
ونیمطولمیکشد. میشودوطرحیکسال
در  روز  یک  از  کمتر  زائران  از  درصد   ۷۰

می مانند قم 
و گردشگری قطب قم کرد: بیان معتمدی
زیرساختهای خصوص در ولی است زیارتی
از درصد ۷۰ هستیم، حداقل در زیارت شهر
زائرانکمترازیکروزدرقممیماننددرسفر
پارکینگ برای زمین تأمین جمهور رئیس دوم
دستور در جمکران و رودخانه ورودی در

است. پیگیری
ویژه قم در سال روز ۱۳۶ داد: ادامه وی
توسعه در باید و است مختلف مناسبتهای
گیرد، صورت تالش عمومی نقل و حمل
با و است کم قم در اتوبوس میزان متأسفانه
تأمین است قرار اتوبوس ۲۰۰ شهردار تالش
زائران و مسافران از انبوهی همچنان اما شود
درمرکزشهردغدغهاصلیاستوبایدباتوجه
هزار ۱۵۰ ورود و پارکینگ هزار ۷ وجود به
نقل و حمل نظر از بهتری ساماندهی خودرو

باشیم. داشته ترافیک و
اصفهان  قم  بخش  در  السیر  سریع  قطار 

است گذاری  ریل  آماده 
استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون
و تهران قم السیر سریع قطار مورد در قم
را تکنولوژی پروژه این کرد: تصریح اصفهان
ویژه دستور جمهور رئیس میکند، ایران وارد
اصفهان قم قسمت دادند، پروژه این روی بر
از قراردادی و است گذاری ریل آماده نیز
میشود. پیگیری چین و مرکزی بانک طریق
باید آب مساله کرد: عنوان ادامه در وی
با صرفًا موضوع این و شود حل استان در
در طرحهایی نیست، حل قابل کوچری سد
یادریایخزر ازدریایعمان انتقالآب زمینه
نیز فاضالب زمینه در است، مطالعه حال در

است. اقدام دست در طرحهایی
کاظمی شهید پروژه مورد در معتمدی
که است پروژههایی جز طرح این گفت:
به کار و داشته قرارداد شرکت با شهرداری

شورا اختیار در و شده داده ارجاع شهرداری
حال در را اجرایی فرآیند و است شهرداری و

است. کردن طی
یادآور نیز اختران چهل پروژه مورد در وی
برای ماهگذشته ۶ در تومان میلیارد ۲۰ شد:
بین خوبی افزایی هم و هزینهشده پروژه این
توسعه جهت در شهرسازی و راه و شهرداری

►   دارد. طرحوجود
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رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت:

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
عنوان کرد:

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان 
خبر داد: 

مهمترین توفیق دولت 
احیــاء امیـد و اعتمــاد 

مردم بــود

سرمایه گذاری 65 
میلیـون دالری 

خارجی هــا در قــم

پرداخت ۱۱ میلیــارد 
تومان کمک بالعوض به 
موسسات فرهنگی در قم

صفحه 8 صفحه 3 صفحه 5

صفحه 2

همزمان با هفته دولتهمزمان با هفته دولت

بهره برداری از بهره برداری از ۴۰۴۰ پروژه شهری قم  با اعتباری  پروژه شهری قم  با اعتباری 
صفحه صفحه 33بالغ  بر هزار میلیارد تومانبالغ  بر هزار میلیارد تومان

 حمایت مجدد امیرآبادی نماینده قم از تیم مذاکره کننده ایران؛ حمایت مجدد امیرآبادی نماینده قم از تیم مذاکره کننده ایران؛

هر مذاکره ای که به حل مشکالت مردم منتهی شود، مورد تایید نمایندگان مجلس استهر مذاکره ای که به حل مشکالت مردم منتهی شود، مورد تایید نمایندگان مجلس است

عمرانی امور هماهنگی معاون    ◄
السیر سریع قطار مورد در قم استانداری
پروژه این کرد: تصریح اصفهان و تهران قم
جمهور رئیس میکند، ایران وارد را تکنولوژی
قسمت دادند، پروژه این روی بر ویژه دستور
و است گذاری ریل آماده نیز اصفهان قم
چین و مرکزی بانک طریق از قراردادی

میشود. پیگیری
اظهار مهر، با گفتگو در معتمدی ابراهیم
۱۴۰۱ سال در گذشته روال طبق داشت:
داشتیم افتتاح و اجرا دستور در را پروژههایی
جهت به عمرانی پروژههای بندی جمع در و
اتفاق توجهی قابل رقم جذب بودجه تزریق
با پروژه ۱۸۱ امسال دولت هفته و افتاد
بردای بهره به اعتبار تومان میلیارد ۲,۲۰۰

رسید.
استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون
منابع جذب در گذشته ماهه ۷ در افزود: قم
و شد تزریق قم به گذشته سال ۱۰ برابر ۲
دلیل به ۸۶ سال از که پروژههایی از بسیاری
همه بود مانده کاره نیمه و رها منابع فقدان
بخش امسال پایان تا و است تکمیل حال در
میرسد. برداری بهره به پروژهها از عمدهای
تعیین  قم،  بالتکلیف  پروژه های  همه 

است شده  تکلیف 
بالتکلیف پروژههای همه اینکه بیان با وی
بیان تکلیفشدهاست تعیین قم، کاره نیمه و
پردیسان در مسکن واحدی ۱۸۰ پروژه کرد:
ماه هرسه این از پس و رسید برداری بهره به
داریم. موردمسکن در افتتاحیه برنامه بار یک
اول استانهای جز کرد: عنوان معتمدی
پایشوواگذاریزمینوطراحی و نام درثبت
و هستیم پیمانکار به مسکن پروژه واگذاری و

برسانیم. سرانجام به را مسکن برآنیم
بیان استان اولویتهای مورد در وی
داشت:برنامهنظاممسائلازروستاهاواستان
رئیس سفر اساس بر مصوبه ۱۴۲ و شد آماده
شد، انجام منابع جذب که داشتیم جمهور
اخیر دهه دو در که پروژهها این از برخی
وفرودگاه ومترو بودهمانندمنوریل بالتکلیف
وسکونتگاههایغیررسمیدراینسفرتعیین

شد. تکلیف
استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون
و است مشخص دولت برنامه کرد: تصریح قم
شدهایم، اجرایی فاز وارد و شده تعیین منابع

سال تا نیز کاره نیمه پروژههای از بسیاری
آیندهبایدبهاتمامبرسد؛مگرچندپروژهبزرگ
مانندمنوریلکهدوسالونیماجرایآنطول

میکشد.
از قراردادی در قم متروی برای واگن
میشود گرفته قرض دیگر استانهای

را پروژه قرارداد گفت: مترو مورد در وی
میدهیم، ادامه را آن تهاتر طریق از و روز به
جمله از داد قرار اصالح و واگن تأمین
دست در واگن تأمین که بود مترو موضوعات
اقداماست،خطبیشاز۹۰درصدآمادهاست
استانهایدیگرقرض از قراردادی واگندر و

میشود. گرفته
نخست فاز در مترو خط افزود: معتمدی
است، آماده مطهری میدان تا کامکار قلعه از
میکشد طول که است فرآیندی واگن تأمین
مدتی از بعد و هستیم واگن تأمین حال در و
انجاممیشود. مسافرگیری و گرمشروع تست
ویبیانکرد:۷پروژهاطرافحرمازجنس
ساماندهی جاری سال در و دارد وجود تملک
قبرستاننووشیخانواحداثپارکینگشرقی
تکمیل و و یاسر عمار بلوار ۵ فاز تکمیل و
در است، اقدام دست در حرم جنوبی بخش
مدیریت و ۴۸هکتاری ازمحل منابع باره این
و یافته انتقال وسند است تأمینشده شهری

است. شهری مدیریت اختیار در
استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون
گذار سرمایه کرد: عنوان فرودگاه مورد در قم
فرودگاهباتفاهمنامهایبایداقداماتیراانجام
از بخشی و نرسیده سرانجام به که داده می
بالتکلیف گذار سرمایه و مردم گذاری سرمایه

بود.
مجموعه سفر از قبل داشت: اظهار وی
نیازمند قم که نبود باور این بر استان دولت،
دلیل این به است، المللی بین فرودگاه
بود، نشده پیموده نیز قانونی فرآیندهای
کار نفسه فی فرودگاه احداث متأسفانه
شهر و است بر هزینه و نیست سودآوری
داشته سود میتواند گردشگری و فروگاهی

. شد با
فرودگاه قم توجیه اقتصادی دارد

برای حال این با کرد: تصریح معتمدی
سرمایه با را جلساتی و آمادهایم طرح اجرای
شود انجام که کمکی هر و داشتهایم گذار
هستیم پروژه خدمت در تسهیالت زمینه در

از بعد هواپیمایی سازمان مجموعه نیز اخیرًا
توجیه نتیجهرسیدکهفرودگاه بهای جلساتی

دارد. اقتصادی
ویگفت:فرصتیکماههنیزبرایتصمیم
گیریدراختیارسرمایهگذاراستوگرنهبخش
میشود، جدا گردشگری از فروگاه احداث
گذار سرمایه دست به فرودگاه داریم سعی
زیرساختهای از یکی فرودگاه و شود انجام

است. اقتصادی تحوالت در اصلی
استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون
تکمیل جهت در است قرار دولت افزود: قم
هزار ۲ مبلغ ۱۴۰۲ سال پایان تا پروژهها
پایان تا که بدهد قم استان به تومان میلیارد
و میکنیم اخذ را تومان میلیارد ۱۲۰۰ سال
بودجه همه تخصیص دولت مساعد قول البته
مدیران توسط جذب و است امسال پایان تا
بزند. رقم قم در را خوبی تحوالت میتواند

نظر از زیادی اهمیت قم کرد: بیان وی
دولتداردوعقبافتادگیهابایدجبرانشود
اتمام به را پروژه از زیادی بخش آینده سال
دادند دستور استاندار همچنین میرسانیم،
مشخص را دستگاهی هر آینده مساله نظام
اینکه خصوص به نمانیم، پروژه بدون تا کنند
است. قانونی فرآیند و مطالعه نیازمند پروژه
مسالههای نظام کرد: عنوان معتمدی
روستا ۱۲۳ تا شده احصا نیز روستاها
جدی دغدغههای از یکی شود، ساماندهی

است. این
فشار  دکل های  زیر  منزل   ۱۸۲ تعداد 

شد شناسایی  قم  در  قوی 
زیر منازل برخی داشت: اظهار وی
۳۲ ظرفیت و دارد قرار قوی فشار دکلهای
هکتاریدرپردیسانبعدازسفررئیسجمهور
جهت به شد، تعریف خانهها انتقال برای
ملکیعددخوبیبعدازسفردراختیاراستان

است. داشته زیادی برکات و گرفته قرار
استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون
تعداد نقشه، اساس بر قبل هفته گفت: قم
بنا که شد شناسایی دکلها زیر منزل ۱۸۲
مسیر نهایت در اما شود جا به جا خانهها بود
توافقیصورت باره این در عوضشد، دکلها

شود. تجمیع دکلها تا گرفت
تومان میلیارد ۱۵۰ برآورد طبق افزود: وی
از درصد ۵۰ که است دکلها تجمیع هزینه
هزینه استان ازطرف درصد ۵۰ و نیرو وزارت

معاون عمرانی استاندار قم:

قطار سریع السیر در بخش قم اصفهان آماده ریل گذاری است

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

شهردار قم تاکید کرد:  

بلوار پیامبر اعظم)س( بهترین بستر 
سرمایه گذاری قم                                                   
صفحه 3

 در بازدید از دفتر روزنامه گویه مطرح شد؛ 

قم ظرفیت تولیدات کشاورزی و دامداری 
بسیار زیادی دارد                                                   
صفحه 6

معاون سابق وزارت بهداشت: پزشک و پرستار را نمی شود به زور به مناطق محروم فرستاد   

دست خالی مناطق محروم از درمان؛ 
»بیمارستان خالی از پزشک چه ارزشی دارد؟«                                                   
صفحه 5

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم:

برخی نمی گذارند در کمال آرامش 
برای فردوس کمک مالی جذب کنیم                                                      
صفحه 7

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

رییسهمجلسشورای یکعضوهیات   ◄
به نسبت مجلس عمومی فضای اسالمی
گفت: و کرد توصیف خوب را مذاکرات
مشکالت حل برای مذاکرات مساله و برجام
با که مذاکرهای هر استپس مردم اقتصادی
بهحل ایران ملت اقتدار و حفظحقوق،شأن
تایید مورد شود، منتج اقتصادی مشکالت
شرق، به کاری ما است؛ مجلس نمایندگان
ملت حقوق فقط و نداریم آمریکا و غرب

است. مهم برایمان
واردات درباره فراهانی امیرآبادی احمد
شرکتهای  کرد: اظهار نیز خودرو
ما دست میگویند داخلی خودروسازی
ما شرایط این در بگذارید، آزاد و نبسته را
اجازه میزنیم، جلو هم واگن فولکس از
روز تکنولوژیهای از و نکنیم ضرر ما دهید
روز قیمت به را محصولمان و کرده استفاده
ازشرکتهای ما اینصورت در و کنیم عرضه
چون شویم؛ می بهتر هم خارجی خودروساز
بسم گوییم می هم ما داریم. توانی چنین
انحصار، داشتن ضمن گذاریم نمی اما الله.
بفروشید آزاد قیمت به را خودروهایتان
را شما مدیریتی های هزینه مردم هم بعد

کنند. پرداخت
عضو و قم نماینده فراهانی امیرآبادی
شورای مجلس اقتصادی کمیسیون عضو
انجام ایسنا خبرگزاری با گفتگویی اسالمی
شود: می خوانندگان تقدیم که است داده
شورای  مجلس  مصوبه  علیرغم 
ایثارگران  وضعیت  تبدیل  برای  اسالمی 
از  برخی  هنوز  اجرایی،  دستگاه های  در 
نسبت  و  نکرده  اجرا  را  قانون  دستگاه ها 
مشمولین  استخدامی  وضعیت  تبدیل  به 
بعد  از  مجلس  ندادند.  انجام  اقدامی 
است؟ داده  انجام  اقدامی  چه  نظارتی 
دستگاهها از زیادی تعداد حاضر حال در
مشمول کارمندان وضعیت تبدیل به اقدام
نفت وزارت در تقریبا کار این کردهاند. قانون
نفر هزار ۳۶ حدود و رسیده آخر مرحله به
بهداشت وزارت در میشوند. وضعیت تبدیل
و شده وضعیت تبدیل زیادی تعداد هم
که دارند قرار آخر مرحله در زیادیهم تعداد
وضعیت تبدیل نفر هزار ۶۳ حدود مجموعا
تبدیل نیز دولت مجموعه در شد. خواهند
دستگاههای در نفر هزار ۸۷ حدود وضعیت

است. شده انجام مختلف
برای مخابرات شرکت هنوز بین این در
وزیر میکند. کارشکنی قانون این انجام
را کمکهایی و اقدامات یکسری ارتباطات
کوتاهی، با مخابرات شرکت اما داده انجام
ما راستا همین در میکند. قانونشکنی
۱۸ آن موجب به که کردیم تهیه طرحی
به مخابرات شرکت در دولت سهم درصد
همچنین میشود. تعریف ممتاز سهام عنوان
مخابرات شرکت در مردم ودیعه طرح این در
سهام به تبدیل ثابت، تلفنهای برای
اختیار در آن مدیریت و میشود مدیریتی
وزارت طرح این با میگیرد. قرار دولت
مکلف تخصصی دستگاه عنوان به ارتباطات
هیأت اعضای حرفهای صالحیت میشود
این کند، تأیید را مخابرات مدیران و مدیره
برای مرکزی بانک که است کاری همان
طرح در موضوع این میدهد. انجام بانکها
شاءالله ان که شده بارگذاری و پیشبینی
ادامه برای تخصصی کمیسیون به زودی به

میشود. ارجاع قانونگذاری مراحل
موضوع این هم نمایندگان از نفر چند با
پیگیری ارتباطات وزیر از سوال قالب در را
از دیگری تعداد از که سواالتی میکنیم.
وزارت پرورش، و آموزش جمله از دستگاهها
و پرسیدهشده بانکها از برخی برای اقتصاد
باشند. پاسخگو مجلس در وزرا زودی به باید
تبدیل برای دستگاهها از برخی استنکاف
در را قانون این اجرای و ایثارگران وضعیت
خواهیم پیگیری آییننامه ۲۳۴ ماده قالب

کرد.
با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
وضعیت  تبدیل  قانون  اجرای  موضوع 
این  اجرای  مهلت  آیا  است،  آمده  ایثارگران 

بود؟ خواهد  سال  پایان  تا  قانون 
در ایثارگران وضعیت تبدیل موضوع
است، آمده ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بودجههای
تصور و کرده کوتاهی دستگاهها اگر منتها
تبدیل عدم و ایثارگران اخراج با میکنند
اشتباه میآید، کوتاه مجلس ها آن وضعیت
پایان تا وضعیت تبدیل این اگر میکنند.
تا میکنیم تالش نگیرد، صورت جاری سال
کنیم. تکرار ۱۴۰۲ بودجه در مجددا را آن
با گرفته صورت مذاکرات طبق که البته
دیوان تخصصی نظر اداری، عدالت دیوان
به موضوع این آنکه دلیل به که است این بر
شود، می محسوب مکتسبه حقوق عنوان
،۱۴۰۲ بودجه حتیدرصورتقیدنشدندر
عدالت دیوان به ایثارگران شکایت صورت در
نفع به رأی آینده سالهای در دیوان اداری،

داد. خواهد ایثارگران

بااینوجودماازدولتانقالبیمیخواهیم
این هم انصافا کند. توجه موضوع این به
آقای توسط گرفته صورت تغییرات با اواخر
در استخدامی امور سازمان رئیس لطیفی
همکاریها سازمان، این بخشهای از برخی
شده خوب ایثارگران فراکسیون و ایثارگران با
خوب هم دستگاهها از برخی انصافا است.
و کشور وزارت آن نمونه که روند می پیش
تهران شهرداری مشخصا شهرداریهاست.
هر به ولی داده انجام خوبی پیگیریهای
کوتاهیهایی دستگاهها از برخی حال
کنند. کارکمک پیشبرد برای باید که داشتند

گالیه  مورد  موضوعات  دیگراز  یکی 
خودروهای  پایین  کیفیت  به  مربوط  مردم 
پلیس  رییس  که  جایی  تا  است  داخلی 
متعددی  موارد  در  رانندگی  و  راهنمایی 
راهکار  است؛  پرداخته  انتقاداتی  بیان  به 
خودرو  واردات   ۱۴۰۱ بودجه  در  مجلس 
این  آیا  اما  بود  بازار  کردن  رقابتی  برای 
وضعیت  بهبود  برای  تنهایی  به  راهکار 
طبیعی  حق  داشتن  و  خودروسازی  صنعت 
خودروی با کیفیت برای مردم کافی است؟
زنجیره به باید خودرو کیفیت بررسی برای
به تولیدخودرو از بخشی کرد؛ نگاه آن تولید
فوالدوورقوابستهاستوهمینامرنشاناز
دارد. فوالد قیمت و کیفیت ارزیابی اهمیت
مانند مباحثی و موتور به مربوط هم بخشی
وضعیت بررسی در باید پس است شیشه
عوامل این تمامی به آن کیفیت و خودرو

کرد. توجه
آقای به پیش چندی راستا همین در
سهام زلف دولت نباید که گفتم رییسی
را سایپا و خودرو ایران در خود درصد ۱۳
گفتم ایشان به ببندد؛ دیگران سهام به
خودرو ایران های هزینه ندهید اجازه که
در ما البته شود؛ تحمیل دولت به سایپا و
واگذاری اقتصاد، وزارت در واگذاری هیأت
بخش به را دولتی بنگاههای و فعالیتها
دولت سهام باید و کردیم تصویب غیردولتی
سازمان شود، واگذار سایپا و خودرو ایران در
سهام واگذاری به مکلف نیز سازی خصوصی
و کشور در سالم رقابت نبود اما شد، دولت
بهشرکتهایخودروسازیبرای اجازهندادن
این باعث آزاد، صورت به ها قیمت تعیین

است. شده وضعیت
خودرو ایران خودروسازی شرکتهای مثال
تولید شده تمام هزینه که میگویند سایپا و
است؛میگوییم تومان میلیون ۵۰۰ پژوپارس
را قیمت همین با پژوپارس عرضه مجوز آنها
به واردات مجوز منتها باشند داشته بازار در
ایران به دنیا خودروسازی شرکتهای سایر
که نیستیم راضی اصال چون شود داده هم
بدهند. ضرر ساپیا و خودرو ایران در آقایان
به را خودروهایشان بتوانند باید هم آنها
سایر واردات اجازه اما بفروشند آزاد قیمت
آن و شود داده هم دنیا تولیدی خودروهای
هاهمازبازارایراناستفادهکنندومردمحق
شرکتهای آن اصال باشند. داشته انتخاب
خودروسازیواردکشورشوندکهباملتایران

ندارند. مشکل
راهکار  عنوان  به  را  شما  حرف  این  آیا 
راهی  یک  اینکه  یا  شود  تلقی  مجادله ای 

می دانید؟ مشکل  حل  برای 
ادعای براساس ما است؛ حل راه یک این
تصمیم داخلی خودروسازی شرکتهای
ما دست میگویند آنها میکنیم. گیری
ما شرایط این در بگذارید، آزاد و نبسته را
اجازه میزنیم، جلو هم واگن فولکس از
روز تکنولوژیهای از و نکنیم ضرر ما دهید
روز قیمت به را محصولمان و کرده استفاده
ازشرکتهای ما اینصورت در و کنیم عرضه
چون میشویم بهتر هم خارجی خودروساز
بسم میگوییم هم ما داریم. توانی چنین
انحصار، داشتن ضمن نمیگذاریم اما الله.
بعد بفروشید آزاد قیمت به را خودروهایتان
پرداخت را مدیریتیشما هزینههای مردم هم

. کنند
انتخاب حق خودرو واردات با مردم
اول روزهای در مردم شاید داشت؛ خواهند
است اماممکن کنند انتخاب را واگن فولکس
که برسند نتیجه این به وقت چند از بعد
و شده بهتر خودرو ایران خودروهای کیفیت
چون ندارد اشکالی هیچ کنند. انتخاب را آن

است. رقابتی بازار
آرای  شفافیت  به  دیگر  موضوع 
یازدهم  مجلس  می گردد؛  بر  نمایندگان 
و  شده  فعالیتش  سال  سومین  وارد 
بیان  را  شفافیت  مطالبه  عده ای  همچنان 
پاسخ  در  مجلس  که  مطالبه ای  می کنند، 
به  را  گانه  سه  قوای  شفافیت  طرح  آن  به 
نام  به  درگاهی  آن  در  و  رساند  تصویب 
این  چقدر  کرد.  بینی  پیش  مجازی  پارلمان 
درباره شفافیت  توقع مردم  سایت می تواند 

کند؟ برآورده  را  نمایندگان  آرای 
آرای شدن منتشر حاضر حال در
است. اختیاری مجازی پارلمان در نمایندگان

انفورماتیک به اجازهای نمایندگان از برخی
پارلمان در را رأیهایشان تا دادهاند مجلس
صورت کار این و کنند اعالم مجازی
شفافیت طرح قانونیشدن با البته میگیرد.
اعالم به ملزم نمایندگان همه گانه سه قوای
دارد هم شروطی منتها شد خواهند رأیشان
برجام آرای همچون مهم آرای اینکه جمله از
آرای و شده منتشر بینالمللی معاهدات و
هیأت انتخابات همچون اشخاص به مربوط

منتشر مجلس داخلی انتخاباتهای و رئیسه
. د نمیشو

ابتدای  از  شفافیت،  موضوع  بر  عالوه 
به  مجلس  حول  حواشی  یازدهم  مجلس 
بخشی  معتقدند  برخی  است.  آمده  وجود 
به  حواشی  چنین  آمدن  وجود  به  علت  از 
ارائه  همچون  نمایندگان  از  برخی  عملکرد 
این  با  چقدر  می گردد.  بر  طرح ها  برخی 

موافقید؟ موضوع 
برخیازهمکاراندرابتدایمجلسیازدهم
قانونگذاری و تقنینی امور در کافی تجربه
ها حاشیه برخی دلیل همین به و نداشتند
در اتفاقاتی چنین که صورتی در شد، ایجاد
در مگر میداد؛ رخ هم مجلس قبلی ادوار
خودروهای نمایندگان به دهم و نهم مجالس
هیچ چرا پس ندادند سوزوکی و پارس پژو
دهم مجلس در نکرد؟ سازی حاشیه فردی
و نمایندگی ماشین عنوان به پارس ماشین
دراختیار مازاد خودروی عنوان به سوزوکی

گرفت. قرار نمایندگان
نمایندگان برای خودرو خرید موضوع در
پارس ماشین بود قرار یازدهم، مجلس
تولید که شد اعالم اما شود خریداری
است، شده متوقف اتوماتیک پارس خودروی
خودروی کردند؛ مطرح را پیشنهاد دو پس
تولید برای مجلس اینکه یا بدهند پالس دنا
درباره زمان همان کند. صبر تارا ماشین
نیز نمایندگان به دناپالس واگذاری نحوه
با دناپالس که بود این نظر یک شد؛ بحث
نمایندگان اختیار در مجلس نام به سند
حقوق از آن قسط ماهیانه و شود داده قرار
حق نماینده همچنین شود، کم نمایندگان
خودرو هزینههای همه باید و نداشته فروش
با خودرو که بود این دیگر نظر بدهد. هم را
هزینه و گرفته قرار نماینده اختیار در راننده
باشد. مجلس عهده بر آن تعمیرات و خرید
شیوه با گرفته صورت محاسبات اساس بر
تمام مجلس ضرر به میلیارد صد چند دوم
ماشین سال چهار از بعد نهایت در و شد می
به که ماند می مجلس دست روی مستهلک

بود. بیتالمال ضرر
پسمارویکرداولراانجامدادیمکهبهنفع
کرده خریداری را ماشینی بود؛ بیتالمال
را آن اقساط ماهیانه صورت به نماینده تا
نداشته هم فروش و خرید پرداختکند،حق
نماینده خود با هم خودرو هزینههای تمام و
کارهایشان انجام برای وزرا که وقتی باشد.
آیا دارند اختیار در راننده و ماشین چندین
برای نماینده یک برای شرایط حداقل نباید
شان انتخابیه حوزه در مردم کارهای انجام
فراهمشود؟دناپالستنهابهانهایبرایزدن

بود. مجلس
ودیعهمسکن پرداخت درباره دیگر موضوع
دوره، هر ابتدای در بود. نمایندگان به
خانه اجاره برای نمایندگان به مبلغی مجلس
در میزان این که میکند پرداخت تهران در
تومان میلیون ۲۰۰ یازدهم مجلس اول سال
هم پول این که بود مسکن ودیعه عنوان به
کم نماینده حقوق از ماهیانه صورت به
وام یک و نبوده حقوق پول این میشود.
هم کارمندان بگویند است ممکن است.
می منتقل تهران به شهرستان از اجبار به
مسوول و مدیرکل کارمند، همین به اما شوند

که صورتی در میشود داده سازمانی خانه
ندارد. وجود نمایندگان برای امکاناتی چنین
میگوید که داریم نمایندهای ما االن همین
برای و کرده برابر دو را اجاره او صاحبخانه
مشکل با مسکن ودیعه و اجاره پرداخت

است. شده مواجه
هر است. طرحها ارائه در دیگر موضوع
ارائه و تهیه اختیار قانون موجب به نماینده
قانون به طرح آن وقتی تا اما دارد را طرحی

هر نیست. بحث قابل اساسا نشده، تبدیل
و است خودش رفتار پاسخگوی نماینده
رئیس که میکند فرق دولت شرایط با این
باشد وزیرش اعمال پاسخگوی باید جمهور
چونتواناییبرکناریوزیرشرادارداماآقای
نمیتواند که مجلس رئیس عنوان به قالیباف
است آزاد نماینده کند. برکنار را نمایندهای
پاسخگو خود عملکرد و رفتار به نسبت باید و

باشد.
با و نمایندگی در من تجربه براساس
که کنم می اعالم قبلی، دورههای به توجه
است. سالمی بسیار مجلس یازدهم مجلس
نامهای در که داریم نمایندگانی مجلس در ما
آنها حقوق که اند خواسته رییسه هیأت به
دورههای در که وضعیتی نکند، پیدا افزایش
که داریم را نمایندهای یا نبودیم. شاهد قبل
درنامهایازهیأترئیسهخواستهازحقوقش
یا راکمکنند. یااستفادههایدیگر ناهار پول
سفرهای متقاضیان تعداد دوره این در اینکه

است. کم بسیار خارجی
است خوبی مجلس یازدهم، مجلس
از زیادی تعداد که است این ایرادش اما
کمی تجربه و هستند اولی دوره نمایندگان
فعلی مجلس نمایندگان اکثریت اگر دارند.
آورند، رأی نیز مجلس بعدی دوره برای
تشکیل را انقالب از بعد مجلس بهترین
و بهروحیهکاری اینموضوع خواهنددادکه

گردد. بازمی نمایندگان این جهادی
از  یکی  عنوان  به  شما  از  که  جا  آن  از 
برده  نام  سیزدهم  دولت  حامی  نمایندگان 
سال  یک  در  را  دولت  عملکرد  شود،  می 
باور  به  کنید؟  می  ارزیابی  چگونه  گذشته 
دارد؟ ضعفی  و  قوت  نقاط  چه  دولت  شما 
کار باشجاعت اقتصادی جراحی در دولت
اقتصاد نابودی جلوی و داد انجام را بزرگی
درسیاستخارجی گرفت،همچنین را کشور
داشت. خوبی بسیار عملکرد هم ای منطقه
در وحضور رییسجمهوری استانی سفرهای
ها بحران وقوع از بعد بهخصوص مردم میان
محسوب دولت کارنامه خوب بسیار نقاط از
مجلس با همراهی و هماهنگی شود. می
طوری به است دولت قوت نقاط دیگر از نیز
مجامع تمامی با جمهور رییس آقای که
داده، تشکیل جلسه ها استان نمایندگان
نداشت. وجود قبل دولت در که رویکردی

بحث در دولت دستاوردهای از دیگر یکی
دوراز این در است. ای هسته مذاکرات
رعایت خوبی به ای رسانه پیوست مذاکرات
شدبهطوریکهاتفاقاترخدادهدرایندور
پاشنه که داشت را قابلیت این مذاکرات از
اقتصاد به تکانهای حتی و شود کشور آشیل
اتفاق این امابهدلیلمدیریترسانهای، دهد
کردیم توصیه دولت آقایان به ما نداد. رخ
تفاوت مذاکرات، رسیدن نتیجه به از بعد که
مردم برای را قبل دور با مذاکرات از دور این

دهند. توضیح
بحث هم دولت ضعف نقطه اصلیترین
که کارهایی متاسفانه است؛ رسانی اطالع
اطالعرسانی خوبی به میدهد، انجام دولت
بدنه در الزم هماهنگی همچنین نمیشود.
جمهور رییس خود است. کم بسیار دولت
از برخی باید و کند می کار باانرژی بسیار
تحرک جمهور رییس مثل هم دولت وزرای

باشند. داشته
در  ضعف  نقاط  این  رفع  برای  شما 
سیزدهم  دولت  گذشته  سال  یک  کارنامه 

دارید؟ پیشنهادی  چه 
رسانی اطالع برای دولت به رسانهها باید
مقاممعظم بهمردمکمککنند. اقداماتش از
فرمودند نمایندگان با دیدار در هم رهبری
نمایندگان برعهده تبیین جهاد از بخشی که
مردم و است حاکمیت معنای به دولت است.

از را شهرداری و مجلس حتی امور تمامی
حال در که خصوص به میبینند دولت چشم
جناح یک از مجریه و مقننه قوای حاضر
برای دولت اقدامات باید لذا هستند سیاسی
در مردم تا شود رسانی اطالع و تبیین مردم
و مشکالت البته گیرند. قرار خدمات جریان
مردم با صداقت با هم نارساییها و کمبودها

شود. گذاشته میان در
وزیر  استیضاح  شدن  منتفی  از  بعد 
دولت  تا  شد  قرار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مجلس  به  را  صمت  وزارت  تفکیک  الیحه 
مجلس  به  زمانی  چه  الیحه  این  کند.  ارائه 

شود؟ می  ارائه 
مجلس اجتماعی کمیسیون شده قرار
و کرده آماده را صمت وزارت تفکیک طرح
برطرفکند.همچنین را نگهبان ایرادشورای
دولتهمباارسالنامهایبهشوراینگهبان،

بپذیرد. را قانون این اجرای مالی بار
بعد از تفیک وزارت صمت، نحوه معرفی 

وزرا چگونه خواهد بود؟
شدن قانونی از بعد هم موضوع این
باید و وزارتصمتمشخصمیشود تفکیک
کنیم. حل شده، ارائه طرح در را مساله

عموم  انتقاد  مورد  موضوعات  از  یکی 
گزارش  نرسیدن  سرانجام  به  درباره  مردم 
گزارش  همچنین  و  تفحص  و  تحقیق  های 
ماده  به  استناد  با  تخلفات  به  مربوط  های 
قوه  نباید  آیا  است.  داخلی  نامه  آیین   ۲۳۴
را  ها  گزارش  این  سریعتر  چه  هر  قضاییه 

دهد؟ قرار  بررسی  مورد 
قوا سران جلسه آخرین در موضوع این
که است این اژهای آقای نظر شد؛ مطرح
جنبه بیشتر تفحصها و تحقیق از یکسری
و بوده مدارک و اسناد فاقد داشته، گزارش
رییس وجود این با است. دادخواست حد در
برای باعنایتویژهشعبهویژهای قوهقضاییه
کرده تعیین مجلس های گزارش به رسیدگی

است.
تحقیق  به  مربوط  ها  گزارش  این  از  یکی 
بیان  با  و  اصفهان  مبارکه  فوالد  از  تفحص  و 

است. تخلف  تومان  میلیارد  هزار   ۹۲ آمار 
بین فرقی کند. می فرق جرم با تخلف
هزار ۹۲ میزان به جرم وقوع یا و تخلف
تخلف جا این در دارد، وجود تومان میلیارد
است آن جرم و نشده جا جابه پولی یعنی
است. شده اختالس و دزدیده میزان این که
تخلفات این قضاییه قوه باید این بر عالوه
سوی از اثبات صورت در و کرده بررسی را
مجازات شده مرتکب جرم برای دادگاه،

شود. تعیین
از بعد باید نهاده، واردات درباره مثال
مربوطه، کارهای انجام و گمرک ترخیص
است ممکن حاال شود داده بازارگاه به نهاده
گمرک ترخیص از قبل نهاده وزیر، تصمیم با
که استدالل این با شود عرضه بازارگاه به
گرفته بحران ایجاد و قیمت افزایش جلوی
تخلف قانونی نظر از کار این شاید شود.
کارش برای استداللی وزیر اما شود محسوب
تحقیق بازارگاه از مجلس شرایط این دارد.در
میشود قید گزارش در و میکند تفحص و
تن میلیون ۵ و گندم تن میلیون ۲ مثال که
عرضه بازارگاه به گمرک ترخیص از قبل ذرت
همین بعد است، گرفته صورت تخلف و شده

بیان دزدی عنوان به ها رسانه در گزارش
میشود.

نحوه  این  به  انتقاداتی  باره  همین  در 
دارد.  وجود  تفحص  و  تحقیق  های  گزارش 

دارید؟ قبول  را  انتقادات  این  چقدر 
این بعضا چون است وارد انتقاد این
میشود. مردم بیاعتمادی باعث ها گزارش
توسط باید ابتدا گزارش این که صورتی در
و میشد پیگیری و بررسی قضا دستگاه

انتشار از بعد مثال میشد. منتشر سپس
فضای در مبارکه فوالد از تفحص گزارش
مذاکره تیم اگر که شد پخش مطلبی مجازی
فوالد تخلف جلوی مذاکرات، جای به کننده
تومانی میلیارد هزار ۹۲ آورده گرفت، می را

داشت. کشور برای
مذاکرات  روزها،  این  دیگر  موضوع 
نتیجه  هنوز  اینکه  به  توجه  با  است. 
عمومی  فضای  نشده،  مشخص  مذاکرات 
چگونه  را  مذاکرات  به  نسبت  مجلس 

کنید؟ می  ارزیای 
جزییات از توضیحاتی اینکه به توجه با
فضای شده، داده مجلس به مذاکرات
خوب مذاکرات به نسبت مجلس عمومی
از یکی اخیر غیرعلنی جلسه در است.
مطرح انتقاداتی بیان ضمن نمایندگان
امتیازاتی مذاکرات، ازای به ما که کرد می
چگونگی به پاسخ در باقری آقای که نگرفتیم
کرد. اشاره آن آزمایی راستی و نفت فروش
روزه، ۱۲۰ زمانی بازه در شده قرار ظاهرا
فروخته کشورهایی به نفت بشکه میلیون ۵۰
اجازه بدون نفت خرید حق تاکنون که شود
ما شرایط این در نداشتهاند، را آمریکا
در آمریکا که کنیم آزمایی راستی میتوانیم
این میگوید؛ دروغ یا و راست تحریمها رفع
حال در چون است هوشمندانه روش یک
نفت ما از چین مانند کشورهایی که حاضر

میکنند. خریداری
عمومی  فضای  شما  که  وجودی  با 
تلقی  مثبت  را  مذاکرات  به  نسبت  مجلس 
نمایندگان  از  تعدادی  همچنان  اما  کردید 
تندی  انتقادات  قبل  دولت  در  که  مجلس 
در  می کردند،  مطرح  کننده  مذاکره  تیم  به 
به  را  انتقادات  همین  مذاکرات  از  دور  این 

می کنند. بیان  جدید  تیم 
مجلس نیست؛ اشکال دارای موضوع این
است. کرده اعتماد ای هسته کمیته و تیم به
رهبری منتخب ای هسته کمیته اعضای
نمایندگی به هم قالیباف آقای و هستند
و است هستهای کمیته عضو مجلس از
تصمیمات و مباحث خصوص در گزارشاتی
نمایندگان به را هستهای مذاکرات به مربوط
نمایندگان میکند. ارائه غیرعلنی جلسات در

دارند. اعتماد مجلس رییس به هم
هستهای کننده مذاکره جدید تیم
اختیار در را جزییات و اطالعات کشورمان
قبلی تیم که کاری میدهد، قرار نمایندگان
مذاکرهکنندهانجامنمیداد.بههرحالبرای
که است مهم این مردم نماینده عنوان به ما
از و کرده مذاکره اقتدار با کننده مذاکره تیم
کنار در موضوع این کند، دفاع ملت حقوق
دارد. اهمیت نمایندگان برای مذاکرات نتیجه
برای مذاکرات مساله و برجام کلی طور به
هر پس است مردم اقتصادی مشکالت حل
اقتدار و شأن حقوق، حفظ با که مذاکرهای
منتج اقتصادی مشکالت حل به ایران ملت
ما است؛ مجلس نمایندگان تایید مورد شود،
فقط و نداریم آمریکا و غرب شرق، به کاری
نظری این است، مهم برایمان ملت حقوق
میکند. پافشاری آن بر هم دولت که است
از عدهای یک است ممکن بین این در
نظرات مذاکرات روشهای درباره نمایندگان

►  باشند. داشته متفاوتی

حمایت مجدد امیرآبادی نماینده قم از تیم مذاکره کننده ایران؛

● هر مذاکره ای که به حل مشکالت مردم منتهی شود، مورد تایید نمایندگان مجلس است    ●
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رئیس شورای شهر قم:

 ۳۰۰۰ میلیارد تومان
 پروژه شهری تا پایان سال در 

قم افتتاح می شود

191 جاری سال ابتدای از گفت: قم شهر اسالمی شورای رئیس
رسیده بهرهبرداری به تومان میلیارد 1400 میزان به شهری پروژه
بهرهبرداری به شهری پروژه تومان میلیارد هزار 3 سال پایان تا و

رسید. خواهد
و قم شهری پروژه ۴۰ از بهرهبرداری آیین در اسالمی دکترحسین
پروژهسرمایهگذاریکهکشانغدیراظهارداشت:از۲هزارو۲۰۰
ازآن تومان پروژههفتهدولتقم،حدودهزارمیلیارد تومان میلیارد

است. شهری مدیریت پروژههای به مربوط
میزان به شهری پروژه ۱۹۱ جاری سال ابتدای از وی، گفته به
هزار ۳ سال پایان تا و رسیده بهرهبرداری به تومان میلیارد ۱۴۰۰

رسید. خواهد بهرهبرداری به شهری پروژه تومان میلیارد
رئیسشورایاسالمیشهرقمبااشارهبهاتحادویگانگیوهماهنگی
داد: ادامه قم، استان دولتی دستگاههای و شهری مدیریت بین
خدمتبهمردموتسریعدرانجامطرحهایعمرانی،جلوهمهماین

است. هماهنگی و اتحاد
معوض عرضه هکتاری ۳۲ و ۴۸ اراضی کرد: خاطرنشان وی
بافتهای بازآفرینی مرکزی، هسته ساماندهی برای قابلواگذاری
اختصاصیافته قم شهرداری به حاشیهنشینی معضالت و فرسوده

است.
را شهری مدیریت در سرمایهگذاری مبحث اهمیت اسالمی
اساسی، قانون ۴۴ اصل مطابق کرد: اضافه و داد قرار موردتوجه
ورود و است دولت اقتصادی فعالیتهای مکمل خصوصی بخش

است. اجبار سر از مباحث این به حاکمیت
روند و اصالحشده قم در سرمایهگذاری به نگاه اینکه بابیان وی
در شد: یادآور است، تکمیل حال در مستمر بهصورت نیز کنونی
باشد. موردتوجه باید سرمایهگذاری اهلیت سرمایهگذاری، مساله

کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی 
خیابان امام خمینی)ره( قم با 

اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان

مدیرمنطقهسهشهرداریقمازکلنگزنیپارکینگطبقاتیخیابان
امامخمینی)ره(همزمانباهفتهدولتبا400سلولپارکخبرداد.
مهردادروحانیوزیریدرگفتگوباشهرنیوز،بااشارهبهطرحاحداث
شهرداری سه منطقه محدوده در خمینی)ره( امام خیابان پارکینگ
معضالت از یکی عمومی پارکینگهای کمبود داشت: اظهار قم،

است. قم شهرداری سه منطقه اصلی
ادامه پارکینگ، این مترمربعی ۲۰۰ و هزار ۲ عرصه به اشاره با وی
داد:۳۵میلیاردتومانجهتتملکاراضیاینپارکینگهزینهشده

است.
مدیرمنطقهسهشهرداریقمخاطرنشانکرد:اینپارکینگطبقاتی
دولت هفته در قم شهرداری سوی از اعتبار تومان میلیارد ۱۰۰ با

شد. خواهد زنی کلنگ
طرح این پارکینگ سلول ۴۰۰ ظرفیت به اشاره با وزیری روحانی
حملونقلیشهرداریقم،اضافهکرد:طرحاولیهاینپارکینگدر۵

دارد. وجود نیز آن ظرفیت افزایش احتمال اما است، طبقه

خبـر

دولت هفته با همزمان قم شهری پروژه 40    ◄
حضور با ریال میلیارد هزار 10 بالغبر اعتباری با
رسید. بهرهبرداری به شهری و استانی مسئوالن

از افتتاح و بهرهبرداری آیین شهرنیوز، گزارش به
۴۰پروژهمدیریتشهریقمامروزباحضورمعتمدی
ذاکریان ، استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون
اسالمی شورای رئیس اسالمی دکتر قم، فرماندار
مهدی سید شهردار، نژاد سقائیان دکتر شهر،
استاندار، معاونان دیگر مقیمی ابوالقاسم و قریشی
اعضای استان، فرهنگی میراث مدیرکل ارجمندی
بههمراه معاونینشهردار و قم اسالمیشهر شورای
مجموعه در شهری و استانی مدیران از شماری
بلوار در واقع غدیر کهکشان تفریحی و خدماتی

شد. برگزار الغدیر
مانند شهری مختلف بخشهای در پروژهها این
فرهنگی ترافیک، و حملونقل خدماتی، عمرانی،

است. بوده و… پسماند سبز، فضای اجتماعی،
افتتاحیههای از اینمرحله پروژههای ازمهمترین
مدیریتشهریقمهمزمانباهفتهدولتمیتوانبه
با غدیر کهکشان سرمایهگذاری پروژه از بهرهبرداری

۲۸۵میلیاردتوماناشارهکرد.
مجتمع این برای انجامشده سرمایهگذاری حجم
سهم که بوده ریال میلیارد ۸۵۰ و هزار ۲ بر افزون
مربوطه مجوزات و عرصه به مربوط آن از شهرداری

است.
اینطرحشاخصخدماتیتفریحیازسال۹۵در
۳۲هزارمترمربعزیربناو۱۰هزارمترعرصهواردفاز
اجراشدهبودکهدرهفتهدولتامسالبهبهرهبرداری
مستقیم اشتغال ۱۳۵ حدود آن افتتاح با که رسید

است. ایجادشده
گردشگری، و تفریحی خدماتی، سرانه افزایش
برای اشتغالزایی و زائران ماندگاری ساعت افزایش
خدماتی پروژه این مهم اهداف از نفر ۱۳۰ از بیش

است. تفریحی
خصوصی بخش برای قم پردیسان ویژه موقعیت

سرمایهگذاری جهت
حاشیه در قم شهرداری هشت منطقه مدیر
بهرهبرداریازپروژهخدماتیتفریحیکهکشانغدیر

دربلوارالغدیربااشارهبهاهمیتبحثسرمایهگذاری
پروژههای داشت: اظهار شهر پیشرفت و توسعه در
سرمایهگذاریمانندپروژهکهکشانغدیرباعثرونق

میشوند. شهر توسعه و
مجموعه اینکه بیان با علیاکبری محمدحسین
آمادههمکاری درحوزههایمختلف مدیریتشهری
قم شهرداری کرد: ابراز است، سرمایهگذاران با
سرمایهگذاران از مختلف مشوقهای با همواره

میکند. حمایت
کهکشان پروژه از بهرهبرداری به با ادامه در وی

مترمربع ۱۰هزار از بیش مجموعه این افزود: غدیر
کورت، فوت نظیر کاربریهایی کهشامل دارد زیربنا

است. و… شهربازی پذیرایی، تاالر سینما،
بهموقعیتویژهومناسباین بااشاره علیاکبری
سرمایهگذاری جهت خصوصی بخش برای منطقه

گفت:ظرفیتهاییمانندبوستانغدیر،سرانهفضای
۵۰هکتاری سایت مناطق، دیگر نسبت به باال سبز
ازجمله و… منطقه مکانی موقعیت ملل، بوستان

است. سرمایهگذاران برای پردیسان مزایای
رونمایی قم در شهر" "سرای مجازی فرهنگسرای

شد
همچنینحجتاالسالمسیداحمدطباطبایینژاد
درآیینبهرهبرداریاز۴۰پروژهشهریقمورونمایی
و ازفرهنگسرایمجازیسازمانفرهنگی،اجتماعی
اظهار دولت، هفته مناسبت به قم ورزشیشهرداری

از بهرهگیری با شهر سرای برخط سامانه داشت:
توانشرکتهایدانشبنیانبومیبرایایجادارتباط
شهری مدیریت مجموعه و شهروندان بین دوسویه

است. شده راهاندازی
نرمافزاروفرهنگسرای این بهگفتهوی،درقالب
و مختلف دورههای ثبتنام امکان آن، مجازی
شهرداری و شهروندان بین تعاملی فضای همچنین

است. آمده وجود به
ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان سرپرست
به سامانه این قالب در داد: ادامه قم شهرداری
شده عملیاتی شهروندان مجازی خدمت میز نحوی
آن بازخورد و مورداستفاده شهروندان نظرات و
شهری تصمیمگیریهای در مدیران مورداستفاده

بود. خواهد
زمینتنیسبوستانعلویقمبهبهرهبرداریرسید
زمین از بهرهبرداری به اشاره با همچنین وی
این داشت: اظهار علوی بوستان مجموعه تنیس
و بوده برخوردار الزم استانداردهای از تنیس زمین
این ملی زمینهای از یکی بهعنوان آن از میتوان

یادکرد. ورزشی رشته
تنیس زمین این احداث باالی کیفیت و ویدقت
برای کرد: خاطرنشان و داد قرار توجه مورد را
بهرهبرداریوافتتاحازاینطرحورزشیدرمجموعه
تومان میلیارد یک بر افزون علوی، بوستان تفریحی

است. انجامشده سرمایهگذاری
ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان سرپرست
احداث خاطر به زمین این کرد: ابراز قم شهرداری
قمتالش وشهرداری آقایاناست ویژه باز درفضای
جهت زمینی ورزشی، آینده پروژههای در میکند

کند. احداث نیز بانوان استفاده
دوره این افتتاحیههای اعتبارات مجموع
ریال میلیارد هزار ۱۰ بالغبر شهرداری، طرحهای

►  است. بوده

◄شهردارقمگفت:درقمیکیازبسترهاییکه
موفق تولیدخدمت و سرمایهگذار درجذب میتواند

اعظم)ص(است. پیام بلوار باشد،
بهگزارششهرنیوز،دکترسیدمرتضیسقائیاننژاد
پروژه و قم شهری پروژه ۴۰ از بهرهبرداری آیین در
هفته مناسبت به غدیر کهکشان گذاری سرمایه
هدف و نیت کاری هر در اینکه به اشاره با دولت،
بسیارمهماست،اظهارداشت:همچنینبرنامهریزی
است. اقدام یک اصلی ارکان از عمل در انسجام و
شان حفظ پروژهها در ما نیت اینکه بیان با وی
نیز سبز فضای مباحث در کرد: مطرح است، قم
است. انجامشده مؤثری بسیار اقدامات خوشبختانه
در تومان میلیارد هزار ۱۳ داد: ادامه قم شهردار
که شرایطی در است افتتاحشده پروژه ۱۴۰۰ سال
تومان میلیارد هزار ۴ حدود در شهرداری بودجه

است.

نیزحدودچند پایانسال تا اینکه به اشاره با وی
میشود، افتتاح قم در پروژه تومان میلیارد هزار

ما هدف و است مردم با خدمت تولید کرد: عنوان
زمینه این در مناسب زیرساختهای آمادهسازی

است.
کشور، در متأسفانه اینکه بر تأکید با سقائیاننژاد
است، نکرده پیدا را خود جایگاه سرمایهگذار
خاطرنشانکرد:درقمیکیازبسترهاییکهمیتواند
باشد، موفق خدمت تولید و سرمایهگذار جذب در

است. اعظم)ص( پیام بلوار
باهمکاریمجموعهمدیریت اینکه به اشاره با وی
منطقه این زیرساختهای هستیم تالش در استان،
که تملکهایی همچنین کرد: تصریح شود، حاضر
پیگیری حال در نیز شود، انجام منطقه این در باید

است.
پارکینگ هزار ۶ ظرفیت اینکه بیان با قم شهردار
داریم، قم در موتور پارکینگ ۱۰۰ و ۲هزار و خودرو
از بیشتر بسیار شهر نیاز متأسفانه شد: یادآور

خصوص در الزم پیگیریهای و است ظرفیت این
است. انجام حال در شهر برای زمین تخصیص

ویادامهداد:معاونرئیسجمهوروعدهدادندکه
۲۰۰هکتاراززمینهایاطرافجمکرانبهپارکینگ
مختلف مراسمهای در میتواند که یابد اختصاص
برطرف را مشکالت از بسیاری شعبان نیمه ازجمله

کند.
سقائیاننژادبااشارهبهاینکههزارو۱۰۰پارکینگ
سال پایان تا میکنیم تالش و آغاز ۱۴۰۲ سال در
به کرد: ابراز برسانیم، بهرهبرداری به نیز آینده
ثمررساندناینپروژههاتنهاباوحدتوهمدلیانجام

شد. خواهد
نشاط و شادابی ایجاد ما هدف اینکه بیان با وی
شادابی ایجاد کنار در کرد: ابراز است، مردم برای
مناسب زیرساختهای آمادهسازی رویکرد نشاط و

►    میشود. دنبال نیز فرهنگسازی برای

شهردار قم تاکید کرد:

● بلوار پیامبر اعظم)س( بهترین بستر سرمایه گذاری قم    ●
تالش مدیریت شهری برای ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه

همزمان با هفته دولت

● بهره برداری از ۴۰ پروژه شهری قم با اعتباری بالغ  بر هزار میلیارد تومان    ●

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
تصرفات قم دو منطقه امالک و اسناد ثبت اداره در مستقر اختالف هیأتحل
براساس را مذکور قانون طبق تشکیلی پروندههای متقاضیان مفروزی مالکانه
تایید آراءذیل بهشرح پرونده در استنادمدارکموجود به و کارشناسان گزارش

نمودهاند.
کالسه پرونده به مربوط ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۰۷۰ شماره رأی ۱ـ
ششدانگ سیفعلی فرزند بهرامی جلیل آقای ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۸۱
قطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبمساحت۱۴۴مترمربعپالکشماره۵۸
فرعیاز۱۹۵۰اصلیواقعدربخشدوثبتقممبایعهنامهعادیوخریداریمع
الواسطهازسیدمحمدحسینیخواهورضاعیسیآبادیصفحه۲۱۷دفتر۱۳۱.

)۱۴۲۷۴ الف م (
کالسه پرونده به مربوط ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۳۶۲ شماره رأی ۲ـ

ششدانگ محمد دین فرزند البرز هادی آقای ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۷۸
قطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبمساحت۱۵۹/۵۰مترمربعدرقسمتیاز
پالکشماره۵فرعیاز۲۱۷۳اصلیواقعدربخشدوثبتقممبایعهنامهعادی

)۱۴۲۷۵ الف م (.۳۷۸ دفتر ۵۴۸ صفحه البرز محمد دین از
کالسه پرونده به مربوط ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۹۹۶ شماره رأی -۳
ششدانگ علی حیدر فرزند ترابی عبدالله آقای ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۹۳
قطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبمساحت۱۴۰مترمربعدرقسمتیازپالک
شمارهفرعیاز۲۱۸۶و۲۱۸۵اصلیواقعدربخشدوثبتقممبایعهنامهعادیو
خریداریمعالواسطهازرجبعلیعبادیکجانیطیسندقطعیشماره۷۶۲۱۰

)۱۴۲۷۶ الف م قم.) ۳ دفترخانه ۱۳۶۸/۱۲/۱۵ مورخ
موردتاییدقرارگرفتهوازآنجائیکهمقررگردیدهاستپسازنشرآگهیوانقضاء

باتوجهبهعدمدسترسیبهمالکین موعدمقررسندمالکیترسمیصادرگردد
ذینفع اشخاص چنانچه تا آگهی روز ۱۵ فاصله به نوبت دو در مراتب مشاعی
اعتراضیداشتهباشندظرفمدت۲ماهازتاریخانتشارآگهینوبتاولاعتراض
رااخذوظرفمدت آن ورسید ثبتاسنادمنطقهدوقمتسلیم اداره به را خود
یکماهپسازتسلیماعتراضبهادارهثبتبهدادگاهمراجعهودادخواستخودرابه
مرجعقضائیتقدیموگواهیآنرابهاینادارهتحویلنمایندالزمبهتوضیحاست
کهصدورسندبراساسقانونمذکورمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنخواهدبود.

تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۱/۰۵/۲۵
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۱/۰۶/۰۹

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

برنامه تهیه راهبردی، سند تدوین عموزاده    ◄
جذب اتباع، برای فرهنگی پیوست جامع و مفصل
برای فرهنگیبالعوض تومانکمکهای میلیارد ۱۱
از بخشی مرتفعشدن راستای در فرهنگی موسسات
جدید دوره های فعالیت جمله از را ها آن مشکالت

کرد. عنوان
هشتم خبری نشست در عموزاده علی امیر دکتر
با دولت هفته گرامیداشت مناسبت به ماه شهریور
حضوراصحابرسانهدرتاالرفرهنگوهنربرگزارشد،
ضمنتسلیتاربعینحسینیبیانکرد:رایجشدهدر
هفتهدولتروندپیشرفتهاودستاوردهایجمهوری
در این کنند می مقایسه طاغوت نظام با را اسالمی
حالیاستکهاینمقایسهچنداشکالدارد،ابتدااین
کهماانقالبنکردیمکهخودرابانظامطاغوتمقایسه
جایگاهی و نبوده درست حق و ظلم مقایسه و کنیم
ندارد،ثمرهنظامجمهوریاسالمیشهداوعبودیتو

بههدفاصلیخلقتاست. راهیابی برای کمک
عموزادهتدوینسندراهبردی،تهیهبرنامهمفصلو
میلیارد اتباع،جذب۱۱ برای فرهنگی پیوست جامع
موسسات برای بالعوض فرهنگی های کمک تومان
مشکالت از بخشی شدن مرتفع راستای در فرهنگی
آنهاراازجملهفعالیتهایدورهجدیدعنوانکرد.
انتشارات ۴۴۱ و هزار ۲ اینکه بیان با عموزاده

دارد، وجود قم در هنری و فرهنگی موسسه ۴۷۸ و
افزود:باتوجهبهوظیفهوتواناینادارهکلاختصاص
توان می البته نیست پذیر امکان نشریات  به دفتر
بخشیازمبالغرهندفاتررادرقالبوامپرداختکرد.
سالن چهار آینده ماه یک در که این بیان با وی
جهانی استاندارهای با قم شهر بزرگ بازار در سینما
دفاع موزه باغ کرد:سینمای اضافه افتتاحمیشود،
مقدسقمنیزدردستراهاندازیاستوبرایهفته

شود. می افتتاح مقدس دفاع
داریم استانهشتسینما در تأکیدکرد: عموزاده
کهدرحالحاضرچهارسینمافعالاستوبقیهدارای
مرتفع زودی به که تعمیراتیهستند و فنی مشکالت

خواهدشد.
با استان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره کل مدیر
کنگره دومین برگزاری امسال آبان اواخر اینکه بیان
رایزنی با افزود: داشت، خواهیم را شهدا سراسری
انجامشدهیکفیلمبهکارگردانیجوادافشاربرایآن
نیزمشخص آن کننده تهیه و کنگرهساختهمیشود
بههمین نیز شدهاستهمچنینقراردادیکنمایش
مناسبتباادارهکلهنرهاینمایشیوزارتفرهنگو

است. انعقاد حال در اسالمی ارشاد
در ها فیلم برخی اکران عدم مورد در عموزاده
استانقماظهارکرد:استانقمویژگیهاومختصات

اکران فیلمهادرقمهم اکثر راداردولی خاصخود
شود. می

برای بودجه ردیف احیای :درصدد یادآورشد وی
بود. خواهیم مطبوعات خانه

اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره اینکه بیان با

قطعهزمینیبهمساحت۲۵هزارمترمربعدراختیار
مجتمع مربع متر هزار سه میزان این از افزود: دارد،
فرهنگیساختهشدهوفعالیتهایمناسبیازجمله

پردیسان،  منطقه توانمندسازی نمایشگاه برگزاری
سیار مطالعه های سالن و کتابخانه طرح اجرای
داشتندوتقاضاداریمکه۷هزارمترمربعدیگربرای

شود. لحاظ فرهنگی مجتمع این دوم فاز احداث
ویادامهداد:برای۱۵هزارمترمربعباقیمانده

و فرهنگ اهالی اختیار  در را زمین که کردیم تقاضا
هنرواصحابرسانهقراردهیمکهموردموافقتوزارت

واستانداریقرارگرفت.►

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عنوان کرد:

● پرداخت ۱۱ میلیارد تومان کمک بالعوض به موسسات فرهنگی در قم    ●
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◄ معاوناقتصادیاستاندارقمگفت:37واحدراکد
ونیمهراکددرسالگذشتهبا70میلیاردتوماناعتبار
بهچرخهاقتصادیوتولیددراستانقمبازگشتهاست.
امیدیاندر ازقم،محسن روابطعمومی بهگزارش
دولت هفته گرامیداشت ضمن خبرنگاران با گفتوگو
آتی ماههای در شده آغاز روند ادامه در کرد: اظهار
کشاورزی، و صنعت حوزه در اقتصادی طرحهای نیز
خدماتوگردشگریبهبهرهبرداریمیرسداستکه
البتهمنظورازگردشگری،زیارتوگردشگریمذهبی

است.
287 از بیش افزود: قم استاندار اقتصادی معاون
وبزرگدریکسال طرحدرصنایعکوچکومتوسط
گذشتهبهبهرهبرداریرسیدهکهحجمسرمایهگذاری
از6900 اشتغالبیش و تومان میلیارد بر2800 بالغ

نفردرسهحوزهاست.
راکد واحدهای احیای حوزه در کرد: تصریح وی
میشود راکد واحدی وقتی شد، آغاز ویژهای کارهای
علتعمدهآنعدمتواناییبهرهبرداردرحوزهنقدینگی

انسانیاست. نیروی و مدیریتی یابحث و
امیدیانبیانکرد:وقتیطرحیرابهرهبرداریکنیم
را بتوانیمسرمایهای اگر است؛ نیاز گذاری سرمایه به
تا30درصدتزریقکنیمواحدمیتواندبهجریانتولید
بازگردد،دراینراستااحیایواحدهایراکدونیمهراکد

دردستورکاراست.
ویعنوانکرد:درطولیکسالگذشته37واحد
70 بر بالغ سرمایهگذاری با و دولت هدفگذاری با
میلیاردتومانکهعمدتاتسهیالتبانکیاستبهمدار

ایجادشد. اشتغالجدید و400 بازگشته تولید
معاوناقتصادیاستاندارقمخاطرنشانکرد:درهر
سهحوزهخدماتوکشاورزیوصنعتبایدبرنامهریزی
کنیم،مامزیتویژهایدرحوزهزیارتداریموباتوجه
بهاینکهدرمسیرراهمواصالتی17استانهستیم،از

برخورداریم. دسترسیخوبی
برای الزم زیرساخت اینکه به توجه با گفت: وی
ماندگاریبیشازیکروزرانداریممتاسفانهتوقفبالغ
بر50درصدزائراندرقمکمتراز6ساعتاست،براین

هستیم. زیرساختها تامین درصدد اساس
امیدیانافزود:قمپایگاهاهلبیت)ع(ومرکزتشیع

وحوزهعلمیهاستوقطباولنشرآثارمذهبیاست
اگر میکند، فراهم زائران برای فراوانی جاذبه این و
زیرساختهایاقامتیوتفریحیومذهبیتامینشود،

از24ساعتمیرسد. بهبیش زائر ماندگاری
نقش کرد: بیان سرمایهگذاری حجم مورد در وی
سرمایهگذاری در را خود تسهیالت قالب در دولت
تومان میلیارد هزار 8 گذشته سال در میدهد، نشان
شده پرداخت مختلف بخشهای در دولت تسهیالت
و صنعت در تومان میلیارد هزار 7 از بیش که است
کشاورزیوگردشگریومسکناستوبخشیازآنبه

است. یافته تخصیص فرزندآوری و ازدواج وام
یک در کرد: عنوان قم استاندار اقتصادی معاون
دههگذشتهعقبماندگیجدیدرمسکنداشتهایمو
برایخودمان را ریاستجمهوری نگاه درحالحاضر
میلیونمسکندرکشور تاوعدهیک تکلیفمیدانیم
تحققیابد،دراینبارهازبانکهادرپرداختتسهیالت

دارد. وجود بیشتری انتظارات مسکن
کرد: قمخاطرنشان در معادن فعالیت مورد در وی
مهمترینمعدنقم،معدنمنگنزاستکهحجمتولید
قابلتوجهوعیارباالییدارد،اماسالهادراینبخش

آوردهحداقلیداشتهاست. و خامفروشیمیشد
امیدیانتصریحکرد:یکواحدباسرمایهگذاریچند
تا نیزارجانماییشده پهنهصنعتی مجموعهمعدندر
محصولرابهفروسیلیکومنگنزتبدیلکند،اینمجموعه
بهجای بیفتد، اتفاق اگر و ابنیهاست درحالساخت

خامفروشیتا70درصدرامیتواندفرآوریکند.
ویدرموردجذبسرمایهگذارگفت:دوشاخصمهم
طرحها اینکه نخست است، توجه مورد زمینه این در
بسته مزیتها، براساس و باشد توجیه دارای و آماده
هایپیشنهادیراداشتهباشیمکهدراینزمینهاطلس
احصا مزیتها و است تدوین حال در سرمایهگذاری

داریم. فرصتشناساییشده یکسری و میشود
دوم موضوع افزود: قم استاندار اقتصادی معاون
داشته را سرمایهگذاری فرآیند تسهیالت اینکه
در سرمایهگذاری واحد پنجره راستا این در باشیم،
در تاهمهدستگاهها اجراست دردست مرکزی قالب

شوند. منسجم خدمت میز اعطای
توضیح نیز اشتغال ویدرموردوضعیتتسهیالت

وام توماندر مبلغ1407میلیارد ازتبصره16 داد:
قرضالحسنهدراشتغالپایداردرمناطقکمبرخوردار
سهمداریموسهماستانیمانیز2200میلیاردتومان
بودجه از تومان میلیارد 3600 مجموع در است،

میشود. ابالغ دستگاهی برش در امسال
ناحیه 4 و صنعتی شهرک 7 کرد: بیان امیدیان
صنعتیویکپهنهصنعتیدرنیزارداریمکه60درصد
فعالحدود1400 واحد ازمجموع2300 و ازصنایع

است. مستقر صنعتی نواحی و شهرکها در واحد

ویعنوانکرد:برایصنایعیکهدرشهرکهامستقر
هستندوذیلشرکتشهرکهایصنعتیفعالیتدارند
تولید زمینه ورفعمشکالتشاندر زیرساخت تامین در
دارند، را آسیب اینمجموعههاکمترین و داریم برنامه
به درشهرکها را واحدها درعرصهصنعت داریم سعی
از واگذاریخارج دیگر و کنیم مدیریتمستقر واسطه
شهرکنداریممگراینکهموضوعخارجازشهرکباشد.
اولویت کرد: اظهار قم استاندار اقتصادی معاون
نگاه است، شهرکها در واحدها واگذاری در اول
توسعه هدف با و نیست انتفاعی شهرکها شرکت

میکند. واگذار را زمین صنعت
نقش به نگاهمان کوچک صنایع در گفت: وی
البتهصنایع است، اشتغال ایجاد تعهد در آن کلیدی
مدیریت باید و دارند بیشتری آسیبپذیری کوچک
کنیمومنابعبهتریدراختیارآنهاقرارگیرد،دراین
مواجه نقدیگی تامین با کشاورزی واحدهای راستا
واحدهای به وام پرداخت اینکه به توجه با و شدند
بیشتریدر وگستردگی تراست ارزان و کوچکآسان

هستند. ویژهای حمایت مورد دارد تولید شبکه

همراهی دولتی بانکهای داد: ادامه  امیدیان
بانکهای اما دارند دولت سیاستهای با خوبی
خصوصیکهتوانجذبباالییازمنابعدارندتعهدات
خودراانجامنمیدهند،ازنظرقانونیباید60درصد
ازمنابعرادراستانهزینهکنندامااهمالمیشودو

شود. حل بخش این در مشکالت کردهایم تالش
بامشارکت و18 تبصره16 ازمحل بیانکرد: وی
18دستگاهو11بانکتامیناعتبارمحققشدهمعادل
1000میلیاردتوماندرسالقبلبودهاست،درحالی
و بوده تومان میلیارد بانکها1800 از یکی تعهد که

فقط60میلیاردتسهیالتپرداختکردهاست.
کرد: تصریح قم استاندار اقتصادی معاون
اولویتهایدولتدراشتغالوتولیددرتبصره16و18
درکشور60 اعتبارات نشانمیدهد،مجموع را خود
هزارمیلیارددرسالگذشتهبودهودولتجدید187
هزارمیلیاردتومانراپیشنهاددادهومصوبکردهاست

کنیم. برنامهریزی آن برای حتما باید که
ویگفت:نگاهدولتهمیناستوسهماستانقم
سهبرابرشدهوباتوجهبهبرشهایاستانیبایدبرای
یک اشتغال در کنیم، برنامهریزی صددرصدی جذب
میلیوننفریکشورسهمقم19هزارو400نفراست

کهامیدواریمدرسال1401بهاینعددبرسیم.
نیز سلفچگان ویژه منطقه داد: ادامه امیدیان
مزایایخوبیبرایسرمایهگذاریداردودراینمنطقه
احداث حال در واحد 37 و داریم فعال واحد 140
ساختمانوایجادخطتولیداستکهحداقل20مورد

میرسد. بهرهبرداری به سال پایان تا
ویتصریحکرد:160میلیاردتومانبودجهموردنیاز
اتصالخطراهآهنمنطقهویژهبهخطسراسریاست
محل از تومان میلیارد 65 دولت همت با تاکنون که
دیگر تومان میلیارد 35 و شده تامین سفر اعتبارات
که دارد کسری تومان میلیار 60 و میشود تامین نیز

است. آن تامین دنبال منطقه مدیرعامل
اگر کرد: بیان قم استاندار اقتصادی معاون
به آینده سال پایان تا اینطرح فراهمشود اعتبارات
بهرهبرداریمیرسدوفقطپلعرضیکهازگذرگاهقم
اراکبایداحداثشودباقیماندهوسایرزیرسازیآن

►   است. تکمیلشده

◄سرپرستسازماناتوبوسرانیشهرداریقمگفت:باتوجهبهاین
کهدرآستانهنیمهدومسالقرارداریموبابازگشاییمدارسودانشگاهها
راستا در را خود تالش همه میکند پیدا افزایش اتوبوسها مخاطبین
درگذشته که استانداردی به تا انجاممیدهیم اتوبوسها تعداد افزایش

برسیم بود بیانشده
ترافیک و آلودگی کاهش های راه مهمترین از عمومی ونقل حمل
بین در امر این رواج و استفاده در متعددی عوامل که است شهری
شهروندانتاثیرگذارهستند؛عالوهبرفرهنگسازیدربینشهروندان،
نقش نیز و... اقتصادی صرفه سرعت، افزایش دسترسی، در سهولت

دارند. عمومی نقل و حمل مردم استفاده افزایش در مهمی
ابتدایسالجاریبیانشدهبودکهحدفاصلزمانی درحالیکهدر
اتوبوسهادرشهرقمبه۱۰تا۱۵دقیقهرسیدهاستبعدازگذشتچند
ماهشاهدافزایشاینفاصلهزمانیهستیم؛امریکهباعثتراکمجمعیت
دراتوبوسها،افزایشزمانسفرو...میشودکههرکدامازاینپیامدها
میتواندسببکاهشتمایلمردمبهاستفادهازحملونقلعمومیشود.
گفتوگو در قم، شهرداری اتوبوسرانی سازمان سرپرست نیک، علی
اتوبوسبه ابتدایسالجاریسرفاصلهرسیدن باایسناعنوانکرد:در
که بود زمانی برای امر این اما بود اعالمشده دقیقه تا۱۵ ۱۰ ایستگاه

بود. فعال درشهر اتوبوس دستگاه ۱۶۰
از تعدادی راهاندازی و بازسازی با رابطه در مشکالتی کرد: بیان وی
تأمین شهر  نیاز مورد اتوبوس تعداد نتوانستم و داشت وجود اتوبوسها

یافت. افزایش اتوبوسها زمانی فواصل خاطر همین به کنیم
ویادامهداد:دردوماهاخیرهمهتالشمانراکردیمتابتوانیمتعداد
داشته را انتظار کمترین شهروندان که برسانیم حدی به را اتوبوسها
مختلف دالیل به که اتوبوس دستگاه ۳۰ نیز راستا همین در و باشند
برسد. به۱۳۰دستگاه اتوبوسها تعداد تا واردچرخهشدند بود متوقف
سرپرستسازماناتوبوسرانیشهرداریقماضافهکرد:باتوجهبهاین
کهدرآستانهنیمهدومسالقرارداریموبابازگشاییمدارسودانشگاهها
راستا در را خود تالش همه میکند پیدا افزایش اتوبوسها مخاطبین
درگذشته که استانداردی به تا انجاممیدهیم اتوبوسها تعداد افزایش

برسیم. بود بیانشده
ویاضافهکرد:تالششدهاستکهفاصلهزمانیاتوبوسهابیشاز۱۵
تعمیرات یا و اتوبوسدچارتصادف اوقاتیک از امابرخی نباشد دقیقه
اساسیمیشودکهمجبوراستازخطخارجشودوهمینخروجسبب

میشودکهفاصلهاتوبوسهاتا۲۰دقیقهبرسد.
نیکباتأکیدبراینکهسرفاصلههانبایدبهبیشتراز۱۵دقیقهبرسد،

ناوگان بودن نو و اتوبوس تعداد در کشور در شهر اولین تقریبًا گفت:
هستیموبسیاریازشهرهابهیکسومویکچهارمرسیدهاندومشکالت
بامدیریتشهریخوبیکهصورتگرفتهاستتقریبًا اما متعددیدارند
مردم شآن این از بیش میکنیم تالش و داریم کشور در خوبی وضعیت

رعایتشود. قم
ویبااشارهبهاینکهخطاتوبوسیرانداریمکهسرفاصلهآنبیشاز۲۰
دقیقهباشد،اظهارکرد:بسیاریازخطوطسرفاصلهکمتراز۱۴دقیقه
دارندامابرخیازخطوطمسافرکمیدارندواستقبالیازآننمیشودبه
همینخاطرمجبورهستیمسرفاصلهآنراافزایشبدهیم؛تابهجایآن

خطوطکهتقاضایبیشتریدارندراافزایشبدهیم.
خط مثال برای افزود: قم شهرداری اتوبوسرانی سازمان سرپرست
باجکهراتوبوسیروزانهبیشاز۲۰۰مسافرسوارنمیکنددرحالیکه
براساساستانداردهابایدهراتوبوس۷۰۰تا۸۰۰مسافردرروزجابهجا
کندوکمترازاستانداردبودنتعدادمسافرانزنگخطریاستتادرآن

کنیم. نظر تجدید
هر اتوبوس ماهانه ۶۰ میلیون تومان هزینه دارد

برای کنند استفاده عمومی نقل و حمل از مردم اگر داد: ادامه وی
خودمانوظیفهمیبینیمکهدرآنمسیرخدماتبیشتریراارائهبدهیم
پردیسان و نیروگاه )ع(، ابراهیم امامزاده خط در شهروندان مثال برای
خدمت خاطر همین به داشتند عمومی نقل حمل از خوبی استقبال

است. یافته افزایش مسیرها این در رسانی
نیکبیانکرد:هراتوبوسدرماه۶۰میلیونتومانهزینهداردومردم
چهاستفادهکنندویانکننداینهزینههاثابتاستکهاینهزینهفارغاز
نزدیک اتوبوس زیرادرحالحاضرخریدیک اولیهاست؛ سرمایهگذاری

بهششمیلیاردتومانهزینهمیشود.
دارد ومشکالتیکهوجود باوجودهزینهسرسامآور اینکه بیان با وی
تالشمیکنیمکهبهترینسرویسدهیرابهمردمارائهبدهیم،یادآوری
شد:برخودوظیفهمیبینیمکهحملونقلعمومینیزهمانندآب،برق
نباید شهروندان همچنین بگیرد قرار مردم دسترس در سهولت به گاز و
متر ۷۰۰ از بیش تاکسی ایستگاه یا و اتوبوس ایستگاه به رسیدن برای

کنند. روی پیاده
کمبود اتوبوس های شهری به خاطر ارائه سرویس  به علوم پزشکی  

نیست
از یک هیچ گفت: پزشکی علوم سرویسهای با رابطه در نیک
سرویس در ماشینها از برخی و نشدهاند خارج خطوط از اتوبوسها
پارک در که بودند سازمانی آنها رانندگان و میکردند فعالیت دربستی

علوم سرویس پزشکی علوم درخواست با که بودند مستقر شمالی سوار
گرفتند. عهده به را پزشکی

نقل و بهحمل مردم کنیم کاری است این ما رسالت کرد: تأکید وی
نقلیهشخصیکمتراستفاده ازوسیله تا باشند عمومیدسترسیداشته
کنند؛زیراوسیلهنقلیهشخصیعالوهبراینکهآلودگیایجادمیکنندبه
زیرساختهاآسیبواردمیکندومصرفسوخترانیزدرکشورافزایش

میدهند.
این اینکه بر تأکید با قم شهرداری اتوبوسرانی سازمان سرپرست
ماشینهاجزآمارنبودندوازرانندگانملکیسازمانهستند،ادامهداد:
به خودروشخصی ۱۲۰۰ نمیدادیم انجام را پزشکی علوم سرویس اگر

میشد. بیشتر آلودگی و ترافیک باعث که میشد اضافه شهر
تابلوهای هوشمند؛ وعده ای که نمی شود عملیاتی کرد

ایستگاههای در رسانی اطالع هوشمند تابلوهای با رابطه در نیک
تابلوهاراهاندازینشدهاست؛ اتوبوسعنوانکرد:هیچجایکشوراین
رسانی اطالع هوشمندسازی امکان زیرساختی مشکالت دلیل به زیرا

ندارد. وجود اتوبوسرانی ناوگان
بایکشرکت تابلوهانصبشدو از ویادامهداد:درسال۹۷برخی
و ساختها زیر نبود دلیل به اما شد؛ منعقد قراردادی نیز بنیان دانش
مناقصه مجدد و شد لغو قرارداد داشت همراه به که باالیی هزینههای
بازیرساختهاییکهخواستهبودیمکنار برگزارشداماشرکتیکهبتواند
بیایدوجودنداشتبههمینخاطرهوشمندسازیتابلوهایاطالعرسانی
عملیاتی نیز فعلی وضعیت با و نشد عملیات اتوبوس ایستگاههای

نمیشود.
خطوط اتوبوس  مجدد بازنگری می شود

ویبیانکرد:دردوسالیکهشیوعبیماریکرونامشکالتمتعددیرا
داشتیم؛برایمثالبهمدتدوماهحملونقلعمومیتعطیلشدوبعد
ازآننیزبایکسومظرفیتفعالیتکردیم؛زیراباتوجهبهگسترشکرونا

مردماطمیناننداشتند.
در را اتوبوسها روزانه عفونی خاطرضد همین به اینکه بیان با نیک
ضد از بعد داد: ادامه شود، جلب مردم اعتماد تا قراردادیم کار دستور
استفاده به دوباره مردم واکسیناسیون افزایش و اتوبوسها روزانه عفونی

آوردند. روی عمومی نقل و ازحمل
در مربوطه کارشناسان بررسی و مردم درخواست با کرد: اظهار وی
که مسیرهایی مجدد و شد انجام خطوط بازنگری بار یک گذشته سال
آنها ازجمله که خواهندشد بازنگری نیز کم آنها به اتوبوس دسترسی

►   بود. خواهد )ع( امامحسن وشهرک )ع( رضا امام بیمارستان

● تابلوهای هوشمند؛ وعده ای که نمی شود عملیاتی کرد    ●

آیت الله سبحانی: 

عمل درست روحانیت، مردم را 
به سمت دین سوق می دهد

باید روحانی یک اعمال و گفتار اینکه بیان با تقلید مراجع از یکی
به مردم جذب موجب روحانیت درست عمل گفت: باشد، یکسان
دینمیشودواگراعمالوگفتارماالهیباشدروحانیبهتماممعنا

میشوند. خوشبین روحانیت به مردم و بود خواهیم
سال آغاز مراسم در سبحانی جعفر آیتالله فارس، گزارش به
تحصیلیمدرسهعلمیهامامصادق)ع(بابیاناینکههمهافرادازهر
تحصیل کرد: عنوان بیایند، قم به تحصیل برای میتوانند نقطهای
طالبعلومدینینبایدموجبشودکهطالبهمیشهدرقمبمانند.
ِإَلْیِهْم َرَجُعوا ِإَذا َقْوَمُهْم َوِلُیْنِذُروا « نفر آیه پایانی فراز به اشاره با وی
مناطق به باید قم در تحصیل از بعد طالب افزود: َیْحَذُروَن« ُهْم َلَعَلّ
برای را نیرو تربیت و اسالم مبین دین تبلیغ و برگردند خود بومی

کنند. دنبال اسالم
فهم معنای به دین در تفقه اینکه بر تاکید با شیعیان تقلید مرجع
باید دینی علوم گفت:طالب فقه خواندنصرف فقط نه است دین
بهآموزههایدینبهخوبیمسلطشوندتابتوانندسئواالتوشبهات

پاسخدهند. کامل و بهصورتجامع را مردم
تولیدسالحهای و کشتار موجب معنویت از دوری اینکه بیان با وی
بگیریم فاصله دین آموزههای از ما اگر کرد: عنوان جنگیمیشود،
بیتفاوت الهی نعمتهای به ونسبت وظلمخواهیمرسید بهجنگ

شد. خواهیم
و دانست الیالله تقرب عامل را نیت کردن خالص آیتاللهسبحانی
گفت:دشمناولمانفساستوبایددرقدماولهواینفسخودرا
بایددرس پابگذاریمودشمندوممامخالفاناسالمهستندکه زیر

بخوانیموبامنطقوزبانخودشانپاسخدشمنرابدهیم.
باشد، یکسان باید روحانی یک اعمال و گفتار اینکه بر تاکید با وی
گفت:اگراعمالوگفتارماالهیباشدروحانیبهتماممعناخواهیم

روحانیتخوشبینمیشوند. به ومردم بود
اینکهعملدرستروحانیت به بااشاره استادخارجحوزهعلمیهقم
آیتالله امثال رفتار و سیره گفت: میشود، مردم جذب موجب
سوق اسالم دینی آموزههای سمت به را افراد از بسیاری ناصری

است. داده

آیت الله سعیدی: 

حسن ظن در امور امنیتی و 
قضایی جایز نیست

و امنیتی امور در اینکه بیان با خبرگان مجلس در قم مردم نماینده
نفوذ مسئله به باید مسؤوالن گفت: نیست، جایز قضاییحسنظن
حساسباشندوبهافرادیکهمیخواهندبهآنهانزدیکشوندنگاه

باشند. نداشته خوشبینانه
والمسلمینعلی دردیدارحجتاالسالم آیتاللهسیدمحمدسعیدی
مظفریرئیسکلدادگستریاستان،دادستانوجمعیازمسئوالن
ارشدقوهقضاییهدراستانقمکهظهرامروزدرسالنمحرابآستان
دستور چند ما کرد: اظهار شد، انجام معصومه)س( فاطمه حضرت
پیدا دیگری مصداق قضایی دستگاه در که داریم مقدس شرع در
و دیگران به داشتن بهحسنظن میتوان آنها ازجمله که میکنند

اشارهکرد. آن بهترینصورت به حملفعلدیگران
ویبابیاناینکهوظایفدستگاهقضابارفتارعادیمردمفرقدارد،
امنیت مسئول بلکه نیست مردم تعامل مسئول قضا دستگاه گفت:
و کند نگاه دینی دستورات این به دیگری نگاه با باید و است مردم

ندارد. مقدس شرع دستورات با منافاتی این
و قاطعیت اینکه بیان با نمایندهمردمقمدرمجلسخبرگانرهبری
سرعتدردستگاهقضاییکارخوبیاست،گفت:هرچندقاطعیت
از برخی رنجش باعث جرایم و شکایات به رسیدگی در سرعت و
عموم آرامش و امنیت ولی شود می آنان به وابسته افراد و متهمین

دارد. دنبال به را مردم
نیست، جایز ظن قضاییحسن و امنیتی امور در اینکه بیان با وی
ورأفتیکهداشتند بهخاطرصداقت باهنر و گفت:شهیدانرجایی
و رساندند بهشهادت را آنها و نزدیکشدند آنها به ها نفوذی برخی
اینهشداربهشمااستکهحواستانبهنفوذیهاباشدوبهافرادی

کنید. نگاه بدبینی با شوند نزدیک شما به میخواهند که
امامجمعهقمگفت:شمادرکارخودخیلینیازبهذکرودعادارید

واگرمیخواهیدخداشماراحفظکندذکرخدارازیادبگویید.

خبـر

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
بهشتی شهید مجتمع حقوقی دادگاه ۲۰ شعبه از صادره نیابت موجب به
۱/۱۴۰۰ج/۱۰۲۰ شماره به قم مدنی احکام اجرای ۱ شعبه در که تهران
کاشی شرکت و اکبری کمال علیه اشتیانی رحیمی مرجان له گردیده ثبت
۲۶/۶۲۲/۳۲۳/۹۲۰ریال پرداخت به است محکوم علیه محکوم اراد سنگ
لهو۱/۳۲۷/۶۴۱/۱۹۶ریالنیمعشردرحقصندوقدولت درحقمحکوم
که نموده توقیف منقول اموال علیه محکوم بدهی قبال در له محکوم ،
بدهی میزان به اموال از ضمنا است. نموده ارزیابی ذیل شرح به کارشناس
بهابالغیهمورخه۱۴۰۱/۲/۴ان محکومعلیهبهفروشخواهدرسید.عطف
ارزیابیماشین بایگانی۰۰۰۱۰۲۰جهت بهشماره پرونده شعبهدرخصوص
و ۲۰۰۰ مش کیلوگرم ۱۵۰۰ ظرفیت به میکرونیزه پودر تولید خطوط االت
می استحضار به اراد کانیسنگ بهشرکت مربوط ۴۳۵ کیلوگرممش ۱۲۰۰
تاریخ در کارشناسی هیات ، شعبه محل در پرونده مطالعه از پس رساند:
نمایندهمحترمشرکتکانیسنگ امینجاللی اقای بههمراه ۱۴۰۱/۲/۲۲
– سپید خیابان – سلفچگان صنعتی شهرک در واقع قرار اجرای محل به اراد
و ها دستگاه بررسی و معاینه از پس و مراجعه مروارید خیابان – ارگ خیابان
خدمتتان ذیل شرح به را کارشناسی نظر پرونده در مرقوم توقیفی تجهیزات
قدرت به ایران ساخت چکشه ۲۴ چکشی شکن سنگ -۱ گردد: می اعالم
۱۰۰اسببخار.–ارزشپایهدستگاهفوقمبلغ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالیک
زنجیری قاشقی باالبر -۲ گردد. می براورد ریال مییلیون چهارصد و میلیارد
مبلغ فوق پایهدستگاه ارزش – ماشین. تکنو مترساختشرکت ۱۶ ارتفاع به
قاشقی باالبر -۳ گردد. می براورد ریال میلیون ششصد ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دستگاه پایه ارزش – ماشین. تکنو شرکت ساخت متر ۱۸ ارتفاع به زنجیری
به اولیه مواد سیلو -۴ گردد. می براورد ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مبلغ فوق
ارزش – تنظیم. قابل خروجی فیدر با تخلیه فیدر همراه به تن ۱۰۰ ظرفیت
می براورد ریال میلیارد یک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مبلغ فوق دستگاه پایه
۱۶۰کیلووات تنوقدرتموتور ۳۵۰ تقریبی بهوزن بالمیل ۵-اسیاب گردد.
بدون و کوپلینگ همراه به سوئدی کیلووات ۱۶۰ گیربکس و شرقی المان
مبلغ فوق دستگاه پایه ارزش – مربوطه. های گلوله بدون و انداز راه تابلو
خط دو -۶ گردد. می براورد ریال میلیارد سیزده ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
سه همراه به ایرالک دستگاه دو شامل روتوره ۳ )سپراتور( کالسیفار کامل
مولتی دستگاه یک مربوطه های اینورتر بدون و کیلووات ۱۱ موتور دستگاه
دو و ای کیسه فیلتر دستگاه دو ، گیربکس و موتور همراه به دوقلو سیلکون
جمع – بخار. اسب ۱۰۰ موتور با قوی فشاری سانتریفوژ بلوور فن دستگاه
سیزده ۱۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مبلغ فوق تجهیزات پایه ارزش کل
پر کیسه دستگاه دو -۷ گردد. می براورد ریال میلیون پانصد و میلیارد
سیستم و توزین سیستم همراه به بخار اسب ۷/۵ قدرت به نازله تک کن
مبلغ جمعا فوق دستگاه دو پایه ارزش – کربنات. ذخیره سیلوی و پنوماتیک
کمپرسور -۸ گردد. می براورد ریال میلیارد یک ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
ساخت بار ۸ فشار و ساعت در مکعب متر ۷ ظرفیت به HY-۸۰۰۰ اسکرو
تله و لیتری ۲۰۰۰ هوا مخزن همراه به )۱۳۸۲ ساخت )سال هوایار شرکت
)یک ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مبلغ فوق پایهدستگاه ارزش – مربوطه. ابگیر
و اهن از فلزی سازه -۹ گردد. می براورد ریال( میلیون هفتصد و میلیارد

میلگردوناودانیوورقبهوزنتقریبی۳۵تن.جمعکلارزشپایهتجهیزات
)چهار ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مبلغ ۱۳۰/۰۰۰ریال( کیلو هر قرار )از فوق
میلیاردوپانصدمیلیونریال(براوردمیگردد.نتیجهگیری:جمعکلقیمت
۳۷/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مبلغ مزایده جهت الذکر فوق االت ماشین پایه
سیوهفتمیلیاردوسیصدوپنجاهمیلیونریالبراوردمیگردد.مقررگردید
صبح ۱۱/۴۵ الی ۱۱/۳۰ ساعت ۱۴۰۱/۶/۲۳ درتاریخ الذکر فوق موارد
واحد حقوقی های دادگاه ساحلی زندان جنب ، ساحلی خ ، قم  آدرس به
برسد. فروش به حضوری مزایده طریق از مزایده اتاق مدنی احکام اجرای
پنج مدت در توانند می دارند را مزایده مورد از بازدید قصد که افرادی لذا
درصورت و بازدید مزایده مورد از اجرا این باهماهنگی مزایده به مانده روز
و شروع کارشناسی مبلغ از پایه قیمت نمایند شرکت مزایده جلسه در تمایل
مزایده برنده گردد. می واگذار دهند پیشنهاد را مبلغ باالترین که کسانی به
ازکارتهای رادریکی پیشنهادیمزایده بایستمبلغ )شرکتکنندگانمی
ضمنا باشند داشته همراه باشد شخص خود نام به که شتاب عضو بانکی
دادورزاجرامیتواندپرداختبهایاموالرابهوعدهقراردهددراینصورت
برندهمزایدهبایددهدرصدبهارافیالمجلسبهعنوانسپردهبهقسمتاجرا
ودرصورتی نخواهدکرد تجاوز ماه ازیک مزبور نماید.حداکثرمهلت تسلیم
کهبرندهمزایدهدرموعدمقرربهایاموالرانپردازدسپردهپسازکسرهزینه
مزایدهبهنفعدولتضبطخواهدشد.ایناگهییکنوبتدریکیازروزنامه
نمائید. مراجعه  واحد به بیشتر اطالعات جهت گردد. می درج محلی های

نیا – ساعدی  دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

معاون اقتصادی استاندار خبر داد: 

● بازگشت 37 واحد راکد و نیمه راکد به چرخه تولید در استان قم    ●



چهارشنبـه 9 شهریور 1401/ شماره 2008 www.gooyeh-qom.com خبر5

گفت: بهداشت وزارت درمان سابق معاون   ◄
تختهای به ۸سالگذشتهخیلی در تعارف »بدون
انسانی نیروی وقتی اما شد، اضافه بیمارستانی
بیمارستان دارد، فایدهای چه بماند نباشد حاضر
نظام زمانیکه تا دارد، ارزشی چه پزشک از خالی
مشکالت نشود درست بیمهها توسط پرداخت

دارد.« وجود پزشک به دسترسی
زیادی گزارههای روزها این گودرزی: مظاهر 
محمد میشود، شنیده پزشک کمبود درباره
مجبور »روزی گفته پزشکی نظام رئیس رئیسزاده،
ازکشور بهخارج مداوا برای را بیماران خواهیمشد
پزشکی نظام رئیس علویان سیدموید و بفرستیم.«
تهرانبیانکرده»بااینروندکهپیشمیرویم،باید
چرا اما نشوند.« بیمار آینده در که بگوییم مردم به

داشت؟ انتظار کشور برای را روزها این باید
بهداشت وزارت درمان معاون جانبابایی، قاسم
کمبود کننده نگران آینده درباره دوازدهم دولت در
نظام زمانیکه »تا میگوید: کشور در پزشک
پرداختبهکادردرماندرستنشود،انگیزهایبرای

ندارد.« وجود رشتهها این به ورود
پزشک؟ توزیع  در  بی عدالتی  یا  پزشک  کمبود 
در آنچه سرطان و خون متخصص این بهنظر
احساس پزشک کمبود شده سبب فعلی وضعیت
که او است؛ انسانی منابع توزیع غلط نظام شود،
دارد وجود بیعدالتی اینباره در است معتقد
به دسترسی شده باعث مسئله »همین میگوید:

شود.« کم محروم مناطق در متخصص پزشک
از پزشک کمبود »مشکل میگوید: بابایی جان
نیمی زمانهم آن بود، انقالبهم از قبل سالهای
فعالیت تهران در کشور متخصص پزشکهای از
تعداد صرفًا اصلی مشکل بنابراین میکردند.
توزیع در عدالت عدم مشکل بلکه نیست، پزشکان
متخصص پزشک به مردم دسترسی و انسانی نیروی

است.«
خدمت  تهران  در  دارند  عالقه  پزشکان  چرا 

؟ کنند
شهرها و استان همه در پزشک به دسترسی
تهران مانند بزرگی شهرهای در نیست، یکسان
مردم این اما میآید، چشم به کمتر پزشک کمبود
مناطقمحرومهستندکهبرایمعالجهودرمانراهی
مراکزاستانهاودرمواردیراهیپایتختمیشوند،

میدانی مشاهدههای در میشود را وضعیت این
جانبابایی شد. متوجه تهران بیمارستانهای در
بیمهها است معتقد وضعیت این روی تمرکز با
را محروم مناطق در پزشک ماندگاری هزینه باید
بودیم خواسته بارها ما که »چیزی کنند: پرداخت
بیمه عالی شورای بهنظرم و نشد انجام متاسفانه اما
هزینههای پرداخت بدهد، انجام را آن روزی باید
احساس پزشک زمانیکه تا است. پزشک ماندگاری
شیراز و اصفهان تهران، مانند شهرهایی در کند
محروم شهر در نمیشود حاضر دارد بیشتری درآمد

کند.« زندگی

که است این ما اصلی »مشکل میدهد: ادامه او
برخوردار بهیکخدمتپزشکیدرشهرهای بیمهها
پول محروم شهرهای در که میدهد پول همانقدر
در طبابت پزشکی نمیشود میکنند؛ پرداخت
و آمد و رفت هزینههای تمام با را محروم شهرهای
مشکالتقبولکندبعدپرداختیبیمهبهاینپزشک

مرکز در بیمارستان یک در که باشد کسی با برابر
میکند.« کار استان

یادآور بهداشت وزارت درمان سابق معاون
و پرستار به پرداخت نظام که زمانی »تا میشود:
واقعی منطقه محرومیت میزان اساس بر پزشک
هم باز کنیم تربیت پرستار و پزشک مقدار هر نشود
نمیشود.« انجام خوبی به انسانی نیروی توزیع

مناطق  در  درمانی  خدمات  تعرفه  افزایش  لزوم 
محروم

محروم مناطق در حضور موظفی پزشکان »اگر
مناطق آن از سرعت به دوره پایان از بعد اما دارند

جمله این بیان با جانبابایی میشوند«، خارج
به زور به نمیشود را پرستار و »پزشک میگوید:
مناطقمحرومفرستاد،ممکناستدردورهتعهدبه
انسانی نیروهای این مدت دراز در اما بفرستند زور
جدی مشکالت از یکی بمانند، آنجا نمیتوانند
آن در ماندن برای پزشکان ناپایداری محروم مناطق
محروم مناطق از سرعت به پزشکان است، مناطق
که یکسالی آن میکنند احساس چراکه برمیگردند
آنجاهستندضررکردهاند؛تازمانیکهشورایعالی
سختی کار، سختی میزان اساس بر بیمهها و بیمه
شرایطآبوهوایی،سختیعدمدسترسیبهشرایط
و پزشکان نخرند گرانتر را پزشکی خدمات رفاهی
ندارند، انگیزهای مناطق این در کار برای پرستاران
انسانیسه نیروی افزایش اگر اینوضعیتحتی در
پزشکمتخصص به برابرشودشرایطعدمدسترسی

کرد.« نخواهد تغییر محروم مناطق در
میدهد: ادامه سرطان و خون تخصص فوق این
دارد گره یک انسانی نیروی توزیع در »نابرابری
در خدمات دریافت تعرفه است، تعرفه آن گره و
ازجیبمردم، نه اما بیشترشود باید مناطقمحروم
بهنظرم شود، پرداخت باید بیمهها جیب از بلکه
دارند. را کار این انجام برای کافی منابع بیمهها
پیدا افزایش محروم مناطق در خدمت قیمت وقتی
میکنند پیدا تمایل پرستاران و پزشکان خود کند
آنجاخدمتکنند،دراینشرایطپزشکجوانیکه
به نیاز زندگی اول برای و شده فارغالتحصیل تازه
۵ مثال بهطور میشود حاضر دارد بیشتری درآمد

کند.« خدمت محروم منطقه در سال ۱۰ الی
انسانی نیروهای روی باید »ما گفت: پایان در او
۸سالگذشته سرمایهگذاریکنیم،بدونتعارفدر
اما شد، اضافه بیمارستانی تختهای به خیلی
وقتینیرویانسانیحاضرنباشدبماندچهفایدهای
دارد، ارزشی چه پزشک از خالی بیمارستان دارد،
مشکالت نشود درست پرداخت نظام زمانیکه تا

►   دارد.« وجود پزشک به دسترسی

معاون سابق وزارت بهداشت: پزشک و پرستار را نمی شود به زور به مناطق محروم فرستاد

به مناسبت هفته دولت؛● دست خالی مناطق محروم از درمان؛ »بیمارستان خالی از پزشک چه ارزشی دارد؟«    ●
از ۲۳ محصول فناورانه و 

دانش بنیان استان قم رونمایی شد

رئیسپارکعلموفناوریاستانبیانکرد:بیشاز۳۰محصولفناورانه
پارک علمی کمیته نهایت در که شدند معرفی پارک به رونمایی برای
شرایط حائز را دانشبنیان و فناور شرکت ۱۴ به متعلق محصول ۲۳

اینمراسمتشخیصداد. در رونمایی
استان دانشبنیان محصوالت  از رونمایی آیین در ایسنا گزارش به
استانداری، معاونین قم، استاندار حضور با گذشته روز که قم
برگزار قم استانداری محل در استان دانشگاههای روسای و مدیران
و فناور شرکتهای به متعلق دانشبنیان و فناورانه محصوالت از شد
دانشبنیانمستقردرپارکعلموفناوری،مرکزرشددانشگاهقم،مرکز
رشددانشگاهآزاداسالمیومرکزرشدکشاورزیاستانرونماییشد.
پارک رئیس فرد رهسپار دکتر مراسم این درحاشیه گزارش، بنابراین
فناوری و علم پارک که فراخوانی در گفت: قم استان فناوری و علم
کرده اعالم استان فناوری و نوآوری زیستبوم عضو مراکز سایر به
ضروری نیاز رفع بازار، به محصوالت ورود آمادگی شاخص چهار بود
به استانداردهایضروری اخذ و قبلی رونمایی سابقه عدم کشور، از
بود. شده اعالم محصوالت انتخاب شاخصهای اصلیترین عنوان
ویافزود:برهمیناساس،باپایانمهلتفراخوانبیشاز۳۰محصول
فناورانهبرایرونماییبهپارکمعرفیشدندکهدرنهایتکمیتهعلمی
حائز را دانشبنیان و فناور شرکت ۱۴ به متعلق محصول ۲۳ پارک

شرایطرونماییدراینمراسمتشخیصداد.
رئیسپارکعلموفناوریاستاندرپایانایجادفضایهمافزاییبین
فناوری بوم زیست های ظرفیت معرفی و استان مسئولین و فناوران
برگزاری اصلی اهداف از را نمایشگاه اهداف شدن حاصل و استان

برشمرد. مراسم این

سرپرست اورژانس ۱۱۵ قم:
۱۰ نفر در حوادث ترافیکی 
مردادماه قم جان باختند

سرپرستمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیقمگفت:۱۰نفر
داد،جان رخ امسال مردادماه در که استان این ترافیکی درحوادث

خودراازدستدادند.
جلیلگودرزیفرروزسهشنبهدرگفتوگوباخبرنگارایرنا،افزود:یک
با نیزدرحوادثمرتبط نفر باموتورسیکلتو۹ ازفوتیهامرتبط نفر

باختند. خودروجان
ویبیانکرد:درمردادماه۴۰هزارو۶۹۱تماسبامرکزاورژانس۱۱۵

قمبرقرارومنجربهانجامهشتهزارو۷۶۰عملیاتشد.
ویاضافهکرد:دراینعملیاتها،کارشناسانمرکزاورژانسبه۹هزار

و۲۰۶نفرخدماتدرمانیارائهدادند.
در ترافیکی حادثه ۷۸۵ و یکهزار مدت این در گفت: فر گودرزی
نفرشد. ۳۷۵ و هزار ۲ مصدومشدن به منجر که داد رخ قم استان
ویافزود:یکهزارو۴۱۳تصادفشهریو۳۷۲تصادفدرمحورهای

مواصالتیبودهاست.
حادثه محل در سرپایی بهصورت مصدوم ۸۲۱ کرد: خاطرنشان وی
مراکز به اوضاع دلیلوخامت به نیز و۵۴۴مصدوم ویکهزار درمان

شدند. منتقل درمانی
پایگاه یک جادهای، پایگاه ۱۹ شهری، پایگاه ۲۳ حاضر حال در
دستگاه یک موتورالنس، دستگاه ۲ آمبوالنس، دستگاه ۶۱ هوایی،
اتوبوسآمبوالنس،یکفروندبالگردو۲۹۰نیرویانسانیعملیاتیدر

هستند. فعال قم استان

خبـر

◄رئیسشورایهماهنگیدستگاههایوزارتاقتصاددرقمگفت:
سالجاری۶۵میلیوندالرسرمایهگذاریخارجیدرقمصورتگرفته

استکهدرمقایسهبامدتمشابهسهبرابرشدهاست.
به توجه با سیزدهم دولت استقرار با داشت: اظهار فراهانی مهدی
۱۸ تبصره قالب در تسهیالت و اعتبارات سال شعار در رهبری منویات

شد. ابالغ ۱۴۰۰ بودجه قانون
مدیرکلاموراقتصادوداراییاستانقمافزود:پرداختایناعتبارات
درگذشته۳۷۷میلیاردتوماندراستانقمبا۱۷۷طرحبودهدرصورتی
اینمحل۵۵۷ از بااعتباراستان۱,۰۰۰میلیاردتومان اینلحظه تا که

طرحبهمیزان۵۳۰میلیاردتومانپرداختشدهاست.
آستانه در تومان میلیارد ۲۸۰ با طرح ۲۷۷ همچنین کرد: بیان وی
تاپایانشهریوراعتباراتدرقالببنگاههایتولیدیو پرداختاستکه

میگیرد. تعلق پیشران پروژههای و بنیان دانش و خانگی مشاغل
به اعتباراستان اینکهدرسال۱۴۰۱ به باتوجه فراهانیعنوانکرد:
صنعتی و تولیدی بنگاههای همه میرسد تومان میلیارد ۲,۲۰۰ مبلغ
سود با متولی ادارههای به تسهیالت دریافت جهت میتوانند اصناف و
مناسبدرجهتافزایشاشتغالزاییوتولیدمراجعهکنند،دراینمیان
است. بنیان دانش شرکتهای مختص تسهیالت از تومان میلیارد ۲۲۰
ویبااشارهبهدستاوردهایدولتتصریحکرد:ازپایاندولتقبل۲۰
میلیوندالرسرمایهگذاریخارجیدرقمثبتشدهامادرسالجاری۶۵
میلیوندالرسرمایهگذاریخارجیدرقمصورتگرفتاستکهنسبت
بهمدتمشابهسهبرابرشدهاست،البتهمطلوبمانیستدنبالسرمایه

گذاریهایبزرگیهستیم.
تهیه اطلس جامعه سرمایه گذاری در قم

مدیرکلاموراقتصادوداراییاستانقمافزود::استانقمبهدلیلقرار
گرفتندرراهمواصالتی۱۷استانازنظرسرمایهگذاریاستانبکروویژه
سرمایه اطلس فاقد گذشته سنوات در متأسفانه میشود، محسوب ای
گذاریبودهایمواولیندستاورددولتجدیدعقدقراردادباشرکتدانش

بنیانجهتتهیهاطلسجامعهسرمایهگذاریدرقماست.
ویادامهداد:اینتفاهمنامهمنعقدشدهوبهزودینهاییمیشودو
فرصتهایسرمایهگذاریدرقالبایناطلسبهروزمیشودوبستههای
فرصتهارابهسرمایهگذارانارائهمیدهیمتاسرمایهگذاریتحققیابد.
بستههای ارائه جهت گذاری سرمایه خدمات مرکز گفت: فراهانی

آنجا ساختمان و بینی پیش بروکراسیها رفع برای پیگیری و تشویقی
و داخلی گذاران سرمایه به خدمات آن اندازی راه با که شده نمایی

مییابد. توسعه خارجی
به  خوبی  اختیارات  خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  جذب  برای 

است شده  تنفیذ  استان ها 
خارجی و داخلی گذاران سرمایه جذب جهت در کرد: بیان وی
دارد، زیادی برکات که است شده تنفیذ استانها به خوبی اختیارات
ارائه مشاوره و تشویقی بستههای گذاران سرمایه از حمایت راستای در
اهلیتسنجی ابتکار نیز داخلی برایسرمایهگذاران ازطرفی میشود،
واعتبارسنجیدرنظرگرفتهشدهتاپروژههابادریافتزمیندولتیرها

نشود.
مدیرکلاموراقتصادوداراییاستانقمدرادامهپیرامونسامانهسوت
زنیامالکدولتیعنوانکرد:بسیاریازاینامالکدولتیمغفولمانده
شهروندان است، نشده ثبت دولت اموال سازی شفاف سامانه در و بود
میتوانند است دولت برای که دیدند را ای بالاستفاده دولتی زمین اگر
از پس رهگیری کد دریافت با خودشان نام به و کنند ثبت سامانه در
برخوردار پاداش از تومان میلیون ۵۰ سقف تا تائید و الزم بررسیهای

میشوند.
ملکهای از ۱۰۷۲ گرفته صورت همراهیهای با کرد: تصریح وی
از است، شده ایجاد شفافیت آن برای و دادهایم اسناد تغییر را دولتی
۸ملک راشناساییکردیمکهحدود مازاد استانقم۱۶ملک طرفیدر
و کنند شرکت مزایده در میتوانند قم شریف مردم و دارد فروش مجوز
ملکهامصادرهاینیست،بلکهدولتیبودهومنابعاینامالکبهاستان

گردد. برمی
عمده مشکالت مردم قم در بحث مالیاتی حل شده است

در مردم مشکالت عمده قم به دولت سفر به توجه با گفت: فراهانی
بانکیواگذاریوامهایزیر بحثمالیاتیحلشدهاستودربحثهای

میشود. دنبال بهتری شرایط در تومان میلیون ۱۰۰
بینمدیران بهاستقراردولتهمدلیخوبی توجه با اینکه بیان با وی
شکلگرفتهاستافزود:دستگاههایتابعوزارتاقتصادشاملادارهکل
مالیاتیوادارهکلگمرکوبورسوبانکهایدولتیوبیمههایدولتیو
اموالتملیکیومنطقهویژهسلفچگاناستوشهرونداندرمطالبهگری
میتواننداگربامشکلیمواجهشدندازطریقشمارهتماس۳۲۱۲۱۲۱۱

آنرابامادرمیانبگذارند.
مدیرکلاموراقتصادوداراییاستانقمگفت:باتوجهبهاینکهنظارت
وزیر اخیر سفر در نمیگرفت انجام خصوصی بانکهای بر چندانی
مرکزیجهت بانک از وزارت عالی مقام در نمایندهای کردیم درخواست

شود. مستقر نظارت
اقتصاددارایی ادارهکل بیانکرد: نیز ادارهکل ویدرموردوظایف
توسعه معاونت و استان خزانه و مالی نظارت و اقتصادی معاونت سه از
تشکیلشدهوادارهگزارشهایمالیتمامیدریافتهاوپرداختهارابه
است سازمانی برون معاونتی نیز اقتصادی معاونت میدهد، ارائه تهران

اقتصادیوسرمایهگذاریفعالیتدارد. دردورئیسگروه
بیان نیز بنیان دانش شرکتهای از حمایت خصوص در فراهانی
داشت:طرحهای۴شرکتدانشبنیانارائهو۱۰میلیاردو۴۰۰میلیون
میلیارد ۱۰ مبلغ به دیگر طرح ۴ طرفی از است، شده پرداخت تومان
آن به شهریور پایان تا و است پرداخت آستانه در تومان میلیون ۴۰۰ و

میگیرد. تعلق تسهیالت
و دانشگاهها و بنیان دانش شرکتهای متولی دستگاه گفت: وی
مؤسساتعالیوپارکعلمفناوریجهتثبتشرکتهایدانشبنیانو

►   کنند. اقدام وری بهره و تولید افزایش در تسهیالت از استفاده

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان خبر داد: 

● سرمایه گذاری 65 میلیون دالری خارجی ها در قم    ●

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
بهموجباجراییهصادرهازشعبه۱۹دادگاهحقوقیشهرستانقمکهدرشعبه۱۰اجرایاحکاممدنیقمبه
شماره۱۰/۱۴۰۰ج/۴۹۱ثبتگردیدهلهعباسحقویسیعلیهجواد،محمدرضا،زهراوعلیرضاهمگی
و له ریالدرحقمحکوم پرداخت۵۱۹/۷۹۳/۴۰۲ به اند اردستانیمحکومعلیهمهرکداممحکوم مالئی
۱۲/۵۶۳/۴۳۳ریالنیمعشردرحقصندوقدولت،محکوملهدرقبالبدهیمحکومعلیهممالکیتایشان
ارزیابی ذیل شرح به کارشناس که نموده توقیف قم ۲ بخش اصلی ۲۲۵۲ از فرعی ۳۸۷۹ ثبتی پالک از
از ازیکسوم۱۹۰۰سهممشاع مقدار۱۹/۵۴۶۶سهممشاع و۱۳۵ مواد۵۱ نمودهاست.ضمناحسب
از ازمحکومعلیهم(ومقدار۰/۴۷۲۶سهممشاع بهبدهیهرکدام )بابتمحکوم ۲۵۰۰سهمپالکفوق
یکسوم۱۹۰۰سهممشاعاز۲۵۰۰سهمپالکفوق)بابتحقاالجرابدهیهرکدامازمحکومعلیهم(به
فروشخواهدرسید.احترامادرخصوصپروندهاجراییبهشمارهکالسهبایگانی۰۰۰۰۴۹۱وشمارهپرونده
۹۹۰۹۹۸۲۵۱۳۷۰۰۴۰۸لهاقایعباسحقویسیفرزندعلیاصغرعلیهاقایجوادمالئیاردستانیفرزند
رضاباقرارکارشناسیصادرهدادگاهمحترممبنیبرارزیابیپالکثبتی۳۸۷۹فرعیاز۲۲۵۲اصلیدربخش
۲حوزهثبتقم،ضمنبررسیومطالعهپروندهدرمعیتخواهانازملکواقعدرقم،بلوارشهیدخداکرم،
جنبگاراژالمپیک،خیابان۲۰متریشهیدمحسنموسویپناه)شماره۱۰(،گاراژمالئیبازدیدبهعمل
اوردهوگزارشکارشناسیبهشرحذیلتقدیممیگردد:مشخصاتثبتیملکوحدود:باستنادتصاویریک
فقرهسندمالکیتدفترچهایابرازی،سندرسمیوکالتنامهدفترخانهاسنادرسمیشماره۶۷قمبهشماره
۲۳۴۸۰مورخ۱۳۹۷/۲/۴ونامهشماره۱۴۰۰۸۵۶۳۰۰۰۲۰۰۶۶۴۱ادارهثبتاسنادوامالکاستانقم–
حوزهثبتملکادارهدوقم،پالکثبتیمذکوربهمساحتنههزارونهصدوهفتادوپنجمترمربعبودهکه:
۱-اقایمحمدرضامالئیاردستانیفرزندجوادمالک۶۳۳سهممشاعاز۹۹۷۵سهمعرصهواعیانمتن
سهم:یکسوم۱۹۰۰سهممشاعاز۲۵۰۰سهمدارایسندمالکیتاصلیباشمارهچاپی۲۱۴۴۸۰سری
بسال۹۶میباشد.۲-خانمزهرامالئیاردستانیفرزندجوادمالک۶۳۴سهممشاعاز۹۹۷۵سهمعرصه
چاپی باشماره اصلی مالکیت دارایسند از۲۵۰۰سهم مشاع یکسوم۱۹۰۰سهم متنسهم: اعیان و
۲۱۴۴۸۲سریبسال۹۶میباشد.۳-اقایعلیرضامالئیاردستانیفرزندجوادمالک۶۳۳سهممشاع
مالکیت دارایسند از۲۵۰۰سهم :یکسوم۱۹۰۰سهممشاع متنسهم اعیان و از۹۹۷۵سهمعرصه
اصلیباشمارهچاپی۲۲۴۴۸۱سریبسال۹۶میباشد.مشخصاتساختمانیملکموردبازدید:باستناد

بوده متر تقریبی۲۵*۷۶ ابعاد با ومحصور دیواری نظرچهار مورد ملک ، بازدید مشاهدات و ابرازی اوراق
با توافق وعدم وجریمهکمیسیونماده۱۰۰ پرداختخالفی ، پروانهساختمان اخذ بدون کهمستحدثات
شهرداریبناشدهاست.۱-برخیابان۲۰متریوورودیاصلیملک،دروازهورودیفلزیدولنگهحفاظدار
بهعرض۵مترکهسمتراستانودرضلعجنوبشرقیملکسهدهانهمغازهبهعرض۳/۵مترویکدهانه
مغازهبهعرض۱/۵مترباارتفاع۴متربهطول۷مترومساحتتقریبی)۲۴/۵+۲۴/۵+۲۴/۵+۱۰/۵=۸۴(
،دربکرکرهایسفیدرنگکهعمدهپوششکفمغازهها باربراجری ودیوارهای بنایی باسازه مترمربع
انبار ملک غربی جنوب درضلع و طاقضربی وسقف سفید سیمان ها دیوار داخلی جداره و موزاییک از
قدیمیبابعاد۸*۲۵بارتفاع۳/۵متربهمساحتتقریبی۲۰۰مترمربعباسازهبناییودیوارهایباربراجری
وکفسیمانکاری،بادودربکرکرهایقدیمیوسقفسبکشیبداربناشدهاست.۲-درانتهایضلع
شمالشرقیملکدودهانهتعمیرگاهماشیناالتواتاقاستراحتکارگریبازبادیواربلوکیوسقفسبک
با گاراژ عنوان به کارگاهی کاربری دارای مزبور ملک است. شده احداث مترمربع ۵۰ تقریبی مساحت به
مشخصاتذکرشده،طیاجارهنامهشماره۱۶۱۵۰۸۶۶مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۷مشاورامالکبیکمحمدی
باشماره۱۳۰۷۹۷وباکدرهگیری۲۱۸۱۰۱۴۱۹۹۳۰۷ازتاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۵تاتاریخ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
میلیون یکصد معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مبلغ )ودیعه( الحسنه قرض میزان با روز ۱۸۲۵ مدت به
ازقرارماهیانه۱۰۰/۰۰۰ریالمعادل۱۰/۰۰۰توماندراختیارمستاجر)خواهان بها ومیزاناجاره تومان
بامشخصاتمنصوبهدرمحلمیباشد.نظریه پرونده(میباشد.ملکداراییکانشعابابوکنتوربرق
کارشناسی قرار موضوع ملک ششدانگ روز بهای و ارزش ، فوق توضیحات و موارد به عنایت کارشناسی:
موصوف،شاملعرصهواعیان،موقعیت،شرایطمنطقهوسایرعواملموثر،بااحتسابکلیهحقوقمتعلقه
ولحاظجمیعموثرازجمله)احداثبناهایکارگاهیوتجاریفاقدپروانهساختمانی،عدمارائهپایانکاریا
، شهرداری ۱۰۰ ماده کمیسیون جریمه و ،خالفی عوارض پرداخت عدم ، ساختمان عدمخالف گواهی
نداشتنتوافقباشهرداری،حتیمدارکیدالبرپرداختمواردذکرشدهوغیرهارائهنشدهوهمچنیندر
مورداعیانیهایموجوداعمازتجاری،کارگاهیوخدماتیارزشگذاریصورتنگرفتهوارزشتجارینیز
با توافق ارائهمدارک ،خصوصاعدم الذکر فوق باشرایط ارزشعرصهملک لذاصرفا نگردیدهاست. لحاظ
و ارزیابی تومان میلیون پنجاه و وهفتصد میلیارد مبلغ۴۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالمعادلچهار ، شهرداری

اعالممیگردد.باتوجهبهخواستهانمقاممحترمجهتتکمیلنظریهکارشناس،مواردبهشرحذیلارزیابی
واعالممیگردد.الف–ارزشساختمانیاعیانی)بدوندرنظرگرفتنمجوزهایاحتمالیدراینده،صرفا
هزینهساختاعیانی(ب-تعیینمیزانسهمهریکازمالکینازنظرارزشریالی)بااحتسابارزشاعیانی(
جمعا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال مترمربع هر قرار از ، مترمربع حدود۸۴ مساحت به ها مغازه اعیانی ارزش -۱
مبلغ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۲-ارزشاعیانیانباریبهمساحتحدود۲۰۰مترمربع،ازقرارهرمترمربع
۴/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعامبلغ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳-ارزشاعیانیتعمیرگاهموقتبهمساحتحدود۵۰
مترمربع،ازقرارهرمترمربع۲/۰۰۰/۰۰۰ریالجمعامبلغ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالارزشردیفهای۱تا۳
وعرصهملکموصوفجمعامبلغ۵۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالمعادلپنجمیلیاردوپنجمیلیونتومانارزیابی
واعالممیگردد.باستنادنامهادارهثبتاسنادوامالکقم)حوزهثبتملکادارهدوقم(وتصاویریکفقره
سنددفترچهایابرازی،سهمهریکازمالکین)محمدرضاوعلیرضاوزهرا(همگیمالئیاردستانیفرزندان
بامشخصاتذکر مالکیت دارایسند از۲۵۰۰سهم میزانیکسوم۱۹۰۰سهممشاع به جواد)هرکدام
شده(هرکداممبلغ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/*۳/۵۰=۱۶/۸۳۳/۰۰۰/۰۰۰معادلیکمیلیاردوششصدوهشتاد
۱۴۰۱/۶/۲۰ تاریخ در الذکر فوق موارد گردید مقرر شود. می محاسبه تومان هزار وسیصد میلیون سه و
واحد دادگاههایحقوقی زندانساحلی ،جنب ،خساحلی قم  آدرس به الی۸/۴۵صبح ساعت۸/۳۰
اجرایاحکاممدنیاتاقمزایدهازطریقمزایدهحضوریبهفروشبرسد.لذاافرادیکهقصدبازدیدازمورد
مزایدهرادارندمیتواننددرمدتپنجروزماندهبهمزایدهباهماهنگیایناجراازموردمزایدهبازدیدودر
صورتتمایلدرجلسهمزایدهشرکتنمایندقیمتپایهازمبلغکارشناسیشروعوبهکسانیکهباالترینمبلغ
راپیشنهاددهندواگذارمیگردد.برندهمزایده)شرکتکنندگانمیبایستمبلغپیشنهادیمزایدهرادریکی
ازکارتهایبانکیعضوشتابکهبهنامخودشخصباشدهمراهداشتهباشندضمنادادورزاجرامیتواند
پرداختبهایاموالرابهوعدهقراردهددراینصورتبرندهمزایدهبایددهدرصدبهارافیالمجلسبهعنوان
سپردهبهقسمتاجراتسلیمنماید.حداکثرمهلتمزبورازیکماهتجاوزنخواهدکردودرصورتیکهبرنده
مزایدهدرموعدمقرربهایاموالرانپردازدسپردهپسازکسرهزینهمزایدهبهنفعدولتضبطخواهدشد.این
اگهییکنوبتدریکیازروزنامههایمحلیدرجمیگردد.جهتاطالعاتبیشتربهواحدمراجعهنمائید.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
فرعی ۱۲۹ از شده مجزا و مفروز اصلی ۱۰۶۱۳ از فرعی ۷۴۶ ثبتی پالک ششدانگ مزایده آگهی
و ۱۳۹۶۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۳۷۴ کالسه های پرونده به مربوط قم ۱ بخش در واقع و مذکور اصلی از

.۱۳۹۶۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۳۷۳
با ۱۳۹۶۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۳۷۳ و ۱۳۹۶۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۳۷۴ شماره با اجرائی پرونده بموجب
شمارهبایگانی۹۶۰۰۳۸۳و۹۶۰۰۳۸۲متعهد:شرکتماشینسازانطراحجوانغدیر)بامسئولیت
محدود(وبهارکحقنژاد–متعهدله:بانکشهرششدانگپالکثبتی۷۴۶فرعیاز۱۰۶۱۳اصلی
مفروزومجزاشدهاز۱۲۹فرعیازاصلیمذکور)پالکثبتیهفتصدوچهلوششفرعیازدههزارو
ششصدوسیزدهاصلیمفروزومجزیشدهازیکصدوبیستونهفرعی(بخشیکقم:بهآدرسقم۴۵
متریصدوق–خیابانبوعلیسینا–کوچهشماره۷–نبشچهارراهاول)تقاطعاول(پالک۲۳متعلق

بهخانمبهارکحقنژادازطریقمزایدهبفروشمیرسد:
از فرعی ۷۴۶ ثبتی پالک به مسکونی کاربری با طلق ملک نوع خانه قطعه یک ملک: مشخصات
۱۰۶۱۳اصلیمفروزومجزاشدهاز۱۲۹فرعیازاصلیمذکوروواقعدربخش۰۱ناحیه۰۰حوزه

مترمربع ۲۵۳/۵ مساحت به قم استان قم یک اداره ملک ثبت
متنملکشمارههفتصدوچهلوششفرعیازدههزاروششصدوسیزدهاصلیمفروزومجزیشده
ازشمارهیکصدوبیستونهفرعیواقعدرناحیهیکقمبخشیکقمحوزهثبتیثبتمنطقهیکقم

استانقمبهمساحت)۲۵۳/۵(دویستوپنجاهوسهمتروپنجاهدسیمترمربع.
تولد تاریخ ۲۴۷۵ شناسنامه شماره وهاب فرزند نژاد حق / بهارک مالکیت مالکیت: مشخصات
۶ ازکلسهم ۶ باجزسهم دارایشمارهملی۴۸۹۸۵۳۲۸۴۵ ازساوجبالغ ۱۳۵۶/۰۵/۰۱صادره
بعنوانمالکششدانگعرصهواعیانباشمارهمستندمالکیت۱۸۴۶۶تاریخ۱۳۹۲/۰۷/۱۳دفترخانه
اسنادرسمیشماره۵۹شهرقماستانقمموضوعسندمالکیتاصلیبشمارهچاپی۰۰۴۱۹۴سری
با است گردیده ثبت ذیلشماره۱۳۹۸۸۱ امالکجلد۷۴۱ دفتر درصفحه۲۷۰ که دسال۱۳۹۱
قم شهر ۱۷ شماره رسمی اسناد دفترخانه ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ تاریخ ۱۰۶۲۰۷ مالکیت مستند شماره
استانقمموضوعسندمالکیتاصلیبشمارهچاپی۰۰۴۱۹۴سریدسال۱۳۹۱کهدرصفحه۲۷۰
مالکیت۱۰۷۰۳۷ باشمارهمستند است. ثبتگردیده ذیلشماره۱۳۹۸۸۱ امالکجلد۷۴۱ دفتر
تاریخ۱۳۹۳/۰۶/۰۳دفترخانهاسنادرسمیشماره۱۷شهرقماستانقمموضوعسندمالکیتاصلی
شماره ذیل ۷۴۱ جلد امالک دفتر ۲۷۰ درصفحه که ۱۳۹۱ سال د سری ۰۰۴۱۹۴ چاپی بشماره

است. گردیده ثبت ۱۳۹۸۸۱
مورخ ۱۴۰۰۰۲۹۹۰۰۰۴۰۱۲۹۸۹ شماره دستور بموجب دائم بازداشت مورد یک محدودیت:
اجرای نفع به قم عمومیحقوقیشهرستان دادگاه ۹ احکامشعبه اجرای از ۱۴۰۰/۰۶/۰۶صادره
احکامشعبه۹دادگاهعمومیحقوقیشهرستانقمبرایمالکیتبهارکحقنژادبازداشتمیباشد.
محدودیتدفترامالک:رهنیشماره۱۰۶۲۰۷مورخ۱۳۹۲/۱۰/۲۴دفترخانهاسنادرسمیشماره
۱۷شهرقماستانقمکهبنفعبانکشهرشعبهصفائیهقمبهمبلغ۱۶/۲۰۴/۵۸۰/۰۰۰ریالبهمدت
رسمی اسناد دفترخانه ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ مورخ ۱۰۷۰۳۷ شماره رهنی دارد مازاد شده. ثبت سال ۱
شماره۱۷شهرقماستانقمکهبنفعبانکشهرشعبهصفائیهقمبهمبلغ۱۲/۷۰۲/۰۷۴/۱۱۲ریال

بهمدت۳سالثبتشده.بیمه:نداردحقوقارتفاقی:ندارد
مشخصاتموردمزایده:پالکثبتیشماره۷۴۶فرعیاز۱۰۶۱۳اصلیمفروزومجزیشدهاز۱۲۹
فرعیازاصلیمذکورواقعدربخشیکثبتقم)پالکثبتیهفتصدوچهلوششفرعیازدههزارو
ششصدوسیزدهاصلیمفروزومجزیشدهازیکصدوبیستونهفرعی(بخشیکقممثبوتبهشماره
۱۳۹۸۸۱مورخ۱۳۹۲/۰۷/۲۲دفترثبت۷۴۱صفحه۲۷۰دارایسندتکبرگیشماره۰۰۴۱۹۴د
۹۱بهمساحتعرصه۲۵۳/۵مترمربعوضعیتطلقشاملششدانگعرصهواعیانبهمستندمالکیت
انتقالقطعیشماره۱۸۴۶۶مورخ۱۳۹۲/۰۷/۱۳توسطدفترخانهاسنادرسمیشماره۵۹قم.حدود
اربعه:شماالدیواربهدیواربطول۱۳متربهپالک۴۶۶فرعی،شرقادیواربهدیواریستبطول۱۹/۵۰
متربهپالک۱۲۸فرعی،جنوبادربودیواربطول۱۰/۹۰متربهخیابانبهعرض۱۵متر،غربادردو
قسمتاولپخیاستبطول۳متربهخیابانبهعرض۱۴/۷۵متردومدربودیواربطول۱۷/۴۰متر

بهشارعبهعرض۱۴/۷۵متر.
مشاهدات:بنایبازدیدشدهملکیاستمسکونیدرحالبهرهبرداریباقدمتحدوددهسالدارای
المانفلزیاست.پنجره اسکلتفلزیودرزمینیدونبشکهنمایخارجیعمدتاسنگومقداری
هاازجنسترمالبریکباشیشهدوجدارهمیباشد.اینبنادارایزیرزمینپیلوتوسهطبقهاست.
جمعا۵واحددرحالبهرهبرداریدرملکوجوددارد.تعداد۵کنتورگازشهریدرحیاط۵کنتورآب
شهریدرحیاط۵کنتوربرقتکفازدرالبیویککنتوربرقسهفازدرالبیروئیتشد.کدنوسازی
فعال آسانسور عدد یک و پله سرویس دستگاه یک تعداد است. شده قید ۱-۱-۱۶۳-۴۰۲-۴ ملک
تاسقفسنگاستکهدربهایضددود بدنه و پلهسنگ نردهاستیلکف با پله وجوددارد.سرویس
)اصطالحاضدحریق(آننصبنیستند.آسانسور۶نفرهباکفسنگیکتکهدربداخلیتلسکوپی

درببیرونیلوالییوبدنهاستیلmdfباسقفاستیلونورمخفیمیباشد.مسیرآسانسوراززیرزمین
تاکفبامادامهدارد.جعبههایآتشنشانیعمدتاخالیازتجهیزاتومنصوباتهستندشارژماهیانه
واحدها۴میلیونریالابرازشده.حیاط:بصورتمختصرباکفسنگوبدنهسنگمیباشد.درانتها
بازویی بصورت و وچوب فلز ترکیب رمپ ورودی  درب قراردارد. زیرزمین به )باکفسنگ( رمپ نیز

برقیمیباشد.
زیرزمین:دارای۴عددانباریاتاقتاسیساتمحلپارکخودروهاویکواحدمیباشد.کفزیرزمین
سنگبدنهتاسقفسنگدارایقابسازیتزئینیارتفاعزیر۲/۵۰مترسقفگچطرحداربانورپردازی
باپنجرهزیرسقفیبهشارعمیباشد.اتاقتاسیساتبادربآلومینیومباکفوبدنهسنگوسقف و
گچدارایپمپهاومخازنآبدرزیرپلهقرارداردانباریهابادربفلزیهستندیکواحدبامساحت
کمدرجنبرمپوقسمتزیرحیاطقرارداردواحددارایآشپزخانهخطی،نشیمناتاق)زیرحیاط(و
سرویسها)زیرحیاط(میباشد.دربواحدچوبیضدسرقتکلیهکفهاسرامیکاستآشپزخانهبا
mdfوسقفگچطرحداردارایسینکتکلگنهودفانتزیوگازصفحهای کابینتهواییوزمینی
hdfاست.نشیمنبابدنهگچومقداریآجروسقفگچطرحداربانورپردازیمیباشد.اتاقبادرب
بابدنهتمام توالتسرهم دارایکمددیواریاست.سرویسحمام pvc وسقف تاسقفکاشی بدنه
کاشیکفسرامیککاسهایرانیفالشتانکسقفpvcشیرآالتودوشوحولهخشککننصباست.
طبقابرازبههیات،اینواحددراختیارسرکارخانمرضاییباودیعهقرضالحسنه۶۰۰میلیونریال،
اجارهماهانه۲۵میلیونریالوپایاناجارهنامهدیماه۱۴۰۱میباشد.سیستمسرمایشکولرگازیو

سیستمگرمایشپکیجدیواریورادیاتورنصباست.
کاشی قابسازی با سنگ بدنه کفسنگ، تزئینی، شیشه و چوبی درب با البی دارای همکف: البی 
تزئینیوسقفگچطرحداربانورپردازیاست.یکواحدمسکونی)شمارهیک(درحالبهرهبرداری

دارد. وجود
واحدشمارهیک:درپیلوتدارایسالن،آشپزخانه،سهاتاقخواب،۲عددحمامو۲سرویسبهداشتی
ویکتراساست.دربورودیچوبیضدسرقتوکلیهکفهاسرامیکوسقفگچطرحداربانورپردازی
است.آشپزخانهاوپنباکابینتهایگلس،بدنهکاشیمرغوب،سینکدوقلو،گازصفحهای،هودمخفی
است.سالنبابدنهقرنیزکوتاهpvcوالباقیگچرنگشدهوtvwallازجنسmdfمیباشد.دربهای
داخلیتماماhdfبارنگاست.توالتجنبحمامدارایروشویی،بدنهکاشی،سقفcncکفسرامیک
کف کاشی بدنه cnc چوب سقف دونفره جکوزی دارای حمام است. توکار تانک فالش ایرانی کاسه
سرامیکروشویی،دوشفانتزی،اتاقسونا)بابدنهوکفوسقفچوبی(است.توالتدومباهمیننازک
کاریودارایکاسهفرنگیوالهنگاست.نازککاریاتاقهاشبیهسالنمیباشد.اتاقخوابمستربه
وپکیج بدنهوسقفسنگ بریک،کفسنگ ترمال بادرب تراس ودارایحماماست. راهدارد تراس

زمینینصباست.سیستمسرمایشوگرمایشچیلربههمراهپکیجنصباست.
وسقفگچطرحدار تاسقفسنگ بدنه واحدکفسنگ، اولالبیجلوی درطبقه :۲ واحدشماره
عدد سه و توالت ۲ حمام ۲ خواب، اتاق سه جزیره( )طرح آشپزخانه نشیمن، سالن، دارای است.
تراساستدربواحدچوبیضدسرقت،کلیهکفهاسرامیک،کابینتهواییوزمینیهایگالس،بدنه
کاشی،سینکدوقلو،گازصفحهایفاقدهوداست.نشیمنبابدنهکاغذدیواریtvwallچوبی،دارای
تراسکوچک)دربترمالبریک،کفوبدنهسنگپکیجنصب(تراسدومجنبآشپزخانهدربترمال
باشد. نازککاریسالنشبیهنشیمنمی بدنهسنگ،دارایکابینتوهوداست. بریک،کفسنگ،
اتاقاولدارایtvwallآیینهایونازککاریشبیهسالناست.اتاقدومدارایکمددیواریاست.اتاق
cnc کاشیسقفچوبی بدنه آلومینیوم،کفسرامیک، )درب دیواری،حمام کمد دارای مستر، سوم
روشویی(است.توالتوحمامشبیهواحدشمارهیکاست)سقفاینتوالتدارایمختصراثرنمزدگی
بههمراهپکیجنصباست.واحدشمارهسه:درطبقهدوم، است(سیستمسرمایشوگرمایشچیلر
توالتسالن اولاست.بدنهپشت تقریباشبیهطبقه نازککاریداخلی و اول،پالن البیشبیهطبقه
نازک اثرنمزدگیاست.واحدشمارهچهار:درطبقهسومالبیشبیهطبقهاول،پالن دارایمقداری
کاریداخلیتقریباشبیهطبقهاولاست.بدنهاتاقهادارایکاغذدیواری،حمامعمومیدارایکابین
دوشوآشپزخانهدارایهودآویزسقفیاست.روفگاردندراختیاراینواحدمیباشد.روفگاردن
بامواقعشدهودارایفضاسازیکفباغچهدورآالچیقچوبیوسط)چوبی،شیشهدوجدارهکف در
موزاییک(آشپزخانهکوچک)کابینتهواییوزمینیmdfسینکتکلگن،کفسرامیکبدنهکاشی،
سقفچوبی(باربیکیو،آبنما،سرویسبهداشتی)دربترمالبریک،بدنهکاشی،کفسرامیک،سقف

pvcروشوییکاسهایرانی(میباشد.
هیچمدرکیدالبراسنادتفکیکیواحدها،شناسنامهفنیوملکی،گواهیعدمخالفویاپایانکاربه

هیاتابرازنشد.
وضعیتماده۱۳۸قانوناجرایاحکاممدنی:

باتوجهبهمندرجاتسندتکبرگیابرازی،ملکثبتشدهمیباشد.وفقمندرجاتشماره۱/۹۰۰۶

نژاد حق بهارک خانم سرکار بنام ملک این مالکیت ششدانگ قم، ثبت اداره ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ مورخ
۱۰۶۲۰۷ شماره رهنی دارد. امالک دفتر محدودیت نامه، همین مندرجات وفق است. شده ثبت
مبلغ به قم بانکشهرشعبهصفائیه نفع به که قم ۱۷ رسمی اسناد دفترخانه ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ مورخ
۱۲/۷۰۲/۰۷۴/۱۱۲ریالبهمدتسهسالثبتشدهاست.وفقمندرجاتظهرسندابرازی،تمامی
ششدانگموردثبتبرابرسندرهنیشماره۱۰۶۲۰۷مورخ۱۳۹۲/۱۰/۲۴دفترخانه۱۷قمبهمبلغ
قرارگرفت. یکسالشمسی بهمدت قم بانکشهرشعبهصفائیه دررهن ریال ۱۶/۲۰۴/۵۸۰/۰۰۰

وفقابرازساکنین،هریکازواحدهایاینملکدراختیاریکمستاجربهشرحزیرمیباشد:
اجاره پایان اجاره ریال ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ و ودیعه ریال ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ رضایی خانم سرکار زیرزمین
دیماه۱۴۰۱وهمکفساریجلو۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالودیعهو۲/۶۰۰/۰۰۰ریالاجارهپایاناجاره
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ و ودیعه ریال ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ راشدی خانم سرکار اول طبقه ۱۴۰۲ ماه مرداد
و ودیعه ریال ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سلطانی آقای دوم طبقه و ۱۴۰۱ شهریور اجاره پایان اجاره ریال
پایاناجارهاسفند۱۴۰۱وطبقهسومآقایکرمانی۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریالاجاره

باشد. آبان۱۴۰۱می اجاره پایان ریالودیعه
نظریهکارشناسانمحترمرسمیدادگستریمهندسمحسنمنتظرانومجتبیایالنلوومهدیاشعری:
مورد متراژهای باشد. می کننده ارائه با کارشناسی هیات به ابرازی موارد سقم و صحت مسئولیت
به عنایت با باشد. مامورمحترمشهرداریمی بازدید برگه مندرجات اساس بر زیر درجدول استفاده
مواردروئیتشدهبررسیومعاینهمحلموقعیتمحلی،شارعدسترسی،کاربریملک،کمیتوکیفیت
و دیون هرگونه گرفتن نظر در بدون و موثر عوامل سایر ، بنا قدمت عرصه، مساحت اعیانی، ساخت
تعهداتوبدهیهایاحتمالیملکبهسایرنهادهاودستگاههاوبهشرطابقایبناوتخلیهدرمجموع

ارزشششدانگعرصهواعیانومتعلقاتملکبازدیدشدهبهشرحذیلتعیینواعالممیگردد:
عرصهازقرارهرمترمربع۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریالمقدار۲۵۳/۵۰مترمربعجمعا۱۶۴/۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰

ریال
جمعا مترمربع ۹۶۰/۰۰ مقدار  ریال ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ متر هر قرار از مسکونی طبقات کل اعیانی

ریال ۹۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اعیانیزیرزمینازقرارهرمتر۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریالمقدار۲۵۱/۶۶مترمربعجمعا۱۷/۶۱۶/۲۰۰/۰۰۰

ریال
روفگاردنجمعا۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

حیاطسازی–انشعابات–متعلقاتجمعا۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
جمعکل۲۸۶/۳۹۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

مزایدهششدانگپالکثبتیمذکورازساعت۹صبحالی۱۲ظهرروزیکشنبهمورخ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
درادارهاجرایاسنادرسمیقمواقعدرخیابانساحلی)لواسانی(نبشکوچه۷-طبقهفوقانیاداره

ثبتاسنادوامالکبخشیکقم-ادارهاجرایاسنادرسمیقمانجاممیشود.
میلیارد شش و هشتاد و )دویست ریال ۲۸۶/۳۹۱/۲۰۰/۰۰۰ پایه مبلغ از مذکور مزایده
پیشنهادی قیمت باالترین به و شروع ریال( هزار دویست و میلیون یک و نود و سیصد و
به کارشناسی مبلغ از درصد ده پرداخت به منوط مزایده در شرکت شد. خواهد فروخته
واریز شناسه با IR ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳  شبا شماره به ثبت سپرده حساب
۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶میباشد)حتیبستانکارپروندههماگرقصدشرکت
ورقابتدرمزایدهراداردمیبایست۱۰درصدراپرداختنمائید.(وحضورخریداریانمایندهقانونی
مدت ظرف را فروش مبلغ التفاوت مابه است مکلف مزایده برنده و است الزامی مزایده جلسه در او
و نماید تودیع مذکور شبای شمارهحساب به ثبت صندوق بهحساب مزایده برگزاری تاریخ از روز ۵
قابل مبلغمذکور نکند، واریز ثبت بهحسابسپرده را فروش مانده مقرر، مهلت کهظرف درصورتی
استردادنمیباشدوبهحسابخزانهواریزخواهدشد.ودراینصورتعملیاتفروشازدرجهاعتبار
ساقطومزایدهتجدیدمیگردد.حقالحراجمازادبرمبلغارزیابیبهعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.
اینکهرقم از تاریخمزایدهاعم تا ازمالیاتوعوارضشهرداریوغیره درضمنبدهیهایملکاعم
قطعیآنمعلومشدهیانشدهباشدبهعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.ودرصورتوجودمبلغمازادبر
طلببستانکار،وفقماده۱۲۵ائیننامهاجرایمفاداسنادرسمیقابلپرداختبهخریدارخواهدبود
وهمچنینچنانچهبستانکاربرندهمزایدهباشدوفقماده۱۲۵آئیننامهاجرااقداممیگردد.درصورت
توافقبرواریزغیرنقدیبابستانکارونسبتبهمازادبابدهکاربراساستوافقکتبیاقدامخواهدشد.
وحقوقدولتیوحقمزایدهطبقمقرراتوصولخواهدشد.ضمناتنظیمسندانتقالاجراییمنوطبه
مفاصاحسابداراییوشهرداریوعنداللزوممراجعذیصالحدیگرمیباشد.درضمنفیشواریزیمی

)۱۵۶۳۲ الف )م باشد. شده واریز مزایده در کننده شرکت توسطشخص بایست
تاریخانتشارآگهی:۱۴۰۱/۰۶/۰۹

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲76۲۵987   

قم استان کشاورزی جهاد رئیس   ◄
دامداری و کشاورزی تولیدات قم گفت:
ها بخش بیشتر در و دارد زیادی بسیار
این و باشد می برتر های استان جزو
برایعالقهمندانجهت ظرفیتمناسبی
قم کشاورزی بخش در گذاری سرمایه

است.
گویه روزنامه خبرنگار گزارش به
در رضا حاجی محمدرضا )قراچورلو(،
بازدیدازدفترروزنامهگویهکهبهمناسبت
اشاره ضمن گرفت، صورت دولت هفته
باالی ظرفیت از رسانی اطالع لزوم به
اظهار قم در غذایی صنایع و کشاورزی
ظرفیت از کشاورزی بخش در داشت:
با و نشده استفاده خوبی به رسانه
حوزه در باید اقتصادی، مشکالت وجود
باید مردم شود. کار جامعه فکری امنیت
بدانندمادرحوزهغذاییواقالمضروری
مرغ، شکر، برنج، آرد، گندم، همچون
بیشتر حتی و نداریم. کمبود مرغ تخم
موجود انبارها در مردم نیاز و ظرفیت از

. هست
مادر گندم تن ونیم ۹ داد: ادامه وی
درحالبوجاریاستکهدراختیاربخش

تکمیل برنج انبار ظرفیت گیرد. می قرار
است.۶هزاردالرکوداورهداریمکهباید
است. شده پر انبار ظرفیت و شود انبار
ماه چهار سه، تا ما ذخایر حوزه درواقع

باشد. می تکمیل
استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس
قمدرپاسخبهاینسوالکهمردمگاهیبا
دیدناخباروگزارشاتازبخشکشاورزی
قابلیتی قمچنین که کنند تعجبمی قم
گذشته از قم استان کرد: عنوان دارد،
حال این با و داشته خشک و گرم اقلیم
۶۹هزارهکتارزمینکشاورزیداردودر
بیشتربخشهاجزوبرترینهادرکشورو
خودکفامیباشدامامردمباورنمیکنند
چنینظرفیتیدرقمباشداماوجوددارد.
مثال برای داد: ادامه باره این در وی
بذر هکتار ۵۰۰  بذر، تقویت بخش در
که شده کشت قم در گذشته سال پنبه
اینمیرانامسالبه۱۱۰۰هکتارافزایش
می پنبه کشت استان چهار جزو و یافته
باشد.۲هزارهکتاردانهروغنکلزادرقم
استانیاست ۶ ،۵ وجزو کشتمیشود

کند. می کشت کلزا که
شهرستان کرد: تصریح رضا حاجی

را قم دامی ظرفیت و پایه قم در جعفریه
کشتار تولید، دام، حوزه در و است دارا
مجتمع ۶ و است. سرآمد فراوری و

دارد. وجود قم در دامداری
ظرفیت بتوان باید داد: ادامه وی
عموم اطالع به قم کشاورزی و دامی
برای عرصه این مندان عالقه تا رساند
شوند. وارد بخش این در گذاری سرمایه
بیان قم استان کشاورزی جهاد رئیس
کارخانه غذایی صنایع حوزه در کرد:
هایبسیارزیادیدرقمبهدلیلنزدیکی
اینشهربهتهرانوجودداردوامروز۱۳۰

کنند. می فعالیت قم در غذایی واحد
نگاه چگونگی به پاسخ در وی
کشاورزی بخش به قم استانی مقامات
تیم و ما به قم استاندار داشت: عنوان
دارد خاصی نگاه واقعا ما های تشکل و
میدانی بازدیدهای و تعامل تاکنون و
اعتبار تامین آب، برای و داشته بسیاری
باتیمما وتسهیالتبانکیفقطیهجلسه
۳۹۰ سال دو فقططی و رفتند تهران به

کردیم. جذب اعتبار تومان میلیارد
جهاد که این به پاسخ در رضا حاجی
آبی کم برای هایی برنامه چه کشاورزی

در ۶۰۰دشت  افزود: دارد، آب تهدید و
نرمالی آب دشت ۴۰۰ که داریم کشور
کشاورزی آب گذشته سال ۴۰ از ندارند.
چای، قره های رودخانه طریق از قم
که شد می تامین مسیله دشت قمرود،
عملیات ندارند. آب هم قطره یک االن
می انجام هرساله آب حوزه در هایی

. دهیم
شرکت با مشترکی کار داد: ادامه وی
همکاری با که داریم ای منطقه آب
ساله ۴ ،۳ زمانبندی طی کشاورزان
به مجهز را ها چاه بتوانیم که داریم
های آب مصرف تا کنیم حجمی کنترل

شود. مدیریت زیرزمینی
استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس
کشت از هکتار هر در داشت: بیان قم
آید می دست به گندم تن نیم ۴و گندم،
مابذردیگریکهغلهایازخانوادهگندم
هکتار، هر از که کنیم می کشت را است

دارد. بهتری عملکرد و دهد می ۶تن
و آب پروژه ۲۲ افتتاح افزود: وی
هکتار، ۸۵۵ فشار تحت ابیاری خاک،
متر ۸۰۰ کشی سیمان قنات، ۴۲ مرمت
۲۱ کشی لوله آبی، های کانال ار مربع

های پروژه جمله از ها کانال از کیلومتر
باشد. می آب بهینه مصرف حوزه در ما
مقاوم بذرهای کاشت کرد: ابراز وی
کردیم. آغاز را آب شوری و ابی کم به
های گلخانه ظرفیت به هکتار ۱۰ امسال
گیاهان همچنین شود. می اضافه ما
۵۰۰ مثال برای دادیم توسعه را دارویی
هکتارگلمحمدیطیدوسالبهزراعت
هکتار ۲۵ قم در همچنین افزودیم. قم

شود. می زراعت زغفران
استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس
کشت جای به را سربن کرد: اظهار قم
دارند نیاز زیادی آب که ینجه و ذرت
۱۵۰ بهاره کشت در کردیم. جایگزین

داشتیم. ای علوفه سربن هکتار
ویبیانکرد:۷هزارکشتپنبهدرقم
توانیم نمی کشاورز نیاز دلیل به و داریم
ها حمایت اما کنیم حذف را کشت این
بهکم واقالمیکهمقاوم راکاهشدادیم

کاریم. می هستند، آب شوری و آبی
و غیرمجاز های چاه درخصوص وی
کار این متولی افزود: تیز دار شناسنامه
مجاز غیر های چاه باید اما نیستیم ما

►    شوند. مند نظام و ساماندهی

 در بازدید از دفتر روزنامه گویه مطرح شد؛ 

● قم ظرفیت تولیدات کشاورزی و دامداری بسیار زیادی دارد    ●
مدیرکل تامین اجتماعی:

پنج هزار و 6۰۳ نفر در طرح 
بیمه فراگیر خانواده ایرانی در 

قم جذب شدند
خانواده فراگیر »بیمه طرح در گفت: قم اجتماعی تامین مدیرکل
تا۵۰ ایرانی«کهزنانخانهدار،دخترانودانشجویانبینسنین۱۸
سالمیتوانندتحتپوششقرارگیرند،تاکنونپنجهزارو۶۰۳نفردر

استانجذبشدهاند. این
ایرانی« خانواده فراگیر »بیمه طرح اجرای افزود: عاشوری محمد
در اجتماعی تامین سازمان حمایتی اقدامات این از یکی بهعنوان
بیمههای از مانده مغفول گروههای توانست که است دولتسیزدهم
ایننهاد ازدانشجویانوزنانخانهدارراتحتحمایت اجتماعیاعم

دهد. قرار بیمهگر
ویاضافهکرد:دراینطرحفرزندانخانوادهوزنانخانهدارمیتوانند
باپرداختمبلغیبهعنوانحقبیمهبهصورتماهیانهازمزایایتامین
و برسند بازنشستگی سن به بقیه از زودتر و شده بهرهمند اجتماعی

کنند. دریافت مستمری
مدل در افزود: خانواده، فراگیر بیمه طرح جزییات به اشاره با وی
ازخدمات تومان هزار ۵۰۰ پرداخت با ماهیانه میتواند الفشخص
خدمات از تومان هزار ۵۸۰ پرداخت با ب مدل بازنشستگی،
از تومان هزار ۷۵۰ پرداخت با ج مدل و فوت وخدمات بازنشستگی
خدماتکاملبازنشستگی،فوت،بازماندگیوازکارافتادگیبهرهمند

شود.
فراگیر »بیمه طرح در شدهها بیمه تعداد افزایش عاشوری، گفته به
این اهداف جمله از نفر هزار ۱۵ به جاری سال در ایرانی« خانواده

میباشد. جاری سال در بیمهای پوشش افزایش برای کل اداره
ویجمعیتزیرپوششبیمهتامیناجتماعیدراستانقمرا۸۰۵هزار
و۸۲۳نفرعنوانکردوگفت:ازاینآمار،تعداد۲۴۴هزارو۷۶۰نفر

بیمهشدهاصلیو۵۶۱هزارو۶۳نفربیمهشدهتبعیهستند.
مشکل هرگونه میتوانند اجتماعی تامین مخاطبان کرد: تاکید وی
خوددرارتباطبااینسازمانرابامرکزارتباطاتمردمیاینسازمان
کد و بگذارند میان در شب ۸ تا صبح ۸ ساعت از ۱۴۲۰ شماره به

کنند. دریافت پیگیری
شعبه چهار با کل اداره این قم، اجتماعی تامین مدیرکل گفته به
مختلف خدمت ۱۸ رسمی، کارگزاری پنج و اقماری شعبه ۲ اصلی،

میدهد. ارائه خود مخاطبان به را بیمهای

خبـر
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کم با که حاضر عصر زندگی   ◄
مصرف دوره است همراه مفرط تحرکی
و نیست چرب غذاهای اقسام و انواع
موادی، چنین حجم پر و مداوم مصرف
بیماریهای بروز برای مسیر کننده صاف
،فشار عروقی و قلبی جمله از مختلف

و...است. خون
و شدن انباشته صورت در چربیها
میتوانند بدن ساز و سوخت نداشتن
افراد برای توجهی قابل و پرتوان قاتل
اگرچه غذاها از گروه این باشند. مختلف
بسیار نقش انرژی تامین و تولید نظر از
رسوب و انباشت اما دارند بدن در مهمی
اینمواددربدنبهویژهدرعروقواطراف

میشود. سکته بروز سبب قلب
کشاورزان میگفتهاند االیام قدیم از
اینکه به توجه با میخورند چربی اگر
دارند زیادی فعالیت گرما و بیابان در
و سوزانده را مصرفی چربی این میتواند
دفع آن اضافه بدن، انرژی تامین ضمن
کم با که حاضر عصر زندگی اما شود،
مصرف دوره است همراه مفرط تحرکی
و نیست چرب غذاهای اقسام و انواع
موادی، چنین حجم پر و مداوم مصرف
بیماریهای بروز برای مسیر کننده صاف
،فشار عروقی و قلبی جمله از مختلف

و...است. خون
باالی سنین در خون باالی کلسترول 
دارد. وجود بسیاری افراد در سال ۴۰
زندگی سبک بهدلیل مبتال افراد معمواًل
و باال فشارخون به دارند که ناسالمی
نیز دیابت مانند دیگری بیماریهای
ببینیم مبتالهستند.دراینقصدداریم
ایجاد عالیمی چه چیست، باال کلسترول

چیست. آن درمان و میکند
عوارضی  چه  و  چیست  کلسترول 

دارد؟
واژۀ شنیدن از بعد ما همۀ معمواًل
و میافتیم قلبی بیماری یاد به کلسترول
کلسترولرایکمادۀمضرتصورمیکنیم؛
امابهتراستببینیمکهکلسترولچیست

دارد. عوارضی چه و
بدن در طبیعی مادۀ یک کلسترول
مانند بسیاری فرایندهای در که ماست
ساختسلولهاوتولیدبعضیهورمونها

دارد. نقش
حفظ برای نرمال و طبیعی بهطور
و داریم کلسترول به نیاز بدن سالمت
روشهای به کلسترول اضافۀ مقادیر
گاهی اما، دفعمیشود؛ بدن از مختلفی
یابهعلتدریافتبیشازاندازۀکلسترول
وپیشسازهایآنازطریقرژیمغذایی،یا
بهعلتاختالالتیکهدرمسیرمتابولیسم
دفع و تولید جذب، دارد وجود کلسترول
و میشود مشکل دچار بدن در ماده این

شود. انباشته بدن در است ممکن
بدخونشان کهکلسترول افرادی اغلب
و ندارند عالمتی است، یافته افزایش
اطالع مورد این از تاسالها است ممکن

باشند نداشته
این باشد، باال خون کلسترول اگر
عروق خصوصًا عروق، جدار در ماده
تغذیهکنندۀقلب،رسوبمیکندوموجب
که میشود عروق انسداد و تنگی ایجاد
به را زیادی مشکالت و عوارض میتواند
عالوه باال، کلسترول باشد. داشته همراه
برموردگفتهشده،عوارضدیگرینیزبه
دنبالخواهدداشتکهدرادامهخواهیم

گفت.

و )HDL( خوب کلسترول نوع دو
میزان هرچه داریم. )LDL( بد کلسترول
کلسترول میزان و بیشتر خوب کلسترول
و عروقی مشکالت کمتر باشد، کمتر بد
عوارضناشیازکلسترولایجادمیشود.
دریکحدودخاص باید نسبت این البته
کلسترول حد از بیش شدن کم و باشد
نیز خوب کلسترول شدید افزایش یا بد

میکند. ایجاد مشکالتی
که کسانی به عامیانه طور به معمواًل
است یافته افزایش خونشان بد کلسترول

دارند. خون کلسترول میشود گفته
عالئم کلسترول خون چیست؟

چیست، خون کلسترول عالئم اینکه
بستگیبهعروقیداردکهدراثرباالبودن

شدهاند. مشکل دچار کلسترول
بد کلسترول که افرادی اغلب کل در
عالمتی است، یافته افزایش خونشان
ندارندوممکناستتاسالهاازاینمورد

باشند. نداشته اطالع
درگیر مختلف عروق که مواردی در
که ارثی نوع در خصوصًا میشوند
افزایش جوانی سالهای در کلسترول
عالئم با است ممکن فرد مییابد، زیادی
مشکالت پا، و کمر درد مانند مختلفی
هرگونه و مغزی یا قلبی سکتۀ بینایی،
گویایدرگیریعروقی که دیگری عالمت

کند. مراجعه پزشک به باشد
عالئم اینکه به باتوجه بنابراین،
وجود افراد اغلب در خون کلسترول
خطر معرض در که افرادی در ندارد،
میشود توصیه هستند کلسترول افزایش
خون کلسترول سطح دورهای شکل به
زیرنظر آزمایش انجامدادن با را خود

. ند بگیر
افراد از ایندرحالیاستکهبسیاری
بدن در کلسترول افزایش عالئم از هنوز
راحتی به اینعالئم نیستند؛چون مطلع
به منجر نهایت در و نبوده مشاهده قابل
فشارخونباال،نارساییکلیهو...خواهد

شد.
افزایش عالئم مهمترین حال، این با
به نیاز که بدن در کلسترول سطح
قرار این از دارند، جدی پیگیریهای

: ست ا
عالئم از یکی اندام: حسی بی و تورم
اولیهکلسترولباال،تورموبیحسیاندام

است.
بوی و بو بد تنفس : دهان بد بوی
رایج بسیار های نشانه از یکی دهان بد
باال کلسترول دارای که است افرادی
ایجاد باعث باال کلسترول هستند.
مواد هضم فرایند در جدی مشکالت
بوی عامل خود اتفاق این و شده غذایی

شد. خواهد دهان بد
کنترل سطوح هاضمه: سوء و نفخ
نشدهکلسترولبدیاهمانالدیال،به
عنوانیکعاملمهمبرایصدماتجدی
هاضمه سوء مانند گوارش دستگاه به
لیپیدهای است. شده شناخته نفخ و
اضافیدرخونوکبدمتابولیسمرامختل
ازهضمموثرجلوگیریمیکنند؛ و کرده
باال باچربی غذاهای که هنگامی ویژه به

شوند. می مصرف
موجود کلسترول سردرد: و سرگیجه
درشریانهامانعگردشخونموثرشده
ایجاد باعث خون، اکسیژن کاهش با و
و تعادل دادن دست از سرگیجه، سردرد،

شود. می ...

در اضافی کلسترول دید: مشکالت
شود. می بینایی مشکالت به منجر بدن
از زردیچشم و دید تاری سوزشچشم،

هستند. باال کلسترول عوارض
شریانها در لیپیدها تشکیل یبوست:

به منجر هضم، فرایند روی منفی تاثیر با
یبوست به ابتال و رودهها تحرک کاهش

میشود.
یک همیشه درد این سینه: قفسه درد
است. پزشکی فوری معاینات برای دلیل
قفسه درد با بیماریها از بسیاری اگرچه
اکثر در دارند، مستقیم ارتباط سینه
باال کلسترول با مرتبط درد این موارد،
جریان شریانها در چربی ایجاد ست.
باعث میتواند و کرده محدود را خون
قفسه در درد افزایش و باال خون فشار

شود. سینه
احساس مزمن: ضعف و خستگی
ضعف،خستگیومیلبهخوابدرساعات
نامناسب، تغذیه از ناشی روز معمول غیر
برخی یا و حد از بیش بدنی فعالیت
کلسترول حال این با بیماریهاست.
باشد. دخیل عامل یک میتواند هم باال
جریان باال، کلسترول اینکه به توجه با
خونرامحدودمیکند،میتواندمنجربه

شود. جسمی و ذهنی مشکالت
اولینومهمتریندرمانکلسترولباال،
ورزش انجامدادن و زندگی سبک تغییر

است
روی قرمز لکههای پوستی: مشکالت 
ناخوشایند احساس و التهاب پوست،
نشده کنترل کلسترول عالئم از خارش،

است.
از بیش انباشت غذایی: آلرژیهای
حدچربیدرشریانهاوکبدمیتواندبرای
جدید آلرژیهای با همراه افراد از برخی

باشد. غذایی
افزایش  خطر  در  افرادی  چه 

هستند؟ خون  کلسترول 
گروهیازافرادیکهکلسترولخونشان
متابولیک بیماریهای به مبتال باالست،
را کلسترول متابولیسم که هستند ارثی
آنزیمها افراد این در است. کرده مختل
کلسترول کنترلکنندۀ سازوکارهای و
پایین سنین در و نمیکنند کار بهخوبی
کلسترولخونشانبسیارافزایشمییابد.
سبک دلیل به افراد از دیگر گروهی
کلسترول به دارند که ناسالمی زندگی

میشوند. مبتال باال خون
سطح روی بر که عللی مهمترین
دارند منفی تأثیر خون کلسترول

از: عبارتاند
از سرشار که ناسالم غذایی 1-رژیم
غذاهای پرچرب، لبنیات فودها، فست

باشد و… چرب
2-عدمورزشوفعالیتبدنیکافی

3-مصرفسیگارودخانیات؛
الکل. 4-مصرف

کلسترول متابولیسم اینکه علت به

باالتر سن با افراد میکند، عبور کبد از
مبتال باال خون کلسترول به بیشتر
برای آنها کبد ظرفیت چراکه میشوند؛

مییابد. کاهش کلسترول پردازش
درمان کلسترول باال

کلسترول درمان مهمترین و اولین
انجامدادن و زندگی سبک تغییر باال،
داشتن الکل، و سیگار ترک است. ورزش
افرادمیتواند اغلب رژیمغذاییسالمدر
حد تا خون کلسترول کاهش موجب

شود. استاندارد
زندگی سبک اصالح با که افرادی در
برای باالست، کماکان خونشان کلسترول
درمان برای و عوارض وقوع از جلوگیری
مناسب دارویی درمان باید باال کلسترول

کنند. دریافت
آرتواستاتین داروی مانند استاتینها
باال پرکاربردتریندارودردرمانکلسترول
هستندوتاحدقابلقبولیموجبکاهش
عنوان به آنها از که میشوند کلسترول
قاتلکلسترولباالیادمیشود؛اما،برای
اصالحسبک کنار در باید بهتر اثربخشی

شوند. مصرف زندگی
بهتر باال، کلسترول درمان ضمِن در
و دیابت فشارخون، نظر از افراد است
ودرصورت بررسیشوند نیز چربیخون
درمان نیز همراه بیماریهای این نیاز

. ند شو
عوارض کلسترول باال چیست؟

ناشی کلسترول عوارض عمده
رسوب که است عروقی مشکالت از
وهمان میکند ایجاد عروق در کلسترول
احتمااًل که است آترواسکلروز فرایند
مثال، برای شنیدهاید. بارها را آن نام
قلبی عروق دیوارۀ در کلسترول رسوب
قلب تغذیهکنندۀ عروق تنگشدن موجب
انسداد رگها این است ممکن و میشود

. بند یا
درد ایجاد موجب عروق این انسداد
در که میشود قلبی سکتۀ و سینه قفسۀ
واقعمهمترینعارضۀکلسترولنیزهمین

است. مورد
در کلسترول رسوب دیگر، طرف از
را پالکهایی میتواند کاروتید عروق
کنده میتوانند پالکها این کند. ایجاد
عروق و شوند مغزی عروق وارد و شده
وموجب کنند رامسدود مغز تامینکنندۀ

شوند. مغزی سکته ایجاد
گشنیز، سبزیهای منظم مصرف

عناب و زینان دمنوش و شوید و جعفری
داروی عنوان به عمانی لیمو همراه به
بسیار خون چربی درمان برای گیاهی

هستند موثر
باشد، باال کلسترول اگر گفت میتوان
به توجه با و بودن باال میزان به توجه با
داشته افزایش کلسترول که زمانی مدت
میشوند درگیر مختلفی عروق است،
در مشکل ایجاد با است ممکن حتی و
یا شود ایجاد کوری چشمها خونرسانی
اینکهخونرسانیبهپاهامختلشودوفرد

شود. پا درد و لنگیدن دچار
برای کلسترول باال چه بخوریم؟

باالست، خونتان کلسترول اگر
اینسؤالهستید پاسخ دنبال به احتمااًل
بخوریم؟ چه باال کلسترول برای که

در گام مهمترین غذایی رژیم اصالح
شما ست. باال کلسترول خانگی درمان
کنید. دقت میخورید که هرچه به باید
خصوصًا چرب، غذاهای مصرف
ترانس چرب اسیدهای حاوی غذاهای
تا باید را شده، اشباع چرب اسیدهای و

دهید. کاهش حدامکان
مانند ساده کربوهیدراتهای مصرف
از دهید. کاهش باید را ماکارانی و برنج
ویتامینها کافی دریافت به باید طرفی
داشته دقت نیز ضروری معدنی مواد و

. شید با
فودها، فست سرخکردنی، غذاهای
دیگر انواع و پیتزا پنیر حاوی غذاهای
شوند. محدود باید نیز چرب پنیرهای
صبحانه یک تهیه برای مثال، برای
مناسببرایکلسترولباال،بهجاینیمرو

کنید. استفاده آبپز تخممرغ از
از میتوانید خود غذاهای تهیه برای
و زیتون روغن مانند سالمتری روغنهای

کنید. استفاده کنجد روغن
و حبوبات خصوصًا گیاهی، منابع
هستند غذایی خوب منابع از دانهها،
آنها از خود غذایی رژیم در میتوانید که

کنید. استفاده
عوارضی  چه  خون  باالی  کلسترول 

دارد؟
کلسترولخوناگرباالباشد،درعروق
موجب میتواند و میکند رسوب مختلف
در و شود مختلف عروق انسداد و تنگی
عملارگانهایمختلفبدنمشکلایجاد

کند.
درمان چربی خون در طب سنتی

اولین سنتی طب کارشناسان نظر از
کاهش خون چربی کاهش برای راهکار
منظم مصرف آن، کنار در است. وزن
و شوید و جعفری گشنیز، سبزیهای
لیمو همراه به عناب و زینان دمنوش
برای گیاهی داروی عنوان به عمانی
هستند. موثر بسیار خون چربی درمان
آبغوره، کاسنی، عرق قاشق یک مصرف
غذایی وعده هر از بعد سرکه یا آبلیمو
از طوالنیمدت در خوبی اثرات میتواند
در انار آب و زرشک آب دهد. نشان خود
میکنند. معجزه خون چربی کاهش

تداوم و سالمتی داشتن کنیم! دقت
ای تغذیه نکات برخی رعایت مستلزم آن
است روزمره زندگی طول در رفتاری و
آرامش حیات مسیر در اینکه برای و
و تحرک تغذیه، به باید داشتیم بیشتری
داشته اهتمام و توجه خود زندگی سبک
تری سالم زیست و بهتر زندگی تا باشیم

►    فارس / شود. عایدمان

مهم ترین درمان کلسترول باال، تغییر سبک زندگی و ورزش است 

● عالئم کلسترول خون چیست؟      ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چونتحدیدحدودششدانگیکبابساختمانبهپالک۳۲فرعیاز۱۱۲۳۱اصلیواقعدربخشیکثبتقمکاسه
باشد، -علیمی فرزندسیدجعفر  ۲-رضاشبانی زادهقمی ۱-سیدحسنسید بنام که   ۶۸ ۹پالک –کوچه گران
نیز ثبت قانون ازطرفیمطابقماده۱۵ نیامده تکلیف تعیین قانون ۳ماده۱۳ تبصره  بعلت ثبتاستکه درجریان
نمیتوانعملنمود،لذابنابهتقاضایکتبینامبرده۱/۶۰۶۵مورخ۱۴۰۱/۰۶/۰۷تحدیدحدودپالکمذکوردرروز
اطالع به بدینوسیله گردد انجاممی ملک وقوع درمحل ۱۲صبح الی ساعت۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مورخ یکشنبه
مذکور محل در مقرر وساعت روز در که دارد می اعالم ها آن قانونی نماینده یا و مجاور مالکین به وخصوصا اهالی
مجاورینطبق اعتراضات و بود ماهخواهد یک بمدت تنظیمصورتمجلس تاریخ از قانونی مهلت برسانند. بهم حضور
ماه مادهمصوب۷۳/۲/۲۵متعرضظرفمدتیک تبصره ورسیدگیخواهدشدضمنا پذیرفته ثبت قانون ماده۲۰
پسازتسلیماعتراضباادارهثبتمیبایستگواهیتقدیمدادخواستبمرجعذیصالحقضائیرانیزبهاینادارهارائه

الف۱۵۵۸۶( )م نماید./
تاریخانتشار:۱۴۰۱/۰۶/۰۹

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چونتحدیدحدودششدانگیکبابمغازهبهپالک-فرعیاز۵۳۵۶اصلیواقعدربخشیکثبتقماراضیآذر-
بازارکهنه–انتهایبازارکهنه-ابتدایمیدانکهنه-روبروینانواییسنگکیکهبنامعلیرضاحدادیانقمیوغیرهورثه
محمدحدادیانقمیفرزندحسنمیباشد،درجریانثبتاستکهبعلتعدمحضورنیامدهازطرفیمطابقماده۱۵
قانونثبتنیزنمیتوانعملنمود،لذابنابهتقاضایکتبینامبرده۱/۵۹۹۱مورخ۱۴۰۱/۰۶/۰۶تحدیدحدودپالک
مذکوردرروزیکشنبهمورخ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ساعت۸/۳۰الی۱۲صبحدرمحلوقوعملکانجاممیگرددبدینوسیله
بهاطالعاهالیوخصوصابهمالکینمجاورویانمایندهقانونیآنهااعالممیداردکهدرروزوساعتمقرردرمحل
واعتراضاتمجاورین بود تاریختنظیمصورتمجلسبمدتیکماهخواهد از مذکورحضوربهمبرسانند.مهلتقانونی
طبقماده۲۰قانونثبتپذیرفتهورسیدگیخواهدشدضمناتبصرهمادهمصوب۷۳/۲/۲۵متعرضظرفمدتیک
اداره این به نیز را ادارهثبتمیبایستگواهیتقدیمدادخواستبمرجعذیصالحقضائی با ازتسلیماعتراض ماهپس

ارائهنماید./)مالف۱۵۵۸۵(
تاریخانتشار:۱۴۰۱/۰۶/۰۹

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم:

برخی نمی گذارند در کمال 
آرامش برای فردوس کمک 

مالی جذب کنیم 
سرپرستادارهکلورزشوجواناناستانقمبااشارهبهاینکهفشار
حامیان جذب راستای در هم استان این فوتبال هیات رئیس روی
مالیبرایفردوسزیادبودگفت:گاهابرخیطوریبامدیرکلورزش
نمیدهند اجازه که کنند برخوردمی وهیات استانداری ،مسئوالن
مالی حامیان بتوانند آرامش کمال در و کنند فکر تیم برای افراد این

کنند. جذب را
ابراهیمسانیخانیروزسهشنبهدرگفتگوباایرنااظهارداشت:بحثی
کهدراستانقممطرحاستآناستکهاینتیمپلهایپشتسرشرا
برایصنعتگرانوحامیانمالیخرابکردهوهرکجااسمیازباشگاه
ازورودوحامیتمالیترسوواهمه آیدبرخیشرکتها فردوسمی

دارند.
ویبیانکرد:کسانیهستندکهنمیخواهندتیمفردوسدرقمبماند،
زمانیمعاونسیاسیوامنیتیاستانداربابرخیشرکتهابرایکمک
بهتیمصحبتمیکندوهنوزمدیرشرکتازاتاقمعاونسیاسیبیرون
نیامدهاستازباشگاهفردوسنفربهآنشرکتهامیفرستندوپشت

دراتاقرئیسآنمیروند.
ویاظهارداشت:تاکنونبابرخیشرکتهایصنعتیرایزنیکردیمو
مبالغیبرایکمکبهباشگاهفردوسواریزشدوازطریقهیاتفوتبال

کمکالزمبهتیمانجامشد.
سرپرستادارهکلورزشوجواناناستانقمبااشارهبهاینکهفشار
حامیان جذب راستای در هم استان این فوتبال هیات رئیس روی
مالیبرایفردوسزیادبودگفت:گاهابرخیطوریبامدیرکلورزش
نمیدهند اجازه که کنند برخوردمی وهیات استانداری ،مسئوالن
مالی حامیان بتوانند آرامش کمال در و کنند فکر تیم برای افراد این

کنند. جذب را
ویادامهداد:دربازیهایخانگیفردوسحتیبرایجذبتبلیغات
ریشه باید فردوس باشگاه مشکالت و نشد کشیده زحمت زمین کنار

ایحلشود.
لیگ های تیم مورد در انتصابم اول روز از کرد: عنوان خانی سانی
برتریفردوسوشیمیدردغدغهداشتمچونجذبحامیمالیبرای

است. مهم بسیار قم ورزشی های تیم
مالک و است تیمیخصوصی که فردوس تیم مورد در کرد: بیان وی
از بامالکصحبتکردیمواوگفتنمیتوانمادامهدهمو ابتدا دارد
تیمپشتیبانیکنماگردستوردهیدتیمراواگذارکردهوازاستانخارج
کنیمکهدرپاسخبهایشانعنوانشدنمیتوانیدتیمراواگذارکنید.

مخالفسرسختخارجشدنتیمازاستانقمبودم
با یا نمیخرند قم در را تیم کرد عنوان باشگاه مالک داد: ادامه وی
قیمتپایینمیخرندوشخصاازروزاولمخالفسرسختخارجشدن

تیمازاستانقمبودم.
هیات رئیس با افزود: قم استان جوانان و ورزش کل اداره سرپرست
کنار تنها شما کردم عنوان و داشتیم صحبت باشگاه مالک و فوتبال
فردوسنبودیدکهتنهاتصمیمبگیریدوشماقشرهوادارخودراداریدو

اید. اینجایکاررسیده تا راامیدوارکردیدکه آنها
ویاظهارداشت:پیشازآغازلیگبرتربهمالکباشگاهاعالمکردیم
ازطریقهیات و ازمجموعههایصنعتی کنیم مبلغیتالشمی که
فوتبالبهشماکمکشودتااینکهازباشگاهخواستهشدپولورودیرا

بدهندکه۱۷۰میلیونتومانبودوآنهااینرقمرانداشتند.
ویادامهداد:هماناوایلکارفردوسبرایشرکتدرلیگبرترفوتسال
امسالجلسهایگرفتیمکهچهکنیمورئیسهیاتنظردادکهآنرا
بهیکاستاندیگربدهیمامادرپاسخبهاوعنوانکردیمکهمگرمادر

لیگبرترتیمدیگریداریمکهآنرابهاستاندیگربدهیم.
سانیخانیافزود:اگرادارهکلورزشوجوانانوهیاتفوتبالاستان
قمکمککندتیمفردوسدرقمماندگاراستومیماندازاینروباید
و داشتیم ای جلسه باشگاه مالک با افتاد اتفاقات این و کرد رایزنی
حتیاستاندارورودپیداکردو۲۰۰میلیونازیکیازشرکتها،برخی
تسویهبرخیبدهیهاوپرداختورودیتیمبهسازمانلیگپرداخت

شد.
آقایان داشت: ابراز قم استان جوانان و ورزش کل اداره سرپرست
قضایای و نداریم فرصت آینده نداریم،سال فرصت امسال گویند می
حاشیهایاینتیمهمینطورادامهداردومالکباشگاهسرمایهاش
ارزشبیشتریپیدامیکندوفرداهممیگویدتیمرابیرونمیدهمو

زیادمیشود. استان رویمسئوالن ای رسانه فشار
سال فردوس برتری لیگ باشگاه ریالی گذاری ارزش کرد: بیان وی
آیندهچندبرابرمیشودوفرداروزمجددمیگویندتیمرابیرونمی
فردوس باشگاه یا گوییم می پاسخ در و شود نمی طور این اما دهیم
خصوصیاستیاعمومیاستوآنهااگرنمیتوانندواگذارکنندو
فوتبال باکمکهیات بتوانیم ما تا برایرضایخدانخواهند پولهم

کنیم. اداره را تیم
برخیدرفضایمجازیبهجایکمکاقدامبهآبروریزیمیکنند

های لیگ در دیگری تیم فردوس از غیر به داشت: ابراز خانی سانی
فوتبال بهخاطر پیگیرهستیم اگر و نداریم فوتسال و فوتبال کشوری
قماستوهیاتفوتبالاستاننیزنبایدنامهبرایخروجتیمازاستان

زد. می
ویبیانکرد:مبالغیبهبازیکناندادهشدهودرصددیگریراهمقصد
که چرا کنیم می کمک هم باشگاه و فوتبال هیات به و بدهیم داریم
مالکاموررابههیاتواگذارکردهولینبایدفشاربهرئیسهیاتبیاید
ازآن نیزداردوتمرکزش بازیهایاستانیوکشوریدیگری چراکه

امورکمترمیشود.
سرپرستادارهکلورزشوجواناناستانقمتاکیدکرد:بایدباشگاه
جوانان تا نونهاالن های رده در تا دهیم آموزش افراد این به را داری
و کرده واگذار دیگر های تیم به را بازیکن و کند گذاری سرمایه

بگیریم. جدی را ورزش اقتصاد باید و کنند درآمدزایی
برتر لیگ دوم فصل نیم در باید فردوس تیم که این به اشاره با وی
قوی را پایه تیم باشگاه مسئوالن گفت: کند جذب بازیکن فوتسال
است. مواجه بازیکن مشکل با برتر لیگ در باالدستی تیم و نکردند
به اقدام کمک جای به مجازی فضای در برخی کرد: تصریح وی
آبروریزیمیکنندوایندرحالیستکهماازآبرویخودمانبرایتیم

ایم. گذاشته فردوس
نمایندهقمدرلیگبرترفوتسالطیسالهایاخیرباعنوانفردوس

دراینلیگشرکتمیکند.
فردوسهماکنونازهشتبازیخوددرلیگبرترصاحبیکپیروزی،
سهتساویوچهارباختشدهاستودرردهدوازدهمجدول۱۴تیمی

لیگبرترفوتسالقراردارد

خبـر



◄رهبر انقالب تاکید کردند: یک توفیق این دولت 
این بود که جامعه را از حالت چشم انتظاری و نگاه به 
ببینیم  باشیم  دائم منتظر  اینکه  از  بیرون خارج کرد. 
ما چه میگویند چه تصمیم میگیرند  دیگران درباره ی 

چه کار میخواهند بکنند، از این حالت خارج شده.
)سهشنبه( امروز صبح اسالمی انقالب معظم رهبر
و بررسی دولت، هیئت اعضای و رئیسجمهور دیدار در
نگهداشتنحوادثمهم وزنده یاد و بیانعملکرددولت
انقالبو۴۳سالاخیررادورویکرداساسِیهفتهدولت
بیان در دولت، یکساله توفیقات تشریح با و برشمردند
اقتصاد مسئله اولویت درباره جمله از مهم توصیههای
افزودند:مردمدرهمهحوادثورویدادها»قهرماناصلِی
و درس مایه واقعیت این و بودهاند انقالب« سرگذشِت
این با که میدهد نشان مسئوالن همه به و است عبرت

کرد. رفتار چگونه باید ملت
را باهنر و رجایی شهیدان خامنهای، آیتالله حضرت
اینکه به بااشاره و انقالباسالمیخواندند تراز دومدیر
بود، عزیز دو این به پروردگار شایسته پاداش شهادت،
گفتند:غفلتوفراموشیحوادثبزرگ،آفتمهمیاست

پرهیزکنیم. آن از بایدهمه که
دوران در ملت عمومی »برانگیختگی انقالب رهبر
انقالب«، عظمت مقابل در استکبار »حیرت انقالب«،
دفاع »بی جهانی«، زورگویان بیوقفه »دشمنیهای
صدام«، هوایی حمالت مقابل در پایتخت و کشور بودن
ناامنی و کشور سراسر در تروریستها دادن »جوالن
سالهایاولانقالب«،»عملکرددولتهاومجالسمختلف
حماسه در ملت تعیینکننده »حضور انقالب«، از پس
و دشمنان« با مقابله جبهههای دیگر و مقدس دفاع
راهپیماییها در مردم تحسینبرانگیز و بیدریغ »حضور
ومراسممختلف«راازجملهمسائلیخواندندکهیادآنها

باشد. زنده جامعه ذهن در دائم باید
یادآوری با زمینه همین در خامنهای آیتالله حضرت
حاج شهید سردار تشییع در ملت ماندنی بهیاد حضور
حضور جمله از مشابه مسائل افزودند: سلیمانی قاسم
ناصری آیتالله پیکر تشییع در مردم گسترده و معنا ُپر
غدیر میهمانی در مردم عجیب مشارکت و اصفهان در
نشاندهندهجهتگیریهایعمومیملتوراهصحیحی

یابد. ادامه باید که است
رهبرانقالب،بررسیوپرداختنبهفعالیتهایدولترا
برخی به اشاره با و برشمردند دولت کارکردهفته دومین
و رئیسجمهور به خطاب توصیههایی دولت، توفیقات

کردند. بیان دولت اعضای
اعتماد و امید کردن زنده خامنهای، آیتالله حضرت
مردم افزودند: و دانستند دولت توفیق مهمترین را مردم
میبینندکهدولتدروسطمیدانومشغولکاروتالش
این و است آنها به خدمترسانی و مشکالت حل برای
احیا زیادی حد تا را عمومی اعتماد و امید واقعیت،
کردهاستالبتهاینتالشهادربرخیزمینههابهنتیجه
رسیدهودربعضیزمینههانیزهنوزبهنتایجالزمنرسیده

است.
و راموضوعیدرخشان ایشانسفرهایاستانیدولت
به دولت اول سال در سفر ۳۱ افزودند: و خواندند مهم

نظارت افتاده، دور و محروم نقاط ازجمله کشور سراسر
میدانیبرکارهاوهمدلیعمیقبامردمازدیگرتوفیقات

است. بوده دولت
و طبیعی حوادث محل در حضور و عمل »سرعت
مردم«، با دولت همدردی نشانه به پیشبینینشده
روابط در مناقشهبرانگیز و منفی رقابتهای شدن »زدوده
میشد«، مردم ذهن کردن آشفته موجب که قوا بین
تالش این استمرار در قوه سه جدی مراقبت بر »تأکید
بود توفیقاتدولت ازدیگر و»جوانگرایی« آرامشبخش«

پرداختند. آنها به انقالب رهبر که
در هم جوان مسئوالن و مدیران البته گفتند: ایشان
دمیده مجموع در اما میکنند خطا و اشتباه مواردی
مدیران پرورش و مجلس و دولت در جوانی روح شدن
قوی،ارزشصبوریدرمقابلاینخطاهاورفعتدریجی

دارد. را آنها
از جامعه کردن »خارج خامنهای، آیتالله حضرت
دیگران«، اقدام و تصمیمگیری برای انتظاری چشم
به دادن »اهمیت و کشور« کردن شرطی از »پرهیز
مجریه قوه موفقیتهای دیگر از را داخلی« ظرفیتهای

ندند. خوا
دانستند »مسئولیتپذیر« را سیزدهم دولت ایشان
دولت که نشد شنیده اخیر سال یک در گفتند: و
یا و نداریم« »اختیار بگوید و کند بهانهتراشی و فرافکنی

رند«. »نمیگذا
خارجی سیاست زمینه در خوب »رویکردهای
از انقالب شعارهای کردن »برجسته و فرهنگ« و
از پرهیز مستضعفان، از حمایت عدالتطلبی، جمله
برجسته نقاط دیگر از ستیزی« استکبار و اشرافیگری

کردند. بیان انقالب رهبر که بود دولت
این دولت کردند: تأکید خامنهای آیتالله حضرت
سررشتهوسبِککاریرابرایدستیابیبهتوفیقاتبیشتر

دهد. ادامه
را  توصیه هایی  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 

کردند. بیان  دولت  به  خطاب 
نعمت »شکر خامنهای، آیتالله حضرت توصیه اولین
گفتند: خصوص این در که بود مردم« به خدمت توفیق
و خدا با ارتباط تقویت با اول درجه در نعمت این شکر
دعاوتوسلوتضرعوانسباقرآناستودردرجهبعدبا

مردم. به برایخدمت تالشجهادی ادامه
کارهای از پرهیز و مخلصانه و الهی نیت »داشتن

بود. انقالب رهبر توصیه دومین نمایشی«
زمینهخاطرنشان درهمین خامنهای آیتالله حضرت
کردند:اطالعرسانیاقداماتیکهانجاممیشود،منافاتی
بااخالصنداردزیراموجبافزایشامیدمردممیشود.

را رفتن مردم میان به گفتند: سوم توصیه در ایشان
در البته و نشوید جوسازیها برخی اسیر و دهید ادامه

دهید. خرج به تحمل و صبر مردم با مواجهه
رئیسجمهور مکرر و بیواسطه حضور انقالب، رهبر
برکات دارای را مردم میان در دولت مسئوالن دیگر و
دولِت البته افزودند: و دانستند فراوان تأثیرات و
باید نیست، رفتن مردم میان به معنای به فقط مردمی
نظرات و دیدگاهها از استفاده و دقیق برنامهریزی با

مختلف،زمینهجلبمشارکتمردمدرعرصههایمختلف
شود. فراهم سیاسی و اقتصادی جمله از

لزوم بر چهارم توصیه در خامنهای آیتالله حضرت
عملبهوعدههاوپرهیزازبیانوعدههایغیرقابلتحقق
میشود، مردم اعتماد شدن خدشهدار زمینهساز که
تأکیدکردندوبهعنوانتوصیهپنجم،بااشارهبهموضوع
طراحینقشهجامعحرکتدولت،افزودند:مراقبباشید
این اینکهدچار برای و نکند راغرق روزمرهشما کارهای

آفتنشویدبایکطرحکالنونقشهجامعوقابلتوضیح
کنید. حرکت مردم، برای

ششم توصیه عنوان به را اولویتها رعایت لزوم ایشان
محدود دولت امکانات و توان گفتند: و کردند مطرح
مشخص اساسی سرفصلهای ابتدا باید بنابراین است،
اولویت آنها زیرمجموعههای و سرفصلها سپس و شوند

شوند. بندی
کنونی، شرایط در اینکه بر تأکید با انقالب رهبر
خاطرنشان است، اقتصاد مسئله همچنان اصلی اولویت
سرفصلهای گرفتن نادیده معنای به این البته کردند:
دیگرهمچونعلم،امنیت،آسیبهایاجتماعیوفرهنگ
پیوست با همراه باشد اقتصاد باید اولویت ولی نیست

فرهنگی.
حضرتآیتاللهخامنهایدرخصوصموضوعاقتصاد

چندنکتهرابیانکردند.
»لزومانسجاممدیراناقتصادیوداشتننظرواحددر
و اولویتها کردن »مشخص اقتصادی«، گوناگون مسائل
ازجانب آنها پیگیریروزانه و برشاخصهایاصلی تمرکز
رئیسجمهورودیگرمسئوالن«نکاتیبودکهرهبرانقالب

آنهااشارهکردند. به
اصلی شاخصهای بیان در اسالمی انقالب رهبر
رشد اقتصادی، رشد تورم، اندازه گفتند: اقتصاد
کاهش و درآمدسرانه رشد اشتغال، رشد سرمایهگذاری،
صورت به باید که هستند شاخصهایی طبقاتی فاصله

گیرند. قرار توجه مورد مستمر و دقیق

در سرفصل عمدهترین بعدی، توصیه در انقالب رهبر
تأکید و خواندند تولید مسئله را کشور اقتصاد پیشرفت
کردند:قاطعانهباهرعاملیکهتولیدراتضعیفمیکند،

کنید. مقابله
ایشاندربخشتولیدکشاوزی،بااشارهبهبحرانغذا
را غذایی امنیت مسئله اوکراین، جنگ وقوع دنبال به
بسیارمهمدانستندوبایادآوریتوصیههایمستمِرقبلی
گندم، مانند اساسی اقالم در خودکفایی لزوم بر مبنی

افزودند:مسئلهامنیتغذایییکمسئلهدرجهیکاست
ازآنغفلتشود. نباید که

صنعتی، تولید خصوص در خامنهای آیتالله حضرت
واحدهای گردِش در سرمایه کمبود مشکل به اشاره با
و خواندند بانکها وظیفه را سرمایه این تأمین تولیدی،
گفتند:بانکمرکزیسختگیریهایبجاوبهموقعیرادر
باید اما است کرده آغاز بانکها ترازنامه کنترل خصوص
غیر فعالیتهای روی بر کنترلها این که شود مراقبت
فعالیتهای یا سکه و زمین خرید همچون بانکها موّلد
برای الزم تسهیالت و شود ِاعمال آنها بنگاهداری

نبیند. آسیب تولیدی واحدهای
اقتصادی، اولویتهای برشمردن در انقالب رهبر
مسئلهمسکنراموردتوجهقراردادندوگفتند:درقضیه
مسکنعقبماندگیزیادیوجودداردکهموجبافزایش
شده مردم زحمت و رنج و اجارهبها و قیمت سرسامآور

است.
ارزش زنجیره »تکمیل پتروپاالیشگاهها«، »ساخت
خامفروشی«، از جلوگیری و معدنی صنایع در افزوده
»تکمیلمسیرهایحیاتیشمال-جنوبوشرقبهغرب
وهمچنین بینالمللی نقل و افزایشظرفیتحمل برای
»توسعه و داخلی« نقل و حمل و ارتباطی مسیرهای
دیگری اولویتهای دریا« بیبدیل ظرفیت از استفاده
کردند: خاطرنشان و تأکید آنها بر انقالب رهبر که بود
در موجود عظیم انسانی و طبیعی ظرفیتهای نگذارید

برود. هرز کشور

حضرتآیتاللهخامنهایدرپایانسخنانشانباتأکید
پیش ضرورت و کارها کردن رها نیمهکاره از پرهیز بر
حل برای جهادی کار افزایش و استقامت و صبر گرفتن
مشکالتمتراکموبجامانده،گفتند:اگربهاینتوصیهها
دولتی سیزدهم دولت که شد خواهد ثابت شود، عمل
زندگی مشکالت کننده برطرف و فعال کارآمد، کاماًل
خواهد مردم و پروردگار رضای آن نتیجه که است مردم

بود.
جمهور رئیس گزارش از قدردانی با همچنین ایشان
فعالیت با باید گفتند: دولت اعضای از دیگر تن چند و
و واطالعرسانیهنرمندانه بیشتربخشرسانهایدولت

کرد. بیان مردم برای را دستاوردها این باورپذیر،
پیشازسخنانرهبرانقالباسالمی،رئیسجمهورو
چهارتنازاعضایدولتبهبیانگزارشهاییازرویکردها

واقداماِتاولینسالدولتسیزدهمپرداختند.
شرایط به اشاره با رئیسی والمسلمین حجتاالسالم
دشوارکشوردرمرداد۱۴۰۰،»پیوندنزدنمعیشتمردم
اقداماتدولتدانست ازمهمترین را بیگانگان« اراده به
که قبلمطمئنشدیم از بیش اینیکسال در وگفت:
برایهمهمسائلراهکاروجودداردوهیچبنبستیوجود

ندارد.
بزرگترین را مردم اعتماد و همراهی جمهور رئیس
»احیای دولت ابرپروژه گفت: و برشمرد دولت سرمایه
این در اقدامات کلیه و است دولت« به عمومی اعتماد

میشود. دنبال چارچوب
و کرونا مهار نقدینگی، و تورم رشد کنترل
بانک از نکردن استقراض سراسری، واکسیناسیون
درآمدهای ایجاد بودجه، کسری جبران برای مرکزی
قبل، از بجامانده سنگین بدهیهای پرداخت و جدید
با استانی سفرهای اساسی، کاالهای ذخایر در پایداری
راهبردحلمسئله،فعالکردنسامانههایالکترونیکبه
منظوراصالحبسترهایفسادزا،اجرایعدالتبهویژهدر
برجامزدگی از خارجی سیاست ریل تغییر بودجه، الیحه
با ارتقاءتجارتوهمکاریها بهنگاهمتوازن،وهمچنین
جمهور رئیس گزارش محورهای مهمترین از همسایگان

بود. دیدار این در
»مدیریت نیز جمهور رئیس اول معاون مخبر آقای
سرمایهگذاری »فعالسازی اقتصادی«، نوسانهای
بافقروگسترشعدالت«راسهمحور داخلی«و»مبارزه
و خواند اخیر سال یک در دولت اقتصادی کار اصلی
جمله از کشور متنوع ظرفیتهای از استفاده گفت:
۲۷۰۰کیلومتردسترسیبهدریا،معادنوکشاورزیجزو

است. دولت اولویتهای
گذشته یکسال در استانی سفرهای از گزارشی بیان
از آنها مصوبات اجرای برای منابع تخصیص روند و
بیان رئیسجمهور، اجرایی معاون مرتضوی آقای زبان
اصالح در جمله از دولت بودجهای و برنامهای اقدامات
ترازدرآمدهاومصارفدرگزارشآقایمیرکاظمیرئیس
از نیرو وزیر گزارش همچنین و بودجه، و برنامه سازمان
کاهش منظور به برق و آب حوزه دو در دولت اقدامات
تابستان، در خاموشیها از جلوگیری و آبی تنشهای

►     بود. دیدار این دیگر بخشهای
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رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

● مهمترین توفیق دولت احیاءامید و اعتماد مردم بود    ●
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها موجب رنج مردم شده است


