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شهردار قم: امیرآبادی:  آیت اهلل العظمی نوری همدانی در مراسم 
افتتاح سال تحصیلی حوزه :

اجرای پروژه فاز ۵ عماریاسر 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های 

مدیریت شهری است

حوزه علمیه را 
بـایـــــد تقـــویت 

کنیم

پروژه های نیمه کاره 
قم در دولت سیزدهم 

تعیین تکلیف شد
صفحه 4 صفحه 2 صفحه 3

صفحه 2

سال تحصیلی جدید حوزه ها؛ سال تحصیلی جدید حوزه ها؛ 
صفحه صفحه 88آغاز سال خدمت تازه به مردمآغاز سال خدمت تازه به مردم

آگهی مناقصه عمومی    
استناد مجوز مصوبه هیات  به  نظر دارد  ترافیک شهرداری قم در  و  نقل  و    سازمان حمل 
 18 نگهداری  و   تعمیرات   خدمات  عمومی  مناقصه  شرایط  انجام  سازمان،  محترم  مدیره 
دستگاه آسانسور کششی در پارکینگ طبقاتی زائر و بلوار عماریاسر و16 دستگاه پله برقی  
در سطح شهررا به شرح ذیل به مدت یکسال شمسی و از طریق مناقصه عمومی به شرکت 

نماید. واگذار  واجدالشرایط 
و  اسناد  دریافت  و  شرایط  از  اطالع  جهت  می توانند  تمایل  صورت  در  متقاضیان  لذا    
شرکت در مناقصه  از تاریخ نشر آگهی دوم به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری مورخه 
1401/6/16 به نشانی قم، بلوار غدیر، جنب  تاالر آرین، واحد امور قراردادهای سازمان 

فرمایند. حاصل  تماس    02532425436 تلفن  شمارۀ  با  نیاز  صورت  در  و  مراجعه 
توضیحات : 

● میزان سپرده شرکت در مناقصه، مبلغ )به عدد(: 950.000.000 ریال )به حروف(: 
واریز  فیش  یا  ماه  سه  اعتبار  با  بانکی  ضمانت نامه  صورت  به  ریال  میلیون  پنجاه  و  نهصد 
نقدی به حساب سپرده شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه ساالریه قم به نام 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم.
● هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 
گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  ● هزینه درج آ

● سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
در  سازمان،  محل  در   1401/6/17 مورخه  صبح   10:00 ساعت  رسیده  پیشنهادات   ●
کمیسیون مناقصه مطرح و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

● سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
شناسه آگهی 1370591

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

 همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛ همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛

بهره برداری از بهره برداری از ۴۴ طرح عمرانی در قم با حضور معاون رییس جمهور طرح عمرانی در قم با حضور معاون رییس جمهور

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

  

 بیش از ۶۴۸هزار نفر در قم تحت پوشش 
بیمه سالمت هستند                                                     
صفحه 7

 محرابی در گفت وگو یی تشریح کرد:  

 فعالیت ها وعملکرد ۵ سال حضورش در 
معاونت مطبوعاتی استان قم                                                
صفحه 6

یادداشت - وحید حاج سعیدی  

 کودکان و اثرات منفی تماشای 
اخبـار                                                   
صفحه 3

یادداشت - دکتر فتانه امیری   

 تاثیر انگیزه اجتماعی در رسیدن به 
موفقیت پس از شکست                                                    
صفحه 6

گزیـده خبـرها

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

معاون پارلمانی رییس جمهور:
مدیران قم باید در کشور الگو 

باشند

باید تالش کنیم روحیه  این که  بیان  با  پارلمانی رییس جمهور  معاون 
و  کارکنان  قم،  مردم  گفت:  کند  پیدا  افزایش  افراد  همه  در  خدمت 

باشند. نمونه  و  الگو  کشور  در  باید  استان  این  مدیران 
تجلیل  همایش  در  شنبه  روز  حسینی  محمد  سید  ایرنا،  گزارش  به 
اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  اجرایی  های  دستگاه  نمونه  کارکنان  از 
کافی  نتیجه  به  رسیدن  برای  استانداران  و  دولت  روزی  شبانه  تالش 
دستگاه های  مجموعه  تمام  باید  مسیر  این  در  کرد:  اضافه  نیست، 

شود. رفع  مردم  مشکالت  از  گرهی  تا  بیایند  کار  پای  اجرایی 
است،  باال  بسیار  مردم  به  خدمت  اخروی  اجر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  خدمت  برای  که  است  آمده  متعدد  روایات  در  کرد:  خاطرنشان 
نیز  را  خود  اعتکاف  و  کعبه  دور  طواف  می تواند  حتی  انسان  دیگران 

. بشکند
افراد  همه  در  خدمت  روحیه  کنیم  تالش  باید  اینکه  بیان  با  حسینی 
یاد می کنیم  از شهدا  ایام  این  پیدا کند، تصریح کرد: اگر در  افزایش 
نیز گذشتند. از جان خود  این است که در مسیر خدمت رسانی  برای 
وی با اشاره به اینکه این دولت، دولت تحول گرا است افزود: در طول 
است  فعال  و  پرتالش  که  داده  نشان   جمهور  رئیس  گذشته  یک ساله 
اتفاقات  بگیرد، شاهد  کارکنان دولت شکل  تمام  در  این روحیه  اگر  و 

بود. خواهیم  مطلوبی 
شهدای  مزار  قم  به  ورود  بدو  در  امروز  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
و سپس چهار طرح  کرد  افشانی  و گل  زیارت  را  مدافع حرم  و  گمنام 
بهره  به  با حضور وی  تولیدی کفش  واحد  و یک  راه  عمرانی در حوزه 

رسید. برداری 
دیدار با خانواده شهدا و نشست با روسای دانشگاه ها و رییس پارک 
به قم می  یکروزه  برنامه های حسینی در سفر  از دیگر  فناوری  و  علم 

باشد.

تقدیر معاون رئیس جمهور از شاهچراغی 
رئیس جمهور و دولت از استاندار 

قم راضی هستند

سیدمحمدتقی  زحمات  از  تشکر  ضمن  رئیس جمهور،  اجرایی  معاون 
از  هم  دولت  و  رئیس جمهور  آقای  گفت:  قم  استاندار  شاهچراغی 

هستند. راضی  قم  استاندار 
رئیس جمهور  اجرایی  معاون  مرتضوی  صولت  سید  فارس،  گزارش  به 
به مناسبت هفته دولت در ستاد  استاندار قم که  از  تجلیل  در مراسم 
و  قم  جمعه  امام  سعیدی  سیدمحمد  آیت الله  حضور  با  قم  نمازجمعه 
تشکر  ضمن  شد،  برگزار  معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
از  هم  دولت  و  جمهور  رئیس  آقای  گفت:  قم  استاندار  زحمات  از 

هستند. راضی  قم  استاندار 
آیت الله سعیدی هم ضمن تاکید بر عملکرد موفق استاندار قم گفت: 
می کنیم  تشکر  و  تقدیر  قم  استاندار  شاهچراغی  آقای  عملکرد  از  ما 
با  روز  به  وروز  و  بدرخشد  همچنان  دولت  حمایت های  با  امیدواریم  و 
کمک های دولت و همراهی مردم موفقیت های بیشتری کسب کنند.

خبـر

معاون  حضور  با  دولت  هفته  با  همزمان      ◄
راه  در حوزه  4 طرح عمرانی  رئیس جمهور  پارلمانی 

رسید برداری  بهره  به  قم  استان  در 
معاون  حسینی  محمد  سید  ایرنا،  گزارش  به 
روز  چهارمین  در  شنبه  روز  جمهور  رئیس  پارلمانی 
متعددی  های  برنامه  در  و  سفر  قم  به  دولت  هفته  از 

کرد. شرکت 
میزبان  از هفته دولت  روز  قم در چهارمین  استان 
ابتدای  در  او  و  بود  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
و مدافع  مزار شهدای گمنام  استان قم  حضورش در 

کرد. افشانی  گل  و  زیارت  را  حرم 
شاهچراغی  تقی  محمد  سید  با  همراه  حسینی 
استان  این  مسووالن  از  دیگر  جمعی  و  قم  استاندار 
بهشت  در  حرم  مدافع  و  گمنام  شهدای  مزار  سر  بر 
برای شهدا  نثار گل،  و ضمن  معصومه قم حاضر شد 

کرد. قرائت  فاتحه 
چهار طرح عمرانی در حوزه راه در قم، روز شنبه 
رئیس  پارلمانی  معاون  حسینی  محمد  سید  حضور  با 

برداری قرار گرفت. بهره  جمهور مورد 
ورودی  در  طرح  چهار  این  همزمان  افتتاح  آیین 
آزادراه  در  واقع  بین المللی،  نمایشگاه  دسترسی  راه 

شد. برگزار  تهران  قم- 
طول  به  قم  بین المللی  نمایشگاه  دسترسی  راه 
یک هزار و 800  متر با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد 

شد.  افتتاح  ریال 
 20 طول  به  جعفریه،  به  قم  محور  بهسازی 
به  ریال  میلیارد   580 بر  افزون  اعتباری  و  کیلومتر 
طول  به  تهران   - قم  قدیم  محور  بهسازی  همراه 
ریال،  میلیارد   330 بر  بالغ  اعتباری  با  11کیلومتر 
رسید. برداری  بهره  به  امروز  که  بود  دیگری  طرح   2
به  سلفچگان  به  راهجرد  بزرگراه  روشنایی  سامانه 
140میلیارد  بر  افزون  اعتباری  و  کیلومتر   16 طول 
برداری  بهره  مورد  رسمی  صورت  به  امروز  نیز  ریال 

گرفت. قرار 
حضور  با  قم   در  کفش  تولیدی  واحد  یک 

شد افتتاح  جمهور  رییس  معاون 
حضور  با  شنبه  روز  کفش،  در  تولیدی  واحد  یک 
جمهور  رییس  پارلمانی  معاون  حسینی  محمد  سید 

گرفت. قرار  برداری  بهره  مورد 
در  را  نفر   150 برای  اشتغالزایی  که  واحد  این 
شده  احداث  کهک   - قم  جاده  ابتدای  در  دارد  پی 
بهره  به  ریال  میلیارد   700 گذاری  سرمایه  با  و  است 

رسید. برداری 
جفت  هزار   270 تولید  ظرفیت  تولیدی  واحد  این 

800 ُتن را دارد. کفش در سال معادل 
است رفته  کنار  کشور  سابق  رکود  حسینی: 

افتتاح  مراسم  در  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
شهرک  در  کفش  صنعت  حوزه  صنعتی  واحد  این 
صادرات  داشت:  ابراز  قم  استان  امید  صنعتی 
درصد   40 گذشته  سال  یک  طی  کشور  غیرنفتی 
شاخص های  این،  بر  عالوه  و  است  یافته  افزایش 
خرید  و  گردشگری  سرمایه گذاری،  به  مربوط 
به  روبه  وضعیت  نیز  کشاورزی  محصوالت  تضمینی 

دارد. رشدی 
این  مانند  محوری  صادرات  کاالهای  کرد:  اظهار 
اشتغال،  ظرفیت  افزایش  بر  عالوه  صنعتی  واحد 

است. نیز  کشور  به  ارزآوری  جهت  بستری 
تمام  در  قم  با  همزمان  اینکه  بیان  با  وی 
بهره برداری  و  افتتاح  شاهد  کشور  استان های 
آن ها  از  بخشی  که  هستیم  مختلف  طرح های  از 
حاصل سفرهای استانی سال اول دولت بوده است، 
سابق  رکود  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  افزود: 
بخش های  پویایی  و  تحول  شاهد  و  رفته  کنار  کشور 
به خصوص در حوزه عمرانی و صنعتی  مختلف کشور 

. هستیم
از  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  مجلس  امور  معاون 
از  مورد  صدها  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  زمان 
مدار  به  مسئوالن  پیگیری  با  صنعتی  راکد  واحدهای 
تولید  و  اشتغال  بهبود شرایط  و شاهد  بازگشته  تولید 

. هستیم
نیز  سیزدهم  دولت  متوازن  دیپلماسی  از  وی 
و  یادکرد  کشور  قدرت  ابزارهای  از  یکی  به عنوان 
به  نگاه  گذشته  سال های  طی  کرد:  خاطرنشان 
بسیاری  ظرفیت  از  و  بوده  حاکم  دولت  در  غرب 
همسایه  کشورهای  به خصوص  دیگر  کشورهای  از 
توجه  سیزدهم  دولت  درحالی که  بود،  شده  غفلت 

سال  یک  در  و  دارد  پیرامونی  کشورهای  به  زیادی 
40 نفر از روسای جمهور و وزرای امور  اخیر بیش از 

کرده اند. سفر  ایران  به  خارجه 
سفرها  این  قالب  در  داد:  ادامه  حسینی 
کشورهای  و  ایران  بین  مشترکی  کمیسیون های 
به صورت  خارجه  امور  وزارت  و  شکل گرفته  همسایه 
تجاری  مبادالت  افزایش  برای  تعامل  حال  در  جدی 

سیاسی،  رسالت های  سایر  کنار  در  اقتصادی  و 
است. فرهنگی  و  امنیتی 

مردمی سازی  در  دولت  سیاست  بر  تأکید  با  وی 
سفرهای  اهداف  از  یکی  کرد:  تصریح  اقتصاد، 
رونق  و  مردمی  اقتصاد  تقویت  دولت  استانی 
فرصت های  راستا  همین  در  و  است  رقابتی  اقتصاد 
و  احصا  استان ها  از  بسیاری  در  سرمایه گذاری 
است. شده  برطرف  کاماًل  نیز  سرمایه گذاری  موانع 
اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  مجلس  امور  معاون 
عقب ماندگی های  جبران  الزمه  جهادی  مدیریت 
اگر  کرد:  تأکید  است،  کشور  گذشته  سال های 
واحد  هزار   500 هرسال  گذشته  سال  هشت  طی 

در  خاصی  مشکل  امروز  می شد،  احداث  مسکن 
این  است  مصمم  دولت  ولی  نبود  مسکن  بخش 

کند. جبران  را  عقب ماندگی ها 
کشور،  درآمدی  وضعیت  بهبود  به  اشاره  با  وی 
می رود  امید  کشور  کنونی  وضعیت  با  کرد:  اذعان 
شرایط  به  و  شود  بهتر  مردم  رفاه  و  عمومی  وضع 
شود. رسیدگی  کارگران  و  کارمندان  بازنشستگان، 

موردتوجه  را  سرمایه گذاری  اهمیت  حسینی 
دشمن  اقتصادی  جنگ  در  ایران  گفت:  و  قرارداد 
قرار  انزوا  در  را  ایران  نتوانستند  آن ها  و  شد  پیروز 
در  عضویت  با  گذشته  سال  یک  طی  ایران  دهند؛ 
فعال کردن بخش  در حال  فرامنطقه ای  سازمان های 
است. تجاری  و  اقتصادی  ظرفیت های  از  دیگری 

وی با اشاره به ظرفیت باالی جوانان نخبه کشور، 
شرکت های  به  اتکا  با  کشور  جوانان  کرد:  ابراز 
تمام  در  پیشرفت  در  باالیی  توانایی  دانش بنیان 
کنونی  شرایط  در  و  دارند  کشور  مختلف  حوزه های 
مختلف  ارکان  بین  در  همدلی  و  هم افزایی  شاهد 

► هستیم.    سه گانه  قوای  و  نظام 

◄    نماینده مردم قم در مجلس شورای 
جلوه های  از  برخی  به  اشاره  با  اسالمی 
تعیین  گفت:  سیزدهم،  دولت  کارآمدی 
تکلیف پروژه های نیمه کاره مانند فرودگاه، 
مطهر  حرم  اطراف  بافت  ساماندهی 
از  نشان  مونوریل  و  معصومه)س(  حضرت 
دارد. زیرساخت ها  توسعه  به  دولت  توجه 

شنبه  روز  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
نخبگان  و  ها  دانشگاه  روسای  نشست  در 
با  جمهور،  رییس  پارلمانی  معاون  با  قم 
پروژه های  برخی  تکلیف  تعیین  به  اشاره 
جمع آوری  کرد:  تصریح  قم،  فرسایشی 
راه آهن متروکه، جابه جایی دکل های فشار 
برق قوی، فرودگاه و مونوریل از طرح هایی 
آن ها  مشکل  سیزدهم  دولت  در  که  است 

است. حل شده 

هماهنگی  با  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
کشور  مختلف  قوای  بین  که  خوبی 
اتفاقات  خوردن  رقم  شاهد  شکل گرفته 
هستیم. مختلف  عرصه های  در  مطلوبی 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
مطلوبی  هماهنگی  شد:  یادآور  اسالمی 
و  کشوری  مسئوالن  بین  در  همچنین 

دارد. وجود  استانی  مدیران 
علمی  مباحث  در  قم  ویژه  ظرفیت  وی 
و اضافه  قرارداد  را موردتوجه  و دانشگاهی 
عقب ماندگی  از  حمایت  کنار  در  کرد: 
نیز  فرهنگی  و  علمی  بخش  باید  عمرانی، 

شود. گرفته  جدی 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اسالمی تاکید کرد: تأسیس دانشکده رسانه 
و هنر اسالمی یکی از اهداف و اولویت های 

است. استان  فرهنگی  و  علمی  مهم 
اهمیت  به  اشاره  با  امیرآبادی 
مجوز  گفت:  جنسیتی،  تک  دانشگاه های 
 3 با  قم  معصومه)س(  حضرت  دانشگاه 
گسترش  شورای  توسط  بتازگی  دانشکده 
تحقیقات  وضعیت  است،  شده  صادر 
تک  دانشگاه های  در  پژوهشی  و  علمی 
از  باالتر  شاخص ها  از  برخی  در  جنسیتی 

است. عمومی  دانشگاه های 
به  امروز  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
به قم سفرکرده است  مناسبت هفته دولت 
قم،  بین المللی  نمایشگاه  راه  افتتاح  و 
آیین  در  حضور  و  شهدا  خانواده  با  دیدار 
دستگاه های  نمونه  کارمندان  از  تجلیل 
اجرایی استان قم از برنامه های وی در سفر 

► بود.   قم  به  یک روزه 

امیرآبادی: 

● پروژه های نیمه کاره قم در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد   ●

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛

● بهره برداری از ۴ طرح عمرانی در قم با حضور معاون رییس جمهور    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
قم  اجرای احکام مدنی   6 3 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه  از شعبه  اجراییه صادره  به موجب   
نعمتی  سلیمان  و  میرزائی  جیران  علیه  محکوم  سیمرغ  یگانه  له  گردیده  ثبت  6/1400ج/568  شماره  به 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت 828/800/000 ریال در حق محکوم له، محکوم له در قبال بدهی 
محکوم علیه پالک ثبتی 753 فرعی از 11578 اصلی بخش 1 قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   6/4144 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی 

به فروش خواهد رسید. اعیان پالک فوق  و  عرصه 
 احتراما عطف به در خواست این شعبه با ابالغیه شماره 140102100001857370 مورخ 1401/02/27 
در رابطه با پرونده با شماره بایگانی 0000568 در خصوص ارزیابی از پالک ثبتی، در تاریخ 1401/02/29 
به آدرس: قم – خیابان شهر قائم – بین کوچه 9 و 11 – پالک 91 به محل ملک مراجعه و پالک مذکور مورد 

ارزیابی قرار گرفته و موارد بر اساس ماده 138 قانون اجرای احکام به شرح زیر اعالم می گردد:
ماده 138 قانون اجرای احکام :1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک: بر اساس کپی اطالعات پالک ثبتی 
ارائه شده از سوی خواهان، آقای سلیمان نعمتی مالک ششدانگ  مربوط به حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
– بین کوچه  – خیابان شهر قائم  ثبتی می باشد. 2- محل وقوع ملک و -: پالک مذکور واقع در: قم  پالک 
9 و 11 پالک 91 و بصورت یک ساختمان مسکونی – تجاری سه طبقه و درب از ساختمان می باشد.طبقه 
و مابقی  بدنه قسمتی سنگ  و  با کف سرامیک  17 مترمربع  به متراژ حدود  همکف شامل یک واحد تجاری 

مسکونی  واحد  یک  و  پله  سرویس  و  ورودی  یک  شامل  مسکونی  قسمت  و  مجزا  برق  کنتور  و  کاری  نازک 
مستقل، طبقه اول شامل یک سالن و اتاق با کف سرامیک و بدنه قسمتی سرامیک و مابقی به همراه سقف 
با کف و  ام دی اف حمام و سرویس بهداشتی  و کابینت  بدنه سرامیک  و  با کف  اپن  نازک کاری، آشپزخانه 
بدنه سرامیک  و یک نور گیر، سرویس  حمام و بهداشتی و طبقه دوم به صورت یک واحد مسکونی مستقل 
مترمربع می   131/30 باشد. مساحت عرصه  مربوطه می  انشعابات  و  گاز  و  برق   ، آب  کنتورهای  به همراه 

باشد.
3- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه: ملک با شماره 753 فرعی از  11578 اصلی و شماره مفروزی 
طبق  بازدید  زمان  در   : نه  یا  است  اجاره  در  ملک  اینکه  تعیین   -4 است.  گردیده  ثبت  قم  یک  بخش   54
یک  ماهیانه  و  رهن  تومان  میلیون   20 حدود  مبلغ  به  همکف  طبقه  در  ملک  ساکنین،  شفاهی  اظهارات 
شهریورماه  تا  تومان  میلیون  یک  مبلغ  به  نیز  تجاری  واحد  و   1401 تابستان  فصل  تا  اجاره  تومان  میلیون 
اینکه ملک مشاع است  به  5- تصریح  بود.  مالک  اختیار  و دوم در  اول  و طبقات  اختیار مستاجر  1401 در 
نگردیده است.  بودن ملک  به مشاع  ای  اشاره  ارائه شده  ثبتی  اسناد اطالعات پالک  – در کپی  و  مفروز   یا 
این  از  به آن ملک تحت هر عنوان دارند: کارشناس اطالع مستندی  6- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت 
موضوع ندارد. 7- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود: ارزش ملک فوق الذکر با توجه به کمیت و کیفیت 
و موقعیت منطقه ای، وضعیت بازار و با توجه به جمیع جهات موثر در امر کارشناسی و بر اساس قیمت روز 

زیر اعالم می گردد: به شرح  به صورت قیمت عادله  و 
ارزش  به  متعلقه  امتیازات  کلیه  همراه  به  مذکور  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ   کل  مزایده  پایه  )قیمت 

گردد.( می  اعالم  و  برآورد  ریال    31/010/000/000
قم،  آدرس  به  صبح    11/15 الی    11 ساعت   1401/06/30 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و 
از طریق  اتاق مزایده  خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
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 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند. 
گردد. )که شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب که 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده  به 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد.  قرار 
تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
گهی یک  آ این  نفع دولت ضبط خواهد شد،  به  مزایده  از کسر هزینه  او پس  نپردازد سپرده  را  اموال  بهای 
نمایید. به واحد مزایده مراجعه  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد جهت اطاالعات  از  نوبت در یکی 

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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حضرت آیت الله نوری همدانی با      ◄
را  ما مهم است که حوزه  کار  این که  بیان 
از لحاظ معلومات، دقت، بیان و شجاعت 
تقویت کنیم گفتند: دنیایی که از استکبار 
مختلف  شکل های  با  می گیرد  سرچشمه 
در  همیشه  دشمن  است؛  مخالف  ما  با 
می کنم  توصیه  همیشه  است؛  ما  کمین 
با استکبار  را مطالعه کنیم که  نور  صحیفه 
این مفهوم  امام خمینی)ره(  و  آشنا شویم 

شناساندند. ما  به  را 
حضرت  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
آیین  در  همدانی  نوری  الله  آیت 
حوزه های  جدید  تحصیلی  سال  افتتاحیه 
سالن  در  که  علمیه)1401-1402( 
دارالشفاء  عالی  مدرسه  های  همایش 
نهج  اول  خطبه  به  اشاره  با  شد  برگزار 
در  علی)ع(  گفتند:امیرمؤمنان  البالغه 
دارند،  تعبیراتی  تشریع  نظام  توضیح 
حجت  و  کتاب  نبی،  از  را  دنیا  خداوند 
متعال  خداوند  است؛  نگذاشته  خالی 

به  نظامی  بینات  و  حجت  براساس 
باشد  برقرار  باید  همیشه  که  آورده  وجود 
این  به  را  خلقت  نظام  باید  کسانی  و 
آنان  خصوص  در  و  دهند  ادامه  ترتیب 
در  و  است  اندک  تعدادشان  شده  تعبیر 
عنوان  به  که  هستند  گرامی  خداوند  نزد 

این ها کسانی  است؛  نامبرده شده  حجت 
هستند که حوزه ها و مجامع علمی اسالم 

کردند. اداره  را 
دادند:  ادامه  تقلید  مرجع  این 
لعلوم  »المؤسسین  کتاب  سیدحسن صدر 
االسالم« را نوشت که علوم دارای مؤسس 

که  کسانی  دنیا  در  کرد؛  معرفی  را  شیعه 
کنند  پخش  را  معارف  و  علوم  توانستند 
اروپا  سراسر  در  وقتی  زیرا  بودند،  شیعه 
نبود  تحصیل  مرکز  و  کتابخانه  آمریکا  و 
علم  با  طوسی«  نصرالدین  »خواجه 
علمی  هر  به  داشت؛  حضور  خود  فراوان 
از  بزرگی  بگذاریم بخش  بخواهیم قدم  که 
نشان  این  و  است  عربی  آن  گذشته  متون 
علوم  گسترش  در  اسالم  علمای  تالش  از 

دارد.
با  همدانی  نوری  الله  آیت  حضرت 
حوزه  که  است  مهم  ما  کار  که  این  بیان 
و  بیان  دقت،  معلومات،  لحاظ  از  را 
دنیایی  گفتند:  کنیم  تقویت  شجاعت 
با  می گیرد  سرچشمه  استکبار  از  که 
است؛  مخالف  ما  با  مختلف  شکل های 
است؛  ما  کمین  در  همیشه  دشمن 
را  نور  صحیفه  می کنم  توصیه  همیشه 
شویم  آشنا  استکبار  با  که  کنیم  مطالعه 
ما  به  را  مفهوم  این  خمینی)ره(  امام  و 

. ند ند سا شنا
آمده  روایت  در  کردند:  بیان  ایشان 
یعنی  الناس«  یدعو  قم  اهل  من  »رجل 
دعوت  را  مردم  و  قیام  قم  اهل  از  مردی 
می کند که دور آن جمع می شوند و درس 
تکه های  مانند  مردم  این  می گیرند؛ 
آن  شدید  گردباد  و  هستند  محکم   آهن 
اشخاص را به حرکت در نمی آورد و عالوه 
و  جنگ  از  که  هستند  کسانی  این ها  بر 
برای  باید  ما  نمی شوند؛  خسته  جهاد 

باشیم. اینگونه  خمینی  امام  مکتب 
با  قم  علمیه  حوزه  فقه  خارج  استاد 
پشتیبانی  علما  از  خداوند  اینکه  بیان 
اسالمی  تمدن  در  داشتند:  بیان  می کند 
علما  مجاهدت های  از  فراوانی  نمونه های 
وجود دارد که در تمام علوم و ویژگی هایی 
در  دارند  خدمت گزار  و  مصلح  علمای  که 
در  علما  است؛  پیوسته  وقوع  به  ما  زمان 
شدند،  شهید  برداشتند،  قدم  اسالم  راه 

► است.    همین  راه  و  رفتند  زندان 

گفت:  مدرسین  جامعه  رییس      ◄
اسالمی  انقالب  پرتوی  در  علمیه  حوزه 
نباید  و  کرده  پیدا  جدیدی  مسئولیت های 
است  علمیه  حوزه  که  انقالب  خاستگاه 
و  بین حوزه  فاصله ای  و  دچار مشکل شود 

بیفتد. اسالمی  نظام 
هاشم  سید  الله  آیت  مهر،  گزارش   به 
شنبه  ظهر  از  پیش  بوشهری  حسینی 
حوزه های  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در 
قم  دارالشفا  مدرسه  در  که  کشور  علمیه 
داشت:  اظهار  سخنانی  در  شد  برگزار 
و  بیاموزد  علم  در حوزه فقط  و  بیاید  کسی 
مشکل  به  راه  میان  در  باشد  نداشته  عمل 
بر می خورد و نمی تواند به مقصد برسد که 
این امر در روایات به آن تاکید شده است.
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
که  باشد  اینگونه  باید  آدمی  هنر  افزود: 
دیگر  سویی  از  و  ببرد  بهره  عمل  و  علم  از 
و  باشد  داشته  مراقبت  نیز  خود  نفس  از 
همزمان این موارد را مورد توجه قرار دهد.
چاقویی  همانند  علم  داد:  ادامه  وی 
کسی  چه  دست  دید  باید  که  می ماند 
است که اگر دست جراح بیفتد او را نجات 
بندوبار  بی  افراد  دست  اگر  اما  می دهد 

می گیرد. را  دیگران  جان  بیفتد 

و  گفتار  کرد:  تصریح  قم  جمعه  امام 
داشته  همخوانی  هم  با  باید  انسان  رفتار 
اندوخته  دارای  فقط  عالم  انسان  و  باشد 

نیست. علمی 
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه 
آمده  پیش  طالیی  فرصت  از  داشت:  بیان 
اخیر  سال  دو  در  که  سختی هایی  همه  با 
حوزویان  و  مردم  کرونا  شیوع  واسطه  به 
بال  این  امیدواریم  و  برد  بهره  باید  داشتند 

شود. دفع  ملت ها  تمام  سر  از 
افزود:  بوشهری  حسینی  الله  آیت 
علم  به کسب  باید عمیقًا  علمیه  حوزه های 
سنت های  احیای  و  باشند  داشته  اهتمام 
عین  در  و  باشد  توجه  مورد  باید  گذشته 
مورد  نیز  جامعه  اساسی  نیازهای  حال 

باشد. اهتمام 
دورترین  نگاه  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  شده اند  دوخته  قم  به  عالم  نقاط 
راستای  در  علمیه  حوزه  در  باید  اساتید 
بین  در  انگیزه  ایجاد  و  طالب  تحصیل 
امروز  که  چند  هر  کنند  تالش  طالب 
هم  و  اساتید  برای  هم  معیشتی  وضعیت 
است. سخت  مردم  آحاد  و  طالب  برای 

قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 

مسئولیتی  به  نسبت  باید  داشت:  بیان 
در  و  کنیم  توجه  بیشتر  داریم  عهده  بر  که 
افزایی  هم  باید  حوزه  مسئولین  راستا  این 
به  کارها  نباشد  وحدت  تا  و  باشند  داشته 

نمی رود. پیش  درستی 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  قم  جمعه  امام 
حوزه  مدیریت  عالی  شورای  فقط  علمیه 
زیادی  بخش هایی  افزود:  ندارد  مسئولیت 
باید  و  دارند  مسئولیت  علمیه  حوزه  در 
و  کنند  عمل  درستی  به  خود  وظایف  به 
نقد  و  فکری  کمک  و  پیشنهاد  گونه  هر  از 

می شود. استقبال  منصفانه 
درس  جدید  طرح  داد:  ادامه  وی 
برگزار  آزمایشی  و  یکساله  صورت  به  حوزه 
مراجع  به  سال  یک  از  پس  که  می شود 
در  تا  می شود  ارائه  نظران  صاحب  و  تقلید 
آید. بعمل  نهایی  گیری  تصمیم  آن  مورد 
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
گفت: حوزه علمیه امروز در پرتوی انقالب 
اسالمی مسئولیت های جدیدی پیدا کرده 
حوزه  که  انقالب  خاستگاه  نباید  و  است 
و فاصله ای  علمیه است دچار مشکل شود 
چند  هر  بیفتد  اسالمی  نظام  و  حوزه  بین 

دارد. وجود  نقدهایی  که 
کرد:  تاکید  بوشهری  حسینی  الله  آیت 

به  شهید  هزاران  خون  با  اسالمی  انقالب 
باید همانند  که حوزویان  ثمر رسیده است 
نسبت  نباید  و  کنند  آن حراست  از  دیدبان 

بود. تفاوت  بی  انقالب  به 
بیان  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
تاکنون  قبل   42 از سال  روحانیت  داشت: 

تقویت  نیازمند  ما  و  دارد  حضور  صحنه  در 
گاهی  که  هستیم  طالب  روحیه  و  انگیزه 
مشکالت  و  مجازی  فضای  تأثیر  تحت 
قرار  دشمنان  سو  تبلیغات  و  اقتصادی 
به  باید  زمینه  این  در  اساتید  و  می گیرند 

برای  موارد  این  اگر  و  دهند  انگیزه  طالب 
شد  ارائه  درس  سپس  و  شد  تبیین  طالب 
با انگیزه واالتری به دروس توجه می کنند.
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
باید  طلبگی  ذی  حفظ  با  طلبه  افزود:  قم 
در  متأسفانه  گاهی  و  بیاموزند  را  مهارت ها 

در  که  مواردی  می بینیم  مجازی  فضای 
می دهد  رخ  نیست  طلبگی  و  حوزه  شأن 
اقداماتی  به  دست  گاهی  افراد  برخی  و 
برای  سرشکستگی  احساس  که  می زنند 

► دارد.    علمیه  حوزه 

گفت:  نژاد  رستم  والمسلمین  االسالم  حجت      ◄
قریب 4000 درس توسط اساتید در سامانه انجام شده 
است و برای طالب نیز در آینده نزدیک باز خواهد شد.
و  االسالم  حجت  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
تحصیلی  سال  آغاز  آیین  در  نژاد،  رستم  المسلمین 
سالن  در  که   1401 1402ـ  علمیه  های  حوزه 
ضمن  شد،  برگزار  دارالشفا  عالی  مدرسه  اجتماعات 
سید  حضرت  شهیدان  ساالر  سوگوار  ایام  تسلیت 
علمیه  های  حوزه  تحصیلی  سال  بیان  در  الشهدا)ع(، 
امسال در سال جدید حوزه های  خاطرنشان ساخت: 
علمیه وضعیت به گونه ای است که برنامه ها حضوری 
و سراسر کشور حضوری  قم  در  را  امتحانات  ما  و  شده 

کردیم. برگزار 
وی افزود: درس ها و برنامه ها نیز حضوری خواهند 
بود و انتخاب درس ها برای طالب در پیشخوان حوزه 
انتخاب خواهد شد، ولی فعال این امکان نیست، البته 

و  است  شده  انجام  اساتید  توسط  ها  درس  انتخاب 
قریب 4000 درس توسط اساتید انتخاب شده است و 

برای طالب نیز در آینده نزدیک باز خواهد شد.
برنامه  بیان  در  علمیه  های  حوزه  آموزش  معاون 

ساخت:  خاطرنشان  دروس،  های  محدوده  اصالح 
اصالح محدوده ها به گونه ای است که می شود همان 
برنامه گذشته را انتخاب کرد و برنامه سابق در دل طرح 
مکاسب  و  رسائل  چگونه  استاد  اینکه  و  هست  جدید 
که  داریم  تاکید  و  است  اختیاری  کامال  کند  تدریس  را 
این  البته  بخوانند.  را  محدوده ها  تمام  می توانند  اگر 
پرونده باز و آزمایشی است و منتظر نظرات اصالحی و 
تکمیلی اساتید هستیم. و تاکید بر تحفظ منابع اصلی 
است؛ رسائل و کفایه در جای خود باقی است و تحفظ 
در هر بخشی  و  باشد  برنامه موجود می  در  ها  ساحت 
و   2 برای سطح  این  و  امتحان جدا خواهد داشت  هم 

باشد. می   3 سطح 
بر  تاکید  با  نژاد  رستم  المسلمین  و  االسالم  حجت 
و  نشده  افزوده  آموزشی  واحدهای  بر  چیزی  که  این 
دوم  سطح  طالب  برای  همچنان  اصول   12 و  فقه   12
و سوم در نظر گرفته شده است و آن ساعات و عناوین 

همچنان سر جای خود محفوظ است گفت: به عنوان 
برای  بودن  آزمایشی  و  اختیاری  قید  با  پیشنهادی 
عنوان  دو  یا  و  عنوان  یک  حد  در  فقه  و  اصول  برخی، 
و  بودن  آزمایشی  و  بودن  اختیاری  و  شد  ارایه  جدید 
قابلیت اجرای همین برنامه موجود در دل این طرح از 

باشد. می  شده  ذکر  موارد 
های  حوزه  گردن  بر  بزرگی  حق  ناصری  الله  آیت 

دارد علمیه 
تحصیلی  سال  آغاز  که  خرسندم  داشت:  ابراز  وی 
می  برگزار  السالم  علیها  معصومه  حضرت  جوار  در 
گذشته  عالمان  خاطره  و  یاد  میداریم  گرامی  و  شود 
تبار  از  شهدای  و  حرم  مدافع  افتخار  پر  شهدای  یاد  و 
از  که  کرونا  دوران  در  گذشته  اساتید  یاد  و  روحانیت 
ربانی  عالم  اخالق  معلم  از  کنیم  یاد  و  اند  رفته  دست 
های  حوزه  گردن  در  بزرگی  حق  که  ناصری  الله  آیت 

► دارد.    علمیه 

آیت الله حسینی بوشهری در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه:

● نباید فاصله ای بین حوزه علمیه و نظام اسالمی بیفتد    ●

معاون آموزش حوزه های علمیه قم:

● حدود ۴۰۰۰ درس توسط اساتید انتخاب شده است    ●

انتقاد از رفتار برخی طالب در فضای مجازی

دروس حوزه های علمیه حضوری برگزار می شود

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001004327 شماره  -رأی   1
1400114430001001305 آقای مرتضی شراره فرزند حسین در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 105/92 مترمربع پالک شماره 11585 اصلی  

مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع 
)14583 الف  م  برزگر.)  محمدحسن  از  الواسطه 

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه1 قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 

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

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   1401/06/06
تاریخ انتشار دوم :  1401/06/21

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آیت الله العظمی نوری همدانی در مراسم افتتاح سال تحصیلی حوزه :

 کودکان و اثرات منفی ● حوزه علمیه را باید تقویت کنیم    ●
تماشای اخبار                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
در دنیای امروز که از آن به عنوان عصر اطالعات یاد می شود، 
به دلیل در دسترس بودن منابع اطالعاتی متنوع، دور نگه داشتن 
کودکان از اخبار روز دنیا کاری دشوار است و گاهی اوقات کودکان 

زودتر از والدین از اخبار روز دنیا مطلع می شوند.
و  اختراعات  و  کشفیات  برخی  از  یافتن  آگاهی  چند  هر 
بارش  و  رشد  و  دهی  شخصیت  در  اجتماعی  و  علمی  اخبارنوین 
را  کارشناسان  که  آنچه  ولی  است،  موثر  کودکان  در  مثبت  افکار 
اخبار  وپیگیری  دنبال  و  جزئیات  پیگیری  است،  ساخته  نگران 
مربوط به جنگ، خشونت ، ترور و سایر اخبار منفی و خشونت بار 

است. ها  بچه  توسط 
متاسفانه امروزه اکثر سایت ها به منظور جذب مخاطب بیشتر 
را  آمیز  از جنگ و سایر تصاویر خشونت  تصاویر و اخبار مختلفی 
به نمایش می گذارند که بدون تردید تماشای این تصاویر توسط 
بچه ها در روحیه آنها آثار و تبعات منفی برجای خواهند گذاشت.

گسترش تکنولوژی و دسترسی به اخبار مختلف
از  را  مختلفی  اخبار  کودکان  تکنولوژی  گسترش  با  امروزه 
شنوند.  می  یا  می بینند  اینترنت  و  ها  روزنامه  رادیو  تلویزیون 
دیدن یا شنیدن چنین اخباری در سطح محلی و یا جهانی نظیر 
فاجعه  حوادث  و  طبیعی  حوادث  بروز  دسته جمعی،  کشتارهای 
تصادف،  هواپیما،  سقوط   ، جنایت  به  مربوط  گزارشات  آمیز، 
سیل و طوفان و ... باعث بروز اضطراب، خشم و ترس در کودکان 

می شود.
در  ساله   12 تا   8 کودک   600 روی  دانشگاهی  تحقیق  یک 
به  آمیز  خشونت  اخبار  منفی  اثرات  دهد،  می  نشان  انگلستان 
در  است.  بیشتر  ترسناک  و  خشن  های  فیلم  تماشای  از  مراتب 
تیراندازی، سقوط  ترور،  از جنگ، طوفان،  این تحقیق تصاویری 
هواپیما و تصادف ماشین به این کودکان نشان داده شد در پایان 
به آنها گفتند که تعدادی از این ها اخبار واقعی و تعدادی از آنها 
صحنه های ساختگی و فیلم بودند. در پایان این آزمایش کودکان 
در مورد تصاویر واقعی اخبار با اضطراب و ترس بیشتری صحبت 
می کردند. در واقع مشاهده اخبار توسط کودکان این ذهنیت را 
در آنها به وجود می آورد که ممکن است این حوادث تلخ برای آنها 

آنها نیز اتفاق بیفتد. و خانواده 
تبعات تماشای اخبار منفی

یا  طبیعی  بالیای  نظر  از  پرخطر  شهرهای  در  که  کودکانی 
از سایر کودکان بیشتر در  به مراتب  تروریستی زندگی می کنند، 
معرض خطر هستند. چرا که این ذهنیت در آنها به وجود می آید 
که ممکن است این حوادث برای آنها و نزدیکانش رخ دهد و گاهی 
اوقات از رفتن به بازار یا حتی در استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
و  استرس  دچار  باران،  قطرات  اولین  باریدن  با  یا  دارندو  وحشت 
کودکان  این  مختص  تنها  تبعات  این  البته   . شوند  می  پریشانی 
دچار  اخباری  چنین  تماشای  اثر  در  نیز  کودکان  سایر  و  نیست 
مشکالت عدیده می شوند. بد خوابی، بی خوابی، شب ادراری، 
ترس از تاریکی، کابوس دیدن، اضطراب و توهم از تبعات تماشای 

پائین است. اخبار در سنین 
کودکان از چه سنی باید به تماشای اخبار بنشینند؟

دقیق  سن  کشف  یا  یافتن  درگیر  خانواده  از  بسیاری  امروزه 
برخی امور در خصوص فرزندان شان هستند. سن تنها گذاشتن 
برای  مناسب  سن  مجازی،  دنیای  به  ورود  سن  منزل،  در  کودک 
فرستادن کودک به مهد کودک، سن آموزش مسائل جنسی و ...
از  باید  نیز  سیاسی  اخبار  ویژه  به  اخبار  تماشای  شک  بدون 
های  برنامه  کودکان  ندارد  لزومی  و  کند  پیروی  خاصی  قانون 
تلویزیونی مختص بزرگسال نظیر اخبار را نیز به تماشا بنشینند. با 
این وجود محروم کردن کودکان در تنگنا قرار دادن آنها نیز چاره 
کار نیست و در شرایطی می توان از اثرات و تبعات منفی این اخبار 
یاریگر  مقوله  این  در  تواند  این دست می  از  راهکارهایی  کاست. 

باشد. ها  خانواده 
زمانی که کودک اخبار تماشا می کند کنار او باشیم و برای او 

ابهاماتش پاسخ دهیم. به  و  وقت بگذاریم 
بعد از تماشای اخبار از کودک بخواهید نظرش را به شما بگوید 

و یا چیزهایی را یاد گرفته برای شما تعریف کنند.
سن کودک و دوران بلوغ در تعیین نوع اخبار متناسب با کودک 
مهم است و این نکته را باید هنگام تماشای اخبار مورد توجه قرار 

دهیم.
به  صرف  رسانی  اطالع  از  امروز  دنیای  در  ها  رسانه  کارکرد 
به  نیز  ها  رسانه  رویکرد  و  است  کرده  پیدا  تغییر  دیگری  اهداف 
بین  این  در  است.  شده  اساسی  تحوالت  دچار  تغییرات  این  تبع 
بنگاه های خبرپراکنی یا همان شبکه های خبری سعی می کنند 
راه های جذب مخاطب  از  بیشتری جذب کنند. یکی  مخاطبان 
بیشتر پخش اخبار در سریعترین زمان ممکن و ارائه جزئیات اخبار 

باشد. می 
پخش خبر به صورت 24 ساعته نیز از دیگر ویژگی های شبکه 
که  آید  می  بر  چنین  باال  سخنان  برآیند  از  است.  خبری  های 
و  هستند  ها  رسانه  خبری  بمباران  معرض  در  امروزی  مخاطبان 
راه گریزی نیز از این اخبار وجود ندارد. دردمندانه این شبکه ها 
هیچ برنامه ای برای کاستن تبعات منفی اخبار ناخوشایند )حتی 
برای بزرگساالن( ندارند و سعی می کنند اخبار را با همان جزئیات 
فلذا  دانند.  می  خود  ای  حرفه  رسالت  جزو  را  آن  و  کنند  منتشر 
جا دارد خانواده ها در خصوص برنامه های شبکه های تلویزیونی 
و فضای مجازی در دسترس فرزندان شان ، حساسیت بیشتری 
نشان بدهند و با مانیتورینگ برنامه های مورد عالقه فرزندان شان 
سعی کنند از تبعات منفی تماشای برنامه های حاوی صحنه های 

بکاهند. آمیز  خشونت 

یادداشت

جهانی  مسابقات  به  قم  استان  کیلوگرمی   63 کار  فرنگی  نجاتی  علیرضا      ◄
شد. خواهد  اعزام  صربستان 

جهانی  رقابت های  به  اعزامی  نفرات  اسامی  فرنگی،  کشتی  ملی  تیم  فنی  کادر 
کرد. اعالم  صربستان   2022

ملی  تیم  کیلوگرم   63 وزن  در  اعزامی   نفرات  از  قمی  گیر  کشتی  نجاتی  علیرضا 
کرد. خواهد  همراهی  را  ایران 

در شهر  22 شهریورماه  تا   18 روز های  جهان  قهرمانی  فرنگی  کشتی  رقابت های 
► برگزار می شود.     پایتخت صربستان  بلگراد 

● اعزام فرنگی کار قم به رقابت های جهانی صربستان   ●
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مدیران  از  تعدادی  دولت  هفته  با  همزمان     ◄
استانی و مسئوالن شهری با حضور در یکی از مساجد 
مردم  با  چهره  به  چهره  به صورت   2 منطقه  در  شهر 
گفت وگو  عمومی  مطالبات  مهم ترین  پیرامون  و  دیدار 

کردند.
معتمدی  ابراهیم  چهره  به  چهره  دیدار  این  در 
حسن  قم،  استانداری  عمرانی  هماهنگی  معاون 
مدیر  رحیمی  رضا  قم،  آبفای  مدیرعامل  بختیاری 
مدیران  از  تعدادی  همراه  به  قم  شهرداری  دو  منطقه 
شهرداری و دستگاه های خدمات رسان استان حضور 

. شتند ا د
باهنر  شهید  خیابان  ساکنان  برنامه،  این  خالل  در 
و  پارک  نبود  از  قم  شهرداری  دو  منطقه  محدوده  در 
کمبود  جمعیت،  باالی  تراکم  باوجود  محلی  بوستان 
اجتماعی،  آسیب های  بهتر  مدیریت  جهت  کالنتری 
سرانه های  فاضالب،فقر  شبکه  شکل گیری   عدم 
و  کتابخانه  استخر،  مانند  فرهنگی  چندمنظوره 
خیابان  محدوده  در  درمانگاه  و  بانک  نبود  سینما، 
و  معابر  شستشوی  به  کم توجهی  باهنر،  شهید 
و  دخترانه  دبیرستان  وجود  عدم  جداول،  رنگ آمیزی 
این  نیازهای  مهم ترین  از  را  دانش آموزی  باالی  تراکم 

دانستند. قم  شهر  از  محدوده 
دولت  پایان  تا  دولتی  بودجه  با  مونوریل 

می شود اجرایی  سیزدهم 
قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
رمز  و  شرط  پیگیری،  اینکه  بیان  با  دیدار  این  در 
در  مردم  مهم  مطالبات  و  مشکالت  حل  اصلی 
گفت:  است،  اجتماعی  و  فرهنگی  عمرانی،  مباحث 
و  مشکالت  مهم ترین  آینده  ماه  یک  قالب  در  باید 
خیابان  محدوده  در   2 منطقه  مردمی  درخواست های 
به  به صراحت  انجام  قابل  موارد  و  احصا  باهنر  شهید 

شود. بیان  مردم 
برای  تومان  میلیارد   500 و  هزار  اینکه  بابیان  وی 
است،  نیاز  قم  خانه  تسویه  و  فاضالب  شبکه  تکمیل 
قم  فاضالب  تصفیه خانه  و  فاضالب  مشکل  کرد:  ابراز 

شبکه  همچنین  شد؛  خواهد  حل  مستقر  دولت  در 
مهمی  زیربنایی  همراه  کارهای  به   2 منطقه  معابر 
اقدامات  از  بسیاری  و  انجام شده  منطقه  این  در 

است. شده  نهایی  منطقه  زیرساختی 
افزایش  و  پیش بینی  ضرورت  بر  تأکید  با  معتمدی 
دو شهرداری  منطقه  در  ورزشی  و  فرهنگی  سرانه های 
قم، تصریح کرد: باید تالش همه جانبه ای برای بهبود 

بگیرد. صورت  منطقه  این  فرهنگی  سرانه های 
مونوریل،  نیمه کاره  پروژه  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
گفت: دولت سیزدهم نسبت به تکمیل مونوریل قم با 
شهری  قطار  همچنین  است؛  مصمم  ملی  هزینه های 
بهره برداری  فاز  وارد  ناوگان  تأمین  با  به زودی  نیز  قم 

شد. خواهد 
با  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  تکمیل  بر  مبنی  سیزدهم  دولت  اهتمام  بر  تأکید 
از  بهره برداری  با  افزود:  قم،  فرودگاه  از  بهره برداری 
گردشگری  و  زائر  اقتصاد  در  تحول  شاهد  قم  فرودگاه 

بود. خواهیم  زیارت 
کمتر  بسیار  قم  در  آموزشی  اینکه سرانه  بابیان  وی 
از دیگر کالن شهرهای کشور است، یادآور شد: سرانه 
سرانه  این  درحالی که  بوده،  درصد   4.2 قم  آموزشی 
قم  در  در حالی  5.2 درصد است؛  بر  افزون  در کشور 
شهرهای  در  که  دارد  وجود  زیادی  شیفته  دو  مدارس 

می شود. مشاهده  به ندرت  رویه  این  دیگر 
در  دولت  شاخص  اقدامات  به  اشاره  با  معتمدی 
کرد:  تأکید  کشور،  شهرهای  توسعه  وضعیت  بهبود 
طی 10 سال گذشته 700 میلیارد تومان بودجه به قم 
گذشته  ماه   6 در  درحالی که  این  بود،  تخصیص یافته 
دولت بیش از هزار و 200 میلیارد تومان بودجه به قم 

است. داده  اختصاص 
در  قم   ۲ منطقه  تومانی  میلیارد   1۶0 بودجه 

1۴01 سال 
در  نیز  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر  رحیمی  رضا 
بیان کرد: بودجه 16 میلیارد تومانی سال 96  ادامه، 
تومان  میلیارد   160 به   1401 سال  در  منطقه  این 

از توجه مجموعه مدیریت شهری به  رسیده که حاکی 
است. برخوردار  کم  مناطق 

یکی  به عنوان  اسالمی  بلوار جمهوری  پروژه  از  وی 
کرد:  تصریح  و  برد  نام  شهری  شاخص  طرح های  از 
برای احداث این بلوار بزرگ شهری 140 پالک تملک 
بهره برداری  به  نیز  بلوار  این  تونل  به زودی  و  شده 

رسید. خواهد 
بوستان   8 گذشته  سال   4 طی  اینکه  بابیان  وی 
یادآور  است،  احداث شده  قم  شهرداری  دو  منطقه  در 
شد: به زودی باغ 8 هزار متری باغ صادقی تملک و در 

گرفت. خواهد  قرار  بانوان  بوستان  اختیار 
برای  داد:   ادامه  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
و   شده  خوبی  اقدامات  سطحی  آب های  جمع آوری 
بخش  اسالمی،  جمهوری  بلوار  لوله گذاری  تکمیل  با 

شد. خواهد  برطرف  را  کنونی  مشکل  از  زیادی 
اینکه روزانه 120 تن زباله از سطح  با تأکید بر  وی 

منطقه جمع آوری می شود، افزود: طی سال های اخیر 
شاهد بهبود روند ساخت وساز در شهر قم هستیم.

طباطبایی،  آیت الله  زیرگذر  کرد:  ابراز  رحیمی 
سه  اسالمی  جمهوری  زیرگذر  و  روحانیت  شهدای 
این  سطح  در  انجام  حال  در  شاخص  دوسطحه  پروژه 

است. منطقه 
در  مدرسه   6 اخیر  سال های  طی  اینکه  بابیان  وی 
سطح منطقه احداث شده است، گفت: هم اکنون 20 
سالن ورزشی در اختیار شهروندان و نوجوانان منطقه 

قرار دارد.

انجام شده  اقدامات  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
قرار  موردتوجه  را  منطقه  روشنایی  بهبود  راستای  در 
ازنظر  جمعیت  فراوانی  با  دو  منطقه  افزود:  و  داد 
تراکم  است،  فقر  دچار  کالنتری  و  ایمنی  مباحث 
از  نشان  که  است  هکتار  در  نفر   196 منطقه  جمعیت 

► دارد.   شهری  پرجمعیت  بسیار  وضعیت  یک 

اینکه  به  اشاره  با  قم  شهردار      ◄
مدیریت  دغدغه های  بزرگ ترین  از  یکی 
5 عماریاسر  فاز  پروژه  اجرای  قم،  شهری 
است، گفت: این پروژه باید تا پایان سال 

شود. تکمیل  و  تکلیف  تعیین 
در  سقائیان نژاد  سیدمرتضی  دکتر 
شهرداری،  هفت  منطقه  از  سرزده  بازدید 
تنها  نوسازی  عوارض  اینکه  به  اشاره  با 
شمار  به  شهرداری ها  پایدار  درآمد 
عوارض  برای  داشت:  اظهار  می رود، 
است  شهری  جاری  هزینه های  از  بخشی 
شود  فرهنگ سازی  زمینه  این  در  باید  که 
پرداخت  برای  بیشتری  مشارکت  مردم  تا 

باشند. داشته  آن 

در  تسریع  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
پرونده های  الکترونیکی  سازی  آرشیو 
مؤلفه های  از  یکی  کرد:  ابراز  شهرداری 
و  به روز  بایگانی  الکترونیکی،  شهرداری 
روند  تا  است  الکترونیکی  آرشیوسازی 
سرعت  با  پرونده ها  پیگیری  و  بررسی 
خدمات  مردم  به  بتوان  راحت تر  و  ادامه 

کرد. ارائه 
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهردار 
شهری  مدیریت  دغدغه های  بزرگ ترین 
است،  عماریاسر   5 فاز  پروژه  اجرای  قم، 
پایان  تا  باید  پروژه  این  کرد:  تصریح 
این  و  شود  تکمیل  و  تکلیف  تعیین  سال 
و  با تالش مضاعف  باید  منطقه شهرداری 

تملک امالک در مسیر، روند اجرایی این 
ببخشد. تسریع  را  پروژه 

امالک  واحد  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  تعدادی  هفته  هر  باید  هفت  منطقه 
چراکه  کند،  آزادسازی  را  امالک  این 
مالی  مشکل  امالک  این  تملک  برای 
آماده  تهاتر  و  نقدی  به صورت  و  نداریم 

هستیم. شهروندان  با  همکاری 
اینکه  بیان  با  سقائیان نژاد  دکتر 
اختصاصی  به صورت  هفته  هر  شنبه های 
با  عماریاسر   5 فاز  پروژه  بررسی  جلسه 
شهر  شورای  شهرداری،  مسئوالن  حضور 
اذعان  می شود،  برگزار  کارشناسان  و 
برای  مناسبی  و  قوی  پشتوانه های  کرد: 

این  که  است  پیش بینی شده  پروژه  این 
منطقه باید با استفاده از آن ها در ترغیب 

تالش  همکاری  برای  شهروندان  سازی 
► کند.  

مدیر منطقه هفت شهرداری قم با      ◄
باقیمانده  پالک   80 تملک  لزوم  به  اشاره 
در اجرای پروژه فاز 5 عمار یاسر گفت: در 
میلیارد   1500 حدود  تاکنون  راستا  این 

است. شده  هزینه  تملکات  بابت  ریال 
سرزده  بازدید  در  رمضانی  محمد 
منطقه  از  قم  شهردار  سقائیان نژاد  دکتر 
این  تالش  به  اشاره  با  شهرداری،  هفت 
امالک  تملکات  تسریع  در  شهری  منطقه 
عماریاسر   5 فاز  پروژه  اجرای  مسیر  در 
 300 پروژه  مسیر  کل  در  داشت:  اظهار 
طول  در  که  شود  تملک  باید  ثبتی  پالک 
بخش  فاز،  چندین  در  قبل  سال های 
است. شده  تملک  امالک  این  از  بزرگی 

با بیان اینکه در شش سال گذشته  وی 
شده  تملک  پروژه  این  پالک   100 بالغ بر 
حدود  راستا  این  در  کرد:  ابراز  است، 
هزینه  تملکات  بابت  ریال  میلیارد   1500

است. شده 
مدیر منطقه هفت شهرداری قم، تالش 
این  تکمیل  برای  شهری  مدیری  مضاعف 
قرار  موردتوجه  را  اخیر  سال  دو  در  پروژه 
میدان  تا  حاضر  حال  در  افزود:  و  داد 
است  باقی مانده  پالک   80 تعداد  سپاه، 
مالکین  با  مذاکرات  و  رایزنی  حال  در  که 

. هستیم
طرح های  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کردن  باز  راستای  در  شهر  توسعه ای 

تصریح  است،  شهروندان  مشکالت  گره 
همکاری  در  می توانند  شهروندان  کرد: 
اجرای  در  مهمی  نقش  شهرداری  با 
که  باشند  داشته  شهر  عمرانی  طرح های 
در این زمینه از مالکان امالک فاز 5 عمار 
داریم. بیشتر  همکاری  درخواست  یاسر 
پروژه های  برخی  به  اشاره  با  رمضانی 
کرد:  عنوان  جاری  سال  در  منطقه  مهم 
تکمیل  دی،   19 خیابان  راه  پیاده  تکمیل 
غدیر،  تونل  ایمنی  تجهیزات  و  مباحث 
پروژه های  شدن  اجرایی  برای  همکاری 
میدان  مشکالت  رفع  مطهر،  حرم  اطراف 
دنبال   1401 سال  در  و…  مطهری  شهید 

► می شود. 

◄    مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی 
امسال،  نخست  ماه  سه  در  گفت:  قم 
مراجعه   485 و  هزار   390 و  یک میلیون 
تامین  بیمه  با  قرارداد  طرف  مراکز  به 

شد. ثبت  استان  این  اجتماعی 
تعداد  این  افزود:  محصل  مهدی  سید 
این  در  و  بوده  سرپایی  بخش  در  مراجعه 
طرف  مراکز  به  تومان  میلیارد   72 راستا 

است. شده  پرداخت  قرارداد 
بیمه  نسخه  تعداد  کرد:  اضافه  وی 
 977 و  هزار   503 داروخانه ها  به  شده ها 
پاراکلینیک ها،  به  مراجعه  تعداد  برگه، 
و  دندانپزشکان  پزشکان،  درمانگاه ها، 
هزار   200 ترتیب  به  سرپایی)بیمارستان( 

و  هزار   210  ،337 و  هزار   460  ،947 و 
458، سه هزار و 565 و 11 هزار و 201 

است. شده  ثبت  مورد 
بخش  در  مدت  این  در  داد:  ادامه  وی 
 400 و  هزار  هفت  از  بیش  نیز  بستری 
قرارداد  طرف  بستری  مراکز  به  مراجعه 
گرفته  صورت  اجتماعی  تامین  بیمه  با 

. ست ا
 21 راستا  این  در  کرد:  اضافه  محصل 
ریال  هزار   116 و  میلیون   861 و  میلیارد 
تامین  بیمه  با  قرارداد  طرف  مراکز  به 

است شده  پرداخت  اجتماعی 
از  کمتر  شده  ذکر  آمار  داد:  ادامه  وی 
مراکز  از  برخی  زیرا   است،  واقعی  میزان 

به  را  خود  مدارک  و  اسناد  قرارداد  طرف 
بیمه  پزشکی  اسناد  به  رسیدگی  دفتر 

نداده اند. ارائه  اجتماعی  تامین 
وی با بیان اینکه مدیریت درمان تامین 
طرف  درمانی  مرکز   800 با  قم  اجتماعی 
بودجه  درصد   75 افزود:  است،  قرارداد 
درمان در درمان غیرمستقیم و 25 درصد 

می شود. هزینه  ملکی  مرکز  چهار  در  نیز 
تامین  مدیریت  ملکی  مجموعه  چهار 
 110 و  متخصص   50 با  اجتماعی 
فعال  قم  استان  در  عمومی  پزشک 
اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  است؛ 
قرارداد  طرف  درمانی  مرکز   800 با  قم 

► است.   

شهردار قم:

● اجرای پروژه فاز ۵ عماریاسر یکی از بزرگ ترین دغدغه های مدیریت شهری است   ●
شهروندان برای آزادسازی امالک در مسیر همکاری کنند

مدیر منطقه هفت شهرداری:

● ۱۵۰۰میلیارد ریال تاکنون هزینه تملکات پروژه فاز ۵ عماریاسر قم شده است   ●

مدیر درمان تامین اجتماعی:

● بیش از یک میلیون مراجعه به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی قم ثبت شد   ●

در دیدار مدیران استانی و شهری با شهروندان منطقه ۲ مطرح شد:

● معاون استاندار: مترو قم به زودی با تأمین واگن وارد فاز بهره برداری می شود    ●
بودجه ۱۶۰ میلیارد تومانی منطقه ۲ قم در سال ۱۴۰۱

  19 اداره دولتی در شهرستان 
کهک راه اندازی می شود 

شهرستان  در  دولتی  اداره   27 استقرار  به  اشاره  با  کهک  فرماندار 
کهک  شهرستان  در  دولتی  اداره   27 حاضر  حال  در  گفت:  کهک 
مستقر شده و مشغول خدمت رسانی هستند، با هماهنگی های انجام 

شود. راه اندازی  شهرستان  این  در  دیگر  اداره   19 است  قرار  شده 
فارس  با  گفت وگو  در  کهک  شهرستان  فرماندار  گلچین پور  علی رضا 
دولت  هفته  کرد:  بیان  سخنانی  طی  دولت،  هفته  تبریک  ضمن 
بازنگری درخصوص  ما مدیران است که یک  برای همه  فرصت خوبی 
اگر ضعفی در مسئولیت خود  و  باشیم  عملکرد یک ساله خود داشته 

کنیم. طرف  بر  را  آن  دیدیم 
وی افزود: در بازه زمانی 7ماهه که بنده به عنوان فرماندار شهرستان 
در  که  تجربیاتی  بوده ام  این  دنبال  به  شده ام؛  انتصاب  کهک 
کنم،  استفاده  دوره  این  در  را  کردم   کسب  مختلف  مسئولیت های 
دو  به  و  است  شده  شهرستان  به  تبدیل  است  سال  یک  حدود  کهک 

می شود. تقسیم  مرکزی  و  فردو  بخش 
بخش  و  روستا   8 شامل  فردو  بخش  کرد:  تصریح  کهک  فرماندار 
این یک سال اخیر استاندار  10 روستا برخوردار است، در  از  مرکزی 
بر  بسیاری  تاکید  و  داشته  کهک  شهرستان  به  ویژه ای  توجه  محترم 

دارند. شهرستان  این  در  مردم  نیاز  مورد  ساختار  کردن  فراهم 
وی ادامه داد: استاندار قم دو سفر رسمی به شهرستان کهک داشته 
کرده اند،  تصویب  کهک  برای  را  مصوبه   21 سفر  دو  این  پایان  در  که 
شخص  عالوه  و  است  شده  انجام  مصوبات  80رصد  حدود  آمار  طبق 
استاندار، معاونین وی سفرات متعددی را برای سرکشی از شهرستان 

داده اند. انجام  کهک 
کهک  شهرستان  نیاز های  مهم ترین  از  یکی  کرد:  عنوان  گلچین پور 
با  است،  شهرستان  این  در  دولتی  ادارات  شدن  مستقر  به  مربوط 
ساخت  برای  را  زمین  هکتار   30 شدیم  موفق  شده  انجام  اقدامات 
اداره   27 الحاق کنیم، در حال حاضر  به شهر کهک  ادارات   مجتمع 
پیگیری  و  رایزنی  حال  در  و  هستند  مستقر  شهرستان  این  در  دولتی 

شود. راه اندازی  دیگر  دولتی  اداره   19 تا  هستیم 
*جاده پردیسان - ورجان 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

 - پردیسان  جاده  بهسازی  درخصوص  کهک  شهرستان  فرماندار 
از محور های  یکی  ورجان  به  پردیسان  کرد: جاده  ورجان خاطرنشان 
اخیر  سال  چند  این  در  که  می شد  محسوب  خطرناک  مواصالتی 
توجه  با  بود.  داده  رخ   جاده  این  در  بسیاری  مرگبار  تصادف های 
پیش  ماه  حدود  شد  انجام  که  پیگیری هایی  با  مردم  درخواست  به 
آغاز  تومانی  میلیارد  یک هزار  اعتبار  با  جاده  این  بهسازی  عملیات 

. است  شده 
وی افزود: اعتبارات این پروژه با موافقت وزیر راه و شهرسازی و وزارت 
سازندگی  قرارگاه  و   شده  تأمین  نفت  وزارت  با  تهاتر  محل  از  نفت 
پایان  زمان  پیمانکار طرح معرفی شده است،  به عنوان  االنبیاء  خاتم 
ساخت این پروژه در قرارداد 18 ماهه ذکر شده است اما به پیمانکار 
این   هم  حاضر  حال  در  کند،  آماده  را  جاده  این  زودتر  که  گفته ایم 

است. داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   40 الی   30 حدود  پروژه 

افتتاح می شود پایان سال  تا  *پل غیر هم سطح روستای ورجان 
شهرستان  ساخت  حال  در  پروژه  دومین  کرد:  اظهار  پور  گلچین 
این  اعتبار  است،  ورجان  روستای  ورودی  غیرهم سطح  پل  کهک؛ 
تومان  میلیارد   60 به حال  تا  که  برآورد شده  تومان  میلیارد   80 پروژه 
جذب شده است و مشکلی در خصوص 20 میلیارد باقی مانده وجود 

است. اجرا  حال  در  نقطه  این  در  عمرانی  عملیات  و  ندارد 
از  قسمتی  اما  است  شده  کامل  تقریبا  پل  شالوده  داد:  ادامه  وی 
رمپ ها مانده که مشغول ایجاد آن هستند، این پروژه هم طبق گفته 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  سال  پایان  تا  پیمکانکار 
شبکه  ایجاد  و  اصالح  جهت  اعتبار  تومان  میلیارد   77 اختصاص   *

کهک شهرستان  آب رسانی 
فاضالب  و  آب  شرکت  همت  به  کرد:  بیان  کهک  شهرستان  فرماندار 
روستایی استان قم، در یک سال گذشته اعتباری بالغ بر 77 میلیارد 
کهک  شهرستان  آب رسانی  شبکه  ایجاد  و  اصالح  راستای  در  تومان 
باعث  حرکت  این  که  است  شده  داده  اختصاص  تابع  روستاهای  و 
کهک  توابع  روستاهای  از  بسیاری  به  آب رسانی  مشکالت  می شود 

شود. حل 
بیماران  به  شبانه روزی  صورت  به  کهک  شهرستان  *درمانگاه 

می کند خدمات رسانی 
با هماهنگی هایی که با دانشگاه علوم پزشکی استان قم انجام دادیم 
مردم  به  شبانه روزی  صورت  به  درمانگاه  این  در  که  رسیدیم  توافق  به 
 100 تجهیز  به  درمانگاه  این  هنوز  متاسفانه  شود،  رسانی  خدمت 
را  آزمایشگاه  بخش  تا  نیازمندیم  مثال  برای  است؛  نرسیده  درصدی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  خصوص  این  در  کنیم  فعال  درمانگاه  این  در 

است. داده  ما  به  را  قول هایی 
آنها  به  زمین  صورتی که  در  کرده اند  اعالم  ما  به  بسیج  و  سپاه  البته 
در  خود  هزینه های  با  را  مجهز  بیمارستان  یک  حاضرند  شود  داده 
دیگر  درمانی  امورات  انجام  برای  مردم  تا  کنند  دایر  شهرستان  این 
شود. انجام  کهک  همان  در  کارشان  و  نکنند  سفر  قم  شهر  داخل  به 

تاکید معاون استاندار است *»بوم گردی« در شهرستان کهک 

با اشاره به ظرفیت توریست پذیری شهرستان کهک گفت:  گلچین پور 
آب وهوای  اینکه  به  توجه  با  توابع  روستاهای  و  کهک  شهرستان 
تعطیل  روز های  در  شده  باعث  دارند  زیبایی  طبیعت  و  مناسب 

کنند. مسافرت  روستاها  این  به  تهران  و  قم  از  بسیای  مسافران 
معاون  دارد،  کهک  شهرستان  که  ظرفیتی  این  به  توجه  با  افزود:  وی 
دنبال بحث  به  تاکید کرده که روستاییان  استاندار قم  اقتصادی  امور 
یا  و  باغ  که  روستاییانی  به  فرمانداری  در  هم  ما  باشند،  بوم گردی 
ترویج  راستای  در  که  کرده ایم  توصیه  دارند  اختیار  در  خوبی  مکان 

کنیم.  ارائه  را  تسهیالتی  حاضریم  بوم گردی 

خبـر
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

غالمرضا  المسلمین  و  حجت االسالم     ◄
دولت  حامی  اقتصاددانان  جمله  از  مصباحی مقدم 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  هم  که  است  سیزدهم 
در  هم  دارد،  همکاری  رئیسی  سیدابراهیم  با  نظام 
در  هم  و  بوده  همراه  او  با  مبارز  روحانیت  جامعه 
می کند.  فعالیت  وی  کنار  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
مصباحی مقدم در نهادهای پولی  و مالی مختلف کشور 
امور  نسبت  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  جمله  از 
نظراتش  و  می سنجد  را  اسالمی  احکام  با  اقتصادی 
اهمیت  از  تصمیم گیر  مراجع  برای  حوزه  این  در 
منتقدان  مهمترین  از  یکی  او  است.  برخوردار  کافی 
اما  بود،  روحانی  حسن  دولت  اقتصادی  سیاست های 
به  چندان  اقتصادی  مسائل  به  نگاهش  نوع  معمواًل 
به  متهم   که  نمی خورد  پیوند  سیاسی اش  گرایش های 
»سیاسی کاری« شود. او سال هاست در دانشگاه امام 
صادق )ع( درس اقتصاد می دهد و امروز حامی برنامه 
دانشگاه  همین  التحصیل  فارغ  که  است  وزیری  های 
امام صادق است. مواجهه او با مصوبه مجلس یازدهم 
برنامه  فقدان  از  انتقاداتش  خودرو،  واردات  زمینه  در 
در  و  کار  به  آغاز  هنگام  در  سیزدهم  دولت  اقتصادی 
اقتصادی  سیاست های  از  تمام قدش  دفاع  عین حال 
عبدالناصر  ادعای  به  پاسخش  و  رئیسی  سیدابراهیم 
در  اخیر  یک سال  در  اسکانس  چاپ  درباره  همتی 
او  متفاوت  رویکرد  نشان دهنده  پیش رو  گفت وگوی 
نسبت به مسائل اقتصادی و ارزیابی آن ها با دیدگاهی 
آماری  تحلیل های  بر  متکی  بیشتر  و  جناحی  کمتر 

است.
را  دولت  هفته  مناسبت  به  او  با  ایسنا  گفتگوی 

می خوانید: ادامه  در 
بود  این  بر  شما  تاکید   1۴00 انتخابات  از  پیش 
انتخابات،  در  رئیسی  آقای  حضور  صورت  در  که 
قرار  کنارهم  در  اصولگرایی  جناح  مختلف  اضالع 
می گیرند و وحدتی حداکثری در این جریان ایجاد 
امروز  داد.  رخ  اتفاق  همین  هم  تقریبًا  که  می شود 
سیزدهم  دولت  کار  به  آغاز  از  سال  یک  گذشت  با 
فکر می کنید هنوز هم همان وحدت و یکپارچگی 

دارد؟ وجود  رئیسی  دولت  از  حمایت  در 
اشخاص  بعضی  از  انتقادات  برخی  کردن  مطرح 
گروه های  و  احزاب  مجموعه  که  نیست  این  معنای  به 
دست  رئیسی  آقای  حمایت  از  اصولگرایی  جریان 
حال  عین  در  و  دارند  را  خود  حمایت  نه.  برداشته اند. 
را  انتقاداتی  و  می کنند  مطرح  هم  را  نظراتشان  نقطه 
کسی  که  ندارد  نگرانی  جای  جهت  این  از  دارند.  هم 
بگوید پشتیبانی از آقای رئیسی ضعیف شده یا کاهش 

است. یافته 
از  یکی  عنوان  به  مبارز  روحانیت  جامعه  رابطه 
شخص  که  اصولگرایی  تشکل های  باسابقه ترین 
می شود  محسوب  آن  اعضای  از  نیز  دولت  رئیس 
آقای  با  دیداری  است؟  چگونه  سیزدهم  دولت  با 
به گوش  را  یا نقطه نظرات خود  رئیسی داشته اید؟ 

رسانده اید؟ دولت  رئیس 
روحانیت  جامعه  اینکه  عنوان  به  رسمی  جلسه  یک 
جزو  ایشان  چون  هم  و  بگوید  تبریک  ایشان  به  هم 
با  جلسه  در  مربوطه  مسائل  و  است  روحانیت  جامعه 
محل  البته  است.  شده  تشکیل  شود،  مطرح  ایشان 
تقریبًا  بود.  ریاست جمهوری  نهاد  این جلسه  برگزاری 
و  کردند  نظر  اظهار  اعضاء  از  نفر  ده  گفت  می توان 
حضور  جلسه  آن  در  هم  کرمانی  موحدی  آیت الله 
داشتند و مورد استقبال آقای رئیسی هم قرار گرفت و 
همان وقت هم برخی از دوستان دغدغه هایی داشتند 

دادند. پاسخ  خوبی  به  ایشان  و  کردند  مطرح  که 
تمامی  به  اخیر  سال  یک  در  رئیسی  آقای  ایسنا: 
استان های کشور سفر کرد، کاری که معمواًل در طول 
می شد.  انجام  جمهوری  روسای  سوی  از  چهارسال 
و  کردند  استقبال  دولت  رئیس  رویکرد  این  از  برخی 
را  آن  برخی  خواندند،  وی  بودن  مردمی  نشانه  را  آن 
در  شما  دیدگاه  کردند،  توصیف  پوپولیستی  رویکردی 

چیست؟ زمینه  این 
روسای  به  نسبت  گذشته  در  که  ایراداتی  از  یکی 
جمهوری مطرح می شد همین نداشتن ارتباط نزدیک 
برطرف  رئیسی  آقای  را  ایراد  این  است.  بوده  مردم  با 
در  که  نیست  هم  استانی  سفرهای  به  منحصر  کرد. 
مجموع 31 سفر را شامل می شود، بلکه عالوه بر این 
به استان هایی مثل خوزستان سه بار سفر داشته است 
مواجه  طبیعی  حوادث  با  که  مناطق  برخی  به  نیز  و 
و  صحنه  هر  در  رئیس جمهوری  حضور  مهم  شدند. 
حادثه ای است که طی یک سال رخ داده و این حضور 
شده اند،  حادثه  آن  دچار  که  مردمی  می شود  موجب 
و  کنند  برقرار  جمهوری  رئیس  با  را  نزدیکی  ارتباط 
با  یک گفت وشنود صورت بگیرد و رئیس جمهوری هم 

دستورات  و  شود  آشنا  نزدیک  از  استان  آن  مشکالت 
تا طبعًا معاون اجرایی رئیس جمهوری و  را بدهد  الزم 
دفتر رئیس جمهوری پیگیر و این مشکالت رفع شوند.
است  پوپولیستی  حرکت،  این  بگویند  برخی  اینکه 
به  صرفًا  پوپولیستی  حرکت های  ندارم.  قبول  اصاًل  را 
معنای یک نوع نمایش و یک نوع ایجاد رضایت موقت 

همراه  رئیسی  آقای  سفرهای  که  حالی  در  است. 
از  که  استان  آن  عمرانی  امور  برای  مصوباتی  با  است 
در  مصوبات  آن  پیشرفت  هم  و  پیگیری  هم  وی  ناحیه 
سفرها  این  اصل  از  مردم  حقیقتًا  می شود.  گرفته  نظر 
هستند.  راضی  نیز  آن  نتایج  و  آثار  از  و  راضی اند 
جریان  وسیله  این  به  نیمه کاره  پروژه های  از  برخی 
که  مراکزی  از  بعضی  و  می کند  دنبال  را  خود  اتمام 
اشتغال  و  شده  راه اندازی  دوره  این  در  بوده،  تعطیل 
و سرمایه گذاری انجام شده و دولت کمک مالی کرده 
است. این اقدامات به شکلی نیستند که کسی بگوید 
تبلیغاتی  کار  درصدد  جمهوری  رئیس  تبلیغاتی اند. 
را  خود  تعطیل  روزهای  که  است  این  درصدد  نیست، 
به عنوان فرصت مورد استفاده قرار دهد به شکلی که 
در طول یک سال به خود و اعضای دولتش روی آرامش 

است. نداده 
آن  بخش  مهمترین  که  دولت  اقتصادی  رویکرد 
کنارش  در  و  یارانه ها  پرداخت  نظام  اصالح  همان 
حذف ارز ترجیحی است، نتایجی به همراه داشته 
که برخی با آن موافقت دارند و برخی شیوه اجرای 
از  می دانند؛  وارد  را  ایراداتی  و  می کنند  نقد  را  آن 
افزایش  به  عماًل  یارانه ها  هدفمندی  اینکه  جمله 
پرداختی  یارانه  اینکه  یا  شده  منجر  قیمت ها 
به  هم  شما  نمی کند.  را  زندگی  هزینه های  تکافوی 
عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که 
این موضوعات به کرات در جلساتش مطرح شده و 
هم به عنوان یک کارشناس اقتصادی درباره شیوه 

دارید؟ نظری  چه  طرح ها  این  اجرای 
چند  و  است  ساختاری  اصالحات  پی  در  دولت 
دولت های  کمتر  که  کرده  شروع  را  ساختاری  اصالح 
بروند.  آن ها  سمت  به  می کردند  جرات  قبلی 
نیست،  مشهود  مردم  عامه  برای  که  آن ها  از  یکی 
شهریور  از  است.  مرکزی  بانک  از  استقراض نکردن 
نکرد.  استقراض  مرکزی  بانک  از  دولت  گذشته  سال 
شده  تصویب  مجلس  بودجه  در  امسال  که  تنخواهی 
این  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  قلیل  حداقل  در  بود، 
است،  مرکزی  بانک  از  استقراض  معنای  به  تنخواه 
پایه  مرکزی  بانک  از  استقراض  می داند  دولت  که  چرا 
کشور  تورم  اساسی  منشاء  و  می دهد  توسعه  را  پولی 
بانک ها  برداشت  جلوی  دولت  همچنین  است.  همین 
از بانک مرکزی را تا حدود زیادی گرفته است. مجلس 
بانک ها  اگر  که  است  داشته  بودجه  در  مصوبه ای 
باید  کنند  استفاده  مرکزی  بانک  منابع  از  می خواهند 
همین  کنند.  توثیق  و  تودیع  دولتی  اوراق  معادلش 
بانک  منابع  از  برداشت  برای  را  زیادی  محدودیت  کار 
مرکزی ایجاد کرده و به عبارت دیگر موتور اصلی تورم 
است. شده  مهار  و  کنترل  وسیله  بدین  ما  اقتصاد  در 
معتقد  اتفاق  به  اقتصادی  صاحبنظران  همه 
فساد  و  رانت  منشاء  تومانی   ۴۲00 ارز  که  بودند 
در  نفر   ۴00 تا   300 حدود  به  رانت  این  است، 
و  برداشتند  را  رانت  همان  حاال  می رسید،  کشور 
این  کردند،  بازتوزیع  کشور  مردم  درصد   90 میان 

منفی؟ یا  است  مثبت  کار 
اقدام دیگری هم داشته که همان  البته دولت یک 
صاحبنظران  همه  است.  تومانی   4200 ارز  حذف 
ارز 4200 تومانی  اتفاق معتقد بودند که  به  اقتصادی 
 300 حدود  به  رانت  این  است.  فساد  و  رانت  منشاء 
را  رانت  همان  حاال  می رسید.  کشور  در  نفر   400 تا 
بازتوزیع  کشور  مردم  درصد   90 میان  و  برداشتند 
ارز  عالوه  به  منفی؟  یا  است  مثبت  کار  این  کردند، 
نقطه  از  اولیه  مواد  که  می شود  موجب  تومانی   4200
آغاز مشمول یارانه شود و طبعًا اینکه موادی که از این 

و  کسانی  چه  دست  به  نهایتًا  می شود  مالی  تامین  راه 
جهت  این  از  نبود.  رصد  قابل  می رسد  نسبتی  چه  با 
خانواده های ثروتمند از همان یارانه ارز 4200 تومانی 
کم درآمد  خانواده های  تا  می کردند  استفاده  بیشتر 
و  است  شده  معکوس  نسبت  این  اما  االن  جامعه، 
استفاده  یارانه  آن  از  دارند  کم درآمد  خانواده های 
می کنند. به عنوان مثال یک خانواده کم درآمد جامعه 
و یک  کند  مرغ مصرف  دو  یا  ماه یک  در  است  ممکن 
مصرف  مرغ   20 یا   10 است  ممکن  ثروتمند  خانواده 
 20 یارانه  می کرد  مصرف  مرغ   20 که  کسی  آن  کند، 
قیمت  به  را  مرغ   20 االن  اما  می کرد  دریافت  را  مرغ 

می کند. خریداری  آزاد 
 4200 ارز  با  که  کاالهایی  همین  این  بر  عالوه 
تومانی تهیه می شدند از کشور قاچاق می شدند. مردم 
عراق و مردم افغانستان و پاکستان و حتی مردم امارات 
ماکارونی  می کردند.  استفاده  ما  یارانه ای  کاالهای  از 
ایرانی که در پاکستان عرضه می شد یک سوم ماکارونی 
استفاده  آن  از  دیگران  پس  داشت.  قیمت  اروپایی 
جمعیت  میلیون   300 تا   250 یعنی  می کردند. 
کشورهای اطراف ما از یارانه های کاالهای یارانه ای ما 
برخی  نیست.  اینطور  دیگر  االن  می کردند،  استفاده 
تخم مرغ در کشور  یا  میزان مصرف مرغ  می گویند که 
کاهش پیدا کرده، پس مردم قدرت خریدشان کاهش 
دقیقی  و  درست  نتیجه  نتیجه،  این  اما  کرده.  پیدا 
نیست. مقدار مصرف مرغ کاهش پیدا کرده اما به این 
علت که دیگر قاچاق نمی شود، مقدار مصرف گوشت 
دیگر  یارانه ای  قیمت  آن  با  چون  کرده  پیدا  کاهش 

بگیریم. نظر  در  را  موارد  این  نمی شود.  قاچاق 
این اقدام موجب شد مقدار مصرف واقعی جامعه ما 
برای  و  قیمت ها اصالح شده  به عالوه  مشخص شود، 
تولید  به  درست  قیمت ها  و  است  به صرفه  تولیدکننده 
ساختاری  اصالح  یک  این  می دهد.  آدرس  مصرف  و 
تورمی  انتظارات  با  ساختاری  اصالح  این  است.  بوده 
و  کرد  پیدا  افزایش  کاالها  این  قیمت  هم  شد.  همراه 
بازار جهانی به صورت همزمان  نهاده ها در  هم قیمت  
افزایش یافت و قیمت گندم، جو، ذرت و روغن 60 تا 
70 درصد به دلیل جنگ روسیه و اوکراین باال رفت که 
برخی  البته  و   - گذاشت  برجای  روانی  و  واقعی  تأثیر 
که   - کنم  اشاره  آن  به  نمی خواهم  که  دیگر  عوامل 
تورمی  انتظارات  فضای  ما  جامعه  فضای  مجموع  در 
همین  قیمت ها  ثبات نداشتن  و  تورم  عامل  یک  شد. 
خرداد  در  تورم  نرخ  دیدیم  است.  تورمی  انتظارات 
 3 حدود  قبل  ماه های  که  حالی  در  شد  درصد   12.2
کاهش  درصد   6.7 تیر  ماه  در  میزان  این  بود.  درصد 
می شود.  تخلیه  دارد  تورم  این  یعنی  بود،  شاهد  را 
شاهد  آتی  ماه های  در  که  داریم  انتظار  ما  بنابراین 
اما  شده  ایجاد  شوک  یک  یعنی  باشیم.  بازار  در  ثبات 
این شوک آرام کم و کوتاه شده و دارد فروکش می کند. 
را  بازار  ثبات در  آینده طعم  امیدوارم مردم در ماه های 

کنند. تجربه 
آقای عبدالناصر همتی که مدیرکل بانک مرکزی 
اگر  می کند  ادعا  که  است  مدتی  بود  قبلی  دولت 
استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم انجام 
چاپ  به  را  مرکزی  بانک  دولت  عوض  در  نمی شود 
اتفاقی  این  است  معتقد  او  است.  کرده  ملزم  پول 
برابر  بانک مرکزی  بود که در دوران حضور وی در 

نظر شما چیست؟ بود،  کرده  مقاومت  آن 
چرا  باشد،  پاسخگو  موضع  در  باید  همتی  آقای 
هزار   32 تا  که  کنند  کنترل  را  ارز  قیمت  نتوانستند 
بنده مکرر  ایشان  باال رود؟ در دوران مسئولیت  تومان 
گفتم چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس 
پای  که  امضاهایی  اگر  شما  می گفت  می روی؟ 
نامه های ابالغی است ببینید به من حق خواهید داد، 
گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می دادم و زیر بار 

نمی رفتم مرکزی  بانک  از  استقراض 
بهتر است جناب آقای دکتر همتی دوران مسئولیت 
دهد.  پاسخ  و  دهد  قرار  مجدد  تأمل  مورد  را  خودش 
ایشان باید در موضع پاسخگو باشد. چرا وقتی قیمت 
نتوانستند  رسید  تومان   4200 به  تومان   3800 از  ارز 
کنترلش کنند و تا 32 هزار تومان باال رفت؟ البته ایشان 
هزار   28 تا   27 به  قیمت  و  کرد  مدیریت  مقدار  یک 
مکرر  بنده  ایشان  مسئولیت  دوران  در  برگشت.  تومان 
فشارهای  بار  زیر  چرا  که  کردم  عرض  ایشان  خدمت 
دولت برای چاپ اسکناس می روی؟ می گفت شما اگر 
امضاهایی که پای آن نامه های ابالغی است ببینید به 
شما  جای  اگر  من  گفتم  بنده  داد.  خواهید  حق  من 
بار استقراض از  بودم استعفا می دادم و می رفتم و زیر 
بانک مرکزی نمی رفتم. حقیقت این است که در دوران 
گرفت.  صورت  گسترده  بسیار  اسکناس  چاپ  ایشان 
بانک  از  دولت  استقراض  ناحیه  از  هم  نقدینگی  رشد 

مرکزی، هم از ناحیه استقراض بانک ها از بانک مرکزی 
به  نبود.  ایشان  دوره  به  البته منحصر  رفت.  باال  بسیار 
آقای  جناب  ریاست جمهوری  دوره  دو  در  کلی  طور 
روحانی حجم نقدینگی کشور ما از 450 هزار میلیارد 
یعنی  تومان.  میلیارد  هزار   600 و  هزار   4 شد  تومان 
به  نسبت  ایشان  که  است  خوب  پس  ده برابر.  از  بیش 

باشند. پاسخگو  موضوع  این 
اما در مورد اتفاقی که در این دولت افتاده واقعیت 
تا  دولت  ناحیه  از  دستوری  هیچ  خیر،  که  است  این 
و  جدید  اسکناس  چاپ  برای  دارم  خبر  من  که  جایی 
بدون پشتوانه نبوده است، بلکه تمام مصوبات حکایت 
تالش  و  کرده  مهار  را  نقدینگی  رشد  که  دارد  این  از 
مهار  بانک ها هم  توسط  نقدینگی  که رشد  است  کرده 
که  اتفاقی  چنین  نیستم  معتقد  جهت  این  از  شود. 
داده  رخ  اسکناس  چاپ  رشد  در  می کند  نقل  ایشان 
تنخواه که مصوبه مجلس  براساس  مقداری  باشد مگر 
تنخواه  آن  از  برداشتی  مقدار  در کف  آن هم  که  است 

است. بوده 
از  و  اقتصاددان  یک  عنوان  به  شما  نظر  به 
با  ما  که  تعامالتی  سیاسی،  ُبعد  نه  اقتصادی  ُبعد 
برآورده  را  کشور  نیاز  داریم  همسایه  کشورهای 
مذاکره  دست  در  برجام  قالب  در  آنچه  یا  می کند 

باشد؟ مفید  ایران  برای  می تواند  هم  است 
همسایه ها  با  صرفًا  دولت  که  گفت  نمی شود  البته 
و  نیست  همسایه  ما  با  چین  است.  داشته  ارتباط 
نیستند.  ما  همسایه  اوراسیا  کشورهای  از  تعدادی 
عالوه بر این بسیار خوب است که ما با اقتصاد جهانی 
ما  طرف  از  مانع  این  اما  ببخشیم  بهبود  را  روابطمان 
نیست از ناحیه آمریکا و تحریم های آمریکاست. آمریکا 
مجموعه های  و  خودش  ارتباط  طرف  کشورهای  به 
اقتصادی آن کشورها ابالغ کرده که یا با ایران یا با ما. 
آنان هم با توجه به مناسبات گسترده با آمریکا تصمیم 
از  وگرنه  نکنند  کار  ما  با  کنند  کار  آمریکا  با  گرفتند 
کشورهای  برخی  دارد؟  وجود  منعی  چه  ما  طرف 
که  اتریش  مثل  است.  خوب  ما  با  روابطشان  اروپایی 
در طول دوره تحریم ها هم این روابط به صورت محدود 
اقتصادی  مبادالت  باالترین  آلمان  است.  بوده  خوب 
ما خواهان  اینطور نیست که  بنابراین  ایران دارد.  با  را 
روابط اقتصادی با جهان نباشیم. به استثنای اسرائیل 
و  است  کرده  اعمال  ما  به  را  تحریم  او  که  آمریکایی  و 
ما  قالیچه  و  پسته  صادرکنندگان  حتمًا  بردارد  اگر 
یا  باشند  داشته  صادرات  هم  آنجا  به  دارند  آمادگی 
روابط  داشتن  به  ما  شود،  انجام  واردات  بعضی  احیانًا 

معتقدیم. جهان  با  اقتصادی 
فکر  چیست؟  وین  مذاکرات  از  شما  پیش بینی  

برسد؟ مطلوبی  نتیجه  به  می کنید 
است  این  نگرانی  آن  دارم.  جدی  نگرانی  یک  من 
اضافه  ترامپ  بعد  و  اوباما  توسط  که  تحریم هایی  که 
 - کرد  اضافه  آن  به  را  مواردی  بایدن  هم  بعد  و  شد 
کنگره  در   - داشت  سیاسی  مصرف  بیشتر  گرچه 
دیگر  یعنی  است.  شده  بدل  کنگره  تحریم های  به 
لغو  را  تحریم ها  این  نمی تواند  آمریکا  رییس جمهوری 
تعلیق  آمریکا  رییس جمهوری  اختیار  حداکثر  کند. 
تعلیق ها  نه همه تحریم ها.  این تحریم هاست  از  برخی 
هم شش ماهه است. یعنی هر شش ماه باید رصد شود. 
با تعلیق شش ماهه تحریم ها کدام سرمایه گذار خارجی 
حاضر است بیاید در ایران سرمایه گذاری کند؟ معمواًل 
که  ببینیم  را  پنج ساله  چشم انداز  حداقل  می گویند 
کنیم.  سرمایه گذاری  و  بیاییم  تا  است  باثبات  شرایط 
همین  حتی  گرچه  بست،  دل  نمی شود  خیلی  پس 
تعلیق تحریم ها و برداشتن برخی از آن ها ممکن است 
که  نکنند  تصور  مردم  اما  آورد  وجود  به  گشایش هایی 

شد. خواهد  باز  رویشان  به  سبزی  باغ  در 
شما  نظر  از  سیزدهم  دولت  ضعف  نقطه 

؟ چیست
وارد  انتقادی  دولت  به  که  نیست  اینطور  البته 
مسئله  بوده  مطرح  آغاز  از  که  انتقادی  یک  نباشد. 
برنامه  کارش  به  شروع  ابتدای  از  دولت  که  است  این 
وزارت  را  برنامه ای  یک  بعدًا  البته  نکرد.  ارائه  مدونی 
االن  کرد.  نظرسنجی  هم  نخبگان  از  و  ارائه  اقتصاد 
به هرحال دولت یک برنامه پیشنهادی برای چشم انداز 
کاهش  یا  شده  برطرف  ضعف  نقطه  آن  و  دارد  آینده 
بهنگام  اقدام  دیگر  مسئله  همچنین  است.  یافته 
رخ  موقع  به  اقدام  این  گاهی  که  است  انتصابات  در 
در  گذشته  از  که  افرادی  می گذرد.  زمان  و  نمی دهد 
چون  می بییند،  متزلزل  را  خودشان  هستند  مناصب 
نه  تثبیت شده اند  بدانند  تازه ای گرفته اند که  نه حکم 
جایگزینی معرفی شده است که بدانند دیگر نیستند و 
باید بروند. این جایی است که دولت باید هرچه زودتر 

► کند.   اقدام  و  بگیرد  تصمیم 

ارزیابی "مصباحی مقدم" درباره احیای برجام: 

● گشایش داریم ولی در باغ سبزی به روی مردم بازنمی کند    ●

باقری    زهرا 
 

اما نیستی اینجا کنارم بوده،  تو  جای 
روزگاری یار من بودی و حاال نیستی 

ماهی تنها و غمگین اسیر برکه ام
عاشق آزادی ام، اما تو دریا نیستی

کر شده گوش فلک از ناله های هر شبم
پیش من حتی میان خواب و رویا نیستی  

گفته بودم جان خود را می دهم در راه تو
از خودم دل کندم اما حیف ،... تنها نیستی

درد عشقت بر دلم جا مانده اما  بی وفا 
درد را می بینی و فکر  مداوا نیستی  

باتمانی      فرشته  

جان شیرینم بگو، از من چرا رنجیده ای
از دِل دیوانه ام  آیا  خطایی دیده ای ؟

این همه  از عشق گفتی درهزار ویک شبم
شهرزاد بخِت من اکنون  چرا خوابیده ای !!

بی حضورت زندگی رنج و عذابی مبهم است
باتو خوشحالم عزیزم  بی گمان فهمیده ای

غافل از دنیا شدم  از حاِل خود هم بی خبر
آفرین  در یک نظر قاِپ  مرا دزدیده ای

باتو احساس جوانی میکنم   تازنده ام
چشمه ی آِب حیاتی  در رگم جوشیده ای

بی تو بودن درد دارد ، می ُکشد آخر مرا
از تو ممنونم که جانم را به من بخشیده ای 

نژاد       ایرانی  ناهید 

یاد من دادی که آدم ها ، برابر نیستند

ظاهرا چون کوه در پشت و برادر نیستند

دلق احساسی که بر اندامشان ، پوشانده اند

رخت نامردی ست ، در وقتش قلندر نیستند 

، عاجزند قلبی  ناخدای کشتی احساس 

تاب طوفان را نمی آرند و لنگر نیستند 

پهلوان در عصر ما ، رنگ و لعابش آبکی ست

نیستند  و قیصر  قلبند  بر  خنجری خوش دست 

دست شیطان بسته اند از پشت ، اما در عمل

، نیستند  اکبر  الله  بر  مؤمنی دل بسته 

گفتی و رفتی ، پس از آن باورم شد بی کسی

جز قلم ، دفتر ، غزل ، همراه آخر نیستند 

شعرهایم پیشتر ، عطر گل آالله داشت

اینک اما واژه ها خارند و گلپر ، نیستند

شهر شعر و ادب

خود  کار  به  برتر  نفرات  معرفی  با  قم  استان  شطرنج  قهرمانی  رقابت های      ◄
داد. پایان 

شناخت  با  قم  استان  سال   18 تا   8 سنی  رده های  شطرنج  قهرمانی  رقابت های 
یافت. پایان  برتر  نفرات 

شهر  بازار  تفریحی  تجاری  مجتمع  در  شهریورماه   4 تا   دوم  از  رقابت ها  این 
شد. برگزار  کننده  شرکت   60 از  بیش  حضور  با  پردیسان  استار(  )هایپر 

و  شریعت  سعید  و   قم،سرپرستی  استان  شطرنج  هیئت  رحمتی،رئیس  حسین   
داشتند.  عهده  بر  را  ها  رقابت  این  داروی  و  داوری  »اکبری«سر  خانم 

به  شبانی  آرتا  و  تلخابی  زادگان،محمد  شهیب  هانی  سال   10 زیر  سنی  رده  در  
کردند. کسب  را  سوم  تا  اول  عناوین  ترتیب 

علی  ملیحه  و     شد  اول  نفر  بالغی  جواد  محمد  هم  سال   14 زیر  سنی  رده  در 
یافتند. دست  سوم  و  دوم   مقاوم  به  مطلق  باقری  حسین  و    بیکلو 

حسین  امیر  و  قاسمی  حامد،مهدی  مهدی  محمد  هم  سال   18 زیر  سنی  رده  در 
► یافتند.      تا سوم دست  به مقام های اول  چیانه 

● معرفی برترین های شطرنج قهرمانی استان قم   ●
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تاثیر انگیزه اجتماعی در رسیدن به 
موفقیت پس از شکست            

امیری  اختصاصی گویه - دکتر فتانه 
 » گویه  »روزنامه  برای  داشتی  یاد  در  امیری  فتانه  دکتر 
بین  یکدیگروتفاوت  به  نسبت  ها  انسان  تفاوت  به  اشاره  با 
ها  ان  محرک  ونیزعوامل  ها  دران  موجود  واشتیاق  انگیزه 
می نویسد: تفاوت بین انسان ها و انگیزه و اشتیاقی که در 
نتایج  افراد  های  موقعیت  از  دارند  خود  اهداف  به  رسیدن 
بین  تفاوت  از  دقیقا  شرایط   این   . کند  می  ایجاد  متفاوتی 
اشتیاق و انگیزه ناشی می شود . انگیزه انسان را به انجام 
آن  سمت   به  را  افرد  اشتیاق  و  کند  می  ترغیب  عمل   یک 
وجود  در  درونی  محرک  ازیک  اشتیلق  منشا   . کشاند  می 
مانند  بیرونی  های  محرک  با  بیشتر  انگیزه  و  است  انسان 
یاد  .متن  شود  می  برانگیخته  اجتماعی  های  موقعیت 

است:  شرح  داشتبدین 
که  است  ناخوشایند  و  زا  اظطراب  موقعیت  یک  شکست 
در   . دهد  می  انسان  به  کفایتی  بی  و  ارزشی  بی  احساس 
ناامیدانه دست  اغلب  و  بیند  بازنده می  را  انسان خود  شکست 
که  رسد  می  نظر  به  عجیب  شاید  ولی   . میدارد  بر  تالش  از 
موفقیت  برای  بیشتری  تالش   ، شکست  از  پس  مردم  از  برخی 
موفقیت  به  بزرگ  های  شکست  که  شده  دیده  وگاه   کنند  می 
های بزرگ ختم شده است . گفته می شود موفقیت گام بعدی 
هر شکستی است . هر فردی در زندگی ماجراها و دغدغه هایی 
دارد که مجبور می شود با بعضی شرایط بجنگد و برای رسیدن 
های  العمل  عکس  مردم   . کند  تالش  دارد  نظر  در  آنچه  به 
تفاوت  دقیقا  این  و  دهند  می  نشان  شکست  از  بعد  متفاوتی 
بین انسان های موفق و ناموفق است . یک فرد زمانی احساس 
نتیجه  به  کرده  که  تالشی  وجود  با  کند  حس  که  دارد  شکست 

  . است  نرسیده  خود  دلخواه 
به  رسیدن  در  که  اشتیاقی  و  انگیزه  و  ها  انسان  بین  تفاوت 
ایجاد  متفاوتی  نتایج  افراد  های  موقعیت  از  دارند  خود  اهداف 
انگیزه  و  اشتیاق  بین  تفاوت  از  دقیقا  شرایط   این   . کند  می 
ناشی می شود . انگیزه انسان را به انجام یک عمل  ترغیب می 
اشتیلق  منشا   . کشاند  می  آن  سمت   به  را  افرد  اشتیاق  و  کند 
با  بیشتر  انگیزه  و  است  انسان  وجود  در  درونی  محرک  ازیک 
برانگیخته  اجتماعی  های  موقعیت  مانند  بیرونی  های  محرک 
و  بیرونی  های  محرک  با  انگیزه  چون  بنابراین   . شود  می 
محرک  اجتماعی  های  محرک  همان  است  مرتبط  اجتماعی 
تاثیر  اجتماعی   انگیزه   . هستند  انگیزه  برانگیزاننده  های 
جهت  پشتکار  و  تالش  در  افراد  بر  آن  پیامدهای  و  ها  تشویق 
بیشتر  در  اجتماعی  انگیزه    . هاست  موفقیت  به  دستیابی 
اشتیاق  که  است  مرتبط  موفقیت  و  پیشرفت  انگیزه  با   مواقع 

. دهد  می  افزایش  دشوار  وظایف  انجام  برای  را  فرد 
براساس  که  است  روانشناختی  انگیزه  یک  اجتماعی  انگیزه 
را جهت داده  افراد  رفتار  و  افکار   ، ایده ها  اجتماعی   نیازهای 
اجتماعی  ارتباطات   و  تعامالت  با  و  تقویت می کند  و  ترغیب   ،
 . دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  آن  و  دارد  تنگاتنگی  نزدیکی   ،
خانواده و جامعه از طریق تربیت فرهنگی و تعامالت اجتماعی 
شکل  را  فرد  اجتماعی  انگیزه  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  بصورت 
کسانی  یا  کسی  افراد   اجتماعی  دایره  در  که  این   . دهد  می 
احساس ارزشمندی را در آنان تقویت کنند و این حس را به ان 
هستند  مهم  دیگران  برای  و  دارند  دنیا  در  جایی  که  بدهند  ها 
و  شور  دیگران  دل  در  تا  کند  می  کمک  اجتماعی   انگیزه   .
اشتیاق ایجاد شود و به آن ها انرژی و اشتیاق الزم برای انجام 
از   . شود  داده  موفقیت  کسب  جهت  دشوار  تکالیف  و  وظایف 
تاثیر می  فرد  بر تصمیمات  اجتماعی  انگیزه های  که  آن جایی 
انگیزه  این  ایجاد  ایجاد فرصت در  و  به آن  گذارد اهمیت دادن 
تا رسیدن  و پشتکار  به تالش  ادامه دادن  اشتیاق در  افزایش  و 

 . دارد  ضرورت  شکستی  هر  از  پس  موفقیت  به 
امیری  فتانه  دکتر  مهندسی خالقیت  دکترای 

یادداشت

از  محرابی  جواد  محمد  استعفای  پذیرش  با     ◄
ارشاد اسالمی  و  اداره کل فرهنگ  معاونت مطبوعاتی 
عنوان  به  اسماعیلیان  علی  حجت االسالم  قم، 

شد. مسئولیت  این  عهده دار  جدید  سرپرست 
»شهر  از  نقل  به  گویه«  »روزنامه  گزارش  به 
ازمعاونت  محرابی  جواد  محمد  استعفای  با  بیست«، 
قم،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  مطبوعاتی 
به  استان  مطبوعات  در  او  مسئولیت  ساله  پنج  دوران 

رسید. پایان 
به   1395 سال  اسفندماه  از  حالی  در  محرابی 
تبلیغاتی  و  مطبوعاتی  معاونت  سرپرست  عنوان 
شده  منصوب  قم  اسالمی  ارشاد  فرهنگ  اداره کل 
امیرعلی  انتصاب  با  امسال  ماه  فروردین  که  بود 
عموزاده به عنوان معاون »فرهنگی و رسانه« از سوی 
»معاونت  جایگاه  تنزل  عماًل  و  ارشاد  سابق  مدیرکل 
اجرایی  ساختار  در  مطبوعات«  »اداره  به  مطبوعات« 
را  معاونت  این  مطبوعات  اداره  ریاست  اداره کل، 

داشت. برعهده 
گفت وگو  در  محرابی  جواد  محمد  اساس،  این  بر 
اداره  از  استعفا  خبر  تأیید  با  »شهر20«  خبرنگار  با 
قم،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  مطبوعات 
ساله   5 دوران  عملکرد  از  مختصری  گزارش  ارائه  به 
از  و گفت: یکی  پرداخت  این معاونت  حضور خود در 
مهمترین اتفاقات این دوران، تشکیل خانه مطبوعات 
پیشکسوتان  و  فعاالن  اکثری  حد  حضور  با  استان 

سیاسی  های  جریان  همه  از  استان  در  رسانه  حوزه 
انتخابات خانه مطبوعات قم  با برگزاری دو دوره  بود. 
با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ثبت قانونی 

مهم ترین نهاد صنفی خبرنگاران و رسانه ها عماًل خأل 
شد. مرتفع  قانونی  صورت  به  نهاد  این  مدت  طوالنی 

کرونا،  همه گیری  از  پیش  تا  همچنین  افزود:  وی 
دو دوره آموزش مقدماتی و یک دوره آموزش تکمیلی 
مطالعات  مرکز  مجرب  اساتید  حضور  با  روزنامه نگاری 
در  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانه های  برنامه ریزی  و 
خبرنگاران  آثار  کیفی  سطح  ارتقای  و  تقویت  جهت 

شد. برگزار  قم 
و  فرهنگ  اداره کل  مطبوعات  سابق  معاون 

خالی  جای  به  اشاره  با  ادامه  در  قم  اسالمی  ارشاد 
دو  برگزاری  به  مطبوعات،  ای  حرفه  جشنواره های 
در  قم  استان  رسانه های  و  مطبوعات  جشنواره  دوره 
سال های 97 و 98 اشاره کرد و گفت: همچنین سال 
گذشته نخستین دوره جشنواره ملی مطبوعات دینی 
آیین  امسال،  تیرماه  و  فراخوان  اعالم  قم  میزبانی  به 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حضور  با  آن  اختتامیه 

شد. برگزار  قبولی  قابل  سطح  در 
وی افزود: در عین حال همراهی و حمایت کاملی 
دیگر  و  ابوذر  رسانه ای  جشنواره های  برگزاری  از 
دستگاه ها  سایر  کمک  با  رسانه ای  جشنواره های 
ترازوی  در  استان  رسانه ای  تولیدات  تا  شد  انجام 
به  نهایت  در  و  زده شود  جشنواره های مختلف محک 

بینجامد. مطبوعات  بالندگی  و  رشد 
مطبوعات  معاونت  چشمگیر  تالش  به  محرابی 
نشریات  گهی های  آ ساماندهی  برای  قم  ارشاد  اداره 
وضعیت  سال ها  که  حالی  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
تأمین  منبع  مهمترین  عنوان  به  نشریات  گهی  آ توزیع 
چالش های  و  نابسامانی  با  مکتوب  نشریات  مالی 
ملزم  استان  اجرایی  دستگاه های  بود،  مواجه  جدی 
گهی  شدند بر اساس قانون از طریق ارشاد به توزیع آ
هم  نشود،  تضییع  رسانه ها  حقوق  هم  تا  بپردازند 
توزیع  به عدالت در  تالش بیشتری برای نزدیک شدن 

گیرد. صورت 
زیادی  زحمات  البته  زمینه  این  در  افزود:  وی 

و  استان  ارشد  مدیران  همکاری  با  تا  شد  کشیده 
گهی توسط ارشاد  دستگاه های نظارتی قانون توزیع آ
قانومندی  و  شفافیت  و  گرفت  قرار  همه  پذیرش  مورد 
را  احتمالی  سوءاستفاده  و  رانت  شائبه  هرگونه  جای 

. گرفت
و  فرهنگ  اداره کل  مطبوعات  اداره  سابق  رئیس 
 70 از  بیش  برگزاری  به  همچنین  قم  اسالمی  ارشاد 
دبیری  به  قم  استان  اطالع رسانی  شورای  جلسه 
محوریت  به  و  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کل 
جلسات  این  گفت:  و  کرد  اشاره  مطبوعاتی  معاونت 
اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  و  هم افزایی  به منظور 
از  استفاده  و  کرونا  دوران  چالش های  رفع  برای 
به  گاهی بخشی  آ برای  استان  رسانه های  ظرفیت 

شد. برگزار  شهروندان 
محمد  استعفای  پذیرش  با  می شود  خاطرنشان 
اداره کل فرهنگ  معاونت مطبوعاتی  از  جواد محرابی 
و ارشاد اسالمی قم، حجت االسالم علی اسماعیلیان 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عموزاده  امیرعلی  سوی  از 
اداره  این  جدید  سرپرست  عنوان  به  قم  اسالمی 

شد.  منصوب 
در کارنامه اجرایی سرپرست جدید اداره مطبوعات 
ارشاد قم، یک دوره ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  ریاست  لرستان،  اسالمی 
فرهنگی  معاونت  سرپرستی  و  قم  شهرستان  اسالمی 

► به چشم می خورد.     قم  ارشاد  اداره  و هنری 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

محرابی در گفت وگو یی تشریح کرد:

● فعالیت ها و عملکرد ۵ سال حضورش در معاونت مطبوعاتی استان قم     ●

◄    حجت االسالم والمسلمین حیدری 
از توزیع 2تن گوشت قربانی میان 1200 
فرهنگی  کانون  همت  به  نیازمند  خانواده 
همکاری  با  و  خدیجه)س(  حضرت  هنری 
فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد 

داد. خبر  قم  استان  مساجد  هنری 
نقل  به  گویه«  »روزنامه  گزارش  به 
های  کانون  ستاد  عمومی  روابط  از 
فرهنگی هنری مساجد قم حجت االسالم 
امروز  حیدری   محمدرضا  والمسلمین 
2تن  توزیع  حاشیه  در  5شهریور(  )شنبه 
خانواده  میان1200  قربانی  گوشت 
امور  به  آنجا که رسیدگی  نیازمند گفت:از 
شیعیان  وظایف  مهمترین  از  مسلمین 
ها  کانونی  و  ها  مسجدی  مجموعه  است 
در  مختلفی  های  فعالیت  به  اقدام  نیز 
کرده  نیازمندان  از  دستگیری  راستای 

. ند ا
فرهنگی  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
به  اشاره  با  قم  استان  مساجد  هنری 
بین  قربانی  گوشت  بسته   1200 توزیع 
کانون های  توسط  قم  استان  نیازمندان 
این  گفت:  استان  هنری  فرهنگی 
گوشت  توزیع  از  مرحله  دوازدهمین 
با  که  است  استان  نیازمندان  بین  قربانی 
هنری  فرهنگی  کانون  و  مؤسسه  همکاری 
برنامه  خّیرین  و  قم  خدیجه)س(  حضرت 
ستاد  همت  به  و  خدا  سمت  تلویزیونی 
هنری  فرهنگی  کانون های  هماهنگی 

گرفت. انجام  استان  مساجد 
حیدری  والمسلمین  االسالم  حجت 
همکاری  با  راستا  همین  در  افزود: 
با  و  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
که  منطقه  هر  در  نیازمند  افراد  شناسایی 

تن   2 شد  انجام  ها  کانون  مدیران  توسط 
شد. توزیع  قربانی  گوشت 

فرهنگی  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
این  داد:  ادامه  قم  استان   هنری مساجد 
1200 خانواده  میان  قربانی  2تن گوشت 
شد. توزیع  قم  محروم  مناطق  در  نیازمند 

توزیع  با  همزمان  شد:  یادآور  وی 
گوشت در میان نیازمندان استان قم، این 
طرح به همت موسسه حضرت خدیجه در 
دیگر استان های کشور نیز اجرا می شود.                     
افزایش  به  توجه  با  شود  می  یادآور 
برای  بویژه  اقتصادی  مشکالت 
نیازمندان، کسانی که می خواهند در این 
توانند  می  کنند  شرکت  خداپسندانه  امر 
خدیجه)س(  حضرت  موسسه  سایت  به 

کنند. مراجعه 

کرونا  شیوع  پی  در  است  ذکر  به  الزم 
ویروس و از همان روزهای آغازین بسیاری 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  از 

فعالیت های جهادی را در راستای مبارزه 
با این ویروس شروع کرده اند که همچنان 

ادامه دارد.     ►

سد  از  بدمینتون  برتر  لیگ  بازی  نخستین  در  قم  انقالب  بدمینتون  تیم      ◄
گذشت. مشهد 

مسیر  توس  میزبان  قم  انقالب  آقایان،تیم  بدمینتون  برتر  لیگ  اول  هفته  در 
داد. شکست  را  تیم  این  مقتدرانه   1 بر   4 نتیجه  با  که  بود  مشهد 

در  کشاورز  معین  خود  بومی  بازیکن  از  شبانیان  حامد  هدایت  با  قم  انقالب  تیم 
مربی  این  اندیشه   در  بومی  ظرفیت های  از  استفاده  دهد  نشان  که  برد  بهره  ترکیب 

دارد. جایی 
سمنان  هدف  تیم  میهمان  و  رفت  خواهد  سمنان  به  دوم  هفته   در  قم  انقالب 

بود. خواهد 
برگزار خواهد شد. ماه  10 شهریور  بازی های هفته  دوم 

علی  نورعلیان،  امیرحسین  قاسمی،  علیرضا  بابیانی،  سعید  ترکیب  با  قم  تیم 
این  در  حیدری  شادمهر  و  جانقربان  رضا  خاکی،  معین  کشاورز،  معین  حیاتی، 

دارد. حضور  ها  رقابت 
عنوان  به  برقعی  مهدی  و  شبانیان  باشگاه،حامد  مدیر  عنوان  به  فرجی  مهدی 

► دارند.      عهده  بر  را  تیم  هدایت  سرپرست  و  مربی 

به هر  1000 متر زمین  اختصاص      ◄
خانواده گرچه می تواند تیتر جذابی باشد 
شود  می  بیشتر  وقتی  آن  جذابیت  اما 
که این ایده به وهله اجرا درآمده و خانواده 
های ایرانی بتوانند آینده متفاوتی را برای 

کنند. ترسیم  خود 
االن دیگر داشتن خانه های ویالیی بی 
نیست  نیافتنی  دست  رویایی  به  شباهت 
کردن  کودکی  جز  ای  چاره  امروز  نسل  و 
آپارتمان هایی که متراژ آن ها اغلب به  در 
آیا  اما  ندارند  رسد،  نمی  متر   80 از  بیش 
راه گریزی از این شرایط وجود وجود دارد 
حتی  و  دار  حیاط  های  خانه  توان  می  و 
نقلی  آپارتمان های  را جایگزین  باغشهرها 
برای  ها  برخی  که  است  سوالی  این  کرد؟ 
آن پاسخ مثبت دارند و معتقدند که باتوجه 
به وسعت ایران و ظرفیت های موجود می 
توان این اتفاق بزرگ را رقم زد؛ هرچند که 

به نظر نمی رسد! عمال کار ساده ای 
خبرگزاری  در  پویشی  راستا  همین  در 
پیشنهاد  بر  مبنی  رسید  ثبت  به  فارس  
 20 به  زمین  متر   1000 اختصاص 
پویش  این  در  ایرانی؛  خانواده  میلیون 
 187 وسعت  با  سرزمینی  آمده:»ایران 
میزان،  این  از  که  است  هکتار  میلیون 
روستاها،  و  شهرها  به  هکتار  میلیون  یک 
 14 و  اجتماعی  و  اداری  اماکن  ها،  جاده 
و  دیمی  های  زمین  به  نیز  هکتار  میلیون 
 150 از  بیش  یعنی  دارد؛  اختصاص  آبی 
که  است  طبیعی  منابع  هکتار،  میلیون 
منابع  این  از  هکتار  میلیون   2 فقط  اگر 
 20 حدود  دراختیار  و  شده  آزاد  طبیعی 
میلیون خانواده های ایرانی قرار گیرد، به 

که  رسد  می  زمین  متر   1000 هرخانواده 
می توانند به راحتی در آن زندگی کنند.«

اول  نگاه  در  اتفاقی  چنین  شاید 
اما  برسد  نظر  به  غیرعملی  و  رویاگونه 

این  کننده  ثبت  اللهی«؛  فتح  »کاظم 
و  آموزشی  مدیریت  دکترای  که  پویش 
پیشنهاد  دارد،  معلمی  سابقه  سال   30
کارهای  براساس  و  عملی  کامال  را  خود 
های  گروه  فعالیت  از  و  دانسته  تحقیقاتی 
خبر  مطالبه  این  تحقق  برای  مختلفی 

سوغات  را  نشینی  آپارتمان  او  دهد.  می 
قدیمی  و  بومی  فرهنگ  برخالف  و  غرب 
اساس  برهمین  و  داند  می  ایران  مردم 
برای  زمین  متر   1000 طرح  روی  نیز 

است.  داده  انجام  را  تحقیقاتی  ها  ایرانی 
می  توضیح  خود  پیشنهاد  با  رابطه  در  او 
و  گرفته  صورت  های  بررسی  طبق  دهد:» 
مردم  کل  حاضر  درحال  آمارها،  براساس 
با تمام تاسیسات شهری و روستایی  ایران 
درحال  قزوین  اندازه  به  مساحتی  در  و... 

به  هم  هکتار  میلیون   14 هستند.  زندگی 
و  دارد  اختصاص  کشاورزی  های  زمین 
بقیه مساحت کشور که شامل حدود 170 
که  است  خالی  شود،  می  هکتار  میلیون 

بین  و  آزاد  را  آن  میلیون   2 فقط  توان  می 
کرد.  تقسیم  ایرانی  های  خانواده  همه 
می  هکتار  میلیون   2 این  از  حرف  وقتی 
کنند  فکر  است  ممکن  ها  برخی  زنیم، 
قابل  غیر  و  کویری  های  زمین  منظورمان 
اصال  که  بگویم  باید  اما  است  سکونت 

میلیون   2 کردن  جدا  و  نیست  اینطور 
 170 دل  از  مسکونی  و  مناسب  زمین 

است.« راحتی  کار  هکتار،  میلیون 
فتح اللهی ادامه می دهد:»البته هدف 
صرفا ساخت خانه ویالیی در این زمین ها 
زمین  این  در  توانند  مردم می  بلکه  نیست 
ها تا حدی غذایی خود را هم تامین کنند 
مشابه  درست  برساند.  فروش  به  حتی  و 
به  زمین  اعطای  با  روسیه  دولت  که  کاری 
این  پتانسیل  ما هم  و  داده  انجام  مردمش 
کار را در کشور خود داریم. به واقع تامین 
غذا یکی از مهم ترین مسائل دنیاست و ما 
دیدیم  بساکه  آن غافل شویم. چه  از  نباید 
در جنگ اخیر اوکراین، تامین موادغذایی 
امروزه  حتی  و  شد  چالش  دچار  حد  تاچه 
روی  تمرکز  با  گیتس  بیل  مثل  فردی 
نبض  تا  است  آن  دنبال  به  کشاورزی، 

بگیرد.« دست  در  را  بشر  غذای 
 این فرد که با گروهی متخصص درحال 
پیشنهادی  طرح  ریزی  برنامه  و  مطالعه 
یک  به  را  آن  خواهد  می  و  است  خود 
نبایدهایی  و  باید  تبدیل کند،  مطالبه ملی 
کرده  عنوان  طرح  این  اجرای  برای  هم  را 
زمین  تقسیم  گوییم  می  گوید:»ما  می  و 
انجام  باید  با یک سری شروط  به مردم  ها 
شود. مثال اینکه حق فروش به مردم داده 
نشده  تکرار  مهر  مسکن  داستان  تا  نشود 
ورود  سودجویی  برای  نتوانند  دالالن  و 
شرط  به  ها  زمین  این  همچنین  کنند. 
قرار  مردم  دراختیار  استفاده  و  سکونت 
زمین  سال،   5 تا  مثال  کسی  اگر  و  گیرد 
و  گرفته شده  او  از  زمین  نساخت،  را  خود 

► شود.«     واگذار  دیگری  فرد  به 

● توزیع ۲تن گوشت قربانی میان۱۲۰۰ خانواده نیازمند   ●

● انقالب قم گام اول را محکم برداشت   ●

●  ۱۰۰۰متر زمین برای هر خانواده ایرانی!   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
گهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی 15 فرعی از 10408 اصلی واقع در بخش 1 قم  مربوط به پرونده های  آ

 140004030011001990 کالسه 
متعهد:   140002087 بایگانی  شماره  با   140004030011001990 شماره  با  اجرائی  پرونده  بموجب 
 15 ثبتی  پالک  ششدانگ   ، سپه  بانک  له:  متعهد  گیرنده(  )وام  غالمرضائی  فاطمه  و  )راهن(  پرور  غالمعلی 
فرعی از 10408 اصلی واقع در بخش 1 قم واقع در قم- خیابان آذر – کوچه 62 – فرعی اول سمت چپ – پالک 

از طریق مزایده بفروش میرسد:  پرور  آقای غالمعلی  به  8 کدپستی 3715883481 متعلق 
مشخصات ملک: 

از  از فرعی  از 10408 اصلی مفروز ومجزا شده  ثبتی 15 فرعی  به پالک  با  نوع ملک طلق  یک قطعه زمین 
 116/8 مساحت  به  قم  استان  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   00 ناحیه   01 بخش  در  واقع  و  مذکور  اصلی 
مترمربع – متن ملک شماره )پالک ثبتی: پانزده فرعی از ده هزار و چهارصد و هشت اصلی( واقع در ناحیه 
یک قم بخش یک قم حوزه ثبتی ثبت منطقه یک قم استان قم به مساحت )116/8( یکصد و شانزده متر و 

حدود:  به  ملک  توضیحات  مربع  دسیمتر  هشتاد 
و  و چهارصد  ده هزار  از  فرعی  به شماره شش  پنجاه سانتیمتر  و  متر  بطول )7/50( هفت  است  پی  شماال: 

اصلی  هشت 
شرقا: پی است بطول )15/45( پانزده متر و چهل و پنج  سانتیمتر به شماره شانزده فرعی 

جنوبا: پی است بطول )7/50( هفت متر و پنجاه سانتیمتر به شارع به عرض چهار متر 
فواصل خط مستقیم مفروض است شماره  به  و هفتاد سانتیمتر  متر  پانزده  بطول )15/70(  پی است  غربا: 

فرعی  چهارده 
مالکیت:  مشخصات 

قم  از  صادره   1330/12/17 تولد  تاریخ   1684 شناسنامه  شماره  مصیب  فرزند  پرور،  غالمعلی  مالکیت 
اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  مالک  بعنوان   6 سهم  کل  از   6 سهم  جز  با   0381155293 ملی  شماره  دارای 
استان  قم  61 شهر  اسناد رسمی شماره  1396/11/02 دفترخانه  تاریخ   11205 مالکیت  با شماره مستند 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   95 سال  ب  سری   976238 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  قم، 
 1358/03/23 تاریخ   43880 مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده  ثبت   139620330001016905

 976238 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  قم  استان  قم  شهر   5 شماره  رسمی  اسناد  خانه  دفتر 
است.  گردیده  ثبت   139620330001016905 الکترونیکی  دفتر  شماره  با   95 سال  ب  سری 

رسمی  اسناد  خانه  دفتر   1396/11/02 مورخ   11205 شماره  رهنی  امالک:  دفتر  محدودیت  محدودیت: 
شماره 61 شهر قم استان قم که بنفع بانک مهر اقتصاد به مبلغ 1/828/326/775 ریال به مدت 60 ماه 

ارتفاقی: ندارد. بیمه: ندارد - حقوق  این حکایتی ندارد.  از  ثبت شده. دفتر امالک بیش 
مشخصات مورد مزایده: 

ثبتی 10408/15 اصلی بخش یک قم و سند تک برگی  با پالک  مشخصات سندی ملک : ملک مورد نظر 
مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان به شماره سریال 976238 ب/95 بنام غالمعلی پرور و دارای 116/80 
مترمربع عرصه و حدود اربعه شماال پی است به طول 7/50 متر به شماره 6 فرعی از 10480 اصلی، شرقا پی 
است بطول 15/45 متر به شماره 96 فرعی، جنوبا پی است بطول 7/50 به شارع به عرض 4 متر و غربا پی 

است بطول 15/70 متر به شماره 14 فرعی 
مشخصات ساختمان : ساختمان موصوف به قدمتی حدود 20 سال و دارای 149 مترمربع که در دو طبقه 
همکف و اول با کاربری مسکونی بصورت سازه با دیوار باربر آجری و ستون فلزی میانی و سقف طاق ضربی 
اول دارای 70 مترمربع که هرکدام  با مساحت 79 مترمربع و طبقه  آهنی احداث شده است. طبقه همکف 
اتاق  و  بدنه سالن  وآجر پوشش  نمای ساختمان سنگ  بهداشتی،  آشپزخانه، سرویس  پذیرایی،  دارای سالن 
ها گچ و آشپزخانه و سرویس ها کاشی درب و پنجره ها آهنی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری 
به شماره  باشد. ساختمان دارای عدم خالف  و گاز می  برق  و  انشعاب آب  باشد. همچنین دارای  گازی می 

باشد.  1396/06/25 می  مورخ   1/10/022183
نظریه کارشناس محترم دادگستری: 

و  برآورد  زیر  جدول  شرح  به  موصوف  ملک  ارزش  کارشناسی،  امر  در  موثر  عوامل  گرفتن  نظر  در  به  توجه  با 
گردد:  می  اعالم 

1- عرصه 116/80 مترمربع از قرار هر متر 100/000/000 ریال جمعا 11/680/000/000 ریال 
2- زیربنا 149 مترمربع از قرار هر متر 25/000/000 ریال جمعا 3/725/000/000 ریال 

3- حیاط سازی و انشعابات جمعا 500/000/000 ریال 

جمع کل )پانزده میلیارد و نهصد و پنج میلیون ریال( 15/905/000/000 ریال 
مزایده  ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه 1401/06/23 در اداره 
اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 - طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و 

امالک بخش یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
به  و  شروع  ریال(  میلیون  پنج  و  نهصد  و  میلیارد  )پانزده  ریال   15/905/000/000 پایه  مبلغ  از  مزایده 
مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین 
واریز  با شناسه   980100004076013207895693IR  به شماره شبا به حساب سپرده ثبت  کارشناسی 
و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار  حتی   ( باشد  می   965108576100000002171323512006
در  او  قانونی  نماینده  یا  و حضور خریدار  نمائید(  پرداخت  را  10 درصد  بایست  دارد می  را  مزایده  در  رقابت 
جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری 
به  و  باشد  نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت 
و مزایده تجدید می  اعتبار ساقط  از درجه  این صورت عملیات فروش  و در  واریز خواهد شد.  حساب خزانه 
اعم  بود. در ضمن بدهی های ملک  برنده مزایده خواهد  به عهده  ارزیابی  بر مبلغ  مازاد  الحراج  گردد. حق 
از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
نامه  ائین  ، وفق ماده 125  بر طلب بستانکار  مازاد  و در صورت وجود مبلغ  بود.  برنده مزایده خواهد  عهده 
اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد 
وفق ماده 125 آئین نامه اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد 
با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد 
شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط به مفاصاحساب دارایی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح 
باشد.  واریز شده  بایست توسط شخص شرکت کننده در مزایده  واریزی می  باشد. در ضمن فیش  دیگر می 

)15636 الف  )م 
تاریخ انتشار آگهی: 1401/06/06

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲7۶۲۵987   

گفت:  قم  سالمت  بیمه  کل  مدیر     ◄
بیمه  پوشش  تحت  قم  در  نفر   648039
تعداد  میزان،  این  از  و  هستند  سالمت 
بیمه  صندوق  و  روستاییان  توجهی  قابل 
دریافت  رایگان  شدگان همگانی، خدمات 

کنند. می 
گویه  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
در  فخاریان   محمدرضا  )قراچورلو(، 
همزمان  که  گویه،  روزنامه  دفتر  از  بازدید 
مهم  ضمن  گرفت،  صورت  دولت  هفته  با 
خدمات  رسانی  اطالع  و  خبر  دانستن 
سازمان  داشت:  اظهار  مردم  به  دهی 
بیمه سالمت در کل کشور 40 میلیون نفر  
مختلف  های  صندوق  تحت  شده  بیمه 
اقشار،  سایر  روستائیان،  دولت،  کارکنان 
بیمه  صندوق  و  ایرانیان  بیمه  صندوق 
صندوق  و  روستائیان  بیمه  دارد.  همگانی 
را  و سرانه اش  بوده  رایگان  بیمه همگانی 

کند. می  پرداخت  دولت 
قم  استان  در  داشت:  بیان  وی 
و  داریم  سالمت  شده  بیمه   648039
پزشک،  همچون  درمانی  مرکز   625 با 
رادیولوژی،   تخصص،  فوق  متخصص، 
قرارداد  غیره  و  بیمارستان  آزمایشگاه، 
خدمات  موسسات  این  طریق  از  و  داریم 

دهیم. می  ارائه 
اشاره  با  قم  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
عنوان  کنونی  دولت  درمانی  خدمات  به 
کرد: از ابتدای سال جاری، رایگان شدن 
بگیر  یارانه  تا سه که  بیمه دهک های یک 
عمومی  طریق  از  و  افتاد  اتفاق  هستند 
نیز  خودشان  به  و  شد  رسانی  اطالع  نیز 

شد. ارسال  پیامک 
نیز  بعدی  های  دهک  داد:  ادامه  وی 
که  طوری  به  شدند  ای  بیمه  بندی  سطح 
دهک چهار در پرداخت حق بیمه ای 10 
درصد،   25 نیز  شش  و  پنج  دهک  درصد، 
و  درصد   50 نیز  هشت  و  هفت  دهک 
 100 ای،  بیمه  حق  تمام   10 و   9 دهک 
کنند.  مشارکت  و  پرداخت  باید  را  درصد 
شرایط  خاطر  به  کرد:  تصریح  فخاریان 
تا  باشد  نداشته  بیمه  کسی  اگر  کرونایی، 
سه ماه رایگان بیمه می شود و بعد از سه 
از بررسی در هرکدام از دهک ها  ماه پس 

پرداخت  بیمه  حق  همان  طبق  گیرد  قرار 
کند. می 

فرد  اگر  مثال  برای  داشت:  عنوان  وی 
کل  برای  شود  محسوب  چهار  دهک  جزو 
 400 و  هزار   110 نفر  هر  ازای  به  سال 

کند. پرداخت  بیمه  حق  باید  تومان 
مدیر کل بیمه سالمت قم تصریح کرد: 
پزشک  قالب  در  سه  تا  یک  های  دهک 
رایگان  خدمات  ارجاع  نظام  و  خانواده 
شروع  در  اول  گام  کنند.  می  دریافت 
و  خانواده  پزشک  به  مراجعه  بیماری 
درطول  هرفرد  باشد.  می  پرونده  تشکیل 
پزشک  به  یکبار  حداقل  باید  ماه   6
کار  این  که  کند  مراجعه  منتسب  خانواده 
زودتر  فرد  هر  نهفته  بیماری  شده  موجب 

شود. داده  تشخیص 
به  نیاز  کسی  اگر  کرد:  بیان  فخاران 
بستری  رادیولوژی،  تخصصی،  خدمات 
به  ارجاع  نظام  طریق  از  باشد  داشته  و... 

شود. می  داده  ارجاع  خصوصی  بخش 
این که تکمیل شدن نسخه  بیان  با  وی 
ابراز  بود،  دولت  دیگر  کار  الکترونیک 
صورت  به  باردار  مادران  شدن  بیمه  کرد: 
و  شیردهی  تا  خانوار  شرط  بدون  و  تکی 
فرزندان تازه متولد شده تا پنج سالگی در 
صورت  ای  بیمه  خدمات  گسترش  جهت 

. گرفت
کرد:  عنوان  قم  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
خدمات  در  درمانی  خدمات  گسترش 
که  طوری  به  داشتیم  را  توانبخشی 
و...  گفتاردرمانی  کاردرمانی،  خدمات 
پوشش  تحت  اوتیسم،  بیماران  همچنین 

گرفتند.  قرار  خوبی  ای  بیمه 
قالب  در  نیز  ماماها  داد:  ادامه  وی 
می  خدمت  که  دیگری  مراکز  و  مطب 
با ما  بیمه ای  توانند قرارداد  نیز می  کنند 

باشند.   داشته 
کرد:  اظهار  قم  سالمت  بیمه  مدیرکل 
های  هزینه  قراردادن  پوشش  تحت 
درجهت  را  نابارور  های  زوج  ناباروری 
دادیم  انجام  رهبری  معظم  مقام  فرامین 
در  بار  سه  و  سالگی   49 سن  تا  طوری  به 
ما،  با  قرارداد  طرف  مراکز  طریق  از  سال 
را  درمان  های  هزینه  درصد   90 سقف  تا 

کنیم. می  پرداخت 
خانواده  پزشک  دارندگان  افزود:  وی 
کد  گیری  شماره  طریق  از  توانند  می 
و  بیمه  تاریخ  از   #1666* دستوری 
پزشک خانواده و تجویز نسخه مطلع شده 
نمایند. ثبت  را  خود  شکایات  و  نظرات  و 
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مند  بهره  خانواده  پزشک  از  کسانی 
و  روستاییان  داشت:  عنوان  هستند، 
همگانی)رایگان(،  سالمت  بیمه  صندوق 
مند  بهره  دولتی  یارانه  از  که  کسانی 

توانند  می  ارجاع  نظام  طریق  از  هستند 
کنند. دریافت  خدمات 

تعداد  جزئیات  خصوص  در  فخاریان 
تعداد  کرد:  تصریح  قم  در  شدگان  بیمه 
پایان  تا  قم  در  سالمت  شدگان  بیمه  کل 
این  باشند.  می  نفر   648039 ماه  تیر 
کارکنان  مختلف  های  صندوق  شامل 
 82688 اقشار  سایر  نفر،   61559 دولت 
صندوق  نفر،   44232 ایرانیان  نفر، 
و  نفر   377450 همگانی  شدگان  بیمه 
روستاییان 58549 نفر، سایر اقشار نظام 
اتباع  و  نفر   15837 یک  سطح  ارجاع 

باشد.   می  نفر   7744 خارجی 

وی ادامه داد:  1307 نفر بیمار خاص 
و  دارو  خدمات،  بیشتر  که  داریم  قم  در 
سایر خدمات را رایگان و یا با هزینه بسیار 
می  دریافت  خارجی،  داروهای  مگر  کم 

. کنند
کرد:  بیان  قم  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
در  داروها  یکسری  کرونایی  درشرایط 
این   99 سال  در  که  درآمد  بیمه  تعهد 
سال  در  و  تومان  میلیارد   228 میزان 
 57 که  بوده  تومان  میلیارد   359 گذشته 
و   14 و  هزینه  رشد  درصد  دهم  یک  و 

شاهد  را  بارمراجعات  افزایش  درصد  نیم 
  . یم د بو

در  هزینه  بیشترین  کرد:  بیان  وی 
نیم درصد  و   62 که  بوده  بستری  خدمات 
است.  داشته  هزینه  رشد   1400 درسال 
در  کرونا  خاطر  به  که  ای  هزینه  همچنین 
 770 و  2میلیارد  گرفت  صورت   99 سال 
پنج  گذشته  سال  در  و  تومان  میلیون 
بوده است. تومان  میلیون   790 و  میلیارد 
ممکن  آیا  که  این  به  درپاسخ  فخاریان 
های  هزینه  دلیل  به  سالمت  بیمه  است 
ابراز  شود،  نظر  تجدید  یا  و  متوقف  زیاد 
مورد  دراین  چیزی  چنین  بنده  کرد: 

نشنیده ام و بعید می دانم این اتفاق افتد 
دولت  های  دغدغه  از  یکی  سالمت  زیرا 
واکسن  در  که  طور  همان  است  کنونی 
کرونا  امروز  حدودی  تا  و  شد  وارد  کرونا 
 30 حدود  درمان  هزینه  است.  شده  مهار 
بیمه  نفر  میلیون   40 کل  از  نفر  میلیون 
شود  می  محقق  دولتی  اعتبارات  از  شده 
افزایش خدمات  و همچنین دولت در فکر 

باشد.  می  مردم  سالمت  به  دهی 
نویسی  دستورالعمل  از  همچنین  وی 
بیماران  بیمه  قراردادن  پوشش  تحت 

این  افزود:  و  داد  خیر  العالج  صعب 
است  قشر  این  سالمت  به  بزرگی  خدمت 
ابالغ خواهد شد.  با جزئیات  به زودی  که 
به  پاسخ  در  قم  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
صندوق  و  بیمه  ندارد  امکان  آیا  که  این 
یکپارچه  کشور  در  مختلف  ای  بیمه  های 
این کار سال هاست که  ابراز کرد:  شوند، 
محل  که  این  دلیل  به  اما  شود  می  عنوان 
دولتی  سالمت  بیمه  مالکیت  و  دریافت 
است  غیردولتی  اجتماعی  تامین  بیمه  و 
اگر  که  کرده  سخت  را  کار  این  انجام 
از  و  شده  یکپارچه  خدمات  گیرد  صورت 

► شود.      می  کاسته  کمی  تششت 

●  بیش از ۶۴8هزار نفر در قم تحت پوشش بیمه سالمت هستند     ●
جزئیات طرح امنیتی اربعین در عراق؛

از استقرار ۲۰ هزار نیرو تا 
بکارگیری دوربین های امنیتی و 

پهپاد
و  نظامی  نیروی  هزار   20 بکارگیری   از  عراقی  ارشد  فرماندهان 
امنیتی  طرح  چارچوب  در  پهپاد  و  حرارتی  دوربین های  امنیتی، 
خبر  کشور  این  در  )ع(  حسینی  اربعین  مراسم  زائران  امنیت  تامین 

دادند.
ستاد  مدیر  الکریطی«  »فاهم  سرتیپ  عراقی،  های  رسانه  گزارش  به 
اعالم  شنبه  امروز  معلی  کربالی  عملیات  فرماندهی  رسانی  اطالع 
امنیت  تامین  برای  خود  دستانه  پیش  عملیات  ستاد  این  که  کرد 
معلی  کربالی  استان های  در صحرای  را  )ع(  اربعین حسینی  مراسم 

داد. انجام  عراق  غرب  در  االنبار  صحرای  و 
ویژه مراسم  امنیتی  امنیتی طرح  نیروی  20 هزار  وی تصریح کرد که 
با  و  عراق  ارتش  هوایی  نیروی  و  هوانیروز  پشتیبانی  با  را  اربعین 
از  تروریستی  عناصر  رخنه  از  جلوگیری  و  پایدار  امنیت  حفظ  هدف 

کنند. می  اجرا  کویری  مسیرهای 
فرات  عملیات  ستاد  فرمانده  الحمدانی«  علی  »سرلشکر  همزمان 
میانه در سازمان الحشد الشعبی عراق اعالم کرد که نیروهای الحشد 
الشعبی با هماهنگی فرماندهی عملیات ارتش و پلیس عراق در طرح 
با  حرارتی  دوربین   12 از  راستا  همین  و  کرد  خواهند  شرکت  امنیتی 
برد 35 کیلومتر، پهپادهای با برد 150 کیلومتر و پهپادهای تاکتیکی 

استفاده خواهد شد. کیلومتر   30 برد  با 
کنار  در  الشعبی  الحشد  نیروهای  که  کرد  خاطرنشان  الحمدانی 

بود. خواهند  مستقر  محورها  اکثر  در  زائران،  به  رسانی  خدمات 

نرخ بلیت قطار برای ایام 
اربعین بدون تغییر ماند

برای  قطار  بلیت  گفت:  شهرسازی،  و  راه  وزارت  نقل  حمل و  معاون 
تهران-  مسیر  در  قطار  ظرفیت  فقط  و  ماند  تغییر  بدون  اربعین  ایام 
نرخ  یافت.همچنین،  افزایش  خرمشهر   - اهواز  تهران-  و  کرمانشاه 
بلیت اتوبوس در مسیر تهران- ایالم از 135 هزار تومان به 200 هزار 

یافت. افزایش  تومان 
اربعین  ایرنا »شهریارافندی زاده« در پنجمین جلسه ستاد  به گزارش 
5 میلیون  در ساختمان دادمان وزارت راه برگزار شد، گفت:، امسال 
زایر عراق خواهیم داشت و حجم زیادی از مسافران در روزهای اینده 
عراق  به  رسیدن  برای  خروجی  مرزهای  سمت  به  حرکت  به  شروع 

داشت. خواهند 
که  شدند  اعزام  عراق  به  مسافر  میلیون  سه   ،  98 سال  در  گفت:  وی 
89 درصد از طریق حمل و نقل جاده ای و 6 میلیون نفر از ریق ریلی 

اعزام شدند. باقی هوایی  و 
افندی زاده گفت: امسال 60 هزار نفر اعزام به کربال داریم که از 15 
شهریور تا 30 شهریور هزینه بلیت هوایی از تهران به نجف به صورت 
رفت و برگشت 6 میلیون تومان و برای مسیر ریلی بدون تغییرخواهد 

بود.
اساس  این  بر  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزارت  نقل  حمل و  معاون 
به  قطار  بلیت  ظرفیت  بیشترین  شهریور   30 تا  شهریور   15 تاریخ  از 
گرفته  نظر  در  کرمانشاه  تهران-  و  -خرمشهر  اهواز  تهران-  به  مسیر 
کربال  و  عراق  کشور  به  ریلی  سفر  با  نفر  هزار   300 و  شد  خواهد 

می کنند. عزیمت 
وی گفت: امسال 8 هزار اتوبوس در اختیار مراسم اربعین خواهد بود 
و از تاریخ 15تا 30 با توافق با صنوف امسال 25 درصد کمتر نسبت 
با  اساس  این  بر  داشت.  خواهیم  بلیت  قیمت  وافزایش   98 سال  به 
اتوبوس  یکسرخالی  موضوع  جبران  بخاطر  درصدی   75 افزایش 
هانرخ مسیر تهران- ایالم 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

برون شهری  اتوبوس های  به  هم  بحث سوخت  در  گفت:  زاده  افندی 
شهریور  در  اعتباری  سوخت  برابر  نیم  دو  مرداد،   پیماش  به  توجه  با 

گرفت. خواهند 

خبـر
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جدید  تحصیلی  سال  حالی  در  علمیه  های  حوزه     ◄
به  نسبت  نیازها  و  امیدها  که  کنند  می  آغاز  را   1401
همزمان  و  فراوان  مردم  و  نظام  ناحیه  از  آنان  تکاپوی 
چالش های گوناگونی طالب و روحانیون را احاطه کرده 

است.
های  درخواست  همچنین  و  اسالمی  نظام  نیازهای 
گسترده  انتظارات  جامعه  مختلف  اقشار  و  مردم  متکثر 

است. داده  قرار  علمیه  های  حوزه  برابر  در  را  ای 
حوزه های علمیه در حالی سال تحصیلی خود را بطور 
و  عالی  آموزش  ارکان  از  یکی  که  کنند  می  آغاز  رسمی 
دانشگاه  کنار  در  و  روند  به شمار می  در کشور  تخصصی 

هستند. اسالمی  ایران  در  علم  جریان  دار  عهده  ها 
تاریخی  ترکیب  نیز  و  و علمی کشور  اجتماعی  ساختار 
به  ها  حوزه  منزلت  شناسایی  از  مانع  علمیه  های  حوزه 
دلیل  به  و  است  شده  عمومی  افکار  نزد  صحیح  شیوه 
مساوی  را  روحانیت  و  حوزه  مردم  از  زیادی  بخش  اینکه 
زحمات  از  زیادی  های  بخش  لذا  دانند  می  حکومت 
آنان  دشوار  وپیا  عادی  شرایط  و  کمبودها  نیز  و  ها  حوزه 

است. مانده  پنهان  مردم  طبقات  چشم  از 
بر خالف نظام آموزش دانشگاهی کشور که آغاز سال 
همراه  آنان  از  خاصی  انتظار  بدون  غالبا  آنان  تحصیلی 
آغاز  اما  رسد  می  پایان  به  نیز  حالت  همین  با  و  است 
از  تازه ای  آغاز دور  به معنای  سال تحصیلی در حوزه ها 
تبلیغی و فکری  و  و مأموریت های فرهنگی  ادای رسالت 

هست. نیز 
در  همدانی  نوری  ا...  آیت  حضرت  رو  این  از 
حوزه های  جدید  تحصیلی  سال  افتتاحیه  آیین 

همایش  سالن  در  شنبه  روز  که  علمیه)1401-1402( 
به  اشاره  با  شد  برگزار  قم  دارالشفاء  عالی  مدرسه  های 
در  )ع(  »امیرمؤمنان  گفتند:  البالغه  نهج  اول  خطبه 

را  دنیا  خداوند  دارند،  تعبیراتی  تشریع  نظام  توضیح 
خداوند  است؛  نگذاشته  خالی  حجت  و  کتاب  نبی،  از 
آورده که  به وجود  بینات نظامی  و  براساس حجت  متعال 

را  خلقت  نظام  باید  کسانی  و  باشد  برقرار  باید  همیشه 
تعبیر شده  آنان  در خصوص  و  ادامه دهند  ترتیب  این  به 
هستند  گرامی  خداوند  نزد  در  و  است  اندک  تعدادشان 

کسانی  این ها  است؛  شده  نامبرده  حجت  عنوان  به  که 
اداره  را  اسالم  علمی  مجامع  و  حوزه ها  که  هستند 
اینکه  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  فقه  خارج  استاد  کردند«. 

»در  داشتند:  بیان  می کند  پشتیبانی  علما  از  خداوند 
علما  مجاهدت های  از  فراوانی  نمونه های  اسالمی  تمدن 
علمای  که  ویژگی هایی  و  علوم  تمام  در  که  دارد  وجود 
پیوسته  وقوع  به  ما  زمان  در  دارند  خدمت گزار  و  مصلح 
شدند،  شهید  برداشتند،  قدم  اسالم  راه  در  علما  است؛ 

است«. همین  راه  و  رفتند  زندان 
مدرسین  جامعه  عالی  شورای  رئیس  رابطه  همین  در 
پرتو  در  علمیه  »حوزه  است:  گفته  نیز  قم  علمیه  حوزه 
و  است  کرده  پیدا  جدیدی  مسئولیت های  انقالب 
انقالب  خاستگاه  حوزه  که  است  ناپذیر  انکار  واقعیتی 
مشکل  دچار  هم  نظام  بشود  مشکل  دچار  اگر  و  است 
و  انقالب  اصلی  فلسفه  با  علمیه  حوزه  نباید  می شود؛ 
کلمات  تک  تک  در  دنیا  که  ما  مقتدر  رهبر  نظرات  نقطه 

باشد«. داشته  فاصله  می کند  باز  حساب  ایشان 
آیت ا... حسینی بوشهر در آیین افتتاحیه سال جدید 
اهل  اسارت   ایام  تسلیت  با  علمیه  حوزه های  تحصیلی 
بیت)ع( و با تبریک آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه 
از  ناصری  ا...  آیت  مرحوم  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و 
همیشه  علمیه  حوزه  گفت:  علمیه،  حوزه  اخالق  علمای 
مند  دغدغه  تهذیب  و  اخالق  به  نسبت  علم  کنار  در 
آیت  مانند  ارجمندی  اخالقی  شخصیت  هست.  و  بوده 
و  شیوا  بیان  و  سخنان  که  رفت  ما  میان  از  ناصری  ا... 
بسزایی  تاثیر  مردم  عموم  و  حوزویان  برای  او  دلنشین 

داشت.
درباره  قم  علمیه  حوزه  شورای  در  عالی  مدرس  این 
الزم  که  جا  »هر  است:  کرده  تأکید  حوزویان  رسالت 
از  زیرا  باشد،  داشته  ورود  باید  مدرسین  جامعه  است 

کنیم؛  محافظت  خود  چشمان  مانند  باید  انقالب  این 
راه  بدون  نقد  به  فقط  و  باشیم  درس  مشغول  همه  اینکه 
و  شد  خواهد  مشکل  دچار  نظام  این  کنیم  بسنده  حل 
است  قرن ها  که  بیایند  صحنه  به  باید  روحانیت  مجموعه 
در صحنه هستند؛ روحانیت برای اسالم و مشروعه بودن 

رفت«. دار  روی  بر  آن 
دارای  علمیه  حوزه  در  آموزی  علم  و  دورس  شروع 
الزامات و سبک ویژه و منحصر به فرد خود است و از این 
رو دارای امتیازات متنوعی است که موجب رشد همزمان 
تحرک  برای  را  زمینه  و  شود  می  طالب  اخالقی  و  فکری 
اجتماعی روحانیون آماده می سازد. واقعیت تاریخی آن 
از  هیچگاه  تقلید  مراجع  و  علمیه  های  حوزه  که  است 
اسالمی  انقالب  از  بعد  و  اند  نبوده  غافل  مردم  نیازهای 
حوزه  خدمات  اسالمی  نظام  نیازهای  شدن  افزوده  با 
همچنین  است.  کرده  متفاوتی  های  بخش  دارای  را  ها 
تعبیر  به  دشمن  فراگیر  افکنی  شبهه  و  فشارها  با  مقابله 
همین  و  است  تبیین  جهاد  نیازمند  رهبری  معظم  مقام 
به  واجبات ممکن است در نظر برخی اقشار بی اعتنایی 
است  ضروری  لذا  و  شود  تعبیر  جامعه  کف  های  ضرورت 
تبلیغی جدید هم  در سال تحصیلی جدید که عمال سال 
دارای  طالب  به  های  آموزش  کیفیت  شود  می  محسوب 

گردد. باالتری  کارآیی  و  هوشمندی  و  تر  دقیق  نقشه 
اخالص و ایمان مردم نشان داده است آنها به روشنی 
و  حوزه  و  دار  مردم  و  مخلص  و  کوشا  روحانیت  میان 
تفاوت  تخیالت  و  آمال  درگیر  و  اندیش  عافیت  روحانیت 
های  گام  برای  بدیلی  بی  سرمایه  همین  و  هستند  قائل 

► است.   آینده 

● سال تحصیلی جدید حوزه ها؛ آغاز سال خدمت تازه به مردم    ●

مسیری  در  ایران  های  تحریم  رفع  مذاکرات      ◄
گرفته  قرار  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای  برای  دشواری 
اعالم  آنها  خود  آماری  مراکز  اساس  بر  چنانکه  است. 
غربی،  کشورهای  و  ایران  توافق  عدم  صورت  در  شده 
رو  پیش  زمستان سرد  در  را  اروپا  تواند  انرژی می  بحران 

کند. حادی  مشکالت  دچار 
متحد  نزدیک ترین  اوضاع  آمریکا   CNN خبرگزاری 
»بحران  کرد:  توصیف  اینگونه  را  جهان  در  واشنگتن 
کروناست«.  پاندمی  بحران  از  بزرگتر  انگلیس  در  انرژی 
برای »طرح مرخصی  که  نوشت  ادامه  در  این خبرگزاری 
کرونا  پاندمی  ماهه   18 انگلیس طی دوران  در  کارکنان« 
انرژی  بحران  اّما  شد  هزینه  پوند  میلیارد   70 تقریبًا 
انگلیس  دولت  برای  پوند  میلیارد   100 از  بیش  می تواند 

باشد. داشته  هزینه 
هزینه  که  بدانید  کافسیت  مذکور  عدد  بزرگی  برای 
در  کمونیسم  فروپاشی  از  پس  انگلیس  لشکرکشی های 
که  بوده  پوند  میلیارد   72 حدود   2014 سال  تا   1991
بوسنی،  افغانستان،  عراق،  در  نظامی  مداخالت  شامل 
زخمی  های  از  نگهداری  هزینه  اضافه ی  به  لیبی  و  کوزو 

است. انگلیسی  شده  کشته  سربازان  غرامت  و  جنگ 
میلیارد   280 الحساب  علی  نیز  اروپایی  دولت های 
کنار  انرژی  بحران  از  ناشی  درد  تسکین  برای  یورو 
آمریکا  از  تبعیت  به  اروپایی  کشورهای  گذاشته اند. 
موضوع  این  کرده اند.  روسیه  گاز  و  نفت  تحریم  به  اقدام 
بحران  زمان  از  که  برسد  حّدی  به  نفت  قیمت  شد  باعث 
جمله  از  روسیه  بود.  نشده  مشاهده   2008 سال  مالی 
خالء  و  است  جهان  گاز  و  نفت  تولیدکنندگان  بزرگترین 
غرب  اقتصاد  به  سهمگین  ضربه ای  انرژی  بازار  در  آن 

است. کرده  وارد 

نفت خام  از روسیه   2019 48 کشور در سال  حداقل 
آمار  زیر  نمودار  کردند.  وارد  دالر  میلیارد   123 ارزش  به 
می دهد.  نشان  را  اروپا  قاره  جمله  از  کشورها  واردات 
لیتوانی،  مجارستان،  اسلواکی،  لتونی،  فنالند، 
این  جمله  از  فرانسه  و  سوئد  آلمان،  هلند،  لهستان، 

هستند. کشورها 
اعالم شد  بانک جهانی  در گزارش   1401 اردیبهشت 
که جنگ اوکراین منجر به بزرگترین شوک کاالیی در 50 
به  منجر  بنزین  هزینه  افزایش  است.  شده  گذشته  سال 
شد.   21 قرن  در  انگلیس  تورم  نرخ  باالترین  رکورد  ثبت 
در  خود  سطح  باالترین  به  آمریکا  و  انگلیس  تورم  نرخ 
سوخت  بحران  آن  اصلی  دلیل  و  رسید  گذشته  سال   40

است.
از  ارزان تر  هنوز  آمریکا  در  بنزین  قیمت  حال،  این  با 
اروپایی  کشورهای  اغلب  در  بنزین  تغییرات  است.  اروپا 
پایگاه  آمار  به  استناد  با  است.  هفتگی  صورت  به 
کشورهای  در  بنزین  قیمت   ،»GlobalPetrolPrices«

است: ذیل  قرار  از  اروپایی 
سوئیس)  دالر(،  نروژ)2.307  دالر(،  ایسلند)2.314 
فنالند)2.080  دالر(،  دانمارک)2.107  دالر(،   2.218
دالر(  یونان)2.031  دالر(،   2.055 هلند)   ، دالر(، 
دالر(،   1.748 ایتالیا)  دالر(،   2.013 انگلیس) 

دالر(.  1.721 فرانسه)  و  دالر(  آلمان)1.727 
مرداد  گوست|31  آ  22 روز  به  مربوط  مربوط  فوق  آمار 
در  ماشین  صاحبان  اگر  اعداد،  این  به  استناد  با  است. 
هزینه  پرکنند،  را  بنزین  باک  هفته  در  یکبار  تنها  اروپا 

شد. خواهد  دالر   400 تقریبًا  آن  ماهانه 
 19 در  تورم  شاخص  یورواستات،  داده های  اساس  بر 
شده  ثبت  میزان  باالترین  به  یورو  منطقه  عضو  کشور 

رسیده  یورو  واحد  با  ملی  پول های  جایگزینی  زمان  از 
آلمان،  فرانسه،  کشورهای  حاضر،  حال  در  است. 
لوکزامبورگ،  ایتالیا،  اسپانیا،  بلژیک،  ایرلند،  هلند، 
قبرس،  اسلوونی،  یونان،  فنالند،  پرتغال،  اتریش، 
منطقه  عضو  لیتوانی  و  لتونی  استونی،  اسلواکی،  مالت، 
یورو،  منطقه  در  تورم  شاخص  افزایش  با  هستند.  یورو 
و  سوخت  انرژی،  مسکن،  اجاره،  موادغذایی،  قیمت 
25 سال  در  که  می باشد  افزایش  در حال  نیز  حمل ونقل 

است. بی سابقه  اخیر 
 ،)IEA( انرژی  المللی  بین  آژانس  آمار  به  استناد  با 
جهان در سال 2019 روزانه قریب به 100 میلیون بشکه 
یک- آمریکا  است.  کرده  مصرف  میلیون(   99.7( نفت  

بشکه  میلیون   20.48( جهان  نفت  روزانه  مصرف  پنجم 
در روز( را مصرف کرد،  چین نیز با 13.07 بشکه و هند 

گرفتند. قرار  بعدی  رده های  در  بشکه   4.84 با 
بشکه،  میلیون   18.61 آمریکا  کشور  ده 
میلیون   10.5 روسیه  بشکه،  میلیون  سعودی10.81 
میلیون   4.86 چین  بشکه،  میلیون   5.23 کانادا  بشکه، 
میلیون   3.8 امارات  بشکه،  میلیون   4.15 عراق  بشکه، 
 3.1 ایران  بشکه،  میلیون   3.7 برزیل  نفت،  بشکه 
 70 از  بیش  بشکه  میلیون   2.75 کویت  و  بشکه  میلیون 

دارند. اختیار  در  را  جهان  نفت  تولید  درصد 
نیست.  آن  فروش  میزان  معنای  به  لزومًا  فوق  اعداد 
نفت  از  برزیل  و  کانادا  چین،  آمریکا،  نظیر  کشورهای 
نیز استفاده می کنند.  تولیدی خود برای مصرف داخلی 
عراق هم حدود یک-سوم نفت تولیدی خود را »رایگان« 
ارتش  توسط  خود  کشور  اشغال  بابت  غرامت  عنوان  به 

می دهد! واشنگتن  به  آمریکا 
کویت،  عراق،  ایران،  سعودی،  ونزوئال،  کشور  ده 

ذخایر  باالترین  نیجریه  و  لیبی  آمریکا،  روسیه،  امارات، 
سه  دارند.  اختیار  در  را  جهان  شده  شناسایی  نفتی 
از  نیمی  صاحب  جمعًا  سعودی  و  ونزوئال  ایران،  کشور 
1.55 تریلیون بشکه نفت شناسایی شده جهان هستند.
سفر  سعودی  عربستان  به  بایدن  روی،  همین  از 
سعودی  تولید  توان  حداکثر  خورد.  بسته  در  به  اّما  کرد 
آینده  ماه   6 تا  حداقل  و  است  روز  در  بشکه  هزار   150
نیز  امارات  ندارد.  صادرات  افزایش  برای  زیادی  ظرفیت 
توان  این  است.)+(  تولید  حال  در  ظرفیت  حداکثر  با 
جبهه  در  آرامش  که  داشت  خواهد  ادامه  درحالی  تولید 

باشد. برقرار  یمن 
یمن،  در  جبهه ها  آتش  شدن  ور  شعله  صورت  در 
موشک  و  پهپاد  سیبل  سعودی  عربستان  و  امارات 
در  فقط  یمن  انصارالله  شد.  خواهند  یمنی  مجاهدان 
عربستان  نفت  تولید  توانست   98 شهریور  در  حمله  یک 
آتش  دلیل  به  نیز  آرامش حال حاضر  برساند.  به نصف  را 
1401 است.   بس موقت پس از ضربات یمنی ها در عید 
نفت  خالء  جبران  برای  انگلیس  وزیر  نخست  وقتی 
روسیه عازم شیخ نشینان خلیج فارس شد، یمنی ها طی 
و  شدند  آوار  سعودی ها  سر  بر  الحصار«  »کسر  عملیات 
عربستان  در  جهان  نفتی  شرکت  بزرگترین  تاسیسات 
در  مقاومت  محور  یا  بود:  واضح  پیام  کردند.  منهدم  را 
رفاه  و  امنیت  کس  هیچ  یا  بود،  خواهد  رفاه  و  امنیت 

داشت. نخواهد 
بازار  امنیت  تضمین  قدرت  که  هستند  کشور   2 تنها 
نفت جهان را در اختیار دارند. ایران و ونزوئال. به همین 
بازگشت  خواهان  فرانسه  جمهور  رئیس  که  است  دلیل 

است. نفت  بازار  به  کاراکاس  و  تهران 
تاریخی خواهد شد؟ اروپای  ۲0۲3 در  کریسمس 

مصاحبه  یک  در  مرداد   31 روز  کشورمان  نفت  وزیر 
التین،  آمریکای  در  خوب  »مشتریانی  گفت:  تلویزیونی 
پیدا  ایران  گازی  میعانات  و  نفت  برای  اروپا  حتی  و  آسیا 
زمستان  »امسال  کرد:  بینی  پیش  نفت  وزیر  کردیم«. 
است...  انرژی  واردکننده  کشورهای  برای  سختی 
را  اروپایی  کشورهای  نیاز  از  بخشی  دارد  آمادگی  ایران 
ظلم  خودشان  مردم  حق  در  خودشان  اما  کند،  تأمین 

» . می کنند
»فقر  ائتالف  به  موسوم  نهادی  نمونه؛  عنوان  به 
خانوار  میلیون   9.2 که  است  کرده  پیش بینی  سوخت« 
قرار  سوخت  فقر  در  )مهر(  اکتبر  اول  از  انگلیسی 
افزایش  میلیون   10.5 به  ماه  دی  تا  و  گرفت  خواهند 
که  است  کرده  بینی  پیش  نهاد  این  یافت.  خواهد 
درگیر  را  کشور  سوختی  فقر  سونامی  امسال  »زمستان 
از  انگلیس  تبعیت  دلیل  به  سونامی  این  کرد.«  خواهد 

. ست یکا مر آ
روز  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  طرفی،  از 
بندی  جمع  به  خود  پاسخ  که  کرد  اعالم  چهارشنبه 
ارسال  اروپا  اتحادیه  به  را  وین  مذاکرات  از  ایران  نهایی 
چندان  تهران  برای  واشنگتن  نامه  متن  اّما  است.  کرده 
تفهیم  صراحت  به  ایران  مواضع  ندارد.  اعراب  از  محلی 
شدن  »طوالنی  یا  توافق«  »عدم  با  ایران  اوضاع  و  شده 
واشنگتن«   - تهران  میان  نامه  نگاری  پونگی  پینگ  روند 
را  اقتصادی  ریل  سیزدهم  دولت  کرد.  نخواهد  تغییری 
و  شرق  با  همکاری  حال  در  وین  با  موازی  و  داده  تغییر 
تا فصل سرما  اروپا فرصت چندانی  اّما  غرب جهان است 

ندارد.
در  سردی  زمستان  نکند؛  توافق  ایران  با  آمریکا  اگر 

► بود!   خواهد  اروپا  انتظار 

توافق نشود اروپا در زمستان سرد پیش رو یخ می زند

● بحران نفت چگونه آمریکا را تحت فشار قرار داده؟   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  ح  شر به  پرونده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002007165 شماره  رأی  1ـ 
نعمت  فرزند  پوینده  واالئی  اله  ح  رو آقای   1400114430002000327
 117 /40 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله 
در  واقع  اصلی   1956 از  فرعی   286 شماره  ک  پال از  درقسمتی  مترمربع 

 10892 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی   مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش 
  )14582 قم.)  94 خانه  دفتر   1395 /9 /22 خ  مور

گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت  سند  مقرر  موعد  انقضاء  و 
گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی 
از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا 
منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ 
اعتراض  تسلیم  از  یکماه پس  و ظرف مدت  اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  قم  دو 

قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که 

بود.  نخواهد 
1401 /06 /06 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401 /06 /21 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   2 شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به   
پروین،  آقای  علیه  کلهر  شهربانو  خانم  لها  گردیده  ثبت  2/1401ج/46  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
همگی  مهدی  و  کبری  صاحب،  علیرضا،  امیر،  ایرج،  حمید،  حمید،  علی،  گلعلی،  امامعلی،  لیلی، 
که  کرده  معرفی  قم  ثبت   2 بخش  اصلی   1947/217 ثبتی  ک  پال به  است  محکوم  علیه  محکوم  کلهر 

است. کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناسی 
خواهان  راهنمایی  با  که  رساند  می  استحضار  به   1947/217 ک  پال ارزیابی  بر  مبنی  کلهر  خانم 
کدپستی   335 ک  پال  19 و   17 کوچه  بین  جنوبی  کشاورز  متری   45  – قم  نشانی  به  مذکور  ملک  از 

گردد: می  ارائه  ذیل  شرح  به  آن  گزارش  که  گردید  بازدید   3717637789
سند  دارای  مشاعی  صورت  به  شده  ارائه  سند  کپی  مطابق  ملک  این  ملک:  ثبتی  مشخصات  الف( 
به  قم  دو  بخش   155 صفحه   340 دفتر   59304 ثبت  شماره   1947/217 ملک  شماره  به  ای  دفترچه 
زمین  قطعه  ششدانگ  سهم   3119/85 از  مشاع  سهم   436 از  مشاع  سهم   158/57 تمامی  صورت 
ع  شار بر  ملک  باشد.  می  کلهری  فرمانعلی  آقای  مالکیت  به  قم  دو  بخش   1947 از  فرعی   217 شماره 

بود. تخلیه  ملک  طبقات  همه  بازدید  زمان  در  باشد.  می  متری   45
 3 در  ساز  جنوبی  صورت  به  تجاری   – مسکونی  کاربری  با  ملک  این  ملک:  اعیانی  مشخصات  ب( 
 2/10/20341 شماره  به  پرونده  دارای  است.  گردیده  بنا  احداث  اول  و  همکف  زیرزمین،  طبقه 
شماره  به  کار  پایان  گواهی  دارای  ساختمان  باشد.  می  قم  دو  منطقه  شهرداری   75/3/13 مورخ 
است.  شده  گرفته  نظر  در  پایانکار  مطابق  طبقات  زیربنای  باشد.  می   76/3/12 مورخ   2/10/2465
پوشش  با  سالن  سالن  شامل  تجاری  کاربری  با  مترمربع   158 زیربنای  مساحت  به  زیرزمین  طبقه 

آشپزخانه  سفید،  پوشش  با  سقف  و  سفید  مابقی  و  سنگ  متر   1/2 ارتفاع  به  بدنه  و  موزاییک  کف 
اتاق  یک  و  سنگ  کف  پوشش  و  کاشی  بدنه  با  بهداشتی  سرویس  دو  سنگ،  کف  و  سرامیک  بدنه  با 
مسکونی  واحد  یک  و  مترمربع   35 مساحت   به  تجاری  کاربری  با  مغازه  دو  شامل  همکف  طبقه  است. 
صورت  به  حمام  و  دستشویی  خواب  اتاق  دو  آشپزخانه،  پذیرایی،  شامل  مترمربع   97/5 مساحت  به 
سرویس  و  آشپزخانه  بدنه   ، رنگ  و  سفید  پوشش  با  سقف  و  بدنه  موزاییک،  طبقه  کف  باشد.  می  سرهم 
زیربنای  مساحت  به  مسکونی  کاربری  با  اول  طبقه  است.  سفیدکاری  مابقی  و  کاشی  متر   2 ارتفاع  تا 
پوشش  میباشد.  تراس  و  حمام  دستشویی  خواب،  اتاق  دو  آشپزخانه  پذیرایی،  شامل  مترمربع   138
سنگ  آن  کف  و  کاشی  آشپزخانه  بدنه  رنگ  و  سفیدکاری  آنها  بدنه  و  موزاییک  خوابها  و  پذیرایی  کف 
ها  پنجره  باشد.  می  سنگ  تراس  کف  و  بدنه  پوشش  و  سرامیک  آن  کف  و  کاشی  حمام  و  سرویس  بدنه 
سرمایش  سیستم  و  گازی  بخاری  گرمایش  سیستم  است.  نماسازی  فاقد  ساختمان  است.  آلومینیومی 

است. نماسازی  فاقد  و  موزاییک  حیاط  کف  باشد.  می  آبی  کولر 
کارشناسی: نظریه  ج( 

با در نظر گرفتن کاربری، موقعیت، مساحت،  اینجانب ارزش ملک مذکور  از نظر  به موارد فوق  با توجه   
ها، شهرداری  بانک  به  بدهی  واگذاری سرقفلی، عدم  با فرض عدم  و  موثر  عوامل  و سایر  ابعاد  ع،  شوار

و سایر ادارات به شرح ذیل تعیین و اعالم می گردد:
مترمربع  هر  قرار  از  سرقفلی  واگذاری  عدم  فرض  و  تجاری  ارزش  گرفتن  درنظر  با  عرصه   -1

ریال  49/156/700/000 برابر  مترمربع   158/57 برای  و  ریال   310/000/000
مترمربع   428 /5 برای  و  ریال   26 /000 /000 مترمربع  هر  ر  قرا ز  ا اعیان   -2

ریال  11 /141 /000 /000
ریال  600/000/000 برابر   ... و  انشعابات  سازی،  حیاط   -3

و هفت  نود  و  و هشتصد  میلیارد  ریال )شصت   60/897/700/000 برابر  ارزش کل ملک مذکور جمعا 
گردد. می  ارزیابی  ریال(  هزار  هفتصد  و  میلیون 

قم،  آدرس  به  صبح    9/30 تا    9/15 ساعت   1401/07/02 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه 
یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت  )که  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از 
مبلغ  از  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد.  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند 
یک  گهی  آ این  بپردازد.  مزایده  تاریخ  از  یکماه  ظرف  را  آن  مابقی  و  نقدا  المجلس  فی  را  پیشنهادی 
مراجعه  مزایده  واحد  به  بیشتر  اطاالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 
از کسر هزینه  او پس  نپردازد سپرده  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  نمایید. و در صورتی که 
می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این   . شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده 

نمایید. مراجعه  مزایده  واحد  به  بیشتر  اطاالعات  جهت  گردد 
زارعی رضا   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402


