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تأکید  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل      ◄
حافظ  اقدامات  اجرای  در  پیشرو  شهرداری های  از  قم  شهرداری  اینکه  بر 
و  احداث  زمینه  این  در  اقدامات  از  یکی  گفت:  است  بوده  محیط زیست 
بوده  اخیر  سال های  در  محیط زیست  با  سازگار  ساختمان های  از  حمایت 

است.
پیام  و فضای سبز شهرداری قم،  پارک ها  به گزارش واحد خبر سازمان 
از شهر  بازدید مدیر صندوق ملی محیط زیست کشور  به  با اشاره  جوادیان 
قم اظهار کرد: جلسات مشترکی با حضور ایشان و معاون خدمات شهری 
شهرداری و تعدادی از مدیران شهری و اعضای شورای اسالمی شهر برگزار 
شد و فعالیت ها و اقدامات شهرداری در راستای حفظ محیط زیست مورد 

تحلیل و بررسی قرار گرفت.
اجرای  در  پیشرو  شهرداری های  از  قم  شهرداری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ساختمان های  احداث  افزود:  است  بوده  محیط زیست  حافظ  اقدامات 
سازگار با محیط زیست یکی از اقدامات شهرداری در سال های اخیر بوده 

است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: در خصوص 
اقدامات انجام شده در حوزه فضای سبز نیز گزارشی در این جلسات ارائه 
شد که از آن جمله می توان به مدیریت تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری 

تمام  این هماهنگی  با  اشاره کرد که  با همکاری سازمان مدیریت پسماند 
پسماند حاصل از هرس درختان و نظافت فضای سبز سطح شهر در مبدأ 
تفکیک شده و شرایطی فراهم شده که تقریبًا دفع حاصل از این امر به صفر 

رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه حجم زیادی از پسماند حاصل از هرس درختان، 
تبدیل  مرحله  در  کامل  طور  به  و…  الواری  چوب های  چمن زنی،  ضایعات 

به کمپوست گیاهی و بازیافت قرار می گیرد ابراز کرد: دو دستگاه چیپس 
و  شاخ  شهر،  جنوب  و  شمال  سایت  دو  در  و  تأمین شده  سازمان  در  چوب 
برگ حاصل از هرس درختان دسته بندی شده و چوب های الواری با قابلیت 
زغال شدن توسط این دستگاه ها خرد شده و آماده استفاده مجدد به عنوان 

می شود. مختلف  محصوالت 
بوستان ها  محل  در  نیز  شهری  زباله های  اینکه  بیان  با  جوادیان 
تفکیک شده و منتقل می شود گفت: استفاده از آبگرمکن های خورشیدی 
اکثر  در حال حاضر  و  بوده  اقدامات  از  دیگر  یکی  بوستان های شهری  در 

هستند. قابلیت  این  دارای  بوستان ها  بهداشتی  سرویس های 
وی ادامه داد: چند نیروگاه خورشیدی ازجمله مقابل شهرداری مرکز، 
پارکینگ سازمان پارک ها و… نیز طی سال های اخیر احداث شده است و به 
عبارتی جنبه فرهنگ سازی برای مردم برای استفاده از انرژی های نو دارد.

به  اشاره  با  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
از  منابع آب تصریح کرد: استفاده  بهره وری  انجام شده در زمینه  اقدامات 
از  آبیاری تحت فشار، توسعه شبکه آب خام شهری، استفاده  سیستم های 
فنون جدید در احداث مخازن ذخیره آب با تکنولوژی روز و با حداقل زمان 
ممکن، کاهش روشنایی پارک ها در فصول گرم برای صرفه جویی در مصرف 
در  برق  مصرف  کاهش  باشیم،  داشته  کشور  برق  شبکه  به  کمکی  تا  برق 
و  آب  کاری چاه های  زمان  مدیریت  و  تغییر ساعت  اداری،  ساختمان های 

است. بوده  اقدامات  دیگر  از  آب نماها 
شهر  سبز  فضای  در  محیط زیست  با  سازگار  ساختمان های  احداث  وی 
و  موضوع  این  فرهنگ  ترویج  به منظور  شد:  یادآور  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
احداث فضای سبز و بام سبز در مجتمع های مسکونی و استفاده از پساب 
حاصل از ساختمان ها در همان مجموعه برای توسعه فضای سبز اقداماتی 
معاونت  ازجمله  شهرداری  مختلف  حوزه های  همکاری  با   ۹۶ سال  از 
تا مشوق هایی  شهرسازی آغازشده و مشاوری در این خصوص فعال است 
توان  از  بتوانیم  تا  شود  اتخاذ  راهکارهایی  و  دهیم  قرار  کار  این  برای  را 
 بخش خصوصی و شهروندان در این راستا استفاده کنیم و فرهنگ ایجاد 
شهروندان  بین  در  صفر  انرژی  و  محیط زیست  با  سازگار  ساختمان های 

یابد. ترویج 
جوادیان خاطرنشان کرد: توان شهرداری در این زمینه محدود است و 
باید همراهی کرده و مشوق هایی را تعریف  شرکت های خدمات رسان و… 
کنند تا در آینده بتوانیم سرانه مصرف انرژی ساختمان ها را کاهش داده و 

سرانه فضای سبز آن ها را افزایش دهیم.
موضوع  متولی  به عنوان  محیط زیست  ملی  صندوق  کرد:  بیان  وی 
می تواند کمک های زیادی به شهرداری کند و مشوق هایی را برای ترغیب 

► کند.    پیش بینی  امر  این  به  مردم 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز:
شهرداری قم از نهادهای پیشرو در اجرای اقدامات 

حافظ محیط زیست است
نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 

روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:
اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

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

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 
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نرخ های  و  مدارس  سرویس  موضوع      ◄
مسائلی  ازجمله  موجود،  مشکالت  و  جدید 
دانش  از  بسیاری  خانواده های  که  بوده 
آموران را درگیر کرده است که رفع آن نیازمند 
بخش  و  اجرایی  دستگاه های  همکاری 
برای ساماندهی است. با شهرداری  خصوصی 
ساماندهی سرویس مدارس، امری ضروری 
سرویس  تأمین  برای  پرورش  و  آموزش  و  است 
همراهی  نیازمند  مدارس  ذهاب  و  ایاب 
همراهی  بدون  هرچند  است،  شهری  مدیریت 
مهم تر،  همه  از  و  مجموعه ها  و  دستگاه ها 
تأمین  امکان  مدارس  و  والدین  همدلی 
سرویس های  تأمین  برای  الزم  زیرساخت های 

ندارد. وجود  مدارس 
استانداری،  همراهی  امر  این  تحقق  در 
و  پرورش  و  آموزش  و  شهرداری  راهور،  پلیس 
بتوان  تا  می رسد  نظر  به  ضروری  نهادها  سایر 
مدارس  محوطه  در  ترافیک  کنترل  و  امنیت 

کرد. برقرار  به خوبی  را  شهر 
خصوص  در  قم  شهردار  راستا  این  در 
اظهار  مدارس  سرویس  مصوب  آیین نامه 
ایفای  در  مهم  الزامات  از  یکی  داشت: 
سرویس  در  تاکسیرانی  سازمان  بیشتر  نقش 
و  اجتماعی  مباحث  به  توجه  کنار  در  مدارس، 
عمومی  فرهنگ سازی  شهروندان،  اقتصادی 
به سوی  مدارس  و  والدین  هدایت  به  نسبت 

است. محلی  و  ملی  مقررات 
مشکالت  از  یکی  کرد:  ابراز  قم  شهردار 
درصدی   ۶۰ فرسودگی  زمینه  این  در  جدی 
دراین باره  و  است  قم  شهری  تاکسی های 
نیازهای  و  اولویت ها  از  یکی  نوسازی  مساله 

می رود. شمار  به  ناوگان  این  حیاتی 
با  قم  در  مدارس  سرویس  نرخ  تفاوت 

کالن شهرها سایر 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
با  تاکسی،  تأمین  در  مشکالت  رفع  درباره  نیز 
عنوان  مدارس  سرویس  پایین  نرخ  به  اشاره 
قم  تاکسیرانی  سیستم  توسعه  جهت  کرد: 
سرویس  در  بیشتر  نقش  ایفای  تا  است  الزم 
گردشگری،  تاکسی  خدمات  توسعه  مدارس، 
خدمات  و  مارکت  تاکسی  خدمات  توسعه 

شود. گرفته  جدی  طب  تاکسی 
آیین نامه  اجرای  عدم  از  طبیبی  مسعود 
افزود:  و  کرد  انتقاد  مدارس  سرویس 
مدارس  سرویس  اولیه  ملزومات  درصورتی که 
تمام  می تواند  قم  شهرداری  شود،  ایجاد 
تاکسیرانی  ناوگان  توسط  را  دانش آموزان 

کند. جابه جا 
نرخ  تفاوت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
گفت:  شهرها  سایر  با  قم  در  مدارس  سرویس 
مدارس  سرویس  نرخ  تفاوت  و  گرانی  علت  به 
از  استقبال  امسال  شهرها،  سایر  با  قم  در 
هزار   ۳ از  بیش  و  نشده  مدارس  سرویس 

داریم. کم  خودرو 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
برای  دانش آموزان  امنیت  و  جان  کرد:  تصریح 
این راحتی  به  و نمی توانیم  بوده  ما بسیار مهم 
خود  فرزندان  و  گرفته  نادیده  را  ایمنی  اصول 

دهیم. قرار  خطرناک  شرایط  در  را 
خودروها  برای  فنی  معاینه  داشتن  طبیبی 
دانست  مدارس  سرویس  الزامات  از  یکی  را 
که  شرکتی   ۷ خودروهای  باید  کرد:  اضافه  و 
انتخاب شده اند  مدارس  به  سرویس دهی  برای 
بوده  تکمیلی  بیمه  بیمه،  فنی،  معاینه  دارای 
بیشینه  سو  و  اعتیاد  عدم  گواهی  نیز  راننده  و 

دهد. ارائه 
سرویس  مدیریت  راهکارهای  بررسی 

رس ا مد

ایمن  ساماندهی  بر  دوباره  تأکید  با  وی 
داشت:  اظهار  مدارس  سرویس  خودروهای 
قم  تحصیلی  سال  مدارس  سرویس  کمبود 
مانند  عملیاتی  چندراهکار  از  استفاده  با 
در  تغییر  اینترنتی،  تاکسی های  از  استفاده 
و  تحصیلی  مختلف  مقاطع  فعالیت  زمان 
در  استان  اداری  شورای  احتمالی  تصویب 
در  قم  ادارات  فعالیت  آغاز  یک ساعته  تأخیر 

است. مدیریت  حال 
با  ترافیک شهرداری قم  و  معاون حمل ونقل 
مدیریت  جهت  عملیاتی  راهکارهای  به  اشاره 
تقاضا  مدیریت  کرد:  عنوان  مدارس،  سرویس 
شهر  سطح  در  که  بوده  راهکارهایی  از  یکی 
دوره  به نحوی که  است  انجام  حال  در  قم 
اول هفت  ۷ صبح، متوسط  متوسطه دوم سال 
را  فعالیت خود   ۷ از ساعت  و دبستان ها  ربع  و 
تقاضای  بار  از  مقداری  تا  کرد  خواهند  آغاز 

شود. کاسته  مدارس  سرویس 
در  مهمی  نقش  هزینه ها  افزایش  متأسفانه 
برای  نقلیه  وسایط  رانندگان  انگیزه  کاهش 
به  توجه  با  دارد؛  مدارس  سرویس های  قبول 
جابه جایی  مسئولیت  که  آیین نامه ای  اینکه 
عهده  بر  را  مدارس  سرویس  و  دانش آموزان 
همچنان  اما  است،  گذاشته  شهرداری 
شهری  تاکسی های  بی رغبتی  موجب  عواملی 
شده  مدارس  سرویس های  سمت وسوی  به 

. ست ا
به  کارشناسی  نگرش  عدم  دیگر  سوی  از 
برای  تمایلی  رانندگان،  شده  باعث  کرایه ها 
بخش  در  سنگین  مسئولیت  گرفتن  عهده  بر 
دراین باره  و  باشند  نداشته  مدارس  سرویس 

بماند. باقی  الینحل  همچنان  مشکالتی 
شروع  ساعت  تغییر  قم،  فرماندار  گفته  به 
کاهش  را  سرویس  هزار   ۳ به  نیاز  قم  مدارس 
 ۶ به  قم  شهر  در  حاضر  حال  در  و  می دهد 
در  اگر  و  داریم  نیاز  مدرسه  سرویس  هزار 
این  بدهیم،  تغییری  مدارس  شروع  ساعت 
پیدا  کاهش  دستگاه  هزار   ۳ به  سرویس  تعداد 

. می کند
اینترنتی  تاکسی های  همکاری  لزوم 

مدارس سرویس  برای 
کرایه  نرخ  اینکه  بیان  با  ذاکریان  عباس 
نرخ  تا  شده  باعث  اینترنتی  تاکسی های 
شکل  مدرسه  سرویس  کرایه  برای  مشخصی 
به  اینترنتی  تاکسی  شرکت های  افزود:  نگیرد، 
دانش آموزی  سرویس  زمینه  در  که  رانندگانی 

ندهند. خدمات  نمی کنند،  همکاری 
نیز  تاکسیرانی  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
اینترنتی  تاکسی  رانندگان  برای  تشویق هایی 
گفت:  کند  مدون  مدارس  سرویس  بحث  در 
استفاده  اینترنتی  تاکسی  از  که  راننده ای 

بپذیرد. هم  را  آن  قوانین  باید  می کند، 
از دانش آموزان  داد: بخشی  ادامه  ذاکریان 
شروع  ساعت  اگر  می کنند،  جابه جا  اولیا  را 
نیز  ادارات  کار  شروع  ساعت  و  هفت  مدرسه 
کمبود  مشکل  می توانند،  اولیا  باشد؛   ۷:۳۰

دهند. کاهش  را  مدارس  سرویس 
اشاره  با  قم  آموزش وپرورش  مدیرکل 
مدارس  سرویس  ساماندهی  اهمیت  به 
با  امسال  است  این  ما  تالش  کرد:  خاطرنشان 
برابر«  آموزشی  نصیب  و  تربیتی  »عدالت  شعار 
در  مدرسه  شرایط  حتی المقدور  کنیم  سعی 
خانواده ها  تا  باشد  مطلوب  استان  جای  همه 

باشند. نداشته  مدرسه  دغدغه 
»بهترین  ما  شعار  افزود:  رحیمی  علیرضا 
برای  و  است  مدرسه«  نزدیک ترین  مدرسه، 
هزینه  و  جابه جایی  دغدغه  خانواده ها  اینکه 
است  بهتر  باشند،  نداشته  مدارس  سرویس 

نسبت  مدرسه  نزدیک ترین  در  را  خود  فرزندان 
کنند. ثبت نام  منزلشان  به 

برخی  در  البته  کرد:  ابراز  درعین حال  وی 
و  باال  جمعیتی  تراکم  دلیل  به  شهری  مناطق 
برای  زمین  و  آموزشی  پیش بینی نشدن فضای 
مدارس  فیزیکی  فضای  توزیع  مدرسه،  ساخت 

نیست. افراد  جغرافیایی  موقعیت  با  منطبق 
بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
نرخ  تصویب  از  قم  شهرداری  تاکسیرانی 
تحصیلی  سال  در  قم  مدارس  سرویس  جدید 

داد. خبر  جاری 
نرخ گذاری  تصویب  به  اشاره  با  نیک  علی 
داشت:  اظهار  قم  در  مدارس  سرویس 
قم  شهر  اسالمی  شورای  گذشته  نرخ گذاری 
قیمت ها  افزایش  به  توجه  با  مدارس  نرخ  در 
و  نداشت  میدانی  واقعیت های  با  تناسبی 
نبود. خصوصی  بخش  رانندگان  اقبال  مورد 

سال  در  قم  شهر  کرد:  خاطرنشان  وی 
دارد  نیاز  سرویس  هزار   ۳ به  دست کم  جاری 
سرویس   ۵۰۰ صرفًا  تاکسیرانی  سازمان  که 
این  بقیه  و  کند  تأمین  می تواند  ازاین بین  را 
باید  خصوصی  بخش  رانندگان  طریق  از  نیاز 

شود. مدیریت 
بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
مدارس  کرد:  اضافه  قم  شهرداری  تاکسیرانی 
اغلب  باال،  بسیار  نرخ  پرداخت  با  غیرانتفاعی 
سرویس مدارس را به سمت خود هدایت کرده 
شدند. روبه رو  مشکل  با  عادی  مدارس  عماًل  و 

جدید  نرخ  اساس  بر  کرد:  عنوان  نیک، 
نرخ  قم،  شهر  اسالمی  شورای  تصویب  مورد 
۴ دانش آموز  با  تیبا  و  پراید  با  سرویس مدارس 
بدون  و  پنجشنبه  تعطیلی  با  تومان  هزار   ۲۸۱
پژو  و  سمند  تومان،  هزار   ۳۲۹ تعطیلی  این 
 ۳۰۵ دانش آموز   ۴ با  مشابه  خودروهای  و 
بدون  و  پنجشنبه  تعطیلی  با  تومان  هزار 
نهایت  در  و  تومان  هزار   ۳۵۷ تعطیلی  این 
هزار   ۱۸۷ پنجشنبه  تعطیلی  با  ون  خودروی 
 ۸۰۰ و  هزار   ۲۱۷ تعطیلی  این  بدون  و  تومان 

شد. قیمت گذاری  تومان 
شهرداری  تاکسیرانی  سازمان  معاون 
سرویس  کرایه  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  نیز  قم 
درصد  امسال۷۰  دانش آموزان  مدارس 
نیاز  به  توجه  با  گفت:  است  افزایش یافته 
برای  خودرو  هزار   ۶ به  دانش آموز  هزار   ۲۵
راننده  جذب  برای  اقدامات  مدارس  سرویس 

است. انجام  حال  در 
قیمت  باالرفتن  افزود:  مهر  ستوده  محسن 
مدارک،  ارائه  خودرو،  جاری  هزینه های  و 
معاینه  و  بیمه  اعتیاد،  و  چون عدم سوءپیشینه 
از  کمتری  استقبال  امسال  شده  باعث  فنی 

بگیرد. صورت  رانندگان  سوی 
قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نیز دراین ارتباط متذکر شد: در حوزه خدمات 
حرکت  فعالیت ها  کردن  مردمی  سمت  به  باید 
استفاده  خصوصی  بخش  توان   از  و  نموده 

شود. بیشتری 
مردمی سازی  شد:   یادآور  معتمدی  ابراهیم 
و  فناوری  توان  از  حداکثری  استفاده  و 
جهت  راه  بهترین  مدرن  تکنولوژی های 
است  قم  عمومی  ناوگان  مطلوب  مدیریت 
و  کشور  بر  حاکم  بودجه ای  وضعیت  در  و 
از  بهره گیری  سراغ  به  باید  عمومی،  نهادهای 

باشیم. خصوصی  توان بخش 
ناوگان  پایش  سامانه  حاضر  حال  در 
https:// نشانی  به  “سپند”  دانش آموزی 

به  جهت  والدین  اختیار  در   irtusepand.ir
سرویس  رانندگان  صالحیت  از  اطمینان 
► دارد.    قرار  الزم  اطالعات  سایر  و  مدارس 
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کالف سردرگم ساماندهی 
سرویس مدارس در قــــــم! هشدار سخنگوی شورای شهر از 

داللی جدید زمین در قم

شهری  محدوده  در  تغییر  عدم  بر  تأکید  با  قم  شهر  شورای  سخنگوی 
قم، از داللی و فریب شهروندان در خرید اراضی با کاربری های دیگر 

داد. هشدار 
به گزارش  روابط عمومی شهرداری قم، روح الله امرالهی در گفت و گو 
و  شهرسازی  عالی  شورای  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  خبرنگاران،  با 
پیامبر  بلوار  طراحی  تصویب  تفویض،  خصوص  در  ایران  معماری 
۵ استان قم اظهار داشت: در مصوبه  به کمیسیون ماده  اعظم )ص( 
کمیسیون  به  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  طراحی  صرفا  شورا  این  اخیر 

است. شده  تفویض  قم  استان   ۵ ماده 
وی ادامه داد: مطالب منتشر شده در خصوص تغییر محدوده شهری 
ذیل این مصوبه به هیچ عنوان مطرح نبوده و در واقع هیچ گونه تغییر 
و  شهرسازی  عالی  شورای  زیرمجموعه  کمیته های  در  محدوده ای 
و  بررسی  مورد  قم  استان  در  مرتبط  کمیسیون های  و  ایران  معماری 

نیست. کار  دستور  در 
خریداری  از  خواهشمندیم،  محترم  شهروندان  از  افزود:  امرالهی 
نیز  مالکین  از  و  نموده  خودداری  جدا  محدوده  از  خارج  زمین های 
برای  متعددی  مشکالت  که  ضابطه  بدون  تفکیک  از  خواهشمندیم 

نمایند. پرهیز  است،  کرده  ایجاد  محترم  شهروندان 
حریم های  مشخص  کاربری  به  اشاره  با  قم  شهر  شورای  سخنگوی 
شهری،  محدوده  از  خارج  زمین های  غالب  کرد:  تاکید  شهری؛ 
کار  دستور  در  ها  زمین  این  کاربری  تغییر  و  دارند  کشاورزی  کاربری 

نیست. کشوری  و  استانی  مراجع 

عزم جدی مدیریت استان و شهری برای تعیین تکلیف هسته مرکزی

۴ پروژه اولویت دار ساماندهی 
شهر قم مشخص شد

حضرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
آرامستان  پروژه  اختران،  معصومه)س( گفت: ساماندهی محله چهل 
بازگشایی  و  شهری  بازآفرینی  نو،  قم  و  آبشار  محالت  بازآفرینی  و  نو 
همچنین  و  یاسر  عمار   5 فاز  یعنی  راه آهن  تا  معلم  خیابان  حدفاصل 
است. قم  شهر  اولویت دار  پروژه  چهار  ری،  دروازه  شهری  بازآفرینی 
علیرضا خاکی در گفتگو با شهرنیوز، به پروژه های ساماندهی پیرامون 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  مرکزی  هسته  و  مطهر  حرم 
پروژه های  قرارگرفته،  قم  استان  اختیار  در  که  هکتاری   ۴۸ ظرفیت 
تأثیرگذار برای مجاورین، زائران و مسافران در پیرامون حرم در اولویت 

است. گرفته  قرار  اقدامات 
وی ظرفیت ۴۸ هکتاری را مهم ترین پشتوانه پروژه های پیرامون حرم 
بررسی  حال  در  ترتیب  به  اولویت  دارای  پروژه های  افزود:  و  دانست 
هر  وظایف  و  شناسایی شده  پروژه  هر  چالش های  و  موانع  و  بوده 
امر  متولیان  بین  الزم  هماهنگی های  و  شده  محول  آن ها  به  دستگاه 

است. انجام شده 
حضرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
معصومه)س( تصریح کرد: شهرداری قم، اداره کل راه و شهرسازی و 
معاونت عمرانی استانداری در حال پیگیری هستند و در صورت نیاز 

می شود. تهیه  راهکار  و  گزارش  قضایی،  دستگاه  پشتیبانی  به 
قرارداد  موردبررسی  را  هکتار   ۴۸ پروژه  در  انجام شده  اقدامات  وی 
کار  و  آماده سازی  حال  در  شهرداری  نخست  بخش  در  کرد:  ابراز  و 
و  نشود  واگذار  خام  به صورت  زمین  تا  بوده  هکتاری   ۴۸ اراضی  در 

است. امضاشده  شهرسازی  و  راه  اداره  با  آن  تفاهم نامه 
با  الزم  هماهنگی های  دوم  بخش  در  اینکه  بر  تأکید  با  خاکی 
به  به موقع  الزم  خدمات  تا  انجام شده  نیز  گاز  و  برق  آب،  شرکت های 
این پروژه ها ارائه شود، ادامه داد: در بخش سوم نیز سند زمین مادر 
نیز به قم واگذارشده و اداره کل راه و شهرسازی در حال پیگیری اخذ 

است. اراضی  تفکیک  سند 
بیان  و  داد  خبر  هکتاری   ۴۸ در  شهرداری  پروژه های  طراحی  از  وی 
۴۸ هکتاری پیش بینی شده است که  ۱۰ پروژه برای زمین های  کرد: 
قرار  اولویت  در  را  پروژه  چهار  اجرایی  هیئت  ذیل  کمیته  و  شهرداری 

منعقدشده است. و شهرسازی  راه  اداره کل  با  آن  تفاهم نامه  و  داده 
 مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه)س( 
و  نو  آرامستان  پروژه  اختران،  چهل  محله  ساماندهی  کرد:  خاطرنشان 
بازآفرینی محالت آبشار و قم نو، بازآفرینی شهری و بازگشایی حدفاصل 
بازآفرینی  همچنین   و  یاسر  عمار   ۵ فاز  یعنی  راه آهن  تا  معلم  خیابان 

شهری دروازه ری، چهار پروژه اولویت دار شهر قم است.

پیمانکار مترو قم جبهه 
کاری های پروژه را شبانه روزی 

کند

برنامه  به  رسیدن  برای  گفت:  قم  شهری  قطار  سازمان  سرپرست 
سازندگی  قرارگاه  است  الزم  مدنظر،  اهداف  تحقق  و  زمان بندی 
و  ساخت  بخش  دو  هر  در  را  کاری ها  جبهه  تمامی  خاتم االنبیاء)ص( 

نماید. فعال  شبانه روزی  و  عملیاتی  به صورت  تجهیزات 
محمدرضا  قم،  شهرداری  شهری  قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
انگشت باف سرپرست سازمان قطار شهری قم به همراه سایر مدیران 
شبانه  فعالیت  از  شبانگاهی  و  سرزده  بازدیدی  در  سازمان،  این 
میدان  ایستگاه  از  گذشته،  هفته  مصوبات  پیگیری  و  پروژه  پیمانکار 

کرد. بازدید  مترو  کشاورز 
داشت:  اظهار  بازدید  این  در  قم  شهری  قطار  سازمان  سرپرست 
است  مدنظر، الزم  اهداف  تحقق  و  زمان بندی  برنامه  به  رسیدن  برای 
قم  مترو  پروژه  پیمانکار  به عنوان  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه 
تمامی جبهه کاری ها را در هر دو بخش ساخت و تجهیزات به صورت 

نماید. فعال  شبانه روزی  و  عملیاتی 
این  در  نیز  قم  نظارت سازمان قطار شهری  اداره  رئیس  معینی  عماد 
مستمر  پیگیری  و  دوره ای  مصوبات  اجرای  بر  تأکید  ضمن  بازدید 
نمودن  فراهم  و  پیمانکار  بیش ازپیش  فعالیت  خواستار  فعالیت ها، 

شد. قم  مترو   A خط   ۱ فاز  از  بهره برداری  مقدمات 

مزیت های تصویب اساسنامه 
جدید سازمان فناوری اطالعات 

و ارتباطات شهرداری قم چه 
خواهد بود؟

از تصویب  قم  ارتباطات شهرداری  و  فناوری اطالعات  رئیس سازمان 
و  داد  خبر  شهرداری ها   80 ماده  اساس  بر  سازمان  این  اساسنامه 
گفت: تصویب این اساسنامه سبب پویایی و کنشگری بیشتر سازمان 

می شود. قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
تصویب  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  حجازی  مؤمن  علی 
در  قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  اساسنامه 
انجام شده  پیگیری های  با  داشت:  اظهار  قم  شهر  اسالمی  شورای 
تصویب  به  سازمان  اساسنامه  شهرداری ها،   ۸۰ ماده  اساس  بر  و 
رسید، درحالی که تا قبل از آن بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری ها 
بیشتر  و  نداشته  مستقلی  مالی  و  حقوقی  استقالل  و  می کردیم  عمل 

داشتیم. فعالیت  زیرمجموعه  یک  به عنوان 
و  اطالعات  فناوری  سازمان  حقوقی  و  مالی  استقالل  مزایای  وی 
سازمان  اساسنامه  تصویب  با  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  ارتباطات 
ایجاد  پایدار  منابع  و  کرده  عمل  مستقل  می توانیم  مالی  استقالل  و 

باشیم. داشته  درآمدزایی  و  کرده 
با  قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
برگزاری  و  مستقیم  به صورت  قرارداد  عقد  و  درآمدزایی  اینکه  بیان 
انجام  سازمان  خود  بعد  به  این  از  را  اداری  تشریفات  و  مناقصات 
از  بعد  برای سازمان  که  بعدی  اتفاق  می دهد، تصریح کرد: همچنین 
سازمان  فعالیتی  طیف  که  بوده  این  افتاد  خواهد  اساسنامه  تصویب 

است. پیداکرده  افزایش 
وی با تأکید بر اینکه بر اساس این اساسنامه جدید، ۲۱ حوزه خدماتی 
در  جامعیتبخشی  یک  داد:  ادامه  است  تعریف شده  سازمان  برای 
سازمان  برای  راه  امیدواریم  و  افتاده  اتفاق  سازمان  فعالیت های 
اساسنامه  این  و  کرده  فعالیت  حوزه ها  همه  در  بتواند  تا  شود  هموار 
استارت  حوزه  در  بیشتری  کنشگری  که  می دهد  ما  به  را  اجازه  این 

باشیم. داشته  نیز  آپ ها 
و  قرارداد  موردتوجه  را  سازمان  هویتی  استقالل  حجازی  مؤمن 
با  می توانیم  جدید  اساسنامه  با  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
را  بیشتری  سامانه های  و  داشته  بیشتر  مشارکت  خصوصی  بخش 
با مدیریت شهری همکاری  نیز  و در حوزه خدمات  راه اندازی کنیم 

شود. بیشتری 

خبـرخبـر



تملک  اتمام  از  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر      ◄
داد  خبر  اسالمی  جمهوری  بلوار  مسیر  در  امالک 
 170 تاکنون  پالک   96 حدود  تملک  برای  گفت:  و 
حاضر  حال  در  و  است  شده  هزینه  تومان  میلیارد 
تخریب ابنیه امالک تملک شده مسیر، در حال انجام 

. ست ا
واحد خبر منطقه دو شهرداری قم، رضا  به گزارش 
بلوار  امالک  تملک  عملیات  اتمام  به  اشاره  با  رحیمی 
بلوار  زیرگذر  احداث  داشت:  اظهار  اسالمی  جمهوری 
یادگار  بلوار  تا  حسین)ع(  امام  میدان  از  جمهوری 
امام)ره( یکی از پروژه های کالن و خاص کالن شهر قم 
پی  در  را  ترافیک  بهبود  آن  اجرای  و  محسوب می شود 

داشت. خواهد 
را  پروژه  این  مسیر  در  امالک  تملک  اهمیت  وی 
این  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه 
در  امالک  تملک  برای  زیادی  تالش های  پروژه، 
و  انجام شده  گذشته  سال های  در  پروژه  اجرای  مسیر 
انجام شده  مسیر  این  در  امالک  کلیه  تملک  هم اکنون 

. ست ا
تملک  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 

و  مهم ترین  از  یکی  مسیرگشایی ها  در  واقع  امالک 
ابراز  پروژه هاست،  انجام  در  اقدامات  اساسی ترین 
کرد: در این مسیر برای تملک حدود ۹۶ پالک تاکنون 

۱۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است و در حال حاضر 
تخریب ابنیه امالک تملک شده مسیر، در حال انجام 

است.

مالکین  تعامل  و  همراهی  از  تقدیر  ضمن  وی 
که  کرد  امیدواری  اظهار  خود،  امالک  واگذاری  در 
آن  عمرانی  عملیات  که  زیرگذر  از  بهره برداری  با 
پایان یافته، در تردد و تأمین رفاه حال شهروندان، مؤثر 

شود. واقع 
فاز  که  اسالمی  جمهوری  بلوار  تعریض  رحیمی 
پروژه های  از  یکی  را  شد،  افتتاح   ۹۶ سال  در  آن  یک 
با سایر  دو  ارتباطی منطقه  راه  ایجاد  مهم در خصوص 
و  نقش حیاتی  که  دانست  منطقه چهار  به ویژه  مناطق 
نیاز اساسی  و یک  ترافیک داشته  بهبود  سازنده ای در 

می آمد. شمار  به 
وی با تأکید بر اینکه در شرایط ویژه اقتصادی، طرح 
تملک امالک واقع در مسیرهای مناطق کم  برخوردار، 
امری سخت و زمان بر است، تصریح کرد: با به کارگیری 
و  مرکز  شهرداری  مالی  پشتیبانی  و  اجرایی  توان 
و  همکاری  آن  از  مهم تر  و  قم  شهردار  حمایت های 
مشارکت مالکین، فرآیند تملک به اتمام رسیده و تالش 
داریم با تکمیل پرداخت غرامت امالک، هرچه سریع تر 
زیرگذر  از  بهره برداری  با  باقی مانده،  امالک  تخریب  با 
► بار ترافیکی باشیم.     شاهد تسهیل تردد و کاهش 
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خبری خوش برای یکی از پروژه های مهم شهر قم

اجرای بتن ریزی سقف پارکینگ ● پایان عملیات تملک امالک در مسیر بلوار جمهوری اسالمی   ●
تونل غدیر قم

بتن ریزی  اجرای  از  قم  شهرداری  عمران  و  توسعه  سازمان  سرپرست 
سقف پارکینگ تونل غدیر خبر داد و گفت: در اجرای سقف پارکینگ، 

استفاده می شود. بتن  ۱۳۰۰ مترمکعب  حدود 
به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  یزدی  خانه زاد  رضا 
اجرای پروژه ادامه تونل غدیر اظهار داشت: مدیریت شهری قم از دو 
سال گذشته با سرعت در حال اجرای پروژه فاز ۵ عمار یاسر بوده که 
ادامه تونل غدیر یکی از بخش های مهم این پروژه مهم شهری است.
از  را  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  ادامه  در  غدیر  تونل  پروژه  اجرای  وی 
سقف  عملیات  حاضر  حال  در  افزود:  و  دانست  مهم  پروژه های 

اجراست. در    T11Aمدول پارکینگ 
این  در  داد:  ادامه  قم  شهرداری  عمران  و  توسعه  سازمان  سرپرست 
قرار  مورداستفاده  بتن  مکعب  متر   ۱۳۰۰ حدود  پروژه،  از  مرحله 

. می گیرد
وی بتن ریزی را از رده c25 اعالم و ابراز کرد: بتن با رقیق کننده های 
پلیس  با همکاری  پروژه  از  این بخش  استاندارد در حال اجراست که 

راهور و برای رفع ترافیک تا پایان امروز به اتمام می رسد.

تکمیل مسیر مستقیم خیابان 
معلم در پروژه فاز 5 پروژه 

عمار یاسر

از  بخشی  شدن  عملیاتی  از  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
اجرای  با  و گفت:  داد  معلم خبر  در مسیر خیابان  یاسر  پروژه عمار 
عمار   ۵ فاز  در  معلم  خیابان  مستقیم  مسیر  پروژه،  از  بخش  این 

می رسد. بهره برداری  به  یاسر 
انجام  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
بخشی  پنجشنبه  روز  داشت:  اظهار  غدیر  تونل  بتن ریزی  عملیات 
از  قسمت  این  در  که  شد  انجام  غدیر  تونل  بتن ریزی  از  زیادی 
بیش از  است،  معلم  خیابان  از  قبل  که  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه 

است استفاده شده  حجیم  بتن  مترمکعب   ۱۳۰۰
از  بخش  این  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
می شود  عملیاتی  شهرداری  عمران  و  توسعه  سازمان  توسط  پروژه 

است. قم  شهر  جنوبی  به  شمالی  رینگ  تکمیل کننده  و 
سال  در  مرکزی  هسته  پروژه های  ساماندهی  بر  کید  تأ با  وی 
اولویت دار  پروژه های  از  یکی  یاسر  عمار   ۵ فاز  پروژه  گفت:  جاری 
زیادی  چالش های  آن  تکمیل  برای  امروز  به  تا  که  بوده  شهرداری 

. یم شته ا ا د
و  داد  خبر  پروژه  ادامه  آزادسازی  برای  تالش  از  زاده  حلوایی 
و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  نیز  پروژه  بقیه  آزادسازی  افزود: 
به  اجرایی  روند  در  تسریع  با  را  ده ساله  چند  پروژه  این  امیدواریم 

برسانیم. پایان 
علت  به  اما  است،  تکمیل شده  پروژه  اصلی  قسمت  داد:  ادامه  وی 
آب،  مانند  زیربنایی  تأسیسات  عمده  بافت،  در  پروژه  واقع شدن 
هیچ  بدون  و  فاز  به  فاز  به صورت  باید  نوری  فیبر  شبکه  و  برق  گاز، 

شود. جابه جا  خسارتی 
جابه جایی  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
تالش  و  می شود  انجام  شهرداری  توسط  زیربنایی  تأسیسات  تمام 

شود. اجرا  نحو  بهترین  به  کار  این  می کنیم 
اظهار  و  داد  خبر  پروژه  عمده  بخش  رسیدن  بهره برداری  به  از  وی 
به  مسیر  مستقیم  بخش  پروژه،  از  بخش  این  اجرای  با  داشت: 
 ۵ فاز  پروژه  بقیه  اجرای  و  تملکات  اتمام  با  و  می رسد  بهره برداری 

می شود. تکمیل  یاسر  عمار 
آینده  سال  تا  پروژه  امیدواریم  کرد:  ابراز  پایان  در  زاده  حلوایی 
 ۷۳ نیز  پروژه  کل  مبلغ  و  برسد  بهره برداری  به  کامل  به صورت 
عدد  به  قیمت ها  افزایش  با  و  بوده  آن  اولیه  اجرای  تومان  میلیارد 

است. رسیده  تومان  میلیارد   ۱۱۵

خبـر

● بوستان ۱000 هکتاری قم و انقالبی در مراکز تفریحی گردشگری    ●
بوستان  تکمیل  و  بهره برداری  با      ◄
مختلف  جاذبه های  با  قم  هکتاری   1000
ایجاد  در  انقالبی  گردشگری،  و  تفریحی 
افتاد. اتفاق خواهد  تفریحی در قم  مراکز 
کالن شهر قم با دربرداشتن جاذبه های 
میزبان  شاخص،  تاریخی  و  مذهبی 
غیر  و  ایرانی  مسافران  و  زائران  میلیونی 
همچنین  است.  سال  طول  در  ایرانی 
حوزه  در  به خصوص  علمی  مراکز  وجود 
شده  سبب  نیز  اسالمی  و  انسانی  علوم 
طلبه  و  دانشجو  ملیت   ۱۰۰ از  بیش  از  تا 
و  باشند  تحصیل  مشغول  شهر  این  در 
قم  منحصربه فرد  و  ممتاز  ویژگی های 
سبب شده تا از این شهر به عنوان” جهان 

شود. یاد  شهر” 
قم  معرفتی  و  سیاسی  تأثیرگذاری 
میلیونی  اقبال  کنار  در  اسالم  جهان  در 
ویژگی های  کنار  در  زائر  و  مسافر 
همواره  قم  خاص  و  منحصربه فرد 
این  که  است  جهانیان  موردتوجه 
و  مسئولیت  بار  طرفی  از  ویژگی ها 
را  شهری  مختلف  زیرساخت های  ارتقای 

مهم ترین  از  یکی  که  می کند،  دوچندان 
سرانه های  کیفی  و  کمی  توسعه  آن ها، 
با  که  بوده  شهر  تفرجگاهی  و  تفریحی 
اهمیت  از  قم  اقلیمی  شرایط  به  توجه 

است. برخوردار  ویژه تری 
از  سرشار  نیز  روایی  و  دینی  منابع 
توسعه  مطلوبیت  بر  تأکید  و  توصیه 
حوزه  در  به خصوص  شهری  سبز  فضای 
کاشت  دراین بین  که  است،  درختکاری 
و  مطلوبیت  از  میوه دار  و  مثمر  درختان 
تلطیف  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
کارکرد  همراه  به  اجتماعی  نشاط  و  هوا 
میوه  از  استفاده  و  سایه  زیست محیطی، 
در  که  بوده  مباحثی  ازجمله  درختان، 
متون دینی در اهمیت توسعه درختکاری 
و  قرآنی  تأکیدات  البته  که  یادشده 
و  سبز  فضای  توسعه  خصوص  در  روایی 
از  بیشتر  بسیار  محیط زیست  از  نگهداری 

است. مقدار  این 
چند  طی  شهری  مدیریت  مجموعه 
عملیاتی  و  کارآمد  نگاه  با  گذشته  سال 
سبز  فضای  سرانه  توانسته  حوزه،  این  به 

برساند  مترمربع   ۲۱ حدود  به  را  شهری 
سبز  کالن شهر  سه  بین  در  را  خود  نام  و 
تالش  نیز  همزمان  و  نماید  ثبت  کشور 
بوستان های  احداث  و  توسعه  با  تا  شده 
ازنظر  را  بهتری  وضعیت  فرامنطقه ای، 
به  شهری  جذاب  و  مدرن  تفرجگاه های 

بیاورد. وجود 
امکانات،  به روزرسانی  و  تجهیز 
بوستان  سبز  فضای  توسعه  و  تجهیزات 
در  می توان  را  فدک  غدیر،  و  علوی 
ازنظر  هم اکنون  که  برشمرد  راستا  همین 
حجم  و  تفریحی  امکانات  از  برخورداری 
وضعیت  مشجر  و  متراکم  سبز  فضای 
 ۹۴ سال  از  همچنین  دارد.  نمونه ای 
قم  در  محلی  بوستان  و  پارک   ۱۲۰ حدود 
همه  که  رسیده  بهره برداری  به  و  احداث 
نیازهای  از  بخشی  به  خود  به نوبه  این ها 

است. داده  پاسخ  شهروندان 
هکتاری  ۱۰۰۰ بوستان 

توجه  با  همواره  سال ها  این  طی  اما 
شهر  جمعیت  افزایش  و  شهر  توسعه  به 
و  منطقه ای  فرا  سبز  فضای  به  نیاز  قم، 

می شد  حس  واضح  به طور  محله ای  فرا 
نیاز پروژه بزرگ بوستان  این  که برای رفع 
هزار هکتاری در دستور کار شهرداری قم 
قرار گرفت که در قالب فازهای مختلف در 
دست اجرا و بهره برداری است که تکمیل 
و  چهره  در  ملموسی  تغییر  می تواند  آن 
باشد. داشته  شهر  عمومی  فضای  تلطیف 

شامل  قم  هکتاری  هزار  بوستان 
مقدس،  دفاع  باغ موزه  کوثر،  بوستان 
گیاه شناسی،  باغ  خضرنبی)ع(،  بوستان 
شهدا،  یادمان  بوستان  کوهسار،  بوستان 
غیره  و  دوبرادران  کوه  جنوبی  بخش 
مترمربع  هزار   ۴۰۰ در  آن  گستره  که 
را  جمکران  مقدس  مسجد  نزدیکی  تا 
طرح های  این  تکمیل  می گیرد.  دربر 
سبز  فضای  و  گردشگری  حوزه  شاخص 
گردشگری  جاذبه های  از  برخورداری  و 
مصنوعی،  دریاچه  الین،  زیپ  مانند 
در  مستقیمی  تأثیر  غیره  و  ایرانی  باغ 
به  ورودی  گردشگران  ماندگاری  افزایش 
آن  بارز  نمونه  که  داشت  خواهد  نیز  قم 
مطلوب  حضور  و  استقبال  در  می توان  را 

از  ایرانی  غیر  و  ایرانی  مسافران  و  زائران 
تله  پرندگان،  باغ  مانند  مجموعه هایی 
بوستان  شهربازی  علوی،  بوستان  سیژ 

کرد. مشاهده  غیره  و  غدیر 
هکتاری   ۱۰۰۰ بوستان  این 
شهرک  مفید،  میدان  از  چندمنظوره 
قدس و باغ موزه دفاع مقدس تا کوه خضر 
امتداد داشته که منطقه  و پشت جمکران 
در  را  قم  مانند  کالن شهری  در  وسیعی 

است. برگرفته 
خاطر  به  شهری  مدیران  گفته  به 
داشتن اقلیم پست و بلندی این محدوده، 
برای  نیز  تله کابین  و  سیژ  تله  طبیعت،  پل 
در  می تواند  که  است  پیش بینی شده  آن 
داشته  به سزایی  نقش  گردشگران  جذب 

. شد با
از  مهمی  بسیار  بخش  تاکنون 
چندمنظوره  پارک  این  درختکاری 
نیز  آن  آبیاری  برای  و  رسیده  پایان  به 
پساب  ثانیه  در  لیتر   ۳۰ تصفیه خانه 
گرفته شده  نظر  در  سبز  فضای  آب  برای 

► است.    

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۲۵۵ شماره  -رأی   ۱
فرزند علی در ششدانگ یک  آقای محمد ولی   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۹۴
اصلی    ۱۰۴۱۵ شماره  پالک  مترمربع   ۱۱۹/۳۵ مساحت  به  ساختمان  باب 

مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع 
  )۱۴۸۵۱ الف  م  اسحاقی)  آغا  ازخانم  الواسطه 

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 

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

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

تاریخ انتشار دوم :   ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

انتقال پیست های اسب دوانی پردیسان قم

● بی خطرسازی برخی زمین های رهاشده پردیسان    ●
شهرداری  هشت  منطقه  مدیر      ◄
پیست های  و  دامداری ها  انتقال  از  قم 
به دام شهر خبر داد و گفت:  اسب دوانی 
کرده ایم  اخذ  را   20 بند  کمسیون  آرای 
انتقال  برای  الزم  هماهنگی های  و 
به  اسب دوانی  پیست های  و  دامداری ها 
دادستانی  و  قضایی  مراجع  با  شهر  دام 

است. انجام  حال  در 
به  اشاره  با  علی اکبری  محمدحسین 
مشکالت  رفع  در  شهری  مدیریت  دغدغه 
اظهار  هشت  منطقه  چالش های  و 
مناطق  از  یکی  هشت  منطقه  داشت: 
خوبی  شرایط  و  بوده  شهر  درحال توسعه 

دارد. سبز  فضای  حوزه  در 

را  هشت  منطقه  مشکالت  از  یکی  وی 
زمین های  افزود:  و  قرارداد  موردبررسی 
منطقه  مشکالت  از  یکی  رهاشده  دولتی 
پیرامون  چهاردیواری  باوجود  که  بوده 
برخی  در  ایمنی  غیر  محدوده   زمین، 

است. ایجادشده  نقاط 
قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
راه  کل  اداره  با  مکاتباتی  کرد:  تصریح 
این  از  تعدادی  و  انجام شده  شهرسازی  و 

است. شده  خطر  رفع  زمین ها 
مشکالت  از  دیگر  یکی  ادامه  در  وی 
دامداری ها  وجود  را  پردیسان  منطقه 
دانست و بیان کرد: در انتهای بلوار غدیر 
بهجت  آیت الله  میدان  امامت  بلوار  و 

وجود  اسب دوانی  پیست های  و  دامداری 
ایجاد  منطقه  برای  را  مشکالتی  که  دارد 

است. کرده 
و  دامداری ها  انتقال  از  علی اکبری 
خبر  شهر  دام  به  اسب دوانی  پیست های 
بند  کمسیون  آرای  کرد:  خاطرنشان  داد 
هماهنگی های  و  کرده ایم  اخذ  را   ۲۰
شهر  دام  به  دامداری ها  انتقال  برای  الزم 
حال  در  دادستانی  و  قضایی  مراجع  با 

است. انجام 
منطقه  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
اسب دوانی  پیست ها  و  دامداری  از 
به  نیز  الزم  اخطارهای  و  پاک سازی شده 

► است.    داده شده  مراکز  این 
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● هفته کودک با ۱۸ برنامه کانون پرورش فکری در قم آغاز شد    ●

● آغاز کشت پاییزه در بیش از ۳0 هزار هکتار از اراضی قم    ●

● افزایش ۱0 درصدی اهدای خون در6 ماه نخست سال جاری در استان قم    ●

پیگیری  از  قم  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل      ◄
قم  شهر  تاریخی  بافت  زمینه  در  اختالفات  رفع  برای 

خبرداد.
ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  صادقیان  عباس 
اهمیت  با  بافت  یک  تاریخی  بافت  اینکه  به  اشاره  با 
می تواند  شهر  یک  تاریخی  بافت  کرد:  اظهار  است، 

باشد. شهر  آن  هویت  و  تمدن  بیانگر 
بر   ، مرتبط  سازمان های  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  مطرح  هستند،  واقف  تاریخی  بافت  اهمیت 
به وجود می آید، در  این حوزه  اختالفاتی که گاها در 

بافت  این  در  فعالیت  و  طرح ها  اجرای  نحوه  موضوع 
است.

به  اشاره  با  قم  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل 
بافت  در  سوءتفاهم  و  سوبرداشت  زمانی  در  اینکه 
تاریخی موجب بروز مشکالتی شده بود، عنوان کرد: 
در  اختالفات  گرفته  صورت  اقدامات  با  خوشبختانه 

است. رفع  حال  در  حوزه  این 
شهر  تاریخی  بافت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بافت  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  است،  کاهش یافته 
تاریخی نیازمند توجه هرچه بیش تر و ارائه برنامه های 

هستیم. موفق 
می توانیم  راستا  این  در  داد:  ادامه  صادقیان 
بافت  حوزه  در  موفقی  عملکرد  که  استان هایی  از 

کنیم. الگوگیری  داشته اند،  فرسوده 
و  ارزش افزوده  دیدگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  ترک  موجب  تاریخی  بافت  در  فرهنگی  موقعیت 
باید  افزود:  است،  شده  آن  ساکنین  توسط  بافت 
زیرساخت  تأمین  بر  عالوه  تا  شود  ایجاد  انگیزه ای 
بافت  همین  در  مردم  مناسب  امکانات  و  مناسب 

► دهند.     ادامه  خود  زندگی  به  و  بمانند 

◄    معاون فنی اداره کل انتقال خون 
نخست  ماهه  شش  در  افزود:  قم  استان 
۵۸۴ نفر داوطلب  ۲۵ هزار و  سال جاری 
نسبت  میزان  این  که  شدند  خون  اهدای 
حدود  گذشته  سال  مشابه  زمان  مدت  به 
های  سال  در  که  داشته  رشد  درصد  ده 
اهدای  تعداد  در  رشد  میزان  این  اخیر 

است. بوده  سابقه  بی  خون 
و  سیال  مهاجرت  دلیل  به  قم 
برای  مامنی  همیشه  دائمی  زائرپذیری 
و  ملی  مختلف  های  جمعیت  حضور 
دارای  دلیل  همین  به  و  است  فراملی 
به  باید  که  است  نیازهایی  و  ها  ظرفیت 

شود. تامین  و  بررسی  دائمی  شکل 
بین  این  در  که  مسایلی  جمله  از 
بهداشت  به  مرتبط  مسایل  دارد،  اهمیت 
مهمترین  از  یکی  خون  است.  درمان  و 
تمرکز  با  ای  منطقه  و  شهر  هر  احتیاجات 
مختلف  دالیل  به  که  است  جمعیتی 
از  را  انسان  یک  لحظه  هر  است  ممکن 
یا به سمت مرگ پیش  و  مرگ نجات داده 
خون  انتقال  مراکز  دلیل  همین  به  ببرد. 
سطح  در  درمانی  مراکز  ترین  حیاتی  از 

روند. می  شمار  به  جوامع 
وضعیت  از  یافتن  گاهی  آ بین  این  در 
شهروندان  مشارکت  لزوم  و  خونی  ذخایر 
مطلوب  وضعیت  نگهداشت  در  قمی 
درمانی  مراکز  نیاز  تأمین  و  خونی  ذخایر 
به  دلیل  همین  به  نیست  پوشیده  ما  بر 
از  تا  رفتیم  قم  در  سازمان  این  سراغ 
نخست  ماهه   ۶ در  خون  اهدای  وضعیت 

شویم. مطلع  سال 
اداره  فنی  معاون  کبیری  علیرضا  دکتر 
گو  و  گفت  در  قم  استان  خون  انتقال  کل 
شش  در  کرد:  عنوان  ایسنا  خبرنگار  با 
ماهه نخست سال جاری ۲۵ هزار و ۵۸۴ 
از  که  شدند  خون  اهدای  داوطلب  نفر 
به  موفق  نفر   ۸۴۵ هزار   ۲۰ تعداد  این 

نشدند. خون  اهدای 
نسبت  میزان  این  داد:  ادامه  کبیری 
حدود  گذشته  سال  مشابه  زمان  مدت  به 
های  سال  در  که  داشته  رشد  درصد  ده 
اهدای  تعداد  در  رشد  میزان  این  اخیر 

است. بوده  سابقه  بی  خون 
اهدای  داوطلبین  که  این  بیان  با  وی 

هدف  دو  با  خون  انتقال  مراکز  در  خون 
شد:  یادآور  گیرند،  می  قرار  معاینه  مورد 
داوطلب  برای  خون  اهدای  که  این  اول 
خون  که  این  دوم  و  نکند  ایجاد  مشکلی 
برای  را  الزم  شرایط  دواطلبین  اهدایی 
برخی  لذا  باشد  داشته  بیماران  به  تزریق 
از  معاف  دائم  صورت  به  داوطلبین  از 
به  هم  تعدادی  و  شوند  می  خون  اهدای 
برای  دیگری  زمان  و  معاف  موقت  صورت 

شود. می  مشخص  ها  آن  اهدای 
خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون   
طور  به  که  این  به  اشاره  با  قم،  استان 
افراد  از  درصد   ۲۰ تا   ۱۵ حدود  معمول 
نوبت  اولین  در  خون  اهدای  به  موفق 
مراجعه به مراکز اهدای خون نمی شوند، 
سالمت  دلیل  به  معافیت  این  افزود: 
برای  خون  سالمت  لزوم  و  اهداکنندگان 
معنا  این  به  است  کنندگان  دریافت 
انجام  قلب  باز  عمل  جراحی  که  افرادی 
تا  بودند  خاص  بیماری  دچار  یا  و  دادند 
از اهدای خون معاف  بیماری  پایان دوره 
اعمال  دیگر  و  حجامت  همچنین  هستند 
اهدای  از  به معافیت  بدن منجر  در سطح 

شود. می  یکسال  تا  خون 
ماهه  شش  در  که  این  بیان  با  کبیری 
نفر   ۵۰۰ و  هزار   ۱۲ جاری  سال  نخست 
مستمر  کنندگان  اهدا  جز  داوطلبین  از 
بودند، اضافه کرد: در شش ماهه نخست 
مراجعین  درصد   ۶۰ از  بیش  جاری  سال 
این  به  و  ما اهدا کنندگان مستمر هستند 
اهدای  برای  سال  در  بار  دو  از  بیش  معنا 
بسیار  شاخص  که  می کنند  مراجعه  خون 
ایمنی  و  سالمتی  کننده  تضمین  و  مهم 

است. شده  آوری  جمع  های  خون 
خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون 
اهدا  از  نفر   ۶۲۵ کرد:  بیان  قم  استان 
سال  نخست  ماهه  شش  در  کنندگان 
درصد   ۳ شامل  که  بودند  خانم  جاری 
این  متاسفانه  اما  است  کنندگان  اهدا  از 
توسعه  کشورهای  با  مقایسه  در  مقدار 
 ۵۰ به  خانم  کنندگان  اهدا  میزان  که 
در  است  پایین  بسیار  رسد  می  درصد 
خون  کنندگان  مصرف  بیشترین  حالی 
و  زنان  حوزه  در  ویژه  درمانی  مراکز  در 
هستند  ها  خانم  جراحی  اعمال  و  زایمان 

شده  انجام  های  پژوهش  دیگر  سوی  از 
تر  سالم  خون  از  ها  خانم  دهد  می  نشان 

برخوردارند. تر  ایمن  و 
ها  خانم  که  این  به  اشاره  با  کبیری   
یک  طول  در  بار  چهار  آقایان  و  بار  سه 
داشته  خون  اهدای  توانند  می  سال 
زنان  جمعیت  از  کرد  عنوان  باشند، 
داریم  تقاضا  قم  استان  ویژه  به  و  کشور 
که در امر اهدای خون همکاری بیشتری 
های  ماه  در  امیدواریم  و  باشند  داشته 
برای  بیشتری  خانم  اهداکنندگان  آینده 

کنند. مراجعه  خون  اهدای 
خونی  گروه  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
O+ با حدود ۳۴ درصد فراوان ترین گروه 
سال  نخست  ماه  شش  در  اهدایی  خونی 
جاری بوده و بعد از آن A+ و B+ به لحاظ 
خونی  گروه  و  هستند  خون  اهدا  فراوانی 
خونی  های  گروه  نادرترین  از   -AB

است. بوده  مدت  این  طول  در  اهدایی 
خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون 

گروه  همواره  کرد:  تصریح  قم  استان 
واسطه  به  منفی  ارهاش  با  خونی  های 
با  ها  جمعیت  بین  در  کمتر  شیوع 
البته  است  مواجه  هم  کمتری  اهدای 
ارهاش  با  خونی  های  گروه  تأمین  در 

قرار  بحرانی  وضعیت  در  هیچگاه  منفی 
. فتیم نگر

وی ادامه داد: یک شبکه خون رسانی 
کمبود  صورت  در  که  داریم  کشور  در 
نیاز  استان  یک  در  خونی  های  گروه 
تامین  ها  استان  سایر  از  درمانی  مراکز 
خونی  های  گروه  تامین  در  لذا  شود  می 
در  مشکلی  امروز  تا  منفی  ارهاش  با 

نداشتیم. قم  استان 
به  بیمار  یک  که  این  بیان  با  کبیری 
ندارد  نیاز  خون  واحد  یک  اجزاء  همه 
و  پالسما  قرمز،  گلبول  فرآورده  سه  و 
از یک کیسه خون تولید می شود،  پالکت 
فرآورده های  نگهداری  در خصوص مدت 
را  قرمز  گلبول های  اظهارکرد:  خونی 
منهای۳۰  دمای  در  پالسما  و  یکماه 
نگهداری  می توان  سال  دو  تا  را  درجه 
پالکت  فرآورده  در  مهم  نکته  ولی  کرد 
ماهیت  واسطه  به  پالکت  واحد  هر  است، 
 ۵ ۳تا  بین  حداکثر   نگهداری  دمای  و 

آن  از  بعد  و  کرد  نگهداری  توان  می   روز 
ندارد. مصرف  و  درمانی  قابلیت 

متأسفانه  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
نمی   بیشتر  روز   ۵ تا   ۳ اینکه  به  توجه  با 
به  بنابراین  کرد  نگهداری  را  پالکت  توان 

تولید  را  فرآورده  این  باید  مستمر  صورت 
ارسال  متقاضی  درمانی  مراکز  به  تا  کنیم 
اهدا  که  است  این  مستلزم  این  و  شود 
اهدا  مراکز  به  مداوم  شکل  به  کنندگان 

کنند. مراجعه  خون 
خون  اهدای  اینکه  بیان  با  کبیری 
از  داد:  ادامه  است،  جاریه   صدقه  یک 
کلیه مردم درخواست داریم اهدای خون 
و  دهند  قرار  خود  روزانه  امورات  جز  را 
یک  خون  اهدای  که  چرا  نکنند  فراموش 
سه  جان  حداقل  که  است  جاریه  صدقه 

دهد. می   نجات  حتمی  مرگ  از  را  نفر 
خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون 
استان قم  متذکر شد: سن اهداکنندگان 
سال   ۶۰ الی  تمام  سال   ۱۸ آقا  و  خانم 
کنند  مراجعه  توانند  می  اول  بار  برای 
هستند  مستمر  کنندگان  اهدا  از  اگر  و 

دارند. خون  اهدای  امکان  سال  تا۶۵ 
اهدای  مرکز  دو  است،  ذکر  به  الزم 
واقع  الله  روح  مرکز  استان،  خون 

دبیرستان  جنب  الله  روح  میدان  در 
اهدای  مرکز  و  صادق  امام  ماندگار 
بلوار  در  واقع  مرکزی  ساختمان  خون 
پذیرای  اصناف  اداره  جنب  خرداد   ۱۵

► است.   اهداکنندگان 

فکری  پرورش  کانون  سرپرست      ◄
ملی  هفته  گفت:  قم  نوجوانان  و  کودکان 
های  قالب  در  برنامه  عنوان   ۱۸ با  کودک 
آغاز  استان  در  کانون  این  توسط  گوناگون 

. شد
به گزارش ایرنا، محمد غفاری روز شنبه 
ملی  هفته  مناسبت  به  خبری  نشست  در 
رونمایی  داشت:  اظهار  کودک  جهانی  و 
قصه های  بررسی  کودکانه،  بازی  یک  از 
روز  یک  جشن  برگزاری  و  کانون  اعضای 
از  آنان   مادران  و  اعضا  حضور  با  خوشمزه 
در  کودک  ملی  هفته  های  برنامه  جمله 

است. قم  استان 
مهم ترین  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
قم  در  کودک  ملی  هفته  برنامه های 
برگزاری جشنواره قصه گویی است که طی 

در  و دوشنبه هفته جاری  یکشنبه  روزهای 
می شود. برگزار  قم  زند  تاریخی  خانه 

آسمان  در  مهر  طلوع  برنامه  گفت:  وی 
در  جاری  هفته  سه شنبه  روز  نیز  کودکی 
کارگاه  اجرای  با  قم  انصاری  شیخ  مدرسه 
های فرهنگی و هنری ترتیب خواهد یافت.
دیگر  کودکی  پرواز  داد:  ادامه  غفاری 
که  است  قم  در  کودک  ملی  هفته  برنامه 
آرزوهای  نوشتن  و  بادبادک  ساخت  آن  در 
صورت  بادبادک  پرواز  و  آن  روی  کودکان 

می پذیرد.
عنوان  کودکی  آسمان  در  گفت:  وی 
شاهد  آن  طی  که  است  برنامه ای  دیگر 
اعضا  تابستانی  آثار  از  نمایشگاه  برگزاری 
از  بازدید  برای  آموزان  دانش  از  دعوت  و 

بود. خواهیم  نمایشگاه 

کودکی،  هیاهوی  کرد:  بیان  وی 
از  ادبی  برنامه های  و  من  کودک  شادباش 
دیگر برنامه های مهم هفته ملی کودک در 

است. قم 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  سرپرست 
دست  داشت:  ابراز  قم  استان  نوجوانان  و 
اجرایی  برنامه  دیگر  طبیعت  دست  در 
آن  طی  که  است  کودک  هفته  در  کانون 
بند  گردن  ساخت  ورکشاپ  برگزاری  شاهد 
خمیر  و  درخت  چوب  حلقه  با  سینه  گل  و 

می باشیم. کاغذ 
برنامه  برگزاری  کرد:  بیان  وی 
برنامه های  ترین  ویژه  از  یکی  شادپیمایی 
هفته ملی کودک خواهد بود که ساعت ۱۶ 
بوستان  در  جاری  مهرماه   ۲۲ جمعه  روز 

► می شود.     اجرا  علوی 

از  استان  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون      ◄
کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار   ۳۰ از  بیش  در  پاییزه  کشت  آغاز 

داد. خبر  استان 
جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  سالمی،معاون  علی  محمد 
 ۳۰ از  بیش  در  پاییزه  کشت  آغاز  به  اشاره  با  قم  استان  کشاورزی 

این  از  هکتار  هزار   ۲۵ گفت:  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار 
زیر  نیز  هکتار  هزار  و  گندم  هکتار  هزار  چهار  جو،  کشت  زیر  اراضی 

می رود. کلزا  کشت 
تریتیکاله،  جمله  از  جدید  کشت های  برای  امسال  افزود:  او   

ایم. کرده  ریزی  برنامه  کاملینا  و  علوفه ای  چغندر 

 ۲۰ جو،  تن  هزار   ۱۰۰ حدود  ساالنه  قم  استان  در  گفت:  سالمی 
می شود. برداشت  کلزا  تن  هزار   ۲ و  گندم  تن  هزار 

افزود:  استان  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
و  شده  ریزی  برنامه  هم  پاییزه  کشت  برای  نیاز  مورد  کود  توزیع  برای 

► است.   شده  سازی  ذخیره  شیمیایی  کود  نیاز  حد  به 

مدیرکل دفتر فنی استانداری خبرداد؛

● پیگیری برای رفع اختالفات در زمینه بافت تاریخی شهر قم    ●

آگهی فقدان سند مالکیت اخطاریه ماده 101 – اموال منقول
آقای نبی اسدزاده طی وکالتنامه شماره ۲۱۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ تنظیمی دفترخانه ۲۹ اراک  اعالم 
داشته که ششدانگ یک باب اپارتمان به پالک ۳۵۸۰ فرعی از ۲۹۲ اصلی، سند با شماره ۳۵۸۵۳۴ ب/۹۳ 
به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپاه علی ابن ابیطالب قم با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۳۴۷۱ طی دفتر 
و  گردیده  مفقود  مزبور  مالکیت  سند  انگاری،  سهل  علت  به  و  است  شده  تسلیم  و  صادر   ۳۴۲ صفحه   ۲۴۸
نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  ۱ اصالحی  تبصره  استناد  به  لذا  است.  نموده  را  المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۷۳۱(  
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه  

بدینوسیله به ورثه مرحوم علی قراگوزلو: پریناز قراگوزلو و رستم قراگوزلو و مائده قراگوزلو اخطار می گردد:
در موضوع پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۱۰۰۶۹۶ متعهد: پریناز قراگوزلو و رستم قراگوزو و طیبه عیسی آبادی 
و علی قراگوزلو و کبری بکند و مائده قراگوزلو – متعهدله: طیبه عیسی آبادی که خط تلفن همراه به شماره 
ریال(  میلیون  ده  و  )صد  ریال   ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  قراگوزلو  علی  مرحوم  به  متعلق   ۰۹۱۲۵۶۹۵۵۹۲
ارزیابی  مبلغ  به  است. چنانچه  گردیده  ارزیابی  قم  استان  تلفن  و  تابلوساز  و  الکتریک  اتحادیه صنف  توسط 
اعتراض دارید پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطار به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیئت سه نفره کارشناسی 
تجدید نظر به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال واریز به حساب توسعه خدمات حقوقی مرکز وکال و کارشناسان قوه 
توضیح است پس  به  نمایید. الزم  اعالم  واحد  این  به  کتبًا  را  اعتراض خود  تا  قضائیه فرصت خواهید داشت 
از اتمام فرجه قانونی به  تقاضای بستانکار خط همراه مذکور به مزایده گذاشته می شود.)م الف ۱۵۷۳۷(

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

 ورزش بخشنامه ای، عامل سالمتی 
نیست!            

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
تفریحات سالمی  از جمله  توان  را می  تربیت بدنی  و   ورزش 
بلکه خود  ندارد،  انسان ها  با سالمت  تنها منافاتی  نه  نامید که 
داروی بسیاری از امراض است و اکثر پزشکان ورزش را در کنار 
توصیه  بیماران خود  به  و شیوه های درمانی  پروسیجر ها  سایر 
از علوم  بتوان فصل مشترک بسیاری  را  می کنند. شاید ورزش 
روان  مختلف  مکاتب  در  تنها  نه  که  نامید  پزشکی  و  انسانی 
شناسی و پزشکی دشمنی ندارد، بلکه مکملی نیز برای درمان 
محسوب  مزمن  و  ناشناخته  جسمی  و  روانی  و  روحی  امراض 

شود. می 
زیبایی ها،  از  شدن  بهره مند  به  اصواًل  نیز  اسالم  مبین  دین 
راستا  آور اهمیت می دهد. در همین  و عوامل نشاط   شادی ها 
و  تیراندازی   ، کشتی   ، سوارکاری   ، شنا  نظیر  ها  ورزش  برخی 
به  اسالم مسلمانان  از صدر  و  است  توصیه شده  اسالم  در    ...
بنابراین ورزش و تفریح نه تنها  اند.  این ورزش ها می پرداخته 
می  نشان  نیز  آن  به  توصیه  بلکه  ندارد  اسالم  روح  با  منافاتی 
جامعه  یک  واجبات  و  ضروریات  از  امر  این  به  پرداختن  دهد 

پویاست. و  سالم 
عضالني  کار  انجام  در  بهتر  راندمان  ایجاد  ورزش  هدف 
ورزش  اثر  در  باشد.  مي  بدن  بیشتر  چه  هر  سالمتي  تأمین  و 
ظاهر  دیرتر  خستگي  شده،  هماهنگ  و  منظم  بدن  حرکات 
گشته، عضالت و اندام خوش حالت و ورزیده و همراه با افزایش 
نیروي عضالت، مقاومت بدن زیادتر مي شود. ورزشهاي شادي 
فشارهاي  و  روحي  هاي  خستگي  بدني،  فعالیت  بر  عالوه  آور 
کننده  آرام  یك  و  کنترل  را  هیجانات  برد.  مي  بین  از  را  عصبي 
طوالني  باعث  مرتب  ورزش  باشد.  مي  ضرر  بدون  و  طبیعي 
شدن عمر مي شود. و به افراد کمك مي کند که از زندگي لذت 
بیشتر ببرند، و احساس ذوق و بهبودي عمومي بنمایند. مزیت 
بهترین وسیله  این است که ورزش  ارزش دیگر ورزش  با  بسیار 

است. شده  شناخته  مختلف  بیماریهاي  برابر  در  پیشگیري 
پیدا  در  ورزش  که  آید  می  بر  چنین  فوق  مطالب  برآیند  از 
بهبود  به  نتیجه کمك  و در  ناراحتي ها  از  راههاي رهایي  کردن 
تفریح  نوع  دارد.  مهمی  نقش  جامعه  رواني  و  بدني  بهداشت 
براي هر کس بستگي به ذوق و سلیقه وي دارد ولي بهتر است 
باشد. نیز  بدني  فعالیت هاي  و  ورزش  امکان شامل  در صورت 

شده  ذکر  مزایای  به  دستیابی  بر  عالوه  صورت  این  در  که  چرا 
در  و  شوند  می  مند  بهره  شادابی  و  نشاط  از  نیز  روان  و  روح   ،
می  باال  جامعه  در  فرد  عمومی  و  کلی  کارکرد  راندمان   نتیجه 
و  نیست  توپی  غیر  و  توپی  بازیهای  ورزش  از  منظور  البته  رود. 
پیاده  روی که باعث  هر فعالیتی هر چند کوتاه و مختصر مثل 

است. مفید  نیز  شود،  بدن  تحرک 
هر چند در سال های اخیر اقدامات فیزیکی) ساخت و ساز 
ها،  همایش  ها،  روی  پیاده  فرهنگی)  و  ورزشی(  های  سالن 
استانها  ورزش  ارتقاء  خصوص  در   )... و  ورزشکاران  از  تجلیل 
صورت گرفته است ولی ذکر این نکته ضروری است که ورزش 
در  مراسم  و  همایش  چند  برگزاری  یا  بخشنامه  چند  صدور  با 
قولی  به  و  شد  نخواهد  فراگیر  جامعه  در  بدنی  تربیت  هفته 
ریزی  برنامه  لزوم  نیست!  سالمتی  عامل  ای  بخشنامه  ورزش 
علمی،  استعدادیابی  مستمر،  مسابقات  برگزاری  مدت،  دراز 
پیشکسوتان،  تجارب  از  استفاده  شناس،  سر  مربیان  از  دعوت 
از  بخشی  تقبل  جهت  مختلف  های  نهاد  و  بانکها  از  دعوت 
انتقال  و  محالت  ورزش  به  توجه  ورزش،  جاری  های  هزینه 
بخشی از هزینه ها به این سمت، برگزاری دوره ها و کارگاه ای 
آموزشی، برگزاری مسابقات دانش آموزان در تابستان و ... می 
کند. کمک  جامعه  در  ورزش  شدن  گیر  فرا  و  پیشرفت  به  تواند 
موانع  دیگر  از  سالن  اجاره  و  ورزشی  تجهیزات  گرانی 
اگر  شک  بدون  شوند.  می  محسوب  جامعه  در  ورزش  گسترش 
این مملکت که در بین  از بودجه چند میلیاردی ورزش  بخشی 
می  شاباش  شهرستانی  متمول  تیم  چند  و  تهرانی  های  تیم 
شود، به ورزش شهرستان ها اختصاص پیدا کند، کلید معمای 

شود. می  پیدا  بسیاری  ی  عده  تحرکی  بی 
ورزش  مقوله  به  اندرکاران  دست  و  مسئولین  است  امید 
بسیاری  حل  کلید  ورزش  که  چرا  باشند  داشته  ای  ویژه  توجه 
با  است.  اقتصادی  حتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  معضالت  از 
ناهنجاری  از  بسیاری  مانع  توان  می  جامعه  در  ورزش  توسعه 
های اجتماعی شد که هزینه هنگفت دفع آنها به مراتب بیشتر 

بود. خواهد  جوانان  ورزش  منطقی  هزینه  از 

یادداشت

ارتباط با مدیرمسئول  
09۱276259۸7   



موج  گذشته  هفته  شنبه  پنج  از      ◄
دائمی  فیلترینگ  محتوای  با  جدیدی 
است  افتاده  راه  واتساپ  و  اینستاگرام 
قبل  روز  سه  سخنان  به  استنادشان  و 
این  تا  ولی  است.  کشور  کل  دادستان 
درباره  جدیدی  تصمیم  هیچ  لحظه 
حتی  و  نشده  گرفته  دائمی  فیلترینگ 
شورای  بود  گفته  تازگی  به  ارتباطات  وزیر 
جدیدی  جلسه  هیچ  مجازی  فضای  عالی 
دادگاهی  هیچ  همچنین  است.  نداشته 
نداده  حکمی  چنین  هم  قضاییه  قوه  در 

ست ا
والمسلمین  االسالم  حجه  اگرچه 
دادستان  مقام  در  منتظری  جعفر  محمد 
پلتفرم  این  به  جدی  انتقادات  کشور  کل 
و  بزرگان  از  بسیاری  مثل  و  داشته  ها 
مجازی  ازفضای   ، کشور  عالی  مقامات 
انتقاد کرده اما تا امروز هیچ یک از قضات 
ها  پلتفرم  این  بستن  برای  قضایی  حکم 
 ، داد  رخ  تلگرام  درباره  پیشتر  آنچه  مثل 

است. نیفتاده  اتفاق 
فیلتر  واتساپ  و  اینستاگرام  چرا 

؟ ند شد
شورای  صریح  تصمیم  فعلی  فیلترینگ 
است  کشور  وزیر  ریاست  به  کشور  امنیت 
وزیر  که  بود  مهرماه  اول  چهارشنبه   .
ممکن  داد  خبر  بار  اولین  برای  ارتباطات 
محدودیت  و  مقطعی  های  قطعی  است 
و  امنیتی  مسائل  دلیل  به  امنیتی  های 
وقوع  به  کشور  امنیت  شورای  تصمیم  با 
دلیل  به  و  روز  همان  عصر  از  بپیوندد. 
حوادث رخ داده پس از فوت مهسا امینی 
رو  بیگانگان  دخالت  با  که  اعتراضاتی  و 
سال  مثل  شد  سبب  رفت  می  خشونت  به 
امنیت  شورای  تصمیم   ۹۸ سال  و   ۹۶
اینترنتی  ارتباطی  های  مسیر  قطع  کشور 
فارس  و  تسنیم  که  بود  روز  همان   . باشد 
موقت  های  محدودیت  اعمال  تصمیم  از 
زیادی  بخش  فیلترینگ  و  اینترنت  برای 
ارتباطی  های  اپلیکیشن  و  ها  سایت  از 
احمد  بعد  روز  چند  دادند.  خبر  خارجی 
شورای  رئیس  و  کشور  وزیر  وحیدی 
گوی  و  گفت  در  حضور  با  کشور  امنیت 
محدودیت  این  کرد  تاکید  خبری  ویژه 
ادامه  شود  عادی  شرایط  که  زمانی  تا  ها 

داشت. خواهند 
چالش اقتصادی فیلترینگ برای دولت
متعددی  آمار  گذشته  روزهای  در 
فیلترینگ  از  ناشی  های  خسارت  درباره 
است.  شده  منتشر  کشور  اقتصاد  بر 
بعد  و  اخیر  های  سال  در  بار  اولین  شاید 
اقتصاد  گزارش  که  بود  کرونا  بحران  از 
دیجیتال  اقتصاد  ملی  سازمان  دیجیتال 
نشان داد حجم این اقتصاد از نظر بزرگی 
به باالترین سطح خود در سال های اخیر 
رسیده است. این گزارش اما نکات ظریف 
وابستگی  آنها  از  یکی  داشت.  بسیاری 
اجتماعی  های  شبکه  به  آمار  این  باالی 
آنها  راس  در  و  اجتماعی  های  شبکه  بود. 
نفوذ  بازار  این  بر  ۸۰ درصد  تا  اینستاگرام 
داشتند. پس از آن نیز اعالم شد سه ونیم 

اینستاگرام  به  مرتبط  اشتغال  میلیون 
روبرو  چالش  با  اخیر  های  فیلترینگ  در 
ده  تا  زندگی  بر  که  مارکتی  است.  شده 
کنار  در  است.  بوده  گذار  اثر  نفر  میلیون 
رصد  جهانی  مرجع  بالکس  نت  این 
دسترسی  قطع  ساعت  هر  ضرر  اینترنت 
 ۱.۵ تا  را  ایران  در  الملل  بین  اینترنت  به 
میلیون دالر اعالم کرد که ضرب این عدد 
اجرای  روزهای  تعداد  و  ساعت   ۲۴ در 
روزش  شانزدهمین  وارد  که  فیلترینگ 
بررسی  قابل  و  بزرگ  رقمی  است،  شده 
که  دهد  می  قرار  مسئوالن  روی  پیش  را 

و  امنیتی  تصمیمات  مقابل  در  اگرچه 
تلقی  پذیر  توجیه  حتما  دورهموقت  در 
بررسی  به  نیاز  مدت  بلند  در  اما  شود  می 
زارع  عیسی  اخیر  های  گفته  دارد.  مجدد 
پور وزیر ارتباطات نشان می دهد به دلیل 
اطالعات  ملی  شبکه  کامل  تکمیل  عدم 
حال  در  اگرچه  که  است  عاملی  خود 
 ، پروژه  درصدی   ۵۰ تا  پیشرفت  با  حاضر 
اینترنت ملی  بر بستر  شبکه داخلی کشور 
بدون قطعی و تهدید حمله های هکری و 
قطعی سرورهای بزرگ و اصلی پیش رفته 
اینترنت ملی کامل  زنجیره  اما چون  است 
این   ، دارد  نیاز  زمان  سالی  چند  و  نیست 
طوالنی  توانند  نمی  عمال  ها  محدودیت 
پهنای  به  دسترسی  و  شوند  اعمال  مدت 
مدت  طوالنی  نیست  قرار  الملل  بین  باند 
کشور  اینترنت  گیری  تصمیم  دایره  از 

شود. حذف 
روزگار پر خبر موافقان طرح صیانت
را  خبری  از  پر  روزهای  اخیر  اتفاقات 
کرده  آغاز  صیانت  طرح  موافقان  برای 
است. افرادی چون آل داود و مومن نسب 
را  تالش  بیشترین  اخیر  های  سال  در  که 
اعمال محدودیت  و  فیلترینگ  ایجاد  برای 
کردند  می  مطرح  الملل  بین  اینترنت  بر 
این  نمایندگانحامی  از  تعدادی  همراه  به 
بزنگاهی  را  آمده  بدست  فرصت   ، طرح 

شاهراه  بستن  برای  دانند  می  تاریخی 
دائم  فیلترینگ  و  الملل  بین  اینترنت 
این  در  خارجی.  اجتماعی  های  شبکه 
ابراهیم  سید  شخص  و  دولت  اما  مسیر 
دفعتی  اجرای  موافق  داده  نشان  رئیسی 
ندارد  قصد  و  نیست  تصمیمی  چنین 
سید  بزند.  رقم  را  تصمیمی  چنین 
انتخاباتی  کارزار  در  که  رئیسی  ابراهیم 
دلیل  به  گذارد  نمی  بود  کرده  تاکید  اش 
و  کسب  با  مردم  معیشت  خوردن  گره 
های  بازی  حتی  و  اینستاگرام  در  کار 
این  برای  محدودیتی   ، کامپیوتری 

این  و  شود  ایجاد  درآمدزایی  بسترهای 
برای  تهران  ترک  از  پیش  حتی  را  جمله 
رسانه  با  گو  و  گفت  در  نیویورک  به  سفر 
روزها  این  اگرچه  کرد،  تجدید  آمریکایی 
های  شبکه  و  اینترنت  سرنوشت  درباره 
ارتباطاتش  وزیر  اما  کرده  سکوت  مجازی 
در  مردم  معیشت  مسئله  داشته  تاکید 
الله  عزت  و  است  مهم  کارها  و  کسب  این 
اعالم  میراث  و  گردشگری  وزیر  ضرغامی 
هستند  مقطعی  ها  محدودیت  این  کرده 
باال  سرعت  و  کیفیت  با  اینترنت  بزودی  و 
الملل  بین  باند  بهپهنای  دسترسی  با 
حتی  او  و  گیرد  می  قرار  مردم  اختیار  در 
نعمتی  را  اجتماعی  و شبکه های  اینترنت 
سبب  که  دانسته  اسالمی  انقالب  برای 
بدون  را  مان  دستاوردهای  بتوانیم  شده 

کنیم، معرفی  جهانیان  به  سانسور 
شبکه  و  اینترنت  تنگاتنگ  اراباط  این 
حتی  که  است  شکلی  به  اجتماعی  های 
یک  شماره  مرد  تهرانی  آقا  مرتضی 
طرح  اصلی  حامی  و  طراح  و  پایداری 
گویش  و  گفت  جدیدترین  در  هم  صیانت 
شیوه  این  کرده  اعالم  فیلترینگ  رد  با 
دیروز  که  سخنانی  در  او   . نیست  جوابگو 
رسانه ها  دیگر  و سپس  فرارو  در  قولش  از 
مطرح شد درباره طرح صیانت گفت:»دو 
را  ما  مجلس  نماینده  چند  است  سال 

این  اند.«  داشته  نگه  تصویبش  معطل 
می  نشان  که  دارد  ای  ادامه  اما  انتقاد 
فعال  هم  ها  چی  پایدازی  حتی  دهد 
هایی  پلتفرم  بستن  سمت  به  رفتن  قصد 
کار  و  کسب  فعالیت  بستر  آن  بر  مردم  که 
فیلترینگ  است»  گفته  او  ندارند.  را  دارند 
و  کسب  که  شرایطی  در  ها  پلتفرم  این 
خورده  گره  آنها  به  مردم  زندگی  و  کار 
راهکار   » نیست.  درستی  کار   ، است 
پیام  شبکه  از  حمایت  البته  تهرانی  آقا 
زارع  که  حرفی  است.  داخلی  های  رسان 
بر  است  داشته  تاکید  باری  چند  هم  پور 

نوشته  طلبه   ۵ را  ایتا  اجرایش؛»ببینید 
را  خودمان  اجتماعی  شبکه  باید  ما  اند 
باشد  بهتر  واتساپ  از  که  چیزی  بسازیم. 
کنند.« انتخابش  رضایت  با  مردم  خود  تا 

از  بسیاری  حمایت  اخیر  های  سال  در 
های  رسان  پیام  و  اجتماعی  های  شبکه 
نظر  از  چندانی  اقبال  اما  شده  داخلی 
بدست  توسعه  و  زیرساخت   ، تکنولوژی 
از  خیلی  اخیر  بحران  این  در   . نیاوردند 
مخاطب  کسب  به  موفق  ها  پلتفرم  این 
به  ایتا  مثل  هم  تعدادی  و  نشدند  جدید 
عضو  جلوی   ، شبکه  محدودیت  دلیل 
درحالی  این  بستند.  را  جدبدشان  گیری 
ها  فیلترینگ  مدت  تمام  در  که  است 
سرورهای  شبکه  با  توانست  تلگرام 
ملی  اینترنت  ها  محدودیت  حتی  مجازی 
را دور بزند و بار دیگر کاربرانش از مرز ۴۵ 

رود! فراتر  نفرهم  میلیون 
اخبار  اساس  بر  و  شرایط  این  با 
فعال  گفت  توان  می  لحظه  این  تا  منتشره 
و  اینستاگرام  دائم  فیلترینگ  بر  تصمیمی 
واتساپ وجود ندارد و دیروز حتی اخباری 
صفحه  و  پلی  گوگل  فیلتر  رفع  درباره 
بیشتری  تعداد  برای  جست و جوی گوگل 
اپراتورهای  روی  بر  اینترنت  کاربران  از 

است. شده  اعالم  مختلف 
واتساپ  و  اینستاگرام  سرنوشت  اینکه 

مشخص  هنوز  شود؟  می  چه  نهایت  در 
های  بخش  روزها  همین  در  اما  نیست 
در  صیانت  طرح  برای  آنچه  از  زیادی 
در  و  شدند  اجرایی  بود  شده  گرفته  نظر 
همچنان  فیلترینگ  هم  مقابل  سوی 
که  زیادی  عده  برای  ها  فیلترشکن  با 
شبکه  و  الملل  بین  اینترنت  به  دسترسی 
گشا  گره  خواستند  می  را  اجتماعی  های 
فروشندگان  نصیب  بزرگی  درآمد  شده، 
زیادی  هزینه  البته  و  شده  ها  فیلترشکن 

است. داشته  دولت  برای  فیلترینگ 
شبکه  توسعه  باید  البته  ها  این  به 

که  افزود  هم  را  ای  ماهواره  اینترنت 
مالکینش در روزهای اخیر مدام از تپسعه 
در  المللی  بین  مجوزهای  و  اجازه  بدون 
هم  آمریکا  دولت  و  گفتند  سخن  ایران 
گسترش  از  جویانه  مداخله  اقداماتی  در 
حتی  و  کرده  حمایت  ایران  در  شبکه  این 
را  زمینه  این  در  ها  تحریم  از  ای  پاره 
انتقاد  با  که  اقداماتی  است.  کرده  حذف 
شبکه   . است  شده  مواجه  ایران  شدید 
توسعه  مثل  احتماال  آن  گسترش  که  ای 
پور  زارع  و  است  ناپذیر  اجتناب  ماهواره 
حال  در  بود  گفته  اگرچه  ارتباطات  وزیر 
به دلیل محدودیت های تجهیزاتی  حاضر 
جلوی  توان  می  المللی  بین  مقررات  و 
همه گیر شدنش را گرفت اما اذعان کرده 
ای  ماهواره  اینترنت  خاصیت  بود:»این 
پذیرش  محدودیت  توان  نمی  که  است 

کرد.«
طرح  اجرای  مدت  بلند  در  که  چالشی 
برای  را  اینترنت  برای  کننده  محدود  های 
دولت مردان و موافقان اجرای طرح های 
و  سخت  صیانت  چون  کننده  محدود 
ماند  نمی  ای  چاره  و  کند  می  تر  سخت 
برای شان غیر از ایجاد شبکه هایی که در 
مزیت  از  چنان  خارجی  با همتایان  رقابت 
مخاطب  که  باشند  برخوردار  برتر  های 

► برگزیندشان.   اختیاری 
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وزیرارتباطات حرف هایش را در خبرگزاری دولت تکذیب کرد: 

برنامه ای برای فیلترینگ 
اینستاگرام نداشتیم و نداریم!

از  خبر  پور  زارع  عیسی  از  نقل  به  ها  رسانه  از  بسیاری  که  درحالی 
فیلترینگ دائم اینستاگرام و واتساپ داده اند ، او در گفت و گو با ایرنا 
این  فیلترینگ  برای  ای  برنامه  است  گفته  و  کرده  تکذیب  را  خبر  این 
ابراهیم  سید  که  است  پلتفرمی  اینستاگرام  ندارد.  و  نداشته  پلتفرم 
مردم  کار  و  کسب  برای  آن  از  اش  انتخاباتی  های  برنامه  در  رئیسی 

بود. کرده  حمایت 
و  کسب  از  است:»  گفته  ایرنا  به  خود  مصاحبه  در  پور  زارع  عیسی 
که  طور  این  او  کنیم.«  می  حمایت  اینترنتی  دیده  آسیب  کارهای 
از قولش نوشته ، گفته است:» تهیه و تدوین  خبرگزاری رسمی دولت 
داخلی  پلتفرم هایی  به  که  کارهایی  و  کسب  برای  حمایتی  بسته 
اینستاگرام نداشتیم  برای فیلترینگ  برنامه ای  و  مهاجرت کنند، داریم 
ایجاد  اینترنت  خصوص  در  که  محدودیت هایی  پی  در  نداریم.«  و 
فعالیت  اینترنت  بستر  در  که  کارهایی  و  کسب  از  بسیاری  بود،  شده 

شدند. مشکل  دچار  می کردند، 
مرکز  افتتاح سایت  مراسم  در حاشیه  ارتباطات  وزیر  زارع پور«  »عیسی 
نام  به  ایران  سنجشی  ماهوارهای  از  بهره برداری  و  عملیات  کنترل، 
جبران  درباره  ایرنا،  سوال  به  پاسخ  در  و  خبرنگاران  جمع  در  »خیام« 
امور  وزارت  با  خوبی  تعامل  گفت:»  کارها،  و  کسب  به  وارده  خسارت 
اقتصادی و دارایی در این خصوص ایجاد شده است.ما یک برنامه برای 
نظر  در  کنند،  مهاجرت  داخلی  پلتفرم هایی  به  که  کارهایی  و  کسب 
معافیت  مانند  حمایتی  بسته  یک  اقتصاد  وزارت  کمک  با  و  گرفته ایم 
است.« شده  پیش بینی  آنها  برای  قبیل،  این  از  تسهیالتی  و  مالیاتی 

از  کار  و  کسب  برخی  مورد  در  که  اخباری  خصوص  در  ارتباطات  وزیر 
جمله دیجی کاال منتشر شده است، نیز گفت:» این مسائل را باید حل 

کنیم.«
زارع پور همچنین در خصوص فیلترینگ اینستاگرام، اعالم کرد:»چنین 
از  ها  رسانه  دیگر  که  است  این درحالی  نداریم.«  و  نداشتیم  برنامه ای 
قول وزیر ارتباطات نوشته اند او گفته اینستاگرام و واتساپ تنها پلتفرم 
هایی هستند که محدودیت های شان ادامه پیدا کرده و این دو پلتفرم 
برای  مناسبی  بستر  پذیرند  نمی  را  اسالمی  جمهوری  قوانین  چون 
دو  این  دائم  فیلترینگ  را  معنایش  که  ای  جمله  نیستند.  کار  و  کسب 
وزیر  قول  از  را  خبر  این  دولت  خبرگزاری  حاال  اما  اند  دانسته  پلتفرم 
تکذیب کرده است و به نظر می رسد دولت قصد ندارد در شرایط فعلی 
آن  به  مردم  از  زیادی  زندگی جمع  که  اینستاگرام  دائم  فیلتر  به شایعه 

بزند. گره خورده دامن 

سخنگوی شورای نگهبان: 
مجلس قانون اصالح شیوه 
گشت ارشاد را اصالح کند ، 

بررسی می کنیم
قانونی  اختیار  گفت:  ارشاد  گشت  شیوه  اصالح  درباره  نظیف  طحان 
یا اصالح  از طریق طرح و الیحه موضوعی را تصویب  مجلس است که 
ارسال  نگهبان  شورای  به  رابطه  این  در  مصوبه ای  که  درصورتی  کنند. 

گرفت. خواهیم  تصمیم  آن  خصوص  در  شود، 
هادی طحان نظیف در نشست خبری پس از ارائه گزارش بررسی های 
برخورد  با  خواص  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نگهبان،  شورای 
اقدام  شدند،  کشور  در  مرج  و  هرج  موجب  اخیر  تحوالت  در  نادرست 
روشن  قانونی  معیارهای  این حوزه چیست، گفت:  در  نگهبان  شورای 
است؛ هرچه خالف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خالف قانون باشد 
و مدنظر شورای نگهبان  توسط مراجع ذی صالح مشخص خواهد شد 

گرفت. خواهد  قرار 
از  رییسی  آقای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
مطرح  مجلس  رییس  سوی  از  که  ارشاد  گشت  برخورد  شیوه  اصالح 
شده استقبال کرده اند، در صورتیکه چنین اصالحی در قانون صورت 
قانونی  اختیار  گفت:  بود،  خواهد  چه  نگهبان  شورای  پاسخ  بگیرد 
یا اصالح  از طریق طرح و الیحه موضوعی را تصویب  مجلس است که 
ارسال  نگهبان  شورای  به  رابطه  این  در  مصوبه ای  که  درصورتی  کنند. 

گرفت. خواهیم  تصمیم  آن  خصوص  در  شود 
اساسی  قانون   ۵0 اصل  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طحان نظیف 
در  تفسیر  به  نیاز  معموال  گفت:  است،  نگهبان  شورای  تفسیر  نیازمند 
و مراجع درخواست کننده تفسیر هم مشخص  خالل اجرا رخ میدهد 
شورای  باشند  داشته  تفسیر  درخواست  مربوطه  مراجع  اگر  هستند. 

کرد. خواهد  اقدام  تفسیر  به  نسبت  نگهبان 
شورای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  نگهبان  شورای  سخنگوی 
ایرادات  این  آیا  داشتند،  ایراداتی  آرا  شفافیت  طرح  به  نسبت  نگهبان 
ایرادات ما برطرف شده است و صرفا  اکثر  برطرف شده است، گفت: 
چند مورد باقی مانده که به مجلس ارسال شده است. طبیعتًا اگر کار 
قرار  صحن  دستور  در  باید  باشد  شده  تمام  تخصصی  کمیسیون  در 

شود. ارسال  نگهبان  شورای  به  مجددا  و  بگیرد 
ایجاد  که  شرایطی  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طحان نظیف 
شده آیا الزم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که 
توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می گیرند 
قانون  طبق  هم  نگهبان  شورای  و  بگذاریم  احترام  مردم  نظر  به  باید  و 
عمل می کند. افرادی که بر سر کار می آیند از دل جریان های سیاسی 
در  را  خود  مسئولیت  سیاسی  جریان های  است  الزم  و  آمده اند  بیرون 

بپذیرند. رابطه  این 

خبـر جدیدترین گمانه زنی ها درباره سرانجام فیلترینگ های اخیر

● محدودیت واتساپ و اینستاگرام همیشگی ست؟   ●
جدی ترین حامی طرح صیانت: فیلترینگ کارساز نیست!

رییس اداره امور عشایری قم: 

● یک هزار و 500 هکتار از مراتع واگذار شده عشایر قم بازگردانده شد    ●
◄    رییس اداره امور عشایر قم گفت: 
ییالقی  مراتع  از  هکتار   ۵۰۰ و  یک هزار 
استان  زرندیه  در  قم  عشایر  شده  واگذار 

شد. بازگردانده  مرکزی 
ایرنا  با  گفتگو  در  تندرو  محمود 
ملی  روز  مهرماه  پانزدهم  به مناسبت 
مناطقی  حفظ  داشت:  بیان  عشایر، 

دارند  تردد  آن ها  در  استان  عشایر  که 
همین  در  و  است  مهمی  بسیار  موضوع 
مرتعداری  طرح  اجرای  پیگیری  رابطه، 
مجدد  واگذاری  از  جلوگیری  راستای  در 
کار  دستور  در  شده  بازگردانده  مناطق 
قرار  قم  استان  عشایری  امور  اداره 

. ست فته ا گر

فعالیت های  سایر  به  ادامه  در  وی 
عشایر  به  کمک  برای  قم  در  شده  انجام 
اداره  افزود: فعالیت مستقل  و  اشاره کرد 
۱۸ سال توقف  از  امور عشایر استان پس 
اعتباری  کد  اخذ  با  همچنین  و  شد  احیا 
و  استانی  اعتبارات  بار،  نخستین  برای 
در  عشایری  طرح های  اجرای  برای  ملی 

شد. جذب  قم 
آبرسانی  طرح  اجرای  داد:  ادامه  وی 
آن  در  استان  عشایر  که  مناطقی  به  سیار 
مهمی  طرح های  دیگر  از  دارند  حضور 
انجام  قم  در  اخیر  سال های  که  است 
توجهی  قابل  حد  تا  توانسته  و  می شود 
منابع  کمبود  وضعیت  از  عشایر  نگرانی 

کند. حل  را  آبی 
نصب  رابطه  همین  در  گفت:  تندرو 
پنج  در  ساخته  پیش  سیمانی  تانکرهای 
متر   ۶۰ حجم  با  عشایر  استقرارگاه  محل 
لیتری  یک هزار  تانکرهای  توزیع  مکعب، 
بین  عدد   ۱۲۰ تعداد  به  اتیلنی  پلی 
عشایر کوچ رو و تحویل کامیون تانکر دار 
نیاز  مورد  تجهیزات  دیگر  و  سیار  آبرسانی 

گرفت. صورت  استان  عشایر  به 
در  مشارکت  همچنین  افزود:  وی 
پروژه  از  شرب  آب  انتقال  طرح  اجرای 
قوجه  فرعی  در  تهران(   – قم  )محور  قیام 
میلیارد   ۳۶ بر  بالغ  اعتباری  با  داغی 
انتقال  طرح  اجرای  در  مشارکت  ریال، 
)صید  مسیله  دشت  روستاهای  شرب  آب 
جعفرآباد،  آباد،  مشک  باقرآباد،  آباد، 
بر  بالغ  اعتباری  با  کورگل(  آباد  علی 
چشمه  آب  انتقال  و  ریال  میلیارد  هشت 
در مراتع ییالقی قره قوزای و بهره برداری 
۱۷ میلیارد ریال  از آن با اعتباری بالغ بر 

توسط  گرفته  صورت  اقدام های  جمله  از 
موضوع  با  رابطه  در  قم  عشایر  امور  اداره 
به  استان  عشایر  نیاز  مورد  آب  تامین 

می آید. شمار 
تعاونی  شرکت  احیاء  داد:  ادامه  وی 
سوله  احداث  بهشتی،  شهید  عشایری 
راستای  در  دام  خوراک  کارخانه  و  انبار 
نیاز  مورد  دامی  نهادهای  توزیع  و  تهیه 
سوخت  و  آرد  سهمیه  برقراری  عشایر، 
شرکت  و  غله  اداره  همکاری  با  عشایر 
احداث  و  قم  نفتی  فرآورده های  ملی 
استقرار  مناطق  در  خورشیدی  پنل های 
است  اقدام هایی  دیگر  از  استان  عشایر 
صورت  قم  در  عشایر  از  حمایت  برای  که 

. ست گرفته ا
حضور  قم  در  عشایری  خانوار   ۳۱۵
متوسط  طور  به  عشایر  هرخانواده  دارند؛ 
می توان  حساب  این  با  دارد،  عضو   ۶
از  نفر  هزار   ۲ حدود  استان  این  در  گفت 
فعالیت  و  زندگی  مشغول  کشور  عشایر 

. هستند
میش  شاهسون،  کلکو،  ایل  بر  عالوه 
دیگری  عشایر  کتی،  و  عرب  زند،  مست، 
براساس  و  دارند  قم حضور  استان  در  هم 
عشایر  از  پذیرایی  در  قم  تاریخی،  منابع 
استان های  به  نسبت  باالتری  قدمت 

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۲۹۹ شماره  رأی  ۱ـ 
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۸۴ آقای مصطفی پولچی فرزند اسماعیل در قسمتی 
مترمربع   ۱۲۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
نامه عادی  از ۲۱۷۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  پالک شماره فرعی 
و خریداری مع الواسطه از علی بیگدلی صفحه ۴۵۸ دفتر ۲۶.) م الف ۱۴۷۳۰(

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۸۵۹ شماره  رأی  ۲ـ 
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۷۵ ملک نساء زرافشانی فرزند محمودعلی در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۵ مترمربع پالک 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۳۹ از  فرعی   ۱ شماره 
الف  م   (.۸۰ ۱۰۳دفتر  صفحه  بابانظر  محبی  اسکندر  از  الواسطه  مع  خریداری 

 )۱۴۷۳۱

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۸۶۲ شماره  رأی  ۳ـ 
ششدانگ  اله  فتح  فرزند  اختیار  احمد  فاطمه   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۸۴
شماره   پالک  مترمربع   ۹۵/۱۱ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
فرعی از ۲۱۹۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
ابراهیم  از حسین و جواد شریف زاده و صدیقه و احترام نصرالهی وارث  الواسطه 

)۱۴۷۳۲ الف  م  نصرالهی.) 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۵۸۵ شماره  رأی  ۴ـ   
از سه  در قسمتی  نعمت  فرزند  ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۹۷ مهدی خدادادی 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷۸/۵۲ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۳۰۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
الکترونیک ۶۱۷۱ -  آقا قربانی ثبت دفتر  از علی  الواسطه  عادی و خریداری مع 

 )۱۴۷۳۳ الف  م   (.۱۴۰۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۵۸۶ شماره  رأی  ۵ـ 
از سه  ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۹۸ نسیم میم باشی فرزند مسعود در قسمتی 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷۸/۵۲ 

مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۳۰۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
الکترونیک ۶۱۷۱ -  آقا قربانی ثبت دفتر  از علی  الواسطه  عادی و خریداری مع 

 )۱۴۷۳۴ الف  م   (.۱۴۰۱
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۷/۲
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

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

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

چرا برخی از کودکان بیشتر از دیگران خطر می کنند؟   

●  ثروت و موقعیت اجتماعی والدین  بر رفتارهای مخاطره آمیز کودک تأثیر می گذارد     ●
والدین  اجتماعی  موقعیت  و  ثروت      ◄
کودک  مخاطره آمیز  رفتارهای  بر  می تواند 
خطرپذیر  کودکان  از  برخی  بگذارد؛  تأثیر 
ایمن  بازی  به  تمایل  دیگر  برخی  هستند، 
اساس  بر  فقط  تفاوت ها  این  آیا  اما  دارند 
در  کودکان  که  محیط هایی  یا  است  شخصیت 
به  آنان  تمایل  به شکل گیری  قرار می گیرند  آن 

می کند؟ کمک  خطرپذیری 
جدید  تحقیق  نتایج  نوروساینس،  از  نقل  به 
اجتماعی  توسعه  آزمایشگاه  محققان  توسط 
نشان  آمریکا  بوستون  دانشگاه  یادگیری  و 
اجتماعی- پیشینه های  با  کودکان  که  می دهد 
موقعیت های  در  وقتی  مختلف  اقتصادی 
متفاوتی  تصمیم های  دارند،  قرار  پرخطر 

. می گیرند
دانشیار  و  محققان  از  یکی  بلیک  پیتر 
دانشگاه  علوم  و  هنر  کالج  روان شناسی 
روان شناسان  حالی که  در  می گوید:  بوستون 
و  ثروت  که  کرده اند  مطرح  را  نظریه  این 
بر  است  ممکن  والدین  اجتماعی  موقعیت 
تأثیر  فرزندانشان  خطرپذیری  ترجیحات 
را  تجربی  شواهد  اولین  تحقیق  این  بگذارد، 
می کند. ارائه  فرضیه  این  از  حمایت  برای 

یافته ها  این  امیدوارم  کرد:  بیان  بلیک 
توسط  آینده  مطالعات  سایر  نتایج  همچنین 
تغییر  را  دیدگاه ها  افراد  سایر  و  ما  آزمایشگاه 
ارائه می کند که  را  این تحقیق شواهدی  دهد. 
دوران  در  پرخطر  تصمیم های  می دهد  نشان 
ضعیف  درک  منعکس کننده  همیشه  کودکی 
شاید  کودکان  نیستند.  کنترلی  خود  فقدان  یا 
به طور  آید،  به نظر  منطقی  شرایط  زمانی که 
که  زمانی  و  کنند  انتخاب  را  خطر  منطقی 

کنند. اجتناب  خطر  از  نیست  اینطور 
والدین،  امید است  بلیک خاطر نشان کرد: 
حال  در  را  کودکی  که  دیگرانی  و  معلمان 

فکر  و  مکث  می بینند،  پرخطر  انتخاب های 
با  تصمیم هایی  چنین  است  ممکن  که  کنند 

باشد. منطقی  کودک  شرایط  به  توجه 
به عنوان  که  بلیک  تحقیق  پشت  فرضیه 
شناخته  رشدی  خطر  به  حساسیت  نظریه 
حیوانات  رفتار  نحوه  مشاهدات  از  می شود، 
نشات  غذا  جستجوی  موقعیت های  در 
می کند  پیشنهاد  نظریه  این  است.  گرفته 
می گیرند  یاد  رشد  حال  در  ارگانیسم های  که 
در  اساس  بر  خطر  مختلف  راهبردهای  از  که 
نیازهایشان  حدود  و  منابع  بودن  دسترس 

کنند. استفاده 
تغذیه  به خوبی  که  روباهی  مثال،  به عنوان 
به   غذا  کمی  مقدار  زمانی که  است،  شده 
برای  که  است  بعید  دارد،  دسترس  در  راحتی 
خطرناکی  قلمرو  وارد  بزرگ  غذایی  وعده  یک 
احتمال  به  گرسنه  روباه  حال،  این  با  شود. 

می کند. خطر  بزرگ  شام  یک  برای  زیاد 
این  انسانی  کاربردهای  ارزیابی  برای 
هاروی  ترزا  همکارش،  و  بلیک  نظریه، 
آیا  که  دریابند  تا  دادند  انجام  آزمایشی 
اساس  بر  کودکان  خطرپذیری  اولویت های 
اندازه  و  اجتماعی-اقتصادی  موقعیت 
خیر. یا  است  متفاوت  شده  ارائه  پاداش های 
تحقیق  این  در  ساله   ۱۰ تا   ۴ کودک  ده ها 
تحقیقاتی  سایت  چندین  در  که  کردند  شرکت 
به  شد.  انجام  علوم  موزه  جمله  از  بوستون  در 
هر کودک این حق انتخاب داده شد که تعداد 
را  چرخ  یک  یا  بپذیرد  را  برچسب  مشخصی 
گرفتن  برای   ۵۰/۵۰ شانسی  تا  بچرخاند 
هیچکدام  یا  باشد  داشته  بیشتر  برچسب های 

باال. شده  ذکر  موارد  از 
اطمینان  که  آسان  تمرین  دور  چند  از  پس 
درک  را  تکلیف  شرکت کنندگان  می داد 
سخت تری  انتخاب های  کودکان  به  می کنند، 

)نگه داشتن  بزرگ  پاداش  با  گزینه ای  جمله  از 
شانس  برای  چرخاندن  یا  برچسب،  چهار 
یک  و  هیچ کدام(  یا  برچسب  هشت  دریافت 
دو  )نگه داشتن  کوچک  پاداش  با  گزینه 
برای شانس گرفتن چهار  یا چرخش  برچسب، 

شد. داده  هیچ کدام(  یا  برچسب 
شرکت  آزمایش  در  کودکان  که  حالی  در 
جمعیت شناختی  فرم های  آنان  والدین  کردند، 
سطح  مورد  در  سواالتی  شامل  که  کردند  پر  را 

بود. والدین  درآمد  و  تحصیالت 
را  خود  داده های  محققان  که  هنگامی 
کودکان  که  دریافتند  کردند،  تحلیل  و  تجزیه 
اجتماعی- وضعیت  با  خانواده هایی  در 

در  کودکان  به  نسبت  پایین تر  اقتصادی 
احتمال  باالتر،  موقعیت  دارای  خانواده های 
چرخ  چرخاندن  و  خطرپذیری  برای  بیشتری 
وضعیت  داشتند.  بزرگ  پاداش  با  آزمایشی  در 
در  معنی داری  تفاوت  اقتصادی  و  اجتماعی 

نکرد. ایجاد  کوچک  پاداش  با  کارآزمایی 
وضعیت  که  بچه هایی  کرد:  اظهار  بلیک 
از  داشتند،  پایین تری  اجتماعی-اقتصادی 
مانند  و  پیروی  نظریه  پیش بینی شده  الگوی 
بیشتری  احتمال  کردند.  رفتار  گرسنه  روباه 
خطر  بزرگ تر  پاداش  دریافت  برای  که  داشت 
کمتر  ارزش  با  پاداشی  به  نوبت  وقتی  و  کنند 
می کردند  انتخاب  را  خاصی  گزینه  می رسید، 

آورند. به دست  چیزی  تا 
داد  نشان  همچنین  تحقیق  این  نتایج 
تصمیمات  دختران  از  بیشتر  پسران  که 
جنسیتی  تفاوت های  اما  می گیرند  پرخطر 
عالقه  مورد  اجتماعی-اقتصادی  الگوهای  بر 
هیچ  تحقیق  این  نداشت.  تأثیری  محققان 
خطرپذیری  اولویت  در  سن  اساس  بر  تفاوتی 

نداد. نشان 
می کند  تالش  که  می گوید  بلیک 

پایین تر  سطح  از  را  بیشتری  خانواده های 
مشارکت  اجتماعی-اقتصادی  مقیاس 
شرکت کننده  خانواده های  بیشتر  زیرا  دهد 
داشتند  باالیی  درآمد  و  خوب  تحصیالت 
اجرا  دوباره  را  آزمایش  می تواند  وی  بنابراین 
برسد. نتایج  به  بیشتری  اطمینان  با  و  کند 

برچسب ها  بردن  برای  چرخ ها  چرخاندن 

بلیک  و  نیست  کودکان  برای  رایجی  سناریوی 
ممکن  وی  تحقیقاتی  یافته های  است  معتقد 
است در هر موقعیتی صدق نکند. اگر کودکی 
پریدن  خطر  مثال  برای  که  می گیرد  تصمیم 

شامل  تصمیمی  چنین  بپذیرد،  را  تاب  از 
است  همساالن  فشار  مانند  دیگری  عوامل 
طراحی  آنها  توضیح  برای  وی  آزمایش های  که 

است. نشده 
اما بلیک بر این باور است که یافته های وی 
در  کودکان  انتخاب های  از  برخی  توضیح  به 
می کند.  کمک  روزمره  زندگی  در  مدرسه  سن 

امید  به  است  ممکن  کودک  یک  مثال،  برای 
از  بخشی  ارزشمند،  دوستی  یک  ایجاد 

بدهد. خود  همکالسی  به  را  خود  ساندویچ 
و  زمان  میزان  مورد  در  همچنین  کودکان 

مختلف  فعالیت های  برای  شده  صرف  تالش 
می گیرند. تصمیم 

که  می گویید  آنان  به  شما  افزود:  بلیک 
دارد.  بازدهی  بلندمدت  در  تکالیفشان  انجام 
بیرون  به جای  باید  آنان  که  است  تالشی  این 
حال  در  دوستانشان،  با  بازی  برای  رفتن 

کنند. صرف  حاضر 

که  بگیرند  تصمیم  باید  کودکان  بنابراین، 
در  بتواند  که  دارد  وجود  فوری  بازده  یک  آیا 
جواب  درازمدت  در  شاید  که  چیزی  مقابل 
► /خبرانالین      باشد.  آسان تر  نه،  یا  دهد 

● کودکان کار از طریق اسکن عنبیه چشم شناسایی می شوند    ●

● دانش آموزان سخت حاضر می شوند تا به مدرسه بروند راهکار چیست؟     ●

اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  سرپرست      ◄
و  کار  کودکان  شناسایی  از  کشور  بهزیستی  سازمان 
تشکیل  برای  چشم  عنبیه  اسکن  طرح  طریق  از  خیابانی 

داد. خبر  حمایتی  پرونده 
حمایتی  طرح های  درباره  حیدرهایی  محمدرضا 
طی  کرد:  اظهار  کار  کودکان  از  بهزیستی  سازمان 
انجام  این حمایت در بخش های مختلف  سالهای گذشته 
خصوص  در  سازمان  برنامه ریزی  به  توجه  با  و  است  شده 
بازنگری در طرح ها  این طرح ها،  تاثیرگذاری  و  اثربخشی 

است. گرفته  صورت 
"طرح  قالب  در  ارتباط  همین  در  کرد:  تصریح  وی 
اقدام و عمل " برنامه هایی در راستای حمایت از کودکان 

این  اول،  فاز  در  که  طوری  به  است  شده  پیش بینی  کار 
یا  سرپرست  فاقد  که  صورتی  در  و  شناسایی  کودکان 
صورت  آنها  از  الزم  حمایت های  باشند،  بدسرپرست 

. یرد می پذ
سازمان  اجتماعی  آسیب دیدگان  امور  دفتر  سرپرست 
از  کودکان  شناسایی  طرح  به  اشاره  با  کشور  بهزیستی 
حال  در  کرد:  خاطرنشان  چشم  عنبیه  اسکن  طریق 
 ۱۲ در  طرح  این  دستگاه،   ۱۲ تهیه  به  توجه  با  حاضر 
توجه  با  داریم  بنا  همچنین  است  انجام  حال  در  استان 
برنامه  سازمان  مساعد  قول  و  شده  انجام  برنامه ریزی  به 
تا  تعداد دیگری دستگاه خریداری خواهد شد  بودجه،  و 

شود. اجرا  استانها  تمامی  در  طرح  این 

آینده  تا سه ماه  اینکه ظرف دو  به  با اشاره  حیدرهایی 
در تمامی استانها طرح شناسایی کودکان کار و خیابانی 
در  گفت:  شد،  خواهد  عملیاتی  عنبیه  اسکن  طریق  از 
صورتی که این کودکان بی سرپرست و بدسرپرست باشند 
قرار  حمایت  مورد  و  نگهداری  بهزیستی  سازمان  در 
طریق  از  کودکان  شناسایی  با  طرح  این  در  و  می گیرند 
اسکن عنبیه، برای آنها پرونده حمایتی تشکیل می شود.
کار  کودکان  اطالعات  بانک  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
کل  اداره  پذیرش  محدودیت های  به  توجه  با  شد:  یادآور 
این  کودکان،  این  مرز  رد  اجرای  عدم  همچنین  و  اتباع 
نگهداری  بهزیستی  سازمان  در  تکلیف،  تعیین  تا  افراد 

► تسنیم       / می شوند. 

آموزش  آغاز  به  اشاره  با  روانشناس  یک      ◄
صبح  در  شدن  بیدار  سختی  و  حضوری  های 
برخی  گفت:  آموزان،  دانش  برخی  برای  زود 
بلند  جا  از  سختی  به  ها  صبح  آموزان  دانش 
شوند.  می  حاضر  مدرسه  به  رفتن  برای  و  شده 
از طرفی والدین نیز خیلی حوصله بچه ها را در 
به  منجر  خود  امر  این  و  ندارند  وقت  اول  صبح 
مدرسه  به  رفتن  برای  آموزان  دانش  رغبتی  بی 

شود. می 
با  ایسنا،   با  گفت وگو  در  انزانی  یسنا  گوهر 
اشاره به آغاز آموزش های حضوری و با تاکید بر 
لزوم حفظ آرامش درون خانواده ها و تاثیر آن بر 
برای تحصیل، اظهار کرد:  آموزان  تمرکز دانش 
برای  سختی  به  صبح ها  آموزان  دانش  برخی 
رفتن به مدرسه حاضر می شوند و پس از بیدار 
که  مواجهند  بی حوصله ای  والدین  با  نیز  شدن 

نشود. دیر  مدرسه ات  دهند؛  می  تذکر  دائما 
وی ادامه داد: بعضا حتی در صبح اول وقت 
برای دانش آموزان صبحانه دلپذیری نیز حاضر 
دست  به  دست  شرایط  این  تمام  و  است  نشده 
به  رفتن  برای  آموزان  دانش  تا  دهد  می  هم 
در  است  ممکن  حتی  شوند.  رغبت  بی  مدرسه 
گاه ترس از رفتن به مدرسه  این شرایط نا خودآ
مقاطع  آموزان  دانش  ویژه  به  آموزان  دانش  در 
تمرکزشان  و  شده  بیشتر  ابتدایی  سوم  تا  اول 

بریزد. بهم  تحصیل  برای 
شدت  اینکه  یادآوری  با  روانشناس  این 
در  تواند  می  رفتن  مدرسه  از  ترس  گرفتن 
دانش  در  افسردگی  عالئم  بروز  با  مواردی 
برای  کرد:  تصریح  شود،  همراه  نیز  آموزان 
معلمان  و  والدین  شرایط  این  از  جلوگیری 
رغبت  افزایش  و  بچه ها  سازی  آرام  برای  باید 
والدین  کنند.  کمک  مدرسه  به  رفتن  برای  آنها 
حوصله  با  توأم  برخوردی  زود  های  صبح  باید 
دلپذیری  صبحانه  باشند،  داشته  بچه ها  با 
برای آنها آماده کنند و نیز خوراکی مورد عالقه 
حتی  بخرند.  تفریح  زنگ های  برای  را  بچه ها 
بلد  را  سازی  آرام  تکنیک های  باید  نیز  معلمان 
بوده و از این تکنیک ها در کالس درس و برای 

کنند. استفاده  بچه ها  استرس  کاهش 
مدرسه  از  ها  بچه  ترس  ینکه  بیان  با  وی 
بعضا  داد:  ادامه  دارد،  یادگیری  جنبه  بیشتر 
با شنیدن  به مدرسه  آموزان نسبت  ترس دانش 
تجارب منفی دیگران و به ویژه والدین از دوران 
مدرسه در درون آنها شکل گرفته است. از سوی 
تذکراتی  بچه ها  به  دائما  والدین  وقتی  دیگر 
مراقبت  خود  رفتار  فالن  به  نسبت  اینکه  نظیر 
کن، تکالیفت را انجام بده، تکالیفت زیاد است 
و زود آنها را بنویس، دفترت را تمیز نگه دار و... 
ترس  فرآیند  با  نیز  آموزان  دانش  دهند؛  می  را 

شوند. می  مواجه 
انزانی همچنین در بخش دیگر سخنان خود 
درباره لزوم حفظ آرامش درون خانواده ها و اثر 
آنها  رغبت  و  آموزان  دانش  تمرکز  تقویت  بر  آن 
گفت:  و  داد  توضیح  نیز  مدرسه  به  رفتن  برای 
بحث  و  جر  باید  والدین  تحصیلی  سال  آغاز  با 
از  دهند.  کاهش  شدت  به  را  خانواده  درون 
تا  باشند  داشته  بیشتری  مطالعه  دیگر  سوی 
عالقه  و  گرفته  خو  خوانی  کتاب  با  نیز  ها  بچه 
باید  والدین  شود.  بیشتر  مطالعه  برای  شان 
و  دهد  آموزش  بیشتر  بچه ها  به  را  نقش  ایفای 
از آنها بخواهند با ایفای نقش معلم و شاگرد در 
تمرین  را  درس  کالس  در  تمرکز  داشتن  خانه، 

. کنند
آرامش  حفظ  با  باید  والدین  وی،  گفته  به 
و  افکار  فرزندان،  با  موثر  رابطه  برقراری  نیز  و 
احساسات و تیپ های شخصیتی فرزندان خود 

بشناسند. را 
این روانشناس با تاکید بر لزوم قیاس نکردن 
کالسی های  هم  و  ساالن  هم  با  آموزان  دانش 
از مقایسه  والدین  افزود:  والدین،  از سوی  خود 
بپرهیزند  هایش  کالسی  هم  با  خود  فرزند 
او  از  فرزند  هر  شخصیتی  تیپ  با  متناسب  و 

باشند. داشته  تحصیل  پیرامون  انتظاراتی 
های  فعالیت  در  شرکت  به  همچنین  انزانی 

گروهی مورد عالقه بچه ها و تاثیرش در کاهش 
والدین  کرد:  نشان  خاطر  و  اشاره  آنها  استرس 
تحصیل  کنار  در  را  خود  فرزندان  می توانند 
ورزشی  هنری،  های  کالس  در  مدرسه  در 
کنند.  نام  ثبت  نیز  فرزندشان  عالقه  مورد  و... 
بچه  احساسات  و  افکار  درباره  کردن  صحبت 
باید  والدین  باشد.  راهگشا  بسیار  تواند  می  ها 
احساسات  و  افکار  درباره  بخواهند  فرزندان  از 
نقاط  و  اند  کرده  تجربه  مدرسه  در  که  خود 
ضعف و قوت خود صحبت کنند و با یکدیگر به 

بپردازند. مساله  حل 
این روانشناس در پایان سخنان خود خطاب 
سال  دو  به  توجه  با  کرد:  توصیه  معلمان  به 
حضوری  غیر  آموزش  و   19 کووید  پاندمی 
با  حاضر  حال  در  است  الزم  آموزان،   دانش 
شروع سال تحصیلی جدید و آموزش حضوری، 
دهند.  ها  بچه  به  کمتری  تکالیف  معلمان 
تکالیف  که  هست  سالی  چند  آموزان  دانش 
با  آنها  شدن  مواجه  و  اند  نداده  انجام  زیادی 
نسبت  را  آنها  تواند  می  تکالیف  از  باالیی  حجم 
به درس بی رغبت کند. برای کالس های اول تا 
بیشتر فعالیت هایی  توان  نیز می  ابتدایی  سوم 
انگیز  هیجان  که  بازی  خمیر  و  نقاشی  نظیر 
است را در نظر گرفت تا بچه ها کم کم نسبت به 

► کنند.       پیدا  رغبت  مدرسه  و  درس 
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 مراقبت از عرصه و اعیان
 فوتبال آسیا!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
بازی های زمستانی  این روزها که عربستان در حال تدارک 
و  ژاپن  و  کره  مثل  فوتبال  در  نام  صاحب  کشورهای  و  است 
شرکت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  انتخابات  در  استرالیا 
 ... و  قزاقستان  و  میانمار  و  بوتان  مثل  کشورهایی  نکردند، 
گفتن  برای  حرفی  آسیا  در  هم  داژبال  و  سنگ  هفت  در  که 
به  آسیا  فوتبال  فدراسیون  های  کرسی  کسب  برای  ندارند، 
مناقشات  در  عمدتًا  که  هم  تاج  جناب  البال  این  شدند!  صف 
یک  مثل   ، آسیا  سطح  در  ما  مملکت  فوتبال  خوری  حق  و 
انگلیسی  به دانش  با تعصب ظاهر می شود، تسلط  تماشاچی 
رفسنجان  پسته  و  اصفهان  گز  کرمان،  قالی  مدد  به  و  نداشته 
تا تپه  در این انتخابات حاضر شده و قید قلب بیمارش را زده 
از  را  بار دانش  و  تنه گلکاری کند  نیز یک  را  فوتبال آسیا  های 

بگذارد! زمین  به  پرستو  دوش 
روایت جراید  به  داستان  اصل 

در  اش  قضایی  پرونده های  بررسی  هنوز  که  تاج  مهدی 
اثبات  بعضا  اتهامات  با  و  نرسیده  پایان  به  ایران  دادگاه های 
تشکیالت  راس  در  بقا  برای  حاال  روست،  روبه  زیادی  شده 

است. شده  کاندیدا  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
انتخاب  از  پس  ماه  یک  تنها  ورزشی؛  تابناک  گزارش  به 
فوتبال  ریاست فدراسیون  به  تاج  برانگیز مهدی  و بحث  دوباره 
بر  زدن  تکیه  برای  بی اندازه  اصرار  از  او  هدف  حاال  ایران، 
آرزوی  به  تاج  و  شده  مشخص  کشور  فوتبال  نخست  صندلی 
نزدیک  آسیا  قاره  فوتبال  رئیسه  هیات  در  ماندن  برای  خود 

. د می شو
شاید اگر دوره مسئولیت او در  ای اف سی رو به پایان نبود، 
روند  و  جنجالی  انتخابات  به  گام  پرشمار  وعده های  با  که  تاج 
چنین  به  تن  گاه  هیچ  گذاشت،  آن  تاریخی  صالحیت  تایید 
و  شخصی  زندگی  اطالعات  جزیی ترین  که  نمی داد  باتالقی 
شغلی اش هم فاش شود؛ پرونده های میلیون دالری و احکام 
بیمار  واقعا  او  قلب  اگر  که قطعا  تومانی  میلیارد  اولیه چندصد 
و  ترفند  هر  به  تاج  اما  بود  کافی  درآمدنش  پا  از  برای  بود، 
فوتبال  بدهکار  و  ساختمان  بی  فدراسیون  به  بود،  که  فشاری 

! برگشت
و  بنشینند  کنار  که  اند  داده   ترجیح  هم  سعودی ها  حتی 
امتیازی  هر  بحرینی  شیخ  یعنی  خود  دستاویز  عروسک  با 
اصلی  مسابقات  میزبانی  از  بیاورند؛  دست  به  بخواهند،  که 
ایرانی  تا به کرسی نشاندن بازی نکردن مقابل تیم های  و مهم 
در خاک کشورمان؛ تصمیمی که تاج به عنوان نفر سطح دوم 
اجرایش  تماشای  به  و  نشست  ای  گوشه  تنها  آسیا،  فوتبال 

ورزشی(  تابناک   ( نیاورد.  در  دم  کام  تا  الم  و  نشست 
تاج خواهیم  از  باز هم  و  فراوان است  این حوزه  در  داستان 
کتاب  و  حساب  در  سرش  که  نفر  یک  وکیلی  خدا  ولی  نوشت 
بحرینی  به شیخ  آسیا می سوزد،  فوتبال  به حال  و دلش  است 
و  باشد  آسیا  کنفدراسیون  ساختمان  مراقب  که  بدهد  آمار 
حضرت  پوسیده  طناب  با  و  نبندد  دل  تاج  های  حرف  به  زیاد 
تاریخ  مرور  خِط  در  اساسًا  بابا  این  چون  نرود.  چاه  ته  ایشان 
داد؛ شیخ  فنا  باد  که  را  ما  فوتبال  است. ساختمان فدراسیون 
گفتن  ما  از  باشد!  آسیا  فوتبال  اعیان  و  عرصه  مراقب  سلمان 

بود ... 

ر ـُ َتَلنگ

یادداشتی  در  فرانسوی  رسانه  یک     ◄
پالس  اوپک  اخیر  تصمیم  که  نوشت 
علی رغم  نفت  تولید  کاهش  بر  مبنی 
فرانسه  و  آمریکا  مکرر  درخواست های 
استحکام  بیانگر  تولید،  این  افزایش  برای 
مسکو  و  ریاض  میان  ایجاد شده  روابط  در 

. ست ا
در  یادداشتی  در  لوفیگارو  روزنامه 
»اوپک  جدید  تصمیم  نوشت:  باره  این 
برانگیخت،  را  واشنگتن  خشم  که   »+

ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  واقعی  سیلی 
به متحدان غربی خود،  عربستان سعودی 
آمریکا  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  به ویژه 
وی  فرانسوی  همتای  ماکرون،  امانوئل  و 

. ست ا
این روزنامه آورده است: به جای کاهش 
روز  که  نفت  تولید  بشکه ای  میلیون  دو 
کرد،  تصویب  پالس«  »اوپک  چهارشنبه 
سعودی  عربستان  از  پاریس  و  واشنگتن 
کاهش  برای  را  خود  تولید  بودند  خواسته 

دهد  افزایش  تورم  مهار  و  خام  نفت  قیمت 
به  مانده  ماه  یک  فاصله  در  تصمیم  این  و 
انتخابات حساس میان دوره ای در آمریکا، 
محسوب  بایدن  جو  به  سختی  ضربه 

می شود.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  لوفیگارو 
اوکراین  با  جنگ  مالی  تامین  برای  مسکو 
نیاز  نفت  بهای  صعودی  روند  ادامه  به 
نهادهای  گزارش  طبق  نوشت:  دارد، 
اوکراین  به  حمله  آغاز  از  روسیه  مربوطه، 

خود  نفت  صادرات  از  یورو  میلیارد   116
است. کرده  کسب  درآمد 

سازمان  تصمیم  یادداشت،  این  طبق 
نشان می دهد  ریاض  رهبری  به   "+ "اوپک 
کنار  در  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  که 
گرفتن  فاصله  از  و  ایستاده اند  مسکو 
 2016 سال  از  که  خود  روس  متحد  از 
است  درآمده  پالس  اوپک  عضویت  به 

می کنند. خودداری 
آورده  ادامه  در  همچنین  لوفیگارو 
با  می خواهد  سلمان  بن  است: 
خود  غربی  متحدان  به  ریاض  میانجیگری 
والدیمیر  با  خوبش  روابط  که  دهد  نشان 
می تواند  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین، 
در  وی  چراکه  باشد؛  مفید  آنها  برای 
میانجیگری،  با  شد  موفق  سپتامبر  پایان 
و  آمریکایی   چند  جمله  از  غربی  زندانیان 

کند. آزاد  را  انگلیسی  
کاهش  با  چهارشنبه  روز  پالس  اوپک 
این  کرد.  موافقت  نفت  تولید  توجه  قابل 
اکنون  هم  که  بازاری  در  را  عرضه  تصمیم 
کرده  محدودتر  است  محدودیت  دچار  نیز 
و احتماال، قیمتهای بنزین را درست پیش 
آمریکا  دوره ای  میان  انتخابات  برگزاری  از 

می برد. باالتر  نوامبر  در 
بایدن در کاخ سفید درخصوص تصمیم 
حال  در  ما  گفت:  خبرنگاران  به  اوپک 
بررسی جایگزینهایی هستیم که می توانیم 
وجود  زیادی  گزینه های  باشیم.  داشته 

نگرفته ایم. را  تصمیممان  هنوز  اما  دارند 
و  خود  دولت  از  جاری  هفته  بایدن 
افزایش  برای  را  راه هایی  خواست  کنگره 
کنترل  کاهش  و  آمریکا  انرژی  تولید 
کنند.  بررسی  انرژی  قیمت های  بر  اوپک 
برداشت  شامل  وی،  گزینه های  از  بعضی 
یا  استراتژیک  نفت  ذخایر  از  بیشتر  نفت 
بررسی محدودیت صادرات انرژی از سوی 

است. آمریکایی  شرکت های 
سعودی  عربستان  به  ژوئیه  در  بایدن   
برای کمک  توافق  بدون  این سفر  اما  رفت 
گروه اوپک پالس برای کاهش قیمت های 
مهم  سیاسی  مشکل  یک  که  بود  بنزین 
بایدن  است.  مانده  آمریکا  در  بایدن  برای 
تصمیم  از  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
سعودی  عربستان  به  رفتن  برای  خود 
فقط  سفر  این  گفت:  می خورد،  افسوس 

نبود. نفت  درباره 
سلسله  یک  دستور  بایدن  اینکه  از  پس 
استراتژیک  نفت  ذخایر  از  برداشت 
ماههای  در  سفید  کاخ  کرد،  صادر  را 
برای  اعتبار  کسب  دنبال  به  گذشته 
باال،  تورم  بود.  بنزین  قیمت های  کاهش 
جمهور  رئیس  برای  سیاسی  مشکل  یک 
آمریکا مانده و کاهش قیمتها یک پیروزی 
اوپک  تصمیم  می شود.  محسوب  مهم 
به مخاطره  را ممکن است  این روند  پالس 
تحت  که  باشد  روسیه  سود  به  و  بیاندازد 
► ایسنا    دارد./   قرار  آمریکا  تحریمهای 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

مومنی در گفت وگو یی مطرح کرد:  

●  احتمال تغییراتی در آینده نه چندان دور، در مسکو    ●
گفت:  روسیه  مسائل  کارشناس      ◄
و  گرفته اند  تهاجمی  موضع  اوکراینی ها 
بلندمدت  در  جنگیدن  توان  هم  روسیه 
در  مسکو  بر  هزینه  تحمیل  لذا  ندارد،  را 

شد. خواهد  دنبال  کنونی  وضعیت 
مسائل  کارشناس  مٔومنی«  »قاسم 
صدور  و  امضاء  دالیل  تشریح  در  روسیه 
قانون ممنوعیت مذاکره با روسیه از سوی 
گفت وگو  در  اوکراین  جمهوری  رئیس 
گذشته  ماه  یک  در  کرد:  اظهار  ایلنا  با 
نوعی  به  که  داد  رخ  اوکراین  در  تحوالتی 
مذاکرات صلح میان مسکو و کی یف را در 
روس ها  است.  داده  قرار  ابهام  از  هاله ای 
طوالنی  اوکراین  در  جنگ  اینکه  دلیل  به 
شده، از حیث انسانی و همچنین از منظر 
و  کرده اند  افت  زیادی  حد  تا  تسلیحاتی 
جنگ  از  بعد  که  بودیم  شاهد  نهایت  در 
رئیس جمهور  اولین بار  برای  دوم  جهانی 
کرد.  صادر  عمومی  بسیج  فرمان  روسیه 
دلیل  به  روسیه  که  معتقدند  بسیاری 
خرسون،  منطقه  چهار  از  دفاع  و  تثبیت 
اعالم  زاپوریژیا  و  دونتسک  لوهانسک، 
نهایت  در  تا  است  کرده  عمومی  بسیج 
نیروهای  حمله  و  حضور  مانع  بتواند 
اوکراین  ارتش  خصوص  به  و  خارجی 
این  روسیه  چراکه  شود؛  مناطق  این  به 
اخیرًا  و  کرد  اعالم  خود  خاک  را  مناطق 
ضمیمه  خود  اراضی  به  را  شهر  چهار  هر 

است. کرده 
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید 
گاز  لوله  خط  انفجار  شود،  اشاره  آن  به 
منفی  تأثیر  نوعی  به  که  بود  نورداستریم 
مسٔاله  گذاشت.  روسیه  رفتار  و  وجهه  بر 
مناطقی  در  اوکراین  ارتش  پیشروی  دیگر 
خود  خاک  به  را  آنها  روسیه  که  است 
نشان  موضوع  این  است.  کرده  الحاق 
تهاجمی  موضع  اوکراینی ها  که  می دهد 
توان  هم  روسیه  دیگر  سوی  از  و  گرفته اند 
این  در  ندارد.  را  بلندمدت  در  جنگیدن 
در  اوکراین  از  آمریکا  و  اروپا  حمایت  میان 
مسکو  ضرر  به  را  جنگ  تسلیحاتی،  عرصه 
مدل  که  گفت  باید  عماًل  و  است  زده  رقم 
بر همین اساس  تغییر کرده است.  نبردها 
رئیس جمهوری  شرایطی،  چنین  در 
که  کرد  صادر  را  فرمانی  اخیرًا  اوکراین 
را ممنوع قلمداد  با روسیه  هرگونه مذاکره 
اتفاق  زمانی  در  اتفاق  این  است.  کرده 
بدون  روسیه  جوانان  حتی  که  می افتد 
و  ملی گرایی  ایدئولوژی  هیچ  داشتن 
از  خروج  حال  در  جنگیدن  برای  عزم 
کشورشان هستند تا از رفتن به جبهه های 

کنند. فرار  جنگ 
تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
که  می دهد  نشان  داده ها  تمامی  کرد: 
فعلی  شرایط  در  خوبی  وضعیت  روسیه 
عرصه  در  را  زیادی  شکست های  و  ندارد 

است.  شده  متحمل  سیاسی  و  نظامی 
روسیه  با  مذاکره  ممنوعیت  راستا  این  در 
دادن  قرار  هدف  باید  را  اوکراین  سوی  از 
و  زلنسکی  چراکه  بدانیم؛  پوتین  شخِص 
یک  اوکراین  علیه  جنگ  معتقدند  غرب 
پوتین  سوی  از  شخصی  و  تحمیلی  جنگ 
ساختار  سوی  از  نه  می آید  حساب  به 
که  است  دلیل  همین  به  روسیه.  کلی 
کرده  اعالم  اوکراین  رئیس جمهوری 
روسیه  فعلی  رئیس جمهور  با  نمی خواهد 
اعالم  هم  کرملین  مقابل  در  کند.  مذاکره 
در  خود  مواضع  باید  یا  اوکراین  که  کرد 
یا اینکه  مورد مذاکرات صلح را تغییر دهد 
رئیس  آمدن  کار  روی  به  منتظر  هم  ما 
ماند. خواهیم  یف  کی  در  جدید  جمهور 
حالی  در  مسائل  این  افزود:  مٔومنی 
شرایط  در  روسیه  که  می شود  بیان 
از  می خواهد  که  رسیده  جایی  به  کنونی 
که  کند  خریداری  تسلیحات  کره شمالی 
نظام  عجایب  از  یکی  را  آن  باید  نظرم  به 
که  است  این  واقعیت  دانست.  بین الملل 
است  نتوانسته  روسیه  رئیس جمهوری 
جوانان  خصوص  به  و  خودش  مردم 
کشورش را در مورد حمله به اوکراین قانع 
کند و بر همین اساس معتقدم که احتمال 
تغییراتی  دور،  چندان  نه  آینده  در  دارد 
داشته  توجه  باشیم.  شاهد  مسکو  در  را 
آمریکایی ها  را  اوکراین  جنگ  که  باشید 

نظامی  غلط  داده های  ارائه  طریق  از 
سیاسی و امنیتی بر روسیه تحمیل کردند 
و حاال هم روسیه از زمانی که ارتشش وارد 
اوکراین شده هزینه های نظامی و سیاسی 

است. شده  متحمل  را  زیادی 
وی در پایان خاطرنشان کرد: به همین 
به  روسیه  بازگشت  که  می کنم  فکر  دلیل 

آن  دلیل  و  بود  خواهد  غیرممکن  عقب، 
که  است  نظامی  و  سیاسی  هزینه های 
انجام  اوکراین  جنگ  مورد  در  کشور  این 
می کنم  فکر  جهت  همین  به  است.  داده 
فرمان  صدور  با  می خواهد  آمریکا  که 

ولودیمیر  سوی  از  مذاکره  ممنوعیت 
مدیریت  اوکراین  نفع  به  را  زمان  زلنسکی، 
افزایش دهد.  روسیه  برای  را  و هزینه  کند 
بحث  در  می تواند  هزینه  افزایش  این 
مسائل  مورد  در  همچنین  و  سیاسی 
بدون  و  کند  صدق  نظامی  و  اقتصادی 
کشورهای  که  می شود  موجب  تردید 

متحده  ایاالت  به  گذشته  از  بیش  اروپایی 
وابسته شوند. در پایان هم باید اشاره کنم 
بدون  اوکراین  در  روسیه  شدن  سرگرم  که 
تٔامین  تردید منافع آمریکا در خاورمیانه را 

► کرد.       خواهد 

● "سیلی بن سلمان به صورت بایدن و غرب"   ●

زوجی که فرهنگ امریکایی را بر باد می دهند 

● بایدن خطرناک ترین رئیس جمهور    ●
روز  آخرین   2021 ژانویه  بیستم      ◄
اما  بود.  سفید  کاخ  در  ترامپ  حضور 
و  بایدن  جو  که  بود  این  مهمتر  اتفاق 
این  شدند.  کاخ  این  وارد  هریس  کامال 
چون  آمریکاست؛  برای  بزرگی  خطر  زنگ 
های  ارزش  با  سنخیتی  هیچ  نفر  دو  این 
و  تندروترین  بایدن  ندارند.  آمریکایی 
تاریخ  رئیس جمهور  سوسیالیست ترین 
بر  را  ضربات  خطرناک ترین  و  آمریکاست 
پیکر زیبای آمریکا وارد می کند. وظیفه هر 
آمریکا  از  که  است  پرست  وطن  آمریکایی 
لیبرالیستی  افراطی  های  برنامه  مقابل  در 
و سوسیالیستی بایدن و هریس دفاع کند. 

ام. نوشته  هدف  همین  به  را  کتاب  این 
سخنرانی  در  بایدن  می رفت  انتظار 
و  افتتاحیه درباره مسائل اقتصاد کرونازده 
امنیتی  تهدیدات  با  مواجهه  و  شغل  ایجاد 
و بحران های قرن صحبت کند. اما بیشتر 
وقت سخنرانی او صرف حمله به طرفداران 

چیزی  او  شد.  تقلب  به  معترضان  و  ترامپ 
او  نگفت.  آمریکا  درباره  خود  برنامه  از 
که  گفت  کسانی  به  گذاشتن  احترام  از 
و  نمی اندیشند  ما  مثل  و  نیستند  ما  مثل 
دقیقًا  اینها  اما  نمی کنند.  عبادت  ما  مثل 
های  لیبرال  و  چپ  های  گلوبالیست  گناه 
است.  بایدن  و  سندرز  طرفدار  افراطی 
رسانه های لیبرال با آب و تاب از سخنرانی 
با  را  آن  و  نوشتند  بایدن  شگفت انگیز 
جنگ  از  پس  لینکلن  ابراهام  سخنرانی 
انتخابات  دوم  دور  در  پیروزی  و  داخلی 

کردند.  مقایسه 
امروز  گفت:  سخنرانی  این  در  بایدن 
من از تمام آمریکایی ها دعوت می کنم که 
مشترکمان  دشمنان  با  تا  بپیوندند  من  به 
خشونت  بی قانونی،  گرایی،  افراط  نفرت، 
نومیدی  و  فقر  بیکاری،  بیماری،  گرایی، 
عامل  دقیقًا  او  تیم  و  بایدن  اما  بجنگیم. 
نفرت، افراط گرایی و بی قانونی است که با 

با  و  آمده اند  کار  سر  بر  انتخابات  در  تقلب 
و  فقر  بیکاری،  افراطی خود  سیاست های 
نومیدی را برای آمریکا به ارمغان می آورند.
دیوانگی و افراط گرایی طوفانی بایدن را 
در بیست دقیقه ابتدای کار او دیدیم. او با 
کشید  را  آمریکا  اقتصاد  ترمز  امضاء  اولین 
خانواده  هزاران  و  نابود  را  شغل  هزاران  و 
به  مهاجران  راه  گشودن  با  و  کرد  فقیر  را 
نظیر  ما  رقیبان  به  بزرگی  خدمت  آمریکا 
فرمان  صدور  جنون  کرد.  اروپا  و  چین 
هفده  رقم  به  روز  یک  در  بایدن  اجرایی 
است.  بی سابقه  تاریخ  در  که  رسید  فرمان 
صدا  به  آمریکا  تخریب  های  کلنگ  صدای 
بایدن  که  دهد  می  نشان  بخوبی  و  درآمده 
کاخ  سر  بر  بالیی  چه  است  قرار  و  کیست 

بیاورد.  آمریکا  باشکوه 
مسیر  در  را  آمریکا  سال  چهار  ترامپ 
را  آمریکا  ملی  امنیت  کرد،  رهبری  درست 
تحکیم بخشید و بازگشت اقتصاد کرونازده 

آمریکا را آسان کرد. آمار بیکاری را کم کرد 
تمام  با  و  داد  نجات  فقر  از  را  ها  اقلیت  و 
خراب  اما  جنگید.  کرونا  ویروس  با  وجود 
کردن آسان است؛ و بایدن در یک روز همه 
دست  که  داد  نشان  و  کرد  خراب  را  چیز 
است  سوسیالیستی  تندروهای  نشانده 
و  فرهنگی  های  ارزش  دیرینه  دشمن  که 

هستند. آمریکا  آزاد  اقتصاد 
اولین فرمان اجرایی بایدن، آمریکا را به 
دستور  کرد.  متهم  سیستماتیک  نژادگرایی 
علم  دایره  از  را  را  آمریکا  او  دوم  اجرایی 
توهمات  در  را  کشور  بودجه  تا  کرد  خارج 
تغییرات  و  زمین  گرمایش  با  خیالی  جنگ 
توافق  به  آمریکا  تا  کند  تلف  هوایی  و  آب 
بازگردد و گازهای گلخانه ای را کم  پاریس 
کند و با افزایش مالیات ها و افزودن قوانین 
کند. گیر  زمین  را  آمریکا  کرونازده  اقتصاد 

بایدن  دیگری  اجرایی  فرمان  در 
محدودیت های ورود مسلمانان را برداشت 

به  و  کرد  لغو  را  ترامپ  اجرایی  فرمان  و 
تروریست ها چراغ سبز نشان داد تا آمریکا 
کنند.  تبدیل  دیگر  ای  خاورمیانه  به  را 
آمارهای  توجه  با  را  تصمیم  این  ترامپ 
اتباع  ورود  امنیتی  خطرات  از  اوباما  دولت 
و  ناامن  و  خورده  شکست  دولت  هفت 
ناتوان سوریه، ایران، عراق، لیبی، سودان، 
سومالی و یمن اتخاذ کرده بود و شامل نود 

نمی شد. مسلمانان  درصد 
قانون  دیگری  اجرایی  دستور  در  بایدن 
مردان  و  زنان  ورزشی  مسابقات  تفکیک 
و  بانوان  رختکن  و  ها  حمام  و  برداشت  را 
را  گرایی  همجنس  و  کرد  ادغام  را  آقایان 
تبدیل به یک ارزش کرد و همجنس گرایان 
معرفی  جوانان  الگوی  و  خواند  قهرمان  را 
اعتبار خانواده  و  به شرافت اخالقی  و  کرد 
با  ها  دموکرات  اما  کرد.  حمله  آمریکایی 
می  سخن  بایدن  بزرگ  کارهای  از  افتخار 

را  او  و  گویند 
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پیشروترین و متمدن ترین رئیس جمهوری 
دانند. می  آمریکا  تاریخ 

دریافتی  حداقل  و  دستمزدها  افزایش 
کارگران توسط دولت بایدن برخالف ظاهر 
موجب  کرونایی  شرایط  این  در  آن،  خوب 
مردم  فقر  و  بیکاری  کارخانجات،  تعطیلی 
در  گرانبهایی  فرصت  و  می شود  آمریکا 
آمریکا  رقیبان  دیگر  و  اروپا  چین،  اختیار 

می گذارد.
بایدن  دولت  می کنند  ادعا  ها  دموکرات 
اما  رنگارنگ.  و  متنوع  آمریکاست  شبیه 
می شود:  تقسیم  گروه  دو  به  بایدن  تیم 
 – ب  بایدن  به  وفاداران  و  دوستان   – الف 
زمینه  و  قومیت  نژاد،  اساس  بر  افرادی 
شبیه  کجا  این  همجنسگرایی.  جنسی 
بلندمرتبه  پورتر  جلینا  مثاًل  آمریکاست؟! 
ترین مدیر امنیتی دولت بایدن کسی است 
پلیس  آمریکا  دشمن  بزرگترین  گفته:  که 
نژادپرست آمریکاست که سیاهان را به بند 
حال  چین!  و  روسیه  داعش،  نه  کشد  می 
خارجه  امور  وزیر  بلینکن  آنتونی  که  وقتی 
آمریکا در مالقات با چینی ها از حقوق بشر 
برخورد  در  چین  وحشی گری  و  اویغور  در 
می گوید،  سخن  کشور  این  مسلمانان  با 
آمریکا  داد  جواب  جسورانه  یانگ جی چی 
فکر  به  چین  بشر  حقوق  از  انتقاد  بجای 
حقوق پایمال شده مردم خود باشد. آمریکا 
سرزنش  را  چین  که  نیست  جایگاهی  در 

 . کند
کادیر باسرا، وزیر بهداشت دولت بایدن 
و  کرونا  متخصص  نیست!  پزشک  اصاًل 
پیشگیری از بیماری ها هم نیست. او فقط 
است.  جنین  سقط  افراطی  طرفدار  یک 
نیست،  کرونا  بایدن  دغدغه  چون  چرا؟ 
نهاد  نابودسازی  و  جنین  سقط  او  دغدغه 
انسان  تمام  قانون  طبق  است.  خانواده 
که  بایدن  دولت  دارند.  حیات  حق  ها 
مدعی حقوق بشر است چرا بدنبال کشتار 
قدرت  مادر  شکم  در  که  است  کودکانی 

ندارند؟ خود  از  دفاع 
راه  وزیر  بوتجیج،  پیت  آقای  دیگر  مثال 

الیق ترین  بوتجیج  آیا  است.  بایدن  دولت 
بخاطر  و  است  مقام  این  برای  گزینه 
قرار  جایگاه  این  در  خود  تخصص  و  تجربه 
آشکارا  چون  شد  وزیر  او  خیر.  گرفته؟ 
مرد  که  همسرش  و  همجنس گراست 
دیگری است در جلسات او را همراهی می 
کند. آیا بوتجیج نماینده آمریکاست؟! خدا 
آفریده  مرد  و  زن  جنس  دو  از  را  ها  انسان 
تمام  با  هریس  و  بایدن  دولت  اما  است. 
حمله  آمریکا  مردم  دین  و  ایمان  به  قدرت 
نماینده  را  خود  حال  عین  در  و  کنند  می 
همجنس گرایی  و  دانند  می  آمریکا  مردم 
تبلیغ دین  اما  کنند  قلمداد می  را طبیعی 

و  کنند  می  ممنوع  را  مدارس  در  مسیح 
کنند.  می  حمله  مذهب  و  بیان  آزادی  به 
افراط گرایی دولت بایدن آمریکا را به پرتگاه 

می برد. 
جان کری نماینده دولت بایدن در امور 
او  است.  هوایی  و  آب  و  زیستی  محیط 
ظریف  جواد  محمد  فریب  که  است  کسی 
و  خورد  را  ایران  سابق  خارجه  امور  وزیر 
وقتی  کرد.  امضا  را  برجام  ننگین  توافق 
خارج  توافق  این  از  خردمندانه  ترامپ  که 
شد، جان کری که دیگر وزیر نبود، چندین 
جلسه مخفیانه با ظریف برگزار کرد تا مبادا 
شود  ترامپ  دولت  فشارهای  تسلیم  ایران 
آنچه  و  هسته ای  های  فعالیت  از  دست  و 
این  بردارد.  داند،  می  تروریستی  امریکا 
اقدام او مطابق قانون آمریکا خیانت است. 
نماینده  تواند  می  چگونه  کری  جان  حال 
مردم آمریکا در بازگشت به توافق پاریس و 
با پذیرش  او  باشد؟  اروپا  و  با چین  مذاکره 
تولید  و  صنعت  افراطی،  های  محدودیت 
به خاک سیاه می نشاند. صنایع  را  آمریکا 
نابود  را  آمریکا  سنگ  زغال  و  گاز  و  نفت 
می کند، انرژی هسته ای را حذف و حمل و 
نقل را فلج می کند و هزینه زندگی مردم را 
افزایش می دهد و تفریح و شادی و گردش 
را از مردم می گیرد. آیا این افراطی نیست؟

در  مخفی کاری  بخاطر  را  چین  ترامپ 
زمینه کرونا و مرگ میلیونها انسان مسئول 

حتی  را  چین  هرگز  بایدن  اما  می دانست. 
پیشرفت  او  برعکس  نکرد.  هم  سرزنش 
محیط  تکنولوژی،  ها،  زیرساخت  در  چین 
و  ستود  را  ریلی  نقل  و  حمل  و  زیست 
خردمندانه  را  چین  های  سرمایه گذاری 
هنوز  که  درحالی  کرد  تحسین  و  خواند 
و  ووهان  آزمایشگاه  درباره  تحقیقات 
ویروس  شیوع  در  چینی ها  سهل انگاری 

است. جریان  در  کرونا 
را  مکزیک  دیوار  ساخت  پروژه  بایدن 
سمبلیک  آثار  اقدام  این  کرد.  متوقف 
سبزی  چراغ  و  داشت  دنبال  به  فراوانی 
غیرقانونی  مهاجران  قاچاقچیان،  به  بود 
آرامش  و  امنیت  تا  جنایتکاران  و  تهیدست 
زندگی مردم آمریکا را به بازیچه بگیرند. چرا 
پروگرسیو  و  لیبرال  افراطی  های  دموکرات 
روی  به  آمریکا  مرزهای  کردن  باز  بدنبال 
مهاجران هستند؟ هدف آنها تامین نیروی 
کار آمریکا نیست. هدف آنها برهم خوردن 
ترکیب رای مردم آمریکا در انتخابات است 
شوند.  پیروز  انتخابات  در  خود  همواره  تا 
اسفندیار  دکتر  تلخیص:  و  ترجمه 

یی   ا خد
ایرانی  دیپلماسی 
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ادامه از صفحه 7

تجلیل از سردار میرفیضی، 
فرمانده برتر فراجا

فرمانده  میرفیضی،  محمود  سید  پاسدار  دوم  سرتیپ  از  مراسمی  در 
انتظامی استان قم به عنوان فرمانده برتر فراجا در سطح کشور تجلیل 

شد.
الله  آیت  علیها،  الله  سالم  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  از   نقل  به 
سید محمد سعیدی در دیدار سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان 
در  که  قم  استان  انتظامی  فرماندهان  شورای  اعضای  از  جمعی  و  قم 
سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، اظهار کرد: حوادثی 
که اخیرا اتفاق افتاد نسبت به حوادثی که در طول انقالب اتفاق افتاده 
گرفته  کار  به  که  هایی  رسانه  و  ابزار  که  چه  اگر  نبوده  جدیدی  حادثه 

شده بود متفاوت بود ولی ماهیتش یکی بود.
پسند  مورد  و  آبرومند  عزتمند،  مقتدر،  پلیس  از  ما  اینکه  بیان  با  او 
است،  مردم شده  اعتماد  و  امید  افزایش  باعث  که  رهبری  معظم  مقام 
از پشتوانه مردمی  پلیس در حوادث اخیر هم  تشکر می کنیم، گفت: 
از عملکردشان اعالم رضایت کردند و هم  برخوردار است، هم رهبری 
ایستند  می  اشرار  برابر  در  و  کنند  می  جهاد  که  افرادی  برای  خداوند 

است. داده  بهشت  وعده 
در  که  کشور  خوب  مردم  از  تشکر  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
این آزمایش خوش درخشیدند، گفت: خداوند در آیه ۱۰۴ سوره نساء 
خطاب به مردم می فرماید که در تعقیب دشمن و پیگیری کار دشمن 
سستی و کوتاهی نکنید زیرا همانطور که شما رنج بردید دشمنان هم 
رنج دیدند ولی شما امید به بهشت دارید در حالی که دشمن این امید 

را ندارد و چهره هایی لکه دار هستند.
حسین  امام  اصحاب  بجز  فرمودند  )ره(  خمینی  امام  اینکه  بیان  با  او 
ایران  مردم  مانند  وفادار  و  انقالبی  مردمی  امامی  هیچ  السالم  علیه 
نداشته است، افزود: امیرالمؤمنین علیه السالم در زمان خالفت خود 
به لشکریان فرمودند که در صدر اسالم ما می جنگیدیم، مقاومت می 
اخالص  وقتی  خداوند  و  گرفتیم  می  اسیر  و  دادیم  می  اسیر  کردیم، 
ادامه  در  حضرت  داد؛  می  ما  به  را  پیروزی  دید  می  را  ما  صداقت  و 
فرمودند اگر ما در صدر اسالم مانند شما رفتار می کردیم اصال درخت 

شد. نمی  استوار  دین  ستون  و  کرد  نمی  رشد  دین 
انتظامی  سازمان  به  اخیر  حوادث  در  که  ظلمی  به  اشاره  با  سعیدی 
اقتدار  با  مظلومیت  عین  در  کشور  پلیس  گفت:  گرفت،  صورت  کشور 
با وجود جسارت هایی که به پلیس شد ولی پلیس اشداء  ظاهر شد و 

بود. بینهم  رحماء  و  الکفار  علی 
گفت:  است  اشتر  مالک  ما  پلیس  های  اسوه  از  یکی  اینکه  بیان  با  او 
امر  به  ولی  بود  رسیده  فساد  خیمه  نزدیکی  به  که  این  وجود  با  مالک 
در  وقتی  اشتر  مالک  همین  و  برگشت  السالم  علیه  امیرالمؤمنین 
خیابان با جسارت یک جوان روبرو شد بی توجهی کرد و برای او از خدا 

کرد. هدایت  و  بخشش  طلب 
کشور  اخیر  حوادث  در  اینکه  بیان  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
اجتماعی  های  شبکه  برخی  فضاسازی  دنبال  به  ها  جوان  برخی  هم 
آگاهی  با  توان  می  را  جوانان  این  مشکل  گفت:  کردند  رفتار  هیجانی 
ریزی  برنامه  با  و  گاهانه  آ که  افرادی  با  برخورد  ولی  کرد  حل  دادن 

شود. قاطع  برخورد  آنها  با  باید  و  است  متفاوت  کردند  عمل  دشمن 
او با بیان اینکه دولت سیزدهم آمده است که به فرمایشات مقام معظم 
رهبری جامه عمل بپوشاند و دستهای مفسدان را از بیت االمال قطع 
با پلیس  کند، افزود: مردم از تالش ها و خدمات پلیس تشکر دارند و 
برای اجرای قانون همراهی می کنند و از جمله کارهای که باید انجام 
جوانان  ویژه  به  و  مردم  برای  اسالمی  پلیس  هویت  که  است  این  شود 

شود. تبیین 
گفتنی است در پایان این دیدار از ۳ نفر از پیشکسوتان پلیس قم تقدیر 
فرمانده  میرفیضی  محمود  سید  پاسدار  دوم  سرتیپ  از  و  آمد  عمل  به 
کشور  سطح  در  فراجا  برتر  فرمانده  عنوان  به  که  قم  استان  انتظامی 

شد. تجلیل  نیز  است  شده  انتخاب 

ایمانی پور:  خبـر

● ما در تاجیکستان نماینده فرهنگی نداریم    ●
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ارتباطات  و  رئیس سازمان فرهنگ     ◄
از  ایجاد هراس  اینکه  به  با اشاره  اسالمی 
استکبار  دشمنان،  دسیسه های  همسایه 
گفت:  است،  صهیونیستی  رژیم  و  جهانی 
است  این  تاجیکستان  کشور  از  انتظارما 
ملت  به  است،  ایران  حقیقت  را  آنچه  که 

کنند. معرفی  و  منعکس  خود 
دولت زاده،  زلفیه  فارس،  گزارش  به 
رأس  در  که  تاجیکستان  فرهنگ  وزیر 
هیأت فرهنگی به منظور شرکت در مراسم 
جمهوری  فرهنگی  »هفته  افتتاحیه 
سفر  کشورمان  به  ایران«  در  تاجیکستان 
کرده است، ظهر امروز، ۱۱ مهرماه ضمن 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  در  حضور 
محمدمهدی  حجت االسالم  با  اسالمی 
و  دیدار  سازمان،  این  رئیس  ایمانی پور، 

کرد. گفت وگو 
داریم باور  را  تاجیکستان  استقالل  ما 

سخنانی،  در  ایمانی پور  حجت االسالم 
جمهوری  دیرینه  روابط  به  اشاره  با 
تاجیکستان  جمهوری  و  ایران  اسالمی 
که  بود  کشوری  اولین  ایران  گفت: 
رسمیت  به  را  تاجیکستان  استقالل 
که  بود  کشورهایی  اولین  از  و  شناخت 
این  و  کرد  بنا  سفارت  تاجیکستان،  در 
استقالل  ما  که  دارد  این  از  حکایت 
دو  روابط  و  داریم  باور  را  تاجیکستان 

پذیرفته ایم. نیکی  به  را  جانبه 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
فعالیت  و  تالش  درخشش،  به  اسالمی 
زمینه  در  کشور  دو  هنرمندان  خوب 
و  تئاتر  موسیقی،  ویژه  به  مختلف  های 
گفت:  و  کرد  اشاره  تجسمی  هنرهای 
امروز فرصت خوبی است تا با عزم و اراده 
حتی  و  دوجانبه  همکاری های  کشور  دو 
چند جانبه ایران و تاجیکستان را افزایش 
هرچه  تعامالت  توسعه  بر  همواره  و  داده 

باشیم. داشته  تأکید  آنها  بیشتر 
با  چندجانبه  همکاری  برای  آمادگی 

ن جیکستا تا

فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
همکاری  گونه  هر  برای  ما  داشت:  اظهار 
هنری  کارگاه  برگزاری  حوزه  در  خوب 

گفت وگوهای  و  دانشگاهی  تعامالت  و 
و  داریم  آمادگی  دانشجو  تبادل  و  علمی 
حوزه  در  بخواهید  که  اقدامی  هر  برای 
انجام  فرهنگی  و  گردشگری  علمی، 
هستیم. همکاری  آماده  نیز،  ما  دهید 

در  خوبی  دیدارهای  افزود:  وی 
کشور  دو  بین  بین المللی  رویدادهای 
کشور  دو  مسئوالن  و  است  گرفته  صورت 
بسیار  و  دارند  یکدیگر  با  خوبی  روابط 
روزهای  برگزاری  شاهد  که  خوشحالیم 
هستیم. ایران  در  تاجیکستان  فرهنگی 

و  ایران  زبان  بودن  مشترک  مزایای 
ن جیکستا تا

اینکه  بیان  با  ایمانی پور  حجت االسالم 
چیزی  آن  با  کشور  دو  ظرفیت  و  پتانسیل 
که  جهت  هر  به  و  دارد  فاصله  هست  که 
و  نزدیکی  و  دوستی  جز  می کنیم  نگاه 
تصریح  نمی بینیم،  دیگری  چیز  مشارکت 
و  رسوم  و  آداب  زمینه  در  کشور  دو  کرد: 
روزهای  و  هستند  نزدیک  یکدیگر  به  زبان 
و  توسعه  برای  خوبی  فرصت  فرهنگی 

همکاری هاست. ادامه 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
شاهد  که  کرد  امیدواری  ابراز  اسالمی 

کشور  دو  نویسندگان  و  نخبگان  رفت وآمد 
باشیم، چون نیاز به واسطه نداریم و زبان 

است. فارسی  کشور  دو  هر 
شد:  یادآور  حال،  عین  در  وی 
کشور  دو  فرهنگی  همکاری های  ضرورت 
باید  ما  و  است  روشن  و  شفاف  مسئله ای 
را  موجود  تفاهمات  و  بگوییم  اقدامات  از 

کنیم. اجرایی 
با  همچنین  ایمانی پور  حجت االسالم 
آیت الله  دولت  اولویت  و  تأکید  به  اشاره 
جمهور  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید 
با  همسایگان،  با  روابط  توسعه  بر  مبنی 
توسعه  برای  ایران  عالقه مندی  به  عنایت 
هنری  و  فرهنگی  همکاری های  و  روابط 
هرگونه  آماده  گفت:  کشور،  دو  میان 
هستیم. تاجیکستان  کشور  با  همکاری 

از  هراس  ایجاد  برای  دشمن  تالش 
منطقه در  همسایه  کشورهای 

سازمان  فعالیت های  بیان  به  وی 
پرداخت  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
اجرایی  مسئول  سازمان  این  گفت:  و 

با  ایران  فرهنگی  موافقت نامه های  کردن 
موافقت نامه های  در  و  کشورهاست  سایر 
همکاری های  و  فرهنگ  مسئله  فرهنگی 
و  است  شده  دیده  گردشگری  و  علمی 
اجرایی  را  موافقت نامه ها  این  داریم  سعی 

. کنیم
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس 
همسایه  از  هراس  ایجاد  موضوع  اسالمی 
دشمنان،  دسیسه های  دیگر  از  یکی  را 
صهیونیستی  رژیم  و  جهانی  استکبار 
هستند  تالش  در  آنها  گفت:  و  دانست 
با  را  ایران  اسالمی  جمهوری  واقعیات 
ظرفیت ها  و  ابزارها  همه  از  استفاده 
موضوع  و  داده  جلوه  واقعی  غیر  و  منفی 

دهند. گسترش  را  هراسی  ایران 
تصریح  ایمانی پور  حجت االسالم 
نیستیم،  تبلیغ  دنبال  هرگز  ما  کرد: 
برادر  و  دوست  کشور  از  انتظارمان  اما 
حقیقت  آنچه  که  است  این  تاجیکستان 
به  را  می کنند  مشاهده  و  است  ایران 
منعکس  وطن  به  بازگشت  در  خود  ملت 

کنند.  معرفی  و 
فرهنگی  نماینده  تاجیکستان  در  ما 

نداریم
وی خاطرنشان کرد: مدتی است که ما 
نداریم  فرهنگی  نماینده  تاجیکستان  در 
امید  کشور  دو  روابط  توسعه  به  توجه  با  و 
ایران  نماینده  حضور  شاهد  که  است 
و  ایران  چراکه  باشیم.  تاجیکستان  در 
برای  بسیاری  ظرفیت های  تاجیکستان 
یکدیگر  با  فرهنگی  روابط  سطح  ارتقای 

دارند.
لزوم تقویت روابط فرهنگی و  هنری 

تاجیکستان و  ایران 
فرهنگ  وزیر  دولت زاده،  زلفیه 
مطرح  سخنانی،  در  نیز  تاجیکستان 
روزهای  که  است  خرسندی  باعث  کرد: 
برگزار  ایران  در  تاجیکستان  فرهنگی 
تقویت  برای  خوبی  فرصت  و  می شود 
بود. خواهد  هنری  و  فرهنگی  روابط 

روابط  توسعه  آماده  ما  داد:  ادامه  وی 
و  هستیم  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
تمامی  در  همکاری ها  این  امیدواریم 
گسترش  هنری  و  فرهنگی  سطوح 
مقدمات  زودتر  هرچه  متقابال  و  یابد 
کشور  در  ایران  فرهنگی  هفته  برگزاری 
شود. عملیاتی  و  فراهم  نیز  تاجیکستان 
اظهار  تاجیکستان  فرهنگ  وزیر 
کشور  دو  فرهنگی  همکاری های  داشت: 
مهمی  دستاوردهای  سال   ۳۰ طول  در 
همکاری های  مدت  این  در  است.  داشته 
سودمند دو کشور مورد توجه قرار گرفته و 
و هنرمندان دو کشور  یافته است  افزایش 
امیدواریم  و  داشته اند  حضور  برنامه ها  در 
و  فرهنگ  حوزه  در  کشور  دو  برنامه های 

یابد. ادامه  هنر 
تاجیکستان  سفیر  زاهدی،  نظام الدین 
عنوان  کوتاه،  سخنانی  در  نیز  ایران  در 
تاجیکستان  فرهنگی  روزهای  کرد: 
برگزار  وقفه  ۱۴سال  از  پس  ایران  در 
نظارت  با  برنامه  این  امیدواریم  و  می شود 
بر  تکیه  با  و  تاجیکستان  فرهنگ  وزیر 
روزهای  و  باشد  موفقی  برنامه  مشترکات 
برگزار  تاجیکستان  در  نیز  ایران  فرهنگی 

. د شو
فرهنگی  روزهای  گزارش،  این  بنابر 
با  ایران  در  تاجیکستان  جمهوری 
همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و  تاجیکستان  جمهوری  فرهنگ  وزارت 
سازمان  و  ایران  در  تاجیکستان  سفارت 
 ۱۶ تا   ۱۱( اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
و  شیراز  تهران،  شهرهای  در  مهرماه( 

می شود. برگزار  تبریز 
اجرای  شامل  فرهنگی  رویداد  این 
جمله  از  هنری  گروه های  توسط  برنامه 
قرائت شعر  نمایش، گروه موسیقی،  گروه 
برگزاری  و  تاجیکستانی  شعرای  توسط 
هنرهای  عکس،  نقاشی،  نمایشگاه 
کشور  آن  ملی  لباس های  و  دستی 

► می شود.    

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۸۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۶۷۸ شماره  رأی  ۱ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  رستمعلی  فرزند  رستگار  فرهنگی  خسرو 
ثبت قم  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۳۷۸ از  فرعی   ۱ از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   ۸۹/۵۰ بمساحت 

 )۱۴۸۴۳ الف  دفتر۵۵۹.)م   ۳۴۷ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۵۸ آقای  ۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۹۵۵۷ مربوط 
محمدعلی زارعی فرزند کاظم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۲۴/۹۰ مترمربع 
وحید  از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۴۵ از  فرعی   ۱ شماره  پالک  از  قسمتی  در 

الف ۱۴۸۴۴(  طاهری صفحه ۲۲۹ دفتر ۱۸۲.)م 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۰۴۹ شماره  رأی  ۳ـ 
نادرحیدری فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۸۸/۵۰ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۳۰۵/۱/۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از اکبر هندیانی.)م الف ۱۴۸۴۵( 

به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۷۰ آقای  ۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۱۶ مربوط 
کریم بیرامی فرزند اصغر  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۸۴ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۷۹ فرعی از ۲۱۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

و خریداری مع الواسطه از بهرام افتخاری و حیدر علی افتخاری صفحه ۱۰ دفتر۱۴۷.) م الف ۱۴۸۴۶(  
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۶۹ آقای  ۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۰۹ مربوط 
علی یعقوبی پاک فرزند ذبیح اله  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
نامه  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  از ۲۱۳۹ اصلی  ۲۷۹ فرعی  از پالک شماره  ۸۴ مترمربع در قسمتی 
عادی و خریداری مع الواسطه از بهرام افتخاری و حیدر علی افتخاری صفحه ۱۰ دفتر۱۴۷.) م الف ۱۴۸۴۷(  
به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۶۲ آقای  ۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۶۷۷ مربوط 
در  مترمربع   ۱۴۴ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله  حبیب  فرزند  نوروزی  رضا 
قسمتی از  پالک شماره۵۵۳ فرعی از ۱۹۵۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از ابوالفضل زرندی صفحه ۱۶ دفتر ۳۱.) م الف ۱۴۸۴۸( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۱۶ آقای  ۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۶۳ مربوط 
سعید طائی فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۸۹/۵۷ مترمربع 
ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی طی   واقع در بخش دو  از ۱۹۳۷ اصلی  از  پالک شماره فرعی  در قسمتی 

سند قطعی ۴۹۲۷۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ دفتر ۶۴ قم.) م الف ۱۴۸۴۹( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۶۹ آقای  ۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۷۶۲ مربوط 
در  ۹۸مترمربع  به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند سعداله ششدانگ قطعه  صفر گنج خانی 
قسمتی از  پالک شماره فرعی از ۲۱۳۹/۲۳۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از زین العابدین اوشی.) م الف ۱۴۸۵۰(  
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

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


