های  و  اقدامات  به 
امکانات  و  خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته 
شورای اسالمی شهر قم اظهار داشت: در یک 
برای  مناسبی  بستر  کمیته،  این  فعالیت  سال 
عادالنه  توزیع  روند  تبدیل  و  اهداف  تحقق 
مدیریت شهری  در  اصلی  راهبردی  به  خدمات 

شده است . فراهم  قم 
در طول یک سال گذشته  اینکه  بیان  با  وی 
و  احصاء  قم  شهر  محله   ۱۱۶ مسائل  نظام 
بخشی  شد:  یادآور  است  دسته بندی شده 
در  محالت  این  در  شهروندان  مطالبات  از 
از   که بخشی  ۱۴۰۱ گنجانده شد  بودجه سال 

است. شدن  اجرایی  فرآیند  در  مطالبات 
و  خدمات  عادالنه  توزیع  کمیته  رئیس 
با بیان اینکه  امکانات شورای اسالمی شهر قم 
شهرداران  همراهی  با  کمیته،  تشکیل  زمان  از 
از  مناطق و بسیج محالت، بازدیدهای میدانی 
گرفته  صورت  قم  شهر  مختلف  محالت  سطح 
مسئوالن  با  هم  متعددی  جلسات  گفت:  است 
جهادی،  گروه های  شهرداری،  در  ذیربط 

همین  در  محالت  معتمدان  و  صاحب نظران 
است. برگزارشده  ارتباط 

طی  که  اقداماتی  ازجمله  داد:  ادامه  وی 
کمیته  این  تشکیل  از  بعد  و  گذشته  سال  یک 
اجرایی شده  است، می توان به نظارت میدانی 
و  نیازها  تعیین  هدف  با  محالت  در  حضور  و 
تعیین اولویت های محالت با مشارکت مردمی، 
و  جهادی  گروه های  ظرفیت  از  استفاده 
اجتماعی  فعاالن  با  مستمر  جلسات  و  مساجد 
خدمات  عادالنه  توزیع  در  مشارکت  جلب  برای 

کرد. اشاره  امکانات  و 
با  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تأکید  با  آمره 
در  منظم  جلسات  و  محالت  معتمدین  حضور 
مطالبه  هشت گانه،  مناطق  شهرداری  محل 
درخواست های  وضعیت  تعیین  برای  گری 
جلسات  در  که  شهروندان  گذشته  سال 
بود  مطرح شده  میدانی  بازدیدهای  و  کمیته 
با  مناسب  همکاری  افزود:  است  آغازشده 
برای تسریع در  و استانی  دستگاه های اجرایی 
از  برخوردار یکی  نظام مسائل محالت کم  حل 

است. بوده  کمیته  دستاوردهای 
احصای  برای  محالت  معتمدین  با  مشورت 
یک  منطقه  در  خدمات  عادالنه  ارائه  و  نیازها 

قم
قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر  همچنین 
برقراری  کرد:  اظهار  نشست  این  حاشیه  در 
نظرات،  دریافت  برای  شهروندان  با  ارتباط 
مهم ترین  از  یکی  پیشنهادات  و  انتقادات 
شهری  مدیریت  در  برنامه ریزی  شاخص های 

پویاتر  و  مستمر  ارتباط  این  چه  هر  و  است 
تعیین  و  برنامه ریزی  برای  آن  اثرگذاری  باشد، 

بود. خواهد  بیشتر  پروژه ها  اولویت 
در  اینکه  بیان  با  محمدرضاخانی  مجید 
قومیتی،  و  فرهنگی  گستردگی  با  یک  منطقه 
بافت های  و  فرسوده  و  تاریخی  بافت های 
کرد:  ابراز  هستیم  مواجه  بلندمرتبه  و  جدید 
گسترده تر  را  منطقه  نیازهای  حیطه  موارد  این 
یک  منطقه  شهرداری  فعالیت های  و  می کند 

دارد. قابل توجهی  تنوع 
به  اشاره  با  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
در  خدمات  و  امکانات  عادالنه  توزیع  اینکه 
نیازهاست،  شناسایی  نیازمند  منطقه  سطح 
احصا  برای  گزینه  بهترین  کرد:  تصریح 
همفکری  منطقه  نیازهای  و  مشکالت  مسائل، 
مردم  دل  در  که  بوده  محالت  معتمدین  با 
به صورت  محله ها  شرایط  و  مسائل  از  و  هستند 

گاهند. آ کامل 
با  مشورت  طریق  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
شناخت  آن ها  از  اطالعات  اخذ  و  معتمدین 
و  می کنیم  پیدا  منطقه  کل  به  نسبت  خوبی 
برنامه ها  بهتر  اجرای  و  برنامه ریزی  برای  آن  از 

می کنیم. استفاده 
اینکه  بر  تأکید  با  محمدرضاخانی 
از  برآمده  نیز  شهر  اسالمی  شورای  نمایندگان 
دل مردم هستند، عنوان کرد: اعضای شورای 
بین  ارتباط  برقراری  برای  گزینه  بهترین  شهر 
را  پررنگی  نقش  و  هستند  شهرداری  و  مردم 

► کند.   ایفا  دراین باره  می تواند 

احصا و دسته بندی نظام مسائل ۱۱۶ محله شهر قم

نگاه راهبردی مدیریت شهری در توزیع عادالنه 
خدمات در سطح شهر

مدیرکل راه و شهرسازی قم:

۶۱ هزار متقاضی در قم حائز شرایط طرح نهضت ملی مسکن شدند

مدیرکل گمرکات:

۳۴ میلیون دالر کاال در خردادماه از گمرکات قم صادر شد
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در دیدار دبیر ستاد امر به معروف قم با اصحاب رسانه مطرح شد:

انتقاد از بی توجهی مسئوالن به 
سگ گردانی

متاسفانه  گفت:  قم  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
های  سگ  دارویی  و  غذایی  مواد  های  فروشگاه  برای  صمت  وزارت 
حال  در  سگ گردانی  معضل  و  کند  می  صادر  مجوز  ولگرد  و  تزئینی 

است. گسترش 
اصغر  علی  والمسلمین  حجت االسالم  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
از  به برخی  اهالی رسانه، طی سخنانی  از  با جمعی  گرجی در دیدار 
سگ های  فروش  و  خرید  و  گردانی  سگ  جمله  از  جامعه  در  منکرات 
گفت:  و  کرد  اشاره  جامعه  برای  آنان  بهداشتی  مخاطرات  و  زینتی 
از  غیر   -  ) ولگرد  سگ  هراش)  کلب  اصطالح  به  نگهداری  و  فروش 
آموزش  امداد  در  که  سگی  یا  نگهبان  سگ  شکاری،  سگ  گله،  سگ 
های  فروشگاه  برای  صمت  وزارت  متاسفانه  اما  نیست  جایر  دیده- 
مواد غذایی و دارویی سگ های تزئینی و ولگرد مجوز صادر می کند 

است. گسترش  حال  در  سگ گردانی  معضل  و 
حفظ  لزوم  بر  قم  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
این  به  باید نسبت  و گفت: مسئوالن  تاکید کرد  شأن شهر مقدس قم 

کنند. تالش  آن  حفظ  برای  و  داشته  توجه  جایگاه 
معرفی  راستای  در  ستاد  این  با  رسانه ها  بیشتر  همکاری  بر  تاکید  با 
آثار علمی فرهنگی ستاد امر به معروف گفت: راه اندازی پویش امربه 
رسانه  اصحاب  مشارکت  با  که  است  موضوعی  مسئوالن  ویژه  معروف 

شود. دنبال  مطلوب  شیوه  به  می تواند 

چرا بهبودیافتگان از کرونا به درد معده و روده 
مبتال می شوند؟

چگونه روده خود را تقویت 
کنیم؟ 

میکروبیوم  زیرا  دارد  جدی  عواقب  روده  ناحیه  به  عفونت  ورود 
اسهال،  التهاب،  باعث  است  ممکن  و  می دهد  تغییر  را  روده  ناحیه 

شود. خوردن  غذا  حین  غیرطبیعی  درد  و  سوءهاضمه 
به نقل از هلث، در حالی که معموال تب، سرفه شدید، گلودرد و لرز به  
با روش های  عنوان عالئم اصلی کووید ۱۹ شناخته می شود، ویروس 
و  روده  طبیعی  عملکرد  در  اختالل  جمله  از  انسان  بدن  بر  بیشتری 

می گذارد. تاثیر  معده 
یا  که  بیمارانی  از  زیادی  تعداد  اکسپرس  ایندیان  گزارش  اساس  بر 
و  روده  رنج می برند، مشکالت  آن  از  یا  یافته اند  بهبود  بیماری  این  از 

کرده اند. تجربه  را  معده 
کرد:  اظهار  دیابت،  به  مبتال  بیماران  ورزش   مربی  چودری،  راشی 
از بیماران در مرحله پس از کووید ۱۹ مشکالت روده و  تعداد زیادی 

می کنند. تجربه  را  معده 
بیماران  معده  به  ویروس  حمله  احتمالی  دلیل  توضیح  در  چودری 
در  تنفسی  بیماری  یک  عمدتا   ۱۹ کووید  اینکه  علی رغم  گفت: 
تاثیر  نیز  معده  و  روده  عملکرد  بر  عفونت  این  می شود،  گرفته  نظر 

می گذارد.
به  اتصال  برای  ویروس  تمایل  مشکل  این  اصلی  دلیل  افزود:  وی 
روده  در  زیاد  تعداد  به  که  است   ACE۲ نام  به  پروتئینی  گیرنده های 
انسان وجود دارد. ورود عفونت به ناحیه روده عواقب جدی دارد زیرا 
التهاب،  باعث  و ممکن است  تغییر می دهد  را  روده  ناحیه  میکروبیوم 

شود. خوردن  غذا  حین  غیرطبیعی  درد  و  سوءهاضمه  اسهال، 
باعث  می تواند  روده  قسمت  در  ویروس  وجود  کرد:  بیان  چودری 
شکم درد به دلیل التهاب اعصاب روده شود. دلیلی که این مشکل را 
بدتر می کند، این واقعیت است که ماندگاری ویروس در قسمت روده 
در مقایسه با دستگاه تنفسی طوالنی تر و ممکن است هفته ها بعد از 

باشد. داشته  ادامه  تنفسی  سیستم  از  ویروس  شدن  خارج 
روده  بر  کشنده  ویروس  تاثیر  با  مبارزه  برای  چودری  که  راهی  تنها 

است. روده  میکروبیوتای  تقویت  کرده،  پیشنهاد 
در ذیل چند پیشنهاد برای کمک به بیماران برای احساس بهتر ارائه 

شده است.
بهبود  به  می تواند  غذایی  رژیم  از  شده  فرآوری  غذاهای  تمام  حذف 
مشکل روده کمک زیادی کند. با وجود اینکه مصرف غذاهای سریع 
اما کسانی که  فرآوری شده حتی در مواقع عادی مشکل ساز است  و 
فرآوری  از غذاهای  به هر قیمتی  باید  رنج می برند،  روده  از مشکالت 

کنند. اجتناب  شده 
از  ناشی  درد  می تواند  نیز  میوه ها  و  سبزیجات  زیادی  مقدار  مصرف 

دهد. تسکین  را  روده  قسمت  در  التهاب 
و  است  مفید  روشی  همیشه  مایعات  و  آب  کافی  مقدار  نوشیدن 
می برند،  رنج  کووید  از  پس  بیماری های  از  که  بیمارانی  به  می تواند 
تامین  به  از داخل بدن همچنین  به حذف سموم  مایعات  کمک کند. 

/ایسنا کرد.  خواهد  کمک  اندام ها  به  بیشتر  اکسیژن 

خبـر

علی مؤمن حجازی رئیس سازمان      ◄
ارتباطات شهرداری قم  و  فناوری اطالعات 
مؤلفه های  تبیین  به  مفصل  گفتگویی  در 
قم  شهر  هوشمندسازی  مسیر  در  تأثیرگذار 
پرداخت و تأکید کرد شهر هوشمند نیازمند 

است. هوشمند  مردمی 
راضیه رضایی:  بیش از سه دهه از طرح 
تازه  و شروع فصل  مفهوم »شهر هوشمند« 
زندگی در جهان می گذرد، شهری که در آن 
از داده ها  استفاده  برای  فناوری  از ظرفیت 
در پلتفرم ها استفاده می شود تا شهروندان 

از خدمات بهتری برخوردار شوند.
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  اگرچه 
است  هوشمند  شهر  اصلی  مشخصه 
باعث  اتوماتیک  صورت  به  فناوری  اما 
هوشمندی نمی شود و شهروندان نیز نقش 
کلیدی در پذیرش و توسعه تکنولوژی دارند. 
می شود  سالی  چند  نیز  قم  شهرداری 
و  اطالعات  فناوری  سازمان  راه اندازی  با 
دهکده  این  وارد  »فاوا«  همان  یا  ارتباطات 
ایجاد  با  کرده  تالش  و  شده  جهانی 
در  شهروندی  پلتفرم های  و  زیرساخت ها 
این  با  اما  بردارد  گام  هوشمندسازی  مسیر 
صد  چند  و  میلیون  یک  کالن شهر  حال، 
از  بهره مندی  تا  همچنان  قم  نفری  هزار 
اینترنت  نظیر  هوشمندسازی  مؤلفه های 
سیستم  هوشمندسازی  شهری،  وای فای 
پارکینگ  اقتصادی،  اکوسیستم  ترافیک، 
ناوگان  توسعه  پاک،  انرژی  هوشمند، 
دارد. فاصله  الکتریکی  و  برقی  حمل ونقل 
شهرداری  فاوای  سازمان  رئیس  گفته  به 
توسعه  حوزه  در  شهرداری  مجموعه  قم، 
زیرساخت های سخت افزاری، »مرکز داده« 
را افتتاح کرده و حدود ۸۰ سامانه  نرم افزاری 
نیز فعال هستند اما شهر هوشمند نیازمند 
وجود  با  که  چرا  است،  هوشمند  مردمی 
ناوگان  الکترونیکی در  پرداخت های  توسعه 
از  درصد   ۲۰ حدود  هنوز  اتوبوسرانی، 
شهروندان از روش پرداخت نقدی استفاده 

می کنند.
سازمان   رئیس  حجازی  مومن  علی 
ارتباطات شهرداری قم  و  فناوری اطالعات 
چالش ها  تبیین  به  »شهر۲۰«  با  گفتگو  در 
هوشمند  شهر  اجرای  راه  سر  موانع  و 
از  شهروندان  بهره مندی  درباره  و  پرداخت 
الکترونیکی،  پرداخت های  اشیاء،  اینترنت 
خدمات  سامانه  نظارتی،  دوربین های 
پاسخ  هوشمند  پارکینگ های  و  شهروندی 

. گفت
محور  عنوان  به  هوشمند  شهر  از 
می شود،  یاد  شهری  توسعه  و  تحول 
برای  برنامه هایی  چه  قم  شهرداری 

دارد؟ هوشمندسازی  توسعه 
مقابله  جهت  جدید  مفاهیم  از  یکی 
عرصه  در  شهرها  کنونی  چالش های  با 
هوشمند  شهر  توسعه  شهری،  برنامه ریزی 
این  از  شهر  هر  خاص  تعریف  و  است 
موضوع براساس چشم اندازها، اولویت ها و 

. ست خت ها یرسا ز
اولین گام در جهت هوشمندسازی، ارائه 
سازمان  درون  در  الکترونیکی  فرایندهای 
در  قم  شهرداری  مجموعه  که  است  متولی 
حوزه های اداری، مالی و تخصصی عملکرد 
این  ماحصل  و  کرده  الکترونیکی  را  خود 
که  است  داده هایی  به  دستیابی  اقدام، 
می توان از آنها به صورت ارزش افزوده بهره 

برد. 
از  بیشتر در کدام بخش   فاوا  سازمان 

است؟ متمرکز  شهری  حوزه های 
شهرداری  مأموریت های  به  توجه  با 
در  شده  انجام  نیازسنجی  و  ظرفیت ها  قم، 
زیرمجموعه های  و  »حمل ونقل  حوزه  چهار 
و  فنی  »امور  شهری«،  »خدمات  آن«، 
عمرانی« و »شهرسازی و معماری« در حال 

هستیم. شهروندان  به  خدمت رسانی 
شهرها،  جمعیت  افزایش  به  توجه  با 
یکی از بزرگترین مشکالت در حال حاضر 
خواهد  حمل ونقل  با  مرتبط  آینده،  در  و 
حمل ونقل  زمینه  در  تحوالتی  چه  بود. 
هوشمندسازی  مسیر  در  قم  شهری 

است؟   گرفته  صورت 
با توجه به اینکه ۹۴ درصد جمعیت استان 
»حمل ونقل«  هستند،  ساکن  قم  شهر  در 
شهری  مدیریت  اساسی  حوزه های  از  یکی 
معاونت  مشارکت  با  فاوا  سازمان  است؛ 
الکترونیکی شدن  به  نسبت  حمل ونقل 
و  اتوبوس  در  پرداخت ها  جمله  از  خدمات 

است. کرده  اقدام  تاکسی 
شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  همچنین 
دوربین های  و  نظارتی  دوربین های  نصب 
اطالعات  که  است  معابر  در  تخلف  ثبت 
ترافیک  کنترل  مرکز  در  آنها  از  حاصل 
اطالعات  این  از  و  شده  تحلیل  و  دریافت 
و مدیریت  در راستای هوشمندسازی معابر 
عین  در  می شود؛  استفاده  ترافیک  بهینه 
تحلیل  و  ترددشمارها  از  استفاده  حال 
در  را  شهری  مدیریت  ترافیکی،  وضعیت 
جمله  از  معابر  در  تغییرات  انجام  خصوص 
می دهد. یاری  خیابان ها  تعریض  و  توسعه 

حوزه  در  می توان  داده ها  این  از  آیا 
کرد؟ استفاده  شهروندی  خدمات 

این  از  استفاده  با  بتوانیم  باید  ما  بله 
در  آنان  کردن  کاربردی  و  اطالعات 
خدمات  عمومی،  و  اختصاصی  پلتفرم های 
به  کنیم؛  ارائه  شهروندان  به  افزوده  ارزش 
عنوان نمونه تحلیل های داده ای از وضعیت 
قابلیت اطالع رسانی برخط  ناوگان عمومی 
اتوبوس ها  حرکت  نحوه   و  استقرار  نحوه  از 
که  می آورد  ارمغان  به  را  شهر  سطح  در  را 
می توان در بسترهای مختلف این اطالعات 
این  از  تا  کرد  اطالع رسانی  شهروند  به  را 
مثاًل  که  بزند  تخمین  بتواند  شهروند  طریق 
برسد.  خود  مقصد  به  می تواند  ساعتی  چه 
در صورت تحقق کامل این کار، ما به یکی از 
حمل ونقل  حوزه  در  هوشمند  شهر  اهداف 

یافت. خواهیم  دست 
از جمله معضالت گذشته شهروندان 
در  نقد  و  خرد  پول  پرداخت  حوزه  در 
چون  مواردی  به  می توان  حمل ونقل، 
شیوع  احتمال  افزایش  و  وقت  اتالف 
پول  گسترده  توزیع  از  ناشی  بیماری 
اشاره کرد. طی چند سال اخیر برای رفع 
این مشکل چه برنامه هایی اجرایی شده 

است؟
در  گام  اولین  »قم کارت« 
که  بود  حمل ونقل  الکترونیکی شدن 
خود  های  پرداخت  می توانند  شهروندان 
زمان  کمترین  در  الکترونیکی  صورت  به  را 
نصب  با   ۹۹ سال  از  دهند.  انجام  ممکن 
و  شهروندی  کارت  خودشارژ  دستگاه 
ایستگاه های  از  برخی  در  که  قم کارت 
اتوبوس نصب شده است، این امکان فراهم 
شد تا به وسیله کارت بانکی، شهروند نسبت 
به شارژ کارت خود در هر ساعت از شبانه روز 

کند. اقدام 
بر  عالوه  شهروندی  کارت های 
خدمات  دیگر  حوزه های  در  حمل ونقل 

دارند؟ کاربرد  هم  شهری 
با  دسته،  دو  به  شهروندی  کارت های 
کارت های  که  می شود  تقسیم  بی نام  و  نام 
مخصوص  و  بوده  بلیت کارت  شبیه  بی نام 
مهمانان و مسافران است و کارت های با نام 
مختص شهروندان بوده و قابلیت تبدیل به 
عابر بانک و کارت شتابی را دارد که شهروند 
حمل ونقل  حوزه  در  قم کارت  از  می تواند 
عمومی شهری و بین شهری، حوزه خدمات 
تفریحی  فرهنگی  حوزه  پارکینگ،  و  پارک 
ورزشی، مراکز خرید و مراکز خدمات شهری 

کند. استفاده  شهری  بین  و 
و  یکپارچگی  ایجاد  منظور  به  البته 
حساب  از  شهروندان  استفاده  سهولت 
مختلف،  حوزه های  در  شهروندی 
حساب  با  همخوان  کاهنده   دستگاه های 
کاهنده  دستگاه های  جایگزین  شهروندی 

است. شده  قبلی 
صورت  به  کرایه  پرداخت  روش 
بوسیله  که  تاکسی ها  در  الکترونیکی 
هم   QR آن  به  )که  بعدی  دو  بارکد 
می گویند( به اندازه کافی مورد استقبال 
در  آیا  است.  نگرفته  قرار  شهروندان 
گرفته  صورت  آسیب شناسی  زمینه  این 

؟             ست ا
برای پرداخت کرایه تاکسی بوسیله بارکد 
هوشمند  گوشی  از  استفاده  به  نیاز  شما 
را  قمیار  اپلیکیشن  باید  سپس  دارید. 
و  کرده  نصب  خود  هوشمند  گوشی  روی 
کیف  قسمت  انتخاب  با  برنامه،  داخل  از 
پول  کیف  شارژ  به  اقدام  شهروندی،  پول 
الکترونیکی خود کنید. بر اساس تحقیقات 
هوشمند،  گوشی  نداشتن  شده  انجام 
اینترنت همراه، عدم آگاهی کافی از مزایای 
این طرح و عدم آموزش از جمله فاکتورهای 
این  از  شهروندان  نکردن  استفاده  در  مهم 
نیازمند  زمینه  این  در  قطعًا  است.  طرح 

هستیم  بیشتر  فرهنگ سازی  و  آموزش 
نفوذ  ضریب  جاری  سال  در  امیدوارم  و 
افزایش دهیم. را  این خدمت  از  بهره گیری 
چالش  این  رفع  برای  حلی  راه  چه 
اندیشیده اید؟ آیا می توان از دستگاه های 

در  شهروندی  کارت  سرویس  و  کاهنده 
کرد؟ استفاده  ها  تاکسی 

رسمی  صورت  به  تاکسی  هزار   ۷ حدود 
حال  در  تاکسیرانی  سازمان  اشراف  ذیل  و 
هستند،  شهروندان  به  خدمت رسانی 
نیازمند  کاهنده  دستگاه های  نصب  قطعًا 
رانندگان  خود  و  است  کالن  سرمایه گذاری 
این  دریافت  و  پرداخت  برای  تمایلی  نیز 
دستگاه را ندارند به همین دلیل ما از روش 
جایگزین بارکد استفاده کردیم تا شهروندان 
الکترونیکی  پرداخت  خدمات  از  بتوانند 
باشند،  بهره مند  نیز  تاکسیرانی  حوزه  در 
این در حالی است که رانندگانی که از این 
روزانه  صورت  به  می کنند  استفاده  طرح 
مبالغ دریافتی از این درگاه به حساب آنان 
نصب  طرح  البته  می شود.  تسویه  و  واریز 
تاکسی ها  در  سیار  کارتخوان  دستگاه های 
است. اقدام  دست  در  بانک ها  همکاری  با 
اتصال  دلیل  به  شهری  وای فای 
به  دسترسی  سهولت  و  بی سیم 
در  مؤثری  عامل  می تواند  اینترنت 
پرداخت های  و  هوشمندسازی  مسیر 
طرح  تاکنون  چرا  باشد.  الکترونیکی 
وای فای شهری در قم اجرا نشده است؟
ما به لحاظ قانونی مجاز به ارائه اینترنت 
عمومی  مکان های  و  معابر  در  وای فای 
نیستیم اما در عین حال طرحی از قبل در 
سازمان فاوای شهرداری مبنی بر در اختیار 
بوستان ها  در  شهری  وای فای  قراردادن 
سرویس  لزومًا  وای فای  این  که  بوده  مطرح 
است  خدماتی  صرفًا  بلکه  نیست،  اینترنت 

می شود. ارائه  شهرداری  سوی  از  که 
ارائه  شده  انجام  کارسنجی  اساس  بر 
باالی  نفوذ  ضریب  به  توجه  با  سرویس  این 
شهروندان،  و  خانوارها  در  همراه  اینترنت 
البته  گرفت.  نخواهد  قرار  اقبال  مورد 
برخی  با  شهرداری  فاوای  مجموعه 
چنین  ارائه  بر  مبنی  مخابراتی  اپراتورهای 
تفاهم نامه  بوستان ها  سطح  در  خدماتی 
این  ضرورت  چنانچه  و  دارد  فی مابین 
انجام  الزم  اقدامات  شود  احساس  موضوع 

. د می شو
اینترنت اشیاء یکی از مسائل به روز در 
هوشمندسازی شهرهاست. آیا این طرح 

در قم اجرایی می شود؟
فیزیکی  دستگاه  هر  به  اشیاء  اینترنت 
شناسه  یک  با  است  قادر  که  دارد  اشاره 
تعامل  بدون  شبکه  یک  در  فرد  به  منحصر 
اینترنت  بپردازد.  اطالعات  تبادل  به  انسان 
در  توجه  مورد  و  مهم  تکنولوژی  یک  اشیاء 
فاوا  سازمان  پروژه های  از  یکی  دنیاست. 
زیرساخت  توسعه  و  ایجاد   ،۱۴۰۱ سال  در 
و  شهر  سطح  در  اشیاء  اینترنت  ارتباطی 
از  خدمات  از  برخی  اجرای  آن  دنبال  به 
در  روشنایی  برق  مصرف  کنترل  جمله 
بوستان ها، آبیاری فضای سبز و حمل و نقل 
در مسیر  را می توان  اقدامات  این  که  است 

برشمرد. قم  شهر  هوشمندسازی 
محیط  راستای  در  شهرداری  آیا 
زیست هوشمند برنامه ای برای استفاده 
همچون  تکنولوژی هایی  از  شهروندان 

دارد؟ الکترونیکی  دوچرخه 
مفاهیم  از  یکی  هوشمند  زیست  محیط 
که  شهرهاست  هوشمندسازی  در  مهم 
هدف آن کاهش آلودگی در جهت حفاظت 
از محیط زیست است اما موضوع دوچرخه 
الکترونیکی به عنوان خدمات شهروندی با 

است  امکان پذیر  مشارکت بخش خصوصی 
که در حال حاضر هیچ پیشنهادی از سوی 
سرمایه گذاری  بر  مبنی  خصوصی  بخش 
دریافت  الکترونیکی  دوچرخه  طرح  در 
این  دیگر  کالنشهرهای  در  نکرده ایم. 

خصوصی  بخش  های  شرکت  توسط  طرح 
در  و  است  شده  انجام  ها  استارتاپ  و 
مجموعه ی  در  طرحی  چنین  حاضر  حال 

نیست. اقدام  دست  در  شهرداری 
پارکینگ  نوآوری  از  قم  شهر  آیا 
هوشمند برای سهولت زائران برخوردار 

؟ ست ا
از  دیگر  یکی  هوشمند  پارکینگ 
فناوری  زمینه  در  مدرن  نوآوری های 
امر  در  که  است  ارتباطات  و  اطالعات 
بسزایی  نقش  قم  زائرپذیری  و  گردشگری 
حاضر  حال  در  دارد.  رسانی  خدمات  در 
و  مسقف  پارکینگ   ۵ دارای  قم  شهرداری 
روباز در سطح شهر است که مهمترین آن ها 
چالش  حاضر  حال  در  است.  زائر  پارکینگ 
پارکینگ  این  خصوص  در  شهری  مدیریت 
در ایام مناسبتی و زیارتی، ایجاد صف های 
پارکینگ  خروجی  و  ورودی  در  طوالنی 
هوشمندسازی  ما  هدف  اول  فاز  در  است. 
آزمایشی  اجرای  پیگیر  که  است  پرداخت 
نمونه ای در یکی از پارکینگ ها هستیم و به 

شد. خواهد  پیاده سازی  زودی 
هوشمندسازی،  مؤلفه های  سایر  در 
پارکینگ زائر تنها پارکینگ مسقف با قابلیت 
پارکینگ ها  سایر  و  است  هوشمندی سازی 
قابلیت نصب المان ها و سنسورهای مرتبط 
را  هوشمندسازی  برای  روز  تکنولوژی  با 
آن  به  جدید  پروژه های  در  طبعًا  اما  ندارند 
توجه خواهد شد و شهردار قم نیز بر ایجاد 
باال  با ظرفیت های  پارکینگ های هوشمند 

دارد. تأکید  گانه  هشت  مناطق  در 
طرح  اجرای  اینکه  به  توجه  با 
هوشمندسازی در سطح وسیع خصوصًا 
بوده  با چالش روبه رو  در شهرها همواره 
چالش  مهمترین  حاضر  حال  در  است، 
شهرداری  فاوای  مجموعه  روی  پیش 

؟      چیست
هوشمند  شهر  پروژه های  موفقیت 
تعیین  فنی  سرمایه  و  فناوری  طریق  از 
و  رهبری  به  وابسته  موفقیت  نمی شود. 
از  یکی  و  است  سازمانی  بین  هماهنگی 
چالش های مهم پیش روی شهر هوشمند، 
تعامالت بین دستگاهی است که در راستای 
بر  باید  شهروندان  به  رسانی  خدمت  بهبود 
شود. تمرکز  دستگاهی  بین  مشارکت  این 

نبود وحدت بین سازمانی یک آسیب در 
است  شهروندان  به  رسانی  خدمت  مسیر 
نیز  هوشمندسازی  مسیر  در  می تواند  که 
اختالل ایجاد کند. به طور مثال اگر فردی 
گام  در  کند  ملکی  ساخت وساز  به  اقدام 
در  که  است  کدپستی  دریافت  نیازمند  اول 
بدون  شهروند  شدن،  الکترونیکی  صورت 
کد  می تواند  پست  ملی  شرکت  به  مراجعه 
خوشبختانه  کند.  دریافت  را  خود  پستی 
طی تفاهم نامه مشترک بین سازمان فناوری 
اداره  و  قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات 
اطالعات  تبادل  زمینه  قم  استان  پست 
سازمان  دو  این  بین  کدپستی  و  مکانی 
فراهم شد تا شهروندان بدون نیاز حضوری 
کمترین  در  شهرداری  یا  و  پست  اداره  به 
رقمی  ده  کدپستی  دریافت  به  اقدام  زمان 
دقیق  مکانی  موقعیت  پست  اداره  و  کرده 
می دهد  ارائه  شهرداری  به  را  کدپستی 
می توان  الکترونیکی  اطالعات  این  از  که 
و  ترافیک  طرح  مانند  دیگر  حوزه های  در 

برد. بهره  نیز  حمل ونقل 
دولت  تحقق  در  بزرگی  گام  اتفاق  این 

الکترونیکی است و امکان مدیریت هوشمند 
زمان را برای شهروندان فراهم می کند. این 
طرح در سامانه قمیار و به ساده ترین شکل 
این  نمونه  امیدواریم  می شود.  طراحی 
توافق با سایر دستگاه های خدمات نیز اجرا 
شود تا امکان توسعه خدمات به شهروندان 

شود. فراهم 
چه زیرساخت هایی در شهر قم برای 

است؟ آماده  هوشمندسازی 
زمینه  در  هوشمند  شهر  راه اندازی  برای 
حکمرانی  و  انرژی  حمل ونقل،  ساختمان، 
به  تا  است  نیاز  زیرساخت هایی  به  شهری 
خدمات  دهندگان  ارائه  میان  پلی  عنوان 
و  دقیق  داده های  با  شهروندان  و  شهری 
به  را  الزم  راهکارهای  و  کند  عمل  واقعی 
کمک تجهیزات، دستگاه ها و حسگرها ارائه 

دهد.
به  حوزه  این  در  الزم  زیرساخت های 
افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  قسمت  دو 
شهرداری  مجموعه   که  می شود  تقسیم 
داده«  »مرکز  افزاری،  سخت  حوزه  در 
کرده  افتتاح  روز  استانداردهای  با  را  خود 
بتوانیم تمامی  تا  این مرکز کمک می کند  و 
زیرساخت  این  در  را  الکترونیکی  داده های 
سخت افزاری پیاده کنیم. اینترنت اشیاء نیز 
یک ساختار سخت افزاری دارد که ما سعی 
کنیم. مستقر  را  آن  جاری  سال  در  داریم 

نرم  زیرساخت ها، سامانه های  حوزه دوم 
 ۸۰ حدود  حاضر  حال  در  که  است  افزاری 
شهرداری  مجموعه  در  افزاری  نرم  سامانه  
حوزه  در  آن  از  بخشی  که  است  فعال 
مدیریت و فرایندهای داخل شهری و بخش 
دیگر در حوزه شهروندی فعال است. طبعًا 
گسترش  نیازمند  و  است  نسبی  ما  توسعه  
و پیشرفت هستیم و به تناسب تکنولوژی و 
خدمات جدید زیرساخت های نرم افزاری ما 

کرد. خواهد  پیدا  توسعه  هم 
چه  در  سال  شعار  به  توجه  با 
دانش  شرکت های  ظرفیت  از  حوزه هایی 
بنیان در مسیر رشد و پاسخ کاربردی تر 

کردید؟ استفاده  جامعه  نیازهای  به 
در  بنیان  دانش  از ظرفیت های  استفاده 
امر  کنون  تا  گذشته  از  شهرداری  مجموعه 
از  ُنه گانه  تکالیف  قالب  در  و  بوده  رایجی 
ابالغ  به همه زیرمجموعه ها  سوی شهردار 
شده است. مجموعه فاوا نیز از شرکت های 
ایده های  از  بهره مندی  برای  استارت آپی 
سرویس های  ارائه  در  آن ها  توانمندی  و  نو 
اعالم  با  و  برده  بهره  جدید  شهروندی 
انتخاب  و  شرکت ها  سطح  در  فراخوان 
حمایت  مجموعه ها  این  از  برتر  ایده های 
منجر  استارت آپ ها  خروجی  تا  است  شده 
ارائه  و  عملیاتی  محصول  یک  تعریف  به 

شود. شهروندی  جدید  خدمات 
با  هوشمندسازی  مسیر  در  تاکنون 

داشته اید؟ تعاملی  خصوصی  بخش 
برقراری  به  هوشمند  شهر  موفقیت  بله، 
ارتباطی قوی بین دولت و بخش خصوصی 
ضروری  امری  ارتباط  این  است.  وابسته 
است؛ زیرا بیشتر اقدامات برای ساخت یک 
خصوصی  بخش  طریق  از  هوشمند  شهر 
تنوع  و  تعدد  به  توجه  با  و  می شود  انجام 
اطالعاتی،  و  ارتباطی  حوزه  دو  در  پروژه ها 
ضروری  امری  خصوصی  بخش  با  ارتباط 
خدمات  درصد   ۹۰ اکنون  هم  و  است 
بخش  شرکت های  با  تعامل  واسطه  به  ما 

است. کشور  سراسر  و  قم  در  خصوصی 
فرهنگ سازی  برای  برنامه هایی  چه 
قم  در  هوشمند  شهر  یک  داشتن  برای 

است؟ شده  اجرا 
افزایش  باعث  فرهنگ سازی  طبیعتًا 
شهر  مزایای  به  نسبت  عمومی  آگاهی 
می توان  جمله  یک  در  می شود،  هوشمند 
مردمی  نیازمند  هوشمند  شهر  گفت 
و  زیرساختی  لحاظ  به  ما  است.  هوشمند 
عملیاتی اتفاقات بزرگی را رقم زدیم اما الزمه 
استفاده  و  تکنولوژی  عرصه ی  در  حضور 
فرهنگ سازی  و  آموزش  نوین،  ابزارهای  از 
است. بر اساس آسیب شناسی انجام شده 
هنوز  حمل ونقل،  پرداخت های  حوزه  در 
ناوگان  در  شهروندان  از  درصد   ۲۰ حدود 
اتوبوسرانی از روش پرداخت نقدی استفاده 
توجهی است.  قابل  این حجم  می کنند که 
پس نیازمند آموزش، استفاده از طرح های 
هستیم.  امتیازی  شاخصه های  و  تشویقی 
قطعًا رسانه ها می توانند ما را در رسیدن به 

► کنند.    یاری  مهم  هدف  این 

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم:

●  شهر هوشمند در سایه مردمی هوشمند   ●
قم یک شبه هوشمند نمی شود

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۱۵۲۹ شماره  رأی  ۱ـ 
در  التفات  فرزند  اصل  صالحی  فاطمه  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۵۴
 ۶۰/۴۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 

از از ۲۱۷۸  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مایعه  مترمربع پالک شماره فرعی 
م  از حسن خطیبی صفحه ۳۵۳ دفتر ۶۷.)  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی 

)۱۳۹۵۲ الف 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 

را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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رئیس جمهور افزایش قیمت نان را تکذیب کرد
تاکنون ۴0 درصد یارانه آرد به 

هدر می رفت

مدیریت  طرح  موفقیت های  اینکه  بیان  با  جمهور  نوشت:رئیس  ایسنا 
یارانه  اختصاص  در  الگو  عنوان  به  می تواند  نان  و  آرد  یارانه  هوشمند 
برای سایر بخش ها در جهت شفاف سازی اجرایی شود، اظهار داشت: 
از  جلوگیری  هدف  با  کشور  در  یارانه ها  نظام  سازی  بهینه  دولت  اراده 

است. سرمایه ها  رفت  هدر 
ابراهیم  به ریاست سید  در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
یارانه  اجرای طرح مدیریت هوشمند  نتایج  و  روند  تشکیل شد  رئیسی 

آرد و نان )مهیا( در استان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
زمینه  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  گزارش  جلسه  این  در 
و  مطرح  نان  و  آرد  یارانه  هوشمند  مدیریت  طرح  اجرای  دستاوردهای 
این طرح  زیر پوشش  نانوایی های کشور  تا کنون ۵۷ درصد  اعالم شد 
قرار گرفته اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱00 درصد برسد.

 ۴0 کنون  تا  می دهد  نشان  اولیه  برآوردهای  گزارش  همین  اساس  بر 
به  تومان  میلیارد  هزار   ۵0 معادل  ساالنه  ارزش  به  آرد  یارانه  درصد 
از این پس و در  اما  صورت نان به مردم داده نمی شد و هدر می رفت، 
به  این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر  نتیجه اجرای 

می گردد. باز  مردم 
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی 
نتایج  و  ویژگی ها  از  دیگر  یکی  عنوان  به  اطالعات  و  داده ها  بر  مبتنی 
نشان  که  شد  مطرح  نان  و  آرد  یارانه  هوشمند  مدیریت  طرح  اجرای 
یارانه ها  بر میزان هدررفت  اکنون اشراف کامل تری  می دهد دولت هم 

آورده است . نان بدست  و  آرد  تامین  در زنجیره 
رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در 
سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصالح زیر 
عنوان  هیچ  به  و  است  نان  و  آرد  یارانه  پرداخت  روش های  و  ساخت ها 

بود. و نخواهد  نبوده  نان مطرح  افزایش قیمت 
رئیسی اظهار داشت: موفقیت های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و 
نان می تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش ها و در 

جهت شفاف سازی اجرایی شود.
وی تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی و منطقی کردن نظام 
یارانه ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها است و این 

طرح پیگیری خواهد شد.

خبر جدید برای جاماندگان 
سهام عدالت 

زمان دریافت مشخص شد

امسال،  تابستان  پایان  تا  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
سهام عدالت به جاماندگان تخصیص و در مرحله بعدی هم باید کارگران 
جا  عدالت  سهام  از  که  کسانی  و  شده  شناسایی  بازنشستگان،  فصلی، 

کرد. خواهند  دریافت  را  عدالتشان  سهام  مانده اند، 
تحت  افراد  از   ۱۴۰۱ بودجه  قانون  اساس  بر  عدالت  سهام  جاماندگان 
بهزیستی هستند که  و سازمان  )ره(  امام خمینی  امداد  پوشش کمیته 
تا کنون ۴ میلیون نفر آن ها شناسایی شده اند و باید سهام عدالت در فاز 

اول، به این افراد اختصاص پیدا کند.
اساس  بر  عدالت  سهام  جاماندگان  افزود:  پورابراهیمی  محمدرضا 
خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  از   ۱۴۰۱ بودجه  قانون 
شناسایی  نفر  میلیون   ۴ کنون  تا  که  هستند  بهزیستی  سازمان  و  )ره( 
از  شده و مشمول دریافت سهام عدالت در فاز اول هستند. بخش دوم 
جاماندگان را دهک های بعدی تا دهک ششم درآمدی تشکیل می دهند 

اند. جامانده  عدالت  سهام  دریافت  از  که 
نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: با همکاری دولت تاکنون مجموع 
دارایی های دولت در بورس به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان شناسایی 
سازمان  توسط  دولت  وغیربورسی  بورسی  دارایی های  البته  شده، 
اعالم  آینده  روز  چند  ظرف  و  هم  اقتصاد  وزارت  و  خصوصی سازی 

می شود.
پایان  تا  است  قرار  شده،  انجام  محاسبات  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
تابستان امسال، سهام عدالت به جاماندگان تخصیص و در مرحله بعدی 
از  که  کسانی  و  شده  شناسایی  بازنشستگان،  فصلی،  کارگران  باید  هم 

کرد. خواهند  دریافت  را  عدالتشان  سهام  مانده اند،  جا  عدالت  سهام 
مردم  به  باید  عدالت  سهام  مالکیت  و  مدیریت  کرد:  تاکید  پورابراهیمی 
نباشد،  مردم  اختیار  در  آن  مدیریت  و  بدهیم  سهام  اینکه  شود،  واگذار 

نیست. پذیرش  قابل 
عدالت  سهامداران  تا  شود  طراحی  کاری  و  ساز  باید  کرد:  تصریح  وی 
بتوانند در مجامع، شرکت ها مشارکت کنند، از طرفی باید مراقبت شود 
مسلط  سهام  این  بر  مجامع  ایام  در  سهام  فروش  و  خرید  با  افرادی  که 
نشوند و جایگزین دولت نشوند. نباید اداره سهام عدالت ماهیت دولتی 
داشته باشد. تاکنون سهام عدالت به نام مردم و به کام دولت بوده است.

ثبت بیشترین ازدواج در 
استان های محروم

توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  متقی فر  مهدی  حجت االسالم 
عالی  شورای  کرد:  اظهار  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  اجتماعی 
جوانان و ستاد ساماندهی، برای بررسی مسائل و موانع امور جوانان در 
حوزه های مختلف است و فلسفه اینکه دستگاه های مختلف عضو این 
جوانان  مسائل  و  موانع  مشکالت،  رفع  برای  هم افزایی  هستند،  ستاد 

است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالتی که داریم این است به ندرت شاهد 
کل  اداره  افزود:  هستیم،  موانع  رفع  برای  دستگاه ها  بین  هم افزایی 
و  ندارد  را  مشکالت  کردن  برطرف  توان  تنهایی  به  جوانان  و  ورزش 
طالق،  کاهش  ازدواج،  حوزه  در  دستگاه ها  هم افزایی  باید  استانداری 
اشتغال و کارآفرینی را پیگیری کند و گزارش دستگاه ها را در این زمینه 

بخواهد.
متقی فر تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۸ نرخ ازدواج در کشور به شدت 

کاهش پیدا کرد و در دو سال اخیر شاهد رشد واقعه ازدواج بوده ایم.
جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی  توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
و  می گیرد  شکل  برخوردار  استان های  در  ازدواج  کمترین  گفت: 
استان هایی که محرومیت بیشتری دارند، ازدواج در آنها بیشتر است به 
عنوان مثال در ۱۵ سال گذشته در هیچ استانی شاهد افزایش ازدواج 

بلوچستان. و  سیستان  جز  به  نبودیم 
درستی  کار  مقطعی  نرخ  واسطه  به  استان ها  ارزیابی  کرد:  اظهار  وی 
نیست و باید ارزیابی را در فرآیند بررسی کرد یعنی ببینیم در ۱۰ سال 

است. افتاده  اتفاقی  چه  گذشته 
متقی فر ادامه داد: براساس بررسی ها، ۵۰ درصد طالق های کشور در 
۱۰۰ شهر کوچک اتفاق می افتد و اگر بتوانیم شهرستان ها را در بحث 

آموزش ها و کارگاه ها حمایت کنیم، این وضعیت بهتر می شود.
جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی  توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
افزود: ۴۵۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در کشور داریم و 
حاضریم اگر دستگاه ها در بحث مکان به ما کمک کنند، هزینه مشاور 

و مجوز و هزینه مشاوره ها را تقبل کنیم.
ما  است.  تاکید  مورد  مردمی  ظرفیت های  تمام  از  استفاده  گفت:  او 
سمن های فعالی داریم اما باید گروه های جهادی، تشکل های مردمی 

کنند. کمک  اجتماعی  ـ  فرهنگی  حوزه های  در  و... 
برای  آموزشی  کارگاه های  و  آموزش  زمینه  در  کرد:  اظهار  متقی فر 
ویژه ای  تعامل  کند،  همکاری  ما  با  دستگاهی  هر  خانواده  و  ازدواج 

داشت. خواهیم 
جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی  توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
امسال  اول  از  نفر   ۹۱۷ و  هزار   ۲۸ کرمان  استان  در  افزود:  پایان  در 
برای وام ازدواج ثبت نام کردند که ۷۹۶۴ نفر وام را دریافت و ۱۶ هزار و 
۸۶۵ نفر در صف هستند که حل این مسئله دستور مستقیم استاندار 

می طلبد. را 

آمار هولناک سگ گزیدگی در 
ایران

اما در سال های  نیست  تازه ای  ایران معضل  ولگرد در  مسئله سگ های 
به ویژه،  انسان ها،  به  آنها  حمالت  درباره  منتشرشده  اخبار  تعداد  اخیر 

به نگرانی مردم دامن زده است. زیاد شده و همین  کودکان 
این معضل البته مختص ایران نیست و حتی کشور پیشرفته ای همچون 
کشور  این  در  که  طوری  به  می کند  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  نیز  آمریکا 
ساالنه بیش از ۵/۴ میلیون نفر از سوی سگ ها مورد حمله قرار می گیرند 
و بیمه ها بیش از ۸۸۲ میلیون دالر را در سال به جبران آسیب های ناشی 

از حمالت این جانور اختصاص می دهند.
خود،  سگ های  جمعیت  کنترل  برای  جهان  مختلف  کشورهای 
به کار می برند،  را  به خصوص سگ های بی صاحب، روش های متعددی 
آمریکا؛  در  گاز  اتاق های  و  سیانوری  تله   با  سگ ها  این  کشتن  ازجمله 

است. برانگیخته  را  سگ ها  دوستداران  تند  واکنش  که  مسئله ای 
برای کنترل جمعیت  با کشتن سگ ها  به شدت  فعاالن حقوق حیوانات 
که  می دهند  پیشنهاد  را  عقیم سازی  چون  روش هایی  و  مخالف اند  آنها 
نیز  دولت ها  که  است  حالی  در  این  می طلبد.  را  بسیاری  هزینه  البته 
فعاالن حقوق حیوانات را به مداخله زیانبار در محیط زیست و به خطر 
کارهایی  انجام  با  وحش  حیات  گونه های  و  انسان ها  جان  انداختن 
همچون غذا دادن به سگ های ولگرد و ازدیاد جمعیت آنها به این دلیل 

می کنند. متهم 

خبـرخبـر

◄    تصویری به تازگی در فضای مجازی منتشر 
شده که حکایت از یک آگهی عجیب دارد. آگهی 
که روی یک برگه کاغذ نوشته شده است: »تخلیه 
مستاجر!« این تصویر جنجالی در فضای مجازی 
دست به دست چرخیده و حسابی بحث برانگیز. 
واکنش ها طوری است که انگار یک شغل جدید 
در مایه های شرخری پدیدارشده است! پیشه ای 

تحت عنوان »تخلیه مستاجر!«
روزها  این  علیا:  خسروی  صادق  محمد 
افزایش بی رویه اجاره بها رمقی برای مستاجران 
باقی نگذاشته است. چند وقت پیش دولت برای 
تعیین سقف  با  و  باال زد  این مشکل آستین  حل 
نهایتا ۲۵ درصدی اجاره بها تا حدودی توانست 

بکشد. را  مسکن  نجومی  های  ودیعه  ترمز 
باال  موجران  و  مستاجران  بین  دعوا  حاال 
همچنان  مالکان  برخی  طرف  یک  از  گرفته، 
و  تورم  نرخ  افزایش  به  توجه  با  خواهند  می 
قیمت مسکن، اجاره بها را بیش از آن چیزی که 
مستاجران  هم  طرفی  از  ببرند.  باال  شده  تعیین 
آسانی  این  به  کسی  که  است  راحت  خیالشان 
نمی تواند حکم تخلیه آنها را صادر کند. از این رو 
برخی مالکان تن به تمدید اجاره نامه نداده اند و 

دارند. سر  در  خیاالتی 
تخلیه مستاجر یک چالش همیشگی است

»تخلیه  کرده  آگهی  که  ای  شماره  با  تماس 
دلیل  به  احتماال  است.  فایده  بی  مستاجر« 
خاطر  به  هم  شاید  و  تهدیدها  و  ها  مزاحمت 
از  تلفن  شماره  این  بسیار!  های  درخواست 
دسترس خارج است. با این وجود پرسش هایی 
در اذهان عمومی ایجاد شده که آیا واقعا کسانی 

باشد؟ مستاجر  تخلیه  کارشان  که  هستند 
چند  با  گفت  و  گپ  و  میدانی  های  بررسی 
مشاور امالک در رابطه با این ماجرا نتایج عجیب 
و غریبی در پی دارد. اینکه شغل تخلیه مستاجر 
اما  عنوان،  این  تحت  نه  حاال  ناباوری  اوج  در 

دارد! وجود 
تهران  از مشاوران امالک غرب  مقدسی یکی 
ابتدا  از  مستاجر  »تخلیه  گوید:  می  باره  این  در 
این  با  ما  نبوده است. همیشه  ای  هم کار ساده 

داریم.« اساسی  چالش  مسئله، 
او ادامه می دهد: »قبل از تصویب این قانون 
و  کند  اذیت  خواست  می  مستاجری  اگر  هم، 
خانه را تحویل ندهد، به هدفش می رسید و خانه 
را تخلیه نمی کرد. در واقع از زمان اتمام اجاره تا 

بیرون کردن یک مستاجر اگر از راه قانونی اقدام 
ماه و حداکثر گاهی دو سال  شود، دست کم ۶ 
زمان می برد!  االن با توجه به قانون ۲۵ درصدی 

جدید که کار بسیار سخت تر شده است.«
فروش صوری خانه

بیشتری  توضیحات  دیگری  امالک  مشاور 
گوید:  می  مهدوی  آقای  دهد،  می  باره  این  در 
به  صاحبخانه  یک  واقعا  اگر  کن  فرض  »شما 
کند  ثابت  باید  باشد  داشته  احتیاج  اش  خانه 
که خودش می خواهد ساکن شود و... خب کار 
که  نیست  اینطور  طرفی  از  شده،  سخت  خیلی 
مستاجران  و  باشند  ستمکار  ها  صاحبخانه  همه 
ستمدیده، در دو قشر آدم های خوب و بد دیده 

شود.« می 
او ادامه می دهد: »از موقعی که تخلیه خانه 
شده،  تر  مشکل  و  سخت  قانونی  صورت  به  ها 
صاحبخانه ها برای بیرون کردن مستاجران به راه 

اند«. و غریبی متوسل شده  های عجیب 
به  تخلیه مستاجر  امالک  این مشاور  گفته  به 
دو روش انجام می شود: »روش اول مستندسازی 
برای قانع کردن مراجع قضایی است. مثال برخی 
به صورت صوری قولنامه ای را ارائه می دهد که 
مراجع قضایی را قانع کنند خانه را فروخته اند و 
باید آن را به خریدار جدید تحویل دهند. برخی 
ازدواج فرزندانشان را بهانه می کنند، عده ای هم 
پا  و  برای خانه شان دست  تعمیرات  حتی مجوز 
می کنند تا به این روش مستاجر را از خانه بیرون 

کنند.«
طالق همسر و اعالم ورشکستگی!

تخلیه  برای  دوم  روش  مورد  در  مهدوی 
روش  »این  دهد:  می  توضیح  اینطور  مستاجر 
که این روزها متاسفانه طرفدار پیدا کرده، ایجاد 
این  به  است.  مستاجران  برای  مزاحمت  و  ترس 
با دروغ  تا  صورت که عده ای گمارده می شوند 
ارعاب  و  ترس  مستاجران  دل  در  بزرگ  های 
ایجاد کنند. مثال اگر خانه به نام یک مرد باشد، 
سراغ  برود  که  دهند  می  آموزش  همسرش  به 
مستاجر و به او بگوید به خاطر مهریه خانه توقیف 
شده است. حتی گاهی به صورت صوری همسر 
توقیف  به  اقدام  اوست  نام  به  ملک  که  فرد  این 
سراغ  رود  می  توقیف  نامه  با  و  کند  می  منزل 
مستاجر. بعد از طرح این ادعا مستاجران را می 
توقیف  خانه  چون  نکند  تخلیه  اگر  که  ترسانند 
شده، بعدا برای گرفتن مبلغ ودیعه به مشکل بر 

و...« خورد  می 
برای  را  کار  این  که  افرادی  می گوید:  او 
مورد  هر  برای  می دهند  انجام  ها  صاحبخانه 
تومان  میلیون   ۵۰ تا   ۱۰ بین  خانه  تخلیه 
می گیرند )بستگی به متراژ و موقعیت خانه دارد(

می  عنوان  را  تری  تازه  شیوه  دیگری  مشاور 
صاحبخانه  که  کنند  می  ادعا  »گاهی  کند: 
سری  یک  است!  متواری  و  شده  ورشکسته 
مدارک جعلی هم به مستاجر نشان می دهند تا 
تحویل دهد.« را  و خانه  او حسابی وحشت کند 

استخدام شرخر برای مستاجر
این  »فقط  گوید:  می  ادامه  در  نعمتی  آقای 
ها نیست سودجویان از روش های غیر اخالقی 
خودم  مثال  کنند.  می  استفاده  هم  دیگری 
تخلیه  به  حاضر  که  شناختم  می  را  مستاجری 
هماهنگی  با  و  بود  مشاع  او  پارکینگ  نبود. 
که  بود  شده  داده  اجازه  او  به  ساختمان  مدیر 
مستاجر  آن  برای  کند.  استفاده  پارکینگ  از 
پارکینگ خیلی اهمیت داشت. فردی که قرار بود 
مستاجر را خالی کند، سراغ مدیر ساختمان رفت 
و با پرداخت مبلغی از او خواست که اجازه پارک 
او  با  هم  ساختمان  مدیر  ندهد.  او  به  را  خودرو 
همکاری کرد. در آخرمستاجر مجبور شد همان 
پارک  کند.  پارک  خیابان  در  را  اش  ماشین  شب 
همانا.  ماشین  از  دزدی  خسارت  و  همانا  کردن 
این شد که آن مستاجر که خیلی هم سماجت به 
خرج می داد مجبور شد به خاطر پارکینگ، خانه 

کند.« تخلیه  را 
»در  گوید:  می  پایان  در  امالک  مشاور  این 
به  اقدام  قانونی  غیر  صورت  به  که  افرادی  واقع 
شرخرها  مانند  درست  کنند  می  مستاجر  تخلیه 
نقاط  مستاجران  شرایط  و  شخصیت  به  توجه  با 
ارعاب،  به  اقدام  بعد  و  شناسایی  را  آنها  ضعف 
مورد  فرد  آخر  در  تا  کنند  می  تهدید  یا  وحشت 
بدهد.« شان  خواسته  به  تن  و  شود  عاصی  نظر 
مشکل بسته قانونی تمدید خودکار اجاره نامه

پیشنهادی  بسته  ارائه  با  مسئوالن  هرچند 
افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها  و تمدید اجاره نامه 
ها به صورت خودکار به دنبال راهی برای کنترل 
بازار اجاره بها بوده اند. اما باید به این مسئله نیز 
توجه داشت که اقدامات دستوری در بازار رهن و 
اجاره مسکن پاسخگو نیست. همیشه در چنین 
شرایطی افرادی سودجو پیدا می شوند که از آب 

گل آلود ماهی می گیرند.   ►

ایجاد یک شغل عجیب؛ مستاجر تخلیه کن!

شیوه های غیراخالقی تخلیه مستاجران

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۹ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ 
اجرای احکام مدنی قم به شماره ۹/۹۷ج/۱۰۶۷ ثبت گردیده له محمد حسین 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  یاری  محمد  هادی  علیه  خواه  ایزدیان 
۱/۹۷۷/۸۵۹/۲۴۵ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۳۹/۵۷۷/۱۸۴/۹۱۰ریال 
مقدار  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
ثبتی ۲۱۰۱ اصلی بخش  از ۲۱ سهم ششدانگ پالک  یک دوم یک سهم مشاع 
 ، احتراما  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۲
 ۹۷۱۰۶۷ بایگانی  شماره  با  پرونده  خصوص  در  صادره  قرار  اجرای  به  پاسخ  در 
اقای هادی  و خوانده  ایزدیان خواه  اقای محمد حسین  موضوع دعوی خواهان 
محمد یاری باستحضار می رساند هیئت کارشناسی منتخب ضمن مطالعه پرونده 
و سوابق ان و دریافت مدارک ابرازی از طرفین و نیز استماع اظهارات انها ضمن 
بازدید محلی و میدانی ملک معرفی شده )پالک ۲۱۰۱( نتیجه اقدامات و بررسی 
مقام  صادره  قرار   -۱ گردد:  می  حضور  تقدیم  ذیل  شرح  به  گرفته  صورت  های 
محترم قضایی: رسیدگی به اعتراض مطروحه به منظور تشخیص بهتر واقعیت امر 
و حقیقت موضوع کارشناسی و رعایت کامل حقوق متداعیین )اعتراض به ارزیابی 
انجام شده توسط کارشناسی اولیه( ۲- مشخصات ملک و شرح بازدید: ادرس : 
قم – انتهای بلوار روحانیت )در حال احداث( تقاطع غیر هم سطح بلوار خرمشهر 
و یادگار امام بوده که در حال احداث طرح می باشد. وضعیت فعلی کاربری های 
تعریف شده روی پالک بر اساس نقشه طرح تفضیلی شهر قم : محور ها و گستره 
 ۳۰۰۶/۴۴ حریم  و  مترمربع   ۳۵/۴ مسکونی  و  مترمربع   ۷۸۱/۷۸ ویژه  های 
مترمربع وفضای سبز ۱۱۵۲/۶۲ مترمربع و شوارع ۵۲۳۴/۹۶ مترمربع می باشد. 
۳- مشخصات ثبتی : پالک ۲۱۰۱ اصلی بخش دو ثبتی قم مطابق تصویر اسناد 
قطعی غیر منقول موجود در پرونده اقای هادی محمد یاری مالک یک دوم یک 
اظهار  قم  ثبتی  دو  بخش   ۲۱۰۱ ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم   ۲۱ از  مشاع  سهم 
شده است همچنین مطابق گزارش کارشناسی محترم ثبتی پرونده متراژ کل پالک 
واحد  ان  استعالم  به  پاسخ  در  طرفی  از  است  شده  اعالم   ۱۰۲۱۱ مقدار   ۲۱۰۱
محترم شهرداری منطقه دو نقشه جانمایی پالک را بر روی سی دی به شعبه ارسال 
نموده اند که این نقشه روی تفضیلی قم نیز پیاده شده است و با ان تطابق دارد. 
تصویر  براساس  گزارش  این  رسیدگی:  حدود   -۵  ---- ابرازی:  مدارک  سایر   -۴
مدارک و مستندات ابرازی تهیه شده و مسئولیت صحت و اعتبار و اصالت مدارک 
با ارائه کننده است و در صورت صالحدید مرجع محترم قضایی می توانند صحت 
ارزیابی  نمایند.  استعالم  از مراجع ذی صالح  را  ابرازی  از مدارک  و سقم هر یک 
در  انجام شده  از ملک  بازدید  روز  و شرایط  و مستندات موجود  مدارک  اساس  بر 
تغییر   ، ان  کپی  و  شده  ارائه  مستندات  و  اسناد  اصل  بین  مغایرت  وجود  صورت 
شرایط ملک و بطور عام ارائه هر گونه مستندات جدید که موثر در نتیجه کارشناسی 
باشد هیئت کارشناسی حسب دستور مقام محترم قضایی بر اساس اسناد اصیل 

و اطالعات جدید ، نظریه تکمیلی ارائه می نمایند. ۶- نتیجه ارزیابی: با عنایت به 
موارد مشروحه فوق و با توجه به شرایط زمانی و موقعیت مکانی ، مساحت ، ابعاد 
در صورت صحت   ، موثر  عوامل  گرفتن سایر  نظر  در  و  پروانه  اخذ  ، سوابق  ملک 
برای  شرعی  و  قانونی  منع  گونه  هر  نداشتن  و  بودن  بالمعارض   ، ابرازی  مدارک 
انتقال مالکیت ، به نظر اینجانبان ارزش پایه ملک موصوف به صورت زیر تعیین 
و اعالم می گردد:  جدول ارزیابی پالک ۲۱۰۱ ۱- نتیجه ارزیابی کل پالک پس 
کل  مساحت  ان  در  دخیل  های  پارامتر  به  توجه  با  و  شده  انجام  های  بررسی  از 
 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ زمین  کل  مترمربع  هر  ارزش  میانگین    ۱۰/۲۱۱  ۲۱۰۱ پالک 
یاری )یک  اقای هادی محمد  ارزش کل ۴۳۳/۹۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال سهم  ریال 
دوم یک سهم مشاع از ۲۱ سهم ششدانگ پلک ثبتی ۲۱۰۱( مساحت )مترمربع( 
۲۴۳/۱۲ مترمربع ارزش هر مترمربع )ریال( ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل سهم 
کلی  گیری  نتیجه  ۱۰/۳۳۲/۷۶۱/۹۰۵ریال  )ریال(  یاری  محمد  هادی  اقای 
گزارش کارشناسی: براساس موارد فوق و لحاظ نمودن تمامی پارامتر های دخیل 
توسعه  و در داخل طرح های  بوده  اینکه ملک فوق مشاعی  از جمله  در موضوع 
شهری واقع شده است که در نتیجه ان غیر از اینکه سهل البیع نبوده بلکه تنها 
خریدارش شهرداری می باشد و شهرداری هم معموال به جای ان به صورت تهاتر 
عمل می کند لذا موارد فوق روی ارزش ملک اثر کاهنده را دارند که نتیجه نهایی 
از ۲۱ سهم ششدانگ  ارزیابی ملک معرفی شده فوق )یک دوم یک سهم مشاع 
با  است  برابر  تاریخ  این  مترمربع(در   ۲۴۳/۱۲ مساحت  به   ۲۱۰۱ ثبتی  پالک 
۱۰/۳۳۲/۷۶۱/۹۰۵)ده میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون و هفتصد و شصت 
و یک هزار و نهصد و پنج( ریال تعیین و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق 
، خ  به آدرس  قم  الی ۱۱/۱۵ صبح  تاریخح ۱۴۰۱/۴/۲۶ ساعت ۱۱  الذکر در 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
اجرا  به قسمت  عنوان سپرده  به  المجلس  فی  را  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 

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



سه شنبـه 14 تیر 1401/ شماره 1974 www.gooyeh-qom.com گزارش5

ارتباط با مدیرمسئول  
09۱27۶2۵987   

مسائل  تحلیلگر  هانی زاده  حسن      ◄
بین المللی برخالف خیلی ها که مذاکرات 
کرده اند،  تلقی  خورده  شکست  را  دوحه 
نتیجه  گفت وگوها  این  که  است  معقتد 

اشت. داشته  قبولی  قابل 
و  حل  برای  دیپلماتیک  تالش های 
توافق  احیای  و  هسته ای  پرونده  فصل 
دچار  اخیر  ماه های  در  اگرچه  برجام 
غیر  مذاکرات  شروع  با  اما  بود  شده  وقفه 
تسهیل گری  با  آمریکا  و  ایران  مستقیم 
مرکز  و  اخبار  صدر  به  دوحه  در  اروپا 
درباره  که  گفت وگوهایی  برگشت.  توجه ها 
وجود  اگرهایی  و  اما  آن  اثرگذاری  میزان 
دارد. برخی با اشاره به زیاده خواهی های 
از  قبلی  مواضع  بر  آنها  پافشاری  و  آمریکا 
که  معتقدند  و  گفته  مذاکرات  خوردن  گره 
حل  را  مشکلی  هم  رایزنی ها  از  دور  این 
معتقدند  اما  دیگر  برخی  است.  نکرده 
توانسته  قطر  وساطت  با  مذاکرات  این  که 
بن بست قبلی را از بین ببرد و گامی رو به 

می شود. ارزیابی  جلو 
مسائل  تحلیلگر  هانی زاده،  حسن  
می گیرد  قرار  دوم  گروه  در  بین المللی 
با  گفت وگو  در  او  است.  خوشبین  و 

برای  دوحه  »گفت وگوهای  گفت:  »فردا« 
وین  مذاکرات  بن بست  قفل  شکستن 
اخیرا  داشت.  پیشرفت هایی  و  شد  آغاز 
سازمان  امنیت  شورای  در  نشستی  نیز 
برگزار  ایران  هسته ای  موضوع  درباره  ملل 
از  متفاوتی  اظهارنظرهای  شاهد  و  شد 
فعالیت  درخصوص  عضو  کشورهای  سوی 
هسته ای ایران بودیم. برخی موضع گیری 
آمریکا  مثل  هم  برخی  و  داشته  منصفانه 
فاز  وارد  و  کرده  اتخاذ  تندی  مواضع 
نظر  به  اما  مجموع  در  شدند.  اتهام زنی 
در دوحه  انجام شده  مذاکرات  که  می رسد 
به  است؛  داشته  قبولی  قابل  خروجی 

ایران.« نفت  فروش  حوزه  در  خصوص 
وی افزود: »با توجه به اینکه قرار است 
برخی تحریم ها نیز لغو شود و فروش نفت 
می توان  لذا  برسد  باالتری  سقف  به  ما 
امیدوار بود که مذاکرات دوحه بتواند افق 
کشورهای  و  ایران  همکاری  در  روشنی 

کند.« ایجاد  اروپایی 
بین المللی  مسائل  کارشناس  این 
تیمم  شیخ  اخیر  تلفنی  »تماس  گفت: 
ابراهیم  دکتر  با  قطر  امیر  آل ثانی  بن حمد 
ایران  اسالمی  رییس جمهوری  رییسی، 

در  تالش ها  قطر  در  که  داد  نشان  نیز 
روند  تا  می گیرد  صورت  باالیی  سطح 
قابل  و  قبول  قابل  نقطه  یک  به  مذاکرات 
روند  اگر  می رسد  نظر  به  لذا  برسد  اتکا 
مذاکرات در دوحه ادامه یابد و طرف های 
در  بپذیرند،  را  ایران  شرایط  اروپایی 
موضوع  در  مهمی  تحول  شاهد  آینده 

که  ویژه  به  بود.  خواهیم  ایران  هسته  ای 
رییس جمهور  بایدن  جو  جاری  ماه  در 
چند  رهبران  با  و  شده  منطقه  وارد  آمریکا 

نظر  به  کرد.  خواهد  مالقات  عربی  کشور 
طی  که  دارد  تالش  قطر  امیر  که  می رسد 
حساب شده،  و  معقول  کامال  حرکتی 
سطح  در  خود  واقعی  جایگاه  به  را  قطر 
قطر  که  می رسد  نظر  به  برساند.  منطقه 
و  ایران  مشکالت  حل  به  کمک  زمینه  در 
می کند  تالش  و  است  جدی  کامال  آمریکا 

هم  به  را  آمریکا  و  ایران  دیدگاه های  که 
کند.« نزدیک 

شکست  پیرامون  رسانه ها  در  آنچه  وی 

را  می شود  گفته  دوحه  گفت وگوهای 
مذاکرات   « می گوید:  و  نگرفته  جدی 
در  است.  آشکار  و  پنهانی  بعد  دو  شامل 
مذاکرات  که  می رسد  نظر  به  پنهانی  بعد 
بین  خصوص  به  و  داشته  مطلوبی  نتیجه 
اروپا  نماینده  چون  اروپا  اتحادیه  و  ایران 
خود  از  را  الزم  نرمش  مذاکرات  این  در 
آمریکا  نشان داد. در عین حال فشارهای 
دارند  سعی  آنها  و  است  زیاد  همچنان 
ایران بگیرند. اتحادیه  از  حداکثر امتیاز را 
اتخاذ کرده اند.  اما موضع مالیم تری  اروپا 
بن بست  که  دارد  تالش  اروپایی  طرف 
تعامل  وارد  ایران  با  و  شکسته  را  مذاکرات 
خارج  برجام  از  اما  آمریکایی ها  شوند. 
شده و مشکالتی را برای اروپا نیز به وجود 
آمریکا  که  دارد  سعی  اروپا  لذا  آورده اند 
کنند.بعد  وادار  برجام  به  بازگشت  به  را 
که  است  رسانه ای  بعد  اما  مذاکرات  دیگر 
بدبینی ها در آن باال است. آنچه که مسلم 
روند مذاکرات طی هفته گذشته در  است 
ایرانی  طرف  و  رفته  پیش  خوبی  به  دوحه 
سعی  خاموش  چراغ  صورت  به  اروپایی  و 
جدید  توافق  از  نقطه ای  یک  به  که  دارند 

► برسند.«    

هانی زاده تحلیلگر مسائل بین الملل:

آرین منش فعال سیاسی:●  مذاکرات دوحه خروجی قابل قبولی داشت   ●
نباید منافع خود را به کشوری 

خاص گره بزنیم

همان  به  و  باشیم  خود  منافع  پی  در  باید  گفت:  آرین منش  جواد 
جمهوری  غربی،  نه  شرقی،  نه  یعنی  انقالب  ابتدای  درست  سیاست 

بازگردیم. اسالمی 
وضعیت مذاکرات مبهم است و حاال که مذاکرات دوحه هم آن طور که 
است  آمده  وجود  به  پرسش  این  نبود،  نتیجه بخش  می شد  پیش بینی 
قصد  ایران  آیا  دایره  این  در  و  بود  تحریم ها  رفع  به  امید  می توان  که 

باشد؟ اولویت  در  برایش  بر مسائل دیگر  با روسیه  ارتباط  دارد 
آرایش  نوعی  اوکراین  و  روسیه  جنگ  از  بعد  که  است  این  »واقعیت 
که  طوری  به  است؛  گرفته  شکل  جهان  در  سیاسی  عرصه  در  جدید 
قطعنامه های  یا  قراردادهای  برخی  در  جهانی  نوین  نظام  این  آثار 
بین المللی دیده می شود. برای مثال در صدور قطعنامه شورای حکام 
کشور  پنج  و  دادند  رأی  ایران  علیه  30کشور  که  دیدیم  ایران  علیه 
نظر  مخالفان  جزو  هم  چین  و  روسیه  که  دادند  منفی  و  ممتنع  رأی 
آمریکا و اروپا بودند. چنین جبهه بندی ای در دنیا کامال واضح است و 
قابل  و  بلوک بندی ای دیده می شود  اقتصادی هم چنین  حتی عرصه 
اقتصادی  تحریم  را  چین  و  ایران  روسیه،  آمریکا  که  است  مشاهده 

می کند«.
جبهه بندی  این  »در  داد:  ادامه  مجلس  سابق  اصولگرای  نماینده 
تعبیر  شرق  اردوگاه  در  ناخواسته  یا  خواسته  ایران  بین المللی  جدید 
ویژه  به  دارند،  مشترک  منافع  روسیه  و  ایران  که  آنجایی  از  می شود. 
کشور  دو  ارتباط  اوکراین  جنگ  از  بعد  باالخص  و  اخیر  سال های  در 
جهان  کشورهای  همه  که  است  این  واقعیت  است.  شده  پررنگ تر 
با  اروپایی ها  که  حاال  و  می دهند  ترجیح  چیزی  هر  بر  را  خود  منافع 
نفت  فروش  حوزه  در  خوبی  فرصت  ایران  هستند  چالش  در  روسیه 
عراق  کشورهای  که  می بینیم  اکنون  کند.  استفاده  آن  از  باید  و  دارد 
نفت  فروش  خوب  فرصت  از  بهره گیری  با  می کنند  سعی  ونزوئال  و 
و  کند  چنین  باید  هم  ایران  کنند.  حل  را  خود  اقتصادی  بحران های 
به  را  منافعمان  نباید  دارد،  وجود  ایران  در  که  باالیی  تورم  به  باتوجه 

بزنیم«. گره  روسیه 
هم  مذاکرات  موضوع  »در  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
دیدیم که روسیه بعد از آغاز جنگ اوکراین ادامه مذاکرات را گره زد به 
تحریم نشدنش و از همان جا بود که چالش در روند مذاکرات آغاز شد. 
جزئیات  چرا  که  دارد  وجود  مسئوالن  به  انتقاد  این  کنونی  مقطع  در 
بدون  باقری  آقای  پنهانی پیش می برید؟ وقتی  را  با روسیه  ما  ارتباط 
برای  پرسش  این  می رود،  روسیه  به  دوحه  در  مذاکرات  از  بعد  تعلل 
جمله  از  مختلف  کشورهای  با  ارتباط  چرا؟  که  می آید  وجود  به  مردم 
کشورهای شرقی و منطقه ای خوب است اما این ارتباطات نباید مانع 
مسائل  سرنوشت  احیانا  که  آنجاست  کار  ایراد  شود.  ما  محدودشدن 

بخورد«. گره  روسیه  از جمله  به کشوری خاص  ما 
دیده ایم  آسیب  غرب  از  که  میزانی  همان  به  »ما  گفت:  پایان  در  وی 
از سوی  که  تاریخ جنگ هایی  در طول  روسیه هم متضرر شده ایم.  از 
ما نشان می دهد که روسیه هم حافظ  به  ما رخ داده  این کشور علیه 
منافع  پی  ما در  به همین دلیل الزم است که  نبوده است؛  منافع مان 
یعنی  انقالب  ابتدای  درست  سیاست  همان  به  و  باشیم  خودمان 
که  معنی  این  به  بازگردیم؛  اسالمی  جمهوری  غربی،  نه  شرقی،  نه 
با  اگر  و  غرب  و  شرق  منافع  نه  مهم  برایمان  ایران  اسالمی  جمهوری 
آنها هم ارتباط می گیریم برای منافع جمهوری اسالمی ایران است«.

برپایی نمایشگاه “حقوق بشر 
آمریکایی” در قم

نگار  در  آمریکایی«  بشر  »حقوق  تصویرسازی  و  پوستر  نمایشگاه 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  همت  به  صفائیه  خیابان  گذر 

شد. برپا  قم  در  بشر  حقوق  هفته  با  همزمان 
به گزارش واحد خبر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
تصویرسازی  و  پوستر  نمایشگاه  بشر،  حقوق  هفته  با  هم زمان  قم، 

برپاست. قم  صفائیه  خیابان  گذر  نگار  در  آمریکایی«  بشر  »حقوق 
هنری  جشنواره  دوره  سه  آثار  از  منتخبی  نمایشگاه  این  آثار 
و  هنری  حوزه  توسط  که  هستند  آمریکایی  بشر  حقوق  بین المللی 
می شود  برگزار  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
رسانه ای  هنری-  تروریسم  موضوع   با  دنیا  سراسر  از  هنرمندانی  و 

می کنند. شرکت  جشنواره  این  در  آمریکا 
تیرماه   ۱۹ تاریخ  تا  که  نمایشگاه  آثار  تماشای  برای  عالقه مندان 
۱۴۰۱ و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز قابل بازدید است، می توانند به 
مراجعه   ۲۷ و   ۲۵ کوچه  حدفاصل  پیاده راه  )صفائیه(،  شهدا  خیابان 

. یند نما
همت  به  آمریکایی«  بشر  »حقوق  تصویرسازی  و  پوستر  نمایشگاه 
هنری  حوزه  قم،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 

شده است. برپا  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  و  قم  استان 

خبـر

مذاکره  تیم  مسئولیت  باقری  علی  که  روزی        ◄
دوره  نمی کرد،  فکر  شاید  پذیرفت  را  ایران  کننده 
قرار  انتقاد  مورد  قدر  این  نرسیده  سال  به  مسئولیتش 

. بگیرد
از روزی که پایان بدون نتیجه مذاکرات دوحه اعالم 
شد، حجم انتقادها بود که به سوی تیم مذاکره کننده 
و  ها  رسانه  در  و  شد  روانه  باقری  علی  شخص  ویژه  به 
درباره  فراوانی  انتقادی  های  قضاوت  مجازی  فضای 
تاکنون  شاید  که  شد  بیان  کننده  مذاکره  تیم  عملکرد 
سابقه نداشت. حجم نقادی ها آنقدر زیاد بود که حتی 
مسئولیت  از  باقری  علی  رفتن  کنار  درباره  ای  شایعه 
بالفاصه  که  ایران مطرح شد  مذاکراتی  تیم  سرپرستی 

کرد. تکذیب  را  شایعه  این  امیرعبداللهیان  حسین 
سونامی  به  را  نقدها  امواج  اتفاق  یک  میان  این  در 
بدل کرد و آن سفر علی باقری به روسیه بود. منتقدان 
بر این باورند که »سفر علی باقری به مسکو، این پیام را 
به جامعه و دنیا منعکس کرد که دستگاه دیپلماسی ما 

استقالل الزم را برای پیشبرد مذاکرات ندارد.«
حجم  درباره  فردا  با  گفتگو  در  پور  بهشتی  حسن 
این  ما  مشکل  گفت:  باقری  علی  به  انتقادها  باالی 
به  را  دیپلماسی  و  خارجی  سیاست  مسائل  که  است 
درباره  غیرکارشناسی  محافل  در  و  آوردیم  خیابان  کف 

را  نیز خود  این مسائل بحث می کنیم. متأسفانه همه 
دانند. می  نظر  صاحب  زمینه  این  در 

خوب  کاری  یک  اینکه  درباره  قضاوت  افزود:  وی 
دارد.  قضاوت  مالک  به  بستگی  است  بد  کاری  یک  و 
اعتماد  دیپلمات  به  که  است  آن  دیپلماتیک  کار  نفس 

کنیم. منتقدانی که از سفر آقای باقری به مسکو انتقاد 
ندارند.  اعتماد  باقری  آقای  به  متأسفانه  کنند،  می 
عراقچی  و  ظریف  آقای  به  منتقدان  که  ای  دوره  مثل 
و اقسام کارها متهم  انواع  به  را  آنها  و  اعتماد نداشتند 
ذاتی  وظایف  داشتند  آنها  آنکه  حال  کردند؛  می 
دیپلماتیک خود را انجام می دادند و در خدمت منافع 

بودند. کشور 
کرد:  اظهار  خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
ظریف،  آقای  وزارت  دوره  در  که  رود  نمی  یادمان 
به  و  کردند  می  سوژه  را  مختلفی  موضوعات  مخالفان 
از او می پرداختند مثال می گفتند »چرا ظریف  انتقاد 
رفت؟«.  سفر  فالن  به  چرا  یا  زد؟  قدم  کری  جان  با 
امروز آقای علی باقری مذاکره کننده ایران است چون 
منتقدانش به او اعتماد ندارند، برای انتقاد به او سوژه 

کنند. می  درست 
به  که  است  آن  دیپلمات  ذاتی  وظیفه  افزود:  وی 
جاهایی برای مذاکره برود که الزم است یعنی دیپلمات 
برای تأمین منافع ملی به هر کشوری الزم شد باید سفر 
کند. در واقع باید دست دیپلمات باز باشد تا گفتگو و 
هر  ایران  در  چرا  که  کنم  می  تعجم  من  کند.  مذاکره 

انتقاد سوژه می کنند. برای طرح  را  موضوعی 
بهشتی پور بیان کرد: ای کاش آقای باقری قبل از 

سفر به مسکو این خبر را اعالم می کرد و به جای آنکه 
را منابع روسی اعالم کنند، رسانه های  این سفر  خبر 
خیلی  حالت  این  در  چون  کردند  می  منتشر  ایرانی 
آنها  البته  کرد.  می  پیدا  کاهش  ها  حدیث  و  حرف  از 
کننده  مذاکره  تیم  به  گرفتن  ایراد  تنها هدف شان  که 

دادند. انجام می  را  کار  این  است، 
ما  عمومی  دیپلماسی  بخش  متأسفانه  افزود:  وی 
که  توضیحاتی  شاید  و  باید  که  طور  آن  و  نیست  قوی 
شود  نمی  منتشر  شود،  منتشر  رسانه  عرصه  در  باید 
خیابان  کف  در  دیپلماتیک  موضوعات  وقتی  بنابراین 
نقد و بررسی می شود قضاوت ها تحت تأثیر موج های 

گیرد. می  قرار  تبلیغاتی 
گفت:  خارجی  سیاست  مسائل  کارشناس  این 
با  تا  برود  مسکو  به  است  دانسته  صالح  دیپلمات  یک 
این موضوع  اینقدر  باید  طرف روسی مذاکره کند چرا 
اتفاق  این  را پیچیده جلوه دهیم، معتقدم علت عمده 
به بی اعتمادی نسبت به مذاکره کننده های ما بر می 
بلکه  نیست  عیب  تنها  نه  سفرها  این  آنکه  حال  گردد. 
خیلی هم حسن است که دیپلمات به سفرهای مختلف 
برود تا منافع ملی تأمین شود. یعنی از قطر به مسکو، 
از مسکو به پکن، از پکن به پاریس و ... برود چون این 

► سفرها ضرورت های کار دیپلماتیک است.    

◄      فریدون مجلسی معتقد است که 
ماموریت  انجام  حال  در  کنندگان  مذاکره 
خاطر  به  فعلی  وضعیت  و  هستند  خود 

نیست. آنها  عملکرد 
رغم  به  هسته ای  مذاکرات  اوضاع 
گفت وگوها  شروع  با  که  امیدواری هایی 
نیست  خوب  می شد،  مشاهده  قطر  در 
مذاکرات  شکست  از  حتی  برخی  و 
مثل  برخی  شرایط  این  در  می گویند! 
این  مسئولیت  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
کننده  مذاکره  تیم  عهده  به  را  وضعیت 
می دهند. تغییر  پیشنهاد  حتی  و  دانسته 
نگاه  این  با  اما  کارشناسان  از  برخی 
موافق نبوده و با اشاره به اینکه تصمیمات 
گرفته  کالن  سطح  در  خارجی  سیاست 
نمی کند  فرقی  که  دارند  اصرار  می شود، 
فریدون  باشد.  کننده  مذاکره  کسی  چه 

از  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  مجلسی، 
است. افراد  همین  جمله 

مسئولیت  نیوز«  »نامه  با  گفتگو  در  او 
عهده  به  را  مذاکرات  فعلی  وضعیت 
حوزه  این  در  تصمیم گیرندگان  مجموعه 
تیم  که  است  »درست  گفت:  و  دانسته 
آقای باقری با تیم مذاکره کننده قبلی در 
اما مساله  تفاوت هایی دارند  دوران ظریف 
خود  ماموریت  به  فعلی  تیم  که  است  این 

است.« کرده  عمل 
توافق  به  جاری  مذاکرات  اینکه  به  وی 
که  دارد  تاکید  و  نیست  امیدوار  انجام 
حصول  آنکه  از  بیش  ایرانی  تیم  هدف 
انجام  برای  زمان  خریدن  باشد،  توافق 
اما چون  با طرف مقابل است  معامله بهتر 
نتیجه  نیست،  معامله  مقابل  طرف  هدف 

نمی شود.« حاصل 

که  است  معتقد  پیشین  دیپلمات  این 
مذاکره  هم  عراقچی  و  ظریف  االن  اگر 
گفت:  و  بود  همین  نتیجه  می کردند، 
به  بیشتری  تسلط  اوال  او  تیم  و  ظریف   «
زبان  مذاکره،  آیین  بین المللی،  مسائل 
یافته  ماموریت  دوما  و  داشتند  انگلیسی 
چون  برسانند  امضا  به  را  برجام  که  بودند 
بود.  فشار  تحت  اقتصادی  نظر  از  ایران 
بین  که  تفاوتی  خاطر  به  آنها  من  نظر  به 
دیگر  کردند  مشاهده  میدان  و  دیپلماسی 
نیستند.  ماموریت  این  پذیرش  به  حاضر 
دارد  این  به  بستگی  اما  مذاکرات  نتیجه 
قبول  را  ماموریت  این  که  افرادی  که 
تعریف  چطور  را  ملی  منافع  می کنند، 

» . می کنند
تفاوت های  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  او 
تیم  و  ظریف  تیم  تاکتیکی  و  نگرشی 

باقری  علی  مشخصا  و  امیرعبداللهیان 
برجام  ضد  و  جلیلی  به  نزدیک  چهره  که 
مذاکرات  فعلی  وضعیت  در  نقشی  است، 
تفاوت هایی  ها  این   . »نه  گفت:  ندارد؟ 

تیم  تسلط  سطح  که  هرقدر  اما  دارند 
آیین  و  انگلیسی  زبان  بر  کننده  مذاکره 
ماموریت  انجام  در  باشد  کمتر  مذاکره 
ای  پرونده  بود.  خواهند  تر  موفق  خود 
میز  روی  می گوید  فعلی  مذاکره  تیم  که 
توپ  آن  طریق  از  و  گذاشته  مذاکرات 
شبیه  انداخته  مقابل  طرف  زمین  در  را 
پایان  آتقی ماهی فروش در  توپی است که 
نیویورک  در  خود  خواستگاری  مذاکرات 
در  من  می اندازد.  مقابل  طرف  زمین  در 
که  نوشته ام  فروش  ماهی  آتقی  داستان 
که  دختری  شرایط  از  یک  هیچ  وقتی  او 
مذاکره  به  ندارد،  را  او  با  ازدواج  قصد 
او  پیشنهادی  راهکار  تنها  و  اصرار می کند 
شرط های  پیش  طرفین  که  است  این  نیز 
خود را کنار گذاشته و درباره تاریخ ازدواج 

► کنند«!   مذاکره 

با  گفتگو  در  کوچکی نژاد  جبار        ◄
وزارت  برجامی  گزارش  درباره  نیوز  نامه 
درباره  دولت  گفت:  مجلس  به  خارجه 
کمیسیون  به  هم  برجامی  مذاکرات  روند 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
عموم  به  غیرعلنی  صحن  در  هم  و 
از  مقابل  طرف  داد.  گزارش  نمایندگان 
تا به  روش های مختلف استفاده می کند 
مذاکرات  بنابراین  برسد  خودش  اهداف 

است. شده  پیچیده 
روند  از  رضایت  میزان  درباره  وی 
کننده  مذاکره  تیم  کرد:  اظهار  مذاکرات 
به  امتیازی  کند  مراقبت  دارد،  تالش 
امتیازی  نتواند  بعد  که  ندهد  دشمن 
به  بروند،  سئوال  زیر  نهایت  در  و  بگیرد 
به  خیلی  مذاکرات  روند  دلیل  همین 
پیشرفت  واقع  در  و  رود  می  پیش  کندی 

است. نداشته  حال  به  تا  آنچنانی 
سیاست  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 

حوزه  در  رئیسی  سیدابراهیم  دولت 
سیاست  جهت  خالف  درست  را  مذاکرات 
از  دولت  کرد:  اظهار  و  خواند  قبل  دولت 
را  و زندگی مردم  اول اعالم کرد »نان  روز 

دو  برخالف  زند«،  نمی  گره  مذاکرات  به 
روز گذشته که همه زندگی ما به مذاکرات 

است. خورده  گره 
را  خود  مسیر  مذاکرات  افزود:  وی 

دنیا  به  اینکه  برای  دولت  و  کند  می  طی 
تیم  هستیم  مذاکره  اهل  ما  دهد  نشان 
حضور  جلسات  همه  در  کننده  مذاکره 
تالش  دولت  طرف  آن  از  کرد؛  پیدا 
به  را  کشور  اقتصاد  و  مردم  زندگی  دارد 
یک  خودش  هرچند  نزند.  گره  مذاکرات 
روند  وقتی  چون  دارد  مستقیمی  ارتباط 
ارز  و  دالر  قیمت  شود  می  ُکند  مذاکرات 
از  خوبی  خبرهای  وقتی  و  روند  می  باال 
ارز و دالر کاهش  آید قیمت  مذاکرات می 

کند. می  پیدا 
اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
پیدا  ارتباط  مذاکرات  روند  به  اقتصاد 
می  تالش  دولت  شد:  یادآور  کند،  می 
در  برساند.  حداقل  به  را  ارتباط  این  کند 
نمی  نتیجه  به  مذاکرات  معتقدم  مجموع 
رسد چون روندی که االن وجود دارد یک 
جمهوری  نظام  است.  فرسایشی  روند 
باید در این رابطه تصمیم بگیرد. اسالمی 

باقری  علی  بودن  مقصر  درباره  وی 
مذاکرات  روند  شدن  فرسایشی  برای 
مذاکره  تیم  نیست،  طور  این  گفت: 
باقری  آقای  مسئولیت  تحت  کننده 
عالی  شورای  و  دولت  های  سیاست  به 
مذاکرات  کند.  می  توجه  ملی  امنیت 
مقابل  طرف  و  دارد  ای  پیچیده  روند 
امتیاز  گرفتن  برای  را  خودش  همت  همه 
به  وضعیتی  چنین  در  است،  گذاشته 
است. سخت  مذاکرات  رسیدن  نتیجه 

برای  آمریکا  کرد:  بیان  نژاد  کوچکی 
به  ایران  و  آمده  حداکثری  امتیازگیری 
نتیجه  در  دهد،  نمی  تن  مسئله  این 
شود  می  تر  پیچیده  روز  به  روز  مذاکرات 
از  غیر  به  دیگر  سوهای  و  سمت  به  و 
اینکه  کما  رود.  می  ای  هسته  موضوع 
خیلی  ای  هسته  موضوع  نیز  قطر  در 
طرح  سمت  به  آمریکا  چون  نشد  مطرح 
► رفت.    موشکی  مثل  موضوعاتی 

●   پشت پرده انتقادها به علی باقری     ●

فریدون مجلسی:

●  تیم مذاکره کننده نقشی در وضعیت فعلی ندارد     ●

کوچکی نژاد فعال سیاسی:

●  مذاکرات پیچیده تر می شود     ●
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

»خصلتی ارزشمند«              

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ْمِت  الصَّ »ِبَکْثَرِة  َقاَل:  السالم(   )علیه  َعِلیٍّ  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

1.»... اْلَهْیَبُة  َتُکوُن 
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
انصاف  و  است  بزرگی  و  ابهت  سبب  سکوت،  فرمودند:»کثرت 

.»... است  دوستان  فزونی  مایه 
به  نورانی،  گفتار  این  در  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین 
اشاره  است  اخالقی  مهم  ازفضایل  که  ارزشمند  خصلت  دو 
می فرمایند. آن حضرت نخست به خصلت سکوت اشاره فرموده 
ابن میثم  بزرگی شخص می دانند. مرحوم  و  ابهت  را سبب  آن  و 
نکته  این جا  در  البالغه است، در شرح خود  نهج  از مفسران  که 
این است که سکوت،  موال  دلیل کالم  و می گوید:  آورده  جالبی 
اگر  و  اّبهت صاحبان عقل آشکار است  و  غالبًا نشانه عقل است 
است،  او  عقل  از  ناشی  سکوت  کثرت  که  شود  دانسته  به یقین 
ابهت او بیشتر می شود و اگر حال او شناخته نشود و این احتمال 
وجود داشته باشد که سکوتش ناشی از عقل نیست، بازهم سبب 
و  ضعف  از  ناشی  سکوت،  است  ممکن  گاهی  است.  او  اّبهت 
ناتوانی در کالم باشد، که این هم سبب احترام شخص می شود؛ 
بر  عالوه  می کند.  حفظ  پریشان گویی  از  را  فرد  سکوت  این  زیرا 
زیرا  است؛  گناهان  از  بسیاری  از  نجات  سبب  سکوت،  این ها، 
که  آن جا  تا  می شود،  انجام  زبان  به وسیله  کبیره  گناهان  غالب 
بدیهی  است.  شده  شماره  زبان  برای  کبیره  گناه  زیادی  تعداد 
است هنگامی که انسان از این گناهان پرهیز کند، اّبهت، هیبت 
و شخصیت او بیشتر خواهد بود. در حدیث جالبی از امام صادق 
ِه )صلی الله  )علیه السالم( نقل شده که فرمودند: »َقاَل َرُسوُل اللَّ
َة؟  اْلَجنَّ ِبِه   هُ   اللَّ ُیْدِخُلَك   ْمٍر 

َ
أ َك َعَلی  ُدلُّ

َ
أ اَل   

َ
أ َتاُه 

َ
أ ِلَرُجٍل  علیه و آله( 

ُه. َقاَل: َفِإْن ُکْنُت  َناَلَك اللَّ
َ
ا أ ِنْل ِممَّ

َ
ِه. َقاَل: أ َقاَل: َبَلی َیا َرُسوَل اللَّ

ْضَعَف 
َ
أ ُکْنُت  َفِإْن  َقاَل:  اْلَمْظُلوَم.  َفاْنُصِر  َقاَل:  ِنیُلُه؟ 

ُ
أ ْن  ِممَّ ْحَوَج 

َ
أ

َفِإْن  َقاَل:  َعَلْیِه.  ِشْر 
َ
أ َیْعِني  ْخَرَق؛ 

َ
اْل َفاْصَنِع  َقاَل:  ْنُصُرُه؟ 

َ
أ ْن  ِممَّ

َخْیٍر،  ِمْن  ِإالَّ  ِلَساَنَك  ْصِمْت 
َ
َفأ َقاَل:  َلُه؟  ْصَنُع 

َ
أ ْن  ِممَّ ْخَرَق 

َ
أ ُکْنُت 

ِإَلی  َك  َتُجرُّ اْلِخَصاِل  َهِذِه  ِمْن  َخْصَلٌة  ِفیَك  َتُکوَن  ْن 
َ
أ َك  َیُسرُّ َما   

َ
أ

که  مردی  به  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم  »پیامبر  ة؟«؛2  اْلَجنَّ
کنم  هدایت  به چیزی  را  تو  آیا  فرمودند:  بود،  رسیده  خدمتشان 
رسول  یا  آری  کرد:  عرض  شوی؟  بهشت  وارد  آن  به وسیله  که 
خداوند  آن چه  از  فرمودند:  آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبر  الله. 
در اختیار تو قرار داده، بذل و بخشش کن. عرض کرد: اگر من 
خودم محتاج تر از کسی باشم که می خواهم به او بخشش کنم، 
عرض  برخیز.  ستم دیده  به یاری  فرمودند:  آن حضرت  کنم؟  چه 
حضرت  کنم؟  چه  باشم،  ضعیف تر  او  از  خودم  من  اگر  کرد: 
بده.  مشورت  او  به  و  کن  راهنمایی  را  نادان  شخص  فرمودند: 
عرض کرد: اگر من از او نادان تر باشم، چه کنم؟ حضرت رسول 
پیامبر  سرانجام  و  ساز  خاموش  نیکی  از  جز  را  زبانت  فرمودند: 
اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: آیا تو را خشنود نمی سازد 
که یکی از این صفات نیک را داشته باشی و تو را به سوی بهشت 

کند؟«. رهنمون 
اندیشه  عمق  و  فکر  نورانیت  سبب  سکوت  این ها،  بر  عالوه 
السالم(  )علیه  امیرمؤمنان  از  حدیثی  در  که  همان گونه  است؛ 
ِفْکُرَک«؛3 »ساکت  َیْسَتِنْر  ْمَت  الصَّ نقل شده که فرمودند: »اْلِزِم 
باش تا فکرت نورانی شود«. هم چنین در حدیث دیگری از همان 
ْکِثْر َصْمَتَک َیَتَوّفْر ِفْکُرَک َوَیْسَتِنْر َقْلُبَک  حضرت آمده است: »... أ
فکرت  که  کن  سکوت  بسیار   ...« َیِدِک«؛4  ِمْن  الّناُس  َوَیْسَلِم 
فراوان و قلبت نورانی می شود و مردم از تو در امان خواهند بود«.

ولی  است،  گناه  به  آلوده  به سخنان  مربوط  این ها  البته همه 
سخن حق و تعلیم دانش و امر به معروف و نهی از منکر و امثال 
السالم(  )علیهم  انبیا  زیرا  است؛  برتر  سکوت  از  به یقین  آن، 

سکوت.  نه  شدند،  کالم  به  دعوت 
*******************
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حدیث روز )308( 

قم  استان  والیبال  هیئت  رئیس       ◄
لیگ  در  تیم  دو  حضور  تنها  تاکنون  گفت: 

است. شده  قطعی  یک  دسته 
هیئت  رئیس  حلوایی،  مهدی  محمد 
والیبال قم، در فاصله یک ماه به آغاز لیگ 
عنوان  ایسنا  با  گفت وگو  در  یک  دسته 
تیم  چهار  قم  استان  از  گذشته  سال  کرد: 
در بخش آقایان و یک تیم در بخش بانوان 
امسال  ولی  داشتند،  حضور  یک  لیگ  در 
اسپانسر  نبود  و  مالی  مشکالت  دلیل  به 
تیم  تنها  لحظه  این  تا  هزینه ها  افزایش  و 
افق برای فصل بعد رقابت ها ثبت نام کرده 

است.
در  حضور  از  کریمه  تیم  افزود:  وی 
آزمایشگاه  تیم  و  داده  انصراف  بازی ها 
مسابقات  در  حضور  به  تصمیم  نیز  بوعلی 

هنوز  مقاومت  تیم  برای  و  دارد  زیرگروه ها 
است. نشده  گرفته  تصمیمی 

نیز  بانوان فدک  حلوایی ادامه داد: تیم 

در  شفاعتی  سمانه  مربی گری  به  امسال 
A حضور خواهد داشت. فصل  لیگ سری 
باشگاه  مدیرعامل  براتی  مجید  نیز  پیش 

پرداخت  را  تیم  هزینه های  تمامی  فدک، 
کرد.

به  توان  حد  در  ما  کرد:  تصریح  وی 
نیاز  صورت  در  می کنیم.  کمک  تیم ها 
در  استخر  و  بدنسازی  و  تمرین  سالن 
اختیارشان قرار می دهیم ولی معمواًل برای 
سایر هزینه ها از جمله رفت و آمد و اسکان 
و قرارداد بازیکنان دچار مشکل هستند که 
از مسئولین استان تقاضای حمایت داریم.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حلوایی 
یا  بود  خواهد  استان  نفع  به  تیم ها  ادغام 
از ادغام ۴ تیم می توان  خیر، گفت: حتما 
یک تیم منسجم و بهتر به لیگ اعزام کرد، 
موضوع  این  سلیقه  اختالف  دلیل  به  ولی 
از  کدام  هر  حال  هر  به  نیست.  شدنی 
را  خود  بازیکنان  و  مربیان  و  مدیران  تیم ها 

دارد که استراتژی و اهداف متفاوتی دارند 
تشکیل  را  تیمی  آن ها  بین  از  نمی توان  و 

باشند. راضی  همه  که  داد 
ایران  والیبال  کرد:  خاطرنشان  حلوایی 
نیز  ایران  لیگ  و  است  جهانی  سطح  در 
به طوری  باکیفیتی است.  و  لیگ حرفه ای 
لیگ  سوپر  از  کم  چیزی   A سری  لیگ  که 

ندارد.
پتانسیل  از  قم  استان  افزود:  وی 
اکثر  است.  برخوردار  خوبی  بسیار 
بومی  تیم ها  در  حاضر  والیبالیست های 
وطن،  زرقان  مهدی  محمد  حتی  هستند. 
بابایی  حاجی  ریحانه  و  فرد  رحیمی  مریم 
شده اند.  دعوت  ملی  تیم  به  استان  از 
تیم  در  بومی  غیر  پوش  ملی  دو  همچنین 

► دارند.       حضور  فدک 

تیم  از حضور  قم  استان  بوکس  رئیس هیئت       ◄
بوکس جوانان قم در مسابقات بوکس قهرمانی کشور 

در شهر مشهد مقدس خبر داد.
داشت:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در  زاده  عباس  مجید 
امروز  از  حالی  در  کشور  قهرمانی  بوکس  مسابقات 
بوکس  تیم  که  می شود  آغاز  مقدس  مشهد  شهر  در 
این  راهی  ورزشکار   ۵ با  نیز  قم  استان  جوانان 

است. شده  رقابت ها 

بوکسورهای  افزود:  قم  استان  بوکس  هیئت  رئیس 
حسن  علی  محمد  را  رقابت ها  این  در  قمی  جوان 
زاده،  قلی  ابوالفضل  سلیمانی،  مهدی  سید  لو، 
تشکیل  سلیمانی  مجید  و  طلوع  فتوح  امین  محمد 

. هند می د
در  نیز  قمی  داوران  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این رقابت ها قضاوت خواهد کرد گفت: مجید عباس 
در  و  دارد  حضور  مشهد  مسابقات  در  قمی  داور  زاده 

تیم های داوری، داوران رقابت ها را همراهی می کند.
لو  یعقوب  مهدی  و  قانی  چهره  عباس  زاده  عباس 
قهرمانی  مسابقات  به  قم  از  اعزامی  تیم  مربیان  را 

کرد. عنوان  جوانان  بوکس  کشوری 
سرپرستی  افزود:  قم  استان  بوکس  هیئت  رئیس 
تیم بوکس جوانان قم بر عهده مهدی فتاحی است و 
خواهد  پیدا  ادامه  تیرماه   ۱۷ جمعه  روز  تا  مسابقات 

کرد.     ►

قم  فردوس  تیم  وضعیت  که  حالی  در       ◄
برتر  لیگ  مسابقات  آینده  فصل  در  حضور  برای 
ادامه  از  لیگ  سازمان  بود،  نامشخص  فوتسال 

داد. خبر  تیم  این  کار 
قم  فردوس  فوتسال  تیم  مهر،  گزارش  به 
تا  اسپانسر  نداشتن  و  مالی  مشکالت  دلیل  به 

برای  مشخصی  وضعیت  پیش  روز  چند  همین 
نداشت. فوتسال  برتر  لیگ  مسابقات  در  شرکت 

تیرماه  دهم  روز  حتی  باشگاه  این  مدیرعامل 
تداوم  صورت  در  بود  کرده  عنوان  مصاحبه ای  در 
گیری  کناره  برتر  لیگ  از  قم  فردوس  شرایط،  این 

کرد. خواهد 

جابری  آرش  اما  مشکالت  این  باوجود 
حل  از  خبر  فوتسال  لیگ  سازمان  سرپرست 
لیگ  در  تیم  این  کار  ادامه  و  فردوس  مشکالت 

داد. برتر 
در  قم  فردوس  گفت:  دوشنبه  روز  جابری 

بود. خواهد  حاضر  مسابقات 

همچنین  فوتسال  لیگ  سازمان  سرپرست 
تیم  دیگر  کالردشت  بتن  زندی  وضعیت  درباره 
همان  با  بتن  زندی  کرد:  تصریح  برتری  لیگ 
رد  دا حضور  لیگ  در  مدیریت  همان  با  و  نام 
ر  برگزا نوشهر  شهرستان  در  بازی هایش  ما  ا

► می شود.     

ساخت  عملیات  که  حالی  در  نود  دهه  اوایل    ◄
درصد   ۵۰ حدود  پردیسان  نفری   ۴۵۰۰ ورزشگاه 
در  محدویت  دلیل  به  داشت  فیزیکی  پیشرفت 
سفر  در  سرانجام  تا  شد  متوقف  اعتبار  تخصیص 
به استان  المسلیمن رئیسی  و  استانی حجت االسالم 
نوبت دریافت  انجام شد در   ۱۴۰۰ قم که در دی ماه 
برای  ریال  میلیارد   ۷۰۰ مبلغ  و  گرفت  قرار  اعتبار 

یافت. تخصیص  ورزشگاه  این  تکمیل 
کردن  پاسخگو  و  گری  مطالبه  رویکرد  راستای  در 
اموری  به خصوص  و  زمینه های مختلف  مسئوالن در 
اقدام  است  مرتبط  جامعه  جوان  قشر  و  مردم  به  که 
ماه  بهمن  در  رئیس جمهور  بررسی کامل مصوبات  به 
از  یکی  آنها  از  کدام  هر  که  مصوباتی  کردیم.  گذشته 

شود. می  شامل  را  استان  اساسی  مشکالت 
حوزه  در  مصوبه   ۱۴۸ سفر،  این  در  جمهور  رئیس 
آنها  اجرای  که  کرد  تعیین  را  قم  برای  مختلف  های 
می تواند نقش مهمی در بالندگی استان قم در حوزه 
رسانی  اطالع  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  های 
ورزشگاه  ها  پروژه  این  از  یکی  باشد.ش  داشته  و... 

است. پردیسان 
که  پردیسان  )ع(  رضا  امام  نفری   ۴۵۰۰ ورزشگاه 
بود در سال  و قرار  ۱۳۸۸ زده شد  کلنگ آن در سال 
۱۳۹۲ افتتاح شود اما بعد از گذشت بیش از یک دهه 

است. نشده  کامل  همچنان 
ساخت  عملیات  که  حالی  در  نود  دهه  اوایل   
داشت  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵۰ حدود  ورزشگاه 
به  شد  متوقف  اعتبار  تخصیص  در  محدویت  دلیل  به 
طوری  که چند ماه قبل انتشار عکس چرا گوسفندان 
در آن، داغ این پروژه نیمه کاره را تازه کرد و مدتی به 

شد. تبدیل  رسانه ها  برای  سوژه ای 
این  که  فراوانی  نشیب های  و  فراز  از  پس  سرانجام 
در  بود  گذاشته  سر  پشت  اخیر  سال های  در  پروژه 

به  رئیسی  المسلیمن  و  االسالم  حجت  استانی  سفر 
نوبت  در  شد  انجام   ۱۴۰۰ ماه  دی  در  که  قم  استان 
ریال  میلیارد   ۷۰۰ مبلغ  و  گرفت  قرار  اعتبار  دریافت 
بیان  و  یافت  تخصیص  ورزشگاه  این  تکمیل  برای 
با  و  می شود  آزاد  مرحله  به  مرحله  مبلغ،  این  که  شد 
تکمیل هر فاز مراحل بعدی واریز می شود و در مرحله 

شد. واریز  مبلغ  این  از  ریال  میلیارد   ۲۵۰ نیز  اول 
ماه گذشته ابراهیم سانی خانی، مدیر کل ورزش و 
جوانان استان قم، در گفت وگویی عنوان کرد: شرکت 
اماکن ورزشی کشور متولی کار است  و تجهیز  توسعه 
و  کرده  را شروع  اقدامات الزم  که  است  ماهی  چند  و 

سقف را به اتمام رسانده است.
بخش  ورزشگاه  سقف  احداث  اینکه  بیان  با  وی 
به زودتر  با تکمیل آن می توان  بود که  از طرح  مهمی 
شرکت  کرد:  اظهار  شد،  امیدوار  طرح  یافتن  پایان 
کرده  اعالم  کشور  ورزشی  اماکن  تجهیز  و  توسعه 
داخل  عمرانی  عملیات  جاری  سال   پایان  تا  که  است 
 ۱۴۰۲ مجموعه تمام خواهد شد و در نیمه اول سال 

رسد. می  برداری  بهره  به 
با  جلسه ای  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  همچنین 
شاهچراغی، استاندار قم، به پیمانکار سالن پردیسان 
را قبل  انجام کاری جهادی سالن  با  بود  داده  دستور 

کند. تکمیل  شده  تعیین  پیش  از  زمان  از 
این  سقف  برای  تومان  میلیارد   ۲۵ هزینه  صرف 
خاطر  همین  به  بود  انگیز  بر  سوال  کمی  مجموعه 
چگونگی  پیگیری  و  عملکرد  میزان  از  شفافیت  برای 
و  ورزش  کل  مدیر  با  بارها  مجموعه  این  تکمیل  روند 
اجرایی  روند  از  تا  گرفتیم  تماس  قم  استان  جوانان 
مبلغ  این  مصرف  چگونگی  شفافیت  و  پروژه  این 
با عدم  اداره  این  قبلی  رویکرد  اما همانند  گاه بشیم  آ

شدیم. مواجه  آن ها  طرف  از  پاسخگویی 
این عدم پاسخگویی در حالی است که حاشیه ها و 

سواالت مختلفی در رابطه با مسائل ورزشی قم اعم از 
سرنوشت  قم،  فوتسال  برتری  لیگ  نماینده  وضعیت 
اختصاص  اجرایی  روند  شیمیدر،  بسکتبال  تیم 
ولی  دارد  وجود  و...  بانوان  به  تختی  ورزشگاه 
نیستند. پاسخگو  قم  استان  ورزشی  متاسفانه مدیران 

را  خود  جدید  دولت  مدیران  اینکه  به  توجه  با 
رویکردی  که  می رود  انتظار  می کنند  معرفی  جهادی 
متفاوت تر از گذشته داشته باشند؛ زیرا الزمه جهادی 
بودن در دسترس بودن، گوش دادن به حرف مردم و 

است. آن ها  مطالبات  پذیرفتن  و  ها  رسانه 
در  سواالت  از  یکی  به  پاسخ  در  ورزش  وزرات 
در  مسئوالن  جهادی  فعالیت  به  پروژه،  این  خصوص 
این پروژه اشاره کرده است ولی واقعا کار جهادی در 
این پروژه به چه معنی است؟ تفاوت انجام یک پروژه 

بدون روحیه جهادی، جایی خود  و  با روحیه جهادی 
را نشان می دهد که همه عوامل در اجرای یک پروژه 
سرلوحه  را  امور  شفافیت  باال،  دقت  و  پرکاری  ضمن 

قراردهند. خود  کار 
و  بودن  پاسخگو  و  شفافیت  مدیرکل،  آقای  جناب 

مدیر  یک  های  شاخصه  مهمترین  بودن  دسترس  در 
و  بارها  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  است  جهادی 
پاسخگویی  عدم  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  بارها 
آنها  با  مردم  سوی  از  که  خبرنگاری  تماس  ها  ده  به 
تماس گرفته است نشانه خوبی برای مدیرکل جهادی 

. نیست
قطعا ارایه پاسخ مدیرکل و بازتاب آن محفوظ است 
باره  این  در  بخواهند  ایشان  خود  که  زمانی  تا  ولی 

► ایسنا قم      پاسخ دهند./ 

●  آقای مدیرکل گوشی تان را بردارید؛ بودجه ورزشگاه پردیسان را شفاف کنید   ●

رئیس هیئت والیبال استان:

●   تنها حضور دو تیم قمی در لیگ دست یک والیبال قطعی شده است    ●

رئیس هیئت بوکس قم:

●   تیم بوکس جوانان قم در مسابقات قهرمانی کشور حاضر شد    ●

●   فردوس قم در لیگ برتر فوتسال ماندنی شد    ●

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۷۹۵ شماره  -رأی   ۱
در  ابوالقاسم  فرزند  بهرامی  ابراهیم  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۱۲
شماره  پالک  مترمربع   ۱۹۸/۳۶ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مورخ   ۲۳۵۱۱ بخشنامه  )طبق  اصلی   ۱۰۲۵۰ از  فرعی   ۱۸/۳۶ باقیمانده 

گردیده  فرعی   ۳۹۶۴ به  تبدیل   ۳۶ باقیمانده  پالک  ثبت  سازمان   ۹۱/۱/۲۹
سندمالکیت  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  است(  
رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۲۶۹ صفحه   ۳۷۸ دفتر  در  صادره  مشاعی 
 )۱۳۹۵۱ الف  م  قم.)   ۱۸ دفترخانه   ۱۳۷۷/۰۵/۰۱ مورخ   ۱۳۲۶۴۸ شماره 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 

اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

سبز(  شاخه  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
اراضی  قم  ثبت   ۱ در بخش  واقع  اصلی   ۸۵۶۸ از  فرعی   ... به  پالک  زمین  تحدید حدود ششدانگ یک قطعه  چون 
جریان  در  باشد،   می  حمزه  سید  فرزند  حسنی  سیدمهدی  نام  به  که   ۳۴۳ پالک  نهم-  کوچه  یاسر-  عمار  متری   ۵۵
بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حضور  عدم  بعلت  که  است  ثبت 
  ۱۴۰۱/۰۵/۹ مورخ  روزیکشنبه  در  تحدیدحدود پالک مذکور   ۱۴۰۱/۴/۱۱  -  ۱/۳۷۳۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به 
مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت  مجاور و 
ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته 
ارائه نماید./ع  اداره  این  به  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  اعتراض 

 )۱۵۴۲۰ الف  )م 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اراضی  قم  ثبت    ۴ بخش  در  واقع  اصلی   ۱ از  فرعی   ۳۸۳ ک  پال به   زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بعلت  که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  ابوالفضل  فرزند  رضایی  احمد  نام  به  که  جمکرانی  مثله  خیابان  جمکران 
کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حضور  عدم 
 ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۵/۹ مورخ  روزیکشنبه  در  مذکور  ک  پال تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۴/۱۱  -  ۱/۳۷۶۰ نامبرده 
یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  ع  وقو محل  در  صبح   ۱۲ الی 
قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده 
پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و 
)م  نماید./ع  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با 

 )۱۵۴۱۹ الف 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 

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

نموده اند.  تایید  آراء ذیل  شرح 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۹۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۱۸ شماره  رأی  ۱ـ 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حسین  فرزند  ثابت  صباحی  بهروز 
۹۲/۷۵ مترمربع پالک شماره فرعی از۲۳۰۲/۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

الف ۱۳۹۴۶(  )م  الکترونیک ۱۰۶۰۳- ۱۳۹۸.  دفتر  وثبت  دفتر ۳۴۱  قطعی صفحه ۴۳۱ 
۲ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۶۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۳۲ آقای سید 
 ۶۳ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  در قسمتی  علی  فرزند سید  موسوی   باقر 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۵۷/۱/۲۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از رضا بهمنی حیدرآبادی صفحه ۲۴۳دفتر۲۴۱.) م الف ۱۳۹۴۷( 

پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۰۶ خانم  به  مربوط  رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۹۷۰   -۳  
زهرا یاری فرزند حاجی علی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷۴/۰۵ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۶۹/۱/۲۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از علی اکبرخلج اسعدی صفحه ۵۵۶ دفتر ۱۷۲.) م الف ۱۳۹۴۸( 
آقای   ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۵۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۴۶ شماره  رأی   -۴
حسین قشالقی  فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۰۸/۹۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۶۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از ابوالفضل ترابی پور صفحه ۷ دفتر ۸۲.) م الف ۱۳۹۴۹( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۵۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۰۸۹ شماره  رأی   -۵
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  قربان  فرزند  فرهنگیان   محمد 
۱۲۲/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۶۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

الف ۱۳۹۵۰(   از محمد عبداللهی قمی صفحه ۶۵ دفتر ۸۰.) م  الواسطه  مع 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و شاخه 

سبز (
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

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

مصاحبه با قطار سانحه دیده 
مشهد – یزد!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
اشیاء  با  برخورد قطارها  نیوز،  به گزارش خبرگزاری چی چی   
روی ریل یکی از سوانح شبکه حمل و نقل ریلی محسوب می شود 
بپیوندد  وقوع  به  هم  مشهد  ملت  پارک  در  است  ممکن  حتی  که 
از گاهی شاهد بروز  و پدیده عجیبی نیست. در کشور ما هم هر 
یزد   - مشهد  قطار  در  آن  اخیر  نمونه  که  هستیم  حوادثی  چنین 

داد.  رخ 
به منظور آشنایی بیشتر با ابعاد این ماجرا گفتگوی کوتاهی با 
قطار حادثه دیده مشهد - یزد انجام داده ایم که حاوی نکات قابل 

تاملی است:
– لطفًا خودتان را معرفی بفرمائید.

در  سابقه  عمر  یک  با  هستم  یزد   – مشهد  مسافربری  قطار   –
مسافران. جابجایی 

– از روز حادثه بگوئید.
-  داداش واسه ما داستان نشه از نون خوردن بیفتیم هر چند ما 

دیگه به آخر خط رسیدیم؟!
-  نه پدر جان مگه با قطار تبریز – مشهد مصاحبه کردیم اتفاقی 
واسش افتاد؟ تازه هنوز مقصران اون حادثه بعد از 6 سال مشخص 

نشدن!
-  خوب خیالم راحت شد. حقیقت امر  ساعت هفت و بیست 
رسیدیم   ۳:۲۵ ساعت  افتادیم.  راه  مشهد  از  ما  که  بود  دقیقه 
قطار  رئیس  و  راهبر  مأمورین  برنامه،  مطابق  و  طبس  ایستگاه 
تعویض و قطار با دریافت حکم احتیاط در ساعت ۳:۳۵ به مقصد 
یزد راه افتادیم. پنج و نیم ایستگاه عباس آباد بودیم و از اونجا راه 
افتادیم سمت ریزو ... بالک عباس آباد- ریزو، قوس و ترانشه رو که 

رو دیددم.  بیل مکانیکی  رد کردم 
-  چرا همون موقع ترمز نکردی؟

ترانشه محل کاهش سرعت فقط 2000 متر  -  آقای سعیدی 
طول داشت. این الکردار دوچرخه 28 که نیست بشه با ترمز جلو 
چون  خالصه  داره.  وزن  تن  صد  چند  قطار  داشت.  نگهش  هم 
فاصله نزدیک بود قسمت فوقانی لکوموتیو با بوم بیل مکانیکی که 
در حال چرخش برای خارج شدن از روی خط بود، برخورد کرد و 
بیل مکانیکی واژگون شد و همزمان با سالن های قطار برخورد کرد 
که به دلیل سرعت قطار و ناپایدار بودن خط در محل، سالن های 
دوم و سوم و چهارم واژگون و سالن های ۵ الی ۸ نیز از خط خارج 
و قطار هم حدود ۲۲۰ متر از محل برخورد متوقف شد. این بود 

کل داستان ...
برای پیشگیری از این حوادث چکار باید کرد؟

AWD استفاده می کنن برای  –  االن تو دنیا دارن از سیستم 
ها.  قطار  کنترل 

–  سیستم AWD چگونه کار می کند؟
–  فرض کنید که قطار در یک محدوده مسیر عالیمی به محل 
به  و  نزدیک گردد  ریل  یاشکستگی  و  ایستگاه سوزن  مانند  خطر 
علت عدم وجود عالیم نحوه عملکرد لکوموتیوران مشخص نباشد. 
قطار  اتوماتیک  کنترل  سیستم  زمینی  تجهیزات  صورت  این  در 
روی  از  قطار  عبور  از  پس  که  شده  نصب  خطر  محدوده  از  قبل 
آنها بخش داخل قطار سیستم مذکور هشدار الزم جهت آگاهی 
سیستم  آن  از  پس  می کند.  اعالم  را  خطر  وجود  از  لکوموتیوران 
منظور  به  لکوموتیوران  طرف  از  پاسخ  یک  منتظر  قطار  داخل 
به  )این پاسخ می تواند  از هوشیاری وی می ماند  یافتن  اطمینان 
هشدار  اعالم  از  پس  لکوموتیوران  توسط  دکمه ای  فشار  صورت 
مدت  از  پس  چنانچه  گردد(  تعریف  قطار  داخل  سیستم  توسط 
معینی سیستم پاسخی را دریافت نکند لکوموتیوران غیر هوشیار 
متوقف  قطار  اضطراری  ترمز  اعمال  با  و  شده  داده  تشخیص 
انواع و اقسام سیستم  تازه این مدلشه.  می شود. متوجه شدین؟ 

شده.  ابداع  کنترل  های 
–  سخن پایانی 

–  ما که دیگه به آخر خط رسیدیم ولی قبول کنیم مدیریت تو 
دنیا بر اساس علم روز پیش می ره و به هر کسی مدیریت تعارف 
عامل  یا  نفر  یک  گردن  تقصیرها  همه  انداختن  با  کنن!  نمی 
انسانی کار پیش نمی ره و باید ساختار مدیریتی رو اصالح کنیم. 
باید قبول کنیم استفاده از سیستم های پیشرفته، رعایت ایمنی، 
پیشرفته،  حریق  اطفای  سیستم  ایجاد  قطار،  در  پزشک  داشتن 
آموزش به مردم و … نیاز است. خدا وکیلی خنده داره که با این 
همه تجهیزات پیشرفته که برای کنترل و توقف قطار ها تعبیه شده 

قطار با بیل مکانیکی تصادف کنه ولی چه میشه کرد؟!

ر ـُ َتَلنگ

◄      مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  اجتماعی 
درصد   ۵۰ ها،  بررسی  براساس  گفت: 
کوچک  شهر   ۱۰۰ در  کشور  های  طالق 
بتوانیم شهرستان ها  اگر  و  افتد  اتفاق می 
ها حمایت  کارگاه  و  ها  آموزش  بحث  در  را 

شود. می  بهتر  وضعیت  این  کنیم، 
امروز  فر  متقی  مهدی  االسالم  حجت 
ساماندهی  ستاد  جلسه  در  تیرماه   ۱۳
کرد:  اظهار  کرمان  استان  جوانان  امور 
ساماندهی،  ستاد  و  جوانان  عالی  شورای 
جوانان  امور  موانع  و  مسائل  بررسی  برای 
در حوزه های مختلف است و فلسفه اینکه 
ستاد  این  عضو  مختلف  های  دستگاه 
مشکالت،  رفع  برای  افزایی  هم  هستند، 

است. جوانان  مسائل  و  موانع 
که  مشکالتی  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
داریم این است به ندرت شاهد هم افزایی 
هستیم،  موانع  رفع  برای  ها  دستگاه  بین 
افزود: اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی 

و  ندارد  را  مشکالت  کردن  برطرف  توان 
ها  دستگاه  افزایی  هم  باید  استانداری 
اشتغال  طالق،  کاهش  ازدواج،  حوزه  در 

گزارش  و  کند  پیگیری  را  کارافرینی  و 
بخواهد. زمینه  این  در  را  ها  دستگاه 

متقی فر تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۸ 
نرخ ازدواج در کشور به شدت کاهش پیدا 
واقعه  رشد  شاهد  اخیر  سال  دو  در  و  کرد 

ایم. بوده  ازدواج 
توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 

جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی 
های  استان  در  ازدواج  گفت:کمترین 
برخوردار شکل می گیرد و استان هایی که 
آنها  در  ازدواج  دارند،  بیشتری  محرومیت 
سال   ۱۵ در  مثال  عنوان  به  است  بیشتر 
افزایش  شاهد  استانی  هیچ  در  گذشته 
ازدواج نبودیم به جز سیستان و بلوچستان.

به  ها  استان  ارزیابی  کرد:  اظهار  وی 
و  نیست  درستی  کار  مقطعی  نرخ  واسطه 
را در فرآیند بررسی کرد یعنی  ارزیابی  باید 
اتفاقی  چه  گذشته  سال   ۱۰ در  ببینیم 

است. افتاده 
بررسی  براساس  کرد:  بیان  فر  متقی 
 ۱۰۰ در  کشور  های  طالق  درصد   ۵۰ ها، 
بتوانیم  اگر  و  افتد  می  اتفاق  کوچک  شهر 
شهرستان ها را در بحث آموزش ها و کارگاه 
می  بهتر  وضعیت  این  کنیم،  حمایت  ها 

شود.
وی افزود: ۴۵۰ مرکز مشاوره تخصصی 
ازدواج و خانواده در کشور داریم و حاضریم 

به ما کمک  اگر دستگاه ها در بحث مکان 
کنند، هزینه مشاور و مجوز و هزینه مشاوره 

ها را تقبل کنیم.
توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی 
مردمی  های  ظرفیت  تمام  از  استفاده 
فعالی  های  سمن  ما  است.  تاکید  مورد 
تشکل  جهادی،  های  گروه  باید  اما  داریم 
فرهنگی  های  حوزه  در   ... و  مردمی  های 

کنند. کمک  اجتماعی 
و  آموزش  زمینه  در  کرد:  اظهار  وی 
کارگاه های آموزشی برای ازدواج و خانواده 
تعامل  کند،  همکاری  ما  با  دستگاهی  هر 

داشت. ایخواهیم  ویژه 
استان  در  افزود:  پایان  در  فر  متقی 
امسال  اول  از  نفر   ۹۱۷ و  هزار   ۲۸ کرمان 
 ۷۹۶۴ که  کردند  نام  ثبت  ازدواج  وام  برای 
نفر   ۸۶۵ و  هزار   ۱۶ و  دریافت  را  وام  نفر 
این  مسئله،  این  حل  که  هستند  صف  در 
دستور مستقیم استاندار را می طلبد.      ►

مسائل  از  یکی  تک فرزندی       ◄
شمار  به  اخیر  سال های  در  آسیب زا 
است  داشته  فزاینده ای  رشد  که  می رود 
آن  به  ایرانی  خانواده های  از  بسیاری  و 
ادامه  شک  بدون  کرده اند.  پیدا  گرایش 
موجودیت  اساس  می تواند  رویه  این 
را  خانواده  بنیان  و  سست  را  جامعه  یک 
متعددی  تهدیدات  با  و  ساخته  متزلزل 

کند. روبه رو 
اگرچه  است  آن  از  حاکی  یافته ها 
تک فرزندی،  از  دینی  آموزه های  مستقیمًا 
کمیت و تعداد اوالد بحثی به میان نیامده 
است، اما کلیت آیات و روایات فرزندآوری 

دارند.  تأکید  مساله  این  اهمیت  بر 
تک فرزند والدین  آسیب های   

و  روانشناختی  مطالعات 
که  است  آن  بیانگر  جامعه شناختی 
والدین  برای  را  آسیب هایی  تک فرزندی 
آسیب ها  این  که  ازآن جا  دارد.  همراه  به 
گوناگون  عرصه های  شامل  و  گسترده 
این  از  برخی  به  حاضر  مقاله  می باشند 

می پردازد. آسیب ها 
جامعه؛  برای  تک فرزندی  تهدیدات 

کدامند؟ آسیب زا  مسائل 
جسمی آسیب های   .۱

والدین  که  آسیب هایی  از  یکی   
آسیب  می باشند،  روبرو  آن  با  تک فرزند 
به طور طبیعی جسم مادر  جسمی است. 
بیشتر  کودک  با  نزدیکتر  ارتباط  دلیل  به 
در  این  بود.  خواهد  آسیب ها  درگیراین 
زن  برای  فرزند  داشتن  که  است  حالی 
با  و  اوست  برای  سالمتی  حکم  مانند 
و  امیدوار  زندگی  به  را  او  شادابی،  تأمین 

می کند. سرگرم 
که  است  داده  نشان  جدید  تحقیقات 
به  ابتال  خطر  از  را  آنها  شدن،  مادر  و  پدر 
محافظت  قلبی  بیماری های  و  سرطان 
و  یک  روی  که  پژوهش ها  این  می کند. 
نشان  است،  شده  انجام  نفر  میلیون  نیم 
پرشمار،  فرزندان  داشتن  که  می دهد 
زنان  در  را  سینه  سرطان  به  ابتال  خطر 

می دهد. کاهش 

اساس  بر  دانشمندان  این  بر  افزون 
اعالم  تحقیقات  و  آزمایش ها  برخی 
فرزند  صاحب  تازه  که  مادرانی  کرده اند 
دارند  قوی تری  بصری  حافظه  شده اند، 
ندارند  فرزند  که  زنانی  با  مقایسه  در  و 
را  خود  اطراف  اطالعات  می توانند  بهتر 

بسپارند. خاطر  به  و  کنند  دریافت 
۲. آسیب های روانی

از  را  افسردگی  و  استرس  اضطراب، 
والدین  برای  روانی  آسیب های  جمله 
و روان  با جسم  دارای تک فرزند است که 
بر  آنچه  هر  و  دارند  تنگاتنگ  رابطه ای 
متأثر  نیز  را  روان  باشد  تأثیرگذار  جسم 

. ، زد می سا
نیز  والدین  روان  بر  تک فرزندی 
و  آسیب ها  و  می باشد  تأثیرگذار 
واقع  در  می آورد.  وجود  به  را  چالش هایی 
بیشتر  وابستگی ها  و  تعلقات  قدر  هرچه 
بیشتر  اضطراب  و  نگرانی  زمینه  باشد، 

. ست ا
جامعه شناسان  از  بسیاری  همچنین 
فرزندان  تعداد  معتقدند  روانشناسان  و 
زناشویی  روابط  زوجین،  زندگی  نحوه  بر 
می گذارد.  تأثیر  والدین  تنش های  و 
خود  که  آسیب هایی  کنار  در  واقع  در 
می شود،  روبه رو  آنها  با  فرزند  تک  کودک 
این  خانوادۀ  هم  متعددی  آسیب های 
این خانواده ها  تهدید می کند.  را  کودکان 
همواره نگران بوده و فکر می کنند که اگر 
وجود  به  کودک  یک  این  برای  مشکلی 
نیست.  ساخته  آنها  از  کاری  هیچ  بیاید، 
شدید  وابستگی  و  نگرانی  این  شک  بدون 
و  اضطراب  زمینه  تک فرزند  و  والدین 
ایجاد  را  روانی  فشارهای  و  استرس 

کرد.   خواهد 
کودک  خود  که  آسیب هایی  کنار  در 
می شود،  روبه رو  آنها  با  فرزند  تک 
این  خانوادۀ  هم  متعددی  آسیب های 

می کند تهدید  را  کودکان 
از  ترس  شده  گفته  موارد  بر  عالوه 
این  می شود  باعث  تک فرزند  دادن  دست 
و  کرده  رشد  محدودتر  به صورت  کودکان 

همساالن  گروه  با  ندهند  اجازه  والدین 
طور  به  و  باشند  داشته  تعامل  و  بازی 
انجام  را  خود  روزمره  کارهای  مستقل 

. هد د
فرایندهای  از  یکی  فرزندآوری  اندیشه 
آرامش  ایجاد  در  مؤثر  بسیار  و  زیربنایی 
از  است.  خانواده  کارآمدی  و  تحکیم  و 
خانواده  در  فرزندان  تولد  دیگر  سوی 
برای  را  بودن  مؤثر  و  مفید  احساس 

می آورد. ارمغان  به  والدین 
انجام  راسل«  »برتراند  که  پژوهشی 
از  حاصل  شادمانی  و  نشاط  است،  داده 
می کند.  تائید  را  خانواده  در  فرزند  تولد 
بررسی های  طبق  که  است  حالی  در  این 
از  بیشتر  تک فرزند  والدین  شده  انجام 
افسردگی  معرض  در  فرزند  چند  والدین 
پیوند  و  وابستگی  هرچه  دارند.  قرار 
و  جدایی  پذیرش  باشد  قویتر  انسان ها 

بود. خواهد  دشوارتر  دوری 
جامعه؛  برای  تک فرزندی  تهدیدات 

کدامند؟ آسیب زا  مسائل 
تربیتی آسیب های   .۳

کودکانی  با  فرزند  تک  کودکان  تربیت 
می باشند  برادر  و  خواهر  دارای  که 
متفاوت است و والدین تک فرزند در زمینه 
روبرو  با آسیب هایی  نیز  تربیتی  و  اخالقی 
می توان  آسیب ها  این  جمله  از  هستند. 
به رواج فرهنگ فرزند ساالری اشاره کرد.
تک فرزند بودن کودک موجب معطوف 
و  شده  وی  به  والدین  کامل  توجه  شدن 
به مرور این فرزندان کانون توجه خانواده 
خانواده های  در  معمواًل  می شوند.  
به  عاطفی  نظر  از  مادر  و  پدر  تک فرزند 
به طوری که  وابسته می شوند  او  به  شدت 
خواسته های  همه  باید  می کنند  احساس 
برآورده  سازند.  برآورده  را  کودک 
موارد  برخی  در  خواسته ها  این  ساختن 
ناخواسته  والدین  که  می رسد  به اندازه ای 
می دهند. باج  او  به  کردنش  راضی  برای 

زندگی  در  باجگیری  آموزه  همین 
طرف  از  است  تأثیرگذار  نیز  کودک  آینده 
انسان های  به  فرزندان  شدن  تبدیل  دیگر 

به  تمایل  شد  خواهد  باعث  پرهزینه  
خانواده ها  در  فرزند  تعدد  و  فرزندآوری 
انتظارات  نمی توانند  زیرا  یابد؛  کاهش 
الگوی  کنند.  برآورده  را  آنها  باالی 
فردگرایی  به  خانواده ها  این  تربیتی 
خانواده های  مدیریت  اما  است،  نزدیک 
امکانات،  محدودیت  دلیل  به  پرجمعیت 
نتیجه  که  است  نیازمند  نظم  از  انواعی  به 

بود. خواهد  موفق  زندگی های  آن 
دیگر  از  خانواده  انسجام  کاهش 
معتقد  نویسنده  است.  تربیتی  آسیب های 
است که نبودن فرزند در محیط خانواده، 
زندگی  در  ناپایداری  عوامل  از  یکی 
که  ازآن جا  می آید.  شمار  به  مشترک 
حاصل  زناشویی  تعارض های  از  بخشی 
است،  زندگی  اهداف  در  زوجین  اختالف 
اهداف  فرزندان، موجب همگرایی  حضور 
تعارض های  کاهش  نتیجه،  در  و  زوجین 

می شود. آنها 
یکی دیگر از معایب بزرگ تک فرزندی، 
تصور  برخالف  است.  آن  بودن  وقت گیر 
زیاد  بچه های  می کنند  گمان  که  برخی 
می گیرند،  والدین  از  را  بیشتری  وقت 
والدین  می شود  موجب  فرزند  چند  وجود 
بچه ها  با  بازی  برای  را  کمتری  وقت 
بچه ها  وقت  که  کسانی  بهترین  بگذارند. 

هستند.   بچه ها  خود  میکنند،  پر  را 
و  اخالقی  زمینه  در  فرزند  تک  والدین 
هستند.  روبرو  آسیب هایی  با  نیز  تربیتی 
رواج  به  می توان  آسیب ها  این  جمله  از 

کرد اشاره  ساالری  فرزند  فرهنگ 
و  آسیب ها  پرشتاب  افزایش   -
چالش های  و  اجتماعی  ناهنجاری های 
مستلزم  فرزندآوری  زمینه  در  موجود 
خانواده ها  گاهی  آ و  بینش  سطح  ارتقاء 
انجام  و  الزم  آموزش های  ارائه  و 
گسترده  و  عمیق  علمی  پژوهش های 

. ست ا
- در جامعه کنونی تغییرات گسترده ای 
در سبک فرزندآوری ایجاد شده است، به 
الگوی سنتی  تدریج جایگاه  به  که  طوری 
مایۀ  فرزند  »حضور  محوریت  با  خانواده 

به  را  خود  جای  است«  برکت  و  رحمت 
است«  زحمت  مایۀ  فرزند  »حضور  الگوی 
راهکارهای  ارائه  با  دارد  که ضرورت  داده 
افکار  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
موضوع  این  آسیب های  از  را  عمومی 

ساخت. مطلع 
پدران  کودکان،  آن  در  که  جامعه ای   -
روانی  جسمی،  سالمت  از  آن  مادران  و 
نمی تواند  نباشند،  برخوردار  تربیتی  و 

باشد. پیشرو  و  پویا  جامعه ای 
طور  به  دینی  آموزه های  در  اگرچه   -
کمیت  یا  فرزندی  تک  از  بحثی  مستقیم 
اما  است،  نیامده  میان  به  فرزند  تعداد  و 
کثرت  سمت  به  روایات  کلی  جهت گیری 

است. جمعیت 
را  جمعیت  و  فرزند  کریم  قرآن  آیات   -
بشر  تکامل  ارکان  از  و  دانسته  الهی  مدد 

می پندارد.
والدین  نیز  روانشناختی  منظر  از   -
جدایی  مانند  مختلف  دالیل  به  فرزند  تک 
چون  آسیب هایی  با  خانواده  از  فرزند 
بود. خواهند  روبرو  افسردگی  و  اضطراب 

روحی  آسایش  موجب  فرزند،  وجود    -
از  را  انسان  و  می شود  انسان  فکری  و 
نجات  روحی  افسردگی  و  درونی  دغدغه 

. هد می د
وابستگی  فرزند  تک  خانواده های  در   -
از  کمتر  و  است  وتفریط  افراط  دارای 

است. برخوردار  تعادل 
مانند  مشکالتی  فرزندی  تک   -
خانواده  انسجام  کاهش  و  فرزندساالری 

دارد. پی  در  را 
از  که  است  داده  نشان  تحقیقات    -
نظر جسمی بارداری و شیردهی و زایمان 
نقش  و  کرده  کمک  مادر  سالمتی  به 
از  جلوگیری  و  حافظه  و  هوش  در  مهمی 

دارد. متعدد  سرطان های 
هسته ای  عوامل  از  یکی  فرزندی  تک   -
شیوع  صورت  در  است  جمعیت  کاهش 
داده  قرار  هدف  را  جامعه  بنیان  می تواند 
و  فرهنگی  اقتصادی،  گوناگون  ابعاد  در  و 
سیاسی و مذهبی آسیب زا باشد./ایرنا     ►

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش: 

●  در100 شهرکوچک 50 درصد طالق های کشوراتفاق می افتد    ●

تهدیدات تک فرزندی برای جامعه 

●   آسیب هایی که تک فرزندی برای والدین به همراه دارد     ●



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد   /  تلفن: 09184480402

ماموریت برجامی شکست خورده فرانسوی ها
مکرون بار دیگر شعار داد!

به جمهوری  را  اروپا  اتحادیه  ای  دوره  ریاست  در حالی  فرانسه  دولت 
الیزه  کاخ  اهداف  ترین  اصلی  از  یکی  که  داد  خواهد  تحویل  چک 
ای  هسته  پرونده  فصل  و  حل  اروپا،  اتحادیه  بر  ریاست  دوران  در 
این  همه  با  است!  بوده  پاریس  سود  به  ماجرا  این  زدن  سند  و  ایران 
این خصوص  و موثری در  تنها نقش عملیاتی  نه  اوصاف،فرانسوی ها 
حکام  شورای  ایرانی  ضد  قطعنامه  از  حمایت  با  بلکه  نکردند،  ایفا 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارسال سیگنالهای متناقض در قبال 
عقبگرد  و  ایستایی  جهت  عاملی  به  ایران،  با  ای  هسته  توافق  احیای 

شدند. تبدیل  مذاکرات 
ای  دوره  ریاست  مسند  در  ها  فرانسوی  حضور  تاریخ  حال،  هر  در 
حالی  در  چک  جمهوری  پذیرد.  می  پایان  زودی  به  اروپا  اتحادیه 
رهبری شورای اتحادیه اروپا را برعهده می گیرد که تبعات و آثار جنگ 
روند  که  می کند  سنگینی  عضو  کشورهای  دوش  بر  تنها  نه  اوکراین  
روبرو  فراوانی  چالش های  با  نیز  را  بروکسل  در  جمعی  تصمیم گیری 
نیز  ای  توافق هسته  احیای  مذاکرات  پرونده  آن،  از  است.فراتر  کرده 
خصوص  در  زیادی  مانور  قدرت  نیز  پراگ  و  نرسیده  نهایی  نتیجه  به 
شرایطی  چنین  در  ندارد.  پرونده  این  قبال  در  موثر  گری  میانجی 
با  آنکه در پروسه میانجی گری  مقامات جمهوری چک احتماال بدون 
تهران دخالت کنند، کل این پرونده را به دست جوزف بورل و انریکه 
در  اینکه  از  چک  جمهوری  مقامات  حال  این  با  سپارند.  می  مورا 
دوران ریاست دوره ای آنها بر اتحادیه اروپا شاهد حل و فصل پرونده 

کنند! می  استقبال  شدیدا  باشند،  برجام  احیای  مذاکرات 
تحویل  پاریس  از  بحرانی  دوره  این  در  را  دشوار  مسئولیت  این  پراگ 
جنگی  وقوع  احتمال  حالیکه  در  و  آینده  ماه  شش   طی  تا  می گیرد 
را  عضو  کشور   ۲۷ هدایت  افکنده،  سایه  اروپا  بر  همچنان  همه گیر 
در  چک  جمهوری  باشد.  داشته  برعهده  نمادین  بصورت  چند  هر 
اروپا  اتحادیه  شورای  نماینده  خود،  دوره ای  ریاست  ماه  شش  مدت 
بود.در  خواهد  کمیسیون  و  پارلمان  مانند  اروپایی  نهادهای  سایر  در 
با کمیسیونرهای  همین راستا کابینه دولت جمهوری  چک قرار است 
 ۱۰.۵ بر  بالغ  جمعیتی  با  چک  جمهوری  کنند.  دیدار  اروپا  اتحادیه 
میلیون نفر در اروپای مرکزی قرار دارد و از سال ۲۰۰۴ عضو اتحادیه 
به تازگی  جمهوری چک  راست گرای  وزیر  نخست  فیاال،  پتر  اروپاست. 
رئیس  زلنسکی،  ولودیمیر  حضور  با  را  نشستی  دارد  نظر  در  که  گفته 
بالکان سازماندهی کند. و همچنین کشورهای غرب  اوکراین  جمهور 
در  تاثیری  اروپا  اتحادیه  ی  دوره  ریاست  جایی  به  جا  حال،  هر  در 
احیای  مسیر  در   4+1 اعضای  و  ایران  مذاکرات  شکل  حتی  و  محتوا 
با این حال ، این جا به جایی نقطه  توافق هسته ای نخواهد داشت. 
فرانسه  دولت  خارجی  سیاست  حوزه  در  دیگری  شکست  آشکارساز 
بسیاری  است.  کشور  این  جمهور  رئیس  مکرون  امانوئل  شخص  و 
ای  دوره  ریاست  دوران  در  وی  که  بودند  مدعی  مکرون  طرفداران  از 
بحرانهای  فصل  و  حل  قبال  در  زیادی  مانور  قدرت  اروپا،  اتحادیه  بر 
اوکراین  اکنون، جنگ  اما  اروپایی خواهد داشت  درون  و  المللی  بین 
بازی  واسطه  به  نیز  المللی  بین  های  پرونده  دیگر  و  شده  تر  ور  شعله 
ارائه  در  آنها  عمل  ابتکار  عدم  و  آمریکا  زمین  در  اروپاییان  مستقیم 
باقی  و مفتوح  ناتمام  آنها  راهکارهای موثر و عملیاتی در حل و قصل 

است. مانده 
درصد   ۳۶ تنها  که  می دهد  نشان  اخیر  نظرسنجی های  همزمان      
دارند.  »رضایت«  سیاست هایش  و  اروپا  اتحادیه  از  کشور  این  مردم 
اقتصادی  احیا  برای  رایزنی ها  و  مذاکرات  رهبری  پراگ  دیگر  چالش 
حالی  در  است  فزاینده  تورم  مهار  و  انرژی  بحران  کردن  مرتفع   اروپا، 
که خود با باالترین نرخ تورم کشور طی سال های اخیر مواجه است؛ 
هنوز به کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می کنند نپیوسته و 
همچنان به انرژی هسته ای که از نظر برخی کشورهای عضو از جمله 

است. وابسته  به شدت  شده،  گذاشته  کنار  آلمان 
جمهوری  به  فرانسه  از  اروپا  اتحادیه  ریاست  انتقال  اینکه  نهایت  در 
واقعی  و فصل  اروپا در حل  اتحادیه  آفرینی  بودن نقش  چک، صوری 
فطعا  معادله،  این  در  است.  گذاشته  نمایش  به  را  جهانی  بحرانهای 
عیار  تمام  بازنده  یک  فرانسه  پرادعای  جمهور  رئیس  مکرون  امانوئل 
نفوذ  ادعاهایش در خصوص قدرت  یان  محسوب می شود. فردی که 
و  میانجی گیری فرانسه در نظام بین الملل و واقعیات جاری در حوزه 
سیاست خارجی این کشور تناقضی معنادار و عمیق وجود دارد. این 
درحزب  همراهانش  و  مکرون  که  است  آشکار  ای  اندازه  به  تناقض 
"جمهوری به پیش" قدرت توجیه آن را از دست داده اند. بدون شک 
ناکامی  از  بیشتری  ابعاد  فرانسوی  های  رسانه  نزدیک  ای  آینده  در 
احیای  پرونده  در  از جمله   ( دولت مکرون در حوزه سیاست خارجی 

داد. قرار خواهند  استناد  و  توجه  مورد  را  برجام( 

خبـر

و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  شورای        ◄
حضور  با  قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
خدمات  و  محیط زیست  معاون  مقدم  اصفهانیان 
و  سازمان  مدیرعامل  مظفری  شهرداری،  شهری 
شد. برگزار  میادین  سازمان  شورای  اعضای  دیگر 
تکمیل  و  احداث  وضعیت  آخرین  جلسه  این  در 
میادین  سایر  و  صنوف  شهرک  خودرویی،  شهرک 

گرفت. قرار  موردبررسی  تره بار  و  میوه  عرضه 
و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
جلسه  این  در  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
گفت: کل تعداد قطعات شهرک صنوف 1604 واحد 
است که ازاین  بین 1300 واحد واگذار و 304 واحد 
صنعت  صنف  به  واگذاری  شرف  در  نیز  باقی مانده 

است. ساختمان 
علیرضا مظفری در جلسه شورای سازمان میادین 
تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری  و  میوه 
این  گذشته  سال  بودجه  متمم  داشت:  اظهار  قم 
به  ریال  میلیارد   ۸۶۰ میزان  به  نهایت  در  سازمان 

است. رسیده  تصویب 
و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
پیشنهادی  و  خدمات  بهای  تعرفه  جدول  همچنین 
اجرا  برای  و  تصویب  نیز   ۱۴۰۱ سال  در  سازمان 

است. ابالغ شده 
سازمان  این  جاری  سال  بودجه  اینکه  بیان  با  وی 
ابراز  ۱۱۰ میلیارد ریال نهایی شده است،  نیز بالغ بر 

گذشته  سال  بودجه  با  مقایسه  در  بودجه  این  کرد: 
۴۰ درصد و در مقایسه با متمم بودجه سال قبل ۲۸ 

است. داشته  افزایش  درصد 
سوله   ۱۰ احداث  کرد:  خاطرنشان  مظفری 
بهسازی  و  تعمیر  رجایی،  شهید  میدان  در 
پست  عدد   ۲ احداث  شهر،  سطح  فروشگاه های 
و  آب  طرح  اجرای  خودرو،  شهرک  در  برق  زمینی 
فاز  در  آسفالت  روکش  توزیع  همراه  به  گازرسانی 
در  کارگاهی  واحد   ۱۰ احداث  صنوف،  شهرک  سوم 
 ۲۰ برق  خط  اجرای  پروژه  تکمیل  و  صنوف  شهرک 
تا ورودی شهرک خودرو  از پست معصومیه  کیلو ولت 
از پروژه های شاخص سال جاری این سازمان است.
خودرویی  خدمات  بزرگ  شهرک  احداث  طرح  وی 
این  در  کرد:  اضافه  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
واحد   ۹۱۱ شامل  واحد   ۱۴۰۴ درمجموع  شهرک 
 ۲۹۶ همراه  به  نمایشگاهی  واحد   ۱۹۷ تعمیرگاهی، 

است. احداث  حال  در  خدماتی  واحد 
و  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
صورت  به   B6 الین  تا   B1الین از  تاکنون؛  ازاین بین 
به  الین ها  مابقی  و  شده  متقاضیان  تحویل  کامل 
در  ساخت؛  پیشرفت  درصد   ۶۰ میانگین  صورت 
حال احداث بوده و در آینده ای نزدیک آماده تحویل 

می باشد. خودرو  خدمات  به  وابسته  صنوف  به 
خودرو  شهرک  اختصاصی  معبر  کرد:  تصریح  وی 
 ۳۶ بالغ بر  اعتباری  با  مترمربع  هزار   ۲۰ متراژ  به 

برداری  بهره  مورد  اکنون  هم  و  احداث  ریال  میلیارد 
است. گرفته  قرار 

را  صنوف  شهرک  وضعیت  آخرین  مظفری 
قطعات  تعداد  کل  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه 

بین  ازاین   که  است  واحد   ۱۶۰۴ صنوف  شهرک 
در  نیز  باقی مانده  واحد   ۳۰۴ و  واگذار  واحد   ۱۳۰۰

است. ساختمان  صنعت  صنف  به  واگذاری  شرف 
مساحت  در  صنوف  شهرک  اینکه  بیان  با  وی 
قم-تهران  آزادراه  پنج  کیلومتر  در  هکتاری   ۱۳۶
در  شهرک  این  شد:  یادآور  است،  احداث  حال  در 

خارج کردن صنوف مزاحم از داخل حریم شهر تأثیر 
► داشت.     خواهد  بسزایی 

تشریح آخرین وضعیت شهرک خودرویی قم 

●  واگذاری ۱۳00 واحد شهرک صنوف    ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
ششدانگ  از  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۸/۳۲۴ مقدار  مزایده  اگهی 
ثبتی  پالک  ششدانگ(  از  مشاع  دانگ  یک  از  دانگ   ۰/۲۰۸ )معادل 
کالسه  پرونده  موضوع  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۱۳۵ از  فرعی   ۲۲۳۸
کالسه  اجرایی  های  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۴۱۴۷
و سمانه  ور  پیله  )محدثه  ور  پیله  اسماعیل  مرحوم  ورثه  متعهد:   ۱۴۰۰۰۴۳۷۴
متعهد   – جبلی(  کاویانی  کبری  و  ور  پیله  سمیرا  و  کجوئی  فاطمه  و  ور  پیله 
ازدواج  سند  مستند  باقری  ابراهیم  اقای  وکالت  با  جبلی  کاویانی  کبری  له: 
کننده:  صادر  دفترخانه   ۱۳۶۲/۱/۱۱ سند:  تاریخ   ۶۱۷۸ سند:  شماره   :
یک  مبلغ  االجرای  موضوع  با   ، قم  استان  قم  شهر   ۶ شماره  ازدواج  دفترخانه 
مبلغ  به  روز  نرخ  به  که  مدنی  قانون   ۱۰۸۲ ماده  یک  تبصره  وفق  ریال  میلیون 
سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۸/۳۲۴ مقدار  گردیده.  محاسبه   ۴۵۰۹۱۵۳۶۰۵۰
پالک  ششدانگ(  از  مشاع  دانگ  یک  از  دانگ   ۰/۲۰۸ )معادل  ششدانگ  از 
زاویه  – خیابان  واقع در قم  ۱۱۱۳۵ اصلی بخش یک قم  از  ۲۲۳۸ فرعی  ثبتی 
اسماعیل  مرحوم  به  متعلق   ۳۷۱۴۹۷۶۴۵۱ پستی  کد   ۴۲ پالک   ۱۸ کوچه 
پیله ور )ورثه ان مرحوم( با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. 
طلق  ملک  نوع  زمین  قطعه  یک  مذکور:  پالک  ششدانگ  مشخصات  و  حدود 
و  مفروز   ، اصل   ۱۱۱۳۵ از  فرعی   ۲۲۳۸ ثبتی  پالک  به  مسکونی  کاربری  با 
مجزا شده از ۶۱۵ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه در طبقه و واقع در بخش ۰۱ 
مترمربع   ۱۲۰ مساحت  به  قم  استان  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   ۰۰ ناحیه 
متن ملک شماره دو هزار و دویست و سی و هشت فرعی از یازده هزار و یکصد 
واقع  پانزده فرعی  و  از شماره ششصد  و مجزی شده  پنج اصلی مفروز  و  و سی 
به  قم  استان  قم  یک  منطقه  ثبت  ثبتی  حوزه  قم  یک  بخش  قم  یک  ناحیه  در 
شماال   : حدود  به  ملک:  توضیحات   ، مترمربع  بیست  و  یکصد   ۱۲۰ مساحت 
دیوار  و  درب  شرقا:  فرعی  شانزده  و  ششصد  شماره  به  متر  بیست   ۲۰ طول  به 
دیوار  به  دیوار  جنوبا:  متر  ده  عرض  به  شارع  به  متر  شش   ۶ طول  به  طول  به 
از  فرعی  و شش  چهل  و  و هشتصد  هزار  به شماره یک  متر  بیست   ۲۰ طول  به 
یازده هزار و سیصد و سی و پنج اصلی غربا: دیوار به دیوار به طول ۶ شش متر 
اصلی  پنج  و  و سی  یکصد  و  یازده هزار  از  فرعی  و شش  نود  و  پانصد  به شماره 

فرزند حسین شماره شناسنامه  ور  پیله  مالکیت اسماعیل   : مالکیت  مشخصات 
۱۸۹ تاریخ تولد ۱۳۴۳ صادره از قم دارای شماره ملی ۰۳۸۵۱۰۰۳۶۱ با جز 
سهم ۶ از کل سهم ۶ به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند 
شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۸۵/۶/۲ تاریخ   ۲۷۷۵۴ مالکیت 
چاپی ۰۰۴۸۱۶ سری د سال ۱۳۹۱ که در صفحه ۳۲۵ دفتر امالک جلد ۵۵۱ 
ذیل شماره ۱۰۱۷۴۳ ثبت گردیده است. محدودیت: یک مورد بازداشت دائم 
 ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مورخ   ۱۴۰۰۰۵۸۳۰۰۱۱۰۰۶۲۶۴ شماره  دستور  موجب  به 
قم  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  نفع  به  قم  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  از  صادره 
ندارد.   : ارتفاقی  حقوق  باشد.  می  بازداشت  ور  پیله  اسماعیل  مالکیت  برای 
مشخصات ساختمانی ملک: ساختمان شمالی ساز با درب ماشین رو از کوچه 
که کف و دیوار حیاط از سنگ است و یک سرویس توالت و دستشویی در گوشه 
ان  بنای  از  قسمتی  که  زیرزمین  شامل  ساختمان  است.  شده  ساخته  حیاط 
با  اتاق خواب  بر  مترمربع مشتمل   ۹۸ به مساحت  زیر حیاط است  و  اشپزخانه 
توالت و دستشویی و حمام کابینت  و اشپزخانه و سرویس  کمد دیواری و حال 
اشپزخانه فلزی کف سرامیک و دیوار کشی و ساختمان همکف به مساحت ۷۴ 
در  فوقانی  طبقه  ساختمان  و  است  غربی  اشپزخانه  قسمت  که  زیربنا  مترمربع 
حد دیواری و سقف نیمه کاره به مساحت ۴۴ مترمربع و پشت بام ایزوگام شده 
با  سال   ۴۰ حدود  ساختمان  قدمت  است.  ابی  کولر  دستگاه  دو  دارای  است. 
باربر و سقف تیر اهن و طاق ضربی است قسمتی از سقف طبقه همکف  دیوار 
نم زده است پله ها موزاییکی و کف ها موزاییک است دارای انشعاب اب و برق 
مورخ   ۸۰۰۰۱۳۸۵۴ شماره  به  خالف  عدم  پاسخ  گواهی  دارای  است.  گاز  و 
دارای   : ثبتی  مشخصات   – باشد  می  قم   ۵ منطقه  شهرداری   ۱۳۹۲/۷/۲۹
مترمربع در   ۱۲۰ به مساحت  ۰۰۴۸۱۶/د/۹۱  به شماره چاپی  برگ  سند تک 
است  رسیده  ثبت  به  ور  پیله  اسماعیل  نام  به   ۳۲۵ صفحه   ۵۵۱ امالک  دفتر 
به  متر   ۲۰ طول  به  شماال  سند(  )مطابق  از  است  عبارت  ان  به  اربعه  حدود  و 
 ۱۰ عرض  به  شارع  به  متر   ۶ طول  به  دیوار  و  درب  شرقا   – فرعی   ۶۱۶ شماره 
 – اصلی   ۱۱۱۳۵/۱۸۴۶ به شماره  متر   ۲۰ به طول  دیوار  به  دیوار  – جنوبا  متر 
غربا دیوار به دیوار به طول ۶ متر به شماره ۱۱۱۳۵/۵۹۶ ارزیابی: ششدانگ 

۱۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  اعیان  و  عرصه  از  اعم  فوق  ثبتی  پالک 
مقدار  ارزش  و  است  گردیده  ارزیابی  ریال(  میلیون  ششصد  و  میلیارد  )پانزده 
یک  از  دانگ   ۰/۲۰۸ )معادل  ششدانگ  از  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۸/۳۲۴
عشر  دو  و  بستانکار  طلب  میزان  به  مذکور  پالک  ششدانگ(  از  مشاع  دانگ 
دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  ۵۴۱/۰۹۸/۴۳۲ریال  مبلغ  به  تر  اضافه 
روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  ملک  مقدار  مزایده  گردید.  ارزیابی 
خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۵/۲ مورخ  یکشنبه 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی 
مبلغ  از  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   – قم  یک  بخش 
هزار  هشت  و  نود  و  میلیون  یک  و  چهل  و  )پانصد  ۵۴۱/۰۹۸/۴۳۲ریال  پایه 
فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال(  دو  و  سی  و  چهارصد  و 
از مبلغ کارشناسی  خواهد شد. شرکت در مزایده منوت به پرداخت ۱۰ درصد 
 ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳IRبه حساب سپرده ثبت به شماره شبا
باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز  شناسه  با 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده 
برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف 
و  نماید  تودیع  مذکور  شبا  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده 
واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت  که ظرف  در صورتی 
خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ   ، نکند 
شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 
گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در 
ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و اب و برق و گاز و 
به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  حراج  تاریخ  تا  غیره  
با بستانکار  عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی 
چنانچه  و  شد.  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  براساس  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و 
نخواهد  برگزار  مزایده   ، مترقبه گردد  غیر  تعطیل رسمی  با  مزایده مصادف  روز 

شد.   خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  شد 
رئیس اداره اجرای احکام اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

بسیج  مقاومتی  اقتصاد  مدیر       ◄
اینکه  بیان  با  قم  استان  سپاه  سازندگی 
حوزه های  در  مقاومتی  اقتصاد  قرارگاه 
مردم  مشکالت  رفع  دنبال  به  مختلف 
می کند  تالش  قرارگاه  این  گفت:  است، 
و  استفاده  مختلف  ظرفیت های  از  تا 
مشکالت  رفع  برای  الزم  هماهنگی های 

کند. دنبال  را  مردم 
سخنانی  طی  محمدی،  محمدعلی 
اظهار کرد: یکی از قرارگاه های اصلی سپاه 
که به ما ابالغ شده قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
در  قرارگاه  این  جلسه  نخستین  که  است 
شده  برگزار  گذشته  روز  چند  جاری  سال 

است.
استان  سپاه  فرمانده  کرد:  اضافه  وی 
بسیج  و  است  قرارگاه  این  فرمانده  قم، 
را  قرارگاه  این  دبیری  رسالت  سازندگی 
در  فقیه  ولی  نمایندگی  و  می کند  دنبال 

ناظران  به عنوان  اطالعات  و حفاظت  سپاه 
عهده  بر  مشخصی  رسالت های  قرارگاه 

دارند.

سازندگی  بسیج  مقاومتی  اقتصاد  مدیر 

اقتصاد  قرارگاه  گفت:  قم  استان  سپاه 
بسیج  از  اصلی  عضو   10 با  مقاومتی 
محالت،  صنعت،  کشاورزی،  حقوقدانان، 

اصناف،  زنان،  جامعه  اطالعات،  کارگری، 

برنامه و بودجه و بنیاد تعاون مأموریت های 
بسیج  وظیفه  و  می کند  دنبال  را  خود 
بر  نظارت  قرارگاه،  دبیر  به عنوان  سازندگی 
اقشار  این  به  که  است  طرح هایی  عملکرد 

است. شده  داده 
صورت  به  قرارگاه  جلسات  گفت:  وی 
کننده  هماهنگ  معاون  حضور  با  ماهیانه 
فرمانده سپاه  با حضور  به صورت فصلی  و 

می شود. برگزار  استان 
امنیت  قرارگاه  تشکیل  از  محمدی 
کشاورزی،  جهاد  بسیج  محوریت  با  غذایی 
سازمان  بسیج  محوریت  با  صنعت  قرارگاه 
بسیج  محوریت  با  اصناف  قرارگاه  و  صمت 
حمایت  کارگروه  گفت:  و  کرد  یاد  اصناف 
و  طرح  معاونت  مسئولیت  با  پشتیبانی  و 
موانع  رفع  کارگروه  استان،  سپاه  برنامه 
کارگروه  و  حقوقدانان  بسیج  مسئولیت  با 
مسئولیت  با  نیز  اقشار  کننده  هماهنگ 

دنبال  را  خود  تخصصی  امور  اقشار  بسیج 
. می کنند

کارگروه های  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعضای  و  فرعی  قرارگاه های  تخصصی، 
و  فصلی  نشست های  در  اصلی  قرارگاه 
ماهانه نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود و 
مشکالت پیش رو به ایراد سخن می پردازند.
نانوایی ها  از  برخی  تعطیلی  از  محمدی 
در پردیسان یاد کرد و گفت: یکی از نمونه 
ورود  مقاومتی  اقتصاد  قرارگاه  فعالیت های 
بوده  پردیسان  نانوایی ها  مشکل  حوزه  به 

است.
اقتصاد  قرارگاه  اینکه  بیان  با  وی 
دنبال  به  مختلف  حوزه های  در  مقاومتی 
کرد:  تصریح  است،  مردمی  مشکالت  رفع 
این قرارگاه تالش می کند تا از ظرفیت های 
مختلف استفاده و هماهنگی های الزم برای 
► کند.      دنبال  را  مردم  مشکالت  رفع 

استان  شهدای  ملی  کنگره  دبیر       ◄
سابق  مدیرکل  کاشانی  حسینی  از  قم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم تجلیل 

کرد.

کنگره  دبیر  موحد  محمدرضا  سردار 
ستاد  مسئوالن  و  قم  استان  شهدای  ملی 
دفتر  در  حضور  با  امروز  ظهر  کنگره  این 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حقوقی  معاونت 

سید  فعالیت های  و  زحمات  از  اسالمی، 
سابق  مدیرکل  کاشانی  حسینی  موسی 
راستای  در  قم  استان  ارشاد  و  فرهنگ 
تجلیل  قم،  شهید   ۶۰۹۰ کنگره  برگزاری 

کردند. قدردانی  و 
ستاد  طرف  از  دیدار،  این  ادامه  در 
کنگره ملی شهدای استان قم، تابلو فرش 
منقش به تصویر شهید سید محمد مهدی 

و  تعظیم  راستای  در  کاشانی  حسینی 
به سید موسی  تکریم خانواده های شهدا، 
اهدا  شهید  این  برادر  کاشانی  حسینی 

► شد.     

●  قرارگاه اقتصاد مقاومتی در سپاه استان قم آغاز به کار کرد    ●

●  تکریم کنگره ملی شهدای استان قم از مدیرکل سابق ارشاد     ●


