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سلیمی نمین پاسخ داد: دادستان قم: رئیس کل دادگستری قم:

چرا »نظام« از 
مذاکرات احیای برجام 

خارج نشد؟ 

تا رسیدن به قم پیشرفته 
و آبــاد فاصلـه زیــادی 

باقی مانده است

برخی ناهنجاری ها در 
قــــم با اراده مسئـوالن 

قابل مدیریت است
صفحه 7 صفحه 3 صفحه 3

صفحه 2

عملیات اجرایی ساماندهی بافت اطراف حرم امامزاده موسی مبرقع آغاز شدعملیات اجرایی ساماندهی بافت اطراف حرم امامزاده موسی مبرقع آغاز شد

صفحه صفحه 22پایان پایان ۱۱۱۱ سال چشم انتظاری اهالی چهل اختران قم سال چشم انتظاری اهالی چهل اختران قم

 برگزاری جلسه هماهنگی بخش های مختلف شهرداری برای ورود به ماه محرم؛ برگزاری جلسه هماهنگی بخش های مختلف شهرداری برای ورود به ماه محرم؛

شهر قــم رنگ و بوی حسینی می گیــردشهر قــم رنگ و بوی حسینی می گیــرد

◄    رییس پارک علم و فناوری قم بابیان اینکه ۱۹۲ دانشجو از ۹ 
پارک در نخستین دوره طرح دستیار فناوری  با  تفاهم  دانشگاه طرف 
با ارزیابی شورای پذیرش دستیار فناوری پارک  ثبت نام کردند، گفت: 
فناور  شرکت های  به  و  پذیرفته  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  نفر   ۲۹

شدند. معرفی  متقاضی 
در  علوی  اخوان  حسین  سید  قم،  فناوری  و  علم  پارک  گزارش  به 
بیان  فناوری  دستیاری  طرح  دوره  نخستین  ارزیابی  کمیته  جلسه 
در  دانشجو   ۱۱۷ کاردانی،  مقطع  در  دانشجو   ۹ طرح  این  در  کرد: 
 ۱۷ و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  دانشجو   ۴۹ کارشناسی،   مقطع 

۲۹ دانشجو در طرح دستیار 
فناوری قم پذیرش شدند

ثبت نام  دکترا  مقطع  دانشجوی 
کردند و درنهایت با ارزیابی شورای 
نیازهای  بر اساس  نفر  پذیرش ۲۹ 
شدند. پذیرفته  فناور  شرکت های 
روسای  همکاری  با 
و  تفاهم  طرف  دانشگاه های 
همراهی اعضای کمیته ارزیابی که 
هستند  دانشگاه ها  آن  نمایندگان 
گسترده ای  و  جامع  اطالع رسانی 
صورت گرفت و آمار قابل قبولی از 

کردند. ثبت نام  دانشجویان 
فناوری  و  علم  پارک  رییس 
را  فناوری  قم طرح دستیار  استان 
ارزیابی  ارزشمند  و  مهم  برنامه ای 

به عنوان  طرح  این  افزود:  و  کرد 
مهارت آموزی  تجربه   نخستین 
که  اشکاالتی  باوجود  فناوری، 
داشت نتایج و ثمرات خوبی را رقم 
زد که ارزش های آن در آینده بهتر 

شد. خواهد  ملموس  بیشتر  و 
باید  اینکه  بابیان  علوی  اخوان 
فناوری سنگر اصلی مهارت آموزی 
گفت:  باشد  دانشجویان 
این  با  نتوانسته اند  دانشجویان 
می زند  رقم  را  آینده شان  که  سنگر 
دستیار  طرح  و  بگیرند  ارتباط 
فراهم  را  مهم  فرایند  این  فناوری 

. می کند

با  که  نشست  این  ادامه  در 
دانشگاه های  نمایندگان  حضور 
اعضا  از  هریک  شد،  برگزار  استان 
دوره  آسیب شناسی  و  بررسی  به 
تغییر  مانند  مسائلی  و  پرداخته 
تابستان  از  دوره  برگزاری  زمان 
عدم  تحصیلی،  سال  ابتدای  به 
رشته های  از  برخی  ورود  تناسب 
طرح  در  ثبت نامی  تحصیلی 
و  فناور  شرکت های  نیازهای  با 
شدن  الکترونیکی  درخواست 
و  ثبت نام  امضای   ۴ فرم های 
متقاضی  دانشجویان  پذیرش 
در  انسجام  لزوم  و  دوره  در 

مطرح  را  کالن  تصمیم گیری های 
نکات طرح شده  قرار شد  کرده که 
وزارت  مربوطه  ارشد  مدیران  با 
مطرح  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

. د شو
شایان ذکر است، نخستین دوره 
و  مدیریت  با  فناوری  طرح دستیار 
استان  فناوری  و  علم  پارک  همت 
 ۹ همکاری  تفاهم نامه  با  و  قم 
خردادماه  از  قم،  استان  دانشگاه 
سال جاری آغاز به کارکرد. در این 
دانشگاهی  پذیرفته شدگان  طرح 
 ۱۴۰۱ دی ماه  تا  مردادماه  از 
فناوری  دستیار  ۶ماهه  دوره  طی 

شرکت های فناوری متقاضی عضو 
پارک شده و عالوه بر مهارت آموزی 
علوم،  وزارت  سوی  از  فناورانه، 

تحقیقات و فناوری حقوق ماهیانه 
دریافت  تحصیلی  مقطع  اساس  بر 

► می کنند.     

یادداشت - سیدمحمد حسین دریاباری

درس های کنگره ها و یادواره های شهدا 
به مسئوالن و مردم                   

صفحه 6

مرگ ساالنه ۵۴ هزار ایرانی به دلیل وقوع انواع سوانح؛ 

دو برابر اروپایی ها مرگ ومیر ناشی از 
سوانح ترافیکی داریم                                                
صفحه 4

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید: 

نابرابری درآمدی میان شهر و روستا 
افزایش یافت                                              
صفحه 4

غیاثی، سرمربی تیم فوتسال فردوس: 

این پیروزی را به هواداران قمی هدیه 
می کنم که ما را تنها نگذاشتند                                               
صفحه 3

یکه تازی فیلم های کمدی در جدول فروش 
سینماهای قم                                            
صفحه 8

گزیـده خبـرها



2چهارشنبـه 5 مرداد 1401/ شماره 1987 www.gooyeh-qom.comخبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
0۹۱۲76۲5۹87   

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد:
برنامه ریزی مدیریت شهری قم 

برای ورود به ماه محرم

شهری  آماده سازی  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
سنوات  طبق  گفت:  و  دانست  دینی  شعائر  تعظیم  جهت  در  گامی  را 
آیین  این  باشکوه  برگزاری  برای  قم  شهرداری  فعالیت های  گذشته 

است. انجام  حال  در  مذهبی  و  دینی 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کالنترزاده  مهدی 
ماه  از  استقبال  و  ورود  برای  قم  شهری  مدیریت  مجموعه  اقدامات 
و  سید  سوگواری  ماه  به  نزدیکی  با  همزمان  داشت:  اظهار  محرم 
فضاسازی،  زمینه  در  قم  شهرداری  فعالیت های  شهیدان،  و  ساالر 

می شود. آغاز  محیطی  تبلیغات  و  سیاه پوشانی 
شهری  آماده سازی  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
طبق  شد:  یادآور  و  دانست  دینی  شعائر  تعظیم  جهت  در  گامی  را 
این  باشکوه  برگزاری  برای  قم  شهرداری  فعالیت های  گذشته  سنوات 

است. انجام  حال  در  مذهبی  و  دینی  آیین 
از  محرم،  ماه  آغاز  با  همزمان  کرد:  خاطرنشان  همچنین  کالنترزاده 
قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  همت  به  شهدا  جدید  سردیس   ۱۱
استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  مذهبی  هیآت  شورای  همکاری  و 

آمد. خواهد  عمل  به  رونمایی 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم:
رویکرد مردمی در برپایی 

محافل عزاداری پررنگ تر شود
گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
باید  صلواتی  ایستگاه های  و  عزاداری  محافل  برپایی  خصوص  در 
وظیفه  شهری  مدیریت  مجموعه  و  شود  پررنگ تر  مردمی  رویکرد 

کند. دنبال  را  هدایت گری  و  بسترسازی 
ماه  برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه  در  ثابت  سبحانی  سیدمجتبی 
محرم  ماه  با  متناسب  فضاسازی  داشت:  اظهار  قم  شهرداری  محرم 

است. محیطی  فضاسازی های  در  مهم  مساله 
ابراز کرد:  رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم 
باید  صلواتی  ایستگاه های  و  عزاداری  محافل  برپایی  خصوص  در 
وظیفه  شهری  مدیریت  مجموعه  و  شود  پررنگ تر  مردمی  رویکرد 

نماید. دنبال  را  هدایت گری  و  بسترسازی 
یادآور  صلواتی،  ایستگاه های  از  پشتیبانی  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
ضوابط  تا  است  الزم  صلواتی  ایستگاه های  برپایی  خصوص  در  شد: 

بگیرد. قرار  توجه  مورد  کامل  به صورت  ایمنی 
را  قم  به  ورودی  زائران  از  تکریم  و  استقبال  اهمیت  ثابت  سبحانی 
تا  است  الزم  شرایطی  چنین  در  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  توجه  مورد 
سطح  در  به درستی  مسیر  راهنمای  عالئم  و  صلواتی  ایستگاه های 

شود. توزیع  شهری  مختلف  مناطق 

برپایی نمایشگاه ” عطر تربت” 
در بوستان نجمه)س(

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  اداره  مدیر 
حضرت  بوستان  در  تربت  عطر  نمایشگاه  برپایی  از  شهرداری 

داد. خبر  نجمه)س( 
محرم  ماه  برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه  در  بستان  مجتبی 
نجمه  بوستان  در  تربت  عطر  نمایش  داشت:  اظهار  قم  شهرداری 

می شود. افتتاح  رسمی  به صورت 
قالب  در  محرم  ماه  روز  اولین  تا  تربت  عطر  نمایش  وی،  گفته  به 
نوحه خوانی  و  تعزیه خوانی  مانند   سنتی  مختلف  آیین های  برگزاری 

داشت. خواهد  ادامه 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  اداره  مدیر 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  کرد:  ابراز  شهرداری 
مشارکت  با  زیادی  برنامه های  محرم  ماه  با  همزمان  قم  شهرداری 

است. کرده  پیش بینی  تکایا  و  مساجد  مذهبی،  هیئات 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  کرد:  خاطرنشان  بستان 
مشارکت  آماده  استانی  مصوبات  ابالغ  صورت  در  قم  شهرداری 
شهری  بوستان های  در  عزا  محافل  برپایی  برای  مذهبی  هیئت  با 

. ست ا
فرهنگ  ارتقای  برای  می توان  محرم  ماه  فرصت  از  شد:  یادآور  وی 
بهره  مردمی  ظرفیت های  و  مساجد  با  همکاری  قالب  در  شهروندی 

برد.

عملیات اجرایی ساماندهی بافت اطراف حرم 
امامزاده موسی مبرقع آغاز شد

پایان ۱۱ سال چشم انتظاری 
اهالی چهل اختران قم

بافت  اجرایی  عملیات  آغاز  از  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
قم  اختران  چهل  محله  در  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده  حرم  پیرامون 

داد. خبر  ساله   ۱۱ وقفه  از  پس 
و شهرسازی  راه  اداره کل  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  به گزارش 
استان قم، محمد صادقی اظهار کرد: طرح ساماندهی محالت بافت 
مطلوبیت  زمان  گذر  در  که  تاریخی  ارزش  واجد  محالت  و  مرکزی 
از وظایف و ماموریت های  اند؛ بخشی  کاربری خود را از دست داده 
دست  در  قم  شهری  بازآفرینی  طرح  قالب  در  که  است  کل  اداره  این 

است. پیگیری  و  اجرا 
که  است  قم  اختران  چهل  محله  محالت،  این  از  یکی  افزود:  وی 
ساماندهی بافت اطراف حرم امامزاده موسی مبرقع، در طول سالیان 

است. افتاده  تأخیر  به  متعدد  مشکالت  دلیل  به  گذشته 
به  و  استان  داخل  در  ها  دستگاه  تعامل  عدم  داد:  توضیح  صادقی 
ویژه فقدان اعتبارات مورد نیاز برای عملیات اجرایی از مهمترین این 

است. بوده  مشکالت 
اجرایی  عملیات  امامت،  و  والیت  مبارک  دهه  با  همزمان  گفت:  وی 
شد. آغاز  مبرقع)ع(  موسی  امامزاده  حرم  اطراف  بافت  ساماندهی 

مصوبه  براساس  کرد:  ابراز  پروژه  این  جزییات  خصوص  در  صادقی 
حرم  توسعه  پروژه  اجرایی  عملیات  قم،  استان  به  جمهور  رییس  سفر 
به میزان یک سوم سهم  و  اعتبارات دولتی  از محل  موسی مبرقع)ع( 
اعتبارات ملی توسط مسکن و شهرسازی، یک سوم از محل اعتبارات 
و  تملک  شهرداری  سهم  هم  سوم  یک  و  استانداری  توسط  استانی 

پذیرد. می  انجام  طرح  اجرای 
 30 پروژه  این  برای  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  میزان  گفت:  وی 

است. تومان  میلیارد 
است  مربع  متر   8500 پروژه  کل  مساحت  که  این  بیان  با  صادقی 
و  رواق  و  صحن  ساخت  قالب  در  مترمربع  هزار  هفت  داد:  توضیح 

بود. خواهد  دسترسی  محور  آن  مترمربع   1500

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:
هزینه ۳0 میلیارد تومانی 
احداث مجموعه ورزشی 

شهیدان شاطری منطقه ۳ قم
ورزشی  فرهنگی  سرانه های  افزایش  قم،  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
برای  تومان  میلیارد   30 گفت:  و  دانست  منطقه  مهم  نیازهای  از  را 
شده  هزینه  شاطری  شهیدان  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  احداث 

است.
اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  وزیری  روحانی  مهرداد 
اظهار  قم،  شهر  سه  منطقه  سطح  در  شهری  طرح  چند  افتتاح  به 
به همراه مجموعه فرهنگی  بادیان  ورودی شهید  داشت: ساماندهی 
رسیده  بهره برداری  به  تازه  مهم  پروژه  دو  شاطری  شهیدان  ورزشی 

است. منطقه 
ورزشی شهید شاطری  فرهنگی  ویژگی های مجموعه  به  اشاره  با  وی 
به  اما  به زمین زده شد،   ۹۸ پروژه سال  این  خاطرنشان کرد: کلنگ 
دلیل شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه به خاطر بیماری کرونا حدود 

دو سال با وقفه روبه رو شد.
ورزشی  فرهنگی  مجموعه  داد:  ادامه  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
شامل  مترمربع   ۱۵۰۰ مساحت  به  زیربنایی  در  شاطری  شهید 
اجرا  به  ورزشی  سالن  مترمربع   ۹۰۰ با  اصلی  پروژه  متر   ۱۲۰۰

است. درآمده 
پروژه،  در  رفته  کار  به  مهندسی  فنی  دقیق  اصول  به  اشاره  با  وی 
برای  مترمربع   ۳۰۰ ورزشی  فرهنگی  مجموعه  این  در  کرد:  اضافه 
و ورزش های رزمی اختصاص یافته است. سالن بدن سازی، نمازخانه 
این  قالب  در  تماشاگران  جایگاه   ۲۵۰ اینکه  بابیان  وزیری  روحانی 
دستگاه  دو  جانمایی  و  نصب  کرد:  تصریح  است،  احداث شده  پروژه 
آتش نشانی  کپسول های  همراه  به  نورافکن   ۱۰۰ مدرن،  هواساز 

است. ورزشی  سالن  این  در  رفته  بکار  تجهیزات  از  بخشی 
منطقه  مهم  نیازهای  از  را  ورزشی  فرهنگی  سرانه های  افزایش  وی 
فرهنگی  مجموعه  احداث  برای  تومان  میلیارد   ۳۰ گفت:  و  دانست 

است. شده  هزینه  شاطری  شهیدان  ورزشی 
قم  شهر  ورودی  ساماندهی  ادامه  در  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  قرار  موردتوجه  را  کاشان  عوارضی  سمت  از 
بکار  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۸۰ بادیان  شهید  محور  ساماندهی  برای 

است. رفته 
وی ادامه داد: در این طرح ۱۵ هزار مترمربع زیرسازی و ۵ هزار تن 
 ۹ زمانی  بازده  یک  در  پروژه  این  و  شده  انجام گرفته  آسفالت  توزیع 

رسید. بهره برداری  به  ماهه 

خبـرخبـر

ریزی  برنامه  و  هماهنگی      ◄
قم  شهرداری  مختلف  بخش های 
برنامه  بر  و  برگزار  محرم  ماه  برای 
ریزی برای افزایش ایمنی مراسمات 
و اقدامات پیشگیرانه، سیاه پوشانی 
ایستگاه های صلواتی  برپایی  شهر، 

شد. تاکید 
عمومی  روابط  گزارش  به 
هماهنگی  جلسه  قم،  شهرداری 
مختلف  بخش های  برنامه ریزی  و 
محرم  ماه  برای  قم  شهرداری 
مدیران  از  شماری  حضور  با 
قالب  در  و  برگزار  قم  شهرداری 
وقفه  بی  خدمات رسانی  بر  آن 
آیین های  باشکوه  برگزاری  برای 
شد. تاکید  عزاداری  و  سوگواری 
خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
بخشی  در  قم  شهرداری  شهری 
داشت:   اظهار  جلسه،  این  از 
محیطی  تبلیغات  و  فضاسازی 
جاری  هفته  چهارشنبه  روز  از  شهر 
به صورت رسمی کلید خواهد خورد.
مقدم  اصفهانیان  مهدی 
کیفی  و  کمی  ارتقای  داد:  ادامه 
خدمات رسانی به زائران و شهروندان 
پروتکل های  رعایت  همراه  به 
ایمنی  ضریب  افزایش  و  بهداشتی 
موکب ها  صلواتی  ایستگاه های  و 
مدیریت  مجموعه  اولویت های  جزو 

است. شهری 
معاونان  و  مدیران  جلسه  این  در 
نیز  شهری  مناطق  شهری  خدمات 
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
برای  آمادگی  از  انجام شده، 
و  ورودی  زائران  به  خدمات رسانی 

کردند. تاکید  شهروندان 
این  در  شهری  مناطق  مدیران 
جهت  بسترسازی  به  نسبت  جلسه 
عاشورا،  ظهر  باشکوه  نماز  اقامه 
پیرامونی  محیط  آماده سازی 
مساجد و حسینیه ها، سیاه پوشانی، 
آماده سازی  و  آذین بندی 
و  خریداری  شهر،  ورودی های 
نصب  مشکلی،  پرچم های  نصب 
برپایی  و  محرم  جدید  المان های 
برای  شهری  هشت گانه  ستادهای 
ارائه  گزارش هایی  خدمت رسانی 

دادند.
در  پسماند  مدیریت  آموزش 

جد مسا

پسماند  مدیریت  سازمان  معاون 
جلسه  این  در  نیز  قم  شهرداری 
توزیع کارتن پالست  اظهار داشت: 
و  مذهبی  هیئت های  بین  در 
است. برنامه ریزی  حال  در  مساجد 

برای  شریفی،  حسین  گفته  به 
ایام  در  بهتر حوزه پسماند  مدیریت 
یکی  با  مطلوبی  تعامالت  محرم، 
محصوالت  تولید  شرکت های  از 
محافل  بین  در  توزیع  و  پالستیکی 

است. انجام گرفته  سوگواری 
پسماند  امور  بر  نظارت  معاون 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
مباحث  آموزش  داد:  ادامه  قم 
مدیریت پسماند در سطح مساجد، 
آموزشی  مباحث  تولید  و  طراحی 
نصب  و  اجتماعی  شبکه های  در 
پسماند  مدیریت  فرهنگ  حوزه  در 
بین  در  محرم  ماه  با  همزمان 
مذهبی  هیئت  و  تکایا  مساجد، 

شد. خواهد  دنبال 
در  ایمنی  ضوابط  رعایت  لزوم 

صلواتی ایستگاه های 
سازمان  معاون  همچنین 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
اظهار  جلسه  این  در  قم  شهرداری 
داشت: در قالب بازدیدهای ایمنی 
دستورالعمل های  قم،  آتش نشانی 
ایمنی به مسئوالن هیئات مذهبی و 
اماکن مذهبی صادرشده  مسئوالن 

. ست ا
بازدیدهای  زندیه،  علی  گفته  به 
و  آتش نشانی  سازمان  ایمنی 
ماه  یک  از  قم  ایمنی  خدمات 
حرم  تکایا،  مساجد،  از  گذشته 
آغازشده  مقدس  مسجد  و  مطهر 

. ست ا
آتش نشانی  سازمان  معاون 
قم  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
خاطرنشان کرد: در قالب هماهنگی 
تمام  خیریه،  امور  و  اوقاف  اداره  با 
برپایی  ایمنی  دستورالعمل های 
محافل عزاداری ها به مساجد، بقاع 

است. صادرشده  غیره  و  متبرکه 
وی ادامه داد: همچنین همزمان 
در  ایمنی  پیام های  محرم،  ماه  با 
قالب زیرنویس تلویزیونی از سیمای 
نور تا پایان ماه محرم پخش خواهد 

شد.
آموزش  اینکه  بیان  با  زندیه 

صلواتی  ایستگاه های  مسئوالن 
در  ایمنی  ضوابط  شدن  دیده  و 
سازمان  مهم  دغدغه های  از  آن ها 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
شهرداری قم است، گفت: سازمان 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
حد  در  دارد  آمادگی  قم  شهرداری 
هیات های  نیاز  از  بخشی  محدود 
یا  تأمین  را  گاز  کپسول  به  مذهبی 
نماید. اقدام  آن ها  شارژ  به  نسبت 
شهرداری  امکانات  همه  بسیج 
"علمداران  طرح  اجرای  برای  قم 

محرم ماه  در  خدمت" 
بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
نیز  قم  شهرداری  شهری  خدمات 
"علمداران  طرح  داشت:  اظهار 
تا  محرم  ماه  ابتدای  از  خدمت" 
برای خدمات رسانی  ماه صفر  پایان 
مناطق  سطح  در  بی وقفه  و  مستمر 
و نواحی شهری انجام خواهد شد.

تأکید  با  میرهادی  محسن  سید 
مدیریت  و  قوت  نقاط  تقویت  بر 
گذشته،  سال های  ضعف  نقاط 
سال  مردادماه   ۵ کرد:  خاطرنشان 
شهر  سیاه پوشانی  آیین  جاری 
فضاسازی  و  آغاز  رسمی  به صورت 
و مناطق  نواحی  محیطی در سطح 

خورد. خواهد  کلید 
بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
خدمات شهری شهرداری قم عنوان 

المان های  کرد: جابه جایی و نصب 
سازمان  محوریت  با  نیز  محرم  ویژه 

است. انجام  حال  در  زیباسازی 
برپایی  کرد:  اضافه  وی 
ایمن،  عزاداری  خیمه های 

اداری،  فضاهای  سیاه پوشانی 
فاقد  بنرهای  نصب  از  جلوگیری 
موضوع  با  بنر  نصب  و  مجوز 
نظافت  آسفالت،  لکه گیری  محرم، 
منتهی  مسیرهای  پاک سازی  و 
آماده سازی  تکایا،  و  مساجد  به 
سرویس های بهداشتی شهر، صدور 
و  ایستگاه های صلواتی  برای  مجوز 
در  صلواتی  ایستگاه های  ارزیابی 
دستور کار مجموعه مدیریت شهری 

دارد. قرار  قم 
آمادگی  بر  تأکید  با  میرهادی 
جهت  مناطق  هشتگانه  ستادهای 
ادامه  عزاداران  به  خدمات رسانی 
فضای  کردن  عطرآگین  داد: 
ایجاد  هشتگانه،  ستادهای 
زیرساخت های الزم برای اقامه نماز 
غریبان،  شام  مراسم  عاشورا،  ظهر 
به صورت  نیروها  کلیه  آماده باش 
برای  پشتیبانی ها  تقویت  و  ویژه 
شده  نهایی  بهتر  خدمات رسانی 

. ست ا
وی اذعان کرد: سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری قم برای مدیریت 
تدابیر  شهر  به روزرسانی  و  مطلوب 
جمع آوری  جهت  امیدوارکننده ای 
است. داده  انجام  پسماندها  سریع 

نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
شهرداری  شهری  خدمات  بر 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  قم 

و  نظافت  متکدیان،  جمع آوری 
مدیریت  و  زائر  پارکینگ  پاک سازی 
استفاده  با  نیز  دسته جات عزاداری 
در حال  تجربه سال های گذشته  از 

► است.    انجام 

برگزاری جلسه هماهنگی بخش های مختلف شهرداری برای ورود به ماه محرم؛

شهر قم رنگ و بوی حسینی می گیرد

◄     استاندار قم گفت: استفاده از پهنه های 
احداث  برای  شهری  حریم  در  موجود  خالی 
بررسی  دست  در  موضوعات  از  یکی  مسکن 

است. استان  مدیریت 
با  جلسه ای  در  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
اینکه  بابیان  قم،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
ظرفیت های  تمام  از  استان  مدیریت  مجموعه 
قانونی موجود برای پیشبرد اهداف و برنامه های 
داشت:  اظهار  می کند،  حمایت  قم  شهرداری 
و همراهی  تعامل  بر  جهت گیری مدیریت استان 

است.
داد: مدیران دولتی حامی  ادامه  قم  استاندار 
اقدامات و برنامه های مجموعه مدیریت شهری در 
حوزه های عمرانی، فرهنگی، فرهنگ شهروندی 

و سایر مباحث اجتماعی است.
جلوه های  از  یکی  را   ۵ ماده  کمیسیون  وی 
و  شهری  مدیریت  مجموعه  کاری  اشتراک  مهم 
استانداری دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص 
چهارچوب  در  استان  مدیریت  ماده قانونی،  این 

است. شهرداری  همراه  مقررات  و  قانون 
وظایف  باالی  گستره  و  اهمیت  شاهچراغی 
شد:  یادآور  و  داد  قرار  موردتوجه  را  شهرداری 
از  بسیاری  مطالبات  و  انتظارات  از  درصد   ۵۰
و شهروندان در حوزه مدیریت  گروه های مردمی 

است. شهری 
وی بابیان اینکه بخش زیادی از مصوبات سفر 
شهری  مدیریت  حوزه  در  قم  به  رئیس جمهوری 
 ۴۸ اراضی  تکلیف  تعیین  کرد:  اضافه  است، 
ارتباط  هکتاری پردیسان، مترو، مونوریل و غیره 

دارد. شهرداری  با  مستقیمی 
وضعیت  بهبود  شد:  یادآور  قم  استاندار 
فرسوده  بافت های  ساماندهی  و  محروم  مناطق 
و  احداث  در  تسریع  همراه  به  شهری  ناکارآمد  و 
مطالبات  مهم ترین  از  مسکن  مجوزهای  صدور 
خالی  پهنه های  از  استفاده  است؛  شهروندان 
موجود در حریم شهری برای احداث مسکن یکی 
استان  مدیریت  بررسی  دست  در  موضوعات  از 

است.
دینی  شهر  جهان  یک  قم  اینکه  بابیان  وی 
است،  شناخته شده  جهان  سطح  در  مذهبی  و 
حوزه  در  قم  زیرساخت های  شهر  کرد:  اذعان 
مبلمان،  منظر،  و  سیما  ترافیک،  و  حمل ونقل 
پسماند، مباحث فرهنگی و غیره باید متناسب با 
ویژگی جهان شهری آن تعریف و اجرا شود و در 
ایفاء  را  این زمینه شهرداری نقش بسیار پررنگی 

می کند.
بودجه های  داشت:  اظهار  شاهچراغی 
مقایسه  در  قم  شهرداری  کالن شهر  کنونی 
تناسب  رشد  و  توسعه  برای  الزم  زیرساخت های 
آمادگی  استان  مدیریت  بااین وجود  ولی  ندارد، 
شورای  و  شهرداری  کمک  به  توان  حد  در  دارد 

بیاید. شهر  اسالمی 
با  قم  توسعه  اولویت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
از  بسیاری  شد:  یادآور  است،  زیارت  گردشگری 
اقتصادی  ازنظر  قم  به  ورودی  مسافران  و  زائران 
از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و الزم است 
احداث  ارزان قیمت  زائرسراهای  شرایط  این  در 
تصرف  و  دخل  بدون  زائران  عموم  اختیار  در  و 

شود. داده  قرار  حاکمیتی  دستگاه های 
شهر  عملکرد  از  تمجید  ابراز  با  قم  استاندار 
ابراز  ارزان قیمت،  زائرسراهای  احداث  در  مشهد 
این  ساخت  در  مسئول  دستگاه های  تمام  کرد: 
زائرسراها بیشترین تعامل و همراهی را داشته اند 
گردشگری  رونق  برای  خود  حقوق  برخی  از  و 

کرده اند. عبور  اجتماعی  مسئولیت  و  زیارت 
اتباع  باالیی  بسیار  حجم  اینکه  بیان  با  وی 
ثبت شده در قم ساکن هستند، ادامه داد: باوجود 
مشکل و کمبود مدارس در برخی مناطق، تالش 
حق  از  افراد  این  فرزندان  از  هیچ کدام  تا  شده 
کمبود  جبران  برای  و  نشود  محروم  تحصیل 
نیز الزم است دستگاه های متولی  مدرسه در قم 

باشند. هم  همراه 
مجموعه  آمادگی  بر  تأکید  با  شاهچراغی 
شهری،  سبز  فضای  توسعه  بر  استان  مدیریت 
بازکرده  برای  زمان  بهترین  کنونی  دوران  گفت: 

است. سابق  کور  گره های 
رایزنی  و  مذاکره  حال  در  اینکه  بابیان  وی 
تکمیل  جهت  خارجی  شرکت های  برخی  با 
پروژه های  برخی  و  زائرسراها  احداث  فرودگاه، 
مرتبط با اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستیم، 
اضافه کرد: نقشه راه عمرانی و طراحی معماری 
بلوار پیامبر اعظم)ص( از مباحثی است که باید با 

بگیرد. قرار  موردتوجه  دقت 
وی در پایان بر توسعه و ایجاد ارزش افزوده در 
برخی مزیت های نسبی استان قم مانند صنعت 
غیره  و  دستباف  فرش  زائر،  سوغات  انگشتر، 

► کرد.  تأکید 

استاندار قم در دیدار با اعضای شورای شهر تاکید کرد: 

لزوم بررسی پهنه های خالی شهر قم برای احداث مسکن

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۳۷ از  فرعی   ۹۲ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  باشد،  در جریان  فرزند علی می  لیال زجاجی    بنام  ۱۱  که  ۷ پالک  نبش کوچه   -۱۱ بلوار کبیری کوچه  اراضی 
نیز نمیتوان عمل  ۱۵ قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  تعیین تکلیف  ۱۳ قانون  ۳ ماده  بعلت  تبصره  است که 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ مورخ   ۱/۴۷۵۷ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مورخ 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۳۴۲ الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۱۶/۷۸۳ فرعی از ۱۰۴۷۳ اصلی واقع در بخش یک ثبت 
 -۲ ۲- محبوبه ضیائی نسب   فرزند۱- صفرعلی  ابوذر عترتی   -۱ بنام  ۲  که  ۳۸ پالک  بلوار روحانی کوچه  قم اراضی 
مرتضی  می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۴۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ تحدیدحدود 
انجام می گردد  ۱۲ صبح در محل وقوع ملک  الی   ۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ساعت  روز دوشنبه مورخ  پالک مذکور در 
و ساعت  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  و خصوصا  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله 
و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
 ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات 
اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح  با  از تسلیم اعتراض  متعرض ظرف مدت یک ماه پس 

ارائه نماید./ )م الف ۱۵۳۴۱(  به این اداره  نیز  قضائی را 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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دادستان قم:
برخی ناهنجاری ها در قم با 

اراده مسئوالن قابل مدیریت 
است

مسئوالن  اراده  با  ناهنجاری ها  برخی  اینکه  بابیان  قم  دادستان 
مانند  شهر  فرهنگی  وضعیت  بهبود  برای  گفت:  است،  مدیریت  قابل 
برای  الزم  زیرساخت های  تا  است  الزم  جنگلی،  شاخص  بوستان های 

شود. فراهم  فرهنگی  برنامه های  و  فعالیت  اجرای 
حجت االسالم والمسلمین حسن غریب در جلسه ای با اعضای شورای 
لزوم داشتن نگاه حداکثری در مباحث  بر  تأکید  با  اسالمی شهر قم، 
تفریحی و عمرانی، اظهار داشت: پیوست نگاری فرهنگی در اجرای 
پروژه های  اجرای  در  حداکثری  نگاه  مصادیق  از  عمرانی  پروژه های 

است. مختلف 
قم،  شهر  شاخص  تفریحی  مراکز  آسیب های  برخی  به  اشاره  با  وی 
استانی  مسئوالن  اراده  با  گذشته  آسیب های  از  بسیاری  گفت: 
قدردان  اخیر  اقدامات  با  مردم  از  بسیاری  هم اکنون  و  حل شده 

هستند. استان  مدیریت 
دیگر  ناهنجاری های  و  آسیب ها  برخی  اینکه  بابیان  قم  دادستان 
قابل  مسئوالن  اراده  با  نیز  غیره  و  ورزشی  تجاری،  محیط های  در 
مانند  شهر  فرهنگی  وضعیت  بهبود  برای  کرد:  اضافه  است،  مدیریت 
برای  الزم  زیرساخت های  تا  است  الزم  جنگلی،  شاخص  بوستان های 

شود. فراهم  فرهنگی  برنامه های  و  فعالیت  اجرای 
دارد،  قرار  ترکیبی  جنگ  وضعیت  در  کشور  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
یک قدم  دشمن  برویم  عقب  یک قدم  فرهنگی  مباحث  در  اگر  افزود: 
نیز  فرهنگی  مباحث  بخش  در  است  شایسته  که  می کند  روی  پیش 
مردم  عمومی  رضایتمندی  افزایش  سبب  به تدریج  اقدامات  حجم 

شود.
و  ترافیک  آرام سازی  در  شهرداری  اقدامات  از  تمجید  ابراز  با  غریب 
مباحث  به  قم  شهرداری  ورود  کرد:  اضافه  دست فروشان،  جمع آوری 

کند. بهتر  را  شهر  عمومی  وضعیت  می تواند  فرهنگی 
شاهد  غیره  و  نظافت  عمرانی،  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
نارضایتی ها  حجم  از  و  هستیم  شهروندان  رضایتمندی  افزایش 
کاسته شده و چیزی که امروز بیشتر موردتوجه و دغدغه مردم بوده 
در  مهمی  نقش  شهرداری  که  است  حاکم  ضوابط  و  فرهنگی  مسائل 

دارد. حوزه ها  این 

رئیس کل دادگستری قم:
تا رسیدن به قم پیشرفته و آباد 
فاصله زیادی باقی مانده است

و  پیشرفته  به قدری  باید  قم  شهر  گفت:  قم  دادگستری  رئیس کل 
به عنوان  دیگر  کشورهای  حتی  و  شهرها  سایر  بین  در  که  یابد  توسعه 
الگوی مدیریت موفق اسالمی معرفی شود که تا رسیدن به این نقطه 

است. باقی مانده  زیادی  فاصله 
مظفری  علی  حجت االسالم والمسلمین  شهرنیوز،  گزارش  به 
داشت:  اظهار  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  با  جلسه ای  در 
این  که  می کند  نرم  دست وپنجه  زیادی  عقب ماندگی های  با  قم 

می شود. تمام  انقالب  نام  به  درنهایت  عقب ماندگی ها 
رئیس کل دادگستری قم یادآور شد: شهر قم باید به قدری پیشرفته و 
به عنوان  دیگر  کشورهای  حتی  و  شهرها  سایر  بین  در  که  یابد  توسعه 
الگوی مدیریت موفق اسالمی معرفی شود که تا رسیدن به این نقطه 

است. باقی مانده  زیادی  فاصله 
مجموعه  و  استانی  مسئوالن  بین  همراهی  و  همدلی  به  اشاره  با  وی 
و  همدلی  فرصت  این  تا  بدهیم  اجازه  نباید  گفت:  شهری،  مدیریت 

برود. بین  از  قم  مقدس  شهر  پیشرفت  مسیر  در  مشارکت 
رئیس  مثال زدنی  و  مهم  خصوصیات  از  یکی  کرد:  عنوان  مظفری 
نفع مردم است  به  و مقررات  قوانین  تفسیر  شورای اسالمی شهر قم، 
کرده  حمایت  شورا  روش  این  از  همواره  استان  قضایی  دستگاه  که 

است.
مجموعه  است  شایسته  کرد:  اضافه  قم  دادگستری  رئیس کل 
به محض  که  کنند  حرکت  مسیری  در  قم  شهری  و  استانی  مدیران 
و  نمایان  اسالمی  موفق  مدیریت  شهر  این  به  زائران  و  مسافران  ورود 

باشد. مشخص 

خبـر

 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 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۶۳۴ شماره  رأی  ۱ـ 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۰۰ آقای علی نجفی فرزند حمزه علی در قسمتی از 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۷/۵۷ مترمربع پالک 
نامه عادی  از ۱۹۵۶/۳۱۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  شماره فرعی 
از محمد دولتی طی سند قطعی شماره ۲۰۲۸۰ مورخ  الواسطه  و خریداری مع 

 )۱۴۲۹۵ الف  قم)م   ۶ دفترخانه   ۱۳۵۱/۱۲/۱

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۲۴۹ شماره  رأی  ۲ـ 
قسمتی  در  عزیزعلی  فرزند  شیری  اسداله  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۲۱
مترمربع   ۶۵/۴۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
پالک شماره فرعی از ۲۱۹۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از شهره و رضا وشعله شهرت همگی بیگدلی وراث عبدالعلی 

 )۱۴۳۰۱ الف  م  اله(.)  فرض  کما   ( بیگدلی 
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. 

)گویه و عصر ایرانیان(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

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

◄    مدیرکل ورزش و جوانان استان قم 
گفت: بعد از بازدید استاندار قم و پیگیری 
جوانان  و  ورزش  وزیر  از  وی  مستقیم  های 
نفری   ۴۵۰۰ ورزشگاه  برای  مصوباتی 
روند تکمیل آن  پردیسان قم گرفته شد که 

بخشد. می  سرعت  را 
ایرنا  با  گفتگو  در  خانی  سانی  ابراهیم 
که  هایی  پیگیری  از  بعد  داشت:  ابراز 
صورت گرفت و بازدید حدود ۲ هفته پیش 
 ۴۵۰۰ سالن  احداث  طرح  از  قم  استاندار 
نفری پردیسان قم مقرر شد سرعت کار در 
طرح باال رفته و تیم های کاری بیشتر شود.
وی بیان کرد: در همان بازدید مقرر شد 
با نحوه تعامل و اقداماتی که می  در رابطه 
توان انجام داد اقدام شود تا به روند انجام 
به  زودتر  تکمیل طرح  و  بدهیم  کار سرعت 

برسد. نتیجه 
سید  حضور  با  بتازگی  افزود:  وی 

در  قم  استاندار  شاهچراغی  محمدتقی 
و  ورزش  وزیر  با  او  دیدار  و  ورزش  وزارت 
شبانه  کار  برای  ویژه  دستورهای  جوانان 
نفری  احداث سالن ۴۵۰۰  روزی در طرح 
را  مصوبه  این  و  شد  داده  قم  پردیسان 
باالتر  طرح  احداث  سرعت  که  داشتیم 

برود.
قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
شرکت  از  تیمی  چنین  هم  داشت:  اظهار 
به قم  توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور 
نکاتی  و  شد  حاضر  طرح  محل  در  و  آمد 
که باعث کند شدن تکمیل طرح بود مورد 

گرفت. قرار  بررسی 
مشکالت  از  یکی  داشت:  ابراز  وی 
ورزشگاه مساله  تکمیل سقف  برای  موجود 
شد  مقرر  سقف  اتمام  برای  که  است  باد 
اجازه می دهد  زمان هایی که هواشناسی 
تیم های کاری زیاد شود و پیمانکار اهتمام 

باشد. داشته 
های  مناقصه  که  این  به  اشاره  با  وی 
شود  می  انجام  سقف  اتمام  از  بعد  بعدی 
که  شد  گرفته  تعهد  پیمانکار  از  گفت: 
تحویل  امسال  شهریور  پایان  تا  را  سقف 
به  مجموعه  درون  کارهای  سپس  و  بدهد 
این  شود  گذاشته  پیمانکاران  بین  مناقصه 
قم  در  قوی  پیمانکاران  که  حالیست  در 
داریم که بتوانند در مناقصه شرکت کنند و 
برنده شوند تا هم چنان برای تکمیل طرح 

باشیم. شاهد  را  کار  سرعت 
یکبار  هفته  دو  شد:  یادآور  خانی  سانی 
و  داریم  بازدید  و  جلسه  طرح  پیمانکار  با 
سالن  پیمانکار  بین  تنگاتنگی  ارتباطات 
۴۵۰۰ نفری پردیسان و اداره کل ورزش و 
جوانان ایجاد شده است که طرح در وقت 

شود. تمام  مناسب 
قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

که  بود  اواخر خردادامسال گفته  در  پیشتر 
طرح سالن ۴۵۰۰ نفری پردیسان قم نیمه 

رسد. می  اتمام  به  آینده  سال  اول 
نفری   ۴۵۰۰ ورزشگاه  احداث  طرح 

امام رضا)ع( واقع در شهرک پردیسان، طی 
استان  به  نهم  دولت  استانی  سفر  دومین 
قم مصوب و در سال ۱۳۸۸ کلنگ آن زده 

شد.    ►

مدیرکل ورزش و جوانان قم:

● روند تکمیل ورزشگاه ۴500 نفری پردیسان قم سرعت گرفت   ●

◄     سرپرست تیم فوتسال دلسوختگان 
چهارم  گروه  رفت  دور  بازی های  گفت:  قم 
مرحله پلی آف لیگ دسته دو فوتسال کشور 
از امروز به میزبانی تیم فوتسال دلسوختگان 
حیدریان  شهید  نفری  هزار   ۲ سالن  در  قم 

برگزار می شود.
ایسنا  با  سید مرتضی تکیه ای در گفتگو 
عنوان کرد:  مرحله پلی آف لیگ دسته دوم 
فوتسال باشگاه های کشور با حضور ۱۶ تیم 
دلسوختگان  که  می شود  برگزار  گروه   ۴ در 
قم در گروه چهارم میزبان تیم های لبنیات 
سازان  آینده  و  تهران  مقاومت  شیراز،  ارژن 

بم است.
مسابقات  از  مرحله  این  افزود:  وی 
برگزار  برگشت  و  رفت  مجتمع  صورت  به 
گروه  هر  صدرنشین  تیم های  و  می شود 
اول فصل  لیگ دسته  به  تیم(  )جمعا چهار 

کرد. خواهند  صعود   ۱۴۰۲  –  ۱۴۰۱
گروه  مسابقات  داد:  ادامه  ای  تکیه 
حیدریان  شهید  سالن  در  امروز  از  چهارم 
دوست  فوتسال  تماشاگران  حضور  با  و  قم 
آغاز و تا روز پنج شنبه ششم مرداد ماه ادامه 
اول  بازی  نماینده قم در  خواهد داشت که 
لبنیات  به مصاف   ۱۹ از ساعت  امروز  خود 

می رود. شیراز  ارژن 
قم  دلسوختگان  فوتسال  تیم  سرپرست 
ادامه  در  قم  دلسوختگان  اظهارداشت: 
بازیها روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 
مقاومت  های  تیم  مصاف  به  ترتیب  به   ۱۹

رفت. خواهد  بم  سازان  آینده  و  تهران 
تیم  همچنین  افزود:  پایان  در  وی 
دور  میزبان  بم  سازان  آینده  فوتسال 
که  است  گروه  این  دیدارهای  برگشت 
تا ۲۶ مرداد ماه برگزار  دور برگشت از ۲۴ 
 ۷ الی   ۵ نیز  نهایی  مرحله  و  شد  خواهد 

► شود.     می  برگزار  شهریور 

◄     تیم فوتسال فردوس قم در هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور توانست با زدن 4 گل تیم فوتسال فرش آرا مشهد را شکست دهد، 

این پیروزی اولین برد نماینده قم در فصل جدید رقابت ها بود.
رقابت های  سوم  هفته  در  قم  فردوس  فوتسال  تیم  فارس،  گزارش  به 
مشهد  فرش آرا  تیم   ۲ بر   ۴ نتیجه  با  کشو  باشگاه های  فوتسال  برتر  لیگ 
این  دهد،  شکست  توانست  مهیج  و  حساس  بازی  یک  در  امروز  عصر  را 
فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های  جدید  فصل  در  قم  نماینده  پیروزی  اولین 

بود.
مهدی وفایی، سعید قلندری، محمد هاتف و فرهاد فالمرزی گل های 
نماینده قم در این بازی را به ثمر رساندند، یکی از مهم ترین اتفاقات این 
دیدار حضور وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در ورزشگاه 

بود که باعث شده بود بازیکنان فردوس انگیزه فراوانی داشته باشند.

صحنه های  از  یکی  آرا  فرش  مربی-بازیکن  بهادری«  »قدرت  اخراج   
بلکه  نبود  بازی  این  درگیری های  پایان  این  بود،  دیدار  این  برانگیز  بحث 
»علی مسعودی« مدیر تیم فردوس نیز در دقایق پایانی اخراج شد، دیدار 
از حساس ترین  فردوس قم و فرش آرا مشهد در هفته سوم رقابت ها یکی 

بود. مسابقات  هفته  این  بازی های 
به  فرش آرا  تیم  بازیکنان  و  فنی  کادر  اعضای  بازی،  دقایق  دراکثر 
تصمیمات داور معترض بودند که این موضوع باعث شد صدای هواداران 
نماینده  متوالی  اعتراضات  شود،  بلند  ورزشگاه  سکوهای  روی  بر  قمی 
تیم  اما  بود  کرده  سخت  دیدار  این  داوران  برای  بازی  قضاوت  مشهد 

کند. مدیریت  را  بازی  حواشی  خوبی  به  توانست  داوری 
پیروزی و  با یک  اینجای کار  به  تا  گفتنی است شاگردان وحید غیاثی 

دو مساوی ۵ امتیازی شده اند.    ►

◄     تیم انقالب به عنوان نماینده قم در دوره جدید پیکارهای لیگ برتر 
به مصاف حریفان  برای کسب مقام قهرمانی  باشگاه های کشور  بدمینتون 

می رود.
فصل جدید پیکارهای لیگ برتر بدمینتون مردان باشگاه های کشور طبق 
برنامه ریزی فدراسیون این رشته از روز سوم شهریور ماه رسما آغاز می شود 
و هفت تیم به شکل دوره ای و در قالب دیدارهای رفت و برگشت برای کسب 

مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بدمینتون قم که در دو دوره قبلی این بازی ها با تیم رعد پدافند هوایی قم 
یک عنوان قهرمانی در سال 1399 و یک مقام نایب قهرمانی در سال 1400 
را در کارنامه دارد، بعد از پایان همکاری با رعد پدافند هوایی قرار است در 

فصل 1401 رقابت های لیگ برتر با نام انقالب برابر حریفان صف آرایی کند.
تالش  و  همت  با  رقابت ها  اخیر  فصل  دو  در  ارزشمند  عنوان  دو  کسب 
مجموعه موفق هیات بدمینتون قم که در راس آن محمدحسن حسین زاده 
دارند  حضور  فرجی  مهدی  و  علی  برادران  همچنین  و  قم  بین المللی  داور 
رشد  و  توسعه  تالشگران  سایر  کنار  در  کمالی  و  ّخرم  همانند  چهره هایی  و 
بدمینتون قم حضور داشته اند، حاال انتظارات را از این رشته و تیم انقالب 

است. برده  باال 
با  باید  برتر  لیگ  رقابت های   1401 فصل  در  قم  انقالب  بدمینتون  تیم 
تیم های آکادمی بدمینتون کرمان، چادرملو اردکان، توس مسیر مشهد، رعد 
پدافند هوایی زاهدان، هدف سمنان و ورنا بتن عباس آباد رقابت  کند، لیگی 

که دیدارهای دور رفت آن از روز سیزدهم شهریور ماه آغاز می شود و انقالب 
قم باید در خانه به مصاف تیم توس مسیر مشهد برود.    ►

به  اشاره  با  قم  فردوس  فوتسال  تیم  سرمربی       ◄
از  گفت:  ورزشگاه  در  قمی  هوادارن  پرشور  حضور 
هوادارن با معرفت قمی تشکر می کنم که این هفته هم 
تیم را تنها نگذاشتند، این 3 امتیاز را به هوادارن هدیه 

می کنم.
به گزارش پایگاه خبری فوتسال، سید وحید غیاثی 
هفته  بازی  پایان  در  قم  فردوس  فوتسال  تیم  سرمربی 
همانطور  کرد:  بیان  مشهد  فرش آرا  و  قم  فردوس  سوم 
بازی راحتی  که دیروز در مصاحبه ام گفتم تیم فرش آرا 
در مقابل ما نخواهد داشت، قبل از بازی با بازیکنان و 
کادر فنی متحد شدیم تا برای پیروزی و شاد کردن دل 

شویم. حاضر  مسابقه  در  قمی  هوادارن 
وی ادامه داد: به نظرم هر دو تیم نمایش خوبی را از 
خود برجای گذاشتند و من از عملکرد بازیکنانم راضی 
با  اما خب  بزنیم  از ۴ گل  بیش تر  هستم، می توانستیم 
قمی  معرفت  با  هوادارن  از  شدیم.  رو  به  رو  بدشانسی 
نگذاشتند،  تنها  را  تیم  این هفته هم  که  تشکر می کنم 
این ۳ امتیاز را به هوادارن عزیز خودمان هدیه می کنم.

سرمربی تیم فوتسال فردوس قم در خصوص عملکرد 
داوری افزود: به نظرم داور توانست بازی را با این همه 
که  هم  صحنه ای  در  کند،  مدیریت  خوبی  به  حواشی 
رخ  خاصی  اتفاق  انصافا  بود  معترض  فرش آرا  نیمکت 

را تحسین می کنم. نداد و من تصمیم داور 
تیم  با اشاره به حضور وحید شمسایی سرمربی  وی 
خاطر  دیدار  این  ویژه  مهمان  عنوان  به  فوتسال  ملی 

نشان کرد: در گذشته حضور »وحید شمسایی« در قم 
باعث خیر و برکت برای فوتسال قم شده بود، این بار هم 

حضور وی در قم برای ما منشأ خیر و برکت بود.
فرش آرا  تیم  سرمربی  سراغ  مسابقه  این  پایان  در 
مربی  و  نشد  مصاحبه  به  حاضر  وی  اما  رفتیم  مشهد 
تیم را جای خود فرستاد، سید احمد شفیعی مربی تیم 
فرش آرا مشهد در گفت وگو با خبرنگار فارس قم، اظهار 
شاهد  تیم  دو  هر  از  را  خوبی  بازی  فنی  لحاظ  از  کرد: 

بودیم و البته بازی در قم شرایط سخت و خاص خود را 
را عوض می کنند. دارد چون هواداران قمی جو سالن 

کنیم  بازی  خوب  فوتسال  کردیم  سعی  گفت:  وی 
می گویم  قاطعیت  با  اما  کنیم  حفظ  را  خود  تمرکز  و 
عملکرد داور و سوت هایی که زد در نتیجه بازی تاثیرگذار 
بود، فیلم  صحنه هایی که داور به ضرر ما سوت زد را به 
کمیته داوران ارسال می کنیم و شک نکنید از حق خود 
وجدان  با  امشب  بازی  داور  امیدوارم  می کنیم.  دفاع 

بخوابد. راحت 
شفیعی در پایان عنوان کرد: تصمیمات اشتباه داور 
مقابل  باخت  دلیل  مهم ترین  و  زد  برهم  را  تیم  تمرکز 
بود. بازی  داوران  بر انگیز  بحث  سوت های  قم  نماینده 

هاتف: فقط به عشق هواداران به میدان آمدیم
زننده  که  قمی  خوش تکنیک  بازیکن  هاتف  محمد 
در  کرد:  بیان  بازی  پایان  در  نیز  بود  فردوس  سوم  گل 
تمرینات این بازی با هم تیمی هایم هم قسم شدیم تا با 
تمام توان برای شاد کردن دل هواداران قمی بازی کنیم 
و این موضوع باعث شد انگیزه همه  ما دو برابر شود و در 
پایان به لطف خدا توانستیم در هفته سوم اولین پیروزی 

را بدست آوریم.
بحث  در  که  مشکالتی  گرفتیم  تصمیم  افزود:  وی 
تالش مان  روند  بر  تاثیری  دارد  وجود  مالی  و  مدیریتی 

نگذارد و همانطور که هواداران در هر بازی شعار »بچه 
را  موضوع  این  خواستیم  می دهند  سر  باغیرت«  قمی 
اثبات کنیم که مشکالت حریف غیرت بازیکنان فردوس 

شد. نخواهد 
باید  که  مشکالتی  از  یکی  کرد:  تصریح  هاتف 
گرمای  و  تهویه  وضعیت  کنم  صحبت  آن  درباره 
باعث  هوا  گرمای  است،  حیدریان  شهید  ورزشگاه 
و  کند  سخت  را  کار  بازیکنان  برای  هم  می شود 
هواداری که از یک ساعت قبل بازی در سالن حاضر 
از مسئولین  به رو شود،  رو  با مشکالت مختلفی  شده 
و کسانی که می توانند این مشکل را حل کنند تقاضا 
بازی خانگی  تا در  می کنم کمک حال فردوس باشند 

► نباشیم.     وضعیت  این  شاهد  بعدی 

● آغاز فرایند آماده سازی تیم فوتسال دلسوختگان قم برای صعود به لیگ دسته اول   ●

● پیروزی پرگل و امیدبخش فردوس قم در هفته سوم لیگ برتر   ●

● حضور تیم انقالب قم در لیگ برتر بدمینتون   ●

غیاثی، سرمربی تیم فوتسال فردوس: 

● این پیروزی را به هواداران قمی هدیه می کنم که ما را تنها نگذاشتند   ●



و  بازرسی  معاونت  سرپرست       ◄
تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  نظارت 
پایان  تا  سال جاری  ابتدای  از  گفت:  قم 
برای  بازرسی  مورد   ۲۷ و  سه هزار  تیرماه، 
و  نگهدای  عرضه،  تخلف  از  جلوگیری 
انجام  استان  این  در  قاچاق  کاالی  فروش 

. ست ه ا شد
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیان  وندا  فوالدی  سیاوش  قم،  صمت 
مورد   ۳۱ بازرسی،  تعداد  این  از  کرد: 
ارزش  به  تخلف،  پرونده  تشکیل  به  منجر 
و  شد  ریال  میلیون   ۷۶۴ و  میلیارد   ۱۸۶
تعزیرات  به  رسیدگی،  برای  آن  مورد   ۲۲
همچنین  گردید،  معرفی  استان  حکومتی 

۹ مورد آن شامل ماده ۲۱ قانون مبارزه با 
میلیون   ۵۰ زیر  )پرونده  ارز  و  کاال  قاچاق 
متخلفان  با  قانون  اساس  بر  که  بود  ریال( 

شد. برخورد 
نسبت  بازرسی ها  آمار  افزود:  وی 
 ۳۳.۲ حدود  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
درصد، تعداد پرونده  ها ۲۴ درصد و ارزش 
ریالی کشفیات ۴۳۹ افزایش داشته است.

رابطه  همین  در  داد:  ادامه  وی 
لوازم  خانگی،  سیگار،  نظیر  کاالهایی 
لوازم  خودرو،  باطری  و  یدکی  لوازم 
طیور،  و  دام  نهاده  غذایی،  مواد  پزشکی، 
مدار  دوربین  )باکس  الکترونیکی  وسایل 
و  گاز  نفت  بهداشتی،  و  آرایشی  بسته(، 

گردیده است. ضبط  و  کشف  خمیرکاغذ 
نظارت  و  بازرسی  معاونت  سرپرست 
قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
سازمان  این  بازرسان  همچنین  گفت: 
به  کتبی  اخطار  و  تذکر  مورد   ۶۲۸ تعداد 
واحدهای خرده فروش داده و ۱۵۵ گشت 
استان  نظارتی  دستگاه های  با  مشترک 

کرده اند. برگزار 
گشت های  بیشتر  کرد:  تاکید  وی 
تعزیرات  قبیل  از  دستگاه  هایی  با  مشترک 
اقتصادی  امنیت  پلیس  حکومتی، 
دارو  و  غذا  معاونت  انتظامی،  فرماندهی 
و  پزشکی، جهاد کشاورزی  علوم  دانشگاه 

► بوده است.    بسیج  اطالعات 

قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل       ◄
در  خون  اهدای  کاهش  با  اکنون  گفت: 
خونی  ذخائر  و  هستیم  مواجه  استان 
است. گرفته  قرار  تهدید  مورد  قم  استان 
با  گفتگو  در  بیدگلی  نوریان  مرتضی 
با  امسال  تیرماه  اول  داشت:از  اظهار  ایرنا 
مواجه  قم  استان  در  خون  اهدای  کاهش 
شدیم و تا قبل از این تاریخ وضعیت اهدای 
خون خوب بود اما از ابتدای تیر تاکنون با 

ایم. شده  مواجه  خون  اهدای  کاهش 
وی ادامه داد: گرچه ذخائر خون استان 
طور  این  اما  گرفته  قرار  تهدید  مورد  قم 

نیست که شرایط خوب نباشد و  پاسخگوی 
به  باید  اما  هستیم  استان  درمانی  مراکز 
ذخائر خونی کشور کمک کنیم و از این رو 

هستیم. خون  اهدای  به  نیازمند 
هایی  استان  جزو  قم  کرد:  عنوان  وی 
است که نیاز به اهدای خون دارد و از اهدا 
در  اهدا  مراکز  به  خواهیم  می  کنندگان 

کنند. مراجعه  استان  سطح 
افزود:  قم  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
کاهش  دوم  سال  نیم  تا  گرما  فصل  در 
روی  تواند  می  که  داریم  را  خون  اهدای 
ذخائر خون مطلوب تاثیر بگذارد از این رو 

دارند  را  اهدای خون  از کسانی که شرایط 
می خواهیم به مرور به مراکز اهدا مراجعه 
کنند تا مدیریت بهتری روی مصرف ذخائر 

باشیم. داشته  خونی 
کاهش  علت  ترین  مهم  به  اشاره  با  وی 
اهدای خون اظهار داشت: شیوع بیماری 
می  موضوع  این  و  است  شده  بیشتر  کرونا 
باشد در حالی که  از علت های مهم  تواند 
نیست  درمانی  خون  انتقال  مراکز  محیط 
و  است  درمانی  بهداشتی  خدماتی  مرکز  و 
احتمال آلودگی به کرونا در آن بسیار کمتر 

است.

برای  که  کسانی  افزود:  بیدگلی  نوریان 
احساس  کنند  می  مراجعه  خون  اهدای 
بیماری  از  عالئمی  اگر  اما  دارند  سالمتی 
حتی سرماخوردگی معمولی دارند نباید به 

کنند. مراجعه  اهدا  مراکز 
غلط  باور  این  متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
اهدای  از  بعد  اهداکننده  که  دارد  وجود 
دیگر  های  بیماری  و  شده  ضعیف  خون 
فرد  برای  اتفاقی  این چنین  ولی  گیرد  می 
نوشیدن  با  و  شود  نمی  ایجاد  کننده  اهدا 
خون  حجم  مناسب  غذایی  رژیم  و  مایعات 

► اهدایی جبران می شود.    

با  مفید  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  یوسفی،       ◄
اشاره به گزارش مرکز آمار، گفت: تفاوت شش درصدی 
تورم در دهک اول و دهم طی تیرماه از فشار بیشتر بر 

می دهد. خبر  درآمدی  نابرابری  و  آسیب پذیر  اقشار 
با  گفتگو  در  یوسفی  محمدرضا  االسالم  حجت 
خبرنگار بازار با اشاره به گزارش »شاخص قیمت مصرف 
مرکز  توسط  مردادماه  اول  که   »۱۴۰۲ تیرماه   - کننده 
آمار ایران منتشر شد، گفت: تورم نقطه به نقطه تیرماه 
۵۴ درصد بود که باالترین نرخ تورم نقطه ای از سال ۷۵ 

است. بوده  تاکنون 
 ۶۱ با  روستایی  مناطق  تورم  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
درصد،   ۵۳ با  شهری  تورم  نرخ  با  مقایسه  در  درصد 
حکایت از شکاف تورم شهر و روستا کرده و بیان کننده 
عالوه  به  افزود:  روستاست،  و  شهر  نابرابری  گسترش 
برخوردار  کم  مناطق  از  روستایی  مناطق  که  آنجا  از 
مناطق  در  فقر  شدت  و  گسترش  می شوند،  محسوب 

می کند. بیان  نیز  را  روستایی 
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه در 
میان دوازده گروه کاالیی، تورم خوراکی ها با ۸۶ درصد 
آنجا که سهم  از  تصریح کرد:  تورم است،  نرخ  باالترین 

باال  است،  بیشتر  درآمد  کم  گروه های  در  خوراکی ها 
بودن این نرخ به معنای گسترش فقر و فشار بیشتر بر 
دهک های پایینی و مناطق محروم و کم برخوردار است.
دهک  دو  تورم  نرخ  تفاوت  دیگر،  نکته  افزود:  وی 
 ۴۵ اول  دهک  در  تورم  است.  جامعه  پایینی  و  باالیی 
از فشار  باز  درصد و در دهک دهم ۳۹ درصد است که 
بیشتر بر اقشار آسیب پذیر و نابرابری درآمدی بیشتر در 

می دهد. خبر  جامعه 
طبقه  تضعیف  موجب  نابرابری  و  فقر  گسترش 

شد خواهد  جامعه  در  متوسط 
شده،  یاد  داده های  اساس  بر  اینکه  بیان  با  یوسفی 
میان  نابرابری  و  منطقه ای  نابرابری  درآمدی،  نابرابری 
است،  یافته  افزایش  زمانی  دوره  این  در  روستا  و  شهر 
گفت: همچنین فقر، گسترده تر و عمیق تر شده است. 
موجب  نابرابری  و  فقر  گسترش  اجتماعی،  لحاظ  به 
آنجا  از  شد.  خواهد  جامعه  در  متوسط  طبقه  تضعیف 
مانع  و  شده  جامعه  تعادل  موجب  متوسط،  قشر  که 
رفتارهای اجتماعی هیجانی است؛ تضعیف این قشر و 
بستر  فقر ذهنی،  ویژه  به  و  فقر  دامان  در  آنان  غلتیدن 

شد. خواهد  اجتماعی  تند  کنش های 
ارز،  از رشد نرخ  تابعی  آینده  تورم در ماه های  مسیر 
گروه  تورم  نرخ  سرایت  شدت  دولت،  بودجه  کسری 
زمانی  دوره  و  دیگر  گروه  یازده  به  خوراکی  کاالهای 

است تورمی  انتظارات  نهایت  در  و  آن  اثرگذاری 
نیازمند  گزارش،  این  در  نکته ای  کرد:  اظهار  وی 
به ماه قبل، ۴.۶  تیرماه نسبت  تورم  نرخ  تفسیر است. 
درصد رشد داشته است در حالی که نرخ تورم خردادماه 
نسبت به ماه قبل، ۱۲.۲ بوده است؛ بنابراین نرخ تورم 
تیرماه ۷.۶ کمتر از نرخ تورم خرداد بوده است. برخی 

این نکته را عالمت روند کاهنده تورم در کشور و شاهدی 
نیست.  چنین  اما  می دانند،  قیمتی  شوک  درستی  بر 
و  داشت  قضاوتی  چنین  نمی توان  ماه  یک  با  اواًل  زیرا 
بعد  ماه های  در  نمی تواند  شوک  یک باره  افزایش  ثانیًا 
به همان میزان تداوم داشته باشد؛ زیرا مهمترین اقالم 
خرداد  ماه  در  که  برمی گردد  خوراکی ها  گروه  به  رشد 
 ۵.۶ به  تیرماه  در  و  بوده   ۲۵.۱ شهری  مناطق  برای 
رسیده است. در حالی که تورم غیر خوراکی ها برای دو 
به ترتیب ۴.۲ و ۳.۸ بوده است یعنی غیر  ماه یادشده 

نداشته اند. محسوسی  کاهنده  روند  خوراکی ها 
افزود:  ادامه  در  مفید  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
انتظار  نباید  ماه قبل،  به شوک  توجه  با  از سوی دیگر، 
تداوم با همان نرخ در ماه بعد را داشت. بلکه مسیر تورم 
در ماه های آینده تابعی از رشد نرخ ارز، کسری بودجه 
دولت، شدت سرایت نرخ تورم گروه کاالهای خوراکی به 
یازده گروه دیگر و دوره زمانی اثرگذاری آن و در نهایت 

بود. تورمی خواهد  انتظارات 
وی در پایان گفت: بنابراین مناسب است تا دولت به 
ویژه بر مدیریت کسری بودجه و نرخ ارز اهتمام ورزد تا 

بتواند تورم را کنترل کند. ►
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زیرگذر  پل  گفت:احداث  قم  راهداری  معاون     ◄
بافت روستا در  ارتباط  و  اتصال  برای  روستای طایقان 

است. شده  تعریف  مسکن  بنیاد  وظایف  زمره 
قم-  محور  وضعیت  خصوص  در  شکوری  عباس 
طایقان(  روستای  پردیسان-  تقاطع  )حدفاصل  نیزار 
گفت: در حدفاصل تقاطع پردیسان- روستای طایقان 
و  محور قم- نیزار سامانه روشنایی در دو قطعه و جمعا 

است. شده  اجرا  کیلومتر  هفت  تقریبی  طول  به 
حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
زمره  در  را  نیزار  قم-  جاده  قم  استان  جاده ای  ونقل 
گفت:   و  دانست  استان  بانده  دو  جاده ای  محور های 
جهت  در  خوبی  اقدامات  گذشته  سنوات  طی 
تعریض و ارتقای ایمنی این محور از سوی ادارات راه 
وشهرسازی و راهداری و حمل ونقل صورت گرفته که 
قبلی(  پل  موازات  )به  ونارچ  تقاطع  روگذر  پل  احداث 

است. اقدامات  این  زمره  در 

شکوری اجرای گارد سه موج، نصب انواع تجهیزات 
ترافیکی،  تابلو های  زن،  چشمک  )چراغ  ایمنی 
آرامسازی،  و...(،  ایمنی  استوانه های  نیوجرسی، 
در  کل   اداره  اقدامات  دیگر  را  و...  راه  شانه  تعریض 
اجرای  گفت:  و  دانست  محور  این  سازی  ایمن  جهت 
اهالی  دسترسی  منظور  به  ایمن  دوربرگردان های 
محورقم-  جاده ای  کاربران  دیگر  و  طایقان  روستای 
طایقان(  روستای  پردیسان-  تقاطع  )حدفاصل  نیزار 
است. مذکور  درمحور  شده  اجرا  طرح های  دیگر  از 

در  زیرگذر  پل  احداث  درخواست  موضوع  به  او 
با  گفت:  و   داد  قرار  توجه  مورد  را  طایقان  روستای 
موازات  به  ایمن  دوربرگردان های  احداث  به  توجه 
اهالی  دسترسی  تسهیل  موجب  که  طایقان  روستای 
و کاربران جاده ای به محور قم- نیزار شده است، این 
روستای  زیرگذر  پل  احداث  برای  طرحی  کل  اداره 

ندارد. طایقان 

ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
تکمیلی در خصوص  توضیحی  در  قم  استان  جاده ای 
موضوع احداث پل زیرگذر روستای طایقان می گوید: 
با توجه به طرح هایی که به منظور توسعه بافت روستا 
زیرگذر  پل  احداث  شده،  ارائه  مسکن  بنیاد  توسط 
محور  طرف  دو  در  روستا  بافت  ارتباط  و  اتصال  برای  

است. شده  تعریف  مسکن  بنیاد  وظایف  زمره  در 
جزء  روشنایی  سامانه  اجرای  گفت:  شکوری   
درمقاطعی  تنها  و  نبوده  جاده ای  ایمنی  الزامات 
اجرا  اصلی  راه های  در  ضوابط  رعایت  با  و  خاص  

. د می شو
درمحور های  روشنایی  سامانه  اجرای  او  گفته  به 
دیگر  اجرای  و  نصب  با  توان  می  را  روستایی  فرعی- 
تجهیزات ایمنی نظیر )خط کشی، نصب تابلو وعالئم 
ترافیک  مقررات  به  راننده  توجه  همچنین  و  و...( 

► کرد.    جایگزین  جاده ای   

معاون راهداری قم: 

● ساخت پل زیرگذر روستای طایقان بر عهده بنیاد مسکن است  ● معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان:
در مباحث پژوهشی و فناور 
نباید جزیره ای عمل کرد 

این  بر  تاکید  با  قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی  معاون 
تصریح  کرد،  عمل  ای  جزیره  نباید  فناور  و  پژوهشی  مباحث  در  که 
کرد: در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی سعی داریم با بخش های 
هستند  فعال  ها  زمینه  این  در  که  مختلفی  های  ارگان  و  پژوهشی 
توان های  افزایی  به هم  بودن منجر  این همسو  باشیم چرا که  همسو 

شد. خواهد  علمی 
قم  استان  دانشگاهی  جهاد  واحد  پژوهشی  معاون  ناصرپور  لیال 
جهاد  بزرگ  های  ماموریت  از  یکی  کرد:  بیان  ایسنا  با  گفتگو  در 
که  است  هایی  زمینه  در  تحقیقات  و  ها  فناوری  بحث  دانشگاهی 
خدمتی  و  شود  منجر  بنیان  دانش  محصول  یک  به  نهایت  در  بتواند 

دهد. ارائه  جامعه  به  را 
دنیا  همه  در  تحقیقات  انجام  از  آنچه  حقیقت  در  که  این  بیان  با  وی 
راستای  در  بشر  به  بتواند  تحقیقات  که  است  این  رود  می  انتظار 
مراکز  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  کند،  کمک  خود  مشکالت  حل 
کردیم  سعی  داریم  پژوهش  معاونت  و  دانشگاهی  جهاد  در  خدمات 
تحقیقات ما در سمت و سویی باشد که بتوانیم خالء های موجود در 

دهیم. پوشش  را  کنندگان  مراجعه  های  نیاز  و  خدمات  ارائه 
دانشگاهی  جهاد  ناباروری  درمان  تخصصی  فوق  مرکز  پور  ناصر 
)رویان( را یکی از مراکز بزرگ ارائه خدمات تخصصی دانست و گفت: 
استان  در  ناباروری  مرکز  اولین  به عنوان  که  ۱۸ سال است  مرکز  این 
قم به ارائه خدمات می پردازد و طی دو سال اخیر با توجه ویژه ای که 
به بحث جمعیت شده، یکی از بازوهایی است که می تواند مشکالت 

کند. مرتفع  را  جمعیت  حوزه  در 
مشکالت  یکسری  ناباروری  مسئله  در  قطعا  که  این  بیان  با  وی 
پژوهشی  گروه  تشکیل  راستا  همین  در  و  داشتیم  را  کمبودهایی  و 
ما  هدف  کرد:  تصریح  گرفت،  قرار  ما  توجه  مورد  مثل  تولید  بیولوژی 
حاضر  حال  در  که  مثل  تولید  بیولوژی  پژوهشی  گروه  گذاری  پایه  از 
خدمات  بخش  مشکالت  بتوانیم  که  بود  این  دارد  اصولی  موافقت 
و  دارند  وجود  روتین  صورت  به  که  های  پروتکل  ارتقای  شامل  دهی 
به  زمینه  این  در  که  مناسب محصوالتی  با قیمت  و  یا دسترسی سهل 

کنیم. مرتفع  را  کند  می  کمک  ما  بیماران 
و  تعریف  یک  بنیادی  های  سلول  بحث  که  این  به  اشاره  با  پور  ناصر 
عقب  موضوع  از  هم  ما  کشور  که  است  دنیا  سطح  در  وسیع  مبحث 
نمانده و همواره جهاد دانشگاهی در این موضوع پیشرو بوده است، 
توانست موافقت قطعی  اظهار کرد: دومین گروه پژوهشی که امسال 

بود. بنیادی  های  سلول  پژوهشی  گروه  بگیرد،  را  خود 
بنیادی  های  سلول  گروه  های  فعالیت  عمده  بخش  داد:  ادامه  وی 
)بیماری  ناباروری  حوزه  در  بیماران  عمده  مشکالت  حل  راستای  در 
توانند در شهر قم  و خدماتی که می  نارسایی تخمدان(  و  اندومتریوز 

است. متمرکز  کنند  دریافت 
و  قم  استان  در  فقط  نه  بنیادی  سلول های  مبحث  افزود:  پور  ناصر 
از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوری  بلکه در جهان  ایران  کشور 
جایگزین  درمانی  سلول  هستند  مدعی  حوزه  این  پژوهشگران  که 
عضو  پیوند  حتی  و  جراحی  اعمال  جمله  از  درمانی  رایج  روش های 

شد. خواهد 
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم به برخی طرح های 
در  هایی  طرح  گفت:  و  کرد  اشاره  بنیادی  سلول های  گروه  پژوهشی 
مفصل،  ساییدگی  یا  آرتروز  یا  استوآرتریت  بیماری  درمان  خصوص 
که  مختلفی  طرح های  و  تخمک  تمایز  و  صفر  اسپرم  یا  آزواسپرمی 
در  طرح ها  این  کلی  طور  به  و  شده  کار  بنیادی  سلول  های  گروه  در 
به  را دارند که  فاز کلینیکال  انجام در  قابلیت  مرحله ای قرار دارد که 
این  به  شود  فراهم  استان  در  آن  ادامه  زمینه  که  زمان  هر  خدا  امید 

رفت. خواهیم  هم  سمت 
استان  دانشگاهی  جهاد  در  که  پژوهشی  های  گروه  کرد:  تأکید  وی 
قم هستند هم راستا با خدماتی که در مرکز ناباروری با رویکرد مشکل 
کردیم  سعی  لذا  کنند  می  فعالیت  شود  می  ارائه  محور  نیاز  و  محور 
را  خودمان  مأموریت  و  نمانیم  عقب  دانشگاهی  جهاد  اصلی  شعار  از 

دهیم. انجام 
دنیا  از  سلولی  های  فعالیت  مبحث  در  نباید  که  این  بیان  با  پور  ناصر 
عقب بمانیم چرا که طی چند سال آینده دارو درمانی جای خودش را 
به سلول درمانی خواهد داد، اضافه کرد: همه طرح هایی که تا امروز 
و  آزمایشگاهی  های  مدل  روی  که  هستند  هایی  طرح  دادیم  انجام 
انسانی  های  مدل  روی  ها  طرح  این  باید  لذا  دادند  جواب  حیوانی 
توانیم  نمی  انسانی  های  مدل  در  که  این  به  توجه  با  اما  شوند  انجام 
)اتاق  روم  کلین  به  نیاز  دهیم  انجام  محیطی  هر  در  را  درمانی  سلول 

دارد. وجود  تمیز( 
کاربردی  سمت  به  ها  طرح  که  خواهیم  می  ما  اگر  داد:  ادامه  وی 
شدن برود و آماده ی اجرا در مرحله ی انسانی باشد نیاز به کلین روم 
این  با  روم  کلین  یک  قم  استان  در  متاسفانه  اما  داریم  تمیز(  )اتاق 
گرید وجود ندارد لذا یک نیاز مهم برای استان به شمار می آید و در 
جهاد دانشگاهی نیز این خالء را حس کردیم و چند سال است که به 

هستیم. تمیز(  )اتاق  روم  کلین  احداث  دنبال 
این  بر  تاکید  با  قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی  معاون 
تصریح  کرد،  عمل  ای  جزیره  نباید  فناور  و  پژوهشی  مباحث  در  که 
کرد: در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی سعی داریم با بخش های 
هستند  فعال  ها  زمینه  این  در  که  مختلفی  های  ارگان  و  پژوهشی 
توان های  افزایی  به هم  بودن منجر  این همسو  باشیم چرا که  همسو 

شد. خواهد  علمی 
وی افزود: تالش کردیم از توان علمی مجموعه استان قم و حتی کل 
پیوند  رویکرد  امیدواریم  و  ببریم  بهره  ها  طرح  از  بسیاری  در  کشور 
که  آنچه  بتوانیم  تا  باشد  داشته  وجود  کوچک  علمی  های  جزیره 

کنیم. برآورده  را  دارد  انتظار  پژوهشی  های  گروه  از  کشور 

خبـر

سرپرست بازرسی سازمان صمت:

● سه هزار بازرسی علیه قاچاق کاال امسال در قم انجام شد   ●

مدیرکل انتقال خون:

● ذخائر خونی قم کاهش یافت   ●

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید: 

● نابرابری درآمدی میان شهر و روستا افزایش یافت   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  به موجب دستور فروش صادره 
گردیده  ثبت  شماره ۱۱/۱۴۰۰ج/۵۵۲  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۱ شعبه  در  که 
عمو  حسین  محمد  و  تفویضی  اکرم  خواندگان  شهرابی  محمدحسین  خواهان 
رحیمی و سید سعد اله تقوی دهاقانی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۱۱۷۱ فرعی 
ارزیابی کرده است. احتراما  از ۲۵۶۷ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل 
 ۰۰۰۰۵۵۲ بایگانی  پرونده  خصوص   در  صادره  کارشناسی  قرار  اجرای  در   ،
و  تفویضی  اکرم  خانم  طرفیت  به  شهرابی  حسین  محمد  اقای  دادخواست  به 
 – ثبتی شماره ۲۵۶۷/۱۰۶۸/۱۱۷۱  با پالک  ارزیابی مجددزمین  بر  مبنی  شرکا 
قبلی  ارزیابی  از  ماه  شش  از  بیش  گذشت  بدلیل  قم  استان  قم  دو  بخش  اصلی 
، خیابان ۳۰  واقع درجاده کوه سفید  به شماره ۱۸۲/ک/م مورخ ۱۴۰۰/۷/۲  
متری کارخانه اسفالت ، خیابان ۲۰ متری شهید خلیلی ، روبروی ۲۰ متری اتی 
االحداث ، جنب قطعه زمین دیوار کشی شده باستحضار می رساند با مراجعه به 
از  نماینده خواهان  در معیت  و سپس  اقدام   ، مربوطه  پرونده  و مطالعه  ان شعبه 
ایفاد می گردد.  زیر  به شرح  بازدید شد  که گزارش کارشناسی  محل وقوع ملک 
مشخصات ثبتی ملک : هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین )وضعیت خاص طلق( به شماره ۱۱۷۱ فرعی از ۲۵۶۷ اصلی مفروز و مجزا 
شده از یک ۱۰۶۸فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت قم اداره ۲ قم استان 
و  مهرماه  سیزدهم  مورخه  ۴۶۹۷۸۴/ج/۹۷  شماره  سریال  تکبرگی  سند  با  قم 

یکهزار و سیصد و نود و هشت به مساحت ۳۷۵۰ مترمربع می باشد. حدود اربعه 
زمین شماال پی مشترک به طول ۷۵ به شماره ۱۱۷۰ فرعی از ۲۵۶۷ اصلی ، شرقا 
پی است به طول ۵۰ متر به شارع به عرض ۲۰ متر ، جنوبا پی مشترک به طول ۷۵ 
متر به شماره ۱۱۷۲ فرعی از ۲۵۶۷ اصلی ، غربا پی مشترک به طول ۵۰ متر به 
شماره ۱۱۹۱ فرعی از ۲۵۶۷ اصلی و ضمنا ملک حقوق ارتفاقی ندارد. وضعیت 
شهرسازی ملک: براساس اطالعات اخذ شده از واحد شهرسازی شهرداری منطقه 
، ششدانگ زمین  از سامانه شهرداری قم  و همچنین مستندات اخذ شده  ۳ قم 
مورد نظر با کد نوسازی ۰-۰-۰۵-۳۰-۳۱۱-۳ به متراژ ۳/۷۵۰مترمربع است که 
هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع ان متعلق به اقای محمد حسین شهرابی )خواهان( 
زمین  است  ذکر  قابل  از سامانه شهرداری(  اخذ شده  پیوست  تصویر   ( باشد  می 
حضور  با  حضور  )استعالم   ۳ منطقه  شهرداری  ولی  است  کاربری  فاقد  نظر  مورد 
وکیل خواهان( با زمین مورد نظر و مشابه ان با در خواست مالکین نسبت به صدور 
پروانه کاربری تجاری و صنعتی به صورت سطح اشغال ۵۰ درصد در همکف اقدام 
و برق و گاز  انشعابات اب  خواهد کرد ضمنا زمین مورد نظر در حال حاضر فاقد 
و  الذکر  فوق  موارد  به  توجه  با  است.معذلک  استفالته  دسترسی  راه  همچنین  و 
لحاظ جهات مختلف کارشناسی نظیر ابعاد و اندازه ، کمیت و کیفیت ، موقعیت 
با شهرداری ارزش  از توافق   ، مشاع بودن ملک و ....بخصوص لحاظ شرط قبل 
کل زمین به متراژ ۳۷۵۰مترمربع ۴۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و ارزش زمین مشاع 

۴۶۸/۷۵مترمربع(  معادل  ششدانگ  از  مشاع  سهم  پنج  و  )هفتاد  خواهان  سهم 
بیست  و  و ششصد  میلیون  پانزده  و  پانصد  معادل  مبلغ ۵/۱۵۶/۲۵۰/۰۰۰ریال 
و پنج هزار تومان  براود و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۸/۴۵ ۸/۳۰الی  ۱۴۰۱/۵/۳۱ساعت 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
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. 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده 
باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  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
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ارتباط با مدیرمسئول  
0۹۱۲76۲5۹87   

علل  مهمترین  از  سوانح  گفت:  کارشناس  یک     ◄
 ۵۴ حدود  چیزی  ساالنه  است؛  کشور  در  مرگ ومیر 
هزار نفر به دلیل سوانح و حوادث جان خود را از دست 

می دهند.
مظاهر گودرزی: حوادث ماه های اخیر یکبار دیگر 
زنگ خطر ایمنی را به صدا درآورد، ساختمان متروپل 
شود،  تکرار  پالسکو  تراژدی  تا  ریخت  فرو  آبادان  در 
مکانیکی  بیل  یک  به  راه  میانه  در  مشهد-یزد  قطار 
تعدادی  جان  مسیر  از  انحراف  با  تا  کرد  برخورد 
هواشناسی  روزی که  در  کارگر  دو  شود،  گرفته  انسان 
پیش بینی وزش باد شدید کرده بود در ارتفاع مشغول 
تا با سقوط جان خود را از دست بدهند،  به کار شدند 
تا  کرد  گیر  خودرو  پنجره  و  بدنه  بین  کودک  یک  سر 
کیسه  همان  یا  ایربگ  شود،  دچار  دلخراش  مرگی  به 
را  خود  سهم  تا  نشدند  باز  داخلی  خودروهای  هوای 
جان  سیل  و  باشند،  داده  جاده ای  مرگ ومیرهای  در 
هم وطنان ما را گرفت؛ همه این موارد نشان می دهد 
حوادث  خلق  با  می تواند  چگونه  ایمنی  نشدن  رعایت 
طوری که  بزند،  رقم  دلخراشی  مرگ هایی  سوانح  یا 
از  پیشگیری  و  ایمنی  ارتقای  مرکز  رئیس  به گفته 
»متاسفانه  بهشتی:  شهید  دانشگاه  مصدومیت های 

می ریزیم.« اشک  حادثه  از  بعد  پیشگیری  جای  به 
مرگ ساالنه ۵۴ هزار نفر به دلیل وقوع حوادث

سوانح  به دلیل  نفر  هزار   ۵۴ حدود  چیزی  »ساالنه 
سوانح  می دهند،  دست  از  را  خود  جان  حوادث  و 
از  ناشی  مرگ ومیر  ارتفاع،  از  سقوط  ترافیکی، 
مسمومیت ها و غرق شدن از عمده ترین علل مرگ ومیر 
حمید  صحبت های  این ها  هستند.«  سوانح  از  ناشی 
پیشگیری  و  ایمنی  ارتقای  درباره  که  او  است،  سوری 
از مصدومیت ها مطالعات زیادی انجام داده می گوید: 
تصور  متاسفانه  اما  است،  علمی  بحث  یک  »سوانح 
که  سطحی  اطالعات  یا  خام  تجربه های  با  می شود 
مسئله  می آورند،  به دست  زندگی شان  طول  در  افراد 
اطالعات  همین  با  حتی  کرد،  حل  می شود  را  سوانح 
می پیچند،  نسخه  سازمان ها  و  کشور  برای  سطحی 
ما  و  است  علمی  مسئله  یک  سوانح  که  صورتی  در 
اقدام  پیشگیری  برای  تا  نمی گیریم  درس  متاسفانه 

دهیم.« انجام  اساسی 
علل  مهمترین  از  »سوانح  می دهد:  ادامه  سوری 
بر  که  آنقدر  متاسفانه  اما  است،  کشور  در  مرگ ومیر 
روی بعد از یک رخداد تاکید وجود دارد درباره قبل از 

نیست.« تاکیدی  رخداد  وقوع 
نمی کنیم؟ پیشگیری  چرا 

جمله  این  است«،  درمان  از  بهتر  »پیشگیری 
است  جمله ای  ساده ترین  اما  است،  تکراری  اگرچه 
که وضعیت موجود ایمنی را به چالش می کشد، بعید 
همیشه  اما  کند،  تردید  جمله  این  درباره  کسی  است 
فراموش می شود، برای این که پیشگیری با آرزو کردن 
برنامه ریزی  و  دقیق  اطالعات  به  نیاز  است،  متفاوت 
از  پیشگیری  و  ایمنی  ارتقای  مرکز  رئیس  دارد.  و 
در  سوانح  »اپیدمیولوژی  می گوید:  مصدومیت ها 
بومی  موثق  علمی  مستندات  می دهد  نشان  ما  کشور 
کم داریم تا تصمیمات درست تر، موثرتر و کم هزینه تر 
ما  تصمیم گیری های  همین  برای  باشیم،  داشته 
گرفته  مبهم  و  تاریک  فضای  در  سوانح  خصوص  در 

می شود.«
باید  ایمنی  ارتقای  بحث  »در  می دهد:  ادامه  او 
انجام  کافی  نظارت  و  باشیم  داشته  جامعی  برنامه 
دچار  که  زمینه ها  از  خیلی  در  متاسفانه  اما  بگیرد، 
می گیرد  انجام  کافی  نظارت  نه  می شویم  خسارت 
در  شویم  متوجه  تا  می شود  انجام  درستی  پایش  نه 
نه  و  است،  شده  حاصل  تغییراتی  چه  زمان  طول 
تا  می شود  ارزشیابی  مستمر  طور  به  موارد  این  همه 
متوجه شویم مداخله هایی که انجام دادیم چقدر موثر 
حادثه  از  بعد  پیشگیری  جای  به  متاسفانه  بوده اند. 

می ریزیم.« اشک 
عدم سرمایه گذاری برای افزایش ایمنی

بی برنامه  دلیل  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سوری 
»یکی  می گوید:  چیست  ایمنی  ارتقاء  درباره ی  بودن 
تحقیق  برای  کافی  سرمایه گذاری  عدم  مشکالت  از 
مالی  مسائل  فقط  سرمایه  از  منظور  است،  آموزش  و 
داریم  که  نیازهایی  با  متناسب  مثاًل  بلکه  نیست 
دانشگاه های  است،  نشده  ایجاد  تحصیلی  رشته های 
درصورتی  کرده اند  توجه  کمتر  ایمنی  به  نسبت  ما 
رویکرد  و  است  رشته ای  میان  مسئله  یک  ایمنی  که 

نیست.« کافی  داشتن  آن  به  جزیره ای 
بروز  در  خودروها  کیفیت  درصدی   ۲۰ سهم 

رانندگی حوادث 
تولید  ایمنی،  نشدن  رعایت  موارد  از  یکی 
است  مدتی  که  مسئله ای  است،  داخلی  خودروهای 
مورد توجه پلیس قرار گرفته و هر از چند گاهی سبب 
خودروساز  شرکت های  با  پلیس  اختالف  افزایش 

خودروها  هوای  کیسه  نشدن  باز  به خصوص  می شود، 
قرار  ایمنی  توجه کارشناسان  ماه های اخیر مورد  طی 
گرفته است. سوری درباره تاثیر کیفیت خودرو در بروز 
ترافیکی  سوانح  »رخداد  می گوید:  رانندگی  سوانح 

یکدیگر  بر  که  علت هایی  دارد،  چندگانه  علت های 
اثرگذار هم هستند، اما وقتی این اثرگذاری را محاسبه 
عمده ترین  انسانی  خطای  که  است  طبیعی  می کنیم 
درخصوص  اما  باشد،  رانندگی  حوادث  بروز  در  علت 
سهم خودرو با توجه به بررسی عوامل حوادث، چیزی 
کشور  در  که  رانندگی  حوادث  علت  درصد   ۲۰ حدود 
است،  ایمن  نا  خودروهای  خاطر  به  می دهد  رخ 
جدی تری  نقش  ایمن  نا  خودروهای  دلیل  به همین 
رانندگی  تصادفات  بروز  در  ایمن  نا  جاده  به  نسبت 

دارند.«
او در مقایسه ی استاندارد ایمنی ایران با کشورهای 
علیرغم  »متاسفانه  می کند:  بیان  اروپا  اتحادیه  حوزه 
شده  حوادث  کاهش  سبب  که  گذشته  تالش های 
بروز  نظر  از  جهان  در  خوبی  جایگاه  همچنان  است 
باید  کارها  خیلی  بنابراین  نداریم،  حوادث  و  سوانح 
در  برسیم،  جهانی  استاندارد  سطح  به  تا  شود  انجام 
باالتر  جهانی  میانگین  از  ترافیکی  سوانح  خصوص 
هستیم اما اگر در مقایسه با کشورهای موفق محاسبه 
کنیم وضعیت خوبی نداریم، مثاًل در اروپا میزان مرگ 

ناشی از سوانح ترافیکی چیزی حدود ۱۰ نفر در ۱۰۰ 
نفر   ۲۰ این رقم در کشور ما حدود  اما  نفر است  هزار 
برابر کشورهای  این یعنی دو  نفر است،  در ۱۰۰ هزار 
سوانح  از  ناشی  میر  و  مرگ  ما  کشور  در  اروپایی 

دارد.« وجود  ترافیکی 
در  ایمنی  استاندارد  کاهش  در  تحریم ها  نقش 

است؟ چقدر  کشور 
از  پیشگیری  و  ایمنی  ارتقای  مرکز  رئیس 
پاسخ  در  بهشتی،  شهید  دانشگاه  مصدومیت های 
کیفیت  کاهش  در  تحریم ها  نقش  که  پرسش  این  به 
»تحریم ها  بیان می کند:  است  در کشور چقدر  ایمنی 
تاثیر  سوانح  بروز  در  تجهیزات  تهیه  عدم  خصوص  در 
در  ما  تحریم،  و  تجهیزات  از  قبل  به نظرم  اما  داشته 
رخداد  از  پیشگیری  در  به خصوص  سوانح  مدیریت 
سازوکارهای  و  کافی  دانش  این باره  در  داریم.  مشکل 
سازوکارهای  در  هنوز  ما  ندارد،  وجود  شده  به روز 
چنین  در  بنابراین  داریم،  مشکل  سوانح  مدیریت 
انسانی  خطای  به  حوادث  بروز  دادن  تعمیم  شرایطی 
کار درستی نیست، احساس می کنم مشکل عمده ما 
پیشگیری  مرحله  در  خصوص  به  رخداد  مدیریت  در 
مانند  امکاناتی  در  رخداد  وقوع  از  بعد  در  اما  است، 
در  اما  هستیم،  خوب  دیگر  موارد  و  جراحی  پزشکی، 

► داریم.«    اساسی  ایراد  رخداد  پیش  مرحله 

مرگ ساالنه 5۴ هزار ایرانی به دلیل وقوع انواع سوانح؛ 

کارشناس مسائل غرب آسیا از سیاست خارجی دولت ● دو برابر اروپایی ها مرگ ومیر ناشی از سوانح ترافیکی داریم  ●
سیزدهم گفت:

تاثیرات مثبت سیاست همگرایی 
منطقه ای 

دولت  همسایگی  سیاست  گفت:  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس 
که  است  گذاشته  منطقه ای  همگرایی  بر  را  خود  مثبت  تاثیر  سیزدهم 

است. هم  آسیا  غرب  کشورهای  نفع  به 
سیاست  و  آستانه  نشست  مورد  در  ایرنا   با  درگفتگو  هانی زاده  حسن 
گسترش  سیزدهم  دولت  سیاست  گفت:  سیزدهم  دولت  همسایگی 
میانه،  آسیای  خلیج فارس،  جنوب  حاشیه  کشورهای  با  مناسبات 
مثبت  تاثیر  سیاست  این  اخیر  سال  یک  طی  که  است  چین  و  روسیه 
کشورهای  نفع  به  که  است  گذاشته  منطقه ای  همگرایی  بر  را  خود 

است. آسیا  غرب 
وی ادامه داد: در سفر روسای جمهوری روسیه و ترکیه به تهران چند 
برخی  حل  برای  راهکارهایی  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  مهم  پرونده 

شد. ارائه  سوریه  بحران  جمله  از  منطقه ای  بحران های 
به  اخیرا  سوریه  دولت  گفت:  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس  این 
را  خود  سالح های  سریعا  باید  که  بود  داده  هشدار  مسلح  گروه های 
کرد  خلق  مدافعان  به  موسوم  گردان های  اما  دهند  تحویل  دولت  به 
خروج  به  منوط  را  اسد  بشار  دولت  به  خود  سالح های  تحویل  سوریه 

دانستند. ارتباط  ادلب  خاک  از  ترکیه  ارتش 
به  میالدی   ۲۰۱۶ سال  از  ترکیه  ارتش  کرد:  عنوان  هانی زاده 
در  ادلب  استان  اطراف  در  سوریه  ُکرد  مسلح  گروه های  وجود  بهانه 
شمالغرب سوریه و در مرز مشترک با ترکیه بخش مهمی از این استان 

کردند. اشغال  را 
در  ترکیه  نیروهای  غیرقانونی  حضور  است  طبیعی  کرد:  تصریح  وی 
روسیه  یعنی  سوریه  پیمان  هم  دو  برای  حساسیت هایی  سوریه  خاک 
و ایران برانگیخته واین موضوع بارها در نشست های آستانه و سوچی 
نظر می رسد دولت رجب طیب  به  اما  ترکیه گوشزد شد  نمایندگان  به 
امنیت مرزهای خود در سوریه دارد. تامین  از  فراتر  اهدافی  اردوغان 
جمهوری  تهران،  نشست  در  کرد:  اضافه  بین الملل  مسائل  تحلیلگر 
اسالمی طرحی برای حل مشکل حضور نیروهای ترکیه در ادلب ارائه 

داد که قرار است این طرح عملیاتی شود.
بی قید  خروج  مقابل  در  طرح  این  موجب  به  شد:  یادآور  هانی زاده 
با  امنیتی  نظامی  مشترک  کمیته  یک  ترکیه  ارتش  نیروهای  وشرط 
کشور  دو  مشترک  مرزهای  از  حفاظت  برای  ترکیه  و  سوریه  شرکت 
تضمین  گروه ها  همه  سالح  خلع  ضمن  سوریه  دولت  و  شود  تشکیل 

بدهد. ترکیه  به  مشترک  مرزهای  تامین  برای  را  الزم 
جمهوری  روسای  جانبه   ۳ نشست  در  که  دیگری  موضوع  گفت:  وی 
ایران، روسیه و ترکیه در مدار بحث قرار داشت بحران اوکراین بود که 
ایران آمادگی خود را برای میانجگری میان کی یف و مسکو اعالم کرد 
روسای  بین  مستقیم  گفت وگوی  متضمن  طرحی  خصوص  این  در  و 

ارائه شد. بدون دخالت دیگران  اوکراین  و  روسیه  جمهوری 
کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: در این نشست موضوع 
چین،  روسیه،  ایران،  شرکت  با  قدرتمند  اقتصادی  بلوک  یک  تشکیل 
 ۳ سران  توجه  مورد  اورآسیا  و  میانه  آسیای  کشورهای  و  ترکیه  هند، 

گرفت. قرار  کشور 
ارز  یک  طبیعتا  شود  تشکیل  بلوک  این  اگر  داد:  ادامه  هانی زاده 
از  نیمی  اقتصادی که  بلوک  این  تعامالت کشورهای عضو  برای  بومی 
ترتیب  این  به  و  را تشکیل می دهند ظهور خواهد کرد  جمعیت جهان 

می شود. کمرنگ تر  تدریج  به  شرق  تعامالت  از  دالر  سلطه 
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ۳ کشور ایران، روسیه و چین همواره 
مورد تحریم آمریکا و غرب قرار دارند لذا رویکرد این ۳ کشور به طور 
آن  طی  که  است  اقتصادی  بلوک  این  کردن  عملیاتی  پی  در  جدی 
به  ایران  جنوب،   – شمال  کریدور  و  ابریشم  جاده  بازسازی  و  احیاء  با 

می شود. تبدیل  جنوب   – شمال  اتصال  حلقه  کشور  محوری ترین 

خبـر

تیتر منتشر  این  با  در روزهای گذشته خبری       ◄
ممنوع  تبلیغات  در  زنان  از  ابزاری  »استفاده  که  شد 
آن  بار  اول  البرز  استان  کل  اداره  که  خبری  است« 
ارشاد  وزارت  خبری  پایگاه  پس ازآن  و  کرد  منتشر  را 
سایه  آخر  سر  و  داد  استان  یک  از  فراتر  بازتابی  را  آن 
و  و مردان  زنان  از  ابزاری  استفاده  و  خبر کالن تر شد 

برگرفت. در  را  تبلیغات  در  کودکان 
اصلی  رویکرد  از  فارغ  خبر  این  تیتر  روز،  همان 
شد.  جامعه  موجود  حاشیه های  بر  حاشیه  یک  خود 
این  برپایه  بسیاری  تیترهای  و  چرخید  ساعت ها  خبر 
ممنوع  تبلیغات  در  زنان  حضور  که  شد  منتشر  خبر 
فضای  فیلم های  و  تصاویر  کنار  در  و  است  شده 

را  طالبانی  روح  بسیاری  افزود،  التهاب ها  به  مجازی 
و...  زدند  رد  کرده،  شناسایی  جدید  دولت  افکار  در 
فارس  خبرگزاری  شب  همان  پایان  در  سرانجام  اما 
خبری را به نقل از وزارت ارشاد منتشر کرد که تصریح 
بلکه  نیست«  ممنوع  تبلیغات  در  زنان  »حضور  داشت 
ممنوع  کودکان  و  مردان  و  زنان  ابزاری  استفاده 
است. قانونی که پیش تر بود و نیاز به بازنشر نداشت. 
تازه نداشت. قانونی که اجرا می شد و نیازی به تذکر 

این  تبلیغات  کنشگران  میان  در  خبر  این  از  بعد 
استفاده  زنان  از  تبلیغ  کدام  که  شد  مطرح  پرسش 
مشت  قطعا  خاص  نمونه  این  در  است.  کرده  ابزاری 
از  پنهان  نمونه  دو  یکی  اگر  و  نیست  خروار  نشانه 
تبلیغی  پهناور  سرزمین  این  کنار  و  گوشه  در  و  نظرها 
مالک  شود؛  مرتبط  ابزاری  استفاده  به  وصله  هزار  با 
همه  این  کردن  برپا  و  قانون  یک  از  بخشی  بازنشر 

نیست. و  نبود  حاشیه 
انباشت بی حاصل قانون روی قانون 

ملت  آزادی  و  افراد  حقوق  اساسی  قانون  در 
آن  پایه  بر  هستند  مجاز  که  نهادهایی  است،  مشروح 
میثاق ملی قوانین موضوعه طراحی کرده نیز وظایف 

هر  در  اینکه  اما  می دهند؛  و  داده  انجام  را  خود 
دولتی وزارتخانه ها و معاونت ها و تا پایین ترین سطوح 
از  برشی  و  قوانین موجود  از  تفاسیری  روز  ادارات هر 
پسندیده  نه  کنند  اعالم  جدید  قانونی  قالب  در  آن 
را  باالدستی  قوانین  و  است  ملی  میثاق  برخالف  که 
یک  غیرضروری  انباشت  موجب  کرده  یکن  لن  کم 

می شود. واحد  موضوع 
آموزشگاه  نخستین  موسس  و  مدیر  دیده بان  رضا 

سینمایی و عکاسی خراسان بزرگ ، دراین باره قوانین 
سال  در  حجاب  و  عفاف  »موضوع  می گوید:  موجود 
مطرح  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در   ۱۳۸۴
و  حضور  مسئله  رسید،  تصویب  به  مدتی  از  پس  و 
 ۱۷ کودکان  و  مردان  و  زنان  از  ابزاری  استفاده  عدم 
تمام  در  همه جانبه  و  جدی  به صورت  که  است  سال 
حال  در  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  بخش های 
اجراست و باز نشر بخشی از آن سند باالدستی بدون 
موجب  و  اجتماعی  فضای  به  ضربه ای  دلیل  و  مقدمه 

است.« سیاسی  التهاب 
قوانین   ۷۰-۸۰ دهه  در  اینکه  به  اشاره  با  او 
سال  »در  می افزاید:  است،  شده  نگاشته  باالدستی 
سوی  از  کشور«  تبلیغاتی  مقررات  »قوانین   ۱۳۹۶
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است که 
فراتر از مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی جزئیات 
تبلیغات را مشخص کرده است. در آن کتابچه قوانین 
زنان  از  ابزاری  استفاده  که  است  شده  تأکید  بار  سه 
ممنوع  خدمات  و  کاال  تبلیغ  در  کودکان  و  مردان  و 
شده  تأکید  قانون  کتابچه  این   ۶۳ اصل  در  است. 
عوامانه  تعبیر  حسب  نباید  گهی  آ »در   - که  است 
مانند غیبت کردن، صحبت کردن طوالنی  رفتارهایی 
تصویر  به  یا  شود  داده  نسبت  زنان  به  و...  تلفن  با 
توجه  با  است.  خوبی  بسیار  قانون  که  شود.«  کشیده 
یک باره  اعالم  واقعًا  موجود  قوانین  و  دقت ها  این  به 
بر حاشیه های  قانون سؤال برانگیز است که  از  بخشی 
جوانانی  برای  حتی  و  می افزاید  روزها  این  خبری 
از  و  می شوند  مواجه  خبری  چنین  با  به یک باره  که 
آسیب  گاه  و  دلسردکننده  ندارند،  اطالع  آن  جزئیات 

است.« زننده 
ابزاری کدام استفاده 

مردان  و  زنان  از  ابزاری  استفاده  که  قانونی  اصل 
هرچند  است،  خوب  قطعًا  می کند  منع  را  کودکان  و 
بود؛  شده  بنا  ابزاری  استفاده  پایه  بر  تبلیغات  که 
سرمایه داری  غرب  در  پدیده  این  که  سال هاست  اما 
پرسش  است.  شده  تبدیل  جدی  مسئله  یک  به  هم 
آن  انواع  ایران  تبلیغات  بخش  در  اینجاست  اما 

برای  خصوصی  بخش  و  دارد  وجود  سختگیری ها 
به طرح یک خبر  تیغ است چه ضرورتی  زیر  تبلیغات 

دارد. وجود 
در  سال هاست  که  قوانین  از  یکی  مثال  به عنوان 
ایران اجرا می شود، عدم تبلیغ در بخش درمان و دارو 
است. اگرچه در فضای مجازی و بسترهای غیررسمی 
تبلیغات کاالهای بهداشتی وجود دارد ولی در بخش 
نباید  دارویی  کاالهای  حتی  شده  تأکید  رسمی 
نیازی  و  اجراست  حال  در  قانون  این  باشد.  جذاب 
عبارتی  به  ساخت،  حاشیه  آن  از  روز  هر  که  نیست 
بازنشر قوانینی که در حال اجراست، به اعتبار قانون 

می کند. وارد  خدشه  اصلی 
دست  این  از  تبلیغات  خصوص  در  دیده بان  رضا 
به  توجه  با  که  است  این  ماجرا  »اصل  می گوید: 
با  تبلیغاتی  ساخت  امکان  اصاًل  موجود  قوانین 

ندارد.« وجود  زنان  از  ابزاری  استفاده  محوریت 
وی تأکید می کند: »در ضمن در نظر داشته باشید 
در  محدودیت های  گرفتن  شدت  و  قوانین  این  بسط 
آموزشگاه های  اقتصاد  از  بزرگی  بخش  به  تبلیغات 
جبران  قابل  غیر  ضربه  تبلیغاتی  کانون های  و  هنری 

می زند.«
این  در  »ما  می افزاید:  هنر  اقتصاد  مدرس  این 
که  داشته ایم  را  استعدادهایی  مهاجرت  سال ها 
می توانستد به اقتصاد کشور در شکل کالن و اقتصاد 
و  سردرگمی  اما  کنند،  کمک  دیگر  سطحی  در  هنر 
تا  شد  موجب  دولت ها  متنوع  سلیقه های  اعمال 
شدن  مشخص  درحالی که  کنند.  کوچ  جوانان  این 
عدم  و  اصلی  قوانین  به  دولتی  مدیران  تعهد  قوانین، 
حفظ  به  می توانست  سلیقه   اعمال  و  رای  به  تفسیر 

کند.« کمک  کشور  داخل  در  استعدادها  این 
به هرتقدیر وقتی قوانین مادر و اصلی وجود داشته 
آموزشگاه های  و  تبلیغاتی  کانون های  کار  جزئیات 
واحدهای  اینکه  است،  کرده  مشخص  را  هنری 
تفسیر  برداشته  را  قانون  از  برشی  اداری  کوچک تر 
و  بزرگ تر  بخش  به  ضربه ای  قطعًا  کنند،  رأی  به 
► می شود.   حاشیه سازی  و  زده  جامعه  سردرگمی 

قانونی که سال هاست اجرا می شود این هفته خبرساز شد؛ 

● استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات ممنوع بود، نیازی به تکرار نداشت   ●

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 

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸۸۳ خانم  پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۷۸۱ رأی شماره  ۱ـ 
 ۱۶۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  غفور  فرزند  قاسمی  لیال 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۲۷ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
قم.   ۳۳ دفترخانه   ۱۳۹۵/۵/۱۶ مورخ   ۲۷۱۱۷ طی سند قطعی شماره  خجسته  قویمی  زهری  از  الواسطه 

 )۱۴۱۳۰ الف  )م 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۰ شماره  رأی  ۲ـ 
قاسم رضائی پویا  فرزند علی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت ۷۱/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۵۹۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

طی سند قطعی صفحه ۲۶۸ دفتر ۱۲۲.) م الف ۱۴۱۳۱( 
 ۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۲۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۳ آقای 
حجت اله آمره ئی فرزند محمدصادق  در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 

ثبت قم مالکیت  واقع در بخش دو  از ۲۵۹۳ اصلی  بنا شده بمساحت ۷۱/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی 
متقاضی طی سند قطعی صفحه ۲۶۸ دفتر ۱۲۲.) م الف ۱۴۱۳۲( 

به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۵۱ آقای  ۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۱۷ مربوط 
قاسم رضائی پویا  فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۶۰ 
قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۲۷ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

شماره ۱۱۳۷۸۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ دفترخانه ۳ قم.) م الف ۱۴۱۳۳( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۰۵ آقای  ۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۸۵ مربوط 
علی مهرپناه  فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۶/۲۵ 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۵ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

الواسطه از سید حسین رضویان وراث مرحوم سید محمد رضویان.) م الف ۱۴۱۳۴(  
آقای  به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۱۳  ۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۱۲ مربوط 
بنا  از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  ابراهیم معارفوند  فرزند محمد در قسمتی 
مالکیت  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۲۷۷ از  فرعی   ۱۱ مترمربع پالک شماره   ۱۱۰ به مساحت  شده 

  )۱۴۱۳۵ الف  م  ۱۱۲ قم.)  ۱۳۹۷/۲/۱۸ دفترخانه  ۲۸۹۳۳ مورخ  متقاضی طی سند قطعی شماره 

به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۱۴ آقای  ۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۷۱۳ مربوط 
ابوالفضل معارفوند  فرزند محمد در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
مالکیت  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۲۷۷ از  فرعی   ۱۱ مترمربع پالک شماره   ۱۱۰ به مساحت  شده 

متقاضی طی سند قطعی شماره ۲۸۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ دفترخانه ۱۱۲ قم.) م الف ۱۴۱۳۶(  
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

و عصراقتصاد( )گویه  بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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»رمز برتری امت محمد 
)صلی اهلل علیه و آله(«          

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
َربِّ  »َیا  َقاَل:  َقْد  َو  السالم(  )علیه  ُموَسی  ُمَناَجاِة  َحِدیِث   ِفي 
َمِم؟ 

ُ
اْل َساِئِر  َعَلی  آله(  و  علیه  الله  )صلی  ٍد  ُمَحمَّ َة  مَّ

ُ
أ ْلَت  َفضَّ ِلَم 

َما  َو  ُموَسی:  َقاَل  ِخَصاٍل.  ِلَعْشِر  ْلُتُهْم  َفضَّ َتَعاَلی:  ُه  اللَّ َفَقاَل 
َیْعَمُلوَنَها؟  ِإْسَراِئیَل  َبِني  آُمَر  ی  َحتَّ َیْعَمُلوَنَها  ِتي  الَّ اْلِخَصاُل  ِتْلَك 
َو  اْلِجَهاُد  َو  اْلَحجُّ  َو  ْوُم  الصَّ َو  َکاُة  الزَّ َو  اَلُة  الصَّ َتَعاَلی:  ُه  اللَّ َقاَل 
ُموَسی  َقاَل  اْلَعاُشوَراُء.  َو  اْلِعْلُم  َو  اْلُقْرآُن  َو  اْلَجَماَعُة  َو  اْلُجُمَعُة 
َباِکي   التَّ َو  اْلُبَکاُء  َقاَل:  اْلَعاُشوَراُء؟  َما  َو  َربِّ  َیا  السالم(:  )علیه 
اْلَعَزاُء َعَلی  َو  اْلَمْرِثَیُة  َو  ٍد )صلی الله علیه و آله(  َعَلی  ِسْبِط ُمَحمَّ
ِفي  َعِبیِدي  ِمْن  َعْبٍد  ِمْن  َما  ُموَسی  َیا  اْلُمْصَطَفی،  ُوْلِد  ُمِصیَبِة 
)صلی  اْلُمْصَطَفی  ُوْلِد  َعَلی  ی  َتَعزَّ َو  َتَباَکی  ْو 

َ
أ َبَکی  َماِن  الزَّ َذِلَك 

ْنَفَق 
َ
ُة َثاِبتًا ِفیَها َو َما ِمْن َعْبٍد أ الله علیه و آله( ِإالَّ َو َکاَنْت َلُه اْلَجنَّ

ِإالَّ  ِدْرَهمًا   َذِلَك  َغْیَر  َو  َطَعامًا  ِه  َنِبیِّ ِبْنِت  اْبِن  ِة  َمَحبَّ ِفي  َماِلِه  ِمْن 
ُمَعافًا  َکاَن  َو  ِدْرَهمًا  ِبَسْبِعیَن  ْرَهَم  الدِّ ْنَیا  الدُّ اِر  الدَّ ِفي  َلُه  َباَرْکُت  َو 
ِو 

َ
أ َرُجٍل  ِمْن  َما  َجاَلِلي  َو  ِتي  ِعزَّ َو  ُذُنوَبُه  َلُه  َغَفْرُت  َو  ِة  اْلَجنَّ ِفي 

ٍة َساَل َدْمُع َعْیَنْیِه ِفي َیْوِم َعاُشوَراَء َو َغْیِرِه َقْطَرًة َواِحَدًة ِإالَّ َو 
َ
اْمَرأ

َشِهید«.1 ِماَئِة  ْجُر 
َ
أ َلُه  ُکِتَب 

با خداوند  السالم(  )علیه  در حدیث مناجات حضرت موسی 
خداوند  درگاه  به  السالم(  )علیه  موسی  حضرت  که  است  آمده 
متعال عرضه داشت: پروردگارا چرا اّمت محّمد )صلی الله علیه 
و آله( را بر سایر امت ها برتری دادی؟! خداوند فرمود: به خاطر 
عرض  السالم(  )علیه  موسی  دادم.  برتری  را  آن ها  خصلت  ده 
دهم  دستور  اسرائیل  بنی  به  تا  چیست  خصلت  ده  آن  کرد: 

دهند؟ انجام 
روزه،  زکات،  نماز،  از:  عبارتند  خصلت  ده  آن  رسید  خطاب 
موسی  عاشورا.  و  علم  قرآن،  جماعت،  جمعه،  جهاد،  حج، 
فرمود:  چیست؟  عاشورا  پروردگارا  کرد:  عرض  السالم(  )علیه 
گریه کردن یا تباکی کردن )خود را به گریه زدن( و عزاداری بر 
)سپس  است.  آله(  و  علیه  الله  )صلی  مصطفی  فرزند  مصیبت 
گریه  که  نیست  بنده  ای  هیچ  زمان  آن  در  موسی!  ای  فرمود:( 
علی  بن  حسین  )یعنی  پیامبر  فرزند  عزای  در  کند  تباکی  یا 
برای  بهشت  این که  مگر  کند،  تباکی  یا  گریه  السالم((  )علیهما 
از  مقداری  که  نیست  بنده ای  هیچ  و  است  ثابت  و  حتمی  او 
از  آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبر  فرزند  محّبت  راه  در  را  مالش 
خداوند  این که  مگر  کند،  انفاق  آن  غیر  یا  دادن  طعام  طریق 
عنایت  برکت  او  به  درهم  هفتاد  درهمی  به هر  دنیا  در  متعال 
بهشت  وارد  سالم  و  صحیح  خدا  به فضل  سرانجام  و  می فرماید 

می گردد. آمرزیده  گناهانش  و  می شود 
قسم،  جاللم  و  به عزت  فرمود:(  تعالی  خداوند  این  از  )بعد 
هیچ مرد و زنی نیست که در روز عاشورا و غیر عاشورا برای امام 
او  برای  این که  مگر  بریزد،  اشکی  قطره  السالم(  )علیه  حسین 

شود«. می  نوشته  شهید  صد  ثواب 
بناپارت  »ناپلئون  نظر  به  اشاره ای  گفتار،  این  پایان  در 
می گوید:  او  می شود.  عاشورا  مورد  در  فرانسه«  امپراطور 
باید  باشیم،  داشته  سیاسی  یا  اجتماعی  کاری  ما  »هنگامی که 
ده ها هزار کارت آماده کرده و با چه زحماتی توسط نفراتی آن 
شرکت  نظرمان  مورد  برنامه  در  تا  داده  اشخاص  به  را  کارت ها 
هم  کار  و  می شوند  حاضر  نفر  هزار  نفر،  هزار  ده  از  تازه  کنند، 
ناتمام می  ماند. ولی این مسلمانان و شیعیان با نصب یک پرچم 
امام  برای  می خواهیم  می گویند،  که  خانه  یک  درب  بر  سیاه 
نفر در  برپا کنیم، ده ها هزار  السالم( مجلس عزا  حسین )علیه 
السالم(  )علیه  حسین  امام  عزای  مجلس  در  ساعت  دو  ظرف 
بدون هیچ کارت حاضر شده و تمام مسائل اجتماعی، سیاسی 

می نمایند.2 فصل  و  حّل  مجلس،  آن  در  را  خود  مذهبی  و 
*******************

محقق  البحرین،  مجمع  محمد،  بن  الدین  فخر  طریحی،   .1
ناشر:   ،405 ص   ،3 ج  احمد،  اشکوری،  حسینی  مصحح:   /

ش.  1375 تهران،  سوم،  چاپ  مرتضوی ، 
2. انصاری )قمی(، محمد علی، دفاع از حسین شهید، ص 

476، بی نا، قم، بی تا. 

حدیث روز )316( 
◄  سید محمد حسین دریاباری

دست   و  مسئوالن  هم اندیشی  نشست  امروز 
رسانه  مدیران  با  قم  استان  شهدای  کنگره  اندرکاران 
ابتدا  نشست  این  در   . گردید  برگزار  معلم  خانه  در 
موحد  سردار  طالب  ابی  بن  علی  لشکر  فرمانده 

دفاع  سال  هشت  ی  حماسه  از  و  کرده  ایراد  سخنانی 
برابر  در  ایران  سربلندی  و  عزت  راه  پیمودن  و  مقدس 
به  .وی  پرداخت  تمامیت خواهان جهانی   و  زورگویان 
این نکته پرداخت که مقاومت و پایداری شهدا موجب 
شد که قدرت های بزرگ از ایران و ایرانیان به هراسند 
از  بنابراین  کنند.  ایجاد  منطقه  در  ناامنی  نتوانند  و 
کنگره  اندرکاران  دست  که  هایی  صحبت  ی  مجموعه 
نمودند  ارایه  رسانه  مدیران  که  هایی  ودیدگاه  کردند 
جبهه  گیری  شکل  که  می آید  دست  به   نتیجه  این 
کردن  پیدا  برتری  و  منطقه  در  مقاومت  قدرتمند  های 
شهدا  اخالص  و  ایثار  ی  روحیه  مستکبران  برابر  در 
شهدا  ویادواره  کنگره  سبب  همین  به  است.  بوده 
از  الزم  های  درس  تا  شود  دنبال  باید  تمام  جدیت  با 
آینده  های  نسل  و  جوان  نسل  به  آنان  خودگذشتگی 
منتقل گردد. از مجموع آنچه که گفته شد و از البالی 
است  این  آید  می  بر  کنگره  دست اندرکاران  سخنان 
شهدا  های  یادواره  و  پرشور  های  کنگره  برگزاری  که 
همواره مورد توجه رهبرمعظم انقالب بوده و می باشد 
و کنگره هایی  یادواره های شهدا  برگزاری  از  ایشان  و 

و  مرز  این  جوانان  ایثار  و  خودگذشتگی  بتواند  که 
نسل های  به  نشدنی  فراموش  درسی  عنوان  به  را  بوم 
حمایت  همواره  کند،  منتقل  دیگرجهان  وملل  بعدی 
مضافا  وهست.  بوده  نیز  ایشان  توجه  مورد  و  کرده 
الزمه  و  ها  ضرورت  از  را  حرکت  این  ایشان  که  این  بر 
نباید  دانند.  می  مختلف  های  عرصه  در  پیشرفت  ی 
فراموش کرد که در این نشست صمیمی مدیران رسانه 
بیان  شده  تعیین  فرصت  حد  در  را  خود  نظرات  نقطه 
کردند. از مجموع نظرات بیان شده بر می آید که همه 
شهدا  پیام  فراگرفتن  و  شنیدن  به  مند  عالقه  مردم  ی 
باشد  باید  چگونه  انتقال  های  راه  اما  هستند  و  بوده 
محل بحث و سخن می باشد. ابتدا باید مشخص کنیم 
ای  نکته  چیست؟  مسئوالن  و  مردم  به  شهدا  پیام  که 
و  شهدا  پیام  همواره  که  است  آن  بیافزاییم  باید  که  را 
مردم.  است،سپس  مسئوالن  متوجه  ابتدا  ایثارگران 
برخی تصور می کنند اگر امر به معروف و نهی از منکر 
واجب و الزم است مردم باید همواره شنونده آن باشند 
در حالی که این فریضه همگانی است، یعنی همه در 
اما مسئوالن تصورشان  دارند.  یکدیگر مسئولیت  برابر 
که  بشنوند  دیگران  و  بگویند  باید  آنها  که  است  این 
مورد  را  مسئوالن  توانند  می  هم  مردم  نیست.  چنین 
کنند.  گوشزد  را  آنان  کار  نواقص  و  دهند  قرار  خطاب 
حیطه  در  مقام  و  پست  دارای  و  منصبان  صاحب  اگر 
پیام  کنند  وظیفه  انجام  درست  خویش  مسئولیت 
و  از خطا  و  کنند  اجرایی  موبه  مو  را  ایثارگران  و  شهدا 
اشتباه دوری کنند بدون شک مردم نیز از آنان پیروی 
کرده و سخنان آنان را نیز با دل و جان گوش خواهند 
که  است  این  گردید  مطرح  که  نکاتی  دیگر  از  کرد. 
ترو  فعال  و  تر  شکوه  با  هرچه  شهدا  ویادواره  گنگره 
و  جامعه  در  موجود  های  واقعیت  بیان  تربه  انگیزه  با 
منطقه برگزار گردد، بیداری را به دنبال آورده و تداوم 
بیدار،  ی  جامعه  اگر  کرد.  خواهد  تضمین  نیز  را  آن 
که  پیام هایی  به  باید  ناپذیر می خواهیم  و سلطه  پویا 
شده  نوشته  های  متن  و  نامه  وصیت  قالب  در  شهدا 

است  رسیده  ما  به  مختلف  اشکال  به  که  مطالبی  یا  و 
عمل واجراکنیم وبرای بهره مندی عمومی تنظیم و در 
که  نکاتی  از  گیرد.  قرار  انتشار  برای  ها  رسانه  اختیار 
نمی توان از آن به سادگی گذشت این است که یادواره 
ها و کنگره ها همیشه و همواره باید عبرت آموز باشد 
یعنی خاطرات و عللی که سبب شد یک جوان برومند 
تمام هستی خویش را در کف دست قرار داده و برای 
بوده  چه  گذشت  ملت  سعادت  برای  و  ایران  عظمت 
وجود  تردیدی  چیست؟  آیندگان  و  ما  از  او  انتظار  و 
و  عمل  در  مسئوالن  توجه  مورد  باید  نکات  این  ندارد 
نیز  قلم  اهل  و  ها  رسانه  باشد.  سخن  و  کردار  و  رفتار 
به دیگران  ترین شکل  با شیوا  و  بدان توجه کرده  باید 
و  اثرگذاری   ، ارزش  به  که  کسانی  همه  نمایند.  ارائه 
را  هنر  خداوند  که  دانند  می  و  اند  گاه  آ هنر  معجزه 
بهترین  با  تا  گذاشته  ودیعه  به  انسانها  همه  وجود  در 
دستاوردهای  آینده  و  حال  زمان  برای  بتوانند  شکل 
انسانی را منتقل کنند باید در کنگره شهداو یادواره ها 
و  است  جذاب  که  است  هنر  زبان  این  شود  استفاده 
از  شماری  بتواند  هنر  زبان  همین  شاید  و  آموز  درس 
نارضایتی  موجب  و  نیستند  مسیر  در  که  مسئوالن 
سعادت  دامن  به  و  داده  آموزش  را  شوند  می  مردم 
غرب  فرهنگ  با  مبارزه  در  نکنیم  فراموش  بازگرداند. 
تهاجم  از  فرهنگی  شبیخون  از  انقالب  رهبری  بارها 
فرهنگی سخن به میان آورد و اکنون قدرت های بزرگ 
با تمام رسانه های مکتوب و الکترونیکی ، سایت ها و 
پیچیده  شبکه های  با  گوناگون  های  تلویزیون  و  رادیو 
به  فرهنگی  بمباران  حال  در  وماهوارها  اجتماعی 
رسانه  طریق  از  مختلف  اشکال  با  و  و  هستند  کشور 
های متنوع لحظه ای هم آرام نمی گیرند و زمان نمی 
در  یا  و  کرده  تهیه  هم  را  الزم  های  هزینه  و  شناسند 
کنیم  باید عمل  ما چگونه  دید  باید  دارند حال  اختیار 
رهبری  که  شده  سبب  گسترده  تهاجم  همین  شاید  ؟ 
و  کرده  مطرح  را  تبیین  جهاد  موضوع  انقالب  معظم 
خواسته باشند که تا می توانیم حقایق و مطالب مورد 

کنیم  بیان  را  مان  قدرت  کنیم  بیان  را  نیاز 
ضعف های مان را  هم برای جبران بیان کنیم در هر 
دقیق  مسئوالن  باید  ابتدا  نهیم  می  گام  که  سطوهی 
که  نکنند  تصور  کنند  عمل  مسئولیت  احساس  با  و 
آنها  بلکه  بشنوند  مردم  و  بگویند  دارند  ماموریت  آنها 
مکلف اند و موظفند که عمل گرایانه عمل کنند و مردم 
با عمل آنها درس بیاموزند در این صورت بدون تردید 
موفق خواهند بود و مردم نیز در هر زمان و در هر عرصه 
یادواره  و  این کنگره ها  با  ما  شنوایی خواهند داشت. 
قد  نامناسب  های  اندیشه  برابر  در  باید  شهدا  های 
برافراشته و با استدالل محکم آن را بر زمین کوفته و به 
جای آن افکار و اندیشه های مناسب قرار داده و جای 
آن را پر کنیم و نگذاریم در زمین صاف و هموار اندیشه 
در  را  خود  اباطیل  و  بربایند  را  جوان  نسل  سالم  های 
اختیار فرزندان این ملت قرار دهند. مهمترین ابزاری 
و  جوانمردی  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  می تواند  که 
است.  کتاب  کند  منتقل  آینده  های  نسل  به  را  فتوت 
این ابزار یکی از آثار ماندنی برای همیشه تاریخ است 
پویا  و  زنده  را  ما  فرهنگ  لحظه  این  تا  که  بود  کتاب  و 
اندوخته  و  داشت  نگاه  را  ما  فارسی  زبان  داشت  نگاه 
بی  اندیشمندان  تجربیات  و  گذشته  های  نسل  های 
گذاشته  ما  اختیار  در  را  جهانیان  و  زمین  ایران  نظیر 
ارتباطی مدرن و پیشرفته فیلم  . ازجمله وسایل  است 
بیفزاییم  آن  به  باید  تئاتررا هم  و  فیلم  تئاتراست.  وهنر 
که زبان گویایی است برای انتقال بهتر این مفاهیم به 
.وقتی  گوناگون  سنین  در  مختلف  ومخاطب  ها   نسل 
که صحبت از فیلم و تئاتر می کنیم به همه اجزای آن 
مربوط می شود شما می توانید برای بزرگساالن تالش 
تصمیم  بانوان  برای  و  بکوشید  کودکان  برای  کنید 
این  حال  هر  به  کنید  بیان  را  مطالبی  چه  که  بگیرید 
امیدواریم که کنگره ای که در  موضوع گسترده است. 
ابزارها استفاده  این  از همه  برگزاری آن هستیم  صدد 
کرده و مسیر درست ایثارگران و شهدا را به نسل های 

► بعدی و نسل حاضر منتقل کنیم     

ارتباط با مدیرمسئول  
0۹۱۲76۲5۹87   

● درس های کنگره ها ویادواره های شهدا به مسئوالن ومردم    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۱۹ شماره  -رأی   ۱
در  علی  فرزند  صالحیان  ابوالفضل  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۸۴
 ۲ شماره  پالک  مترمربع   ۵۹/۳۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۴۷ از  فرعی 
موجب  به  خریداری   ۵۱۷ صفحه   ۱۷۵ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند 
الف  قم.)م   ۴۰ دفترخانه   ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ مورخ   ۱۱۲۸۵ شماره  رسمی  سند 

 )۱۴۱۳۷
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۲۴ شماره  رأی   -۲
ابراهیم  فرزند محمد  آقای محمد رضایی عارف   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۸۴
شماره  پالک  مترمربع   ۵۳/۸۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
۱۱۰۰۲ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
سند  موجب  به  خریداری  محمد  علی  فرزند  ولی  حسن  از  الواسطه  مع  عادی 
رسمی شماره ۱۵۷۰۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۶ دفترخانه ۱۶ قم.)م الف ۱۴۱۳۸( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۲۲۸ شماره  -رأی   ۳
فرزند  حسینی  ترونکوسو  دیاناسینتیا  خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۹۰
پالک  مترمربع   ۱۲۰/۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  رودولنو 
شماره ۱۰۶۳۳  اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
رسمی شماره ۶۲۳۹۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۸ دفترخانه ۴ قم.)م الف ۱۴۱۳۹( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۱۷ شماره  رأی   -۴

در  فرمان  فرزند  شایسته  هژیر  حسین  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۱۹
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۰ مترمربع پالک شماره ۱۰۵۳۰ و 
۱۱۱۹۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 

)۱۴۱۴۰ الف  )م  قم.   ۲۹ دفترخانه   ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ مورخ   ۴۵۹۹۱ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۷۲ شماره  رأی   -۵
در  محمد  فرزند  فردوئی  مرسلی  ایوب  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۲۲
 ۱۰۹۸۶ مترمربع پالک شماره   ۱۴۰ به مساحت  باب ساختمان  ششدانگ یک 
مشاعی  مالکیت  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  
موجب  به  خریداری   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۲۱۰۲ الکترونیکی  دفتر  در  صادره 

)۱۴۱۴۱ الف  قم.)م   ۷ دفترخانه   ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ مورخ   ۱۵۱۶۵۶ سند 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۵۲ شماره  رأی   -۶
ششدانگ  در  رضا  فرزند  بابائیان  احمد  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۰
یک باب ساختمان به مساحت ۹۴/۲۰ مترمربع پالک شماره باقیمانده ۷۰۴۱ 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
صادره در دفتر ۱۲ صفحه ۳۳۷ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۵۶۸۷۴ 

)۱۴۱۴۲ الف  قم.)م   ۲۴ دفترخانه   ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ مورخ 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۶۰ شماره  رأی   -۷
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۸ آقای سید محمد طهوری فرزند سید عزیز در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۲۰۷ مترمربع 
پالک شماره ۱۰۸۶۱ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
اقرارنامه اصالحی شماره  و   ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۴۱۲۹۱ مورخ  سند رسمی شماره 

)۱۴۱۴۳ الف  قم.)م   ۴۲ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ مورخ   ۴۸۰۶۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۹۷ شماره  رأی   -۸

در  اسکندر  فرزند  اشکلک  امیدوار  عباس  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۹
 ۲۰۷ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو 
مترمربع پالک شماره ۱۰۸۶۱ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
اقرارنامه اصالحی  و  یک قم سند رسمی شماره ۴۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ 

)۱۴۱۴۴ الف  قم.)م   ۴۲ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ مورخ   ۴۸۰۶۶ شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۳۰۴ شماره  رأی   -۹
دانگ  دو  در  فرزند رجب  میرزائی  آقای محمود   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۶۰
مترمربع   ۲۰۷ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
پالک شماره ۱۰۸۶۱ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
اقرارنامه اصالحی شماره  و   ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۴۱۲۹۱ مورخ  سند رسمی شماره 

)۱۴۱۴۵ الف  قم.)م   ۴۲ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ مورخ   ۴۸۰۶۶
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 
تا چنانچه اشخاص  گهی  آ روز   ۱۵ به فاصله  نوبت  مالکین مشاعی مراتب در دو 
گهی نوبت اول  ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  اداره تحویل  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

عصراقتصاد(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

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

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

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

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

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

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

اشتغال  با  ۸۵۰ مجوز صنفی  از صدور  قم  رئیس سازمان صمت       ◄
داد. خبر  امسال  نخست  ماه  سه  در  نفر  هزار   ۲ از  بیش  برای  زایی 

مجوز   ۸۵۰ خردادماه  پایان  تا  امسال   ابتدای  از  گفت:  ابدالی  اکبر   
فعالیت صنفی در رشته های تولیدی و فنی و همچنین توزیعی و خدماتی 

در  استان  قم صادر شده است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم  با صدور این تعداد 
مجوز صنفی برای ۲ هزار و ۱۲۵ نفر در بخش های تولیدی، فنی، توزیعی 

و خدماتی فرصت شغلی ایجاد شده است.
او می گوید: درحال حاضر در مجموع تعداد ۴۲ هزار و ۵۶ واحد صنفی 
و  توزیعی  آن  ۳۸ مورد  و  ۲۵ هزار  استان قم موجود است که  مجوزدار در 

خدماتی و ۱۷ هزار و ۱۸ مورد آن واحد تولیدی و فنی است.    ►

850 مجوز صنفی در قم 
صادر شد
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
احکام  اجرای   ۹ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۸ و   ۱۰ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه  محکوم  جاللی  امیر  علیه  لطفی  غالمرضا  له  گردیده  ثبت   ۷۹۰ و  ۹/۹۸ج/۷۸۹  شماره  به  قم  مدنی 
نیم عشر  ۳/۶۰۰/۰۰۰ریال  له و  ۸/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم  به پرداخت  محکوم است جمعا 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  اصفهان(  حیدری  )بتول  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۹۴۳ از  فرعی   ۱۰۳
شماره  با  پرونده  خصوص  در  ؛  احتراما  رسد.  می  فروش  به  ملک  کل  شعبه  و  مالک  اعالم  حسب  ضمنا 
بایگانی ۹۸۰۷۹۰ )شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۲۵۱۶۵۰۰۳۲۷ دعوی اقای غالمرضا لطفی علیه اقای امیر 
اپارتمان مسکونی واقع در : قم – خیابان  از  جاللی( به استحضار می رساند در معیت متقاضی کارشناسی 
پیلوت  روی  اول  – قسمت شرقی طبقه   ۲۷ بلوک شماره   –  ۳ – کوچه  – خیابان شهید خادم دزفولی  انسجام 
های  بررسی  از  پس  و  است  امده  عمل  به  بازدید  پیوست(  تصاویر  و  موقعیت  کروکی  )طبق   ۲ شماره  واحد 
الزم ، گزارش بازدید و نظریه کارشناسی تقدیم می گردد. الف( قرار کارشناسی: ارزیابی پالک ثبتی ۱۰۳ 
فرعی از ۱۰۹۴۳ اصلی بخش یک ثبت قم. ب( اطالعات به دست امده از اپارتمان مورد بازدید: در تاریخ 
سری   ۹۸۴۷۵۷ سریال  شماره  با  برگی  تک  مالکیت  سند  طبق  است.  شده  انجام  بازدید   ۱۴۰۰ اسفند   ۸
ب/۹۵ ارایه شده از سوی متقاضی کارشناسی ، این ملک دارای پالک ثبتی ۱۰۳ فرعی از ۱۰۹۴۳ اصلی 
مفروز و مجزی شده از ۲۷ فرعی از اصلی مذکور قطعه دو تفکیکی می باشد و در قسمت شرقی طبقه اول 

اعیان  و  باشد و ششدانگ عرصه  با وضعیت خاص طلق می  اپارتمان  نوع  از  و  پیلوت قرار گرفته است  روی 
این  مساحت  مذکور  سند  طبق  ؛  است  رسیده  ثبت  به  عباس  فرزند  اصفهان  حیدری  بتول  خانم  نام  به  ان 
بازدید  مورد  اپارتمانی  واحد  داخلی  فضای  است.  دسیمترمربع  دو  و  چهل  و  متر  ده  و  صد  اپارتمان  واحد 
سالن  است.  بهداشتی  سرویس  و  حمام   ، اشپزخانه   ، بالکن   ، اتاق   ۲  ، پذیرایی  و  نشیمن  سالن  شامل: 
بالکن  باشند.  می  سقف  امیزی  رنگ  و  دیواری  کاغذ  و  فرش  سرامیک  دارای  ها  اتاق  و  پذیرایی  و  نشیمن 
دارای سنگ فرش و اجر نمای بدنه و گچ کاری سقف است. اشپزخانه به صورت اپن و دارای سرامیک فرش 
و کاشی بدنه و رنگ امیزی سقف و کابینت می باشد. حمام شامل دوش و توالت فرنگی و روشویی است و 
و  امیزی سقف  و رنگ  بدنه  بهداشتی شامل کاشی  باشد. سرویس  بدنه می  و کاشی  دارای سرامیک فرش 
کابینت می باشد. حمام شامل دوش و توالت فرنگی و روشویی است و دارای سرامیک فرش و کاشی بدنه 
می  بدنه  کاشی  و  فرش  سنگ  دارای  و  است  روشویی  و  شرقی  توالت  شامل  بهداشتی  سرویس  باشد.  می 
باشد. سرویس پله های این بلوک اپارتمانی دارای سنگ فرش و نرده فلزی و پوشش تزئینی دیوار و سقف 
این   ، اظهارات ساکنین  طبق  است.  و سقف  بدنه  تزئینی  پوشش  و  فرش  دارای سنگ  پارکینگ  باشد.  می 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  سکونت  برای  حاضر  حال  در  و  ندارد  مستاجر  و  باشد  می  مالک  درتصرف  ملک 
و دو دسیمترمربع است.  و ده متر و چهل  اپارتمانی صد  این واحد  الذکر مساحت  طبق سند مالکیت فوق 
مالکیت  سند  داشتن   ، مسکونی  اپارتمان  مساحت   ، منطقه   ، موقعیت  به  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه  ج( 

ششدانگ عرصه و اعیان ، وضعیت دسترسی به شوارع ، لحاظ قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر عوامل 
موثر ، ارزیابی ششدانگ اپارتمان مورد بازدید جمعا به مبلغ دوازده میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون 
 ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۶/۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  ریال  هزار  دویست  و 
الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی 
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 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
اجرا  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی 
فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد 
و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعی   ۳۳۱ پالک  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بلوار ۱۵ خرداد- کوچه  اراضی  ثبت قم  واقع در بخش یک   از۱۰۴۵۶ اصلی 
۳۵- کوچه ۷- پالک ۲ که به نام امیر باقری پور فرزند رضا می باشد،  در جریان 
ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۳ قانون تعیین تکلیف بعمل نیامده از طرفی 
تقاضای کتبی  به  بنا  لذا  نمیتوان عمل نمود،  نیز  قانون ثبت  مطابق ماده ۱۵ 
روزدوشنبه  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۵/۴  -  ۱/۴۷۳۳ نامبرده 
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام 
می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده 
و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی 
بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد 
بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد 
پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد 
بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

ارائه نماید./ع )م الف ۱۵۵۰۱(  اداره  این  به  نیز  را  ذیصالح قضائی 
 ۱۴۰۱/۵/۵ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
0۹۱۲76۲5۹87   

مبهم  وضعیت  برجامی  مذاکرات       ◄
این  در  اما  است  کرده  پیدا  ای  پیچیده  و 
میان آمریکایی ها می کوشند با فرار به جلو 
بر  خود  نیاز  بر  تا  کنند  پنهان  را  حقایقی 

بگذارند. سرپوش  برجام  احیای 
مذاکرات  معادالت  تهران  به  پوتین  سفر 
سفر  این  از  پیش  تا  داد.  تغییر  را  برجامی 
می  تصور  ها  آمریکایی  ویژه  به  غربی ها 
برای  راهی  برجام  احیای  جز  ایران  کردند 
ندارد  خود  اقتصاد  به  بخشیدن  سامان 
با  آنها  ایران،  به  پوتین  سفر  از  بعد  اما 
برای شان  گویی  که  شدند  مواجه  حقایقی 

بود. غافلگیرکننده 
به  گرچه  رئیسی  سیدابراهیم  دولت 
دولت  برعکس  اما  گوید  نمی  نه  مذاکرات 
را محدود  ارتباطات کشور  حسن روحانی، 
تفاهم  امضای  کند.  نمی  برجام  احیای  به 
نامه سرمایه گذاری بین دولت های مسکو 
و تهران این پیام را به آمریکایی ها داد که 
برجام  مواهب  از  مندی  بهره  خواهان  اگر 
بپردازند.  نیز  را  اش  هزینه  باید  هستند 
صحبت رابرت مالی که گفت »ایران باید از 
برجام یکی  و احیای  ایستادن کنار روسیه 
داشت  تند  لحنی  گرچه  کند.«  انتخاب  را 
در  آمریکا  رشته های  همه  پنبه شدن  از  اما 

کرد. حکایت  برجام  موضوع 
فردا  با  گفتگو  در  پور  بهشتی  حسن 
مذاکرات  شدن  پیچیده  چرایی  درباره 
امروز  ها  آمریکایی  گفت:  برجام  احیای 
می گویند »توپ در زمین ایران است«، »تا 
برجام  احیای  مذاکرات  نتیجه  منتظر  ابد 
میز  روی  ها  گزینه  »همه  و  مانند«  نمی 
هستند«؛ در مقابل ایران می گوید »آمریکا 
طرفی است که باید تصمیم سخت بگیرد و 
نفع  برجام  احیای  از  باید  ایران  که  بپذیرد 
برای  نفعی  که  توافقی  احیای  چون  ببرد 
است  خاصیت  فاقد  باشد  نداشته  ایران 

بنابراین آمریکا باید به برجام برگردد و نفع 
برای ایران ایجاد کند که نفعش هم در لغو 

هاست«. تحریم 
وی با بیان اینکه خیلی ها مردن برجام 
را آرزو می کنند، افزود: یکی از اختالفات 
که  است  این  صهیونیستی  رژیم  با  بایدن 
از  آمریکا  خواهند  می  ها  صهیونیست 
چون  کند  حمایت  ایران  با  جنگ  موضوع 
شوند  نمی  ایران  حریف  تنهایی  دانند  می 
اما دولت واشنگتن زیر بار این مسئله نمی 

رود.
خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
ملی خواند  منافع  نفع  به  را  برجام  احیای 
کوشند  می  برجام  مخالفان  شد:  یادآور  و 

برجام را به مسائل اقتصادی محدود کنند 
بود  داده  وعده  روحانی  آقای  دولت  چون 
اقتصادی  های  گشایش  برجام  با  که 
بنابراین  نشد  طور  این  که  افتد  می  اتفاق 
را  مسئله  این  خواهند  می  مخالفان 
عالوه  برجام  حالیکه  در  کنند،  برجسته 
سیاسی  و  امنیتی  ابعاد  اقتصادی،  ُبعد  بر 
دارد که  موفق هم بودند اما مخالفان این 

آنکه  حال  گیرند،  نمی  نظر  در  را  ُبعد  دو 
ُبعد  از  کمتر  آنها  اهمیت  من  اعتقاد  به 

نیست.   اقتصادی 
وی ادامه داد: هم ایران و هم آمریکا نیاز 
می  توافق  این  اسم  حال  دارند،  توافق  به 
دیگری.  عنوان  هر  یا  باشد  برجام  خواهد 
از  قبل  که  است  این  ها  آمریکایی  ترجیح 
انتخابات کنگره در آبان ماه توافق حاصل 
شود چون یک دستاورد در حوزه سیاست 
بود  خواهد  دموکرات  حزب  برای  خارجی 
داخل  اقتصادی  مشکالت  تواند  می  که 

پوشش دهد. آن  با  را  آمریکا 
سابقه  بی  تورم  به  اشاره  با  پور  بهشتی 
بی  شکل  به  تورم  داد:  توضیح  آمریکا  در 

و  رسیده  درصد   9 به  آمریکا  در  سابقه 
یافته  افزایش  بنزین  ویژه  به  انرژی  قیمت 
است. این نکته را باید یادآور شد که قیمت 
بنزین همواره بر معادالت انتخابات آمریکا 
به عنوان مثال بوش  بوده است،  تأثیرگذار 
پدر از کلینتون شکست خورد که مهمترین 

بود. بنزین  قیمت  افزایش  دلیلش 
وی افزود: حاال اگر دولت بایدن بتواند 

با ایران توافق کند می تواند این پیام را به 
به  ایران  بازگشت  که  بدهد  آمریکا  جامعه 
بازار انرژی موجب کاهش قیمت ها در این 
منتظر  بایدن  بنابراین  شد  خواهد  حوزه 
کنگره  انتخابات  از  بعد  که  شد  نخواهد 
داند  می  چون  باشد  ایران  با  توافق  دنبال 
باشد وقتش االن است. توافق  به  اگر قرار 

از  را  ایران  که  می ترسند  اروپایی ها 
بدهند دست 

تحلیلگر  و  فعال  قنادباشی،  جعفر 
مسائل سیاسی، نیز در رابطه با سفر پوتین 
و سیاست موازنه قدرت در دولت سیزدهم 
دارای  و  پیشرفته  کشوری  »روسیه  گفت: 
و پهناورترین کشور جهان  ابرقدرتی  سابقه 
در  کشور  پیشرفته ترین  کشور  این  است. 
همسایگی ماست و یکی از قدرت های مهم 
با  ارتباط  گسترش  حتما  و  است  صنعتی 
ما محسوب  برای  آن می تواند یک ظرفیت 
دارای  وسیع،  کشوری  هم  ایران  شود. 
مستعد،  بسیار  مردمی  دارای  و  انرژی 
می تواند  ایران  است.  پشتکار  با  و  باهوش 
روسیه  به  کشاورزی  محصوالت  بسیاری 
سردسیری  شرایط  دلیل  به  که  کند  صادر 
در این کشور به عمل نمی آیند. به هر حال 
احتیاج  یکدیگر  به  ایران  هم  و  روسیه  هم 
برطرف  را  هم  نیازهای  می توانند  و  دارند 

. » کنند
اوکراین  جنگ  از  »بعد  داد:  ادامه  او 
غربی ها  و  آمریکا  سوی  از  هم  روسیه 
روسیه  هم  و  ایران  هم  حاال  و  شد  تحریم 
تحت تحریم هستند و همین وجه مشترک 
شده  کشور  دو  بیشتر  همگرایی  باعث 
آقای  روسیه  در  که  این  از  جدای  است. 
باشد،  کار  سر  دیگری  فرد  هر  یا  پوتین 
زیاده خواهی های  با  مقابله  برای  باید  ما 
در  را  کشور  این  با  ارتباطمان  غربی ها 

داریم«. نگه  مناسبی  سطح 

همچنین  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
از  ایران  هم  و  روسیه  »هم  کرد:  بیان 
که  ببینید  می برند.  رنج  ناتو  سیاست های 
در موضوع داعش ترکیه به عنوان کشوری 
در  ناتو  بنابراین  کرد.  کارها  چه  ناتو  عضو 
موضوع داعش مقصر است؛ موضوعی که 
به نظر  به هر روی  ناامن کرد.  را  ما  منطقه 
می رسد که سفر اخیر آقای پوتین به ایران 
و  ایران  میان  مناسبات  از  جدیدی  فصل 

است«. گشوده  را  روسیه 
»اکنون موضع  ادامه مطرح کرد:  در  او 
البته  و  است  یکی  روسیه  با  سوریه  در  ما 
باعث  شرایطی  چنین  دیگر.  مواضع  در 
از  ضعیف تر  غرب  جناح  که  است  شده 
نتیجه  این  به  غربی ها  امروز  شود.  گذشته 
خودشان  اصلی  بازنده  که  رسیده اند 

. » هستند
»اروپایی ها  گفت:  پایان  در  قنادباشی 
می ترسند که ایران را از دست بدهند. آنها 
به  بلندمدت  و  میان مدت  برنامه های  در 
به همین دلیل  و  نیاز دارند  ایران  بکر  بازار 
خود  روابط  روسیه  و  ایران  وقتی  که  است 
می کنند  تالش  آنها  می کنند،  تحکیم  را 
سریع تر مذاکرات به نتیجه برسد. از سوی 
خود  میان مدت  برنامه  در  اروپایی ها  دیگر 
جنگ  از  بعد  زیرا  دارند  نیاز  ایران  به  نیز 
اروپا وجود دارد؛  انرژی در  اوکراین بحران 
بسیار  اروپا  در  هم  تورم  دیگر  سوی  از 
شدیدی  اقتصادی  مشکالت  و  باالست 
آقای  که  است  دالیل  همین  به  دارند. 
سفر  از  بعد  فرانسه،  رئیس جمهور  مکرون، 
آقای پوتین به ایران تلفن را دست می گیرد 
به آقای رئیسی زنگ می زند و دو ساعت  و 
به  می خواهد  و  می کشد  طول  مکالمه اش 
سرعت نتیجه مذاکرات امضا شود که شاید 
تلفنش  بتوان گفت مکرون اضطراری ترین 

► بود«.     رئیسی  آقای  به 

● چرایی احتیاج بایدن به احیای برجام   ●

عباس سلیمی نمین تحلیلگر مسائل سیاسی      ◄
مذاکره  »باید  گوید  می  وقتی  رئیسی  آقای  گفت: 
یک  با  فقط  خواهد  نمی  که  دهد  می  نشان  کرد« 
از  بلکه می خواهد  باشد،  داشته  ارتباط  قدرت  قطب 
کند.  استفاده  جهان  با  ارتباط  امکانات  مواهب  همه 
برخورد  آن  از  بعد  نداشتیم  اعتقادی  چنین  ما  اگر 
خارج  برجام  از  باید  نیز  ما  ها،  آمریکایی  ناصواب 
نظام  یعنی  نشدیم  خارج  برجام  از  اینکه  شدیم؛  می 
به  را  مختلف  درهای  باید  »همچنان  داشت  اعتقاد 

داریم«. نگه  باز  خودمان  روی 
اما  دارد  قرار  یکسالگی  آستانه  در  سیزدهم  دولت 
می  نقد  به  را  دولت  این  عملکرد  طوری  منتقدانش 
روزهای  اجرایی  مدیران  و  مقامات  گویی  که  کشند 
کنند. می  سپری  را  مسئولیت  چهارساله  دوره  پایانی 
دولت  عملکرد  درباره  نمین  سلیمی  عباس 
دولت  این  مشکالت،  همه  رغم  علی  گفت:  سیزدهم 
این  البته  آن خود ساخته است.  از  را  توفیقات خوبی 
هیچ  سیزدهم  دولت  که  نیست  معنا  آن  به  صحبت 
معتقدم  مجموع  در  اما  است  نداشته  جدی  ضعف 
بسیار  هایش  ضعف  به  نسبت  دولت  توفیقات  میزان 

بود. چشمگیرتر  و  بارزتر 
افزود:  خارجی  و  داخلی  آمارهای  به  اشاره  با  وی 
دولت سیزدهم کشور را از بحران خارج کرد و توانست 
قابل  بخش  دولت  این  ببرد.  بهبود  به  رو  را  شرایط 
خوبی  به  را  گذشته  دولت  های  فعل  ترک  از  توجهی 
هر  که  است  یادآوری  به  الزم  کند.  مدیریت  توانست 
از  بخشی  گذشته  دولت  های  فعل  ترک  این  از  کدام 

برد. می  پیش  بحران  سوی  به  را  کشور  مدیریت 
توفیقات  به  اشاره  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی اظهار کرد: 
گرچه برخی اطرافیان آقای رئیسی با موضوع مذاکره 
مخالفت می کردند، اعتقاد خودش را صادقانه درباره 
این موضوع بیان کرد و در آن مسیر هم گام برداشت 
اما تفاوت مذاکرات این دولت با دولت گذشته در این 
رویارویی  این  در  را  خودش  دست  کرد  تالش  که  بود 

نماند. و معطل صرف مذاکرات  پر کند  دیپلماتیک 
برای  رئیسی  سیدابراهیم  ابتکارات  به  اشاره  با  وی 
تاجیکستان  و  ایران  بین  دوستانه  روابط  برقراری 
افزود: آقای رئیسی در این مدت کوتاه توانست موانع 
با  اقتصادی  همکاری  موهبات  از  ایران  برخورداری 
روحانی  آقای  در حالیکه  بردارد،  را  کشورهای منطقه 
معاهداتی  به  کشور  پیوستن  برای  چشمگیری  اقدام 
معاهده  به  پیوستن  نداد.  انجام  شانگهای  مثل 

قوی  از موضع  تا  کرد  پر  بسیار  ایران  شانگهای دست 
شود. حاضر  مذاکرات  در  تری 

تجاری  روابط  گسترش  به  اشاره  با  نمین  سلیمی 
ایران با کشورهای همسایه بیان کرد: دولت سیزدهم 
در این حوزه نیز توفیقاتی را از آن خود ساخته است. 
با وجود جوسازی  با روسیه  ارتباطات نزدیک  برقراری 
توانست  غربی  کشورهای  و  گرا  غرب  جریان  سنگین 
راه خودش را طی کند و دستاوردهای خوبی را از آن 
این قضیه  از  به شدت  تا جایی که غرب  ایران بسازد، 

است. عصبانی 
آمریکا  ویژه  نماینده  مالی  رابرت  آقای  افزود:  وی 
برخی  از  را  خود  ناراحتی  صراحت  به  ایران  امور  در 
همکاری های ایران و روسیه اعالم کرد، با گفتن این 
با روسیه و احیای برجام  ارتباط  جمله که »ایران بین 
رابرت  عصبانیت  علت  کند«.  انتخاب  را  یکی  باید 
برخورداری  با  ایران  چون  است  روشن  کامال  مالی 
موقعیت  تواند  می  هند  و  چین  روسیه،  با  ارتباط  از 
ارتقا ببخشد و دست خالی به  خودش را در مذاکرات 

نرود. مذاکره 
برخی  کرد:  تأکید  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
با  ارتباط  کنند  می  سعی  نازل  های  حرف  با  افراد 
حال  کنند،  توصیف  ایران«  پذیری  »سلطه  را  روسیه 
به  اعتقادی  چنین  نیز  آنها  خود  واقع  عالم  در  آنکه 
هم  خواهیم  می  ما  وقتی  ندارند.  خود  های  حرف 
صورت  به  غرب  با  ارتباط  از  هم  و  شرق  با  ارتباط  از 
همین  که  است  طبیعی  باشیم،  برخوردار  عادالنه 

دهیم. می  انجام  االن  که  کردیم  می  باید  را  کاری 
وجود  دلیل  به  گذشته  دولت  در  داد:  ادامه  وی 
ارتباط  که  نداشت  اهمیت  غربگرا،  های  آدم  یکسری 
که  بودند  معتقد  آنها  چون  باشد  عادالنه  دنیا  با  ما 
شود،  غرب  با  ارتباطات  به  محدود  باید  ما  ارتباطات 
های  راه  ایران  شد  می  متوجه  غرب  اگر  آنکه  حال 
آنها  کارگیری  به  با  تواند  می  و  دارد  دیگری  گریز 
ما  با  مذاکرات  در  دیگری  طور  بزند،  دور  را  ها  تحریم 

کرد. می  برخورد 
وقتی  رئیسی  آقای  داد:  توضیح  نمین  سلیمی 
نمی  نشان می دهد که  »باید مذاکره کرد«  می گوید 
باشد،  ارتباط داشته  با یک قطب قدرت  فقط  خواهد 
با  ارتباط  امکانات  مواهب  همه  از  خواهد  می  بلکه 
نداشتیم  اعتقادی  ما چنین  اگر  کند.  استفاده  جهان 
بعد از آن برخورد ناصواب آمریکایی ها، ما نیز باید از 
برجام خارج می شدیم؛ اینکه از برجام خارج نشدیم 
درهای  باید  »همچنان  داشت  اعتقاد  نظام  یعنی 

داریم«. نگه  باز  خودمان  روی  به  را  مختلف 
موضع  از  ما  بگذرد  زمان  هرچه  امروز  افزود:  وی 
دلیل  همین  به  شد،  خواهیم  برخوردار  باالتری 
و  زند  می  ای  گزافه  حرف  چنین  مالی  رابرت  آقای 
دوران  آنکه  حال  کند،  می  تعیین  مشی  خط  ما  برای 
یافته  پایان  است  وقت  خیلی  ایران  بر  آمریکا  تسلط 
بتوانند  که  هستند  رویایی  در  هنوز  ها  آمریکایی  اما 

کنند. تکلیف  تعیین  ما  برای  دوباره 
سیاست  کرد:  بیان  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
قطعا  شده  دنبال  سیزدهم  دولت  توسط  که  خارجی 
زمان  هرچه  و  شد  خواهد  آمریکا  عصبانیت  موجب 
غربگرا  جریان  شود.  می  بیشتر  عصبانیت  این  بگذرد 
»ما  بگوید  و  کند  تخطئه  را  نظام  سیاست  تواند  نمی 

کردیم  اعالم  ما  چون  بستیم«  غرب  روی  به  را  درها 
رابطه  غرب  با  منطقی  صورت  به  و  عادالنه  »حاضریم 
ارتباطات  موهبات  از  و  باشیم  داشته  را  خودمان 

شویم«. مند  بهره  عادالنه 
خودمان  دست  با  ما  که  ندارد  دلیلی  افزود:  وی 
چنین  چون  کنیم  محدود  شرق  با  را  ارتباطاتمان 
ملی  مصالح  و  سیاسی  منطق  و  عقل  خالف  کاری 
چه  هر  که  بود  خواهد  این  معنایش  واقع  در  است. 
باز ما به طرف شرق نخواهیم  بیاورد  غرب به ما فشار 
را  فشارشان  ها  غربی  که  شد  خواهد  آن  نتیجه  رفت، 
آقای روحانی  اتفاقی که در دولت  بیشتر کنند؛  ما  بر 

افتاد.

سلیمی نمین با بیان اینکه جریان غربگرا استقالل 
دست  ما  اگر  کرد:  تأکید  انداخت،  خطر  به  را  کشور 
محدود  را  ها  گزینه  و  بستیم  انتخاب  در  را  خودمان 
خواهد  می  و  دارد  متاعی  که  طرفی  طبیعتا  کردیم 
کرد  خواهد  سخت  ما  بر  را  شرایط  فروشد  ما  به  را  آن 
آقای رئیسی در حوزه سیاست  بنابراین رویکرد دولت 
را  مذاکره  چون  است  ملی  منافع  با  مطابق  خارجی 
زند  می  را  خود  منطقی  های  حرف  و  کند  می  دنبال 
انتخاب  تنوع  که  رود  را می  در عین حال مسیری  اما 

داریم.
هایی  ضعف  رئیسی  آقای  دولت  البته  افزود:  وی 
راهبرد  داشت  تالش  دولت  این  چون  دارد  هم 
جوانگرایی را دنبال کند، طبیعتا در این مسیر برخی 

پیش  چون  است  ناشناخته  شان  های  توانایی  افراد 
قرار  آزمون  مورد  مدیریتی  عالی  سطوح  در  این  از 
مورد  که  افراد  برخی  شده  مشخص  امروز  نگرفتند. 
باید  نیستند  خودشان  سرجای  گرفتند  قرار  آزمون 
را  خودش  تا  کند  گیری  تصمیم  زمینه  این  در  دولت 

بسازد. تر  چابک  و  تر  چاالک 
وزرا  برخی  گفت:  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
در  سال  یک  مدت  در  نتوانستند  که  دادند  نشان 
جایگاهی که قرار گرفتند مسلط شوند و تدابیر خوبی 
بهتر  دولت  بنابراین  بسازند  عملیاتی  و  کنند  اتخاذ  را 
است هر چه زودتر نواقص خودش را که ناشی از آفات 

► سازد.    برطرف  جوانگرایی 

سلیمی نمین پاسخ داد:

● چرا »نظام« از مذاکرات احیای برجام خارج نشد؟     ●
محمدجواد جمالی نوبندگانی:

گروسی در پرونده ایران 
اهداف شخصی دارد

چون  آژانس  مدیرکل  که  است  معتقد  نوبندگانی  جمالی  محمدجواد 
خشنود  و  راضی  جهت  در  برداشته  را  ملل  سازمان  دبیرکلی  خیز 
ایران  پرونده  با  نوعی  به  و  کرده  موضع گیری  غربی  طرف  کردن 

دارد. شخصی  برخورد 
اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  با  ایران  همکاری های  همه  رغم  به 
مدام  گروسی  رافائل  و  نمی شود  راضی  سازمان  این  که  شاهدیم 
اینکه  است.  ایران  هسته ای  برنامه  به  نسبت  نگرانی  ابراز  حال  در 
اتفاق  مورد  است  کاری  سیاسی   با  توام  خود  مواضع  و  برخود 
هم  دیگری  دالیل  که  معتقدند  برخی  اما  است  تحلیلگران  نظر 
سابق  عضو  نوبندگانی،  جمالی  محمدجواد  مثال  است.  بین  در 
از  ناشی  را  گروسی  اخیر  مواضع  و  اظهارات  ملی  امنیت  کمیسیون 
گفت وگو  در  او  می داند.  شخصی  نگاه  حال  عین  در  و  سیاسی کاری 
از  بعد  خصوص  به  آژانس  که  می کنم  تصور  من   « گفت:  »فردا«  با 
زیادی  تغییرات  دچار  فنی  اظهارنظرهای  در  گروسی  آقای  آمدن 
بیشتر  و  نیست  پخته  گروسی  خود  رفتار  اینکه  .ضمن  است  شده 
است.  امریکایی ها  خصوص  به  غربی  طرف های  کردن  راضی  دنبال 
خیز  نیز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکلی  برای  او  می دانیم  که  همانطور 
مسئوالن  نسبت  به  نیز  شخصیتی  نظر  از  طرفی  از  است.  برداشته 
مشکالت  از  یکی  این  و  ندارد  پایدار  شخصیت  یک  آژانس  قبلی 

است. گروسی  آقای  با  ما  جدی 
در  بیشتر  مذاکرات  االن  که  است  این  بعدی  »مساله  افزود:  وی 
رفع  چگونگی  درباره  بیشتر  بحث ها  یعنی  است.  چانه زنی  مرحله 
است  برجام  به  امریکا  برگشت  چگونگی  یا  تحریم  رفع  دامنه  تحریم، 
تحت  او  وسازمان  او  خود  که  می کند  احساس  گروسی  آقای  لذا 

است.« گرفته  قرار  شعاع 
اقدامات  ایران  طرفی  »از  داد:  ادامه  مجلس  پیشین  نماینده  این 
فراتر از وظایف خود در همکاری با آژانس داشته است و خود آژانس 
داشته  ایران  بر  دنیا  در  را  نظارت  بیشترین  که  کرده  اعالم  بارها 
مناسبی  همکاری  آنها  با  ما  که  کرده اند  اعالم  هم  خودشان  است. 
داشته ایم اما به نظر می رسد که بحث همکاری ایران با آژانس تابعی 
ایران تفاهم کنند، شده  با  اینکه  1+5 برای  آمریکایی ها و  از برخورد 
در  خیلی  هم  گروسی  آقای  نشود،  حاصل  تفاهم  اگر  یعنی  است. 

بود.« نخواهد  موفق  خود  ماموریت 
آژانس  با  ما  مشکالت  از  »یکی  کرد:  تاکید  نوبندگانی  جمالی 
داشته اند.  سیاسی  نگاه  فنی،  نگاه  جای  به  که  بود  این  همیشه 
به  مربوط  و  شخصی  مسائل  برخی  اما  این  بر  عالوه  گروسی  آقای 
آینده خود را نیز اضافه کرده و خیلی زیادی مصاحبه کرده و درباره 

می کند.« نظر  اظهار  ندارد،  او  مسئولیت  به  ربطی  که  مسائلی 

خبـر



امسال  نخست  ماه  چهار  طی  که  حالی  در        ◄
سینماها  راهی  قمی  شهروند  هزار   ۸۶ از  بیش 
شده اند و در مجموع، فروش دو میلیارد و سی وهفت 
ثبت  به  قم  سینماهای  گیشه  برای  تومانی  میلیون 
و  »انفرادی«  کمدی  فیلم  دو  سهم  است،  رسیده 
گیشه   کل  فروش  رقم  دوسوم  معادل  »سگ بند« 

است. بوده  سینماها 
سال  نخست  ماه  چهار  در  قم  سینماهای  گیشه 
رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 

کرد. تجربه  را  چشمگیری 
بیشتر  که  حالی  در  بیست،  شهر  گزارش  به 
هم  روزهایی  چنین  در  گذشته  سال  قم  سینماهای 
هم  و  بودند  تعطیل  کرونا  ویروس  شیوع  به دلیل 
امسال  نداشتند،  پرده  روی  مخاطب پسندی  فیلم  
تربیت،  ونوس،  سینمای  چهار  مداوم  فعالیت  با 
فیلم  دو  جمله  از  فیلم   ۱۲ اکران  و  آیه  و  شهرآفتاب 
است. خورده  تکان  حسابی  سینماها  گیشه  کمدی، 
ابتدای  از  »سمفا«،  سامانه  آمار  گواه  به 
قمی  شهروند  هزار   ۸۶ از  بیش  امسال  فروردین ماه 
سینماها  راهی  خود  عالقه  مورد  فیلم  تماشای  برای 
سی وهفت  و  میلیارد  دو  فروش  مجموع  در  و  شده اند 
ثبت  به  قم  سینماهای  گیشه  برای  تومانی  میلیون 

است. رسیده 
سانس های  و  سالن ها  به  مربوط  آمار  این  البته 

محاسبه  فروش  بدون  موارد  و  است  فروش  دارای 
نشده است. ضمن اینکه دو سینمای »آوینه« وابسته 
پرورش  »کانون«  و  اسالمی  تبلیغات  اداره کل  به 
تعطیل  همچنان  قم  نوجوانان  و  کودکان  فکری 

. هستند
سال  مشابه  مدت  در  که  است  حالی  در  این 
 ۴۰۰ و  هزار  چهار  با  قم  سینماهای  فروش  گذشته، 

بود. تومان  میلیون   ۷۵ معادل  تماشاگر  نفر 
سینما  بلیت های  قیمت  افزایش  نمی توان  اگرچه 
قم  سینماهای  امسال  توجه  قابل  فروش  در  را 
مخاطبان  برابری   ۲۰ حدود  رشد  اما  دانست  بی تأثیر 
از  پیش  روزهای  به  بازگشت  نویدبخش  سینماها 

سینماهاست. گیشه  نسبی  رونق  و  کرونا 
تماشاگران  بدنه  همواره  که  آنجایی  از  البته 
انکار  نمی توان  هستند،  کمدی پسند  قم  سینماهای 
کرد که اکران دو فیلم کمدی »انفرادی« و »سگ بند« 
قم  سینماهای  فروش  آمار  در  چشمگیری  تأثیر 

است. داشته 
سید  کارگردانی  به  »انفرادی«  سینمایی  فیلم 
با بیش  امسال  ماه نخست  اطیابی طی چهار  مسعود 
۷۳۴ میلیون در  ۳۰ هزار و پانصد تماشاگر معادل  از 

است. داشته  فروش  قم  سینماهای 
مهران  کارگردانی  به  »سگ بند«  سینمایی  فیلم 
تماشاگر،  سیصد  و  هزار   ۲۵ از  بیش  با  نیز  احمدی 

است. کرده  فروش  تومان  میلیون   ۶۷۷
دوسوم  معادل  فیلم  دو  این  فروش  رقم  مجموع 
اخیر  ماه  چهار  در  قم  سینماهای  گیشه  کل  فروش 
می دهد  نشان  روشنی  به  که  موضوعی  است.  بوده 

فیلم های  جمله  از  متنوع  فیلم های  اکران  صورت  در 
به  عالقه مندان  استقبال  با  قم  سینماهای  کمدی، 

است. همراه  هفتم  هنر 
چهار  در  قم  سینماهای  پرفروش  فیلم  سومین  اما 
کارگردانی  به  مهدی«  »موقعیت  امسال  نخست  ماه 
از  بسیاری  پای  که  فیلمی  است.  حجازی فر  هادی 
به سینماها  از مدت ها  بعد  را  انقالبی  و  اقشار متدین 
 ۱۸ از  فیلم  این  اکران  زمان  احتساب  با  و  کرد  باز 

امسال،  تیرماه  پایان  تا  گذشته  سال  اسفندماه 
 ۳۱۸ معادل  تماشاگر  تماشاگر  هزار   ۱۵ حدود  با 

است. کرده  فروش  تومان  میلیون 
ملکان  سعید  کارگردانی  به  صفر«  »روز  فیلم های 
تومان،  میلیون   ۱۱۳ فروش  و  تماشاگر   ۴۸۳۳ با 
 ۴۹۹۹ با  دارابی  حسین  کارگردانی  به  »هناس« 
قرار  »بدون«  تومان،  میلیون   ۸۶ فروش  و  تماشاگر 
تماشاگر   ۴۱۵۵ با  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  قبلی 
گریه  میگیری  »چند  و  تومان  میلیون   ۷۲ فروش  و 
کنی۲« به کارگردانی علی توکل نیا با ۲۲۸۹ تماشاگر 
تا  چهارم  رده های  در  تومانی  میلیون   ۴۱ فروش  و 

دارند. قرار  قم  سینماهای  فروش  جدول  هفتم 
و  پناهنده  آیدا  کارگردانی  به  تی«  »تی  فیلم  دو 
بیشتر  که  نیز  دانشی  کاظم  کارگردانی  به  »علفزار« 
و  ونوس  سینمای  دو  در  آنها  اکران  از  هفته  یک  از 
 ۲۷ حدود  تماشاگر  هزار  با  کدام  هر  نمی گذرد،  آیه 
میلیون تومان فروش داشته اند و بدین ترتیب در رتبه 
هستند. قم  سینماهای  فروش  جدول  نهم  و  هشتم 

محمدحسین  کارگردانی  به  بازنده«  »مرد 
و  نمازی  حسین  کارگردانی  به  »شادروان«  مهدویان، 
دزفولی زاده  بهرنگ  کارگردانی  به  حلزون«  صدا  »بی 
قم  سینماهای  فروش  جدول  قعرنشین  فیلم  سه  نیز 
 ۱۷ میلیون،   ۱۸ با  ترتیب  به  کدام  هر  که  هستند 
► کرده اند.    فروش  تومان  میلیون   ۴ و  میلیون 
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جهاددانشگاهی قم و افتخاری دیگر در سطح ملی؛
دکتر محمد حیدری بهترین 

رئیس در واحدهای سازمانی 
جهاد دانشگاهی انتخاب شد

سالگرد  دومین  و  چهل  در  قم  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
شد. معرفی  نمونه  جهادگر  عنوان  به  دانشگاهی  جهاد  تشکیل 

جهاددانشگاهی  تشکیل  سالگرد  دومین  و  چهل  گرامیداشت  مراسم 
دهقانی  روح الله  دکتر  حضور  با  نهاد  این  نمونه  جهادگران  از  تقدیر  و 
در  مردادماه   ۴ شنبه  سه  امروز  جهاددانشگاهی  رییس  فیروزآبادی 

شد. برگزار  تهران  فرهنگ  و  علم  دانشگاه 
به  که  جهاددانشگاهی  تشکیل  سالگرد  گرامیداشت  امسال  برنامه   در 
با  آن  تقارن  و  ماه محرم  اول  ماه در دهه  ۱۶ مرداد  قرار گرفتن  دلیل 
روز تاسوعای حسینی )ع(، زودتر از موعد مقرر برگزار شد، جهادگران 

تقدیر شد. و  نمونه کشوری معرفی 
بیش  بین  مراسم  این  در  نیز  قم  استان  واحد  دانشگاهی  رئیس جهاد 
دانشگاهی  جهاد  سازمانی  واحدهای  سایر  در  خود  همتراز   ۱۰۰ از 
استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  رییس  ژیانپور  مهدی  دکتر  کنار  در 

شد. تجلیل  نمونه  جهادگر  عنوان  به  اصفهان 
دانشگاهی  جهاد  ریاست   ۱۳۹۶ ماه  اردیبهشت  از  حیدری  محمد 
با کمترین تغییر در تشکیالت و مدیران  و  استان قم را در دست دارد 
وی  است.  نموده  حاصل  را  بهره وری  بیشترین  قم  دانشگاهی  جهاد 
را  نمونه  جهادگر  عنوان  مرتبه  دو  نیز  قم  استان  در  حضور  از  پیش 

است. کرده  کسب 

با حکم دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور:
»مهدی توکلیان« سرپرست 

اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان قم شد

ضمن  حکمی  صدور  با  کشور،  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  کل  دبیر 
های  کتابخانه  کل  اداره  سابق  سرپرست  عمرانی  سجاد  از  تقدیر 
کل  اداره  این  سرپرستی  به  را  توکلیان  مهدی  قم،  استان  عمومی 

کرد. منصوب 
به گزارش  مهر، مهدی رمضانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی 
اداره کل کتابخانه های  به عنوان سرپرست  را  توکلیان  کشور، مهدی 

عمومی استان قم منصوب کرد.
به  خطاب  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  کل  دبیر  حکم  متن  در 

است: آمده  توکلیان  مهدی 
عنوان  به  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی،  سوابق  و  تعهد  به  نظر 
»سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن 

می شوید. تعیین  قم«  استان  عمومی  های  کتابخانه 
و  روابط عمومی  اداره کل  از زحمات شما در مدت تصدی  الزم است 
سرپرستی  مدت  در  عمرانی  سجاد  آقای  جناب  از  و  الملل  بین  امور 

نماید. تشکر  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
نظام  فرهنگی  مدیران  همه  ملی  و  انقالبی  دینی،  رسالت  گمان،  بی 
نگهبانی  و  آرمان ها  پایایی  و  پویایی  مقدس جمهوری اسالمی، حفظ 
دلپذیر،  و  خطیر  وظیفه  این  انجام  آنهاست.  از  عالمانه  و  هوشیارانه 
واجب  یک  قامت  در  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  در  ویژه  به 

است. گر  جلوه  فرهنگی 
از  مندی  بهره  و  تعالی  باری  ذات  توجهات  سایه  در  است  امید 
و  انجمن ها  محترم  اعضای  استان،  مقامات  با  همدلی  و  همکاری 
همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست های توسعه کمی و کیفی 
جمهوری  مقدس  نظام  عالیه  اهداف  و  کشور  عمومی  های  کتابخانه 

باشید. مؤید  و  موفق  اسالمی 

خبـر

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 گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء 

ذیل تایید نموده اند.
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۲۷ شماره  -رأی   ۱
 ۲۶۴/۵۴ به مساحت ششدانگ  کارگاه  باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  فرزند حسین  نیا  بشر  مهدی 
مترمربع پالک شماره ۱۱۲۰۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از جواد و ناصر و اکرم از ورثه مرحوم عباس سزاوار قمی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 

۳۹۶ صفحه ۲۷۶.) م الف ۱۴۲۹۸( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۷۵۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۲۸ شماره  رأی   -۲
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  احمد  فرزند  افروز  بستان  ابوالفضل 
۲۶۴/۵۴ مترمربع پالک شماره ۱۱۲۰۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از جواد و ناصر و اکرم از ورثه مرحوم عباس سزاوار قمی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره 

دردفتر ۳۹۶ صفحه ۲۷۶.) م الف ۱۴۲۹۹(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۹۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۴۰۲ شماره  رأی   -۳
حسن وثوقی نیا فرزند محمد در ششدانگ یک باب کارگاه نجاری به مساحت ۶۵۹/۳۰ مترمربع پالک شماره 
۱۱۲۱۲ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عباس سزاوار 
) مالک طبق سند صلح ۹۶۵۲مورخ ۱۳۲۲/۰۸/۲۱ دفترخانه یک قم( که نامبرده طبق دادنامه ۵۴۲ سال ۴۱ 
فوت که حسینعلی )پدر متوفی( احد از وراث بوده که طبق دادنامه ۵۶۱ سال ۳۵ فوت و انسیه سزاوارا احد از 

ورثه مشارالیه می باشد.) م الف ۱۴۲۹۷( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۶۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۸۲ شماره  رأی   -۴
شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۹/۲۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اصغر  فرزند  الماسی  ابوالفضل 
احمد  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۳۳
ولی احد از ورثه مرحوم غالمرضا ولی خریداری و به موجب سند رسمی شماره ۱۶۱۰۳ مورخ ۱۳۳۳/۰۱/۱۹ 

 )۱۴۲۹۶ الف  م  قم.)   ۵ دفترخانه 
آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۳۶۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۲۸۶ شماره  رأی   -۵
محمد حسین فلسفی نژاد فرزند تقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۴ مترمربع پالک شماره 
۶۷۱۷ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم )۱- سند مالکیت مشاعی صادره دردفتر ۴۷۴ 
صفحه ۲۵۵ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۳۲۶۲۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۳ دفترخانه ۷ قم نسبت به ۲۰ 
سهم – ۲- سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۶۶ صفحه ۱۳۹ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۴۸۱۰۱ 

مورخ ۱۳۶۱/۰۸/۱۳ دفتر خانه ۱۵ قم نسبت به ۵۵ سهم.) م الف ۱۴۳۰۲( 
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۷۹۷ شماره  رأی   -۶
پالک  مترمربع   ۱۵۲/۳۲ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  سیدقاسم  فرزند  پرن  سادات  حکیمه 
شماره ۱۰۸۱۴ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دردفتر 
الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۴۸۴۸ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۴۵۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ 

 )۱۴۳۰۰ الف  قم.)م   ۵۳ دفترخانه 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۹۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۷۳۸ شماره  رأی   -۷

مترمربع   ۱۹۷/۵۹ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  فردوئی  حسن  بنی  محمدرضا 
اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره  پالک شماره ۱۱۰۸۹ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 
مورخ   ۱۳۴۳۲۹ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۱۳۹۹۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۴۲۹۸ الکترونیکی  دفتر  در 

 )۱۴۳۰۳ الف  م  قم.)   ۵ دفترخانه   ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۶۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۱۲۶ شماره  رأی   -۸
 ۴ شماره  پالک  مترمربع   ۶۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غالمعلی  فرزند  یعقوب  بنی  محمد 
فرعی از ۱۱۰۳۹ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دردفتر 
به موجب سند رسمی شماره ۴۶۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ دفترخانه ۴۲قم.) م  ۲۵۰ صفحه ۳۹۱ خریداری 

 )۱۴۳۰۴ الف 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
تا چنانچه  آگهی  روز  به فاصله ۱۵  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  توجه  با  صادر گردد 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 

که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و عصرایرانیان( 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

● یکه تازی فیلم های کمدی در جدول فروش سینماهای قم    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۶ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه ۷ 
اجرای احکام مدنی قم به شماره ۷/۱۴۰۰ج/۷۸۳ ثبت گردیده له نگار شریفی 
تمام  ۲۰۰ عدد سکه  پرداخت  به  است  علیه محکوم  کرمانی محکوم  علیه سعید 
صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ازادی  بهار 
دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه سهم االرث ایشان از پالک ثبتی 
۵۴۵۶ اصلی بخش ۱ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده 
است. ضمنا سهم االرث ایشان به مقدار ۴۰ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ 
پایه  مبلغ  اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای  به  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه 
شماره  قرار  به  عطف  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  ۳/۷۹۱/۶۶۶/۶۶۶ریال 
نظریه  اخذ  مورد  در   ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ مورخه   ۱۴۰۰۰۲۴۴۰۰۰۰۲۷۵۲۶۷
شماره  ثبتی  پالک  گذاری  قیمت  و  ارزیابی  خصوص  در  دادگستری  کارشناس 
۵۴۵۶ اصلی بخش یک قم ، موضوع پرونده شماره ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۸۹۱۹۹۴ 
بایگانی ۰۰۰۰۷۸۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در معیت وکیل خواهان  به شماره 
اذر  دل  شهید  خیابان   – قم  نشانی  به  محل  از  بازدید  به  خانی  اقای  جناب 
)طالقانی( – کوچه شماره ۱۰۲ – جنب پارک – سمت چپ – پالک ۲۸ ، رفته و نظریه 
کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: الف – مشخصات ثبتی منزل احداثی : 
ملک فوق دارای سند پالک ثبتی ۵۴۵۶ اصلی به نام حسین کرمانی فرزند علی 

ساختمان  مشخصات  ب-  باشد.  می  مترمربع   ۱۳۳/۱ عرصه  کل  مساحت  به  و 
و  همکف   ، زیرزمین  شامل  سقف  سه  صورت  به  ملک  ساختمان  بازدید:  مورد 
طبقه  باشد.  می  ضربی  طاق  سقف  بندی  کالف  با  بنایی  مصالح  صورت  به  اول 
زیرزمین به مساحت ۷۹ مترمربع شامل حال و اشپزخانه و سرویس است. طبقه 
همکف به مساحت ۹۷/۴۵مترمربع شامل حال و اشپزخانه و سرویس بهداشتی 
و  اشپزخانه  و  حال  شامل  ۱۱۸/۵مترمربع  مساحت  به  اول  طبقه  باشد.  می 
سرویس و خواب می باشد. نمای ساختمان سیمان سفید  و طبقه سوم فاقد نما 
انتهای  ساختمان  ورودی  درب  است.  مسکونی  طبقه  سه  هر  کاربری  باشد.  می 
 ، فوق  شده  یاد  شرح  به  توجه  با  کارشناسی:  نظریه  دارد.  قرار  متری   ۱ کوچه 
موقعیت محل ، بر ، مساحت ، کمیت و کیفیت ملک مورد بازدید و سایر عوامل 
همه  و  اعیانی   ، عرصه  گرفتن  درنظر  با  فوق  ملک  ارزش  حاضر  حال  در   ، موثر 
با ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )بیست و شش میلیارد(ریال تعیین می  موارد برابر 
تعیین میزان سهم االرث در  اینکه  به  توجه  با  اینکه اعالم می دارد  گردد. ضمن 
صالحیت کارشناس رسمی راه و ساختمان نمی باشد ، اما با توجه به درخواست 
و در شرایط کنونی که  وراثت  انحصار  برگه  به مشاهده  توجه  با  و  ان مقام محترم 
زوجه اقای حسین کرمانی در قید حیات هستند و تعداد ۴ فرزند پسر و ۴ فرزند 
قرار  از  ، سهم االرث سعید کرمانی  وراثت ذکر شده است  انحصار  برگه  دختر در 

ششصد  و  میلیون  یک  و  نود  و  هفتصد  و  میلیارد  )سه  ۳/۷۹۱/۶۰۰/۰۰۰ریال 
هزار( ریال می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ساعت 
دادگاه  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۱۱/۱۵ صبح  الی   ۱۱
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 
به  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت 
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 
می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده 
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد 
مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
از روزنامه های محلی درج می گردد.  این اگهی یک نوبت در یکی  خواهد شد. 

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

◄     سومین جشنواره ملی »داستان قم« 
با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

اختتامیه  آیین  قم،  ایبنای  گزارش  به 
با  قم«  »داستان  ملی  جشنواره  سومین 
فرهنگ  مدیرکل  عموزاده،  امیرعلی  حضور 
استادان،  از  جمعی  و  قم  اسالمی  ارشاد  و 
»انجمن  اعضای  و  نویسندگان  مسئوالن، 
قم  هنر  و  فرهنگ  تاالر  در  پیرنگ«  ادبی 

شد. برگزار 
 

انجمن  مدیر  میرصانعی  سید محمود 
و  انجمن  معرفی  به  ابتدا  در  پیرنگ  ادبی 
جلسات  گفت:  و  پرداخت  آن  فعالیت های 

نشر  آموزش،  برای  داستان  نقد  مستمر 
و  و   داستانی  ادبیات  زمینه  در  قوی  آثار 
دعوت از استادان مجرب برای ارتقاء سطح 
داستان نویسی هنرجویان ازجمله اقدامات 

است. انجمن  این 
افزود:  قم  پیرنگ  ادبی  انجمن  مدیر 
در  مهم  ابزاری  به عنوان  داستان 
و  است  مهم  بسیار  جامعه  فرهنگ سازی 
به  با پرداختن  این جشنواره تالش می کند 
صدد  در  جامعه  روز  مشکالت  و  موضوعات 

بردارد. قدمی  آن ها  رفع 
دوره  سومین  موضوعات  توضیح  به  وی   
ادبیات  کرد:  بیان  و  پرداخت  جشنواره 

مهاجرت،  مسئله  رویکرد  با  روستایی 
و  شده  فراموش  کسب وکارهای  مسئله 
همچنین اختصاص بخش ویژه جشنواره به 
تشویق  برای  معصومه )س(  فاطمه  حضرت 
و  موضوع  این  در  نوشتن  به  نویسندگان 
جمع آوری آثار فاخر با نگاه به زندگی و سیره 
موضوعات  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 

است. بوده  جسنواره  اصلی 
مدیرکل  عموزاده،  برنامه  این  ادامه  در 
به  اشاره  با  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
قرآن  قصص  گفت:  قرآن،  داستان های 
این  و  دارند  را  خودشان  خاص  ویژگی های 
آن ها  ماندگاری  و  جذابیت  باعث  موضوع 

شده است. داستان نویس موفق از این منبع 
داستان های  از  نمی شود  غافل  ارزشمند 

می کند. الگوبرداری  آثار  در  قرآن 
عمومی  روابط  مدیر  کالنترزاده  مهدی 
به  نشست  این  ادامه  در  نیز  قم  شهرداری 
مختلف  عناصر  و  ظرفیت ها  و  قم  جایگاه 
قم  گفت:  و  پرداخت  قم  شهر  در  موجود 
هنری  و  مذهبی  باالی  ظرفیت های  از 
برخوردار  داستان نویسان  استفاده  برای 
حضرت  حرم  آن ها  محوری ترین  که  است 

باشد. می تواند  معصومه )س( 
سومین  برتر  نفرات  گزارش  این  پایه  بر 
زیر  شرح  به  قم«  »داستان  ملی  جشنواره 

شدند: اعالم 
بخش عمومی:

به  یکسره  »بلیط  داستان  اول:  رتبه 
شاهرود از  عبادی  عماد  اثر  بوخوم« 

رتبه دوم: داستان »به سادگی روستا« اثر 
طیبه شجاعی از استان کرمان

اثر  »سرگردانان«  داستان  سوم:  رتبه 
تهران استان  از  ایزدی  مرجان 

بخش ویژه:
برگزیده این بخش داستان »گوشه ای که 
استان  از  مهر  فهیمه شاکری  اثر  دارد«  ماه 

قم   ►

◄     فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب 
کشوری  تنها  ایران  گفت:  قم  استان  )ع( 
است که در برابر استکبار ایستاده و این امر 

ایران است. ایثارگری های ملت  ثمره 
ظهر  از  پیش  موحد  رضا  محمد  سردار 
مسئوالن  هم اندیشی  نشست  در  شنبه  سه 
رسانه  مدیران  با  قم  استان  شهدای  کنگره 
که در خانه معلم برگزار شد، اظهار داشت: 

کنگره ملی شهدای استان قم قرار بود سال 
قم  میزبانی  به  سال  دومین  برای   ۱۳۹۸
برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
سال  به  آن  برگزاری  و  نشد  محقق  امر  این 

شد. موکول  جاری 
فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب )ع( 
استان قم بیان داشت: کنگره ملی شهدای 
استان قم نخستین بار در سال ۱۳۷۳ برگزار 

انقالب  معظم  رهبر  آن  دنبال  به  که  شد 
تاکید کردند این کنگره هر ساله به میزبانی 

یکی از استان های کشور برگزار شود.
کرونا  که  اخیر  سال های  در  افزود:  وی 
تنها دیدارهایی که رهبر معظم  بود  اوج  در 
اعضای  با  دیدار  نکرد  تعطیل  را  آن  انقالب 
این  که  بود  استان  شهدای  کنگره  ستاد 
این  برگزاری  اهمیت  از  نشان  موضوع 

دارد. کنگره ها 
موحد با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهدا بسیار مهم است افزود: پس از 
سال های دفاع مقدس برگزاری یادواره های 
کشور  مختلف  نقاط  در  قدرت  با  شهدا 
برگزار شد تا از خودگذشتگی و رشادت های 
رزمندگان و شهدا به نسل جوان منتقل شود 
مراسم ها  این  در  شهدا  پیام  است  امید  و 

شود. منتقل 
فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب )ع( 
استان قم با اشاره به جایگاه جبهه مقاومت 
کشوری  تنها  ایران  امروز  گفت:  منطقه  در 
و  است  ایستاده  استکبار  برابر  در  که  است 
ایران  مقاومت  و  ایثارگری ها  ثمره  امر  این 
زمینه  این  نیز در  و دشمنان  اسالمی است 

► قدرت تالفی ندارند.   

● برگزیدگان سومین جشنواره ملی »داستان قم« معرفی شدند   ●

فرمانده سپاه استان قم:

●  ایستادگی ملت ایران برابر استکبار ثمره ایثارگری ها است     ●


