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رییس دانشگاه علوم پزشکی: حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم:

 فعالیت زایشگاه ایزدی 
قم از نظر پزشکی و 

فنی وجود نداشت

ماهانه ۱۲ هزار ُتن 
آرد برای پخت نان در 

قم مصرف می شود

مردم از تبعیض 
گالیه داشته و توقع رفع 

تبعیض دارند 
صفحه 2 صفحه 5 صفحه 2

صفحه 4

پایان »مالکی نژاد« در شورای شهر قم؛پایان »مالکی نژاد« در شورای شهر قم؛
رای  رای  ۹۳۹۳هزار و هزار و ۸۳۱۸۳۱ نفر قمی توسط شورای  نفر قمی توسط شورای 

صفحه صفحه 33حل اختالف باطل شدحل اختالف باطل شد

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

۴ تا ۳۵ میلیون تومان شهریه مدارس غیرانتفاعی 

آیا با حقوق وزارت کاری می توان از پس 
مخارج یک دانش آموز برآمد؟                                                    
صفحه 7

قاچاقچیان بزرگ ، موادمخدرمصرف نمی کنند   

اعتیاد به مواد مخدر نظام آموزشی و 
نسل آینده را تهدید می کند                                                    
صفحه 4

تلنگر - وحید حاج سعیدی  

سیگارت را زمین
بگذار!                                                    
صفحه 7

تغییر در قوانین الزمه حراست از باغات شهر 

اختصاص ۸ میلیارد تومان بودجه برای 
تملک باغات منطقه یک در سال ۱۴۰۱                                                         
صفحه 8

گزیـده خبـرها

آگهی مزایده عمومی
شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری امالک و مستغالت با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده 

عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

به  نسبت   peyman.qom.ir نشانی  به  قم  شهرداری  گران  مناقصه  سامانه  به  مراجعه  طریق  از  می توانند  محترم  1-متقاضیان 
 . است(  استرداد  قابل  غیر  اسناد  خرید  نمایند.)هزینه  اقدام  ریال  هزار(  )پانصد   500/000 مبلغ  به  مزایده  اسناد  خرید 

2-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معامالت: به صورت 1- ضمانت نامه بانکی 2- مطالبات بلوکه شده تائید شده 
به  شماره  بانک شهر  نزد  کار(  انجام  قم )سپرده حسن  به حساب شهرداری  نقد  واریز وجه  قبول است. جهت  مورد  نقد  3- وجه 

فرمایید. اقدام  ایران  بانکی  حساب 
.)IR 07  – 0610  – 0000  – 0010  – 0300  – 4300 3-شماره حساب بانکی ایران)شبا( شهرداری قم: )54 – 

و تحویل اسناد: 4-مهلت خرید 
-مهلت خرید اسناد: از روز  پنج شنبه  مورخ   1401/06/17 لغایت روز پنج شنبه مورخ  1401/06/24 تا ساعت 13:00
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز  پنج شنبه  مورخ 1401/06/17  لغایت  روز سه شنبه مورخ 1401/06/29تا ساعت 14:00

از  متقاضیان محترم مکلف اند پس  و  است  در شرایط عمومی درج گردیده  و مستغالت  امالک  از  یک  ویژگیهای هر  و  5-شرایط 
خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول 

تمامی شرایط است.
025 و سواالت عمومی با مدیریت امور  6-متقاضیان محترم برای سواالت تخصصي با اداره کل امالك به شماره 36104482 – 

قراردادها و پیمان ها )اداره پیمان ها و کمیسیونها( با شماره تلفن 36104335- 025 تماس حاصل فرمایند.
اداره   ، بنیادي ، شهرداري مرکزي ، طبقه ششم  امام موسي صدر ، جنب بوستان شهید  بلوار   ، 7-محل تسلیم پیشنهادها: قم 

حراست. کل 
1۴:00و  الی   7:۳0 ساعت  از  چهارشنبه  لغایت  شنبه  روزهای  حراست  توسط  پاکت  تحویل  ساعت  است  ذکر  به  *الزم 

است.  1۳:00 ساعت  شنبه  پنج  روزهای 
نوبت اول: دو شنبه 1401/06/14

1401/06/16 نوبت دوم:چهار شنبه 
اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری قم )شناسه آگهی : 1375216(

WWW.QOM.IR   

شناسه 
معامالتی

مساحتنشانینوع کاربریکد نوسازیپالک ثبتی/قطعه/شماره
)مترمربع(

مبلغ مبلغ پایه کل)ریال(
تضمین)ریال(

239/8569/556/500/0003/478/000/000قم – بلوار روحانی – روبروی کوی 28  مجهز محلی47-128-104-1قطعه 2 از پالک ثبتی 10366/1و2910365/ز/1401

مسکونی تراکم 8-165-405-4پالک ثبتی 3010912/40/ ز/1401
متوسط

353/5070/700/200/0003/535/000/000قم-45 متری صدوق– انتهای کوچه50

مسکونی تراکم 35-95-206-2قطعه 6 از پالک ثبتی 31456/60/61/ز/1401
متوسط

قم – جاده اراک – کوچه قبل از استخر 
نیک اندیش

309/5936/222/030/0001/812/000/000

مسکونی تراکم 29-95-206-2قطعه 12 از پالک ثبتی 32456/60/61/ز/1401
متوسط

قم – جاده اراک – کوچه قبل از استخر 
نیک اندیش

298/2028/329/000/0001/417/000/000

245/6071/224/000/0003/562/000/000قم – بلوار روحانی – روبروی کوی 28  مجهز محلی46-128-104-1قطعه 3 از پالک ثبتی 10366/1و3410365/ز/1401

677/7622/027/200/0001/102/000/000قم – جاده کوه سفید)سمت چپ( – کوچه7صنعتی 24-75-311-3قطعه 6 از پالک ثبتی 24/12567/574/1245/ز/1401

) نوبت دوم () نوبت دوم (
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

گهی دعوت صاحبان سهم الشرکه شرکت محبان کوثر اطهر مسئولیت محدود ثبت شده به شماره 17823  آ
و شناسه ملی 14009444242 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهم الشرکه شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در 
ساعت 16:00  مورخ 1401/06/30 در آدرس کاسه گرها، کوچه )بی نام(، بلوار خلیج فارس، پالک 0 ، 

رسانند. بهمراه  3714143874 تشکیل می گردد حضور  پستی  به کد  ساختمان میالد، طبقه همکف 
جلسه: دستور 

با ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم در خصوص: افزایش سرمایه همراه 
رئیس هیات مدیره شرکت – کامران منتظری

آگهی دعوت صاحبان سهم الشرکه شرکت محبان کوثر اطهر

◄    رئیس اتحادیه صنف خراز و لوازم التحریر 
استان قم با بیان این که با وجود آغاز خرید لوازم 
التحریر اما شرایط بازار همچون سالیان گذشته 
نیست، تأکید کرد: با توجه به ایام محرم و صفر 
هنوز بازار نوشت افزار رونقی که باید داشته باشد 
را ندارد اما پیش بینی می کنیم بعد از این ایام 

مراجعه و تقاضای مردم افزایش خواهد داشت.
پایانی  روزهای  ساله  همه  احمدزاده:  شیما 
بازار  مدرسه  ماه  مهر،  ماه  پاییز؛  آغاز  و  تابستان 
دانش  از  مملو  که  بازاری  بخشیده  می  رونق  را 
کیف  التحریر،  لوازم  خرید  با  که  است  آموزانی 
و لباس مدرسه خود را برای آغاز سال تحصیلی 
شیوع  سال  دو  طی  اّما  کنند  می  آماده  جدید 
لوازم  خرید  برای  تکاپویی  دیگر  کرونا  ویروس 
با  درگیر  آموزان  دانش  و  نداشت  وجود  التحریر 
لوازم  خرید  برای  رغبتی  دیگر  مجازی  آموزش 
و  تراش  و  پاکن  مداد،  جای  و  نداشتند  التحریر 
تبلت  و  همراه  های  تلفن  را  رنگی  های  خودکار 
پر کرد و عمال بازار لوازم التحریر رنگ و بوی مهر 

بود. داده  دست  را  خود 
کسانی  تنها  التحریر  لوازم  فروشندگان  البته 
نبودند که از شیوع کرونا و آموزش های مجازی 
متضرر شدند در این بین تولید کنندگان پوشاک 
آسیب  هم  مدارس  سرویس  رانندگان  مدارس، 

دیدند.
هم  باز  جدید  تحصیلی  سال  دید  باید  اّما 
می  بر  التحریر  لوازم  بازار  به  را  نشاط  و  هیاهو 
رکود  و  کرونا  از  خسته  فروشندگان  و  گرداند 

آورد؟ می  شوق  سر  را  آن  از  ناشی 
وضعیت  و  ها  قیمت  افزایش  که  البته 
بازار  مشکالت  دیگر  روی  ها  خانوار  اقتصادی 
این  از  هم  التحریر  لوازم  بین  این  در  و  است 
این  شرایط مستثنی نیست، در همین راستا در 
افزار  نوشت  بازار  باید  که  ماه  شهریور  های  روز 
داغ و کسب و کار فروشندگان رونق گرفته باشد 
به گفت و گو با رئیس اتحادیه صنف خراز و لوازم 

پرداختیم. التحریر 
سید مجید فاطمی مجد رئیس اتحادیه صنف 
خراز و لوازم التحریر استان قم در گفتگو با ایسنا 
حدود  کرونا  بیماری  شیوع  از  قبل  کرد:  بیان 
130 واحد در حوزه لوازم التحریر و نوشت افزار 
آموزش  و  کرونا  شیوع  متأسفانه  اّما  بودند  فعال 

بستر فضای مجازی خسارت های عمده  در  ها 
افزار وارد  ای به واحد های عرضه کننده نوشت 

کرد.
با  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  مجد  فاطمی 
واحد عرضه   19 انجام شده حدود  بررسی های 
هم  مابقی  شدند،  تعطیل  افزار  نوشت  کننده 
امسال  امیدواریم  و  ندارند  مساعدی  وضعیت 
حضوری  بازگشایی  و  بیماری  کاهش  توجه  با 
تقاضای  افزایش  با  افزار  نوشت  بازار  مدارس 

باشد. داشته  بهتری  شرایط  مردم 
التحریر  لوازم  و  خراز  صنف  اتحادیه  رئیس 
هم  التحریر  لوازم  قیمت  کرد:  تصریح  استان، 
با  است  کاالها  دیگر  قیمت  و  بازار  شرایط  تابع 
چندانی  افزایش  افزار  نوشت  قیمت  وجود  این 
قیمت  تغییر  فروش،  فصل  به  توجه  با  و  نداشته 

است. نبوده  محسوس  ها 
اخیر  سال  سه  در  کرد:  اضافه  مجد  فاطمی 
قیمت  افزایش  بازار  در  کاغذ  شرایط  به  توجه  با 
دفتر  افزایش قیمت  و  تغییر  لذا  را داشتیم  دفتر 
اخیر  سال  چند  طی  و  نبوده  امسال  مختص 

هستیم. محصول  این  قیمت  افزایش  شاهد 
آغاز  وجود  با  که  این  بیان  با  مجد  فاطمی 
همچون  بازار  شرایط  اما  التحریر  لوازم  خرید 
به  توجه  با  کرد:  تأکید  نیست،  گذشته  سالیان 
رونقی  افزار  نوشت  بازار  هنوز  صفر  و  محرم  ایام 
بینی می  اما پیش  ندارد  را  باشد  باید داشته  که 
مردم  تقاضای  و  مراجعه  ایام  این  از  بعد  کنیم 

داشت. خواهد  افزایش 
التحریر  لوازم  و  خراز  صنف  اتحادیه  رئیس 
مجازی  فضای  بستر  آسیب  خصوص  در  استان 
از  بخشی  در  کرد:  اظهار  فیزیکی   مشاغل  بر 
اینترنتی  های  فروش  و  مجازی  بستر  مشاغل 
مشاغل  به  را  ناپذیری  جبران  های  خسارت 
کنندگان  عرضه  مثال  عنوان  به  فیزیکی 
با  بدلیجات  و  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 
توجه به این که زیر مجموعه ما هستند وارد کرده 
و شاهد هستیم که بستر فضای مجازی بر بستر 

است. شده  غالب  فیزیکی 
خرید  که  این  بیان  با  ادامه  در  مجد  فاطمی 
به  را  کمی  درصد  التحریر  لوازم  اینترنتی  های 
خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در بازار 
مردم  استقبال  از  بازخوردی  التحریر هنوز  لوازم 

و  نداشتیم  افزارها  نوشت  اینترنتی  خرید  برای 
بیشتر در مشاغل دیگر شاهد این اتفاق هستیم، 
این  به  توجه  با  آینده  های  سال  در  که  چند  هر 
که مردم به دنبال خرید با قیمت مناسب و آسان 
بود. خواهد  ناپذیر  اجتناب  مسئله  این  هستند 

التحریر  لوازم  و  خراز  صنف  اتحادیه  رئیس 
خانواده  قبل  های  سال  در  شد:  یادآور  استان 
هایی که برای خرید نوشت افزار به واحد صنفی 
تحصیلی  سال  یک  برای  کردند  می  مراجعه 
لوازم التحریر را خریداری می کردند اما در حال 
ها  خانوار  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  حاضر 
برای خرید های  به واحد های صنفی  مراجعات 
انجام می شود. کم  زمانی  بازده  برای  و  محدود 

غیر  افراد  ورود  خصوص  در  مجد  فاطمی 
مرتبط به بازار لوازم التحریر، عنوان کرد: در همه 
افراد  که  دارد  وجود  مشکل  این  فصلی  مشاغل 
لوازم  بازار  لذا  کنند  می  پیدا  ورود  مرتبط  غیر 
التحریر هم مستثنی نیست بعضا تداخل صنفی 
را شاهد هستیم و واحد های صنفی دیگر نیز با 
تقویت  را  التحریر  لوازم  فصلی  بازار  رویه،  تغییر 
ها  نمایشگاه  برگزاری  این  بر  مضاف  کنند،  می 
قرار می دهد. الشعاع  را تحت  نیز فروش کسبه 

وجود  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  ادامه  در  وی 
لوازم  بازار  بعد  به  از 15 شهریور  موارد  این  همه 

بگیرد. رونق  استان  در  التحریر 
التحریر  لوازم  و  خراز  صنف  اتحادیه  رئیس 
استان ادامه داد: نظارت ها بر واحد های صنفی 
اتاق  بازرسین  اتحادیه،  طرف  از  التحریر  لوازم 
ایام  این  در  صمت  سازمان  بازرسین  و  اصناف 

شد. خواهد  انجام  بیشتر 
نمایشگاه  برگزاری  خصوص  در  مجد  فاطمی 
نوشت افزار در استان یادآور شد: در حال حاضر 
افزار  نوشت  نمایشگاه  برگزاری  خصوص  در 
مکاتبه و هماهنگی با اتحادیه انجام نشده اما در 
حضور  پاییزه  دائمی  نمایشگاه  برگزاری  صورت 

است. ناپذیر  اجتناب  افزار  نوشت  های  غرفه 
التحریر  لوازم  و  خراز  صنف  اتحادیه  رئیس 
از  ناشی  های  خسارت  بر  تأکید  با  استان 
التحریر  لوازم  بازار  بودن  فصلی  و  کرونا  شیوع 
برگزاری  به  نگاه  کرد  تقاضا  استان  مسئولین  از 
راستای  در  را  افزار  نوشت  حوزه  در  نمایشگاه 

► کنند.    رنگ  کم  کسبه  تقویت 

◄    رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: 
مشاغل  می دهد  نشان  میدانی  بررسی های 
بسیار  نقش  کشاورزی  حوزه  با  مرتبط  خانگی 
توسعه  و  رفاه  سطح  درآمد،  افزایش  در  زیادی 
به  و  دارد  استان  روستایی  مناطق  اقتصادی 
و کارها  از کسب  نوع  این  همین دلیل گسترش 

می کنیم. دنبال  را 
محمد رضا حاجی رضا درگفتگو با ایرنا،  بیان 
برای  قم  کشاورزی  بخش  ظرفیت های  داشت: 
تولید محصوالت متنوع در قالب مشاغل خانگی 
شناسایی شده است و ساکنان مناطق روستایی 
این  استان در صورت عالقه مندی می توانند در 
اندازی  راه   را  نظر خود  کار مورد  و  عرصه کسب 

کنند.
جهاد  سازمان  رابطه  همین  در  افزود:  وی 
الزم  مجوزهای  صدور  زمینه  در  قم  کشاورزی 
کردن  فراهم  و  کار  و  کسب  اندازی  راه   برای 
به  بانکی  تسهیالت  پرداخت  نیاز  مورد  شرایط 
دراختیار  از ظرفیت های  استفاده  با  متقاضیان، 
حوزه  در  فعالیت  به  عالقه مند  از  سازمان  این 

کرد. خواهد  حمایت  استان  خانگی  مشاغل 
کارها  و  کسب   موفقیت  برای  داد:  ادامه  وی 
به  شده  تولید  محصوالت  باید  حوزه،  این  در 

مورد  و  شود  عرضه  بازار  به  جذاب  و  زیبا  شکل 
جهاد  سازمان  که  گیرد  قرار  مشتریان  توجه 
دوره های  خصوص  این  در  قم  کشاورزی 
آموزشی مهارت افزایی را برای کمک به موفقیت 
بهره برداران  نظر  مورد  اقتصادی  طرح های 
استان  روستایی  مناطق  در  خانگی،  مشاغل 

می کند. برگزار 
محصوالت  کیفیت  گفت:  رضا  حاجی 
باید  و  است  خوب  درقم  شده  تولید  کشاورزی 
شرایطی فراهم شود که این محصوالت در قالب 

مشاغل خانگی توسط ساکنان مناطق روستایی 
در  و  فرآوری  ممکن  شکل  بهترین  به  استان 
از  و  بازار عرضه شود  به  بسته بندی های مناسب 
اقتصادی  فعالیت های  افزوده  ارزش  طریق  این 

یابد. افزایش  کشاورزی  بخش  در 
خانگی  مشاغل  توسعه  کرد:  تاکید  وی 
شاخص های  تقویت  بر  عالوه  قم  درروستاهای 
محصوالت  تولید  سطح  افزایش  و  اقتصادی 
ارتقا  در  مهمی  نقش  استان،  کشاورزی  بخش 
دارد  مناطق  این  اجتماعی  و  فرهنگی  وضعیت 
و از مهاجرت روستائیان به شهر که بیشتر برای 
می کند. جلوگیری  می شود،  انجام  شغل  یافتن 

تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بیش 
هستند،  فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین 
زمینٔه  در  تن  هزار   850 سال  در  استان  این 
و  شیالت  دامی،  باغی،   زراعی،   محصوالت 

است. گلخانه ای 
را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان  روستاییان 
اشتغال  درصد   50 حدود  به تنهایی  کشاورزی 
به  را  استان  مختلف  بخش های  در  روستاییان 

► داده است.    اختصاص  خود 

بازار لوازم التحریر در قم هنوز شکل نگرفته است؛ 
رونق چه زمانی به بازار می آید؟

رییس دانشگاه علوم پزشکی:
 فعالیت زایشگاه ایزدی قم از 

نظر پزشکی و فنی وجود نداشت
 

زایشگاه  تعطیلی  به  اشاره  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
تخصصی  تک  دلیل  به  زایشگاه  این  گفت:  سالجاری،  در  ایزدی 
می شد. تعطیل  باید  ساختمان،  بودن  ناایمن  همچنین  و  بودن 

اساس  بر  افزود:  ایرنا،   با  گفتگو  در  مصری  مهدی 
تمام  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  شاخص های 
اطفال،  داخلی،  تخصص  چهار  دارای  باید  بیمارستان ها 
است. ممنوع  تخصصی  زایشگاه  و  باشد  دارا  را  زنان  و  جراحی 
چهار  بودن  دارا  برای  بیمارستان ها  الزام  کرد:  اضافه  وی 
قوانینی  جزو  و  است  بیماران  سالمتی  اهمیت  دلیل  به  تخصص،  
است. کرده  وضع  اخیر  سال های  در  بهداشت  وزارت  که  است 

داد:  ادامه  ایزدی،  زایشگاه  ساختمان  بودن  فرسوده  به  اشاره  با  وی 
15 سال پیش مسووالن و مهندسان وزارت بهداشت توصیه به تعطیلی 
زایشگاه نمودند و حتی مقاوم سازی ساختمان آن را نیز اصولی ندانستند.
خدمات  استانداردهای  فاقد  ایزدی  این که  به  اشاره  با  مصری 
جایگزین  فرقانی  استاندارد  بیمارستان  کرد:  بیان  بود،   رسانی 
در  تخت  اشغال  ضریب  اکنون  که  شده است  ایزدی  زایشگاه 
دارد. توجهی  قابل  افزایش  قبل  به  نسبت  بیمارستان  این 
زایشگاه  واقف  وراث  با  جلسه هایی  برگزاری  با  افزود:  وی 
شود. احداث  جایگزین  ساختمانی  تا  شد  رایزنی  نیز  ایزدی 

مدیرکل تامین اجتماعی:
بیمه شده های مشاغل آزاد 
در قم طی یکسال ۱۴ درصد 

افزایش یافت

تامین  بیمه شده های  آمار  گفت:  قم  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
درصد   14 گذشته  یک سال  در  آزاد  مشاغل  بخش  در  اجتماعی 

می دهد. نشان  افزایش 
این  در  نفر   162 و  هزار   24 حاضر  حال  در  افزود:   عاشوری  محمد 
گذشته  سال  به  نسبت  که  هستند  آزاد  مشاغل  شده  بیمه  استان 
فرهنگ  ارتقا  و  اطالع رسانی  که  یافته  افزایش  نفر   780 و  هزار   2

است. آن  دالیل  از  بیمه پردازی 
وی اضافه کرد: سال گذشته 14 هزار و 178 نفر بیمه شده اصلی در 
بخش مشاغل آزاد بودند که امسال این تعداد به 16 هزار و 107 نفر 

یافته است. افزایش 
هشت  نیز  بخش  این  در  تبعی  بیمه شده های  تعداد  داد:  ادامه  وی 
افزایش  نفر   851 گذشته  سال  به  نسبت  که  می باشد  نفر   55 و  هزار 

یافته است.
را  قم  استان  در  اجتماعی  تامین  بیمه  زیرپوشش  جمعیت  عاشوری، 
 244 تعداد  آمار،  این  از  گفت:  و  کرد  عنوان  نفر   823 و  هزار   805
شده  بیمه  نفر   63 و  هزار   561 و  اصلی  شده  بیمه  نفر   760 و  هزار 

هستند. تبعی 
خود  مشکل  هرگونه  می توانند  اجتماعی  تامین  مخاطبان  افزود:  وی 
سازمان  این  مردمی  ارتباطات  مرکز  با  را  سازمان  این  با  ارتباط  در 
کد  و  بگذارند  میان  در  شب   8 تا  صبح   8 ساعت  از   1420 شماره  به 

کنند. دریافت  پیگیری 
و  اقماری  شعبه   2 اصلی،  شعبه  چهار  با  اداره کل  این  وی،  گفته  به 
مخاطبان  به  را  بیمه ای  مختلف  خدمت   18 رسمی،  کارگزاری  پنج 

می دهد. ارائه  خود 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم:
ماهانه ۱۲ هزار ُتن آرد برای 

پخت نان در قم مصرف می شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: نانوایی های فعال در استان 
نان  پخت  برای  آرد  ُتن  هزار   12 به  میانگین  به طور  ماه  هر  در  قم 
بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  که  دارند  نیاز  استان  مردم  مصرفی 
آن ها  برای  شده  تعیین  سهمیه های  به  توجه  با  را  آرد  میزان  این  قم 

ندارد. وجود  کمبودی  زمینه  این  در  و  می کند  تامین 
کسب  پروانه  دارای  نانوایی  واحد   855 داشت:  بیان  محمدی  سعید 
در این استان فعال است که آرد مورد نیازشان در قالب یارانه ای درجه 

یک و دو دریافت می کنند.
که  نانوایی  تعداد  این  از  گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
در مناطق مختلف شهر قم و سایر نقاط استان مستقر هستند، 282 
واحد یارانه ای درجه یک و 573 واحد یارانه ای درجه 2 است؛ تفاوت 

آردی است که دریافت می کنند. نرخ  این دو در 
وی با اشاره به این که اکثر قریب به اتفاق مردم استان قم در شهر قم 
استان  نانوایی های  تعداد  بیشترین  علت  به همین  و  می کنند  زندگی 
نانوایی  در این شهر مستقر است، افزود: در همین رابطه 132 واحد 
فعال  استان  واحد در سطح شهرهای   723 و  در مناطق روستایی قم 

. هستند
گندم  ارقام  بهترین  همواره  گرفته،  صورت  تالش  با  گفت:  محمدی 
سپس  و  می شود  قم  نخعی  آصف  شهید  سازی  ذخیره  مجتمع  وارد 
با  آرد  به  استان  در  فعال  آرد  تولید  کارخانه  پنج  توسط  گندم ها  این 
نانوایی های فعال در مناطق مختلف  و در اختیار  تبدیل شده  کیفیت 

می گیرد. قرار  قم 
نظارتی  نهادهای  توسط  شده  انجام  آزمایش های  افزود:  وی 
میان  در  شده  توزیع  آرد  می دهد  نشان  استاندارد  کل  اداره  همچون 
نانوایان  نانوایی های استان از کیفیت الزم برخوردار است و در ادامه 
را  با کیفیتی  نان  با مهارت باالی خود،  نیز تالش می کنند  عزیز قمی 

برسانند. مردم  دست  به 
و  غله  کل  اداره  مسئوالن  همیشگی  بازدیدهای  به  اشاره  با  وی 
بازرسی  کار  داد:  ادامه  استان،  نانوایی های  از  قم  بازرگانی  خدمات 
نانوایان مستقر در مناطق مختلف استان قم  از نحوه فعالیت  میدانی 
نیز توسط نمایندگان دستگاه های متولی آرد و نان به صورت پیوسته 
الزم  برخورد  قانون  براساس  احتمالی  تخلف های  با  و  می شود  انجام 

می گیرد. صورت 

مدیرتامین مسکن کمیته امداد قم:
امسال ۴ میلیارد و ۲۵۰ 

میلیون تومان برای مسکن 
مددجویان کمیته امداد قم 

هزینه شد

امام  امداد  کمیته  ساختمان  مهندسی  امور  و  مسکن  تامین  مدیر 
بر  بالغ  مردادماه،  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  گفت:  قم  خمینی)ره( 
چهار میلیارد و 250 میلیون تومان برای خرید، ساخت، رهن و اجاره 

است. شده  هزینه  قم  امداد  کمیته  مددجویان 
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد قم، یوسف رشیدی با اشاره به 
سال های  در  منزل  اجاره  و  رهن  ساخت،  خرید،  قیمت های  افزایش 
صورت  به  تومان  میلیون   155 از  بیش  مدت  این  در  افزود:  اخیر، 
شده  کمک  حمایت  تحت  خانواده  پنج  شدن  خانه دار  برای  بالعوض 
است و بیش از 122 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن هم به پنج 

شد. پرداخت  دیگر  خانوار 
وی تعمیرات کلی و جزیی منازل 157 مددجو را خاطرنشان و اضافه 
کرد: برای این کار بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان در قالب 

بالعوض و تسهیالت هزینه شد.
وی از پرداخت 2 میلیارد و 245 میلیون تومان برای ساخت 11 واحد 
پنج  گفت:  و  داد  خبر  امسال  ماه  پنج  در  مددجویان  برای  مسکونی 
 122 از  بیش  دریافت  با  نیز  استان  در  نهاد  این  خانوار تحت حمایت 

کردند. اقدام  خود  منازل  احداث  برای  تومان  میلیون 
و  خیران  از  مسکن،  هزینه های  افزایش  به  توجه  با  رشیدی،  گفته  به 
نیکوکاران خواست تا این نهاد را برای تامین سرپناه نیازمندان کمک 

. کنند

خبـرخبـر

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

مشاغل خانگی مرتبط با کشاورزی در روستاهای قم افزایش می یابد
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◄    بعد از حواشی سلب عضویت حسن مالکی نژاد 
از سوی شورای حل اختالف، در نهایت مجید اخوان 
کرد  یاد  جلسه شورای شهر سوگند  پنجاه وسومین  در 

و عضو جدید شورا شد.
گسترده  حواشی  از  بعد  بیست،  شهر  گزارش  به 
اول  منتخب  مالکی نژاد  حسن  عضویت  سلب  اعالم 
 93 گذشته  سال  انتخابات  در  که  قم  ششم  شورای 
اخوان  بود، مجید  رأی کسب کرده  831 هزار  و  هزار 
سابقه  نیز  پیش تر  که  شورا  علی البدل  عضو  نخستین 
حضور در شورا را در کارنامه دارد، با 39 هزار و 723 

شد. شورا  اول  منتخب  جایگزین  رأی 
آنچه  دلیل  به  امسال  تیرماه  در  مالکی نژاد 
اعضای  رأی  با  شد  عنوان  غیرموجه  غیبت های 

شد. عضویت  سلب  اختالف  حل  شورای 

او درباره دلیل غیبت خود در جلسات شورای شهر 
در  حضور  در  معالج،  پزشک  نظر  با  بود:  کرده  عنوان 

و  شورا  از  ماهی  چند  و  بودم  شده  منع  شورا  جلسات 
سالمتی  تا  می کردم  دوری  کاری  استرس  پر  محیط 
مسافرتی  شد  این  بر  تصمیم  بیاورم.  دست  به  را  خود 
از  بیاورم، قبل  را بدست  باشم و سالمتی خود  داشته 
و  تلفنی داشتم  با رئیس شورای شهر تماس  مسافرت 
را  سفارش هایی  نیز  ایشان  و  دادم  اطالع  را  وضعیتم 

با من مطرح کرد. تماس  این  در 
عضو سابق شورا اذعان کرده بود: بعد از آن که از 
از  بیش  گذشت  با  قانون  موجب  به  برگشتم  مسافرت 
عضو  باید  شورا،  جلسه های  در  حضور  عدم  از  ماه   2
غیبت  علت  جلسه،  در  هم  من  و  بیاید  علی البدل 
را  کمیسیون ها  رئیس  البته  بدهم،  توضیح  را  خود 
در  شورا  اعضای  از  برخی  بودم.  گذاشته  جریان  در 
اما  بودند،  نشده  قانع  من  توضیح های  از  اول  جلسه 

رسیدند  نتیجه  این  به  دادند  انجام  که  بررسی هایی  با 
این  تمام  امضای  نیز  من  و  است  موجه  من  غیبت  که 
بازگشت  اینکه خواهان  بر  مبنی  اعضای شورای شهر 
اینجانب به شورا هستند و غیبتم را موجه می دانند به 

دادم . تحویل  اختالف  حل  شورای 
بدون  بود  کرده  عنوان  مالکی نژاد  که  آن طور 
شهر،  شورای  اعضای  شده  بررسی  رأی  به  توجه 
او  اعضای شورای حل اختالف رأی به سلب عضویت 

. هند می د
در نهایت با ابالغ سلب عضویت مالکی نژاد، مجید 
علنی  و  رسمی  جلسه  پنجاه وسومین  در  امروز  اخوان 
در  حضور  از  بعد  بار  سومین  برای  قم  شهر  شورای 
شورای  جدید  عضو  عنوان  به  پنجم  و  سوم  دوره های 

► کرد.    یاد  ششم سوگند 

پایان »مالکی نژاد« در شورای شهر قم؛

● رای  ۹۳هزار و ۸۳۱ نفر قمی توسط شورای حل اختالف باطل شد   ●

● بررسی ایجاد مجتمع های فناوری و نوآوری مهارت های دانش بنیان در قم    ●

مدیر مرکز سامد استانداری قم مطرح کرد؛
برقراری روزانه ۱۰۰ تماس 
تلفنی با سامانه سامد در قم

به  جمهور  رئیس  سفر  از  پس  گفت:  قم  استانداری  سامد  مرکز  مدیر 
در  حدودا  و  است  یافته  افزایش  مردمی  تماس های  حجم  قم،  استان 

داریم. تلفنی  تماس   300 از  بیش  روزانه  استان 
به  »سامد«  کلمه  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفتگو  در  نمازی  عظیمه 

است. دولت  و  مردم  ارتباط  الکترونیکی  سامانه  معنای 
این  با   111 تلفن  شماره  طریق  از  می توانند  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
تماس ها مردم می توانند  این  بگیرند، مطرح کرد: طی  تماس  سامانه 

کنند. ثبت  و  مطرح  را  اجریی  دستگاه های  از  خود  درخواست های 
ثبت  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  سامد  مرکز  مدیر 
به دستگاه های مربوطه  را  درخواست توسط مردم، همکاران ما آن ها 
یک  اجرایی  دستگاه های  به  همچنین  کرد:  عنوان  می دهند،  ارجاع 
درخواست ها  این  به  مناسب  پاسخ  تا  می شود،  داده  روزه   10 فرصت 

کنند. ارائه  را 
طی  که  کدرهگیری  طریق  از  می توانند  نیز  مردم  داد:  ادامه  وی 
روزه،   10 زمان  شدن  سپری  از  پس  می شود،  داده  آن ها  به  تماس 
نسبت به پیگیری مشکل خود، اقدام کنند و یا همچنین می توانند از 

کنند. استفاده  پیگیری  برای  خود  ملی  کد 
اجرایی  تمام دستگاه های  رابط سامانه سامد در  اینکه  بیان  با  نمازی 
و  دفاتر  میان  اتصال  این  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  دارد،  حضور 

است. شده  برقرار  مردم  به  مناسب   پاسخ گویی  منظور  به  دستگاه ها 
سامانه  این  به  اجرایی  دستگاه   100 حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
متصل هستند، تصریح کرد: پس از سفر رئیس جمهور به استان قم، 
حجم تماس های مردمی افزایش یافته است و حدودا در استان روزانه 

داریم. تلفنی  تماس   300 از  بیش 
با بیان اینکه در زمان سفر نیز حدود  مدیر مرکز سامد استانداری قم 
تعداد  این  از  شد:  یادآور  شد،  ثبت  سامد  سامانه  در  درخواست   86
36 هزار درخواست  و  با تسهیالت  مرتبط  30 هزار درخواست  حدود 

بود. بالعوض  مالی  مساعدت  برای 
نفر  هزار   7 تنها  مالی،  مساعدت  درخواست  هزار   36 از  افزود:  وی 
را  مالی  مساعدت های  تماما  که  بودند،  جامعه  پایین  دهک های  جزو 

نمودند. دریافت 
به  پیامک  یک  نیز  افراد  سایر  برای  همچنین  کرد:  اضافه  نمازی 
محتوای اینکه فعال شما در اولویت نبوده و به محض جذب اعتبارات 

نمودیم. ارسال  می شود،  رسیدگی  شما  درخواست  به  جدید 
 240 نیز حدود  به استان  از سفر رئیس جمهور  اینکه  به  با اشاره  وی 
این  در  کرد:  بیان  شد،  جذب  اعتبار  تسهیالت  برای  تومان  میلیارد 

کردیم. معرفی  عامل  بانک های  به  را  نفر  هزار   16 حدود  نیز،  حوزه 
تسهیالت  افراد  این  به  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  سامد  مرکز  مدیر 
مابقی  کرد:  اظهار  می گیرد،  تعلق  تومانی  میلیون   15 الحسنه  قرض 
پیگیر  روزانه  است؛  نگرفته  تعلق  آن ها  به  تسهیالت  که  افرادی 

می شوند. خود  درخواست های 
سامانه  تا  است  شده  موجب  موضوع  همین  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
باالی کشور  از نظر حجم تماس جزو سه استان  سامد استانداری قم 

بگیرد. قرار 
از  یکی  مردمی،  ارتباطات  مدیریت  بر  حاکم  قانونی  الزامات  براساس 
تعامالت  بستر  توسعه  مردمی  ارتباطات  مرکز  اساسی  و  مهم  اهداف 
این هدف در جهت پاسخگویی هرچه مناسب تر  مردم و دولت است. 
برنامه ریزی،  در  مردم  مشارکت  سازی  زمینه  نهایت  در  و  دستگاه ها 
و  ستادی  دستگاه های  ظرفیت  از  استفاده  با  امور  اصالح  و  نظارت 
توسعه  دولت،  مجموعه  اساسی  سیاست های  از  است.  کشور  اجرایی 
سامانه  توسعه  و  ارتقاء  مبنا  همین  بر  که  می باشد  الکترونیک  دولت 
باالیی  نفوذ  ضریب  از  که   )111( دولت  و  مردم  ارتباط  الکترونیکی 
است،  برخوردار  کشور  استانی(  و  )ستادی  اجرایی  دستگاه های  در 
خدمت،  میز  استقرار  راستای  در  خدمت رسانی  رویکردهای  اصالح  با 
صحیح  پاسخگویی  و  تعامالت  شرایط  تسهیل  در  را  مهمی  گام 

است. برداشته  مردم  شأن  با  متناسب 
از آنجایی که دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای مردم جزء 
وظایف ذاتی و بدوی تمامی دستگاه ها است و سازمان ها موظف اند 
شرایط مقتضی جهت سهولت امر پاسخدهی به مردم را فراهم آورند؛  
ذیل  دستگاه های  مردمی  ارتباطات  شیوه  بر  نظارت  با   111 سامانه 
تخطی  صورت  در  و  کرده  شناسایی  را  موجود  خالءهای  مجریه،  قوه 
جانب  از  مطالبه گری  نقش  قانونی،  چارچوب  از  ذیربط  سازمان های 

مردم را ایفا کرده و اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
از  یکی  عنوان  به  است  سامد  مرکز  ویژه  که   111 تلفن  شماره 
در  دولت  و  مردم  ارتباط  الکترونیکی  سامانه  با  ارتباطی  کانال های 
این  با  که  کشور  از  نقطه  هر  از  که  نحوی  به  است  شده  گرفته  نظر 
سامد  پاسخگویی  سایت  با  خودکار  طور  به  شود  گرفته  تماس  شماره 

می گردد. برقرار  تماس  مربوطه  استان 
در  جمهور،  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید  الله  آیت  است،  ذکر  به  الزم 
به  که  آمد،  قم  استان  به  ماه  دی  در  خود  استانی  سفر  سیزدهمین 
برای  خوبی  اعتبارات  سفر  این  در  استان،  مدیریت  مسئولین  گفته 
استان قم در نظر گرفته شد، که تاکنون بیش از نیمی از آن ها جذب 
برای  و  رساند  بهره برداری  به  دولت  هفته  در  را  بسیاری  پروژه های  و 
نیز،  فرودگاه  و  مونوریل  مانند  استان  شده  رها  پروژه های  از  برخی 

شد. انجام  الزم  تصمیم گیری 
نیز درحال  استانی رئیس جمهور  برنامه دور دوم سفرهای  همچنین، 
استان قم در حال  نظام مسائل  نیز  استان  و در مجموعه  بوده  تدوین 
با استفاده از آن، دیگر مشکالت استان نیز در دور دوم  تا  تهیه است 
سفر رئیس جمهور به قم، مطرح و برای آن ها نیز اعتبارات الزم جذب 

شود.

خبـر

دفتر  اقتصادی  کارشناس      ◄
آموزش  گفت:  قم  قائم  شهر  تسهیلگری 
می تواند  برخوردار  کمتر  محالت  در  زنان 
و  کارایی  افزایش  جهت  الزم  زمینه های 
توانمندی های فردی با هدف نقش آفرینی 
کند. ایجاد  افراد  این  برای  را  کار  بازار  در 
ایسنا  گفتگوبا  در  سیدآبادی،  مریم 
مسئله  زیربنایی ترین  اینکه  بیان  با 
برخوردار  کمتر  محالت  در  اقتصادی 
به  و  کاربردی  و  الزم  آموزش های  کمبود 
متخصص  کار  نیروی  کمبود  آن  دنبال 
تسهیلگری  دفتر  کرد:  عنوان  است، 
دانشگاهی  جهاد  همکاری  با  قائم  شهر 
دوره  چهارمین  حرفه ای  و  فنی  سازمان  و 
محله  در  را  بانوان  ویژه  خیاطی  آموزش 

می کند. برگزار  قائم  شهر 
توانمندسازی نقش بسزایی  افزود:  وی 

در  زنان  اجتماعی  وضعیت  ارتقاء  در 
افزایش  در  مهمی  عامل  نیز  و  جامعه 
در  دارد؛  خانوارها  رفاه  و  درآمد  سطح 
برنامه های  تسهیلگری  دفتر  راستا  این 
قائم  شهر  محله  در  بانوان  توانمندسازی 
صورت  به  و  محور  محله  اقدام  یک  در  را 

است. کرده  تدوین  فرایندی 
برگزاری  با  اقدام  این  اینکه  بیان  با  وی 
هدف  با  کاربردی  آموزشی  کالس های 
مهارت آموزی شروع و به بسترسازی برای 
گفت:  می شود،  ختم  بانوان  اشتغال زایی 
برخوردار  کمتر  محالت  در  زنان  آموزش 
افزایش  جهت  الزم  زمینه های  می تواند 
هدف  با  فردی  توانمندی های  و  کارایی 
افراد  بازار کار را برای این  نقش آفرینی در 

کند. ایجاد 
دفتر  اقتصادی  کارشناس  این 

فنی  سازمان  کرد:  اظهار  تسهیلگری 
جمله  از  دانشگاهی  جهاد  و  حرفه ای  و 
و  مهارت آموزی  در  پیشرو  نهادهای 
کمتر  محالت  در  زنان  توانمندسازی 
استفاده  با  نیز  دفتر  این  است.  برخوردار 
با  مشارکت  و  مذکور  نهادهای  ظرفیت  از 
تا کنون  فعاالن اجتماعی- فرهنگی محله 
کارگاه  ساعت  نفر  هزار  چهل  از  بیش 

است. کرده  برگزار  آموزشی 
سه  کنون  تا  اینکه  بیان  با  سیدآبادی 
شده  برگزار  حوزه  این  در  آموزشی  دوره 
با همکاری های صورت  داد:  ادامه  است، 
برای  خیاطی  آموزش  چهارم  دوره  گرفته 
حال  در  محله  بانوان  از  نفر   40 از  بیش 
برگزاری است. تالش می شود تا این افراد 
پس از آموزش مهارت های الزم به بازار کار 

► شوند.    معرفی 

خدمات  نیروهای  از  جمعی      ◄
آموزش و پرورش طرح »مهرآفرین« در قم 
وضعیت  تبدیل  انتظار  در  سال هاست  که 
عملکرد  نسبت به  هستند،  استخدامی 
تأکید  و  و پرورش معترض هستند  آموزش 
می کنند هر زمان که برای احقاق حق مان 
قم  استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  به 
دریافت  روشنی  جواب  می کنیم،  مراجعه 
نمی کنیم و مرتب ما را به روزها و سال های 

می دهند. حواله  آینده 
 1389 سال  بیست،  شهر  گزارش  به 
طبق دستورالعمل صادره از وزارت آموزش 
و پرورش دولت دهم، این وزارتخانه اقدام 
معین  قرارداد  خدماتی  نیروی  جذب  به 
نیروی های  سال   3 گذشت  از  بعد  کرد. 
آن ها  استخدامی  وضعیت  فوق الذکر 

شد. مهرآفرین«  »پیمانی  به  تبدیل 
راستای  در  و  باالدستی  اسناد  بنابر 
ارتقا سطح آموزشی کارکنان، بخشنامه ای 
در  می توانند  فوق  افراد  اینکه  بر  مبنی 
داده  تحصیل  ادامه  فرهنگیان  دانشگاه 
ارتقا  کارشناسی  به  کاردانی  مقطع  از  و 
با  مهم،  این  شد.  صادر  یابند،  تحصیلی 
کارگزینی  سوی  از   5 شماره  فرم  تکمیل 

و  گرفته  صورت  پرورش  و  آموزش  اداره 
دانشگاه  فارغ التحصیالن  اساس  این  بر 
این  رسمی  استخدام  به  فرهنگیان 

می آیند. در  وزارتخانه 
 30 جمع  از  مطلع  افراد  گفته  بر  بنابر 
 7 مهرآفرین«،  »پیمانی  مستخدمین  نفره 
نفر جذب آموزش و پرورش شدند و مابقی 
هر سال در انتظار تبدیل وضعیت بوده اند 
از  افراد  این  برای  خاصی  اتفاق  هیچ  و 

است. نخورده  رقم  وزارتخانه  ناحیه 
افراد  تجمع  آخرین  اساس،  همین  بر 
اواخر  مطالبه  درخواست  جهت  فوق الذکر 
کل  اداره  محل  در  جاری  سال  مرداد 
آموزش و پرورش استان قم صورت گرفت 
اما با مداخله نیروهای اداره کل صرفا این 

شد. پراکنده  تجمع 
این  در  که  عینی  شاهدان  از  یکی 
می گوید:  است،  داشته  حضور  تجمع 
به  حق مان  احقاق  برای  که  زمان  هر 
قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
دریافت  روشنی  جواب  می کنیم،  مراجعه 
نمی کنیم و مرتب ما را به روزها و سال های 
آینده حواله می دهند. این در حالی است 
اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  با  ما  که 

هستیم. مواجه  فراوانی 
مریضی  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
و  می برد  رنج  خاص  بیماری  از  که  خانمم 
هزینه هایی که از این ناحیه بر من تحمیل 
زندگی  هزینه های  پس  از  عماًل  می شود، 

نمی آیم. بر 
آخرین  افزود:  مدرسه  خدمتگزار  این 
وضعیت  تبدیل  عدم  برای  سازمان  بهانه 
اگر  و  است  مستخدم  کد  نداشتن  ما، 
این  کنید  نگاه  موضوع  این  به  منطقی 
مسئولین  باید  و  برنمی گردد  ما  به  مشکل 
مشکل  مستخدم  کد  نمایند.  مرتفع  را  آن 
هم  همکاران  از  برخی  چون  نیست،  ما 
دوره ما بدون کد مستخدم تبدیل وضعیت 
این  آمدند.  به استخدام رسمی در  و  شده 
هم  معلم ها  رتبه بندی  بحث  که  روزها 
شامل  رتبه بندی  موضوع  شده،  مطرح 
این  در  نظرم  به  که  نمی شود  ما  حال 
رخ  ما  حق  در  اجحافی  و  ظلم  خصوص 

. هد می د
تبدیل  ما  خواسته  تنها  کرد:  بیان  وی 
وضعیت به نیروی رسمی آموزش و پرورش 
نیروهای  اندازه  به  اکنون  ما  که  چرا  است 
انجام  اداری  و کار  دیگر زحمت می کشیم 

می دهیم اما از نظر دریافت حقوق و مزایا 
از  داریم.  همکاران  دیگر  با  زیادی  فاصله 
مردمی  دولت  شعار  با  که  سیزدهم  دولت 
دست  در  را  کشور  اجرایی  قوه  سکان 
که  داریم  عاجل  درخواست  است  گرفته 
را  ما  و  کند  کمک  ما  به  خصوص  این  در 

دهد.  نجات  وضعیت  تبدیل  بالتکلیفی  از 
به  وقت  مسئولین  که  کنم  بیان  هم  را  این 
افراد  از  کدام  هر  که  دادند  را  قول  این  ما 
وضعیت  تبدیل  دهند،  تحصیل  ادامه 
هم  مسئولین  قول  این  اما  شد  خواهند 

► نشد.   عملی 

علم  پارک  مدیران  مشترک  جلسه      ◄
حرفه ای  و  فنی  اداره کل  و  فناوری  و 
ایجاد  در  همکاری  موضوع  با  قم  استان 
مجتمع های فناوری و نوآوری مهارت های 

شد. برگزار  دانش بنیان 
فنی  مدیرکل  پور  تقی  محمود  دکتر 
شهریورماه   14 قم  استان  حرفه ای  و 
و  علم   پارک  مدیران  مشترک  جلسه  در 
استان  حرفه ای  و  فنی  اداره کل  و  فناوری 
ایجاد  در  همکاری  موضوع  با  که  قم 
مجتمع های فناوری و نوآوری مهارت های 
اشاره  ضمن  شد،  برگزار  دانش بنیان 
نوآوری  و  فناوری  مجتمع های  ایجاد  به 
یکی  ¬عنوان  به  دانش بنیان  مهارت های 
از برنامه های اصلی این اداره کل گفت: با 
علم  پارک  محوری  و  مهم  جایگاه  به  توجه 
فناوری  و  نوآوری  زیست بوم  در  فناوری  و 

راستای  در  مجموعه  دو  همکاری  استان 
اشتغال   سهم  افزایش  و  سال  شعار  تحقق 
کارآموزان در کسب و کارهای دانش بنیان 

است. اجتناب ناپذیر 
تقی پور اظهار کرد: در برخی حوزه های 
فناوری  و  ارتباطات  مانند  تخصصی 

مکانیک،  و  تولید  و  ساخت  اطالعات، 
برای  خوبی  بسیار  ظرفیت  از  قم  استان 
که  است  برخوردار  فناورانه  مشاغل  ایجاد 
در صورت برپایی این مجتمع ها می تواند 
در  پیشرو  و  شاخص  استان های  از  یکی 

باشد. ملی  سطح 
قم  استان  حرفه ای  و  فنی  مدیرکل 
بهره مندی  امکان  درخصوص  همچنین 
از  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
امکانات  و  تخصصی  آموزشی  دوره های 
اعالم  اداره کل  این  اختیار  در  کارگاهی 

کرد. آمادگی 
رهسپار  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 
نیز  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  فرد 
اداره کل  رویکرد  این  از  استقبال  ضمن 
ماموریت  گفت:  استان،  حرفه ای  و  فنی 
فناوری،  و  نوآوری  زیست بوم  توسعه 

تجاری سازی  و  فرهنگ سازی  و  ترویج 
و  علم  پارک  به  دانش بنیان  محصوالت 
جز  مهم  این  و  نمی شود  محدود  فناوری 
نهادهای  و  دستگاه ها  مجوعه  همکاری  با 
دانشگاه ها،  باالخص  استانی  مربوطه 
مهارتی  آموزشی  مراکز  و  پژوهشگاه ها 
شاخص ترین  حرفه ای  و  فنی  اداره کل  که 

بود. نخواهد  تحقق  قابل  است  آن ها 
به  کرد:  تصریح  پایان  در  فرد  رهسپار   
فراتر  باید  این همکاری  نظر من چارچوب 
نوآوری  و  فناوری  مجتمع های  ایجاد  از 
دیده شود به¬ گونه ¬ای که معضل نیروی 
و  فناور  شرکت های  نیاز  مورد  ماهر  کار 
به  فناور  شرکت های  نیاز  دانش بنیان، 
قابل  و  شده  تجهیز  تخصصی  کارگاه های 
و  فناوری  تورهای  برگزاری  بهره برداری، 
► بر گیرد.   نیز در  را  رویدادهای مشترک 

● توانمندسازی بانوان در محله شهر قائم با رویکرد بومی و محله محور   ●

● اعتراض نیروهای پیمانی طرح »مهرآفرین« به آموزش و پرورش   ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002005966 شماره  رأی  1ـ 
محمدکاظم   فرزند  پور  هاشم  مهدی  آقای   1401114430002000129
در  مترمربع   120 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 1825 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

 )14535 الف  567.)م  دفتر   346 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006305 شماره  رأی   -2
ششدانگ  اله   امان  فرزند  بهمن  فرهاد  آقای   1398114430002002386
از  قسمتی  در  مترمربع   144 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
پالک شماره 1953/483 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

)14536 الف  افسر.)م  اسمعیل  از  الواسطه  مع  خریداری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002006008 شماره  رأی  3ـ 
محمدعلی  فرزند  رمضانی  ابراهیم  آقای   1401114430002000007
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 95/55 مترمربع در 

قسمتی از پالک شماره فرعی از 2323 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
محمدرضا  مرحوم  وراث  هندیانی  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

 )14537 الف  م  هندیانی.) 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002004157 شماره  رأی   -4
در  علی  حمزه  فرزند  آزادی  غالمرضا  آقای   1400114430002002259
 111 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از   قسمتی 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1953/129 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از امیدعلی اوتادی صفحه 556 دفتر 

 )14538 الف  م   (.133
کالسه  پرونده  به  مربوط   139660330002016798 شماره  رأی   -5
اکبر  علی  فرزند  خانلر  قاسمی  قربانعلی  آقای   1396114430002000417
درقسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 150/70 
)یکصد و پنجاه متر و ممیز هفتاد( مترمربع پالک شماره فرعی از 1775 اصلی 
از وراث مرحوم احمد  الواسطه  نامه عادی مع  ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو 

 )14565 الف  م  صادقی.)  اله  فتح  و  صادقی  عبداله  مرحوم  وراث  و  عمید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002017224 شماره  رأی   -6
عبدالحسین  فرزند  نژادیان  کوتاوی  رباب  آقای   1400114430002000874

 48 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  درقسمتی 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2147 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
535 دفتر  زارع صفحه  اله شیری  از حجت  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی 

)14566 الف  م   (.118
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

بهار( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/06/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/06/16

منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  ـ  آبادی  حجت  حسنی  پور  عباس 
دو قم
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

قاچاقچیان بزرگ ، موادمخدرمصرف نمی کنند 
اعتیاد به مواد مخدر نظام 

آموزشی و نسل آینده را تهدید 
می کند

به  مبتالیان  درصد   70 حدود  اینکه  بیان  با  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
فرزند  افراد  این  بیشتر  احتماال  مواد مخدر »متاهل« هستند، گفت: 
را  ما  کار  امر  این  و  می بینند  را  خود  والدین  رفتار  بچه ها  و  دارند 

می کند. سخت تر 
تخصصی  نشست  از  دوم  روز  در  نوری  یوسف  ایسنا،  گزارش  به 
مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیران  و  کل  مدیران  مشاوران،  معاونان، 
اعتیاد،  از  "پیشگیری  عنوان  با  که  کشور  استان های  مخدر  مواد  با 
 15( سه شنبه  یافتگان"  بهبود  اشتغال  و  مردمی  مشارکت های 
شهریور( برگزار شد، اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر نظام آموزشی 
قاچاقچیان  می برد.  بین  از  را  آینده  نسل  و  می دهد  قرار  هدف  را 

نیستند. مواد  کننده  مصرف  خودشان  معموال  بزرگ 
دانش آموز  میلیون   16 حدود  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کودکان  تعداد  نیز  و  می آیند  مدرسه  به  مهر  اول  التعلیم  واجب 
هزار   908 از  کرد:  تصریح  است،  میلیون   8 نیز  ما  دبستان  از  پیش 
را  نفر  هزار   164 توانستیم  گران  یاری  طرح  با  تحصیل  از  بازمانده 

بازگردانیم. تحصیل  به 
هزار   105 فرهنگیان  دانشگاه  که  گفت  هم  را  این  همچنین  نوری 
سال  در  و  دارد  دانشجو  هزار   10 رجایی  شهید  دانشگاه  و  دانشجو 
که  شدند  التحصیل  فارغ  فرهنگیان  دانشگاه  از  نفر  هزار   40 جاری 

می شوند.  اعزام  مدرسه  هزار   30 به  خدمت  برای  احتماال 
یادآوری  با  و  اشاره  نیز  مخور  مواد  مصرف  زمینه ای  دالیل  به  وی 
پیوست  گرفتن  نظر  در  لزوم  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
از  ما  بزرگ های  پدر  که  تصویری  گفت:  امور،  انجام  در  فرهنگی 
منفی  سازی  تصویر  و  دارد  وجود  هنوز  داشتند  مخدر  ماده  اولین 
افراد  نکرده ایم.   ایجاد  نوین  روش  به  جدید  نسل  برای  را  امر  این 
مراسم  در  قبل ترها  حتی  و  ندارند  امر  این  از  منفی  تصویر  مسن 
میت  »به  می گفتند  و  می کردند  پخش  سینی  در  را  سیگار  ترحیم 
با  تغییر  این  و  دهیم  تغییر  باید  را  تصویر  این  می رسد«؛  ثوابش 

است. پذیر  امکان  امروزی  روش های 
نیز  خبرنگاران  جمع  در  همچنین  نوری  یوسف  ایسنا،  گزارش  به 
در  اعتیاد  از  پیشگیری  منظور  به  وزارتخانه  این  اقدامات  درباره 
آموز  دانش  میلیون   16 با  امسال  داد:  توضیح  آموزان  دانش  بین 
پیش  دوره های  در  آن  بر  عالوه  و  می کنیم  شروع  را  تحصیلی  سال 
ورود  و مهدهای کودک  پیش دبستانی  مراکز  به  نوآموزان  از دبستان 

می کنند. پیدا 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  خود  با  ما  ملی  برنامه  کرد:  تصریح  نوری 
ساری  نامه ها  تفاهم  این  سال  هر  است.  نامه ها  تفاهم  قالب  در 
که  است  زندگی  گران  یاری  طرح  نامه ها،  تفاهم  این  از  یکی  بودند. 
در  است  قرار  و  شدند  مشمول  طرح  این  در  مدرسه  هزار   40 حدود 

شود. بیشتر  مدارس  این  تعداد  دوم  مرحله 
با  مبارزه  ستاد  نامه  تفاهم  به  همچنین  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانشگاه  داد:  توضیح  و  اشاره  فرهنگیان  دانشگاه  با  مخدر  مواد 
کشوری  موضوعی  و  گرا  ماموریت  دانشگاه  بزرگترین  فرهنگیان 
فوق  و  لیسانس  مقاطع  در  دانشجو  هزار   95 حدود  که  است 
ستاد  بین  نامه ای  تفاهم  هستند.  آن  در  تحصیل  مشغول  لیسانس 
ظرفیت  از  تا  شد  امضاء  فرهنگیان  دانشگاه  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
کنیم. استفاده  اجتماعی  آسیب  از  پیشگیری  برای  دانشگاه  این 
این  و کاهش  اعتیاد  به سوالی درباره سن  پاسخ  نوری همچنین در   
سن به مقطع دانش آموزی، پاسخ داد: آمار دقیق نداریم اما دانش 
مخدر  مواد  به  ابتال  و  جامعه هستند  و  خانواده ها  توجه  مورد  آموزان 

در این سنین کم است.
قالب  در  اعتیاد  از  پیشگیری  راه  نقشه  از  مراسم  این  پایان  در 
توسعه  راه  نقشه  نیز  و  پرورش  و  آموزش  در  زندگی  یاریگران  طرح 
رونمایی  زندگی  گران  یاری  خیرین  مجمع  و  مردمی  مشارکت های 
دختران  ویژه  نوجوانان  توانمندسازی  و  سالمت  آموزش،  مرکز  نیز  و 
افتتاح شد. همچنین  ویدئو کنفرانس  به صورت  استان کرمانشاه  در 
دانشگاه  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  میان  همکاری  نامه   تفاهم 

رسید.  امضاء  به  نیز  فرهنگیان 

خبـر

وزیر  امین  فاطمی  به  گلپایگانی  هاشمی      ◄
صنعت، معدن و تجارت نوشت: وقتی حرف از حجاب 
هستیم  سرسام آوری  قیمت های  شاهد  می زنیم،  برتر 
امروز  اقتصادی  در شرایط  که عماًل یک خانم محجبه 
اساسًا  و  کند  خریداری  را  محصولی  چنین  نمی تواند 
مردم دیگر توان خرید پارچه و چادر مشکی را ندارند.
مقایسه  با  گلپایگانی  هاشمی  ایرنا،  گزارش  به 
بازار  در  موجود  پوشش های  سایر  و  چادر  قیمت 
درحالی  مشکی  چادر  خرید  گزاف  قیمت  نوشت: 
با  نامتعارف  مانتوهای  فروش  شاهد  که  است 
هستیم.  فروشگاه ها  در  نازل تر  مراتب  به  قیمت هایی 
چرا لباس مناسب و مطابق با شرع و عرف باید گرانتر 

باشد؟ مبتذل  و  نامناسب  لباس  از 
اشاره  با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
پارچه  فروشان  طاقه  و  بنکداران  اتحادیه  آمار  به 
و  داخل  تولید  حجم  کشور،  نیاز  میزان  درباره  تهران 
قاچاق چادر مشکی افزود: طبق آیین نامه راهکارهای 
فرهنگ  شورای  مصوب  عفاف  و  حجاب  اجرایی 
کامل  حمایت  به  موظف  صمت  کشور،وزارت  عمومی 
مشکی  چادر  تولیدی  واحدهای  از  یارانه ای  حتی 

. ست ا
اجرایی  آیین نامه  به  همچنین  گلپایگانی  هاشمی 
قانون ساماندهی مد و لباس مصوب تیر 1394 هیات 
وزیران و سیاست های کالن در امر گسترش حجاب و 

و  امنیت عمومی  از حریم  عفاف مصوب ستاد صیانت 
این  اساس  بر  نوشت:  و  کرد  اشاره  شهروندان  حقوق 
مقررات، وزارت صمت موظف است از واحدهای تولید 
چادر مشکی به طور ویژه حمایت کرده تا قیمت آن به 

یک چهارم قیمت روز کاهش پیدا کند.
برنامه ریزی برای تولید داخلی چادرمشکی از دیگر 
گلپایگانی  هاشمی  که  است  نامه  این  در  مهم  نکات 
خواستار حمایت های جدی وزارت صمت برای حذف 
و  ریالی  تسهیالت  اعطای  چادر،  تولید  بر  مالیات 
بانکی  مشکالت  حل  و  تولیدی  واحدهای  به  ارزی 
عنوان  به  را  ها  خواسته  این  و  شد  مجموعه ها  این 
دانست. چادر  از  داخلی  تولید  از  حمایت  راهکارهای 

پرداخته  مشکی  چادر  گرانی  های  علت  به  وی 
دست  به  محصول  این  قیمت گذاری  افتادن  و 
از عوامل گرانی  را  واردکنندگان و یک عده آدم خاص 
این  به  رسیدگی  خواستار  و  برشمرده  محصول  این 

شد. موضوع 
یکسان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
بودن عوارض گمرکی چادر مشکی با پارچه های رنگی 
مشکی  چادر  گرانی  دالیل  از  دیگر  یکی  را  نساجی  و 
این  گذشته  در  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  و  عنوان 

است. بوده  متفاوت  عوارض 
مشمول  محصوالت  فهرست  در  مشکی  چادر 

گیرد قرار  اجباری  استاندارد 

از علل وجود  به معروف گفت: یکی  امر  دبیر ستاد 
چادر  نداشتن  قرار  بازار،  در  کیفیت  بی  محصوالت 
استاندارد  مشمول  محصوالت  فهرست  در  مشکی 
اجباری است. واردکنندگان به  راحتی چادرهای بدون 
کیفیت را وارد بازار کرده و با قیمت های گران به فروش 

می رسانند.
طرح  از  صمت  وزارت  حمایت  همچنین  وی 
کاهش  در  گامی  را  مجلس  فرهنگی«  کاالی  »چادر؛ 

و  مراکز  آمار  به  اشاره  با  و  کرد  عنوان  موجود  موانع 
حجاب  محصوالت  عرضه  برای  اندک  فروشگاه های 
خواستار  شهرها  کالن  و  شهرها  سطح  در  اسالمی 
برنامه ریزی برای افزایش این مراکز با همکاری وزارت 
ربط  ذی  نهادهای  سایر  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 

باالی چادر  با قیمت  را  نباید چادری ها  نوشت:  و  شد 
که  نیست  زیبنده  دولت سیزدهم  برای  و  کنیم  جریمه 

► کند.    حل  را  چادر  گرانی  مسئله  نتواند 

◄    اکرمی گفت: مثاًل اگر به یک خانم که پرستار 
و  بیایید  نباید  زده  الک  و  کرده  آرایش  بگویند  است 
باید عفاف و حجاب را رعایت کنید و او قبول نکرد باید 
شما  جای  خانوم  بگویند  و  کنند  اجرایی  برخورد  او  با 
اینجا  شما  جای  معلم  یا  پزشک  آقای  یا  نیست  اینجا 

دارد. اجرایی  جنبه  این  و  نیست 
والمسلمین  االسالم  حجت  ایلنا،  گزارش  به 
برخی  از  انتقاد  با  مبارز  روحانیت  اکرمی عضو جامعه 
ناهنجاری های اجتماعی گفت: بی حجابی بدحجابی 
و سرقت و دزدی برای عده ای حرفه و شغل است و آنها 

است. زشت  یا  بد  عمل  این  که  ندارند  این  به  کاری 
حجاب  باره  در  مسائل  برخی  طرح  درباره  اکرمی 
مترو  دوربین های  از طریق  باید  اینکه گفته شده  مثل 
را شناسایی و جریمه کنیم، گفت: در  زنان بی حجاب 
قرآن مجید درباره امر به معروف و نهی از منکر دو نوع 
ٍة  َمّ

ُ
أ َخْیَر  "ُکْنُتْم  که می گوید  آیاتی  نوع  یک  داریم  آینه 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر" 
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللَنّ

ُ
أ

عاقل،  بالغ،  هر  بر  عموم  صورت  به  می گوید  یعنی 

مکلف، متدین، موحد، خداپرست، دلسوز و خیرخواه 
از  نهی  و  معروف  به  امر  و  خیر  به  دعوت  است  وظیفه 
منکر کند که این تقریبًا در قالب آموزش، تعلیم، تذکر 

اینها خالصه می شود. امثال  و  یادآوری  و 
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: به طور مثال 
که  شود  گفته  او  به  باید  می گوید  دروغ  شخصی  اگر 
معایب  می کند  غیبت  فردی  اگر  نکند.  را  کار  این 
مرد  کرد.  گوشزد  او  به  باید  را  کار  این  گناه  و  غیبت 
باید  نکرده  و  تحصیل کرده  بی سواد،  و  باسواد  زن،  و 
این  کار را انجام دهند منتها شخص باید عاقل، بالغ و 
مکلف باشد و به عنوان وظیفه این کار را انجام که امر 

دارد. را  تعلیمی  و  تزکاری  جنبه  این 
به  که  هستند  هم  آیات  یکسری  داد:  ادامه  وی 
یا  پرورش  و  آموزش  در  مثاًل  می رسد،  اجرا  مرحله 
وزارت بهداشت و درمان و غیره تشکیالتی وجود دارد 
به  و  دارد  خروجی  و  ورودی  کارکنان،  کارمندان،  که 
وظیفه  انجام  شرایط  این  تحت  باید  می گویند  آن ها 
بگویند  است  پرستار  که  خانم  یک  به  اگر  مثاًل  کنید. 

و  عفاف  باید  و  بیایید  نباید  زده  الک  و  کرده  آرایش 
حجاب را رعایت کنید و او قبول نکرد باید با او برخورد 
نیست  اینجا  شما  جای  خانوم  بگویند  و  کنند  اجرایی 
این  و  نیست  اینجا  شما  جای  معلم  یا  پزشک  آقای  یا 

دارد. اجرایی  جنبه 
که  حجابی  و  عفاف  قانون  در  شد:  یادآور  اکرمی 
وظیفه شان  اجرایی  دستگاه   24 شده  گفته  داریم  ما 
و  موسسه ها  سازمان ها،  در  قانون  این  رعایت  اول 
مورد  این  متاسفانه  اما  است  دارند  که  تشکیالتی 
اندک  به صورت  این که عده ای  مگر  نمی شود  مراعات 

کنند. رعایت  را  آن 
بحث شان  اصاًل  هم  بعضی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  بدحجابی  بی حجابی  نیست،  معصیت  و  گناه 
به  کاری  است  شغل  و  حرفه  برایشان  دزدی  و  سرقت 
است  مفید  یا  مضر  است،  زشت  یا  بد  که  ندارند  این 
به  امر  می آید  نظرم  به  خیر.  یا  است  آزادی  مخالف  و 
به  متجاهر  که  آنهایی  مورد  در  منکر  از  نهی  و  معروف 
بلکه  نمی شود  وادی ها  این  وارد  اصاًل  هستند  فسق 

است. قانون  بحث 
این فعال سیاسی بیان کرد: به طور مثال آیین نامه 
راننده  می گوید  کنید،  نگاه  را  رانندگی  و  راهنمایی 
ورود ممنوع نباید برود و عبور ممنوع نباید انجام دهد 
نکشد.  آژیر  شب  نصف  نزند  بوق  بیمارستان  جلوی  یا 
این بحث که امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه 
و  آرامش  امنیت،  با  که  است  جامعه  آشکار  تخلفات 
کنند.  برخورد  باید  که  دارد  سروکار  جامعه  آسایش 

نیاید. یا  بیاید  خوشش  کسی  خواهد  می  حال 
وی ادامه داد: حال این کار را از چه طریقی انجام 
من  مستقیم،  مواجهه  یا  دوربین  طریق  از  می دهند؛ 
باز  کار  این  برای  جداگانه  مقوله  یک  باید  معتقدم 
آمد،  و  رفت  در  را  نظم  ندارند  بنا  که  افرادی  تا  شود 
رعایت  این ها  امثال  و  سیاست  اقتصاد،  معامالت، 
به  امر  وادی  در  هستند،  فسق  به  متجاهر  و  کنند 
معروف و نهی از منکر نگذاریم زیرا ما قانون پذیری در 
قبول  را  قانون ستیزی  و  قانون گریزی  و  داریم  جامعه 

► نداریم.   

نامه انتقادی دبیر ستاد امر به معروف به وزیر صمت؛  

● مردم، توان خرید چادر مشکی ندارند؛ مانتوهای نامتعارف ارزان هستند    ●

عضو جامعه روحانیت مبارز:

● بدحجابی تبدیل به شغل یک عده شده است    ●

اگهی ابالغ اخطاریه ماده 101

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه( شماره پرونده: 140004030011001603

حق  حسن  اقای  وکالت  با  ایریک  برق  شاخص  شرکت  به  وسیله  بدین 
تندیس  پاساژ   – کاشانی  متری   24 خیابان   – قم  ادرس  به  گتابی  شناس 
واحد  اسالمی  ازاد  دانشگاه  که  شود  می  ابالغ   5427 ک  پال  3 طبقه   –
جهت   107533 و   103109 شماره  رهنی  سند  استناد  به  کوه  فیروز 
انضمام  به   1397/2/18 تاریخ  تا  7/300/000/000ریال  مبلغ  وصول 
طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت 
 97/62 کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات 
قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در 
به  شما  اقامت  محل   1401/3/31 مورخ   140105830011001261

 1401/2/26 مورخ  گزارش  موجب  به  و   ، نشده  شناخته  سند  متن  شرح 
ک  پال از   770 ک  پال  : فرعی   -1 ثبتی  ک  پال  ، دادگستری  رسمی  کارشناس 
ک  پال از   771  : فرعی   -2 و  ق  ر  د  واقع  ناحیه:   5  : بخش  در   42 اصلی 
مبلغ  ها  ک  پال ترتیب  به  ق   : در  واقع   : ناحیه   5  : بخش  در   42 اصلی 
گردیده.  ارزیابی  20/000/000/000ریال  و  9/000/000/000ریال 
اعتراض   ، باشید  می  معترض  مذکور  ک  پال ارزیابی  مبلغ  به  چنانچه  لذا 
ضمیمه  به  اخطاریه  این  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  مدت  ظرف  را  خود  کتبی 
مبلغ  به  ها  ک  پال ترتیب  به  نظر  تجدید  کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش 
تسلیم  اجرا  این  دفتر  به  46/800/000ریال  و  32/000/000ریال 

دستمزد  بانکی  فیش  فاقد  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمنا  نمایید. 
تقاضای  به  بنا  لذا  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  باشد  نظر  تجدید  کارشناس 
در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  ائین   18 ماده  طبق  بستانکار 
ظرف  چنانچه  و  شود  می  اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی 
از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت به  مدت پنج روز 
فوق  رهنی  سند  در  مندرج  وثیقه  مورد   ، ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت 
حاصل  از  و  فروخته  مزایده  طریق  از  مزبور  مبالغ  با  بستانکار  تقاضای  با 

شد.  خواهد  استیفا  دولتی  حقوق  و  بستانکار  طلب  ان  فروش 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قایم شهر – سید مهدی حسینی نسب

گهی مزایده تمامی 5/166 دانگ مشاع مشاع از ششدانگ با عرصه وقف پالک  آ
و  شصت  صدو  یک  ممیز  پنج  )تمامی   01 بخش  اصلی   10278 از  فرعی   1307
و  سیصد  و  هزار  یک  پالک  وقف  عرصه  با  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم  شش 
هفت فرعی از ده هزار و دویست و هفتاد و هشت اصلی بخش یک قم مربوط به 

140004030011001603 کالسه  پرونده 
بایگانی  )باشماره   140004030011001603 کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
140001683(، متعهد: رضا رهاوی عزآبادی – متعهدله: فاطمه السادات تقوی، 
سند ازدواج: شماره سند: 2781، تاریخ سند: 1381/08/27، دفترخانه صادر 
کننده: دفترخانه ازدواج 39 شهر قم استان قم 5/166 دانگ مشاع از ششدانگ 
با عرصه وقف پالک 1307 فرعی از 10278 اصلی بخش 01 )تمامی پنج ممیز 
با عرصه وقف پالک یک  یک صدو شصت و شش صدم دانگ مشاع از ششدانگ 
بخش  اصلی  هشت  و  هفتاد  و  دویست  و  هزار  ده  از  فرعی  هفت  و  سیصد  و  هزار 
یک قم مربوط به پرونده کالسه 140004030011001603 واقع در طبقه – به 
طبقه   7 پالک   –  18 کوچه   – بیگدلی  بلوار  یاسر-  عمار  متری   75 قم-  آدرس: 
فاطمه  خانم  طلب  قبال  در  که  عزآبادی  رهاوی  رضا  آقای  به  متعلق   – همکف 

میرسد:  فروش  به  مزایده  از طریق  و  است  بازداشت شده  تقویی  السادات 
کاربری  با  وقف  عرصه  با  طلق  ملک  نوع  آپارتمان  قطعه  یک  مشخصات  و  حدود 
از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی،   10278 از  فرعی   1307 ثبتی  پالک  به  مسکونی 
1170 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 1 در طبقه 0 و واقع در بخش 01 ناحیه 00 

مربع  متر   96.5 مساحد  به  قم  استان  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه 
 1170 شماره  از  شده  مجزی  و  مفروز  تفکیکی  اول  قطعه  آپارتمان  ملک  متن 
دسیمتر  پنجاه  و  متر  شش  و  نود  مساحد)96/5(  به  اصلی،   10278 از  فرعی 
 -167530 شماره  اجاره  سند  بموجب  ملک  توضیحات  همکف،  در  واقع  مربع، 
مالک متن وجود  بنفع  اوقاف  اداره  از طرف  20 قم عرصه  1390/06/13 دفتر 

حدود:  به  دارد 
شماال: در پنج قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، قسمت چهارم آن غربی، است. 
دیواریست  دوم  پله  راه  به  سانتیمتر  دو  و  پنجاه  و  متر  سه  بطول  دیواریست  اول 
بطول یک متر و هفده سانتیمتر به محوطه مشاعی پنجم درب و دیوار است بطول 

یک متر و شصت و پنج سانتیمتر به محوطه مشاعی
انقطاع مورد تفکیک که  به درز  نه متر و هجده سانتیمتر  شرقا: دیواریست بطول 

ماورا آن ملک مجاور 1 فرعی قرار دارد
دیوار است  و  اول درب  آن شرقی، است.  جنوبا: در سه قسمت، که قسمت دوم 
است  دیوار  و  درب  دوم  مشاعی  حیاط  به  سانتیمتر  دوازده  و  متر  هشت  بطول 
و  متر  دیواریست بطول یک  به حیاط مشاعی سوم  و ده سانتیمتر  متر  بطول یک 

بهداشتی سرویس  به  سانتیمتر  هشتاد 
غربا: در سه قسمت، اول دیواریست بطول یک متر و ده سانتیمتر به درز انقطاع 
بطول  دیواریست  دوم  دارد  قرار  فرعی   1 مجاور  ملک  آن  ماورا  که  تفکیکی  مورد 
مجاور  ملک  آن  ماورا  که  تفکیک  مورد  انقطاع  درز  به  سانتیمتر  نود  و  متر  هشت 
به درز  1 فرعی قرار دارد سوم دیواریست بطول یک متر و سی و هفت سانتیمتر 

دارد قرار  فرعی   1 مجاور  ملک  آن  ماورا  که  تفکیک  مورد  انقطاع 
ملک:  منضمات  مشخصات 

انباری قطعه 3 به مساحد 4.2
پارکینگ قطعه 4 به مساحد 12

مالکیت:  مشخصات 
تاریخ   35074 شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  عزآبادی  رضا/رهاوی  مالیک 
جز  با   03818154220 ملی  شماره  دارای  قم  از  صادره   1360/03/13 تولد 
مالکیت  با شماره مستند  اعیان  دانگ  مالک شش  بعنوان   6 از کل سهم   6 سهم 
30106 تاریخ 1398/02/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 55 شهر قم استان 

با   97 سال  ب  سری   134511 چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  قم، 
است. گردیده  ثبت   139820330001011094 الکترونیکی  دفتر  شماره 

شماره  دستور  بموجب  دائم  بازداشت  مورد  یک  محدودیت: 
اجرای  واحد  از  صادره   1400/05/02 مورخ   140005830011002019
رهاوی  مالکیت رضا  برای  قم  اسناد رسمی  اجرای  واحد  نفع  به  قم  اسناد رسمی 

باشد. می  بازداشت  عزآبدی 
حقوق ارتفاقی: طبق قانون ملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن 

ندارد بیمه: 
مزایده:  مورد  مشخصات 

از  فرعی   1307 پالک  وقف  عرصه  با  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   5/166 تمامی 
01 بخش  اصلی   10278

بازدید:  مورد  مشخصات ساختمانی ملک 
و  همکف  طبقات  در   1390/08/14 مورخ  ساختمان  پروانه  دارای  ساختمان 
مورخ  پایانکار  و  مربع  متر   280 جمعا  و  مترمربع   140 طبقه  هر  زیربنای  با  اول 
متر   293/50 زیربنای  مجموع  با  اول  و  همکف  طبقه  دو  در   1392/3/12
مترمربع   3 و  مترمربع   140 اول  طبقه  و  مربع  متر   15/50 همکف  مربع)طبقه 

است. گردیده  اعالم  و  صادر  بهداشتی(  سرویس 
اسکلت  با  ساز،  جنوبی  )همکف-اول(  طبقه  دو  مسکونی  ساختمان  باب  یک 
تراورتن  سنگ  کوچه  سمت  ساختمان  نمای   – بلوک  تیرچه  سقف   – فلزی  ستون 
پنجره   – پردازی  نور  چراغهای  با  گرانیت  سنگ  حیاط  سمت  و  روشن  شکالتی 
برقی  کرکره  درب  و  رو  نفر  فلزی  درب  دو  با   – جداره  دو  شیشه  با  آلومنیوم  ها 
و  فرهنگی  بهداشتی  سرویس  و  سازی  باغچه  شامل  سازی  حیاط   – پارکینگ 
دیوارهای  و  کف  پوشش  پز  کباب  فضای  و  رختشویخانه  و  منصوبات  با  ایرانی 
و  کاشی  و  سرامیک  رختشویخانه  و  سرویس  بدنه  و  کف  و  گرانیت  سنگ  حیاط 
کف انباری سنگ تراورتن و بدنه کاشی و سقفها سفید کاری و دربها آلومینیومی 
و  پله  سرویس  شامل  مزایده(  )مورد  همکف  طبقه  بنای  است.  دیوار  روی  حفاظ 
آشپزخانه  و  خواب  اتاق  دو  و  سالن  شامل  مسکونی  واحد  یک  و  پارکینگ  فضای 
انباری در حیاط  اپن و حمام رختشویخانه و سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی و 
است. پوشش کف پارکینگ سنگ گرانیت و بدنه تا سقف سرامیک و سقف سفید 
وی  پی  قرنیز  با  کاری  سفید  بدنه  و  سرامیک  اتاقها  و  سالن  کف  پوشش  و  کاری 
مخفی  نور  با  دکوراتیو  سالن  و  کاری  سفید  سقفها  و  دیوار  کاغذ  اتاق  یک  و  سی 
و دربهای  ام دی اف  اتاقها دارای کمد دیواری  ابزار دور و وسط-  اتاقها دارای  و 
کف  آشپزخانه  فلزی  چارچوبها  و  سرقت  ضد  واحد  درب  و  ساخته  پیش  داخلی 
سرامیک و بدنه کاشی دارای کابینت زمینی و دیواری و اپن ام دی اف باسینک 
و گاز صفحه ای و هود فانتزی حمام با کف سرامیک و بدنه کاشی و سقف کاذب 

است. منصوبات  با  سی  وی  پی 
سرویس پله: با پله ها سنگ و بدنه قسمتی سرامیک و بقیه سفید کاری و کابین 
اتاق پله در  پله  باالبر با سیستم جک و درب آسانسوری در باکس میانی سرویس 
پله  ایستگاه  در  بهداشتی  سرویس  دارای  مترمربع   19 تقریبی  مساحت  به  بام 
ارتفاع  به  دیوار دور چینی  دارای  تراورتن  بام سنگ  و پوشش  بدون منصوبات  بام 
1/30 متر با پوشش سیمان سفید است. گرمایش طبقات ساختمان گرمایش از 
دستگاه  یک  طبقه  هر  سرمایش  سیستم  و  مستقل  پکیج  دارای  طبقه  هر  و  کف 
کولر گازی و یک دستگاه کولر آبی سلولزی و هر طبقه آیفون تصویری و ابشرین 
دو  و  برق  کنتور   2 و جمعا  گاز مستقل  و  برق  و  و فاضالب  اب  انشعاب  و یک  کن 
کنتور اب و فاضالب و دو کنتور گاز میباشد. ساختمان دارای یک دستگاه باالبر 
با کبین و با سیستم جک و درب آسانسور در باکس میانی سرویس پله با توقف در 

بام است. پاگرد  طبقات همکف و اول و 
بنابر اظهار آقای رضا رهاوی طبقه همکف در اجاره به مبلغ 300 میلیون تومان 

در  اول  طبقه  و  باشد  می  تخلیه  اماده  و  ماهیانه  اجاره  تومان  هزار  یکصد  با  رهن 
باشد. می  مالک  بهربرداری  و  اختیار 

کارشناسی:  نظریه 
عنایت به موارد و توضیحات فوق، ارزش و بهای روز ششدانگ ملک موضوع قرار 
بکار  مصالح  بنا،  قدمت  موقعیت،  اعیان،  و  عرصه  شامل  موصوف،  کارشناسی 
کلیه  احتساب  با  موثر،  عوامل  سایر  و  منطقه  شرایط  ساختمان،  استهالک  رفته، 
حقوق متعلقه و لحاظ جمیع جهات موثر، جمعا به مبلغ 21/712/5000/000 
هزار  پانصد  و  میلیون  دوازده  و  و هفتصد  میلیارد  یک  و  بیست  با  است  برابر  ریال 
و  تومان  هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  یک  و  هفتاد  و  میلیارد  دو  معادل  ریال 
از  فرعی   1307 پالک  وقف  عرصه  با  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   5/166 تمامی 
10278 اصلی بخش 01 به مبلغ 18/697/800/000 ریال )هیجده میلیارد و 
ششصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال( ارزیابی و اعالم گردیده است: 
از  مربع  متر   96/5 به مساحت  اعیانی )عرصه وقف( مسکونی همکف  ارزش   –  1
قرار، هر متر 225/000/000 ریال ........ جمعا به مبلغ 21/712/500/000 

ریال 
ارزش میزان تمامی تمامی 5/166 دانگ مشاع از ششدانگ با عرصه وقف پالک 
ریال   18/697/800/000 مبلغ  به   01 بخش  اصلی   10278 از  فرعی   1307
ارزیابی  ریال(  هزار  هشتصد  و  میلیون  هفت  و  نود  و  ششصد  و  میلیارد  )هیجده 

است. گردیده 
مزایده مذکور از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه 1401/07/02 در اداره 
اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه 7 – طبقه 
اسناد رسمی قم  اجرای  اداره   – قم  امالک بخش یک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی 
انجام می شود. مزایده تمامی 5/166 دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور از 
مبلغ 18/697/800/000 ریال)هیجده میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون 
و هشتصد هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
از مبلغ کارشناسی  به پرداخت ده درصد  شرکت در مزایده حتی بستانکار منوط 
  IR980100004076013207895693 به حساب سپرده ثبت به شماره شبا
باشد.  می   965108576100000002171323512006 واریز  شناسه  با 
)حتی بستانکار پرونده هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست 
جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  نمائید(  پرداخت  را  درصد   10
را  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده 
شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   5 مدت  ظرف 
مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبای  حساب 
نمی  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند،  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فروش 
از  فروش  عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد 
درجه اعتبار ساقط و مزایده مجدد می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی 
و  مالیات  از  اعم  ملک  های  بدهی  ضمن  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
مازاد  مبلغ  وجود  صورت  در  و  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا 
قابل  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین   125 ماده  وفق  بستانکار،  طلب  بر 
باشد  مزایده  برنده  بستانکار  چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت 
وفق ماده 125 آئین نامه اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی 
اقدام خواهد شد.  توافق کتبی  بر اساس  با بدهکار  به مازاد  و نسبت  با بستانکار 
سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد  وصول  مقررات  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق 
مراجع  عنداللزوم  و  شهرداری  و  دارائی  مفاصاحساب  به  منوط  اجرائی  انتقال 
بنام شرکت  بایست  واریزی می  فیش  است  ذکر  به  باشد. الزم  دیگر می  ذیصالح 

باشد.  مزایده  در  کننده 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم  - مهدی روز خوش 
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ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰۹۱۲76۲۵۹۸7

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای:
مردم از تبعیض گالیه داشته و 

توقع رفع تبعیض دارند 
مردم از به کارگیری نیروهای غیرشایسته 

برای برخی پست ها گله مند هستند

جلسه  در  سخنانی  طی  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
شایسته ساالری  اصل  اهمیت  به  اشاره  با  قضائیه،  قوه  عالی  شورای 
از تبعیض گالیه داشته و توقع رفع  و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم 
برخی  برای  غیرشایسته  نیرو های  بکارگیری  از  مردم  دارند؛  تبعیض 
توانمندی  مسئول  فالن  دارند  اعتقاد  و  هستند  گله مند  پست ها 
و  تجریه  فاقد  افراد  این  به  مسئولیت هایی  و  ندارد  را  الزم  تجربه  و 
عقب ماندگی  یا  گرفتاری  نتیجه اش  و  می شود  سپرده  توانمندی 
ستاد  و  دستگاهی  حوزه  در  ما  لذا  می گردد؛  خرابکاری  حتی  یا 
داشته  اهتمام  شایسته  عناصر  بکارگیری  به  نسبت  باید  خودمان 
توجه  مورد  را  مهم  این  نیز  قضات  انتقال  و  نقل  کمیسیون  باشیم؛ 
عمل  در  اما  می زنند،  شایسته ساالری  از  حرف  همگان  دهد؛  قرار 

نشود. محقق  شایسته ساالری  است  ممکن 
حراست ها  بیشتر  تحرک  ضرورت  بر  ادامه  در  قضایی  دستگاه  رئیس 
تخلفات  به  رسیدگی  هیات های  و  سازمانی  درون  بازرسی های  و 
اینکه  بر  تاکید  با  و  کرد  اشاره  مختلف،  دستگاه های  در  اداری 
تخلفات  زمره  در  بلکه  نمی شوند  تلقی  جرم  مسائل،  از  بسیاری 
در  حراست ها  که  است  آن  توقع  و  انتظار  گفت:  می گنجند،  اداری 
پیشگیری  حراست ها،  وظایف  از  یکی  شوند؛  فعال  بیشتر  سازمان ها 
است؛  تخلف  موضوع  گزارش  و  پیگیری  و  اداری  تخلفات  برخی  از 
بازرسی های  و  حراست ها  بیشتر  تحرک  موضوع  دادگستری  وزیر 
در  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیات های  و  سازمانی  درون 
قضائیه  قوه  نظارتی  دستگاه  و  کند  پیگیری  را  مختلف  دستگاه های 
در  حراست ها  که  کند  توجه  و  دهد  قرار  عنایت  مورد  را  مهم  این  نیز 
در  خیر؛  یا  می کنند  عمل  خود  وظایف  به  آیا  مختلف  دستگاه های 
موجود  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبه  و  قانون  زمینه  این 

است.
سازمانی  درون  بازرسی های  و  حراست ها  چنانچه  کرد:  تصریح  وی 
مسئولیت های  و  وظایف  به  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیات های  و 
می شود  ایجاد  گرفتاری ها  از  بسیاری  نکنند،  عمل  درستی  به  خود 

می گردد. سرازیر  مردم  و  قضائیه  قوه  سمت  به  که 
صوت  مردمی  مالقات های  به  اشاره  با  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
سفر  جریان  در  قضایی  دستگاه  ارشد  مسئوالن  جانب  از  گرفته 
عالی  دیوان  رئیس  ساعته   8 حضور  از  تقدیر  با  مشخصًا  و  یزد  به 
مردم  گفت:  آنها،  مشکالت  و  مسائل  استماع  و  مردم  بین  در  کشور 
انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف 
توجه  باید  مردم  درخواست های  همه  به  شود؛  اجرایی  و  عملیاتی 

شود. ویژه  اهتمام  و  توجه  باید  درخواست ها  این  به  اما  شود، 
میلیون   20 زیر  سرقت های  که  می شود  ادعا  قضا:  دستگاه  رئیس 
طبق  بلکه  نمی باشد،  درست  ادعا،  این  نیست؛  پیگیری  قابل  تومان 
سرقت های   ،1399 سال  در  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  قانون 
آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم  تومان،  20 میلیون  زیر 

می شوند. محسوب  گذشت  قابل 

بخشی مهم از طرح صیانت تصویب شد 
ابالغ مصوبه شورای عالی فضای 

مجازی برای اجرا

از  مهم  بخشی  جمهور  رئیس  ریاست  به  مجازی  فضای  عالی  شورای 
کرد. تصویب  را  صیانت  طرح 

نوشت: فناوری اطالعات  محمد کشوری، کارشناس 
9 بهمن  )بر اساس نسخه  به طرح صیانت  از طرح موسوم  در بخشی 
عالی  اختیارات کمیسیون  و  اعضا  که شامل  تنظیمگری(  نظام  نام  به 
مجازی  فضای  عالی  شورای  به  تصویب  برای  و  بوده  مقررات  تنظیم 
ابالغ  اجرا  برای  و  به تصویب رسید  این شورا  توسط  بود،  ارجاع شده 

شد.
به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف 
تنظیمگران«  گر  »تنظیم  جایگاه  در  گذشته  به  نسبت  متفاوت  کامال 

می کند. نقش  ایفای  مجازی  فضای 

خبـر

اشاره  با  چین  و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس      ◄
مسیر  در  چین  و  روسیه  ایران،  مهم  گام های  به 
نظام  سطح  در  راهبردی  ائتالف  یک  به  شکل دهی 
که  است  سال   40 بیش  از  ما  گفت:  بین الملل 
به  هیچ گاه  که  کردند  ثابت  آنها  آزموده ایم؛  را  غرب 

شد. نخواهند  تبدیل  ایران  برای  دوستی 
به گزارش همشهری آنالین، عالءالدین بروجردی 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
آمریکا  خصمانه  سیاست  به  اشاره  با  دهم  مجلس 
دهه های  در  ایران  قبال  در  انگلیس  همچنین  و 
عمر  از  دهه  چهارمین  از  که  اکنون  افزود:  اخیر، 
به  همگان  برای  کرده ایم،  گذر  جمهوری اسالمی 
نگوییم  اگر  اروپایی ها،  که  رسیده است  اثبات 
با  مواجهه  در  غیردوستانه ای  سیاست  خصمانه، 
پیش  در  که  موضوعی  گرفته اند؛  پیش  در  کشورمان 
کرده است. ناگزیر  را  شرق«  به  »نگاه  راهبرد  گرفتن 
غیردوستانه  رفتارهای  از  گوشه ای  به  اشاره  با  او 
جمهوری اسالمی  قبال  در  اروپایی  کشورهای  برخی 
حقوق بشری  تحریم های  طراحی  از  داد:  ادامه 
تروریستی  گروهک  افسار  گذاشتن  باز  تا  گرفته 
غیردوستانه  رویکرد  نشان دهنده  غرب،  در  منافقین 
اروپایی ها در قبال ایران است. این درحالی است که 
انسان  هزار   17 حدود  خون  به  گروهک  این  دست 
تمام عیار  تروریستی  گروه  یک  و  است  آلوده  بی گناه 

می آید. به حساب 
در  غربی ها  پیشینه  اینکه  بیان  با  بروجردی 
گویای  به خوبی  ایران  جمهوری اسالمی  با  مواجهه 
به  »نگاه  راهبرد  به  بخشیدن  اولویت  که  است  این 
با  گفت:  شده است،  طراحی  اساسی  چه  بر  شرق« 
فکر  به  حتما  ایران  شد،  گفته  که  شرایطی  به  توجه 
تاکنون  که  کشوری  بود؛  چین  با  روابط  گسترش 
سیاسی  سوءنیت  جمهوری اسالمی  با  مواجهه  در 
پیروزی  پس از  چین  و  ایران  روابط  نداشته است. 
منطقی  رویه  یک  براساس  همواره  اسالمی،  انقالب 
احترام  براساس  خود  روابط  در  کشور   2 و  رفته  پیش 

کرده اند. عمل  متقابل 
راهبردی اشتباه  یک  اصالح 

سیاست خارجی  و  امنیت ملی  کمیسیون  رئیس 

در  نیز  روسیه  و  ایران  روابط  گفت:  دهم  مجلس  در 
بوده است.  روبه گسترش  همواره  گذشته  دهه های 
نیروگاه  پروژه  آلمانی ها  که  زمانی  باشد  یادمان  باید 

بودند که  این روس ها  را رها کردند،  بوشهر  هسته ای 
هم  اکنون  و  کردند  تکمیل  و  گرفتند  دست  را  پروژه 

دارد. ادامه  حوزه  این  همکاری های 
که  اینجاست  مهم  نکته  داد:  ادامه  بروجردی 
یک  در  نباید  هرگز  را  روسیه  و  چین  و  غرب  با  روابط 
اشتباه  یک  سنجشی  چنین  داد.  قرار  ترازو  کفه 
آنها  میان  باید  حتما  و  می شود  محسوب  راهبردی 
با  که  تجربه ای است  و  این درس  قائل شویم.  تفاوت 
آن  جمهوری اسالمی  عمر  از  دهه   4 بیش از  گذشت 
کنونی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی  آموخته ایم.  را 
راهبردی  متحد   2 به عنوان  بالقوه  چین  و  روسیه 
در  ما  گفت:  می آیند،  به حساب  جمهوری اسالمی 
شاهد  می توانیم  گوناگون  عرصه های  و  حوزه ها 
باشیم.  روسیه  و  چین  با  همکاری ها  گسترش 
بسیاری  ثمرات  کشور   2 این  با  مناسبات  گسترش 

داشت. خواهد  به همراه  ما  برای 
اروپایی ها،  برخالف  اینکه  بیان  با  بروجردی 
اقتصادی  ظرفیت های  بزرگ ترین  از  چین  اکنون 
رده  در  چین  فعال  اگرچه  افزود:  است،  برخوردار 
دوم اقتصاد جهان قرار دارد و جایگاه نخست متعلق 
بخش  توانسته  چین  که  شاهدیم  اما  آمریکاست،  به 

جذب  خود  به سوی  را  غرب  نوین  فناوری های  اعظم 
دنیا  برتر  برندهای  که  دارند  اذعان  همه  امروز  کند. 

هستند. فعالیت  درحال  چین  در 
وی ادامه داد: چینی ها از یک سو فناوری و قدرت 
سیاسی  مشکل  ما  با  دیگر  ازسوی  و  دارند  اقتصادی 
روزافزون  همگرایی  برای  مناسب  زمینه  و  ندارند 
فناوری های  مانند  حوزه هایی  در  آنها  است.  فراهم 
برترین های  جزو  و...  مصنوعی  هوش  حمل ونقل، 
را  مناسبات  گسترش  که  موضوعی  هستند؛  دنیا 

کرده است. ناگزیر 
نزنیم گره  برجام  به  را  کشور  سرنوشت 

با  همچنین  چین  و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس 
گره  برجام  با  را  کشور  سرنوشت  نباید  اینکه  بیان 
اثبات  به  ادامه داد: همانگونه که در گذشته هم  زد، 
غربی ها  با  تفاهم  و  برجام  به  بستن  امید  رسید، 
ما  برای  مطلوبی  سرانجام  که  است  بیهوده ای  انتظار 

داشت. نخواهد  به همراه 
چندبار  گذشته  در  اینکه  بیان  با  بروجردی 
مثبتی  دستاورد  و  آزموده ایم  را  غربی ها  حسن نیت 
برجام  امضای  پس از  گذشته  در  افزود:  نداشته ایم، 
سرمایه گذاران  و  شرکت ها  به  دولت  بی مهری  شاهد 
شرایط  چینی ها  اینکه  وجود  با  بودیم؛  چینی 
آنها  وقت  دولتی  مقام های  اما  داشتند،  مناسبی 
با  همکاری  به سمت  و  گذاشتند  کنار  به نوعی  را 
البته  که  رفتند  »توتال«  و  »شل«  مانند  شرکت هایی 

دیدیم. را  آن  نتیجه  و  نداشت  هم  سرانجامی 
شرکت های  به  گرایش  این  نتیجه  داد:  ادامه  وی 
تشری  اندک  با  بودیم  شاهد  که  بود  این  غربی 
رفتند.  و  کردند  رها  را  کار  آنها  آمریکا،  دولت  ازسوی 
این موضوع نشان می دهد اعتماد دوباره به آنها یک 

شود. تکرار  نباید  دیگر  که  است  راهبردی  خطای 
آزمودن  را  آزموده  اینکه  بر  تأکید  با  بروجردی 
که  برجامی  مذاکرات  چه  کرد:  عنوان  خطاست، 
نرسد،  چه  و  برسد  نتیجه  به  است  جریان  در  اکنون 
همکاری های  گسترش  باید  ما  محوری  انتخاب 
باشد.  روسیه  و  چین  مانند  کشورهایی  با  راهبردی 
»نگاه  صورت  هر  در  که  باشیم  داشته  درنظر  باید 
در  جمهوری اسالمی  نخست  انتخاب  باید  شرق«  به 

باشد. جهانی  معادالت  عرصه 
آمریکایی هژمونی  پایان 

سیاست خارجی  و  امنیت ملی  کمیسیون  رئیس 
ضدآمریکایی  جنبه های  به  اشاره  با  دهم  مجلس  در 
چین  و  روسیه  ایران،  راهبردی  ائتالف  در  موجود 
تحوالت  به  توجه  با  و  کنونی  شرایط  در  کرد:  تأکید 
با  عمال  روسیه  و  چین  جهانی،  عرصه  در  جاری 
ائتالف  درواقع  بنابراین  هستند؛  درگیر  آمریکا 
بوی  و  رنگ  هرچیز  بیش  از  مسکو  پکن-   – تهران 
در  کشور  این  هژمونی  با  مقابله  و  ضدآمریکایی 

دارد. را  جهانی  ساختار 
این،  از  پیش  تا  درحالی که  افزود:  بروجردی 
تحوالت  قبال  در  چین  محافظه کارانه  سیاست  شاهد 
واشنگتن  دخالت های  اما  بودیم،  بین الملل  نظام 
تایوان،  موضوع  در  به ویژه  و  چین  داخلی  مسائل  در 
سوق  آمریکا  هژمون گرایی  با  مقابله  به سمت  را  پکن 
نمود  اخیر  ماه های  در  که  موضوعی  داده است؛ 
داشته  جهان  رسانه ای  و  سیاسی  محافل  در  ویژه ای 

 است.
او با تأکید بر اینکه جهان در حال تغییر و تحوالت 
که  گفت  می توان  دیگر  اکنون  افزود:  است،  اساسی 
عمال  است،  آن  داعیه دار  آمریکا  که  تک قطبی  نظام 
با صرف  دیگر وجود ندارد. شاهد بودیم که در عراق 
هزار   5  ،4 حدود  گذاشتن  برجا  و  کالن  هزینه های 

شدند. کشور  این  از  خروج  به  مجبور  کشته 
سوریه،  در  آمریکایی ها  داد:  ادامه  بروجردی 
شکست های  با  یمن  حتی  و  افغانستان  لبنان، 
دیگر  اکنون  آنها  بنابراین  شدند؛  مواجه  سنگینی 
شکسته  آنها  هیمنه  و  نیستند  دنیا  نظامی  ابرقدرت 
افول است. آمریکا درحال  نیز  ازنظر اقتصادی  است. 

گفته،  پیش  شرایط  به  توجه  با  اضافه کرد:  وی 
بگذاریم  کنار  را  همه«  با  »کار  سیاست  باید  معتقدم 
جهان  نوظهور  قدرت های  با  همکاری  به سمت  و 
سیاست  گرفتن  پیش  در  برویم.  روسیه  و  چین  مانند 
ما  برای  چندانی  نفع  کشورها  قبال  در  متوازن 
مبنای  بر  که  جهان  با  ما  روابط  ندارد.  به همراه 
تعاملی  باید  شده است،  استوار  ملی  منافع  تامین 

► باشد.    

ایران  به  اروپا  نیاز  که  است  معتقد  بهشتی پور      ◄
نخواهد  برجام  احیای  در  نقشی  انرژی  حوزه  در 
داشت زیرا آنها اگر چه مایل به احیای برجام هستند 
آمریکایی  طرف  این  و  نیستند  کار  این  به  قادر  اما 

دارد. کننده  تعیین  نقش  که  است 
منتظر  شدت  به  انگار  کننده  مذاکره  تیم  و  دولت 
که  دارد  باور  و  است  اروپا  در  سرما  فصل  رسیدن 
اوکراین  جنگ  از  متاثر  جهانی  اوضاع  به  توجه  با 
مذاکرات  در  ایران   ، انرژی  بحران  گرفتن  باال  و 
از  را  این  داشت.  خواهد  را  برتر  دست  هسته ای 
برخی  نظرات  و  دولت  به  نزدیک  رسانه های  مطالب 
اما  دیدگاه  این  دریافت.  می توان  کارشناسان 
مخالفانی نیز دارد و از نگاه برخی تحلیل گران توام با 

است. غیرواقع بینی  یا  ساده انگاری 
بین المللی  مسائل  تحلیلگر  بهشتی پور  حسن 
بر  انتظار  و  تاکید  از همین کارشناسان است که  یکی 
رسیدن زمستان را ناشی از یک ارزیابی غلط می داند. 
این  »واقعیت  داد:  توضیح  »فردا«  با  گفت وگو  در  او 
اوکراین  در  روسیه  که  جنگی  دلیل  به  غرب  که  است 

به وجود آورده است، به شدت با بحران انرژی مواجه 
نفت  کنندگان  تامین  از  یکی  نیز  ایران  است.  شده 
یا   5 تاثیر حدود  ایران می تواند  نفت  و صادرات  است 

کند.« ایجاد  وضعیت  این  در  درصدی   6
نفت  بشکه  میلیون  صد  حدودا  »ایران  افزود:  وی 
برداشته شود، می تواند  تحریم ها  اگر  و  دارد  آب  روی 
متوسط  مقدار  این  کند.  بازار  وارد  را  مقدار  این 
ایران  اینکه  ضمن  است.  جهان  در  روزانه  مصرف 
نفت  صادرات  بشکه  میلیون  دو  تا  یک  بین  می تواند 
روانی  نظر  از  امر می تواند حداقل  این  و  باشد  داشته 

بگذارد.« تاثیر  انرژی  بازار  بر 
باشید  داشته  »دقت  کرد:  خاطرنشان  بهشتی پور 
مصرف  خود  زمستان  و  پاییز  فصل  در  چون  ایران  که 
تاثیرگذاری  چنین  گاز  زمینه  در  است،  گاز  کننده 
به  می کند  صادر  ترکیه  به  ایران  که  گازی  ندارد. 
کند.  تامین  را  اروپا  گاز  بتواند  که  نیست  اندازه ای 
تامین  در  نمی تواند  مدت  کوتاه  در  ایران  واقع  در 
چنین  اما  نفت  حوزه  در  کند.  نقش آفرینی  اروپا  گاز 
و  شده  بازار  وارد  فوری  می تواند  و  دارد  جایگاهی 

نفت  بازار  که  خصوص  به  باشد.  داشته  مثبتی  تاثیر 
همین  لذا  است.  روانی  عوامل  تاثیر  تحت  شدت  به 
قدر که یک توافقی بین ایران و غرب ایجاد شود و به 
بتواند بدون دور زدن تحریم، نفت  ایران  اینکه  محض 
غرب  و  ایران  نفع  به  شرایط  کند؛  بازار  وارد  را  خود 

شد.« خواهد 
نیز  اروپایی ها  که  است  »طبیعی  کرد:  تاکید  وی 
توافق  ایران  با  زودتر  که  دارند  را  کافی  انگیزه  االن 

شود.« نفت  بازار  وارد  نیز  ایران  و  شود 
در  موجود  ظرفیت  اینکه  به  پاسخ  در  بهشتی پور 
ایران  دست  چقدر  ایران  به  غرب  نیاز  و  انرژی  بازار 
مذاکرات  روند  در  خود  مواضع  بر  پافشاری  برای  را 
اصال  این  »متاسفانه  گفت:  می گذارد؟  باز  هسته ای 
اروپا  چون  کنیم  تصور  ما  که  است  اشتباهی  ارزیابی 
به  که  شد  خواهد  حاضر  دارد،  نیاز  انرژی  حوزه  در 
منطبق  ارزیابی  این  بدهد.  بیشتری  امتیازات  ایران 

نیست.« واقعیت  با 
داد:  توضیح  بین المللی  مسائل  کارشناس  این 
می تواند  و  دارد  نیاز  واقعا  اروپا  که  است  »درست 

در  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  دهد  خرج  به  انعطاف 
تعیین  نقش  که  است  آمریکا  این  مذاکرات،  قضیه 
کننده دارد. طرف اصلی درگیر با ایران آمریکا است. 
همان  در  کنند  کار  که  می توانستند  اگر  اروپایی ها 
اردیبهشت 97 می کردند. آنها مایل هستند که توافق 
این  نیستند.  قادر  اما  کنند  احیا  را  برجام  و  امضا  را 

► است.«    آمریکایی ها  دست 

◄    عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
شود،گفت:  بسته   PMD پرونده  باید  اینکه  بیان  با 
آژانس  عادی  عضو  عنوان  به  ایران  صورت  این  در 
اعالم  مبرا  اتهامی  بازرسی های  از  و  شده  محسوب 

شود.
لزوم  بر  تاکید  با  ایرنا  با  گفتگو  در  عباسی  فریدون 
و  تضمین  اخذ  برای  امورخارجه  وزارت  پافشاری 
در مذاکرات هسته  توافق خوب  از یک  مطمئن شدن 
 1392 سال  در  که  مواردی  بنده  نظر  از  گفت:  ای 
سال  در  و  شد  می  مطرح  برجام  دستاورد  عنوان  به 
عمل  در  شد،  منجر  برجام  توافق  امضاء  به   1394
برای  موضوعی  فقط  و  نداشت  مردم  برای  سودی 

بود. عمومی  افکار  انحراف 
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
عامل  را   غرب  سوی  از  برجام  شرط   28 اجرای  عدم 
خواند  ملی  پول  ارزش  کاهش  و  دالر  قیمت  باالرفتن 
برای  که  زیادی  هایی  با محدودیت  ادامه  در  و گفت: 
اجازه  برجام  از  آمریکا  خروج  و  کردند  ایجاد  کشور 
خود  واقعی  حقوق  از  اسالمی  جمهوری  تا  ندادند 

شود. بهره مند 
وی با اشاره به بدعهدی طرف آمریکایی در برجام 
آمریکا  که  زمانی  اظهارداشت:  توافق  این  از  خروج  و 
جرات  این  سابق  جمهور  رییس  شد،  خارج  برجام  از 
اقدام محکمی در  یا  به مثل کند  را نداشت که مقابله 

دهد. انجام  آمریکایی  طرف  اقدام  این  برابر 
اما  داد:  ادامه  اسالمی  انقالب  فراکسیون  عضو 
مدیریت  مقاومت،  نظریه  پیروان  سیزدهم  دولت  در 
بسیار  انسجام  و  گرفتند  دست  در  را  اجرایی  دستگاه 

است  گرفته  شکل  کشور  اجرایی  مدیریت  در  خوبی 
لذا  می کند  پشتیبانی  دولت  از  هم  انقالبی  مجلس  و 
از  مردم  منافع  تحقق  برای  باید  کننده  مذاکره  تیم 

کند. ایستادگی  تحریم ها  حذف  جمله 
آیا  اینکه  درباره  مجلس  در  کازرون  مردم  نماینده 
تحریم ها  رفع  برای  تضمینی  پادمانی  مسائل  حل 
که  ادعایی  مسائل  از  برخی  شد:  یادآور  بود،  خواهد 
مطرح  کشور  هسته ای  سایت  سه  درباره  مقابل  طرف 
اتمی در حال  انرژی  المللی  آژانس بین  و  کرده است 
نه  عبارتی  به  نیست.  درست  می باشد،  آن  پیگیری 
ایران  باید   بلکه  شود،  بسته   PMD پرونده  باید  تنها 
از  و  شده  محسوب  آژانس  عادی  عضو  عنوان  به 

شود. اعالم  مبرا  اتهامی  بازرسی های 
 1394 سال  در  این  از  پیش  داد:  ادامه  عباسی 
اسالمی  جمهوری  اتمی،  انرژی  المللی  بین  آژانس 
قطعنامه  صدور  سبب  که  بود  شناخته  مجرم  را  ایران 
اتهام  پرونده  شد.  اروپا  اتحادیه  بیانیه  و   2231
شود  بسته  باید  ایران  هسته ای  پرونده  بودن  نظامی 
پرونده  غربی  طرف  بار  هر  و  نشده  بسته  هنوز  که 
زمینه  این  در  اسالمی  علیه جمهوری  سازی جدیدی 

. می کند
اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  اسبق  رییس 
المللی  بین  آژانس  سوی  از  که  بازرسانی  بیشتر 
جاسوسی  می آیند،انگیزه های  ایران  به  اتمی  انرژی 
مسائل  برخی  خود  بازدیدهای  در  آنها  گفت:  دارند، 
پرونده  فقط  و  نداشته  واقعیت  که  می کنند  گزارش  را 
می کند. هدایت  چالش  ایجاد  سمت  به  را  مذاکرات 
این نماینده مجلس ادامه داد: علیرغم تالش های 

جمهوری اسالمی ایران برای پاسخگویی به ادعاهای 
واهی غرب، اراده طرف غربی بر این است که پرونده 
تا  عبارتی  به  باشد.  داشته  ادامه  ایران  هسته ای 
به صورت کامل بسته نشود،   PMD پرونده  زمانی که 
جمهوری  اصولی  مواضع  بر  باید  کننده  مذاکره  تیم 
نگه  هم  را  شده  غنی  مواد  و  کرده  پافشاری  اسالمی 
تغییر  را  اراک  سنگین  آب  راکتور  حتی  و  کند  داری 

ندهد. شکل 
نماینده مردم کازرون در مجلس با بیان اینکه ایران 
از پلوتونیم برای مصارف انرژی استفاده خواهد کرد، 
هسته ای  سالح  تولید  برای  برنامه ای  داشت:  اظهار 
در  برجام  در  که  منعی  باید  ولی  نداریم.  و  نداشته 

برداشته  شده  ایجاد  ایران  برای  پلوتونیم  از  استفاده 
نباید  و  دنیا است  انرژی  آینده  پلوتونیم  که  شود. چرا 

شویم. بهره  بی  مزیت  این  از 
میزان  تا  باید  هم  را  اورانیوم  داد:  ادامه  عباسی 
و  علمی  مسائل  برای  تا  کنیم  سازی  غنی  درصد   90
استفاده  دریایی ها  زیر  پیشران های  سوخت  ساخت 

شود.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
در  جمهور  رییس  نیز  این  از  پیش  کرد:  خاطرنشان 
 PMD رفع  موضوع  به  خبرنگاران  با  خبری  نشست 
و واضحی  روشن  کامال  بودند که موضوع  اشاره کرده 

► است.  

عالءالدین بروجردی: امید بستن به برجام بیهوده  است 

● اعتماد دوباره به غربی ها خطایی راهبردی است    ●

بهشتی پور:

● حساب کردن روی زمستان و نیاز اروپا منطقی نیست    ●

فریدون عباسی:

● باید پرونده PMD بسته شود و ایران عضو عادی آژانس محسوب شد    ●
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ستاد  ارزیابی  و  نظارت  مدیر     ◄
گفت:  قم  استان  اربعین  قرارگاه  مردمی 
و  رفت   مسیر  در  زائران  از  میزبانی  آماده 
برگشت از مسیر کربال هستیم و با توجه به 
میزبان  امسال  انجام شده  پیش بینی های 

بود. خواهیم  زائر  یک میلیون  از  بیش 
مردمی  قرارگاه  تسنیم،  گزارش  به 
را  خود  کار   95 سال  از  قم  استان  اربعین 
و در سال های 1399 و 1400  شروع کرد 
ایجاد  قرارگاه  این  کرونا  شیوع  دلیل  به 

. نشد
را  خود  کار  صفر  پنجم  از  قرارگاه  این 
زائران ساالر شهیدان است،  میزبان  و  آغاز 
 24 می توانند  ایرانی  زائران  مدت  این  در 
روز  شبانه  سه  خارجی  زائران  و  ساعت 
رایگان  صورت  به  قرارگاه  این  خدمات  از 

کنند. استفاده 
امام حسن  با محوریت شبستان  امسال 
جمکران  مقدس  مسجد  در  عسکری 
در  نفر  است،114  حسینی  زائران  میزبان 
اربعین سازمان دهی شدند  قرارگاه مردمی 
قرارگاه  در  خادم   500 و  هزار   4 از  بیش  و 

بود. خواهند  فعالیت  مشغول 
است  این  صورت گرفته  که  برنامه ریزی 
مسیر  در  ساعت   24 قمی  غیر  زائران  که 
از  برگشت  مسیر  در  ساعت   24 و  رفت 
زائران  و  ببرند  بهره  قرارگاه  این  خدمات 
غیرایرانی سه روز می توانند از این خدمات 
جمکران،  مقدس  ببرند،مسجد  بهره 
محل  امامزادگان  و  حسینیه ها  مساجد، 

بود. خواهد  زائران  استقرار 
قرارگاه  در  افتخاری  خادم  هزار   4
حسینی  زائران  به  قم  اربعین  مردمی 

کنند  می  رسانی  خدمت 
و  نظارت  مدیر  جهانگیرزاده  جواد 
ارزیابی ستاد مردمی قرارگاه اربعین استان 
قم از ارائه خدمات از جمعه 5 صفر با بیش 
از 4 هزار خادم افتخاری خبر داد و افزود: 
فعالیت ها از روز جمعه 11 شهریور 5 صفر 
شبستان  از  و  جمکران  مقدس  مسجد  از 
امام حسن عسکری )ع( آغازشده و تا پایان 

دارد. ادامه  صفر 
زائران  از  میزبانی  آماده  کرد:  بیان  وی 
کربال  مسیر  از  رفت وبرگشت  مسیر  در 
نهاد ها  و  ارگان ها  امیدواریم همه  و  هستیم 
در پذیرایی و اسکان زائران کمک کنند و با 
امسال  انجام شده  پیش بینی های  به  توجه 
خواهیم  زائر  یک میلیون  از  بیش  میزبان 

بود.
مردمی  ستاد  ارزیابی  و  نظارت  مدیر 
داد:  ادامه  قم  استان  اربعین  قرارگاه 
سالن  و  مسیر  در  صلواتی  ایستگاه های 
حسن  امام  شبستان  کنار  غذاخوری 
بوده  آماده سازی  حال  در  )ع(  عسکری 
تبلیغی  و  مناسبتی  بنر ها  و  بروشور ها  و 
مرکز  شهرداری  عمومی  روابط  کمک  با 

است. آماده شده 
به  توجه  با  اینکه  بیان  با  جهانگیرزاده 
برنامه ریزی ها، خدمت به زائران با محوریت 
کمیته مردمی ستاد اربعین انجام می شود، 
امسال  بار  نخستین  برای  کرد:  بیان 
شهر  ورودی  مبادی  چهار  از  زائر  پذیرش 
انجام شده و قبل از اینکه زائر به قم مشرف 
شود، می تواند از طریق سامانه درخواست 
خدمات  و  پذیرای  اسکان،  و  داده  پذیرش 

کند. دریافت  سالمتی 

برای  دو  شماره  پارکینگ  گفت:  وی 
انتقال  نخاله ها  و  آماده شده  زائران 
آن  آسفالت  به زودی  امیدواریم  و  پیداکرده 
آماده  مصلی  هنوز  اما  دهیم،  انجام  نیز  را 
سرویس های  به زودی  امیدواریم  و  نشده 

شود. آماده  آن  بهداشتی 
و  بزرگ  کاری  اربعین  مردمی  قرارگاه 

است  ماندگار 
سپاه  فرمانده  موحد  محمدرضا  سردار 
با اشاره به  امام علی بن ابی طالب)ع( قم 
کرد:  بیان  حسینی  اربعین  مراسم  اهمیت 
وجود قرارگاه مردمی اربعین را کاری به جا، 

ماندگار است. و  بزرگ 
زائرین  از  قم  میزبانی  به  اشاره  با  وی 
شهر  این  در  )ع(  سیدالشهداء  حضرت 
گفت: خدمت رسانی در شأن زائرین اربعین 
چنین  برپایی  هدف  حداقل  عبدالله  ابا 
تاثیرگذاری  از  نباید  و  است،  قرارگاهی 

واقعه  به  نسبت  بخشی  تعمیق  و  فرهنگی 
کنیم. غفلت  عاشورا 

امام  سپاه  کرد:  تصریح  موحد  سردار 
علی بن ابی طالب)ع( قم همچون سالیان 

لحاظ  از  چه  توان،  حداکثر  با  گذشته 
انسانی  منابع  لحاظ  از  چه  و  لجستیکی 
سیدالشهداء  حضرت  زائرین  خدمت  در 
)ع( خواهد بود و خدمت به زائرین اربعین 
سپاه  در  مردم  خادمین  همه  قلبی  آرزوی 

است. قم 
سازمان  مدیرعامل  جوادیان  پیام 
سازمان  سرپرست  و  سبز  فضای  و  پارک ها 
به مسئله  اشاره  با  زیباسازی شهرداری قم 
موضوع  افزود:  مسافران  و  زائران  اسکان 
از مسائل مهم در شهر  زائران یکی  اسکان 
حضور  اربعین  از  قبل  روزهای  از  و  بوده 

داشت. خواهیم  شهر  در  را  زائران 

کمپینگ های  و  بوستان ها  آمادگی   
مسافران  اسکان  برای  قم  شهر  سطح 

بعینی  ر ا
و  کمپین ها  آماده سازی  از  وی 
داد  خبر  زائران  اسکان  برای  بوستان ها 
شهر  ورودی های  و  مبادی  در  افزود:  و 
در  والیت  بوستان  مانند  بوستان هایی 
عوارضی قم- تهران، بوستان امام رضا)ع( 
در منطقه دو، بوستان فدک در منطقه سه، 
منطقه  در  مهدی)عج(  حضرت  بوستان 
پنج  منطقه  در  نیاز  و  نیایش  بوستان  یک، 
اسکان  آماده   8 منطقه  در  غدیر  بوستان  و 

است. مسافران  شده 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست  و 
پروژه های  اربعین  ایام  برای  ادامه داد:  قم 
می شود؛  اجرا  شهر  در  نورپردازی  جدید 
)ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  مسیر  نورپردازی 
از 72  نیز  انجام شده و فضاسازی شهر  نیز 

می شود. انجام  اربعین  از  قبل  ساعت 
نیروهای  آماده باش  بر  تأکید  با  وی 
فضای  و  پارک ها  و  زیباسازی  سازمان 
پیامبر  بلوار  سبز  فضای  کرد:  تصریح  سبز 
با  اما  دارد  زیادی  چالش های  اعظم)ص( 
پروژه  اجرای  حال  در  مشکالت،  این  همه 

هستیم. بلوار  این  سبز  فضای 
قبل  تا  کرد:  خاطرنشان  جوادیان 
شیعی  و  مذهبی  بلوار  این  زمستان  از 
خوبی  سبز  فضای  متر  هزار   8 طول  به 
مسیرهای  از  یکی  به  و  داشت  خواهد 
کشور  در  شاخص  معنوی  پیاده روی 
سبز  فضای  ازنظر  و  تبدیل شده 

► بود.   خواهد  منحصربه فرد 

● استان قم آماده میزبانی از یک میلیون زائر اربعین است  ●
بازدید شبانه استاندار قم از 

قرارگاه مردمی اربعین
مسجد  در  استان  اربعین  مردمی  قرارگاه  از  بازدید  در  قم  استاندار 
این  خادمین  همت  به  گرفته  صورت  تالش های  از  جمکران،  مقدس 

کرد. قدردانی  قرارگاه 
به همراه  قم  استاندار  شاهچراغی  سیدمحمدتقی  فارس،  گزارش  به 
حسن  امام  صحن  در  حضور  با  قم  فرماندار  ذاکریان  عباس 
برنامه های  اجرایی  روند  از  جمکران،  مقدس  مسجد  عسکری)ع( 

کرد. بازدید  قم  استان  در  اربعین  مردمی  قرارگاه 
دارای  جمکران  مقدس  مسجد  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
بر  است،  اربعین  زائران  به  خدمت رسانی  برای  مناسبی  ظرفیت های 
قرارگاه  با  استان  سازمان های  و  نهادها  همه  مشترک  همکاری  لزوم 
خادمین  تالش های  و  زحمات  از  و  کرد  تاکید  استان  اربعین  مردمی 

کرد. قدردانی  نیز 
این  حاشیه  در  اربعین  مردمی  قرارگاه  مسئول  قربانی کرم  مهدی 
این قرارگاه  اقدامات صورت گرفته توسط  از  بیان گزارشی  به  بازدید، 

پرداخت. عالیات  عتبات  زائران  از  پذیرایی  و  خدمت رسانی  برای 
به  شهریورماه   11 از  قم،  استان  اربعین  مردمی  قرارگاه  است  گفتنی 
در  حسینی  اربعین  زائران  پذیرای  صفر،  ماه  پایان  تا  روز   25 مدت 

است. جمکران  مقدس  مسجد  عسکری)ع(  حسن  امام  صحن 
فرهنگی  غرفه های  برپایی  غذایی،  وعده  سه  توزیع  و  تهیه  اسکان، 
جمله  از  و...  درمانی  خدمات  ایستگاه  صلواتی،  ایستگاه  تبلیغی،  و 

است. مردمی  قرارگاه  این  فعالیت های 

بازدید معاون استاندار قم از 
انبارهای توزیع برنج و شکر 

مواکب اربعینی

و  غله  مدیرکل  همراه  به  قم  استاندار  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
مواکب  شکر  و  برنج  توزیع  انبارهای  از  قم  استان  بازرگانی  خدمات 

کرد. بازدید  اربعینی 
امروز  قم  استانداری  زایرین  امور  هماهنگی  معاون  مقیمی  ابوالقاسم 
نخعی،  آصف  شهید  ذخیره سازی  مرکز  از  شهریورماه   14 دوشنبه 

کرد. بازدید  حسینی،  اربعین  مواکب  شکر  و  برنج  کننده  توزیع  
مقدار  از  گزارشی  استان  غله  مدیرکل  بازدید،  این  در  است؛  گفتنی 
کاالهای اساسی توزیع شده به مواکب، ارائه نمود و معاون هماهنگی 
امور زائرین استاندار قم نیز از زحمات همکاران مجتمع ذخیره سازی 

آورد. تقدیر و تشکر بعمل 
کارخانه  پویا،  آرد  کارخانه  از  مقیمی،  بازدید،  این  حاشیه  در 
دست اندرکاران  زحمات  از  و  دیدار  اربعین،  مواکب  آرد  تولیدکننده 

کرد. قدردانی  نیز  تولیدی  واحد  این 

خدمات دارالشفاء مسجد 
مقدس جمکران شبانه روزی شد

به  درمانی  خدمات  ارائه  از  جمکران  مقدس  مسجد  دارالشفاء  مدیر 
پایان شهریور ماه خبر  تا  صورت 24 ساعته به زائران اربعین حسینی 

داد.
با  بیگدلی  علی  دکتر  جمکران،  مقدس  مسجد  خبر  مرکز  گزارش  به 
در مسجد مقدس  قم  استان  اربعین  قرارگاه مردمی  استقرار  به  اشاره 
جمکران و حضور خیل زائران ایرانی و غیرایرانی در این مکان مقدس 
مقدس  مسجد  دارالشفاء  کرد:  اظهار  معلی،  کربالی  به  تشرف  برای 
شبانه  صورت  به  را  خود  خدمات  حسینی  اربعین  ایام  در  جمکران 

کند. می  ارائه  مقدس  مکان  این  زائران  به  روزی 
جمکران  مقدس  مسجد  به  که  حسینی  اربعین  زائران  داد:  ادامه  وی 
همچون  خدماتی  از  مندی  بهره  برای  توانند  می  شوند  می  مشرف 
دارالشفای  به  داروخانه  و  پانسمان  و  تزریقات  عمومی،  پزشک  ویزیت 
کنند. مراجعه  المعصومه)س(  باب  مقابل  در  واقع  مقدس  مکان  این 
خدمات  کرد:  خاطرنشان  جمکران  مقدس  مسجد  دارالشفای  مدیر 

بود. خواهد  برقرار  ساعته   24 صورت  به  شهریور  پایان  تا  دارالشفا 

خبـر

◄    مسئول قرارگاه مردمی اربعین استان قم با بیان 
از 4 هزار و 500 خادم در قرارگاه مشغول  اینکه بیش 
فعالیت خواهند بود، گفت: فعالیت این قرارگاه تا پایان 

صفر ادامه خواهد داشت.
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  کرم  قربانی  مهدی 
از  قم  استان  اربعین  مردمی  قرارگاه  فعالیت  داشت: 
است،  شهیدان  ساالر  زائران  میزبان  و  آغاز  صفر  پنجم 
در این مدت زائران ایرانی می توانند 24 ساعت و زائران 
خارجی سه شبانه روز از خدمات این قرارگاه به صورت 

کنند. استفاده  رایگان 
گفت:  قم  استان  اربعین  مردمی  قرارگاه  مسئول 
عسکری  حسن  امام  شبستان  محوریت  با  امسال 
حسینی  زائران  میزبان  جمکران  مقدس  مسجد  در 
قرارگاه  در  خادم   500 و  هزار   4 از  بیش  هستیم، 

بود. خواهند  فعالیت  مشغول 

وی گفت: کلیه زائران اربعین حسینی که در مسیر 
از کربالی معلی در شهر مقدس قم  بازگشت  یا  و  رفت 
به مسجد مقدس  با مراجعه  حضور می یابند می توانند 
و  اسکان  جمله  از  خدمات  دریافت  برای  جمکران 

شوند. پذیرش  پذیرایی، 
خدمات  دیگر  به  اشاره  با  همچنین  کرم  قربانی 
قرارگاه مردمی اربعین استان قم بیان داشت: ویزیت، 
در  مستقر  حسینی  اربعین  زائران  برای  دارو  و  درمان 

است. رایگان  قرارگاه  این 
تصریح  قم  استان  اربعین  مردمی  قرارگاه  مسئول 
غیر  زائران  صورت گرفته  برنامه ریزی  به  توجه  با  کرد: 
در مسیر  24 ساعت  و  رفت  در مسیر  24 ساعت  قمی 
زائران  و  برند  می  بهره  قرارگاه  این  خدمات  از  برگشت 
استفاده  خدمات  این  از  می توانند  روز  سه  غیرایرانی 

. کنند

قرارگاه  فعالیت  نخست  روز   5 در  کرد:  تصریح  وی 
این  در  زائر  هزار   5 از  بیش  قم  استان  اربعین  مردمی 
تا  قرارگاه  این  فعالیت  و  شدند  داده  اسکان  قرارگاه 
می شود  بینی  پیش  و  داشت  خواهد  ادامه  صفر  پایان 
500 هزار نفر از زائران ایرانی و خارجی در این قرارگاه 

شوند. داده  اسکان 
جمکران،  مقدس  مسجد  کرد:  تصریح  کرم  قربانی 
مساجد، حسینیه ها و امامزادگان محل استقرار زائران 
خواهد بود و حداقل نیاز به یک و نیم میلیون پرس غذا 
این  در  مردمی  کمک های  از  می رود  انتظار  که  داریم 

کنیم. استفاده  بتوانیم  بخش 
مسئول قرارگاه مردمی اربعین استان قم خاطرنشان 
و  داشته  قرارگاه  با  خوبی  همراهی  نیز  قم  سپاه  کرد: 
قرارگاه  واقع پشتیبان  و در  بوده است  و همگام  همراه 

بودند.     ►

و  خیریه  مؤسسه  قم  شعبه  مدیر      ◄
ابوالفضل  حضرت  داراإلکرام  المنفعه  عام 
بورسیه  قرارداد  امضای  از  )ع(  العباس 
و  مستعد  آموز  دانش   500 تحصیلی 
جدید  تحصیلی  سال  برای  قمی  نیازمند 

داد. خبر 
منوچهر دهشیری در گفتگو با فارس در 
قم با اشاره به این که بیش از 7 هزار دانش 
کشور  سراسر  در  نیازمند  و  مستعد  آموز 
هستند  خیریه  مؤسسه  این  پوشش  تحت 
در  آموز  دانش   650 از  بیش  کرد:  بیان 
سال تحصیلی قبل تحت پوشش شعبه قم 
از  بودند که خوشبختانه بیش  این مؤسسه 
التحصیل  و فارغ  توانمند  آنان  از  نفر   100
شده اند و دیگر نیازی به کمک این مؤسسه 
ندارند، ضمن آن که برخی از همین دانش 
آموزان هم اکنون به عنوان همیار آموزشی 

کنند. می  همکاری  خیریه  با 
بورسیه  قرارداد  خوشبختانه  افزود:  وی 
تحت  مستعد  آموزان  دانش  تحصیلی 
عام  و  خیریه  مؤسسه  قم  شعبه  پوشش 
و  اخیر  روزهای  در  داراالکرام  المنفعه 
با   1402-1401 تحصیلی  سال  برای 

سالن  در  آموزان  دانش  این  مادران  حضور 
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  اجتماعات 

شد. امضاء  و  منعقد  )س(  معصومه 
عام  و  خیریه  مؤسسه  قم  شعبه  مدیر 
ابوالفضل  حضرت  داراإلکرام  المنفعه 
به  مؤسسه  این  داد:  ادامه  )ع(  العباس 
آموزان  دانش  بین  در  صدقه  توزیع  دنبال 
ما  هدف  بلکه  نیست؛  مستعد  نیازمند 
توانمندسازی دانش آموزان فاقد سرپرست 
فقر  چرخه  از  رهایی  برای  ها  آن  مادران  و 

. ست ا
و  آموزش  راستا  این  در  اضافه کرد:  وی 
در  آموزان  دانش  این  مادران  زایی  اشتغال 
کارگاه های خیاطی با هدف تأمین بخشی 
قرار  کار  دستور  در  خانواده  مخارج  از 

دارد. و  داشته 
کرد:  نشان  خاطر  همچنین  دهشیری 
کار  سرلوحه  پروری  نخبه  و  استعدادیابی 
از  تعدادی  اساس،  همین  بر  و  ماست 
خیریه  پوشش  تحت  مستعد  آموزان  دانش 
موفق به کسب رتبه در مسابقات ورزشی و 
مسابقات  حتی  و  کشور  در سطح  فرهنگی 

اند. شده  آسیایی 

وی گفت: درحال حاضر 16 دانشجوی 
نیز تحت پوشش شعبه قم  نیازمند  مستعد 

هستند. مؤسسه 
یک  داراالکرام  که  این  بر  تصریح  با  وی 
سازمان مردم نهاد و کامال غیردولتی است 
از  سسه  مؤ  این  مالی  منابع  کرد:  اظهار 

شفاف  صورت  به  و  دریافت  خیرین  طریق 
. شود  می  داده  گزارش  ها  آن  درباره 

بیش  خوشبختانه  داد:  ادامه  دهشیری 
صورت  به  و  همیار  عنوان  به  نفر   160 از 
رایگان در بخش های مددکاری اجتماعی، 
دانش  به  فرهنگی  و  درمانی  آموزشی، 

خانواده  و  قم  شعبه  پوشش  تحت  آموزان 
آن  ضمن  کنند،  می  ارائه  خدمات  ها  آن 
پذیرش  امکان  بر  عالوه  شعبه  این  که 
ترک  خطر  در  مستعد  آموزان  دانش  دیگر 
به  نیز  را  همیاران  دیگر  دست  تحصیل، 

► فشارد.     می  گرمی 

انیمیشن تحسین شده »پسر دلفینی« ساخته      ◄
محمد خیراندیش به روی پرده سینماهای قم رفت.

دلفینی«  »پسر  انیمیشن  بیست،  شهر  گزارش  به 
سراسر  با  همزمان  خیراندیش  محمد  کارگردانی  به 
قم  »آیه«  و   »تربیت«  سینماهای  پرده  روی  به  کشور 

رفت.
که  ایرانی  شده  تحسین  و  جذاب  انیمیشن  این 
از یک شروع  بعد  بود، حاال  تولید شده  قبل  دو سال 
همدانی  امین  محمد  گفته  به  که  روسیه  در  موفق 
میلیارد دالر   1.7 بر  بالغ  فروشی  اثر،  این  تهیه کننده 
تا  شده  ایران  سینماهای  راهی  است،  کرده  تجربه  را 

کند. باز  سینما  به  را  زیادی  خانواده های  پای 
اکرانش  نخست  روز  پنج  در  دلفینی«  »پسر 
و  کودکان  خوب  استقبال  با  ایران  سینماهای  در 
هزار   45 حدود  تاکنون  و  شده  همراه  خانواده ها 
انیمیشن  این  تماشای  به  کشور  سراسر  در  نفر 

. ند نشسته ا
این در حالی است که با توجه به عالقه بسیاری از 
انیمیشن،  به تماشای خانوادگی  ایرانی  خانواده های 

»بنیامین«،  روم«،  »شاهزاده  »فیلشاه«،  نیز  پیش تر 
»فهرست  و  داستان«  »آخرین  سهراب«،  و  »رستم 

بود. شده  مواجه  استقبال  با  مقدس« 
یک  سقوط  با  دلفینی«  »پسر  انیمیشن  داستان 

مادرش،  و  دلفین  آغاز می شود. یک  دریا  در  هواپیما 
داده  نجات  است  افتاده   دریا  در  که  را  پسری  نوزاد 
پس  و  شده  بزرگ  پسر  این  می کنند.  مراقبت  او  از  و 
پیداکردن  برای  می شود،  هویتش  متوجه  اینکه  از 
می شود.  جزیره  راهی  و  شده  خارج  دریا  از  مادرش 
وارد  شیرین،  دخترش  و  مروارید  ناخدا  آن  از  پس 
دزدیدن  برای  دریایی  دزدان  و  می شوند  داستان 

می کشند. نقشه  پسرک 
قاسمی  ثریا  و  سلیمانی  نادر  هاشمی،  تینا 
»ناخدا  »سفید«،  نقش های  صداپیشه  ترتیب  به 
هستند. انیمیشن  این  در  زار«  »بی بی  و  مروارید« 
به  می توانند  قم  در  انیمیشن  به  عالقه مندان 
در   20 و   16 سانس های  در  دلفینی«  »پسر  تماشای 

بنشینند. آیه  سینما 
و   18:15 سانس  دو  در  انیمیشن  این  همچنین 

می رود. تربیت  سینما  پرده  روی  به   19:50
آخرین  از  اطالع  برای  می توانند  سینما  مخاطبان 
آتی  روزهای  در  دلفینی«  »پسر  اکران  زمان  جزئیات 

► کنند.     مراجعه  تیکت  سینما  سایت  به 

● فعالیت قرارگاه مردمی اربعین استان قم تا پایان صفر ادامه خواهد داشت     ●

● امضای قرارداد بورسیه تحصیلی 550 دانش آموز مستعد قمی    ●

● »پسر دلفینی« به قم رسید   ●



نبود  رویان،  پژوهشگاه  رئیس      ◄
مناسب  محیطی  و  الزم  های  زیرساخت 
اصلی  علت  را  محققان  فعالیت  برای 
باید  ما  گفت:  و  دانست  نخبگان  مهاجرت 
کنیم.  حمایت  مملکت  این  جوانان  از 
مطمئنا با اعتماد به این جوانان بسیاری از 
خواهد  برطرف  کشورمان  آینده  مشکالت 

 . شد
رئیس  شاهوردی،  عبدالحسین  دکتر 
اظهار  یی  گفتگو  در  رویان  پژوهشگاه 
داشت: در حال حاضر نبود زیرساخت های 
الزم و فراهم نبودن کنام و محیطی مناسب 
مهاجرت  باعث  محققان  فعالیت  برای 
نخبگان به خارج از کشور شده است. یک 
هستیم،  آن  شاهد  اخیرا  که  خوبی  اتفاق 
جهاددانشگاهی  شعار"  شدن  زنده  و  احیا 
توسط  ایران"  نخبگان  نوآوری  بوم  زیست 
این  است.  جهاددانشگاهی  جدید  ریاست 
زمینه  دارد  قصد  جدیدش  رویکرد  در  نهاد 
و  داخلی  محققان  فعالیت  برای  را  ای 
محققان ایرانی مقیم خارج از کشور فراهم 

. کند
وی افزود: جهاددانشگاهی از ابتدا این 
نقش را بر عهده داشته و همیشه پناهگاهی 
این  تا  بوده  متخصصان  و  محققان  برای 
بتوانند در عرصه های مختلف حضور  افراد 
دهه  چهار  طی  که  طوری  به  کنند،  پیدا 
های  اتفاق  نیز  جهاددانشگاهی  فعالیت 

است. داده  رخ  زمینه  این  در  خوبی 
نتایج تحقیقاتی که اکنون  به گفته وی، 
می  مشاهده  مختلف  های  عرصه  در 
رویکردهای  و  ها  نگاه  مدیون همان  کنیم، 
که  هستیم  جهاددانشگاهی  مجموعه 
بتوانیم به جوانان و محققان جوان اعتماد 
کنیم و فضایی را در اختیار آنها قرار دهیم 
تا آنها آزمون و خطا داشته باشند اما نتایج 

کنند. پیدا  دست  نیز  خوبی 
رویان  دستاوردهای  اظهارداشت:  وی 
جهاددانشگاهی  نگاه  نوع  این  حاصل  نیز 
و شعار جدید  نگاه  این  با  امیدواریم  است. 
ظرفیت های  بتوانیم  جهاددانشگاهی 
مجموعه مان را دو چندان کنیم و محیطی 

این  تا  بیاوریم  وجود  به  محققان  برای  امن 
افراد به پژوهشگاه رویان مراجعه کنند و از 
تحقیقات  نتایج  و  ببرند  بهره  آن  امکانات 

شود. ملموس  ایران  مردم  برای  نیز  آنها 
سیناپرس  به  رویان  پژوهشگاه  رئیس 
که  زمانی  ها  هسته  این  قطعا  گفت: 
آنها  از  و فعالیت هایی که  شکل می گیرند 
جوانان  نفس  به  اعتماد  شود،  می  منتشر 
را افزایش می دهد. همچنین فضا نیز یک 
مردم  اعتماد  که  شود  می  تر  لطیف  مقدار 
نیاز  بنابراین  کند  می  بیشتر  را  محققان  به 
خرج  به  حوصله  و  صبر  ما  همه  که  است 
گذشته  از  بیش  عرصه  این  در  و  دهیم 

کنیم. گذاری  سرمایه 
از  باید  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پژوهش  نتایج  تا  کنیم  پژوهشگران حمایت 
از  باید  ما  شود.  شیرین  مردم  برای  آنها 
وارد  تا  کنیم  حمایت  مملکت  این  جوانان 
اعتماد  مطمئنا  شوند.  کار  عرصه  و  میدان 
آینده  مشکالت  از  بسیاری  جوانان  این  به 
کشور را برطرف می کند. بدانید که اشتغال 

در  کارآفرینان  و  است  کارآفرینان  حاصل 
گیرند. می  شکل  ها  کنام  و  فضاها  این 

وی تصریح کرد: حمایت از شرکت های 
محورهایی  و  ابزارها  از  یکی  بنیان،  دانش 
است که می تواند این شعار را احیا و زنده 

شرکت  امر  این  تحقق  برای  نیز  ما  کند. 
کنیم.  می  حمایت  را  بنیان  دانش  های 
بنیان  دانش  شرکت   12 به  نزدیک  اکنون 
به  مشغول  رویان  پژوهشگاه  مجموعه  در 

► سیناپرس        هستند./  فعالیت 
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سیگارت را زمین 
بگـذار!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
که  بودیم  صدد  در  شدیم  بیدار  خواب  از  که  صبح  امروز  ما 
نیست  حسش  دیدیم   ، سرآید«  غصه  که  زنیم  کاری  به  »دست 
پذیر  امکان  کاری  چنین  اصاًل  موجود،  امکانات  و  شرایط  با  و 
طرحی  و  بشکافیم  سقف  را  »فلک  گرفتیم  تصمیم  بعد  نیست. 
با  کل  کل  به  شدیم  متوجه  کردیم  کتاب  حساب  دراندازیم«  نو 
غرامت  و  پرداخت خسارت  و  و شورای شهر  ماموران شهرداری 
رصد  به  السابق  فی  کما  گرفتیم  تصمیم  فلذا   ارزد.  نمی  آن 
و  مرسوم  شیوه  برخالف  بار  این  و  بپردازیم  جراید  و  نشریات 
کمی  چرب،  کم  و  آبکی  پیشنهادات  ارائه  جای  به   ، همیشگی 
المللی  بین  و  فرامرزی  پیشنهاد  تا  چهار  و  بدهیم  ورز  را  آنها 
ارائه کنیم. اصاًل بنا داریم از امروز پیشنهادات تراریخته افاضه 
کنیم. چطور محصوالت تراریخته از خارج وارد کشور می شود، 
دستکاری  ژنتیکی  لحاظ  از  را  مان  افاضات  داریم  قصد  هم  ما 
ماجرای  اما  و  بدهیم!  ارائه  تراریخته  فرمت  با  را  آنها  و  کنیم 

... امروز 
است  گرفته  دود  کمی  امروز  ماجرای  بخواهید  را  راستش 
کودکان،  شود  می  توصیه  بنابراین  دهد.  می  سیگار  بوی  و 
خواندن  تنفسی  و  قلبی  بیماران  و  باردار  بانوان  سالمندان، 
کنند.  رصد  را  اخبار  سایر  و  شوند  خیال  بی  را  ما  امروز  مطلب 

.... خبر  اصل  اما 
فرانسه  مدارس  مدیران  اتحادیه  سخنگوی  ریچارد  میشل 
گفته  اینفو  فرانس  روزنامه  با  مصاحبه  در  پیش  وقت  چند 
و  کوچه  در  دخانیات  استعمال  برای  که  آموزانی  دانش  بود: 
تروریست  برای  خوبی  هدف  شوند،  می  جمع  گردهم  خیابان 
آنها  جان  افتادن  خطر  به  احتمال  و  شوند  می  محسوب  ها 
به دانش آموزان اجازه داده شد که در مدرسه  وجود دارد، لذا 
دخانیات استعمال کنند، تا تروریست ها در کوچه و خیابان به 

جراید(  از  نقل  به   ( نزنند!  آسیبی  آنها 
کرده  رخنه  کجا  تا  دخانیات  مافیای  بینید  می  خدا  به  ترا 
های  حرف  و  شدن  مردم  ناموس  مزاحم  برای  اگر  یعنی  است. 
رکیک زدن دور هم جمع بشوند اشکال ندارد ولی اگر بخواهند 
باید در  و  تروریستی واقع می شوند  سیگار بکشند، مورد حمله 
فرانسوی  قهوه های  فهمیدیم چرا  بکشند! حاال  مدرسه سیگار 
بوی  اتاقم  گوید:  شاعرمی  که  آنجا  دهند.  می  سیگار  بوی  هم 
. .تنم، لباسم،   . سیگارمی دهد، ماشینم بوی سیگار می دهد 
ملودیهای  تمام  .دفترکارم،   .  . دهد  سیگارمی  بوی  هم  خیابان 
هم  فرانسوی  دونفره  های  قهوه  حتی   .  .  . دفترشعرم  گیتارم، 
بوی سیگار می دهند! ) خاک توی اون سرت بریزم با این شعر 
بوی  هم  ما  نوشته   ... بگیر  دوش  خودت  گفتنت...دستکم 

گرفت!(  سیگار 
را  دخانیات  به  گرایش  دارند  قصد  ها  انصاف  ...بی  بگذریم 
سرمایه  حال  در  و  کنند  شروع  مدارس  از  قهرمانی  ورزش  مثل 
گذاری روی نسل جوان هستند. یعنی منبعد زنگ های تفریح،  
به  راجع  صحبت  یا  باشک  قایم  هوا،  به  گرگم  جای  به  ها  بچه 
یا کانتر و سریال های 105 قسمتی رسانه ملی  کلش آف کلتز 
مدارس  معاونین  و  مدیر  و  کنند  می  هوا  حلقوی  دود  فرانسه، 
ما  مداد  یا  پاکن  فالنی  »آقا  معروف  جمالت  با  مواجهه  از  بعد 
آموزان  دانش  سیگاری  زیر  و  فندک  دنبال  برداشته«باید  رو 

بگردند!  متهمان  کیف  و  جیب  در  مسروقه 
65 میلیارد نخ سیگار  هر چند در مملکت خود ما هم سالی 
به صورت خود جوش دود می شود ولی خدا وکیلی طرح ها و 
برنامه های خوبی در قبال سیگار هم اجرا شده است! از جمله 
تمام  نا  تکمیل طرح های  بابت  از سیگار  تومان  یک  اختصاص 
 ... و  میزگرد، همایش، سمینار، کمپین  بی شمار  برگزاری  یا  و 
مثل » همایش آموزشی راهکار جامع ترک سیگار« ، » سیگارت 
»تو  و  کشم«  نمی  سیگار  دیگه  »من  کمپین   ، بگذار«  زمین  را 

هم می تونی سیگارو ترک کنی« و ... 
دولت  باشد  جریان  در  فرانسه  پرورش  و  آموزش  وزیر  فقط 
فرانسه،  بودجه  کسری  مشکل  حل  برای  دیگر  صباح  چند 
مصرف بقیه ی مواد خاک بر سری مثل ماری جوانا، کوکائین، 
آزاد نکند! در  گراس،چرس، بنگ، حشیش و ... را در مدارس 
و پشت دست  پیدا شدند  معلم  تا  دیگر چهار  روز  دو  اگر  ضمن 
شاکی  سوزاندند،  سیگار  با  تکلیف  نداشتن  خاطر  به  را  ها  بچه 
آنها را مجبور نکنید در اخبار صبحگاهی و شبانگاهی  نشوید و 

بود...  گفتن  ما  از  کنند!  خواهی  عذر  مردم  از 

ر ـُ َتَلنگ

و  کاال  روزافزون  تورم  به  توجه  با     ◄
کاری  وزارت  حقوق  با  واقعا  آیا  اجناس، 
آموز  دانش  یک  مخارج  پس  از  میتوان 
گزارش  این  در  ایران  دیده بان  برآمد؟ 
آموز  دانش  یک  هزینه های  کرده  سعی 
برای یک سال تحصیلی که والدین او باید 

کند.  محاسبه  را  بپردازند 
حال  شهریور  ماه  رسیدن  فرا  با  همیشه 
های  کیف  میشود؛  متفاوت  شهر  هوای  و 
شلوغی  ها،  مغازه  در  آویزان  رنگارنگ 
ها،  کتابفروشی  فروشی ها،  لوازم التحریر 
تولیدی های لباس فرم مدرسه و کودکانی 
میروند  خرید  برای  خود  اولیای  همراه  که 
دانش آموزان  شوق  از  نشان  همه  و  همه 
در  دارد.  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  برای 
اشتیاق  ها  دور، خانواده  نه چندان  ایامی 
روزهای قبل از شروع مدارس را با فرزندان 
خود سهیم میشدند ولی این روزها با توجه 
به  اجناس  و  و گران شدن کاال  باال  تورم  با 
مادری  و  پدر  دیگر  گفت  میتوان  جرات 
را  خود  فرزند  دست  بتواند  دلهره  بدون 
)کارگری(  کاری  وزارت  حقوق  با  و  گرفته 
تهیه  او  برای  میخواهد  کودکش  که  آنچه 

. کند
شیوع  دلیل  به  گذشته  سال  دو  در 
های  استان  گرفتن  قرار  و  کرونا  ویروس 
مختلف در شرایط قرمز و یا نارنجی کرونا؛ 
کالس های درس به صورت غیر حضوری 
برگزار می شد و دانش آموزان کلیه مقاطع 
برنامه  طریق  از  و  حضوری  غیر  صورت  به 
میکردند،  شرکت  کالسی  جلسات  در  شاد 
اما در سال گذشته طبق تصمیمات اتخاذ 
شرط  پرورش،  و  آموزش  سوی  از  شده 
به  مقاطع  تمامی  در  مدارس  بازگشایی 
و  حضوری  یعنی  ترکیبی  آموزش  صورت 
دو  توانستند  آموزان  دانش  و  بود  مجازی 
در  حضوری  صورت  به  هفته  در  روز  سه  یا 
مدرسه حاضر شوند و بقیه روزها به صورت 
کالس  در  شاد  برنامه  طریق  از  و  مجازی 
همچنین  کنند.  شرکت  خود  درسی  های 
یک  آموزان  دانش  تعداد  که  صورتی  در 
مدرسه کم بود کالس های درس به صورت 
5 روز در هفته زیر نظر مدیر و معلم مربوطه 
میشد.اما  برگزار  بهداشتی  اصول  طبق  و 
اطالعیه  طبق   1401 ماه  فروردین   14 از 
ای از سوی ستاد کرونا تمامی مدارس در 
حضوری  صورت  به  تحصیلی  مقاطع  کلیه 
و  ستاد  این  تصمیمات  طبق  و  شد  برگزار 
مهرماه  اوایل  از  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
تمامی   1402  -  1401 تحصیلی  سال 
کلیه  در  مدارس  درسی  های  کالس 
مقاطع تحصیلی به صورت حضوری برگزار 
رعایت  با  باید  آموزان  دانش  و  شد  خواهد 

بر سر  بهداشتی  اصول  و  اجتماعی  فاصله 
شوند. حاضر  درس  های  کالس 

درس  کالس  به  رفتن  برای  آموز  دانش 
که  آآنچه  کند.  رعایت  باید  را  الزاماتی 
ابتدایی( الزم  برای یک دانش آموز )مقطع 
کفش،  و  کیف  فرم،  لباس  از  اعم  است 
در  و  خوراکی  مواد  کتاب،  لوازم التحریر، 
مواردی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب 

استعالم  و  میدانی  گزارش های  با  است. 
یک  به  گزارش  این  انتهای  در  قیمت ها 

رسید. خواهیم  کلی  جمع بندی 
شهریه مدرسه از اصلی ترین موضوعات 
آموزان  نام دانش  مورد بررسی است؛ ثبت 
والدین  اصلی  دغدغه های  از  یکی  همواره 
بوده و هست، با وجود اعالم وزارت آموزش 
در  پرورش  و  آموزش  ادارات  و  پرورش  و 
استان ها مبنی بر اینکه دریافت شهریه در 
مدارس  اما  است  ممنوع  نام  ثبت  هنگام 
چه به صورت رسمی و یا در هنگام تحویل 
آموزان  دانش  تحصیلی  پرونده  و  کارنامه 

می کنند. وجه  دریافت  تقاضای  به  اقدام 
اسم  به  مبلغی  دولتی  مدارس  در 
ماده  اساس  بر  و  ندارد  وجود  شهریه 
و  آموزش  شورای  تشکیل  قانون  یازده 
به منظور  تنها  پرورش هزینه های دریافتی 
اولیا  رضایت  با  و  داوطلبانه  کمک های 
سوی  از  می شود.  دریافت  آموزان  دانش 
دیگر هر ساله شهریه مدارس غیر انتفاعی 
دارد. افزایش  درصد  الی30   20 حدود 

شهریه  تومان  میلیون   ۳۵ تا   ۴
غیرانتفاعی مدارس 

خود  فرزند  دارد  قصد  ای  خانواده  اگر 
باید  بفرستند  غیردولتی  مدرسه  به  را 
میزان  شوند.  متحمل  را  بیشتری  هزینه 
به  بستگی  غیرانتفاعی  مدارس  شهریه 
که  دارد  غیره  و  خدمات  ارائه  منطقه، 
استان  هر  غیرانتفاعی  مدارس  شهریه 
مدارس  شهریه  است.  متفاوت  هم  با 
مدارس  که  ایست  هزینه  غیرانتفاعی، 
برای  آموزان  دانش  از  معموال  غیرانتفاعی 

هزینه های خود دریافت می کنند. امسال 
نسبت  35درصدی  افزایش  با  رقم  این 
بر  که  است  شده  روبرو  گذشته  سال  به 
غیر  مدارس  شهریه  حداقل  اساس  این 
 1402  -  1401 تحصیلی  سال  انتفاعی 
4 میلیون  پرورش  و  آموزش  از سوی وزات 
تومان و حداکثر 35 میلیون تومان در نظر 

است. شده  گرفته 

شهریه سرویس مدرسه روزانه 150 هزار 
هفته،  روزهای  محاسبه  با  که  است  تومان 
البته  میرسد.  تومان  میلیون   3 به  ماهیانه 
میلیون   4.5 تا  2.5میلیون  بین  رقم  این 
میانگین  گزارش،  این  در  ما  و  بوده  متغیر 
سرویس  هزینه  البته  میگیریم.  نظر  در  را 
فاصله  و  منطقه  به  نسبت  نیز  مدرسه 
که  طوری  به  بوده  متفاوت  کیلومتری 
ماهیانه  صورت  به  نفر  یک  سرویس  هزینه 
در محله فالح 500 هزار تومان و این رقم 
تومان  میلیون   3 به  تهران  منطقه غرب  در 

رسد. می  ماه  در 
لباس فرم

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ از اواسط 
جای  به  تا  شد  آن  بر  تصمیم   70 دهه 
و  دخترانه  سرمه ای  و  سیاه  روپوش های 
دانش آموزان  پسرانه،  رنگارنگ  لباس های 
کنند؛  استفاده  یکسان  فرم های  از 
لباس  شدن  یکدست  از  اصلی  هدف 
میان  طبقاتی  فاصله  حذف  دانش آموزان، 
فخرفروشی  از  خبری  دیگر  تا  بود  بچه ها 
وجود  مدارس  در  هم چشمی  و  چشم  و 
 80 دهه  اوایل  اینکه  تا  باشد،  نداشته 
خرید  برای  را  تولیدی هایی  مدارس 
چنان چه  و  کردند  تعیین  مدارس  روپوش 
نمی داد  تن  موضوع  این  به  دانش آموزی 

می گرفت. قرار  بازخواست  مورد 
ثبت نام  اجرایی  دستورالعمل  براساس 
1402 ـ  تحصیلی  سال  در  دانش آموزان 
عقد  به  مجاز  مدارس  مدیران  و   1401
تولیدکنندگان  با  قراردادی  هیچ گونه 
دریافت  نیستند.  دانش آموزی  فرم  لباس 

توسط  فقط  فرم  لباس  هزینه  مبلغ  کل 
اعالم  قیمت های  براساس  تولیدکننده 
شده اتحادیه و نرخ نامه مورد تأیید ادارات 
مستقیم  به طور  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 

بود. خواهد  اولیا  از 
مدل،  و  رنگ  دائمی  تغییر  فرم،  لباس 
افزایش  و  آن  ساله  هر  تهیه  برای  اجبار 
خانواده ها  می شود  سبب  ساالنه  قیمت 
را  موضوع  این  بیشتری  حساسیت  با 
برخی  اینکه  کما  دهند،  قرار  بررسی  مورد 
خانواده ها نیز از این بابت دلخور هستند و 
آن را ضرری بر اقتصاد خانواده می دانند.

رشد  و  فرم  لباس  نرخ  ساالنه  افزایش 
اندازه  تغییر  برای  ضرورت  و  کودکان 
هر  خانواده ها  تا  شده  سبب  لباس ها 
برای  جدیدی  فرم  لباس  دست  یک  سال 
چند  از  استعالم  با  کنند  تهیه  فرزندشان 
نظر  در  با  و  مدرسه  های  یونیفرم  تولیدی 
دست  یک  هر  میانگین،  قیمت  گرفتن 
شلوار  مانتو،  شامل؛  دخترانه  فرم  لباس 
یک  و  تومان  هزار   400 تا   300 مقنعه  و 
پیراهن،  شامل  پسرانه  فرم  لباس  دست 
تومان  هزار   330 تا   250 جلیقه  و  شلوار 
است. دانش آموز دختر کالس اول مدرسه 
تهران  مسعودیه  محله  در  که  غیرانتفاعی 
رنگ  به  روپوش  خرید  برای  دارد  سکونت 
تومان  هزار   385 حداقل  باید  صورتی 
اول  کالس  پسر  آموز  دانش  و  بپردازد 
تهران  دالوران  محله  در  که  دولتی  مدرسه 
رنگ  به  روپوش  خرید  برای  دارد  سکونت 
آبی باید حداقل 330 هزار تومان بپردازد.

اول  کالس  دختر  آموز  دانش  همچنین 
مسعودیه  محله  در  که  غیرانتفاعی  مدرسه 
به  روپوش  برای خرید  دارد  تهران سکونت 
رنگ صورتی باید حداقل 385 هزار تومان 
اول  کالس  پسر  آموز  دانش  و  بپردازد 
تهران  دالوران  محله  در  که  دولتی  مدرسه 
رنگ  به  روپوش  خرید  برای  دارد  سکونت 
آبی باید حداقل 330 هزار تومان بپردازد.

التحریر لوازم 
ها  سال  به  بسته  التحریر  لوازم  لیست 
بودن  پسر  یا  ، دختر  تحصیلی  پایه های  و 
بودجه   ، برنامه  فوق  های  فعالیت  مقدار   ،
ها  پسر  و  ها  دختر  مثال   ، است  متفاوت 
لوازم  رنگ  طرح  و  جزئیات  برخی  در 
داشته  متفاوتی  خرید  است  ممکن  تحریر 
دهمی  پایه  تحریر  لوازم  لیست  یا  باشند 
لوازم تحریر دبستانی ها یکی  با لیست  ها 

. نیست
لوازم التحریر  مغازه  چند  در  گشتی  با 
گفتگویی  تهران،   7 منطقه  در  فروشی 
می  آنها  از  یکی  داشتیم   فروشندگان  با 
یک  برای  الزم  اقالم  تهیه  "برای  گوید: 

1میلیون  حدود  ابتدایی  دوره  دانش آموز 
الزم  هزینه  تومان  هزار   300 1میلیون  تا 
کن،  پاک  مداد،  مثل  اقالمی  است." 
خط  دفتر  جامدادی،  کش،  خط  تراش، 
ماژیک،  مدادرنگی،  نقاشی،  دفتر  دار، 
شمعی،  مداد  پالستیکی،  شخصی  لیوان 
نواری،  و  مایع  رنگی، چسب  مقوای  مقوا، 
یک  ضروریات  جزو  و....  کاردستی  قیچی 

است. ابتدایی  آموز  دانش 
کیف ) کوله پشتی( و کفش

بزنیم  کفش  و  کیف  بازار  به  سری  اگر 
بازار  این  در  را  درصدی  چندصد  تورم 
یک  شاید  قبال  کرد  خواهیم  مشاهده 
هزار   150 با  میتوانستیم  را  کفش  جفت 
شده  نحوی  به  شرایط  ولی  بخریم  تومان 
کفش  لنگه  یک  حتی  رقم  این  با  که  است 
در  ها  قیمت  مقایسه  با  خرید  نمیشود  هم 
مشاهده  اینترنتی  های  فروشگاه  و  بازار 
کودک  برای  کفش  جفت  یک  که  میکنیم 
هزار   250 حدودا  والدین  برای  دبستانی 
کیف  قیمت  طرفی  از  میخورد،  آب  تومان 
سایت های  و  بازار  در  که  را  مدرسه  های 
مشاهده  میشود  یافت  وفور  به  اینترنتی 
جنس  یک  که  میشویم  متوجه  کنیم 
هزار   400 تا   280 با  میتوان  را  معمولی 

خرید. تومان 
تغذیه و خوراکی

دیگر  از  نیز  خوراکی  و  تغذیه  بحث 
بپردازیم  آن  به  باید  که  است  موضوعاتی 
زنگ  دو  در  روزانه  دانش آموز  یک  چنانچه 
و  آبمیوه  یک  و  کیک  عدد  دو  فقط  تفریح 
روزانه  ساندویچ  عدد  یک  یا  و  بخورد  آب 
کل  در  که  شود  می  تومان  هزار   50
ماهیانه  صورت  به  تومان  1میلیون  عدد 
این  البته  لست  کرده  مصرف  خوراکی 
مقطع  و  سن  به  نسبت  مصرف  میزان 
یک  مثال  است  متفاوت  نیز  تحصیلی 
دارد  قرار  بلوغ  سن  در  که  آموزی  دانش 
تغذیه ای که مصرف میکند قطعا بیشتر از 
کودک دبستانی است. بااین اگر حال این 
حدودا  که  دهیم  تعمیم  ماه   9 به  را  عدد 
میانگین خوراکی مصرف شده توسط یک 
چیزی  تحصیلی  سال  یک  در  آموز  دانش 

میشود. تومان  میلیون   9 حدود 
برای  فقط  بررسی ها  این  پایانی؛  سخن 
ابتدایی بود حال  یک فرزند و صرفا مقطع 
 3 یا   2 خانواده ای  که  بگیرید  نظر  در 
محصل در مقاطع مختلف دارند. پس پدر 
سر  باید  چگونه  شرایطی  چنین  با  مادر  و 
آیا  کنند؟ با مخارج مازادی که وجود دارد 
شرمنده  پدری  که  داشت  انتظار  میتوان 
شماست./  با  قضاوت  نشود؟  فرزندانش 

► آنالین     خبر 

۴ تا ۳۵ میلیون تومان شهریه مدارس غیرانتفاعی 

● آیا با حقوق وزارت کاری می توان از پس مخارج یک دانش آموز برآمد؟   ●

رئیس پژوهشگاه رویان:

● آیا شعار" جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوری نخبگان ایران" تححق یافته؟ علت مهاجرت نخبگان چیست؟     ●

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  از شعبه  به موجب دستور فروش صادره 
9 اجرای احکام مدنی به شماره 9/1401ج/27 ثبت گردیده  قم که در شعبه 
بر  برقعی مبنی  برقعی خوانده سیدرضا موسی زاده  خواهان جواد موسی زاده 
کارشناس  قم   1 بخش  اصلی   421 لغایت   413 از  فرعی   9 ثبتی  پالک  فروش 
صادره  کارشناسی  ابالغیه  به  عطف  احتراما  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
موسی  جواد  اقای  دعوی  خصوص  در   0100027 بایگانی  شماره  به  پرونده 
سرقفلی  ارزیابی  جهت  که   ، برقعی  زاده  موسی  رضا  سید  علیه  برقعی  زاده 
لغایت   413 از  فرعی   9 شماره  ثبتی  پالک  مغازه  باب  یک  ششدانگ  تمامی 
معصومه  حضرت  استان  قانونی  حقوق  تعیین  با  قم  یک  بخش  اصلی   421
اینجانبان ارجاع گردیده ؛ گزارش کارشناسی به شرح ذیل اعالم می  به  )س( 
از  همکف  مغازه  باب  یک  ارزیابی:  بازدید  مورد  ملک  مشخصات  و  محل  گردد: 
حرم  بازرسی  گیت  داخل   - استانه   خیابان   – قم  در  واقع  دارالشفا  ساختمان 
با   – اتابکی  صحن  حرم   1 شماره  درب  از  سوم  )س(-مغازه  معصومه  حضرت 
و  مترمربع   17/30 حدود  اعالمی  مفید  غیر  مساحت  به   ، جواد  سید  عطر  نام 
مساحت مفید حدود 16/50 مترمربع و بر 3/10 متر و ارتفاع مفید 2/75 متر 
 ، فلزی  خور  شیشه  درب  ؛  مغازه  به  ورودی  سانتی   10 حدود  کوتاه  پله  یک  با 
پوشش کف سنگ و بدنه و سقف سفید کاری ؛ دارای انشعاب برق و روشنایی 
و در حال بهره برداری فروش عطر و انگشتر و مهر و تسبیح .... براساس کپی 

استانه  رای؛  کننده  صادر  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  پرونده  ضم  اجاره  سند 
موسی  رضا  سید  و  جواد  سید  اقایان  و  موجر  عنوان  به  )س(  معصومه  حضرت 
مغازه  ششدانگ  تمامی  اجاره  مورد  به  نسبت  بالمناصفه  طور  به  برقعی  زاده 
مستاجرین  عنوان  به  قم  یک  بخش  اصلی   421 الی   413 از  فرعی   9 پالک 
مورد  و  2/400/000ریال  ساالنه  اجاره  با  سال   3 مدت  برای   1386 سال  در 
اجاره برای استفاده تجاری و پیشه خرازی واگذار شده و مستاجر حق استفاده 
به  متعلق  مغازه  سرقفلی  و  نامه  اجاره  در  مندرج  شروط  سایر  با   ، ندارد  دیگر 
سند  استناد  به   :138 ماده  مفاد  خصوص  در  است.  گردیده  اعالم  مستاجرین 
؛  رای  کننده  صادر  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  پرونده  در  اشاره  مورد  اجاره 
حضرت  استانه  به  متعلق  مالکیت  و  گردیده  ثبت  االشاره  فوق  شماره  با  مغازه 
است.  گردیده  اعالم  الذکر  فوق  موجرین  به  متعلق  سرقفلی  و  )س(  معصومه 
مساحت  و  ابعاد   ، موقعیت  و  محل   ، فوق  مراتب  به  توجه  با  سرقفلی:  ارزیابی 
سرقفلی  ارزش   -1 ؛  موصوف  اجاره  قرارداد  شروط  و  مطروحه  مشخصات  و 
مغازه( جمعا  احتمالی  بدهی های  مفاصا حساب  ارائه  )با  مذکور  پرونده  مغازه 
ریال  میلیون  چهارصد  و  میلیارد  دو  و  نود  92/400/000/000ریال  مبلغ 
)اقای  استانه  امالک  واحد  از   : امده  عمل  به  بررسی  با   -2 گردد.  می  ارزیابی 
قیاسی( اعالم نمودند میزان حق نقل و انتقال سرقفلی 4 درصد ارزیابی توسط 
حساب  تسویه  و  معوق  اجور  بدهی  پرداخت  و  باشد  می  استانه  کارشناسی 

مقتضی  ؛  دادگاه  رای صادره  مفاد  اجرای  و  رعایت  لذا جهت  باشد  استانه می 
است در خصوص تعیین حقوق قانونی استانه ازواحد امالک استانه و استعالم 
و عمل گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/7/10 ساعت 10 
الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند در  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  فروش برسد. لذا 
و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده  گردد.  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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



از  برخی  رفع  با  صنوف  شهرک  محرک  موتور      ◄
مشکالت و انجام اقدامات عمرانی متعدد روشن شده که 
می تواند نقشی ارزنده ای در بهبود سطح کیفی زندگی 
شهری و همچنین توسعه این شهرک بزرگ داشته باشد.
ساماندهی  و  میادین  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
 1394 سال  اواخر  از  قم،  شهرداری  شهری  مشاغل 
ساختار  قم،  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  طبق  و 
به  زیرمجموعه  قالب  در  صنوف  شهرک  تشکیالتی 
این  راستا  این  در  و  الحاق  شهرداری  میادین  سازمان 
سازمان تمام توان خود را برای توسعه و به ثبات رساندن 

است. گرفته  بکار  بزرگ  شهرک  این 
سایر  ساماندهی  و  انتقال  آماده سازی،  هدف  با 
اجرای  عملیات  ساختمان،  صنعت  به  وابسته  صنوف 
فاز سوم شهرک صنوف به مساحت 10 هکتار با در نظر 
گرفتن 10 خیابان اصلی به مساحت 30 هزار مترمربع، 
واحد   140 همچنین  و  سبز  فضای  مترمربع  هزار   14
به مساحت 54 هزار مترمربع؛ در دستور کار  کارگاهی 

است. گرفته  قرار 
 2 اجرای  به  نسبت  قم  شهرداری  میادین  سازمان 
آسفالت  و  زیرسازی  عملیات  شامل  مهم  بسیار  پروژه 

شوارع و معابر سایت آهن فروشان و آهنگران به مساحت 
میلیارد   72 بالغ بر  اعتباری  صرف  با  مترمربع  26هزار 
)شبکه  نیرورسانی  پروژه  اجرای  همچنین  و  ریال 
کیلوولت   63 ُپست  از  بزرگ  شهرک  این  به  فشارقوی( 
فرهنگیان قم با صرف اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال 

است. نموده  اقدام  تاکنون  سال  ابتدای  از 
شهرک  یک  به عنوان  صنوف  شهرک  است  گفتنی 
تخصصی صنعت ساختمان در زمینی به مساحت 136 
تهران   – قم  قدیم  جاده   5 کیلومتر  حوالی  در  و  هکتار 
صنوف  شهرک  قطعات  کل  تعداد  است.  گرفته  قرار 

1604 قطعه بوده که به اصناف آهنگران، آهن فروشان 
و تعدادی با کاربری خدماتی واگذار گردیده است.   ►

و  مدیریت  سازمان  سرپرست      ◄
قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت 
آموزان  دانش  درصد   80 جابجایی  از 
در  صالحیت  فاقد  افراد  توسط  قمی 

داد. خبر  مدارس  سرویس های 

مدیریت  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
قم،  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و 
سرویس  آیین نامه  اجرای  عدم  نیک  علی 
گفت:  و  داد  قرار  موردانتقاد  را  مدارس 
80 درصد دانش آموزان قمی توسط افراد 

سرویس  آیین نامه  ازنظر  صالحیت  فاقد 
می شوند. جابه جا  مدارس 

تعداد  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
این  پوشش  تحت  حمل ونقلی  شرکت   7
حمل ونقل  سرویس  ارائه  مجوز  سازمان 

تحصیلی  سال  برای  دانش آموزی 
به  آن ها  و  داشته  را   1401-1402
قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 

. ند ه ا فی شد معر
نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 

کرد:  ابراز  قم  شهرداری  تاکسیرانی  بر 
مدارس  سرویس  رانندگان  تمامی 
سرویس  مجوز  اخذ  مراحل  می بایست 
برای  سپس  و  گذرانده  را  دانش آموزی 
آنان کارت سرویس صادر خواهد شد.  ►

از  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر     ◄
برای  بودجه  تومان  میلیارد   8 اختصاص 
در سال  منطقه یک  در  دایر  باغات  تملک 
با  داریم  نیاز  ما  گفت:  و  داد  خبر   1401
مالکان،  برای  انگیزه  ایجاد  و  قانون  تغییر 

کنیم. تضمین  را  باغات  حفظ 
گفتگو  در  محمدرضاخانی  مجید 
به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  شهرنیوز،  با 
باغ های  به ویژه  شهر،  داخل  باغات  حفظ 
داشت:  اظهار  یک  منطقه  در  باقی مانده 
رفتن  بین  از  شاهد  گذشته  سال  چند  در 
پذیرفت  باید  و  بودیم  شهر  سطح  باغ های 

از  مانع  نمی تواند  به تنهایی  شهرداری  که 
شود. باغ ها  این  نابودی 

برای  را  شهر  داخل  باغات  تملک  وی 
ضروری  بوستان  و  سبز  فضای  ایجاد 
بوستان  بوستان اطلس،  افزود:  و  دانست 
آذر  شهدای  بوستان  و  اثنا  بوستان  مریم، 
با  شهرداری  که  بوده  باغ هایی  ازجمله 
کرده  تبدیل  بوستان  به  را  آن ها  تملک، 

. ست ا
تصریح  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
کرد: تملک تمام باغات موجود در منطقه 
کالنی  بودجه  به  نیاز  قم  شهرداری  یک 

دارد که در این شرایط امکان آن برای ما 
خواهد  زمان بر  موضوعی  و  نیست  فراهم 
نگهداری  برای  نیز  مالکان  طرفی  از  بود. 

ندارند. را  کافی  انگیزه  خود  باغ  از 
مالکان  به  قم  شهرداری  کمک  از  وی 
ما  کرد:  بیان  و  داد  باغ ها خبر  آبیاری  در 
انگیزه  ایجاد  و  قانون  تغییر  با  داریم  نیاز 
باغ های  برای  تاالر  باغ  مانند صدور مجوز 
باغات  حفظ  به  را  مالکان  شهر،  داخل 

کنیم. تشویق  خود 
اینکه  به  اشاره  با  محمدرضاخانی 
نیاز به همکاری  از باغات شهری  حراست 

بین دستگاه های شهری و استانی مرتبط 
شهرداری  امسال  کرد:  تأکید  دارد، 
تملک  برای  تومان  میلیارد  هشت  حدود 
داده  اختصاص  اعتبار  منطقه  باغ ها 

. ست ا
باغ  حفظ  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
در  انگیزه  ایجاد  نیازمند  قانون  بر  عالوه 
صرفه  باید  و  بوده  آن  مالکان  و  باغداران 
باغ  حفظ  برای  نیز  را  مالکان  اقتصادی 
و  حفظ  در  نیز  آن ها  تا  بگیریم  نظر  در 
مدیریت شهری همکاری  با  باغ  نگهداری 

► باشند.   داشته 

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

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

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

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

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

اتمام ساخت پارکینگ در
 تقاطع آذر و عمار یاسر با 

ظرفیت ۴۰۰ خودرو
گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
پروژه  تقاطع خیابان آذر و عماریاسر با 400 فضای پارک و بیش از 95 
آن  مشکالت  اگر  و  کرده  سپری  را  خود  پایانی  مراحل  پیشرفت  درصد 

افتتاح می شود. به زودی  حل شود 
ساخت  برای  شهری  مدیریت  اولویت  به  دهناد  محمدحسین  سید 
از مهم ترین  و اظهار داشت: یکی  اشاره کرد  پارکینگ در سال 1401 
شهر  موردنیاز  پارکینگ  تأمین  شهرداری  و  شهر  شورای  دغدغه های 

است.
و  داد  خبر  پارکینگ  به  بودجه  تومان  میلیارد   100 اختصاص  از  وی 
 40 و  پارکینگ  ساخت  به  تومان  میلیارد   60  ،1401 سال  در  افزود: 

است. داده شده  اختصاص  پارکینگ  برای  تملک  به  تومان  میلیارد 
سپس  قم  شهر  اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمسیون  رئیس 
و  کرد  مطرح  را   1401 سال  در  پارکینگ  حوزه  در  مهم  پروژه  سه 
امام  خیابان  پارکینگ  احداث  برای  تومان  میلیارد   60 امسال  گفت: 
خمینی)ره( در نظر گرفته ایم که طراحی آن به پایان رسیده و عملیات 

است. شده  آغاز  آن  عمرانی 
 وی ادامه داد: همچنین 40 میلیارد تومان نیز برای تملک پارکینگ در 
نظر گرفته شده که با بررسی های انجام شده زمین انتخاب و خریداری 

می شود.
دهناد از اتمام ساخت پارکینگ در تقاطع خیابان آذر و عماریاسر خبر 
 400 با  یاسر  و عمار  آذر  تقاطع خیابان  پروژه   و خاطرنشان کرد:  داد 
فضای پارک و بیش از 95 درصد پیشرفت مراحل پایانی خود را سپری 

کرده و اگر مشکالت آن حل شود به زودی افتتاح می شود.
یادآور  و  اشاره کرد  نیز  پارکینگ شرقی  به اجرای عملیات عمرانی  وی 
شدن  فعال  و  شرقی  پارکینگ  عمرانی  عملیات  آغاز  صورت  در  شد: 
فضای  می شود؛  ایجاد  خودروها  پارک  برای  محدودیت هایی  کارگاه، 
مجاور مجتمع زمزم و ناشران که در اختیار شهرداری است، به عنوان 

است. شده  پیش بینی  جایگزین 

خبـر

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود 
 1400114430001001658 پرونده کالسه  به  140160330001003102 مربوط  1 -رأی شماره 
 88/79 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  رزوه  رضائی  رضا  آقای 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11039 از  فرعی  شماره1  ک  پال مترمربع 
 206 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  لو  خدابنده  شعبانعلی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
4 قم.)م  1356/02/25 دفترخانه  37228 مورخ  382 خریداری به موجب سند رسمی شماره  صفحه 

 )14531 الف 
 1399114430001002206 پرونده کالسه  به  140160330001003991 مربوط  2- رأی شماره 
مترمربع   51/60 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  فردوسی  محمد  آقای 
شماره  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11526 شماره  ک  پال

 )14532 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1391/08/29 مورخ   128900
 1399114430001002208 پرونده کالسه  به  140160330001003992 مربوط  3- رأی شماره 
مترمربع   73 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  فردوسی  محمد  آقای 
شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11526 شماره  ک  پال

)14533 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1391/08/29 مورخ   128900
 1399114430001002210 پرونده کالسه  به  140160330001003990 مربوط  4- رأی شماره 
ک  پال مترمربع   51 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمدعلی  فرزند  فردوسی  محمد  آقای 
 128900 شماره  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    11526 شماره 

)14534 الف  قم.)م   7 دفترخانه   1391/08/29 مورخ 
 1401114430001000160 پرونده کالسه  به  140160330001004653 مربوط  5- رأی شماره 
مترمربع   132 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  منفرد  سلیمانی  عباس  آقای 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10437 از  فرعی   1 شماره  ک  پال
20993 مورخ  ثبتی شماره  اظهارنامه  به موجب  زارعی  ابراهیم  از جواد حاجی  الواسطه  نامه عادی مع 

)14561 الف  1351/02/26.)م 
 1391114430001008544 پرونده کالسه  به  139660330001014019 مربوط  6- رأی شماره 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  محمد  فرزند  کیا  اشرفی  حسن  آقای 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   مکرر   11099 باقیمانده  ک  پال مترمربع   104 ششدانگ 

)14562 الف  قم.)م   45 دفترخانه   90/06/10 مورخ   27896 شماره  به  رسمی  سند  قم  یک  اداره 
 1391114430001008546 پرونده کالسه  به  139660330001014022 مربوط  7- رأی شماره 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسن  فرزند  راد  خلیلی  مریم  خانم 

ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   مکرر   11099 باقیمانده  ک  پال مترمربع   104 ششدانگ 
)14563 الف  قم.)م   45 دفترخانه   90/06/10 مورخ   27896 شماره  به  رسمی  سند  قم  یک  اداره 

 1401114430001000130 پرونده کالسه  به  140160330001003722 مربوط  8- رأی شماره 
مترمربع   187/36 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  جعفری  فاطمه  خانم 
سند  موجب  به  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10542/2 شماره  ک  پال

)14564 الف  قم.)م   7 دفتر   1382/10/25 مورخ   103617 شماره  رسمی 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  گردد  صادر  رسمی  مالکیت 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز   15
گهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت  آ
قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم 

بهار( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/06/01 اول:    انتشار  تاریخ 

1401/06/16    : انتشار دوم  تاریخ 
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

تغییر در قوانین الزمه حراست از باغات شهر

● اختصاص ۸ میلیارد تومان بودجه برای تملک باغات منطقه یک در سال ۱۴۰۱    ●

اجرای پروژه های عمرانی شهرک صنوف قم با هدف توسعه این شهرک تخصصی

● اجرای فاز سوم شهرک صنوف در آینده نزدیک    ●

● ۸۰ درصد دانش آموزان قمی توسط افراد فاقد صالحیت جابه جا می شوند    ●


