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تجدید مناقصه عمومی 
و  دارد عملیات حمل  نظر  در  وزارت جهاد کشاورزی  به  وابسته  قم   استان  شرکت خدمات حمايتي کشاورزي 
تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبار مرکزی شرکت در استان قم به داخل و خارج 
 ( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  بستر  در  و  ای  مرحله  يک  عمومي  مناقصه  برگزاري  طريق  از  را   استان  
مناقصه  اسناد  "دريافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه   . نمايد   واگذار  شرايط  واجد  پیمانکاران  به   ،  ) ستاد 
 www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طريق  از   " پیشنهاد  ارائه  تا  
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و 

سازند،  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت   را  الکترونیکی)توکن(  امضای  گواهی  دريافت 
مورخ   روز دوشنبه    2001001475000007 در سامانه:   مناقصه  گهی  آ انتشار  تاريخ  و  فرآخوان  1-شماره  

1401/8/2
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمايتی کشاورزی استان قم به آدرس : قم , بلوار امین , میدان 

ارتش , به سمت پل انقالب , سمت چپ شرکت خدمات حمايتی کشاورزی استان قم 
3-هزينه خريداسناد مناقصه : مبلغ 500.000 ريال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات 

انجام می گیرد. الکترونیکی دولت 
4-مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه  مورخ 1401/8/2 لغايت ساعت 19 روز پنج 

شنبه  مورخ 1401/8/5
19 روز  يکشنبه   تا ساعت   :-PDF ارائه پاکت های پیشنهاد-بارگذاری در سامانه  بصورت-  5- آخرين مهلت 

1401/8/15 مورخ 
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی بايد حداقل 45 روز از تاريخ آخرين روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته 

باشند. 
جلسات  سالن  درمحل  صبح   10 ساعت   1401/8/16 مورخ  دوشنبه  روز    : ها  پیشنهاد  گشايش  6-تاريخ 

باشد. می  گزار  مناقصه 
و  میلیون  هفت  هفتادو  میلیاردو  1.077.650.000)يک  مبلغ  کار:  ارجاع  فرآيند  تضمین  نوع  و  7-مبلغ 
به شماره حساب  واريزی  يا فیش  و  بانکی  به دو صورت ضمانتنامه  ريال است که   ) ريال  پنجاه هزار  ششصدو 
شناسه  با  ساتنا  پرداخت  دستور  طريق  از  مرکزی  بانک  نزد    ir250100004001039704005791 شبای 

باشد. می  ارائه  قابل  کاراکتری305039776263500650000000000006    30 واريز  
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآيند ارجاع )الف(
عالوه بر بارگذاری در سامانه، می بايستی بصورت فیزيکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پايان وقت 
الذکر  فوق  آدرس  در  گزار  مناقصه  معامالت  کمیسیون  دبیرخانه  به   1401/8/15 مورخ  يکشنبه  روز  اداری  

تحويل و رسید دريافت شود.
آدرس  به     025-32603101 تلفن  شماره  با   تماس  ضمن  مي توانید  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  ضمنا 
نیز   http://iets/mporg.ir مناقصات   رسانی  اطالع  ملی  پايگاه  وآدرس    www.assc.irشرکت اينترنتی 

فرمائید.  مراجعه 
- شماره تماس پشتیبانی سامانه :  1456 

1397404 گهی:  شناسه آ

یک مرحله ای  )نوبت اول( / شماره:  یک مرحله ای  )نوبت اول( / شماره:  12031203 تاریخ :    تاریخ :   2727//77//14011401
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي  استان قمشرکت خدمات حمایتي کشاورزي  استان قم

معاون فنی و عمرانی شهرداری پاسخ داد:معاون فنی و عمرانی شهرداری پاسخ داد:

طرح های مدیریت شهری قم طرح های مدیریت شهری قم 
صفحه صفحه 22  در چه وضعیتی هستند؟در چه وضعیتی هستند؟

آگهــــــی مزایــــــده   
) نوبت اول (

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد یک قطعه زمین  واقع در شهرک صنوف 
را  به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط بفروش برساند .

موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین با کاربری آهن فروشی  .
متراژ ، ، مبلغ پایه مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و میزان تضمین شرکت در مزایده  و به شرح ذیل می باشد :

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده :
مبلغ تضمین شرکت در مزايده می بايست به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان )با حداقل اعتبار 3ماه( يا واريز وجه 
نقد به حساب بانک ملی شعبه میدان تره بار  به شماره 0115427089004 بنام سازمان میادين میوه و تره بار می باشد که 

بايد به ضمیمه  پیشنهاد تسلیم گردد.
- فروش اسناد از مورخ 1401/08/04 لغايت 1401/08/15 می باشد.

قسط    12 در  ماهیانه  بصورت  را  مبلغ  الباقی  و  نقدًا  را  پیشنهادی  مبلغ   %50 بايست  می  مزايده  برنده  پرداخت:  نحوه 
نمايد. پرداخت 

مشخصات موضوع مزایده :
- در ضلع شمالی و جنوبی آن ديوار کشی مشترک با قطعات مجاور با ديوار های پیش ساخته بتنی اجرا گرديده ، در ضلع 
اجرايی  مراحل  که  مربع  متر   61 حدود  مساحت  با  همکف  صورت  به   ) خدماتی   ( اداری  و  انباری  های  ساختمان  آن  غربی 
ساختمانهای مذکور اجری فونداسیون اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و ديوار چینی با آجر گری می باشد . همچنین ملک 

فوق  دارای پروانه ساختمانی و زير سازی ، جدول ، آسفالت و شبکه آب و گاز می باشند .
محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : قم- جاده قديم قم تهران- روبروی بهشت معصومه) س ( - بلوار شهید رجايی 
مراجعه  اسناد  دريافت  جهت  قراردادها  امور  میادين-  سازمان  اداری  ساختمان  رجايی-  شهید  بار  تره  و  میوه  بزرگ  میدان 

 . مراجعه شود  دفتر حراست سازمان  فوق  آدرس  به  پیشنهادها  تسلیم  / همچنین جهت  نمايند 
-پیشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از اسناد مزايده را دريافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط ، امضا کرده و به پیشنهاد خود 

ضمیمه نمايند.عدم انجام اين مهم از جانب هر يک از شرکت کنندگان باعث حذف آنان از فرايند مزايده مي گردد. 
-هزينه درج آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد و سازمان در رد يا قبول هر يک از پیشنهادها مختار است .

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36641327  )025( تماس حاصل فرمايید.
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات:  تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/08/17 می باشد .

-ساير اطالعات و جزئیات دراسناد مزايده موجود می باشد .                   
گهی:1398369                                                شناسه آ

تاريخ آگهی نوبت دوم: 1401/08/04

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

شماره
قطعه

مساحت تقریبی   آدرس
) متر مربع  (

قیمت  هر متر 
مربع ) ریال (

مبلغ پایه مزایده هر 
قطعه 
)ریال (

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال (

جاده قديم قم – تهران - شهرک صنوف  - 411
بر خیابان 30 متری شهید همت

703/8430/000/00021/115/200/0001/100/000/000

بازدید اعضای شورای شهر قم از پروژه های عمرانی؛  

وضعیت پیشرفت و موانع طرح های شهری 
بررسی شد                                                
صفحه 7

تلنگر -  وحید حاج سعیدی

ادامـه مذاکرات برجـام و
 یارانه حمام!                                                   
صفحه 7

تحلیل چرایـی ضرورت کسب 
سواد رسانه ای برای همه                                                    
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قـم بـا اقتـدار قهرمـان کاتـا 
جـودو ایران شـد                                                
صفحه 8

گزیـده خبـرها



رئیس و اعضای هیئت رئیسه پارک علم      ◄
امیرآبادی  احمد  دکتر  با  قم  استان  فناوری  و 

کردند. گفتگو  و  ديدار  فراهانی 
مجلس  در  قم  نماينده  امیرآبادی  دکتر 
شنبه  روز  که  ديدار  اين  در  اسالمی  شورای 
قم  مردم  نماينده  دفتر  محل  در  و  مهرماه   30
عملکرد  شد،  برگزار  اسالمی  شورای  مجس  در 
سال های  در  استان  فناوری  و  علم  پارک 
به  کرد:  اظهار  و  کرد  ارزيابی  موفق  را  اخیر 
وضعیت  از  که  گزارش هايی  و  بازديدها  استناد 
و دانش بنیان استان داشته ام  فناور  شرکت های 
محدوديت های  علی رغم  که  می کنم  عرض 
فناوری  و  علم  پارک  خوشبختانه  زيرساختی، 
از خود  و قابل دفاعی  استان قم عملکرد موفق 

است. گذاشته  جای  به 
از  سال   10 گذشت  با  کرد:  تصريح  وی 
اين  انتظار  و فناوری استان،  پارک علم  تاسیس 

پارک  اراضی برای  به اسم  بود که ديگر مشکلی 
که  شاهديم  متاسفانه  اما  باشد  نداشته  وجود 
پابرجاست و معطل ماندن آن  اين مشکل هنوز 

ندارد. اعراب  از  محلی  ديگر 
امیرآبادی فراهانی در پايان تاکید کرد: قطعا 
مديران  ساير  و  استاندار  با  تعامل  در  و  بنده 
موجود  ظرفیت های  تمامی  از  استانی  ذيربط 
دستور  در  بايد  که  پرونده  اين  فوری  حل  برای 
به  و  برد  خواهم  بهره  باشد  استان  فوری  کار 

بود. خواهم  آن  پیگیر  خودم  سهم 
دکتر  ديدار،  اين  ابتدای  در  است  گفتنی 
استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  فرد  رهسپار 
آخرين  از  مختصری  گزارش  ارائه  ضمن 
استان  فناوری  و  نوآوری  زيست بوم  وضعیت 
اين  زيرساختی  و  بودجه ای  محدوديت های  و 
و توجه بیش  با همراهی  امیدواريم  پارک گفت: 
مجلس  در  قم  شريف  مردم  نمايندگان  پیش  از 

کريمه  شهر  که  باشیم  شاهد  اسالمی  شورای 
خصوصا  فناورانه  حوزه های  در  بیت)س(  اهل 
فناوری های نرم و فرهنگی نیز به الگويی موفق 
► شود.    تبديل  بین المللی  و  ملی  سطح  در 

با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون      ◄
مديريت  های  طرح  وضعیت  آخرين  به  اشاره 
شهری گفت: طرح های عمرانی تقاطع شهدای 
روحانیت، میدان نماز، زيرگذر امام حسین)ع(، 
مادر  آتش نشانی  ايستگاه  و  نبی  خضر  بوستان 
قم تا پايان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
عباس حلوايی زاده در گفتگو با ايرنا با اشاره 
روحانیت،  شهدای  تقاطع  وضعیت  آخرين  به 
میلیارد   33 طرح  اين  اولیه  قرارداد  کرد:  بیان 
بوده و هم اکنون عملیات  تومان  و 700 میلیون 

اجراست. دست  در  آن  عمرانی 
تابستان  در  پروژه  اين  کرد:  خاطرنشان  وی 
سال جاری به خاطر مشکالت حوزه برق، حدود 
6 ماه به صورت کامل متوقف شد که اين مساله 
از  موجب اختالل در زمان بندی پیش بینی شده 

اتمام آن شده است.
 ،9 ماده قانونی  از  استفاده  بر  تاکید  با  وی 
محور،  پیرامونی  عرصه های  برخی  تملک  برای 
بین  دسترسی  موجب  بلوار  اين  داشت:  ابراز 
الغدير  و  رضا)ع(  امام  بلوار  با  امام  يادگار  بلوار 
زمان،  در  صرفه جويی  ازنظر  که  شد  خواهد 
انرژی و سهولت دسترسی و روان سازی ترافیکی 

داشت. خواهد  شهر  در  بسزايی  نقش 
بابیان  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
احداث شده  بلوار  اصلی  لوب های  و  رمپ  اينکه 
قطع  از  جلوگیری  برای  کرد:  تصريح  است، 
درختان در مسیر، طرح اجرايی بلوار در سه لکه 

است. احداث  حال  در  هم  از  مجزا 
حلوايی زاده آخرين وضعیت اين طرح کالن 
حمل ونقلی را موردتوجه قرار داد و گفت: تقاطع 
شهدای روحانیت تا پايان امسال به صورت کامل 

می رسد و زير بار ترافیک خواهد رفت.
زيرگذر امام حسین)ع( در آستانه بهره برداری
در  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
حسین)ع(  امام  زيرگذر  پروژه  وضعیت  ادامه 
قرارداد  پايه  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
برای  که  بوده  تومان  میلیارد   87 پروژه  اين 
تومان  میلیارد   115 آن  از  نهايی  بهره برداری 

شد. خواهد  هزينه 
موانع  مهمترين  به  اشاره  با  زاده  حلوايی 
بهره برداری از اين طرح کالن حوزه حمل ونقل، 
پايان رسیده  به  اين طرح  تملکات  تصريح کرد: 
مسیر  در  باقی مانده  ملک  چند  تخريب  با  و 
زيرگذر  اين  تکمیل  و  بهره برداری  محور،  اين 
 20 برق  پست  دو  همچنین  شد،  خواهد  کامل 
بايد جابه جا شود. نیز  کیلوولتی در طول مسیر 

پروژه های  از  يکی  به عنوان  طرح  اين  از  وی 
افزود:  و  يادکرد  شهری  مديريت  دشوار  و  کالن 
مطلوبی  روند  با  حسین)ع(  امام  زيرگذر  پروژه 
گاز  برق،  تاسیسات  تمام  و  اجراست  حال  در 
قم  شهرداری  هزينه  با  نیز  محور  طول  در  آب  و 

است. شده  تعويض  و  به روزرسانی 
اضافه  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
پیشرفت  نیز  حسین)ع(  امام  زيرگذر  کرد: 
پايان  تا  و  داشته  درصدی   90 باالی  فیزيکی 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  امسال 
مراحل پايانی پروژه میدان نماز

مشکالت  برخی  اشاره  با  ادامه  در  وی 
جمهوری  بلوار  انتهای  پیرامون  ترافیکی 
تصريح  محلی،  دسترسی  مسیرهای  و  اسالمی 
تقاطع  اين  تکمیل  گذشته  روزهای  طی  کرد: 
خود  به  بیشتری  سرعت  و  شتاب  غیرهمسطح 

است. گرفته 
اضافه  قم،  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
پايان  به  تقاطع  اين  زيرگذر  سازی  ديوار  کرد: 
پروژه  اصلی  بتن ريزی  مرحله  دو  تنها  و  رسیده 

است. باقی مانده 
اصلی  پل   4 کرد:  خاطرنشان  زاده  حلوايی 
عملیات  و  شده  اجرايی  طرح  اين  به  منتهی 

است. انجام  حال  در  نیز   عمرانی 
اين طرح، بخش  تکمیل  با  ابراز داشت:  وی 
تکمیل  در  شهری  مديريت  اهداف  از  زيادی 
دسترسی  و  شده  محقق  ترافیکی  رينگ های 
می شود. انجام  کمتری  زمان  در  مناطق  بین 

اضافه  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
بااعتبار  حمل ونقل  حوزه  کالن  طرح  اين  کرد: 
در  جاری  سال  پايان  تا  تومانی  میلیارد   96

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان  اختیار 
پیشرفت 40 درصدی فاز 5 و پیش بینی 400 

جای پارک در فاز 4 عمار ياسر
بلوار  بزرگ  پروژه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
غدير  تونل  ادامه  کرد:  خاطرنشان  ياسر،  عمار 

فیزيکی  پیشرفت  طرح  اين   4 فاز  محدوده  در 
دارد. درصدی   60

گفت:  قم،  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
پارک  جای   400 فاز،  اين  تونل  از  بخشی  در 
از  بخشی  می تواند  که  است  احداث  دست  در 
را  پارکینگ  کمبود  به  شهر  مرکزی  هسته  نیاز 

نمايد. جبران  زيرسطحی  به صورت 
نیز 40  ياسر  فاز 5 عمار  حلوايی زاده گفت: 
درصد پیشرفت فیزيکی داشته و بخش مهمی از 
تملکات آن به پايان رسیده است، با تکمیل اين 
فاطمی  به خیابان شهید  ياسر  بلوار عمار  پروژه 

متصل خواهد شد.
ايستگاه های  بزرگترين  از  يکی  احداث 

قم در  آتش نشانی 
وی در ادامه با اشاره به احداث ايستگاه مادر 
بیان  اسالمی،  جمهوری  بلوار  در  آتش نشانی 
کرد: فاز يک ايستگاه آتش نشانی مادر به عنوان 
آتش نشانی  ايستگاه های  بزرگترين  از  يکی 
 600 و  هزار   8 مساحت  به  زمینی  در  کشور 
تومان  میلیارد   13 بر  افزون  بااعتباری  مترمربع 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  سال  پايان  تا 
طرح  اين  عمرانی  اقدامات  اينکه  بابیان  وی 
به مراحل پايانی خود رسیده است، خاطرنشان 
تعداد  ايستگاه،  اين  از  بهره برداری  با  کرد: 
ايستگاه   25 به  قم  آتش نشانی  ايستگاه های 
قم،  کالنشهر  جمعیت  به  توجه  با  که  می رسد 

می دهد. نشان  را  استانداردی  وضعیت 
سوله  داشت:  بیان  همچنین  زاده  حلوايی 

همراه  به  پرديسان  شهرک  ورزشی  فرهنگی 
نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  جديد  ساختمان 
از طرح های مهم عمرانی است که امسال مورد 

می گیرد. قرار  بهره برداری 
ورزشی  فرهنگی  سوله  کرد:  خاطرنشان  وی 
درصدی   90 فیزيکی  پیشرفت  با  قم  شهرداری 
با سرعت در  تومانی  اعتبار 12 میلیارد  و صرف 
حال تکمیل است و تمام تجهیزات موردنیاز آن 
خريداری شده است، همچنین ساختمان جديد 
 14 با  درصدی   70 باالی  پیشرفت  نیز  شورا 
میلیارد تومان اعتبار امسال افتتاح خواهد شد.

تکمیل تدريجی بوستان هزار هکتاری قم
احداث  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بیان  قم،  هکتاری  هزار  و  ای  فرامنطقه  بوستان 
بوستان  شامل  قم  هکتاری  هزار  بوستان  کرد: 
خضر  بوستان  مقدس،  دفاع  باغ موزه  کوثر، 
کوهسار،  بوستان  گیاه شناسی،  باغ  نبی)ع(، 
کوه  جنوبی  بخش  شهدا،  يادمان  بوستان 
هزار   400 در  آن  گستره  که  غیره  و  دوبرادران 
مترمربع است از میدان مفید تا نزديکی مسجد 

می گیرد. دربر  را  جمکران  مقدس 
اين  تکمیل  کرد:  خاطرنشان  زاده  حلوايی 
فضای  و  گردشگری  حوزه  شاخص  طرح های 
گردشگری  جاذبه های  از  برخورداری  و  سبز 
ايرانی  باغ  مصنوعی،  درياچه  الين،  زيپ  مانند 
ماندگاری  افزايش  در  مستقیمی  تأثیر  غیره  و 

داشت. خواهد  نیز  قم  به  گردشگران 

اقلیم  داشتن  خاطر  به  داشت:  اظهار  وی 
تله  طبیعت،  پل  محدوده،  اين  بلندی  و  پست 
پیش بینی شده  آن  برای  نیز  تله کابین  و  سیژ 
نقش  گردشگران  جذب  در  می تواند  که  است 

باشد. داشته  به سزايی 
گفت:  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
اين  درختکاری  از  مهمی  بسیار  بخش  تاکنون 
پارک چندمنظوره به پايان رسیده و برای آبیاری 
آن نیز تصفیه خانه 30 لیتر در ثانیه پساب برای 

است. گرفته شده  نظر  در  سبز  فضای  آب 
وی ادامه داد: بوستان خضر نبی)ع( بخشی 
از اين بوستان فرامنطقه ای است که بااعتباری 
به  امسال  پايان  تا  تومان  میلیارد   15 بر  افزون 

رسید. خواهد  بهره برداری 
حلوايی زاده گفت: پیش بینی سه الين مسیر 
پیاده روی به طول 2 هزار متر و يک الين مسیر 
بوستان  بارز  ويژگی های  از  سواری  دوچرخه 

است. نبی  خضر 
گفت:  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
طرح  اين  برای  تومان  میلیارد   13 تاکنون 
پیشرفت  با  نبی  خضر  بوستان  و  شده  هزينه 
اختیار  در  جاری  سال  پايان  تا  درصدی   90

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
حلوايی زاده در پايان تصريح کرد: شهربازی 
معارفی بعنوان يکی از طرح های گردشگری با 
نیز در حال احداث است که  کارکردهای خاص 
مورد  کامل  بصورت  آينده  سال  شود  می  تالش 

► برداری قرار بگیرد.  بهره 
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معاون فنی و عمرانی شهرداری پاسخ داد:

طرح های مدیریت شهری قم در چه وضعیتی هستند؟
مدیرکل امور فنی استانداری قم عنوان کرد:

بررسی بیش از ۵۰۰۰ 
پرونده در جلسات کمیسیون 

ماده ۱۰۰ قم

مديرکل امور فنی استانداری قم گفت: جلسات کمیسیون ماده 100 
نیز شامل 6 شعبه، 240 جلسه و بیش از 5 هزار پرونده بوده است.

خصوص  در  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  آبان ماه  يکم  صادقیان  عباس 
حمل  و  عمرانی  امور  فنی،  دفتر  جاری  سال  نخست  ماهه   6 عملکرد 
بازآفرينی  ستاد  جلسات  به  اشاره  با  قم  استانداری  ترافیک  و  نقل  و 
 7 گذشته  ماه   6 طی  کمیته  اين  اجرايی  هیئت  کرد:  اظهار  شهری، 

است. داشته  جلسه   20 ناکارآمد  بافت  فنی  کمیته  و  جلسه 
است،  کرده  برگزار  جلسه   2 نیز  بازآفرينی  ستاد  اينکه  بیان  با  وی 
جنوبی  ضلع  توسعه  مطهر،  حرم  شرقی  ضلع  توسعه  کرد:  مطرح 
چهل  مجموعه  نو،  و  شیخان  قبرستان های  پیرامون  ساماندهی  حرم، 
جلسات  اين  نتايج  و  مصوبات  مهم ترين  ازجمله  دروازه ری  و  اختران 

است. بوده 
مديرکل امور فنی استانداری قم با اشاره به کارگروه های مصوب سفر 
جلسه   5 منوريل  مصوبه  راستای  در  کرد:  عنوان  جمهوری،  رياست 
رئیس  اجرايی  معاون  حضور  با  جلسه  يک  نمک  درياچه  کارگروه  و 
جمهور و دو جلسه با حضور رئیس سازمان محیط زيست برگزار کرده 

است.
وی با بیان اينکه کارگروه کارخانه چادر مشکی نیز يک جلسه با معاون 
 6.8 تکمیل  تصويب  کرد:  اظهار  است،  داشته  رئیس جمهور  اجرايی 
مصوبه  مهم ترين  مصلی  تا  پايانه  محدوده  از  قم  منوريل  از  کیلومتر 

بوده است. اين جلسات 
شامل  نیز   100 ماده  کمیسیون  جلسات  اينکه  به  اشاره  با  صادقیان 
تصريح  است،  بوده  پرونده  هزار   5 از  بیش  و  جلسه   240 شعبه،   6
آمايش  و  شهری  عشايری،  روستايی،  توسعه  زيربنايی،  کارگروه  کرد: 
جلسه   7 نیز  آن  ذيل  کاری  گروه های  و  زيست  محیط  و  سرزمین 
مهم ترين  ازجمله  سالمت  دهکده  و  لجستیک  دهکده  و  کرده  برگزار 

است. بوده  جلسات  اين  مصوبات 

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان قم عنوان کرد؛
توزیع بیش از ۱۰ هزار 

بسته لوازم التحریر میان 
دانش آموزان قم

مديرکل ستاد اجرايی فرمان امام )ره( قم گفت: بیش از 100 میلیارد 
ريال در حوزه آموزش در قم هزينه شده که از اين فعالیت ها می توان 

به توزيع 10هزار بسته لوازم التحرير و ساخت 5 مدرسه اشاره کرد.
امام  فرمان  اجرايی  ستاد  کل  مدير  عبدی  احمد  مهر،  گزارش   به 
استان قم در ديدار با آيت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم بانوی 
وارد  گذشته  سال  از  امام  فرمان  اجرايی  ستاد  کرد:  اظهار  کرامت 
و  امدادی  حمايتی،  حوزه های  در  و  شده  اجتماعی  مسئولیت  حوزه 

است. داشته  توفیقاتی  معیشتی 
در  پويش  و  رزمايش  چندين  گذشته  سال های  در  اينکه  بیان  با  وی 
وسايل  معیشتی،  بسته های  توزيع  گفت:  کرده ايم،  برگزار  قم  استان 
سرمايشی و گرمايشی، نوشت افزار، کیف و لوازم تحرير، لواز خانگی 
و جهیزيه، بسته های ويژه فرزند آوری، خدمات حوزه سالمت و امداد 
و  اجتماعی  فعالیت های  جمله  از  طبیعی  حوادث  و  سیل  در  رسانی 

است. بوده  ما  اقتصادی 
داريم  فعالیت  اجتماعی  مختلف  حوزه های  در  ما  کرد:  اظهار  عبدی 
هزينه  قم  در  ريال  میلیارد   100 از  بیش  آموزشی  حوزه  در  فقط  و 
تحرير  لوازم  بسته  هزار   10 توزيع  به  می توان  جمله  از  که  کرده ايم 
در  قم  استان  در  مدرسه   5 ساخت  مستضعف،  اقشار  بین  در  ايرانی 
پشتیبان  تحصیلی  بسته  توزيع  و  محور  تولید  آموزی  مهارت  حوزه 
هر  که  مستضعف  و  محروم  آموزان  دانش  از  نفر   400 میان  در  علمی 

کرد. اشاره  است  تومان  میلیون   10 ارزش  به  بسته 
ستاد  اجتماعی  امور  معاون  امیرگان  امیر  االسالم  حجت  ادامه  در 
اين است  بر  ما  اينکه تالش  بیان  با  قم  استان  در  امام  فرمان  اجرايی 
در  اجتماعی  فرهنگی  موضوعات  راهبر  امام  فرمان  اجرای  ستاد  که 
حوزه های  تعامل  محل  ستاد  اين  افزود:  باشد،  کشور  و  استان  سطح 
علمیه و ستاد اجرای فرمان امام و محلی برای تولید محتوا و محصول 
بین  از  آموزشی  عدالت  گروه های  و  است  کشور  کل  برای  فرهنگی 
طالب و دانشجو های بسیجی و انقالبی و گروه های جهادی تخصصی 

داده ايم. تشکیل  استان  اين  در  را  و صنعتی  آموزشی  در حوزه 
افزود:  قم  استان  در  امام  فرمان  اجرايی  ستاد  اجتماعی  امور  معاون 
در بحث فرزند آوری و جمعیت برای حمايت از خانواده هايی که فرزند 
سوم می آورند 2 هزار و 400 بسته شامل احتیاجات کامل بچه تا سن 
دو سالگی در استان قم توزيع شده است و خانواده هايی که فرزندان 

سه قلو به باال دارند را تا 6 ماه حمايت مالی می کنیم.
وی با اشاره به فعالیت ستاد اجرای فرمان امام در حوزه اشتغال زايی 
ابراز کرد: در حوزه گروه های جهادی نیز بیش از 600 گروه جهادی 
جهادی  گروه های  ظرفیت  از  و  کرديم  ساماندهی  قم  در  را  مردمی  و 

می کنیم. استفاده 

معاون استاندار قم: 
روابط عمومی ها از کارآمدی 

نظام دفاع کنند

روابط  گفت:  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گرچه  کنند  دفاع  اسالمی  نظام  کارآمدی  از  دارند  وظیفه  ها  عمومی 

شود. می  مشاهده  زمینه  اين  در  هايی  ضعف 
رئیسه  هیات  انتخابات  مجمع  در  زاده  حاجی  احمد  ايرنا،  گزارش  به 
کرامت  سالن  در  قم  استان  های  عمومی  روابط  هماهنگی  شورای 
خدمات  از  دفاع  و  عمومی  افکار  تنوير  داشت:  اظهار  استانداری 
دولت از وظايف مهم روابط عمومی ها در فضايی است که دشمن در 
تالش برای القای ناکارآمدی نظام است و از همه ظرفیت های رسانه 

کند. می  استفاده  خود  ای 
و  شوند  مطلع  اسالمی  نظام  خدمات  از  بايد  مردم  کرد:  بیان  وی 
يابند. نمی  اطالع  دولت  خدمات  از  خیلی  آنان  اکنون  متاسفانه 

های  عمومی  روابط  و  نیست  خوب  کردن  عمل  ای  جزيره  گفت:  وی 
استفاده  يکديگر  خالقیت  و  فکر  از  و  کرده  افزايی  هم  بايد  استان 

. کنند
معاون استاندار قم با بیان اين که ادارات بايد در قبال مردم پاسخگو 
ها  عمومی  روابط  طريق  از  بايد  مردمی  مطالبات  داشت:  ابراز  باشند 

پذيرد. افکار عمومی صورت  تنوير  تا  به مديران منتقل شود 
روابط عمومی های  ريیسه شورای هماهنگی  انتخاباتی هیات  مجمع 
عمومی  روابط  مديران  از  تن   69 حضور  با  آبان   1 شنبه  قم،  استان 
برگزار شد. استانداری  کرامت  در سالن  استان  اجرايی  دستگاه های 

مدیرکل روابط عمومی استانداری قم تاکید کرد:
تاثیر باالی روابط عمومی ها در 

عبور از بحران ها

اينکه  بیان  با  قم  استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مديرکل 
عمومی  افکار  مديريت  عمومی ها  روابط  خاص  وظیفه  و  اصلی  وظیفه 
عمل  خود  وظیفه  اين  به  بتوانند  عمومی ها  روابط  اگر  گفت:  است، 

کرد. خواهیم  عبور  بحران ها  از  بسیاری  از  قطعًا  کنند 
ادارات  عمومی های  روابط  هماهنگی  شورای  جلسه  در  فردوسی  علی 
استان که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اينکه 
اساس  بر  عمومی ها  روابط  هماهنگی  شورای  هیئت رئیسه  انتخابات 
دستورالعمل ها بايد دوساالنه برگزار شود، اظهار کرد: باتوجه به شرايط 
کرونايی، با تائید وزارت کشور و استاندار قم انتخابات امسال 6 ماه به 

افتاد. تعويق 
وی با بیان اينکه در نخستین قدم به عنوان دبیرخانه شورا تالش کرديم 
مشکالت را شناسايی کنیم، مطرح کرد: برای کسب اطالعات دقیق تر 

و عمیق تر در 16 دستگاه به عنوان پايلوت بازرسی را آغاز کرديم.
مديرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم با اشاره به اينکه 
داشت،  بسیاری  تفاوت  دستگاه ها  در  فعالیت ها  و  نیرو  توزيع  جنس 
عالی  نماينده  دستگاه  به عنوان  مختلف  رويدادهای  در  کرد:  عنوان 

کرد. خواهیم  دنبال  را  خود  نظارتی  رويکرد  دولت 
شهدای  ملی  کنگره  موضوع  در  داريم  انتظار  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
با جديت ورود پیدا کنند، خاطرنشان کرد:  استان قم تمام دستگاه ها 
بازرسی های بررسی عملکرد دستگاه ها در حوزه کنگره  آينده  از هفته 

شد. خواهد  آغاز  شهدا  ملی 
انجام  اليه  چند  در  مختلف  بازرسی های  اينکه  به  اشاره  با  فردوسی 
مديران  برای  نیز  مختلفی  آموزشی  کارگاه های  کرد:  ابراز  شد،  خواهد 
دستگاه های  کارکنان  تمام  و  معاونین  عمومی،  روابط  مديران  کل، 

شد. خواهد  برگزار  اجرايی 
استفاده  تکنولوژی  از  بازرسی ها  جديد  دوره  در  اينکه  بیان  با  وی 
خواهیم کرد، يادآور شد: در اين دوره نگاه جديد به فعالیت ها در حوزه 
برای  استان  رسانه های  در  دستگاه ها  اخبار  بازخورد  از  و  است  مردم 

شد. خواهد  استفاده  ارزيابی 
مديرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم با اشاره به اينکه 
برنامه ای جدی   اضافه کرد:  برگزار کرديم،  نیز  دو دوره سواد رسانه ای 
مسیر  در  دستگاه ها  عمومی های  روابط  به  که  است  تدوين  حال  در 

کند. کمک  عمومی  افکار  مديريت 
عمومی ها  روابط  خاص  وظیفه  و  اصلی  وظیفه  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
بتوانند  مديريت افکار عمومی است، اظهار کرد: اگر روابط عمومی ها 
عبور  بحران ها  از  بسیاری  از  قطعًا  کنند  عمل  خود  وظیفه  اين  به 

کرد. خواهیم 

خبـر خبـر

امیرآبادی عنوان کرد:

موضوع اراضی مورد نیاز پارک علم و فناوری قم حل و فصل شود



آينده پژوهی  مطالعات  انديشکده  رئیس      ◄
در  پژوهی  قم  در  کنون  گفت:  مهر  طلوع  مؤسسه 
به همین خاطر  است  بحث شده  قم  با گذشته  رابطه 
مختلف  مسائل  با  رابطه  در  پژوهی  آينده  دنبال  به 

هستیم. قم  آينده  با  مرتبط 
در  تمدن  نمادهای  ترين  ديرينه  از  يکی  قم  شهر 
هويت  حفظ  در  مهم  و  ماندگار  نقشی  که  است  ايران 
است.  داشته  اسالم  از  پس  و  پیش  ايران  فرهنگی 
سال  صدها  از  آن  تمدنی  آوازه  که  مقدس  شهری 

است. شده  زمزمه  تاريخ  گوش  در  پیش 
به  نفری  هزار   300 و  میلیون   1 شهر  اين  امروز 
های  حوزه  در  ايران  شهرهای  ترين  محوری  از  يکی 
قطب  امروز  شهر  اين  است.  شده  مبدل  مختلف 
در  علمی  مراکز  مهمترين  از  و  تشیع  جهان  علمی 
انقالب  آغازگر جريان  که  اسالم است. شهری  جهان 

است. جديد  تمدنی  ساخت  همچنین  و  اسالمی 
ها  همتی  کم  و  ها  کاری  کم  دلیل  به  متاسفانه 
اين  قم،  فرهنگ  توسعه  و  انتشار  و  حفظ  زمینه  در 
نه  و  کشور  مردم  برای  نه  شايد  و  بايد  آنچانکه  شهر 
و  بود  نشده  شناسانده  شهر،  اين  مردم  برای  حتی 
و منفک  به شکل بخش بخش  آن  و مسايل  مشکالت 

شد. می  بررسی  هم  از 
دل  اهالی  همت  به  که  است  سالی  چند  اما 
پژوهی  قم  نام  به  ای  موسسه  قم،  فرهنگی  سوز 
همین  در  است.  برآمده  مشکل  اين  حل  دنبال  به 
رئیس  و  پژوهی  قم  بنیاد  دبیر  ربانی،  هادی  راستا 
طلوع  مؤسسه  آينده پژوهی  مطالعات  انديشکده 
در  سال ها  کرد:  عنوان  ايسنا  با  گفت وگو  در  مهر، 
فضای  با  و  می کردم  فعالیت  قم  شهر  فرهنگی  حوزه 
فرهنگی  حوزه  در  که  مراکزی  و  قم  شهر  فرهنگی 
خاطر  همین  به  داشتم  آشنايی  می کردند  فعالیت 
حوزه  در  جدی تر  صورت  به  تا  شد  ايجاد  دغدغه 
با  را  کار  اين  پیشنهاد  و  کنم  فعالیت  پژوهی  قم 
از  نیز  ايشان  و  کردم  مطرح  بنايی  حجت االسالم 

نکردند. دريغ  حمايتی  گونه  هیچ 
قم  بنیاد  فعالیت   1389 سال  در  داد:  ادامه  وی 
کار  قم  حوزه  در  که  افرادی  شناسايی  با  را  پژوهی 
همان  در  خوشبختانه  و  کرديم  آغاز  بودند  کرده 
پاتوقی  و  شدند  شناسايی  افراد  اين  از  بسیاری  سال 
و  گرفت  شکل  پژوهی  قم  بحث  به  عالقه مندان  برای 

شکل  سه شنبه ها  جلسات  نیز   1389 سال  اواخر  از 
گرفت و بعد از مدتی نسل جوان به اين جمع اضافه 
گردی  محله  به  شروع  اساتید  با  همراه  و  شدند 

کردند.
برای  سال  يک  از  بعد  اينکه  به  اشاره  با  وی 
هفته  هر  می شد  مطرح  که  مباحثی  شدن  منسجم 
آن  پیرامون  اساتید  و  داديم  قرار  محور  موضوع  يک 

اساتید  جمع  اين  در  کرد:  بیان  می کردند،  بحث 
نويسنده  برقعی   باقر  مخمد  سید  مانند  برجسته ای 
سیدی،  مهدی  سید  ايران،  نامی  سخنوران  کتاب 
حسن  سید  سعادتمند،  ابوالقاسم  سید  زاده،  سیف 
که  داشتند  حضور  و...  شکری  عبدالله  الجوردی 

کردند. فوت  آن ها  از  برخی  متأسفانه 
مؤسسه  آينده پژوهی  مطالعات  انديشکده  رئیس 
گسترش  کار  اينکه  از  بعد  کرد:  اضافه  مهر  طلوع 
قم  دانش  شهاب  دانشگاه  در  دفتری  حتی  يافت 
معماری  رشته  در  که  دانشجويانی  به  و  شد  ايجاد 
پايان  تا  می شد  ارائه  مشاوره  می کردند  تحصیل 

کنند. ارائه  قم  با  مرتبط  نامه ای 
به  فعالیت  دهه  يک  اين  در  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
حضور  از  نداشتیم  توجهی  افراد  سیاسی  گرايش 
بنیاد  در  کرد:  عنوان  کرديم،  استقبال  اساتید  همه 
انجام شده است که  پژوهی قم کارهای متعددی  قم 
کتابخانه  کتاب،  چاپ  سه شنبه ها،  نشست  برگزاری 
تخصصی، راه اندازی سايت قم پژوهی و... از جمله 

است. آن ها 
شديم تاريخی  گنجینه های  دفن  مانع 

کتاب  جلد   27 مدت  اين  در  اينکه  بیان  با  ربانی 
است،  چاپ  حال  در  نیز  کتاب   30 و  شده  چاپ 
شده  چاپ  کتاب های  اين  از  يکی  در  کرد:  اظهار 
بررسی  گذشته  قرن  سه  در  قم  مذهبی  تکیه های 
محلی  تاريخچه  تا  شکل گیری  نحوه  از  و  است  شده 
بیان شده است که بیش  تکیه در آن حضور دارد  که 
راويان  اکثر  که  بوده  شفاهی  تاريخ  آن  درصد   95 از 
نمی گرفت  صورت  کار  اين  اگر  که  کرده اند  فوت  آن 
وجود  افراد  اين  سینه  در  که  گنجینه هايی  اين  همه 

می شد. سپرده  خاک  به  داشت 
وی ادامه داد: چند جلد از کتاب های چاپ شده 
آيت الله مرعشی  از نسخ خطی است که در کتابخانه 
رايزنی  داشتیم  که  ارتباطاتی  با  که  می شد  نگه داری 
اين  و  کردند  اطمینان  نیز  آن ها  و  گرفت  صورت 

شد. چاپ  کتاب ها 
مؤسسه  آينده پژوهی  مطالعات  انديشکده  رئیس 
تحفه  کتاب ها  اين  از  يکی  کرد:   تصريح  مهر  طلوع 
شعرای  آسیاب ها،  باغ ها،  همه  که  است  الفاطمیه 
که  است  شده  نوشته  مألف  خط  دست  به   ... و  قمی 

کرديم. چاپ  نیز  را  آن 
چاپ  که  خطی  کتب  اين  از  يکی  داد:  ادامه  وی 
شده است کتاب اعداد نفوس قم است که مربوط به 
ناصرالدين شاه(  )دوران  قبل  سال   150 سرشماری 
در  است.  شده  نوشته  سیاه  خط  به  که  است  قم  در 
و...  مغازه ها  خانوارها،  جزئیات  همه  که  کتاب  اين 
نفر  هزار   45 قم  در  شده   گفته  است  شده  بیان 

بودند. ساکن 
کارهای  اينکه  بیان  با  پژوهی  قم  بنیاد  دبیر 
شود،  پیگیری  بايد  که  دارد  وجود  قم  در  متعددی 
ملی  کتابخانه  و  ايران  اسناد  ملی  مرکز  کرد:  اظهار 
در  اما  کردند  ايجاد  شعبه  استان های  همه  در  ايران 

ندارد. وجود  هنوز  قم 
از  برخی  سال  چند  از  بعد  اينکه  بیان  با  وی 
اسناد  اين  مرکز  اين  می شوند،  امحا  ادارات  اسناد 
تاريخی  اسناد  جز  که  اسنادی  تا  می کند  بررسی  را 
افزود:  کنند،  نگهداری  و  پیدا  را  می شوند  محسوب 
به  سندها  اين  از  بسیاری  حاضر  حال  در  متأسفانه 
رفتن  بین  از  حال  در  و  نمی شوند  نگهداری  درستی 

تالش  در  پژوهی  قم  اعضای  از  برخی  و  هستند 
کنند. محافظت  و  پیدا  را  اين ها  تا  هستند 

علی  دکتر  از  قبل  سال ها  داد:  ادامه  ربانی 
بود  الريجانی که رئیس مجلس شورای اسالمی وقت 
نیز  ايشان  و  بیافتد  اتفاق  امر  اين  که  درخواست شد 
و  آمدند  قم  به  سازمان  از  هیئتی  و  کردند  همکاری 
همکاری  وقت  استانداری  اما  شد  تصويب  امر  اين 

. نکرد
مفاخر  انجمن  را  قم  نافرجام  کارهای  ديگر  از  وی 
همه  در  انجمن  اين  افزود:  و  کرد  بیان  فرهنگی 
نمايندگان  جمعه،  امام  و  می شود  برگزار  استان ها 
هیئت  اعضای  ارشاد  مديرکل  و  استاندار  مجلس، 
نیز  الريجانی  علی  زمان  در  و  هستند  آن  مديره 
نرسید. نتیجه ای  به  اما  شد  انجام  زيادی  تالش های 

است آفرين  مشکل  قم  نامتعارف  توسعه 
مؤسسه  آينده پژوهی  مطالعات  انديشکده  رئیس 
مشکالت  جمله  از  را  قم  شهر  توسعه  مهر  طلوع 
جمعیتی  کشش  قم  کرد:  بیان  و  دانست  شهر  اين 
به  نیز  قم  در  آب  کمبود  مشکل  و  دارد  مشخصی 
و  است  شهر  اين  نامتعارف  توسعه  و  گسترش  دلیل 
اگر از استان هايی که در حال حاضر آب قم را تأمین 
مشکل  دهند  انجام  را  کار  اين  نتوانند  می کنند 

می شود. ايجاد  اساسی 
توسعه  تاريخی قم ظرفیت  بافت  اينکه  بیان  با  وی 
از  قم  در  متأسفانه  اما  و  دارد  فراوانی  گردشگری 
برخی  شد:  يادآور  نمی شود،  استفاده  ظرفیت  اين 
اين  و  کرديم  برگزار  پژوهی  قم  کارگاه  ادارات  از 
را  کارگاه  نیز  قم  خبرنگاران  برای  داريم  را  آمادگی 
از  بهتر  و  آشنا شوند  قم  ويژگی های  با  تا  کنیم  برگزار 

کنند. خدمت  شهر  اين  به  گذشته 
مؤسسه  آينده پژوهی  مطالعات  انديشکده  رئیس 
پژوهی  آينده  جلسات  در  اينکه  بیان  با  مهر  طلوع 
رابطه  در  گفت:  می شود،  بحث  متعددی  مسائل 
مجازی   فضای  پژوهی  آينده  فرهنگی،  پژوهی  آينده 
برگزار  متعددی  جلسات  برجسته  اساتید  با  و... 

است. شده 
رابطه  در  پژوهی  قم  در  تاکنون  کرد:  اظهار  ربانی 
به  خاطر  همین  به  است  شده  بحث  قم  گذشته  با 
مختلف  مسائل  با  رابطه  در  پژوهی  آينده  دنبال 

► هستیم.    قم  آينده  با  مرتبط 

و پرورش استان  مدير کل آموزش      ◄
های  فعالیت  تاکنون  که  اين  بیان  با  قم 
برای  آمادگی  راستای  در  فراوانی  بسیار 
انجام داديم، اظهار  برگزاری کنگره شهدا 
کرد: ما در طول سال 1400 حدود 700 
مدارس  و  مناطق  در  را  شهید  يادواره 

کرديم. برگزار  استان 
آموزش  کل  مدير  رحیمی  علیرضا 
در  سخنانی  طی  قم  استان  پرورش  و 
کرد:  عنوان  شهدا،  ملی  کنگره  خصوص 
بیشترين نقش  تربیت  و  تعلیم  ما در حوزه 
يکی  که  چرا  باشیم  داشته  توانیم  می  را 
تمام  تربیت  در  تواند  می  که  مسائلی  از 
سیره  باشد  موثر  آموزان  دانش  ساحتی 
فرموده  طبق  اگر  که  شهداست  منش  و 
روايتگری  درستی  به  انقالب  معظم  رهبر 
نسل  تربیت  را  گذاری  اثر  بهترين  شود 

دارد. امروز 
پرورش  و  آموزش  داد:  ادامه  رحیمی 
حدود  که  دارد  را  افتخار  اين  قم  استان 
100 معلم شهید دارد  و  آموز  900 دانش 
دستگاه  ساير  بین  در  شهید  بیشترين  لذا 
پرورش  و  آموزش  به  متعلق  دولتی  های 

است.
و  سیره  کنیم  می  تالش  کرد:  بیان  وی 

مدارس  در  شهدا  اهداف  و  زندگی  سبک 
بهترين  نیز  و  باشد  جاری  و  ساری  ما 
و  ايثار  فرهنگ  توانند  می  که  کسانی 
منتقل  جامعه  و  ها  خانواده  به  را  شهادت 

هستند. آموزان  دانش  کنند 
فعالیت  تاکنون  که  اين  بیان  با  رحیمی 
آمادگی  راستای  در  فراوانی  بسیار  های 
داديم،  انجام  شهدا  کنگره  برگزاری  برای 
اظهار کرد: ما در طول سال 1400 حدود 
700 يادواره شهید را در مناطق و مدارس 

کرديم. برگزار  استان 
يک  در  ها  يادواره  که  اين  بیان  با  وی 
برنامه يک روزه خالصه نمی شود، تصريح 
برنامه  مدت  طول  در  آموزان  دانش  کرد: 
شهدا،  اخالق  و  سیره  روی  شده  ريزی 
همراهان  و  دوستان  خاطرات  و  زندگینامه 
اين  مجموعه  و  کنند  می  تحقیق  شهدا 
ها  يادواره  برگزاری  به  منتهی  ها  تحقیق 
يک  خود  همین  و  شود  می  مدارس  در 

است. تربیتی  فرآيند 
يادآور شد: مشاهدات میدانی  رحیمی 
به  نسبت  آموزان  دانش  دهد  می  نشان 
طبقه  و  زندگی  نوع  و  شهدا  با  آشنايی 
عالقه  بسیار  آنان  تحصیالت  و  اجتماعی 

هستند. مند 

الگوهای  شهدا  که  اين  به  اشاره  با  وی 
هستند،  آموزان  دانش  برای  دسترس  در 
که  مدارسی  سال  هر  مهرماه  کرد:  اضافه 
با حضور خانواده  نام شهدا مزين شده  به 
در  و  شود  می  بازگشايی  شهید  همان 
ايثارگران  و  شهدا  خانواده  مدارس  بیشتر 
آورند  می  در  صدا  به  را  مدرسه  زنگ 
سعی  مختلف  های  مناسبت  در  همچنین 
می کنیم نام و ياد شهدا را گرامی بداريم.
و  آموزش  که  اين  بیان  با  رحیمی 
فرهنگ  ترويج  برای  بستر  بهترين  پرورش 
دشمنان  افزود:  است،  شهادت  و  ايثار 
ايثار،  فرهنگ  که  هستند  اين  دنبال  به 

بگیرند. مردم  از  را  مقاومت  و  شهادت 
قم   استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدير 
با تأکید بر اين که اقدامات متعددی را در 
دست  در  شهدا  کنگره  برگزاری  راستای 
ابزار  از  يکی  کرد:  ابراز  داريم،  اقدام 
است  روايتگری  شهدا  يادواره  برگزاری 
مسئله  اين  بر  نیز  انقالب  معظم  رهبر  و 
راستا  همین  در  و  دارند  فراوانی  تأکید 
توصیه  هفت  فرهنگیان  و  آموزان  دانش 
رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم را در 
سیره و گفتار و وصیت نامه شهدا پژوهش 

کرد. خواهند 

کالس  همه  گفت:  ادامه  در  رحیمی 
چند  يا  يک  نام  به  را  مدارس  درس  های 
آموزان  دانش  و  کرديم  نامگذاری  شهید 

و  مطالعه  شهدا  همین  زندگینامه  پیرامون 
کنند. می  تحقیق 

دروسی  مفاهیم  داد:  ادامه  وی 
را  اجتماعی  جغرافیا،  رياضی،  همچون 
می توانیم در گلزار شهدا آموزش دهیم به 
عنوان مثال آموزش اعداد کوچک و بزرگ 
شهدا  سن  اساس  بر  آموزان  دانش  به  را 
جاری  سال  در  اقدام  اين  و  باشیم  داشته 

شد. خواهد  انجام 
قم   استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدير 
برگزاری  اهداف  از  يکی  که  اين  بیان  با 

دانش  به  بخشی  هويت  شهدا  يادواره 
ماه  آبان   14 شد:  يادآور  است،  اموزان 
يادواره شهدا در تمام مدارس با محوريت 
برگزار  آموزان  دانش  توسط  محتوا  تولید 
ها  يادواره  اين  قوت  نقطه  و  شود  می 
فرهنگیان  و  آموزان  دانش  خود  مشارکت 
ها  يادواره  برگزاری  و  اجرا  فرآيند  در 

► است.   
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در گفتگو با "رئیس اندیشکده مطالعات آینده پژوهی مؤسسه طلوع مهر"؛ مطرح شد:

کارشناس مذهبی آستان حضرت فاطمه معصومه:● قم پژوهی؛ برای آنچه مردم از قم نمی دانستند   ●
مسئوالن و مردم حرمت قم را 

حفظ کنند

استاد حوزه علمیه قم گفت: کسانی که در شهر قم مسئولیت دارند و 
به  را  در اين شهر زندگی می کنند الزم است حرمت اين شهر مقدس 

کنند. حفظ  درستی 
به گزارش روابط عمومی حرم حضرت معصومه)س(، حجت االسالم و 
المسلمین سید حسین مومنی شب گذشته بعد از نمازعشاء در محفل 
معارفی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: بر اساس روايات ويژگی ها و 

خصائصی برای امامزادگان نقل شده است که قابل توجه است.
حضرت  عباس)ع(،  حضرت  برای  که  امتیازاتی  کرد:  تاکید  مومنی 
زينب)س(  حضرت  و  اکبر)ع(  علی  حضرت  حسنی)ع(،  عبدالعظیم 

است. امامزادگان  آن  عظمت  دهنده  نشان  که  شده  بیان 
معصومه  حضرت  خصوص  در  اوصافی  افزود:  مذهبی  سخنران  اين 
بی  خود  نوع  در  که  است  شده  مطرح  بیت)ع(  اهل  لسان  از  )س( 
نظیر است به گونه ای که سه امام معصوم به زيارت مضجع شريف اين 

کرده اند. توصیه  بزرگوار  بانوی 
شفاعت  به  شیعیان  تمام  معصوم،  امام  سه  کالم  اساس  بر  افزود:  وی 
زيارت  پاداش  بهشت  و  شد  خواهند  بهشت  داخل  بزرگوار  بانوی  اين 

است. کرامت  با  بانوی  اين  کنندگان 
کرد:  تاکید  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  آستان  مذهبی  کارشناس 
حضرت  زيارت  قصد  اگر  دهند  می  ياد  شیعیان  به  )ع(  رضا  امام 
معصومه )س( را داريد باالی سر و رو به قبله بايستید و 34 مرتبه الله 
سپس  و  بگويید  الحمدالله  مرتبه   33 و  الله  سبحان  مرتبه   33 اکبر، 
شروع کنید زيارت نامه را بخوانید و از حضرت معصومه )س( بخواهید 

باشد. قیامت  روز  در  شما  شفیعه 
قم  مقدس  شهر  بزرگوار  بانوی  اين  برکت  به  کرد:  نشان  خاطر  وی 
امتیاز پیدا کرده است چرا که تربیت شدگان همین شهر در تمام دنیا 

هستند. تاثیرگذار 
و  علمیه  حوزه  گیری  شکل  کرد:  اظهار  کرامت  بانوی  حرم  سخنران 
انتشار علم به تمام عالم از مصاديق بارز برکت وجود اين بانوی بزرگوار 

است.
مومنی يادآور شد: شهر قم آشیانه اهل بیت)ع( و شهر شیعیان هست 

به همین خاطر بايد حريم و حرمت اين شهر حفظ شود.
وی افزود: کسانی که در شهر قم مسئولیت دارند و در اين شهر زندگی 

می کنند الزم است حرمت اين شهر مقدس را به درستی حفظ کنند.
بانوی  اين  به  عزتی  خداوند  شد:  يادآور  کرامت  بانوی  حرم  سخنران 

است. ماندگار  ابد  تا  که  است  داده  بزرگوار 

تقدیر نماینده 
آیت الله سیستانی در قم از 

عوامل نمایش "فصل شیدایی"
مردم  بی نظیر  استقبال  به  توجه  با  قم  در  سیستانی  آيت الله  نماينده 
قم از اين اثر فاخر قرآنی و تاريخی از عوامل نمايش "فصل شیدايی" 

کرد. تقدير 
در  قم،  در  سیستانی  علی  سید  آيت الله  دفتر  تسنیم،  گزارش  به 
شیدايی"  "فصل  نمايش  تاريخی  و  قرآنی  فاخر  اثر  عوامل  از  مراسمی 

گفت. نباشید  خسته  اثر  اين  ساخت  بابت  آن ها  به  و  کرد  تقدير 
حجت االسالم سید جواد شهرستانی، نماينده و مسئول دفتر آيت الله 
سیستانی در قم در اين مراسم در سخنانی اظهار داشت: همه ما در 
مقابل امامان و معصومین)ع( دينی داريم که بايد آن را ادا کنیم و آن 

معرفی دين اسالم و مذهب شیعه به جهانیان است.
خط  می شوند  محسوب  ما  دينی   مراجع  که  بزرگان  داد:  ادامه  وی 
هر  از  که  دارند  وظیفه  مردم  و  است  امامان)ع(  راه  راهشان  و  فکری 

دهند. ادامه  را  آن ها  راه  است  اختیارشان  در  که  ظرفیتی 
به جهانیان  برای معرفی دين  آيت الله سیستانی تصريح کرد:  نماينده 
استفاده  آن  از  می توان  که  است  ابزارهايی  بهترين  از  يکی  هنر  زبان 
کرد، در اين زبان گاهی با فیلم، شعر و يا نمايش بايد انجام وظیفه کرد 
و در برهه های زمانی مختلف از آن ها متناسب با جامعه استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: به عوامل نمايش "فصل شیدايی" به دلیل ساخت 
تهیه کننده،  می گويم؛  تبريک  و  خداقوت  تاريخی  و  قرآنی  اثر  اين 
متولی  عنوان  به  اوج  رسانه ای  هنری  سازمان  و  نويسنده  کارگردان، 
اين اثر به درستی وظیفه شان را از طريق ساخت و اجرای اين نمايش 

دادند. انجام 
پیام  توانسته  قم  در  شیدايی«  »فصل  نمايش  کرد:  بیان  شهرستانی 
افراد  به  را  مفهوم  اين  زيبايی  به  و  کند  درک  را  شیعه  جهان  و  اسالم 
انتقال دهد، خداوند پاداش اين خدمت شما به مردم و ائمه اطهار)ع( 

داد. خواهد  را 

خبـر

در طول سال 1400؛ 

● 700 یادواره شهید در مدارس استان قم برگزار شد    ●

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

قم  يک  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  براساس گزارش کارشناسان  را 

اند. نموده  تايید  ذيل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005255 شماره  -رأی   1
ششدانگ  در  علی  فرزند  ولی  محمد  آقای   1400114430001001494
 10415 شماره  پالک  مترمربع   119/35 مساحت  به  ساختمان  باب  يک 

اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی 
  )14851 الف  م  اسحاقی)  آغا  ازخانم  الواسطه  مع 

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

به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  يکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقديم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمايند  تحويل  اداره  اين 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/07/17 تاريخ انتشار اول:   

1401/08/02 تاريخ انتشار دوم :   
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   15 شعبه  از  صادره  اجرايیه  موجب  به 
ثبت گرديده  10/1400ج/769  به شماره  قم  احکام مدنی  اجرای   10 شعبه 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  سهرابی  حمزه  علیه  مهر  خوشه  داوری  اعظم  له 
نیم  44/842/709ريال  له و  834/453/199ريال در حق محکوم  پرداخت 
اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر 
ارزيابی نموده است. احتراما  منقول توقیف نموده که کارشناس به شرح ذيل 
عطف به قرار کارشناسی به شماره 140101440000083939 در خصوص 
به استحضار   ،  0000769 بايگانی  پرونده به شماره  ارزيابی اقالم توقیفی در 
اقای  معیت  در  و  خواهان  هماهنگی  با   1401/4/19 تاريخ  در   : رساند  می 
 ، اباد  مبارک  ادرس  به  تجهیزات  گیری  قرار  محل  به  ايشان(  )نماينده  اکبری 
کارشناسی  مورد  زير  به شرح  تجهیزات  و  مراجعه  الحجج  ثامن  انتهای خیابان 
دينام  همراه  به   ، دستگاه(  )دو  پسايی  و  بار  همزن  دستگاه   -1 گرفت.  قرار 
عدد(  )دو  پسايی  و  مسی  پاتیل   -2 20/000/000تومان  ارزش  به  تیغه  و 

در دسترس  به علت  به ذکر است  10/500/000تومان )الزم  ارزش  به  جمعا 
و  کیلوگرم   42 جمعا  و  انها  نوع  براساس  ها  پاتیل  وزن   ، محل  در  ترازو  نبودن 
به ازای هر کیلو 250/000تومان ارزيابی گرديده است و در هر صورت ارزش 
750/000تومان  ارزش  به  غلطکی  قالب   -3 انهاست.  وزن  با  متناسب  کل 
ارزش  به   KND برند  با  متر  سانتی   60 ايستاده  ويترينی  تکدرب  يخچال   -4
نتیجه  650/000تومان  ارزش  به   3000 ابی  کولر   -5 7/000/000تومان 
در  شده  مشاهده  ظاهری  وضعیت  به  توجه  با  فوق  اقالم  مجموع  گیری: 
سیصد  با  معادل  38/900/000تومان  مزايده(  )پايه  ارزش  به   ، بازديد  زمان 
فوق  موارد  گرديد  مقرر  گردد.  می  کارشناسی  ريال  میلیون  نه  و  هشتاد  و 
قم  آدرس   به  صبح   11/15 الی   11 ساعت   1401/8/25 تاريخ  در  الذکر 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزايده  طريق  از  مزايده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزايده  مورد  از  بازديد  قصد 

در  تمايل  صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی  با  مزايده 
به کسانی  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پايه  نمايند قیمت  جلسه مزايده شرکت 
)شرکت  مزايده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترين  که 
بانکی  های  کارت  از  يکی  در  را  مزايده  پیشنهادی  مبلغ  بايست  می  کنندگان 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  بايد  مزايده 
از يک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی  تسلیم نمايد. حداکثر مهلت مزبور 
کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزايده  برنده  که 
از  به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی يک نوبت در يکی  هزينه مزايده 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه 

. ئید نما
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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سعادتمند، رییس شورای اسالمی استان:
امسال بسیاری از پروژه های 

عمرانی قم به بهره برداری 
می رسد

اصلی  رويکرد  و  اولويت  گفت:  قم  استان  اسالمی  شورای  ريیس 
سال  تا  است  نیمه تمام  طرح های  اتمام  بر  قم  شهری  مديريت 

شود. فراهم  جديد  پروژه های  تعريف  امکان  آينده 
اعضای  بازديد  حاشیه  در  سعادتمند  ماشالله  شهرنیوز،  گزارش  به 
مديريت  مجموعه  عمرانی  پروژه های  از  قم  شهر  اسالمی  شورای 
تقاطع  مانند  مهمی  پروژه های  هم اکنون  داشت:  اظهار  شهری، 
شهربازی  روحانیت،  شهدای  حسین)ع(،  امام  زيرگذر  نماز، 
و  هشت  منطقه  ورزشی  سوله  آتش نشانی،  مادر  ايستگاه  معارفی، 
به  سال  پايان  تا  آن ها  از  مهمی  بخش  که  اجراست  دست  در  غیره 

می رسد. بهره برداری 
قم،  شهرداری  پیش بینی  و  زمان بندی  طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  نماز  تقاطع  نبی،  خضر  بوستان  حسین)ع(،  امام  زيرگذر  پروژه 
ايستگاه  هشت،  منطقه  ورزشی  فرهنگی  سوله  روحانیت،  شهدای 
پايان  تا  قم  شهر  اسالمی  شورای  ساختمان  و  آتش نشانی  مادر 

گرفت. خواهد  قرار  بهره برداری  مورد  جاری  سال 
اين  از  بهره برداری  با  کرد:  تصريح  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اجرايی  عملیات  آغاز  و  تعريف  برای  جديدی  فضای  پروژه ها، 

شد. خواهد  فراهم  شهری  جديد  پروژه های 
اين  کرد:  تصريح  نبی،  خضر  بوستان  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
و  ويژه  جغرافیايی  موقعیت  و  قابل توجه  مساحتی  در  بوستان 
بسیار  شرايط  پیاده روی،  و  دوچرخه سواری  استاندارد  مسیرهای 

است. آورده  وجود  به  شهروندان  استفاده  جهت  مطلوبی 
به  امسال  ياسر  عمار  پروژه  ادامه  اينکه  بر  کید  تأ با  سعادتمند 
نیز  آينده  سال  بودجه  در  داد:  ادامه  رسید،  خواهد  مطلوبی  نقطه 
تعريف  طرح  اين  رساندن  سرانجام  به  جهت  قابل توجهی  اعتبارات 

شد. خواهد 
رويکرد  و  اولويت  کرد:  خاطرنشان  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
تا  است  نیمه تمام  طرح های  اتمام  بر  قم  شهری  مديريت  اصلی 

شود. فراهم  جديد  پروژه های  تعريف  امکان  آينده  سال 

پایان مسابقات کیک بوکسینگ 
قهرمانی استان قم

هفته  گرامیداشت  قم  استان  قهرمانی  بوکسینگ  کیک  مسابقات 
شد. برگزار  بدنی  تربیت  و  وحدت 

مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی استان قم به علت محدوديت فضا 
در دو هفته با حضور 420 شرکت کننده به پايان رسید.

عنوان جام  نوجوانان تحت  و  نونهاالن  رده سنی  با حضور  اول   هفته 
با حضور رده سنی  گرامیداشت شهدای نوجوان کربال و درهفته دوم 
جام  عنوان  تحت  کننده  شرکت   160 حضور  با  بزرگساالن  و  جوانان 

گرديد. برگزار  بدنی  تربیت  و  وحدت  هفته  گرامیداشت 
مصطفی   _55 خويه،  ابوالفضل   _50 وزن  در  جوانان   سنی  رده  در 
رضايی،  رضا  حمید   _65 میرهاشمی،  يوسف  سید   _60 محمدی، 
 _80 چی،  قهوه  زند  اصغر  علی   _75 نیا،  صالحی  امیرحسین   _70

يافتند. دست  برتری  به  نوری  مجتبی  سید   _90 و  ايمانی  مهدی 
در رده سنی بزرگساالن هم در وزن 55_ وحید اسماعیل گنجه، 60_ 
رفیعی  جواد  محمد   _70 امیری،  فرهاد   _65 عموحسینی،  حسن 
رضا   _85 منگلی،  علیرضا   _80 صالحی،  عارف  محمد   _75 مقدم، 
شناخته  برتر  زارعی  داوود   +90 و  جعفری  ابوالفضل   _90 حیدريان، 

شدند. 

خبـر
◄    شبکه های معاند جمهوری اسالمی 
گرايی  ملی  از  دم  هم  توانند  می  چگونه 
و  کرده  برجسته  را  رضاخان  هم  و  بزنند 

بخوانند؟! گرايی  ملی  نماد  حتی 
رضاخان  الف،  خبری  پايگاه  گزارش  به 
ايران  از  بحرين  جدايی  با   1306 سال  در 
طی  همچنین  است.  کرده  موافقت 
دهکده  آخال(،  روسیه)پیکان  با  قراردادی 
از  بوده  ايران  جزو  که  را  فیروزه  نام  به  ای 
دست داده و به روسیه می بخشد؛ دهکده 
ترکمنستان  خاک  از  بخشی  اکنون  که  ای 

است.
دوره  که  ايران  تجزيه  اين  بر  افزون 
قرارداد  به  توان  می  داد،  رخ  رضاخان 
نام  حذف  با  قرارداد  اين  ادامه  و  دارسی 
اشاره  زاده  تقی  آفرينی  نقش  با  و  دارسی 
کرد؛ قراردادی که نهضت ملی شدن نفت 
عمدتًا در برابر آن بود که اعالم وجود کرد. 
دارسی  قرارداد  زدن  آتش  ترتیب،  اين  به 
بخاری(  در  آن  )انداختن  رضاخان  توسط 
يک نمايش و حرکت احساسی بیش نبود.
معاند  های  شبکه  اوصاف،  اين  با 
هم  توانند  می  چگونه  اسالمی  جمهوری 
را  رضاخان  هم  و  بزنند  گرايی  ملی  از  دم 
گرايی  ملی  نماد  حتی  و  کرده  برجسته 
بخوانند؟! شبکه های معاند و در رأس همه 
آنها اينترنشنال مدام سعی می کند دوران 
ای  دوره  و  نوستالژی  منزله  به  را  پهلوی 
و  ضمنی  طور  به  و  داده  نشان  شکوهمند 
به شیوه تبلیغات نورومارکتینگ-که مبتنی 
بر علوم اعصاب است- به طور شبه طبیعی 
مخاطب را به نتیجه و هدف مورد نظر خود 

برساند.
وضعیتی  در  وانمايی  و  تالش  همه  اين 
اسالمی  جمهوری  تنها  اين  که  است 
ايران  خاک  از  وجب  يک  حتی  که  است 
سیاست  ترين  مستقل  و  نداده  دست  از  را 
1400ساله  تاريخ  در  را  خارجی  و  داخلی 
بین  در  سیاست  ترين  مستقل  نیز  و  اخیر 

است. زده  رقم  را  غیرغربی  کشورهای 
اسالمی،  جمهوری  سیاسی  استقالل 

وجودی- قدرت  و  نظیر  بی  استقالل  يک 
فرهنگی و مبتنی بر عزت و عقالنیت الهی، 
تاريخ  در  را  ايران  که  است  ملی  و  اسالمی 
نشان دار و بدل به نماد و قله خواهد کرد. 
کشور  علیه  ها  توطئه  و  ها  مخالفت  حتی 
آزادی  و  استقالل  بر  داللت  نیز  مقتدرمان 
بر اين استقالل دارد. رهبر  ويژه ی مبتنی 
حکیم انقالب نیز در اولین موضع خود در 
يادآوری کردند  ما  به  آمده  قبال فتنه پیس 
که در همه جای دنیا اعتراض و شورش می 
شود اما چرا دولتهای غربی از آنها حمايت 
آن  واقعیت  کنند؟  نمی  مالی  و  ای  رسانه 
جمهوری  نظیر  بی  استقالل  که  است 
رکوردهايی  و  ها  کنش  سبب  اسالمی 

مانند تعداد برگزاری انتخابات، میزان آرا و 
است. شده  تأخیر  بدون  انتخابات 

جنگ  زمان  در  آمريکا  در  که  حالی  در 

جمهوری  رياست  انتخابات  دوم  جهانی 
خط  به  ژاپن  هوايی  حمله  دلیل  به  ماه  دو 
ساحلی و ناوگان آمريکايی به تأخیر افتاد، 
در  شهرها  بمباران  اوج  در  حتی  ايران  در 
تأخیر  به  انتخاباتی  هیچ  مقدس  دفاع 
های  رويه  استقالل  معنای  به  اين  نیفتاد. 
چنانکه  است.  خارجی  اتفاقات  از  داخلی 
در ماجرای برجام نیز سطح حاکمیت نظام 
و در ادامه دولت برآمده از گفتمان انقالبی 
از  را  کشور  رئیسی-  آقای  دولت  -يغنی 
به برجام خارج کرد و در نتیجه،  وابستگی 
دور  کلی  به  و  يکپارچه  اقتداری  توانستیم 

دهیم. نشان  را  دوگانه  حاکمیت  اتهام  از 
شواهد  اين  همه  که  شود  می  تأکید 

در   - مثالین  نظیر،  بی  استقالل  محصول 
ملی  و  تناقض-  بی  و  واقعی  حال  عین 
جمهوری  نظام  الهی  و  حقیقی  گرايی 

اسالمی است؛ يکی ملی گرايی که مبتنی 
همین  است.  اسالمی  و  الهی  مبانی  بر 
مبانی است که سبب می شود تا رزمندگان 
ادعای  و  ملی  تظاهر  که  کسانی  و  اسالم 
وطن پرستی ندارند بیش از هر ملی گرای 
به  موسوم  جريان  در  افراد  حتی  و  سکوالر 
آرمان  و  ايده  و  ايران  برای  مذهبی  ملی 

کنند. جانفشانی  ايران 
جامع  و  حکیم  رهبر  که  است  گفتنی 
بر»امر  خاصی  تأکید  اسالمی  انقالب 
را  اسالمی  هويت  سويی  از  و  دارند  مّلی« 
جزوی از منافع ملی و تکیه گاه استوار آن 
ترين  کامل  اينکه  سخن  کوتاه  دانند.  می 
نظريه استقالل و ملی گرايی در بین نظريه 

چه  و  تحقق  عالم  در  -چه  سیاسی  های 
عالم ايده- مختص به جمهوری اسالمی و 
مطلقی  مزيت  است؛  آن  مطلق  مزيت  يک 

مانند  ابرقدرتی  استقالل  از  حتی  آن  که 
اين  چراکه  کند.  می  متمايز  هم  آمريکا 
های  البی  و  سیاست  تأثیر  تخت  کشور 
برخی  که  جايی  تا  است  صهیونیستی 
دانند«  می  اسرايیل  مستعمره  را  »امريکا 
آن(.  عام  معنای  به  برعکس)استعمار  نه  و 
و  داخلی  سیاست  در  ايران  مقابل  در  اما 
خارجی خود صرفًا بر اساس مبانی و منافع 
مقايسه  اين وصف،  با  خود عمل می کند. 
از  ای  نتیجه  پهلوی،  با  اسالمی  جمهوری 
پیش روشن دارد که چندان نیازمند استناد 
اين  از  مستقل  اما  نیست.  هم  استدالل  و 
مقايسه، پهلوی هرگز دولت مستقلی نبوده 
است؛ دولتی که با کودتا آمد )رضاخان( و 

با  نهايت  در  و  شد)28مرداد(  ابقا  کودتا  با 
وجود حمايت غرب، پهلوی دوم با حقارت 

► را ترک کرد.    ايران 

● تناقض ایران اینترنشنال در ادعای ملی گرایی   ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002011294 شماره  رأی  1ـ 
از  قسمتی  در  محمد  فرزند  کاظمی  احمد   1401114430002000495
مترمربع   60/42 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 

نامه  مبايعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302/3 از  فرعی  شماره  پالک 
عادی و خريداری مع الواسطه از وراث لطفعلی بیگدلی آذری.) م الف 14993( 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گرديده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تايید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذينفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 

مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
به  نمايند الزم  تحويل  اداره  اين  به  آنرا  و گواهی  تقديم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

بود.  نخواهد  دادگاه 
تاريخ انتشارنوبت اول:  1401/08/2

تاريخ انتشارنوبت دوم:  1401/08/17
عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
قم  حقوقی  اختالف  حل  شورای   11 شعبه  از  صادره  اجرايیه  موجب  به 
شماره  به  قم  اختالف  حل  شورای  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در  که 
محمد  مهدی  علیه  کاظمی  محمود  له  گرديده  ثبت  1/1401ج/188 
در  187/421/896ريال  پرداخت  به  محکومند  علیه  محکوم  افضلی 
حق  در  9/371/094ريال  مبلغ  دولتی  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق 
به  همراه  خط  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
و  نموده  توقیف  98/000/000ريال  مبلغ  به   09127475079 شماره 
تاريخ  در  الذکر  فوق  موارد  گرديد  مقرر  و  است  نموده  ارزيابی  کارشناس 
8/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی  8/30 الی  1401/8/29 ساعت 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزايده  طريق  از  مزايده  اتاق 
مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزايده  مورد  از  بازديد  قصد 
صورت  در  و  بازديد  مزايده  مورد  از  اجرا  اين  هماهنگی  با  مزايده  به 

کارشناسی  مبلغ  از  پايه  قیمت  نمايند  شرکت  مزايده  جلسه  در  تمايل 
واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترين  که  به کسانی  و  ع  شرو
را  مزايده  پیشنهادی  مبلغ  بايست  می  کنندگان  )شرکت  مزايده  برنده 
باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  يکی  در 
اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه 
را  بها  درصد  ده  بايد  مزايده  برنده  صورت  اين  در  دهد  قرار  وعده  به  را 
حداکثر  نمايد.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی 
برنده مزايده  و در صورتی که  از يک ماه تجاوز نخواهد کرد  مهلت مزبور 
مزايده  هزينه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
روزنامه  از  يکی  در  نوبت  يک  اگهی  اين  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

. ئید نما
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 

که  قم  سلفچگان  بخش  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
گرديده  ثبت  1/1401ج/490  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  ترابی  حمید  علیه  نوروزی  احمدی  له 
در  عشر  نیم  79/557/300ريال  و  له  محکوم  حق  در  1/610/416/510ريال 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف 
نموده که کارشناس به شرح ذيل ارزيابی نموده است. 1- جک پالت زرد رنگ به 
تعداد 2 دستگاه بهای واحد 15/000/000ريال و بهای کل 30/000/000ريال 
2- لیف تراک دستی به تعداد 1 دستگاه بهای واحد 25/000/000ريال و بهای 
تعداد 10  به  رده خارج  از  CNG خودرويی  کل 25/000/000ريال 3- کپسول 
 -4 200/000/000ريال  کل  بهای  و  20/000/000ريال  واحد  بهای  دستگاه 
لوله فلزی ، میلگرد و لوله استیل مقدار 3000 کیلوگرم بهای واحد 100/000ريال 
و بهای کل 300/000/000ريال جمع کل : پانصد و پنجاه و پنج میلیون ريال 
555/000/000ريال مقرر گرديد موارد فوق الذکر در تاريخ 1401/8/18 ساعت 
10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 

حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده حضوری به فروش 
برسد. لذا افرادی که قصد بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزايده با هماهنگی اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل 
در جلسه مزايده شرکت نمايند قیمت پايه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
که باالترين مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزايده )شرکت کنندگان 
می بايست مبلغ پیشنهادی مزايده را در يکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمايد. حداکثر مهلت مزبور از يک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی 
يک نوبت در يکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به 

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

وقتی  کومله  جنايتکاران      ◄
را  کشورمان  نظامی  نیروهای 
انواع  از  پس  می کردند،  دستگیر 
کرده  ُمثله  را  آنها  شکنجه ها 
و  روحیه  بردن  بین  از  برای  و 
پیکر  نیروها،  مقاومت  شکستن 
تردد  مسیر  در  را  شهدا  مثله شده 
برخی  در  می دادند،  قرار  آنها 
مانند  شهدا  بدن  تکه های  مواقع 
گوش و دست و پا و يا قسمت های 
بین  در  اينکه  برای  را  بدن  ديگر 
کنند،  وحشت  ايجاد  رزمندگان 
در جاهايی که در معرض ديد آنها 

می دادند. قرار  بود 
نام  و  حسن«  »سّید  نامش 
است.  »آقامیری«  اش  خانوادگی 
مستعار»سید  نام  به  کردستان  در 
بچه های  بود.  معروف  عماد« 
همان  با  را  او  هم  اکنون  رزمنده 

می شناسند. نام 
فرماندهی  کسوت  در  سالها 
کوخان  فرجی  شهید  گردان 
سپاه  عملیات  فرماندهی  و 
آفريده  حماسه ها  بـانـه  پاسداران 

. ست ا
پلید  عناصر  با  بی امانش  رزم 
برادران  زبانزد  هنوز  انقالب  ضد 
گرم  گرما  در  است،  ارتش  و  سپاه 
کردستان،  ناآرام  روزهای  و  نبرد 

بانه و اطراف آن  از  مناطق زيادی 
وجود  لوث  از  او  فرماندهی  تحت 
پاکسازی  انقالب  ضد  عوامل 

است. شده 
بانه  مسلمان  ُکرد  پیشمرگان 
احترامی  و  اخالق  ُحسن  بخاطر 
بخاطر  او  از  جنگ  دوران  در  که 
دوستش  قلب  صمیم  از  دارند 
داشته و خیلی هم به او وفادارند. 
گاهی  چند  از  هر  جهت  همین  به 
میهمان  را  او  و  می آيند  بدنبالش 
اهالی  و  کردستان  بّچه های  و  بر 

می کنند. بانه 

 15 آقامیری، متولد  سید عماد 
آبان 1343 است و از سال 1360 

اعزام  کردستان  عمومی  منطقه  به 
با  منطقه  در   1372 سال  تا  و 
کوموله،  تجزيه طلب  گروه های 
مبارزه  به  و...  خباط  و  دموکرات 

است. پرداخته 
عملیات های  از  که  آقامیری 
عنوان  به  نصر  و   9 و   4 والفجر 
مناطق  مهم  عملیات های 
حدود  می کند،  ياد  کردستان 
و  سال   10 و  يعنی  ماه   126
مختلف  شهرهای  در  ماه  شش 
گروه های  و  عوامل  با  کردستان 
اين  در  و  بوده  مبارزه  در  منافق 

حتی  و  جانبازی  مقام  به  سالها 
است. شده  نائل  نیز  اسارت 

مقدس  دفاع  دوران  جانباز  اين 
ما  کردستان  در  اينکه  بیان  با 
داشتیم  عملیات  يک  روز  هر 
هر  و  کمین  روز  هر  می گويد: 
شهادت  روز  هر  و  عملیات  روز 
در  که  نبود  روزی  و  داشتیم 
باشیم.  داشته  آرامی  روز  منطقه 
چندين  عملیات ها  اين  طول  در 
يکی  در  فقط  و  شدم  مجروح  بار 
از اين موارد شش گلوله کالش به 
کرده  برخورد  بدنم  مختلف  نقاط 

. ست ا
معاند  گروه های  می گويد  او 
وجه  هیچ  به  کوموله  مانند 
وثوق  و  تايید  مورد  منطقه  در 
گروه  يک  کوموله  نبودند،  مردم 
دموکرات و چپ گرا بود و از همان 
وجه  هیچ  به  هم  نخست  روزهای 
نبود. کردستان  مردم  تايید  مورد 

و  داشتند  انحرافی  عقايد  آنها 
و  اسالم  به  اعتقادی  هیچ  صرفا 
منطقه  مردم  نداشتند،  مسلمانی 
گروه ها  اين  از  قدری  به  اکراد  و 
وصف  قابل  که  داشتند  نفرت 

. نیست
زيادی  و  سخت  روزهای  که  او 
است،  کرده  سپری  منطقه  در  را 
جنايات  بازگويی  در  حتی 
نشین  کرد  مناطق  در  کوموله ها 

کشورمان به دلیل فجايع رخ داده 
است،  مردد  آنها  شنیع  اعمال  و 
جنايات  با  حزبی  کار  می گويد: 
متفاوت  بسیار  مردم  به  ظلم  و 
که  از هیچ جنايتی  آنها  اما  است، 
است،  دشوار  هم  آن  تصور  حتی 

نکرده اند. خودداری 
برخی  به  اشاره  با  عماد  سید 
آنها  می گويد:  آنها  جنايات 
و  نداشتند  اسالم  به  اعتقادی 
کنند  علنی  را  امر  اين  اينکه  برای 
ساکنان  که  مناطقی  مساجد  در 
اقدام  بودند  سنت  اهل  اکثرا  آن 
شنیع  کارهای  و  جنايات  به 

. ند د می کر
بیان  با  کهنه  کار  رزمنده  اين 
را  کرد  دختران  کوموله ها  اينکه 
و  می بردند  خود  با  و  می ربودند 
از  بعد  و  می گرفتند  اسارت  به 
آنها را در همان مناطق رها  تجاوز 
آنها  می کند:  تصريح  می کردند، 
در  را  مسلمانی  عقايد  اينکه  برای 
ببرند  بین  از  منطقه  مردم  ذهن 

می زدند. جنايات  اين  به  دست 
ُمثله  اينکه  بیان  با  آقامیری 
نیروهای  و  پاسداران  کردن 
جنايات  ديگر  از  کشورمان  نظامی 
منفور  گروه  انسانی  غیر  و  شنیع 
بود،  کردستان  مناطق  در  کوموله 

از مردم منطقه  بسیاری  می گويد: 
به  گروه  اين  توسط  پاسداران  و 
رسیدند. شادت  به  وحشیانه  طرز 
نظامی  نیروهای  وقتی  آنها 
می کردند،  دستگیر  را  کشورمان 
را  آنها  شکنجه ها  انواع  از  پس 
بردن  بین  از  برای  و  کرده  ُمثله 
مقاومت  شکستن  و  روحیه 
را  شهدا  شده  مثله  پیکر  نیروها، 
در مسیر تردد آنها قرار می دادند.
برخی  در  می گويد؛  میری  آقا 
مانند  شهدا  بدن  تکه های  مواقع 
گوش و دست و پا و يا قسمت های 
بین  در  اينکه  برای  را  بدن  ديگر 
کنند،  وحشت  ايجاد  رزمندگان 
در جاهايی که در معرض ديد آنها 

می دادند. قرار  بود 
و  گروه هاست  اين  زاده  داعش 
گروه های دموکرات و کوموله روی 
کرده اند؛  سفید  را  جنايتکاران 
سوزاندن  ضمن  داغ  ذغال  با  آنها 
آنها شعارها  بدن شهدا روی سینه  
می نوشتند. چنانی  آن  مطالب  و 

می گويد:  پايان  در  عماد  سید 
سرزمین  واقعا  کردستان 
و  است  خاموش  مجاهدت های 
گرفتن  پس  برای  زيادی  زحمات 
مناطق  اين  در  امنیت  ايجاد  و 

► است.    شده  کشیده 

روایت »سید عماد« از جنایات کومله در کردستان

● حتی دختران ُکرد هم در امان نبودند!    ●
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تاکتیک آمریکایی
خیلی وقت است که مذاکرات هسته ای بدون اينکه نظر مردم و حتی 
می رفت.  پیش  باشد،  تازه ای  خبر  حاوی  و  کند  جلب  را  تحلیلگران 

است. پیشرفت  منتظر  صرفا  و  شده  متوقف  نیز  بعضا  البته 
بوديم.  گفت وگوها  در  وقفه  شاهد  نیز  گذشته  هفته های  و  ماه ها  در 
نتیجه ای  هیچ  به  آمريکا  و  ايران  طرف  دو  مشخصا  و  مذاکره  طرفین 
بین  اين  در  نکردند.  توافق  نیز  اروپا  پیشنهادات  روی  و  نرسیدند 
ادامه  امکان  که  رفت  پیش  نحوی  به  کدام  هر  داخلی  شرايط 

نداشت. وجود  گفت وگوها 
مصداق اين مدعا اظهارات طرف آمريکايی در مواجهه با ناآرامی های 
به  از  حمايت  و  مذاکره  نبودن  اولويت  در  بر  تاکید  و  ايران  در  اخیر 
وزيرخارجه  ديروز  همین  که  اظهاراتی  بود.  معترضان  اصطالح 
از سوی  دريافتی  پسغام های  و  پیغام  از  روايت خود  ارائه  با  کشورمان 

کرد!  ثابت  را  آن  نقض  آمريکا 
تناقض  از  بسیاری  که  شد  سبب  امیرعبداللهیان  ديروز  سخنان 
فشار  راستای  در  کشور  اين  سیاست های  و  گفته  آمريکا  رفتار  در 
حداکثری به ايران را به نقد بکشند. حال آن است که به نظر می رسد، 
برای  صرفا  اخیر  مواضع  و  اظهارات  با  آمريکايی  طرف  واقع  عالم  در 
اينکه  نه  کند  عبور  ماه  آبان  انتخابات  مرحله  از  تا  خريده  وقت  خود 

شد. خواهد  چه  ايران  در  پراکنده  تجمع  چند  نتیجه  در  نداند 
از  اعم  غرب  اول  اولويت  که   بود  شده  مطرح  بارها  نیز  اين  از  پیش 
افتاده  به تاخیر  تاکنون  اروپا توافق  هسته ای است و اگر هم  و  آمريکا 
به  يکی  سیاست  آمريکاست.  کنگره  میان دوره ای  انتخابات  به خاطر 
نعل و يکی به میخ آنها از آنجا نشات می گیرد که می خواهند با توجه 
را  فضا  اين  می دهد  رخ  ديگر  ماه  يک  انتخابات  تا  که  وقفه ای  اين  به 
نمی توانند  حال  عین  در  دارند.  نگاه  مثبت  هسته ای  توافق  نظر  از 
مسائل داخلی ايران و حتی مساله روسیه، اوکراين و همکاری ايران با 
روسیه را ناديده بگیرند. لذا بعضا در اظهارنظرهای مقامات آمريکايی 
و  گفت وگو  تنور  ترتیب  اين  به  و  هستیم  موارد  اين  به  اشاره  شاهد 
واقعا  اگر  که  می دانند  آنها  می دارند.  نگه  داغ  نیز  را  مذاکراه 
خواهد  حاشیه  به  مذاکره  بحث  باشد،  اولويت  ايران  در  ناآرامی های 
برجام  احیای  محور  حول  گفت وگو  که  شوند  مدعی  آنها  اگر  اما  رفت 
هسته ای  مذاکرات  سوی  به  نگاه ها  همه  نیست،  اولويت  در  برايشان 

برگشت. خواهد 
برجام هیچ  روند مذاکرات احیای  به نظر می رسد که در  اين منظر  از 
آتی  انتخابات  به  چیز  همه  همچنان  و  نگرفته  صورت  جديدی  تحول 
را  تحريم هايی  غربی  طرف  بین  اين  در  است.  خورده  گره  آمريکا  در 
جنبه  اما  نیست  اثرگذار  و  جدی  خیلی  اگرچه  که  می کند  لحاظ  هم 
تیم  شايد  و  کرده  حساس تر  ايران  در  را  عمومی  افکار  و  دارد  روانی 
نیز به تالش بیشتر برای لغو  را  مذاکره کننده و تیم ديپلماسی دولت 

کند. ترغیب  مذاکرات  رساندن  سرانجام  به  و  تحريم ها 

اهرم فشار ایران روی آمریکا و 
اروپا

در  ايران  بین الملل:  مسائل  کارشناس  خوش چشم،  سیدمصطفی 
برخی  درخصوص  شفاف سازی  درخواست  مذاکرات،  آخر  بخش 
زمین   آنها  به  ما  داشت؛  وجود  هم  برجام  در  که  است  داشته  را  نکات 
مین گذاری شده يا اصطالحا دستگیره های لقی که کوهنوردی خود را 
از آنها آويزان می کند قبل از اين که آن را امتحان کند،  می گويیم. اين 
عبارات، مبهم و کلی است و قطعا آمريکا از اين موارد استفاده می کند 
باشد. را داشته  نظر خود  تفسیر مد  و  ندهد  انجام  را  تعهدات خود  که 
شفاف سازی  درخواست  ايران  برجام،  تجربه  از  پرهیز  برای  بنابراين 
درصدد  نیز  ايران  و  داده  شفاهی  قول  دو  غرب  و  دارد  موارد  اين  در 
مکتوب شدن اين موارد است، چرا که در برجام نیز تجربه تلخ قول های 
شفاهی جان کری را داشتیم و هیچ کدام عملی نشد؛ لذا آمريکايی که 
آينده  به قول های کتبی آن هم اعتباری نیست، مشخص است که در 
برای  ايران  بنابراين  شد.  نخواهد  عملیاتی  نیز  آنها  شفاهی  قول های 

شود. مکتوب  موارد  حتما  که  است  مصر  موثر  اقتصادی  انتفاع 
اين  از موارد مربوط به تضامین است که   نکته بعدی باقی ماندن يکی 
با بی مسئولیتی  آمريکا  توافقی خواهد شد.  پايداری هرگونه  باعث  هم 
و بی قانونی و قانون شکنی از برجام خارج شد و اکنون هیچ فرد عاقلی 
نمی پذيرد که بدون گرفتن تضمین الزم با اين کشور دوباره وارد همان 
واقع  در  و  بدهد  را  الزم  تضامین  ايران  به  بايد  آمريکا  لذا  شود،  توافق 
پايدار  و  موثر  انتفاع  از  ادامه  در  که  باشد  مطمئن  اسالمی  جمهوری 

شد. خواهد  بهره مند  اقتصادی 
بحث  مسائلی  به  معطوف  چانه زنی،  آخر  ايستگاه  در  ما  بنابراين 
اين  و  شده ايم  گزيده  و  داشته  تجربه  آنها  مورد  در  قبال  که  می کنیم 
رفتارهای  آمريکايی هاست، همان طور که دبه کردن هم جزو  رفتار  جزو 
آمريکاست و آن را نوعی مهارت مذاکراتی می دانند. از اين رو  راه بايد 
بر هر گونه تفسیر غیرشفاف در آينده بسته شود تا اگر توافقی حاصل 

نشود. تکرار  اتفاق  اين  دوباره  شد 
از اين رو شايد اين آخرين مرحله از جنگ اراده ها باشد و بايد ببینیم 
نمی دهند  امتیاز  سادگی  به  آنها  هرچند  چیست.  آمريکايی ها  پاسخ 
و  کرديم  مقاومت  هرگاه  است  آموخته  ما  به  گذشته  يک سال  روند  اما 
و  پیش گرفتیم  در  را  اقتدار  نمايش  به ويژه  و  فعال  مقاومت  ديپلماسی 
واقع  داده ايم،  موثر  با هزينه  را  و هزينه  تهديدات  با  را  تهديدات  پاسخ 
در  به ويژه  است.  شده  امتیاز  دادن  به  مجبور  آمريکايی  طرف  و  شده 
قیمت  افزايش  و  به فصل سرما  نزديک شدن  در حال  که  کنونی  زمان 
و  آمريکايی  بر طرف  به فشار روزافزونی  امر منجر  اين  و  انرژی هستیم 
اروپايی خواهد بود و قدرت چانه زنی آنها کمتر و اهرم فشار ما روی آنها 
به واسطه افزايش قیمت نفت بیشتر خواهد شد. بنابراين اقدام منطقی 
را جلب  و جامعه جهانی  ايران  بود که نظر  اين خواهد  آمريکا  از سوی 
کند و نشان دهد مانند گذشته همچنان درپی فريبکاری و دروغگويی 

. نیست
آنها  اما   است  اهدافی  چه  دنبال  به  آمريکا  است  پرواضح  که  گرچه   
چون خود را استثنا و کشور ابرقدرت می دانند و در دهه های گذشته به 
اين وضعیت عادت کردند و خلق وخوی نخوت و استکباری دارند، اين 
رويکرد، رفتار منطقی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و آنچه را بايد انجام 
دهند به تاخیر می اندازند. بنابراين بايد صبر کرد و ديد طرف آمريکايی 

نتیجتا چه پاسخی خواهد داد و به کدام مسیر وارد می شود.

خبـر چرا تجمع های ایرانیان خارج  نشین 
در قضیه مهسا امینی گسترده بود؟

قضیه  در  کشور  از  خارج  ايرانیان  چرا      ◄
مهسا امینی تا اين حد گسترده دست به تجمع 
اين  در  هم  نفر   100 اين  بر  سابق  چرا  زدند؟ 

نمی کردند؟ شرکت  تجمعات 
انقالبی«  »فیلمساز  نام  به  توئیتر  کاربر  يک 
از  خارج  ايرانیان  چرا  نوشت:  رشته توئیتی  در 
کشور در قضیه مهسا امینی تا اين حد گسترده 

زدند؟ تجمع  به  دست 
چرا سابق بر اين صد نفر هم در اين تجمعات 

شرکت نمیکرد؟
میشه  ماهی  چند  که  ايرانی  يک  عنوان  به 
از  شناختم  میخوام  شدم  نشین  خارج  که 
کامیونیتی ايرانیان خارج از کشور رو با شما در 

بگذارم. میون 
ايرانی  ُعمده  رايج،  های  کلیشه  برخالف 
های خارج عمال به فعلگی مشغولن و کار يدی 

. میکنن
از pizza delivery گرفته يا شستن ظرف در 

رستوران ها و کارگری و...
اکثرا  خارج  های  ايرانی  میشه  گفته  اينکه 
و  BMW در  و  هستن  ثروتمند  و  بورژوا  قشر  از 
Volvo سهام دار هستن و کار میکنن رو بريزيد 

دور.
در  زيادی  های  ايرانی  من  مدت،  اين  در 
و  سويیس  فرانسه،  ايتالیا،  دانمارک،  سوئد، 
آلمانی که خودم توش زندگی میکنم ديدم. اکثرا 
از کار زياد و سرسام آور و حقوق ناکافی ناراضی 
هستن )مثل خودم( و با حقوقی که دارن عمال 
به هیچ بخش از زندگی شون نمیتونن رسیدگی 

هستن. بدهکار  همیشه  و  کنن 
از کشور  ايرانی های خارج  نريم چرا  حاشیه 
#مهسا_ قضیه  سر  گسترده  حد  اين  تا  بار  اين 

های  زمینه  اتفاق  اين  کردند؟  تجمع  امینی 
سیاسی)political economy(داره  اقتصاد 
مدت  اين  که  ای  سیاسی  های  کنش  يعنی 
کامال  داديم  نشین  خارج  کامیونیتی  اين  از 
امینی  مهسا  به  ربطی  و  اقتصاده  به  معطوف 

نداره.
)انصافا  کانادا  اروپاو  در  اقتصادی  فشارهای 
طور  به  )و  اخیر  سال  سه  در  کمتر(  امريکا  در 
خودش  اوج  به  اخیر(  ماه  چند  در  چشمگیر 
رسیده ايرانی هايی که تا قبل از اومدن به اينجا 
ساخته  غرب  از  تمام  و  تام   dream land يک 
بودن سرخورده تر از همیشه هستن و به دنبال 

میگردن. نجات  برای  ای  روزنه 
های  ايرانی  اقتصادی  وضعیت  طرفی  از 
تر  وخیم  حال  در  روز  به  روز  کشور  از  خارج 
هزار  سه  دو  از  اندازها  پس  اکثر  تقريبا  شدنه. 
يورو تجاوز نمیکنه و عمال جز گوشی و پیراهنی 
حقوق  نیستن  چیزی  مالک  دارن  تن  بر  که 
ناکافی باعث شده تمامی آتراکسیون ها و نکات 

ببازه. رنگ  آنها  برای  غربی  جذاب  ظاهری 
#مهسا_امینی  فوت  ناگهان  بین  اين  در 
و  میشه  امنیتی  و  سیاسی  ای  مقوله  به  بدل 
رو  نظام  سقوط  اصلی  جريان  های  رسانه  دائما 
که  اينجاس  میکنن  معرفی  الوقوع  قريب  امری 
عزيمتی  نقطه  ها،  ايرانی  اقتصادی  های  زمینه 
های  کنش  برای  میشه   )departure point(

کانادا. و  اروپا  های  خیابان  کف  سیاسی 
اين  با  هام  گفتگوی  و  میدانی  مشاهدات 
اروپا  در  شهر  چندين  در  معترض  های  ايرانی 
من رو به اين باور قطعی رسوند که اين سمپاتی 
ها و اظهار دلسوزی ها به هیچ عنوان برای فوت 
تجمع  دلیل  اين  به  اينها  نبوده  #مهسا_امینی 
کردن که از حقوق کم و کار طاقت فرسا خسته 

و... شدند 
سیاسی  نظام  ايران  در  اگر  میکنن  فکر  و 
از  و  برگردن  وطن  به  میتونن  اينها  بشه  چینج 
از  خارج  نخبه  "ايرانی  دروغین  و  پوشالی  رانت 
حاکمیت  امور  افسار  و  کنن  استفاده  کشور" 
جايگاه  به  کم  دست  يا  بگیرن  دست  رو  جديد 
های شغلی بهتری نسبت به چیزی که االن در 

برسن. هستن  غرب 
در  من  طاليی  و  اهمیت  حائز  نکته  اما 
يک  حتی  تجمعات  اين  در  میدانیم  مشاهدات 
ايرانی بورژوا و سرمايه دار در بین مردم مشاهده 
از  کوچک  جامعه  اين  شرکت  عدم  نکردم... 
مهر  هستن  هم  متمول  قضا  از  که  ها  ايرانی 
که  سیاسی"  "اقتصاد  زمینه  بر  هست  تايیدی 

کردم. عرض  خدمتتون 
های  ايرانی  و  بود  بهانه  #مهسا_امینی  بله 
به  کباب  بوی  کشور  از  خارج  برخوردار  کم 
عنوان  به  رو  نظام  براندازی  و  رسید  مشامشون 
اروپا  ناپايدار  اقتصاد  از  برای خالصی  ای  روزنه 
و کانادا ديدند غافل از اينکه داشتن واسه شون 
شستن  به  بايد  همچنان  و  میکردن  داغ  خر 

► بدن.    ادامه  ظرف 

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
از شعبه 20 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه  اجرايیه صادره  به موجب 
له  گرديده  ثبت  11/1400ج/1060  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   20
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  سلطانی  محمد  علیه  نژاد  ترابی  رضا 
24/350/000/000ريال در حق محکوم له و 1/217/500/000ريال نیم عشر 
در حق صندوق دولت ، شخص ثالث )احمد سلطانی( در قبال بدهی محکوم علیه 
مالکیت خود پانصد سهم مشاع از دويست و بیست هزار سهم عرصه و اعیان پالک 
به عنوان مال معرفی و توقیف نموده  از 2334 اصلی بخش 2 قم  ثبتی 0 فرعی 
مالک  درخواست  حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزيابی  ذيل  شرح  به  کارشناس  که 
به فروش خواهد رسید. 1( موضوع کارشناسی  از پالک فوق  ايشان  کل مالکیت 
:ارزيابی پالک ثبتی 0/2334 اصلی بخش دو ثبت قم 2( مشخصات ثبتی ملک: 
پالک 2334/0 اصلی بخش دو ثبت قم به ادرس قم میدان کشاورز بلوار حضرت 
معصومه )س( فرعی اول سمت راست با کد نوسازی 0-22-16-605-6 با مساحت 
500 مترمربع )نوع و میزان مالکیت : پانصد سهم مشاع از دويست و بیست هزار 
از  نوع مشاعی می  اينکه سند مذکور  به  با توجه  سهم عرصه و اعیان( تذکر 1 : 

از مبلغ کل عرصه  بايست قدرالسهم قطعه مورد نظر  ارزيابی می  باشد لذا جهت 
و  بوده  نوسازی  کد  دارای  مذکور  قطعه  انجائیکه  از  ولی  گردد  ارزيابی  و  محاسبه 
اساس سند مشاعی  بر  ارزيابی  اين  بنابر  باشد  ثابت می  و  مشخص  دارای حدود 
ارائه شده و برداشت وضعیت موجود انجام می شود )مستند به سند مشاعی چاپی 
به شماره 458454 سری ج سال 97( تذکر2: با توجه به اينکه ارزيابی عینا برای 
قطعه معرفی شده با همین کد نوسازی مشخص انجام شده لذا در صورت هر گونه 
تغییرات و جا به جايی در موقعیت ، می بايست ارزيابی مجدد صورت می پذيرد. 
3( مشخصات اعیانی : بر روی پالک مذکور هیچ گونه اعیانی احداث نشده و به 
با  ارزيابی پالک صدراالشاره  نظريه کارشناسی:  باشد. 4(  صورت زمین خام می 
در نظر گرفتن موقعیت محل ، عرض شوارع مجاور ، نوع کاربری ، دسترسی ها و 
کلیه متعلقات و وضعیت بازار مسکن ، بدون در نظرگرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی 
به مبلغ 30/000/000/000ريال سی میلیارد ريال تعیین  تاريخ کارشناسی  در 
و پیشنهاد می گردد. مقرر گرديد موارد فوق الذکر در تاريخ 1401/8/29 ساعت 
10 الی 10/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 

حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزايده از طريق مزايده حضوری به فروش 
برسد. لذا افرادی که قصد بازديد از مورد مزايده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزايده با هماهنگی اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل 
در جلسه مزايده شرکت نمايند قیمت پايه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی 
که باالترين مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزايده )شرکت کنندگان 
می بايست مبلغ پیشنهادی مزايده را در يکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمايد. حداکثر مهلت مزبور از يک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. اين اگهی 
يک نوبت در يکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به 

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

پشت پرده اتهام زنی های 
پهپادی غربی ها

روسیه  به  پهپاد  ارسال  موضوع  با  ايران  علیه  ها  غربی  های  اتهام زنی 
ايران  علیه  بیشتر  فشارهای  ِاعمال  مايه  دست  اوکراين  با  جنگ  در 
شده است. اين شرايط در حالی است که موضوع احیای برجام هنوز 
که  دارند  باور  کارشناسان  از  بسیاری  است.  مانده  باقی  بالتکلیف 
بهانه جويی های غربی ها برای ايجاد مانع بر سر توافق با ايران است 

کنند. کسب  خود  برای  بیشتری  امتیازات  بتوانند  رهگذر  اين  از  تا 
ابتدا  از  ايران  زياده خواهی هستند که  غربی ها در شرايطی مشغول 
شرايط  مقصر  اينکه  جمله  از  شد  مذاکرات  وارد  اصولی  مواضع  با 
برجام  از  آمريکا  سو  يک  از  زيرا  هستند  ها  اروپايی  آمريکا  کنونی، 
خارج شد و از سوی ديگر اين اروپايی ها بودند که به تعهدات برجامی 
بی  بازگشت  و  خسارت  جبران  به  ملزم  ها  غربی  و  نکردند  عمل  خود 
اروپايی  اما آمريکا و متحدان  به تعهدات برجامی هستند  قید و شرط 
خود  موقعیت  اوال  تا  کوشیدند  ايران  منطقی  مواضع  پذيرفتن  جای 
ايران  از  ثانیا در همین شرايط هم  و  تغییر دهند  به مدعی  از متهم  را 

بگیرند. بیشتری  امتیازات 
اتهام  فوق  مورد  دو  کردن  محقق  برای  ها  غربی  راهکارهای  از  يکی 
زنی های اخیر است. غربی ها با متهم کردن ايران به حمايت نظامی 
تیم  حذف  به  تهديد  و  جديد  های  تحريم  وضع  متعاقبش  و  روسیه  از 
خواهند  می  نوعی  به  جهانی  جام  مسابقات  از   ايران  فوتبال  ملی 
به  مجبور  ايران  نهايت  در  تا  دهند  قرار  ضعف  موقعیت  در  را  ايران 

شود. آنها  شروط  پذيرش 
سازی  خنثی  بر  تکیه  با  ايران  که  است  حالی  در  اينها  همه  البته 
تحريم ها می خواهد اساسا بی نیاز به برجام باشد که در اين صورت 
موقعیت  آنکه  ويژه  به  شد.  خواهد  منتفی  ها  غربی  های  فرضیه  تمام 
ايران به خصوص در دولت سیزهم متفاوت از گذشته است زيرا ايران 
با  جمله  از  آسیا  شرق  و  منطقه  در  ارتباطاتش  گسترش  با  توانسته 
کشورهای روسیه و چین و عضويت در پیمان شانگهای، ظرفیت های 
سیاسی و البته اقتصادی زيادی پیش روی خود باز کند که همه اينها 

نشود. احساس  برجام  به  سابق  نیاز  است  شده  باعث 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
آمریکایی ها به توافق با ایران 

نیاز دارند
محمود عباس زاده مشکینی گفت: بايد بدانیم که آمريکايی ها به شدت 
به توافق با ايران نیاز دارند زيرا برای اقناع افکار عمومی داخلی خودشان 

هم شده نیازمند آن هستند که موضوع برجام را به سرانجامی برسانند.
وضعیت مذاکرات در حالت تعلیق است اما در همین حالت هم هیچ يک 
احتماال  تا  نمی کنند  اعالم  را  مذاکرات  ختم  مذاکره  طرف های  از 
مسئولیت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بر دوششان نیفتند. حاال و در اين 

می شود؟ چه  برجام  سرنوشت  که  است  آن  مهم  پرسش  بین 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  مشکینی،  عباس زاده  محمود 
با  »آمريکا سعی می کند  »فردا« گفت:  با  در گفت وگو  اسالمی،  شورای 
بهره برداری از ناآرامی های اخیر ايران مسیر مذاکرات را به سمت وسوی 
دلخواه خودش پیش ببرد؛ همان کاری که در سال88 هم انجام دادند. 
مذاکره  عدم  ژست  آنها  می گیرد  شکل  ايران  در  ناآرامی هايی  وقتی 
به  و  پايان می يابد، عقب نشینی می کنند  ناآرامی ها  وقتی  اما  می گیرند 

بازمی گردند«. مذاکرات  میز 
او ادامه داد: »در عین حال بايد بدانیم که آمريکايی ها به شدت به توافق 
با ايران نیاز دارند زيرا برای اقناع افکار عمومی داخلی خودشان هم شده 
نیازمند آن هستند که موضوع برجام را به سرانجامی برسانند زيرا در مقام 
ادعا می خواهند بگويند که ايران را در موضوع هسته ای کنترل کرديم تا 

بتوانند از مردم خود رأی بگیرند«.
»طرف های  کرد:  بیان  مذاکرات  در  طی شده  روند  درباره  نماينده  اين 
هیئت های  شد  قرار  و  بودند  کرده   توافق  متنی  بر  مذاکره کننده 
و  گرفته شود  نهايی  تصمیم  تا  برگردد  پايتخت هايشان  به  مذاکره کننده 
اگر قرار بود مسیر طبیعی طی شود چندجلسه ديگر برگزار می شد، اين 
ناآرامی های  اين  به  که  شود  امضا  نهايی  توافق  که  داشت  وجود  امکان 

برخورديم«. اخیر 
عباس زاده مشکینی در پايان گفت: »امروز می بینیم که بیگانگان علنا در 
امور داخلی ايران دخالت می کنند و می خواهند فشار را بر ايران افزايش 
دهند تا به امیال خود برسند اما ما بايد بدانیم که امید به آينده صرفا از 
به  را  تدابیری  بیشتر  هرچه  است  الزم  و  نمی گذرد  برجام  احیای  مسیر 
کار بگیريم که کامال بی نیاز به برجام باشیم تا در اين صورت غربی ها هم 

نتوانند فشاری بر ايران وارد کنند«.

خبـر

بر  همواره  مجازی  فضای  کارشناسان      ◄
تأکید  همه  برای  رسانه ای  سواد  کسب  ضرورت 
کالهبرداری های  و  سايبری  جرايم  آمار  دارند، 

می دهد. پاسخ  امر  اين  چرايی  بر  اينترنتی 
»سواد رسانه ای« که برخی آن را تنها واژه ای 
دهان پرکن دانسته و برخی ديگر بر لزوم ترويج 
برای  افراد  تشخیص  میزان  به  دارند،  تأکید  آن 
اطالق  نادرست  از  درست  اخبار  کردن  جدا 

می شود.
اندازه ای  به  رسانه ای  سواد  کسب  لزوم 
انکارناپذير  ضرورتی  را  آن  کارشناسان  که  است 
دانسته و معتقدند مسووالن بايد به فکر برگزاری 
در  رسانه ای  سواد  حوزه  در  آموزشی  دوره های 
دانشگاه ها و حتی در مدارس و در میان اقشار 

باشند. جامعه  ديگر 
گذاشته  صحه  امر  اين  بر  نیز  جمهور  رئیس 
قوانین  رسانی  روز  به  که  است  کرده  اعالم  و 
يک  مجازی  سواد  توسعه  و  فرهنگ  حوزه  در 

است. ناپذير  اجتناب  ضرورت 
اجتناب  را يک ضرورت  رسانه ای  *چرا سواد 

می دانند؟ ناپذير 
حوزه  کارشناسان  که  آماری  براساس 
درصد   70 حدود  کردند،  ارائه  مجازی  فضای 
شبکه های  عضو  بیشتر(  بسا  ايران)چه  مردم 
شبکه های  که  می دانیم  هستند،  اجتماعی 
مجازی بخش قابل توجهی از اخبار و اطالعات 
به  می دهند  قرار  مخاطبان  اختیار  در  را  روز 
رسانه  يک  می تواند  خود  فرد  هر  طوريکه 
و  گروه ها  طريق  از  را  اخبار  و  اطالعات  و  باشد 
اختیار  در  مجازی  فضای  در  موجود  کانال های 

بگذارد. ديگران 
بیندازيم  سايبری  جرايم  آمار  به  نگاهی  اگر 
فضا  اين  به  تسلط  عدم  که  است  اين  از  حاکی 
می تواند عواقبی برای مخاطبان داشته باشد به 
طوريکه بنا بر اعالم مسووالن کالهبرداری های 
سال  در  سايبری  جرائم  بیشترين  اينترنتی 

سواد  کسب  نیز  آمار  اين  و  است  بوده   1400
می کند. ضروری تر  را  رسانه ای 

آماری  در جامعه  رسانه ای  *آمار کسب سواد 
6 هزار نفره در ايران

که  تحلیلی کاربردی  پیمايشی  براساس 
دانش  و  اطالعات  علم  پژوهشگران  سوی  از 
از  پرسشنامه  اساس  بر  کشورمان  شناسی 
است،  شده  انجام  نفره  هزار   6 آماری  جامعه 
 3.34 اطالعاتی  و  ای  رسانه  سواد  میانگین 
مطلوب  نسبتا  و  متوسط  حد  از  باالتر  که  است 

. ست ا
جنسیت  بین  مقايسه  براساس  همچنین 
در  اطالعاتی  و  رسانه ای  سواد  میزان  و  سن  و 
بین  که  می رسیم  نتیجه  اين  به  پژوهش  اين 
جنسیت  و  سن  حسب  بر  اطالعاتی  سواد 
نوع  با  سواد  اين  ندارد،  وجود  چندانی  تفاوت 
و میزان تحصیالت، دانشگاه و سطح اجتماعی 

می کند. تغییر  خانواده ها 
طور  به  پژوهشگران،  تحقیقات  براساس  اما 
حدود  ايران  در  ای  رسانه  سواد  سطح  کلی 
پايینی  سطح  میزان  اين  که  است  درصد   12

می شود. محسوب 
*ضرورت کسب سواد رسانه ای در دنیا

کسب  ضرورت  جديد  فناوری های  ظهور 
سواد رسانه ای را در کشورهای دنیا بیشتر کرده 
و  آمريکا  کشور  دو  در  مسأله  اين  بررسی  است، 

می کند. تائید  را  مسأله  اين  کره جنوبی 
سوی  از  شده  اعالم  آمار  آخرين  اساس  بر 
مشاغل  درصد   55 پژوهشگران  و  کارشناسان 
در اياالت متحده آمريکا در سال 2002 نیازمند 
که  اند  بوده  اطالعات  فناوری  حرفه ای  سواد 
اين میزان تا سه سال ديگر به 78 درصد خواهد 
فضای  سواد  دارای  افراد  اگر  يعنی  رسید 
کشور  در  می توانند  سختی  به  نباشند  مجازی 

کنند. پیدا  شغل  آمريکا 
کره  کشور  در  رسانه ای  سواد  به  نیاز  اگر 

نتیجه  اين  به  کنیم  بررسی  هم  را  جنوبی 
و  دولتی  نهادهای  به  مراجعه  آمار  که  می رسیم 
يعنی  رسیده  صفر  به  کشور  اين  در  خصوصی 
الکترونیک  کامل  طور  به  جنوبی  کره  دولت 

است. شده 
انقالب  شورايعالی  دبیر  عاملی  سعیدرضا  
معتقد  نیز  تهران  دانشگاه  استاد  و  فرهنگی 

با  کشورها  پیشرفت  شاخص  امروزه  است: 
مجازی  فضای  عرصه  در  آنها  قدرت  میزان 
اينترنت وارد  ارتباط مستقیم دارد چرا که امروز 
دو  با  امروز  ما  و  شده  زندگی  عرصه های  تمام 

هستیم. مواجه  شدن  فضايی 
ضرورت  میزان  به  توجه  با  فارس،  گزارش  به 
مسووالن  سوی  از  که  رسانه ای  سواد  کسب 
رسانی  اطالع  می شود،  اعالم  پژوهشگران  و 
بخش  در  مسووالن  سوی  از  موقع  به  و  شفاف 
های مختلف می تواند در راستای کاهش شايعه 
تدريج  به  و  باشد  موثر  مجازی  فضای  در  سازی 
افزايش دهد، هر  را  سطح سواد رسانه ای مردم 
چند که ارتقای سطح سواد رسانه ای به برگزاری 
و  ترويج  و  زمینه  اين  در  آموزشی  دوره های 

► دارد.    نیاز  سازی  فرهنگ 

تحلیل چرایی ضرورت کسب سواد رسانه ای برای همه



عمومی های  روابط  هماهنگی  شورای  انتخابات      ◄
عمومی  مجمع  جلسه  برگزاری  حاشیه  در  قم  استان 

شد. برگزار  شورا  اين  سالیانه 
روابط عمومی های استان  انتخابات شورای هماهنگی 
برگزاری  حاشیه  در  آبان ماه  اول  يک شنبه  امروز  قم 
کرامت  سال  در  شورا  اين  سالیانه  عمومی  مجمع  جلسه 

شد. برگزار  قم  استانداری 
روابط  مديرکل  فردوسی  علی  جلسه  اين  ابتدای  در 
به  اشاره  با  قم  استانداری  الملل  بین  امور  و  عمومی 
روابط  هماهنگی  شورای  هیئت رئیسه  انتخابات  اينکه 
برگزار  دوساالنه  بايد  دستورالعمل ها  اساس  بر  عمومی ها 
تائید  با  کرونايی،  شرايط  به  باتوجه  کرد:  اظهار  شود، 
به  ماه   6 امسال  انتخابات  قم  استاندار  و  کشور  وزارت 

افتاد. تعويق 
دبیرخانه  به عنوان  قدم  نخستین  در  اينکه  بیان  با  وی 
مطرح  کنیم،  شناسايی  را  مشکالت  کرديم  تالش  شورا 
 16 در  عمیق تر  و  دقیق تر  اطالعات  کسب  برای  کرد: 

کرديم. آغاز  را  بازرسی  پايلوت  به عنوان  دستگاه 
استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مديرکل 
در  فعالیت ها  و  نیرو  توزيع  جنس  اينکه  به  اشاره  با  قم 
در  کرد:  عنوان  داشت،  بسیاری  تفاوت  دستگاه ها 
عالی  نماينده  دستگاه  به عنوان  مختلف  رويدادهای 

کرد. خواهیم  دنبال  را  خود  نظارتی  رويکرد  دولت 
کنگره  موضوع  در  داريم  انتظار  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
ورود  جديت  با  دستگاه ها  تمام  قم  استان  شهدای  ملی 
بازرسی های  آينده  هفته  از  کرد:  خاطرنشان  کنند،  پیدا 
شهدا  ملی  کنگره  حوزه  در  دستگاه ها  عملکرد  بررسی 

شد. خواهد  آغاز 
در  مختلف  بازرسی های  اينکه  به  اشاره  با  فردوسی 
کارگاه های  کرد:  ابراز  شد،  خواهد  انجام  اليه  چند 

روابط  مديران  کل،  مديران  برای  نیز  مختلفی  آموزشی 
اجرايی  دستگاه های  کارکنان  تمام  و  معاونین  عمومی، 

شد. خواهد  برگزار 
از  بازرسی ها  جديد  دوره  در  اينکه  بیان  با  وی 
اين  در  شد:  يادآور  کرد،  خواهیم  استفاده  تکنولوژی 
از  و  است  مردم  حوزه  در  فعالیت ها  به  جديد  نگاه  دوره 
برای  استان  رسانه های  در  دستگاه ها  اخبار  بازخورد 

شد. خواهد  استفاده  ارزيابی 
استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مديرکل 
برگزار  نیز  رسانه ای  سواد  دوره  دو  اينکه  به  اشاره  با  قم 

کرديم، اضافه کرد: برنامه جدی ای در حال تدوين است 
مديريت  مسیر  در  دستگاه ها  عمومی های  روابط  به  که 

کند. کمک  عمومی  افکار 
خاص  وظیفه  و  اصلی  وظیفه  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
روابط عمومی ها مديريت افکار عمومی است، اظهارکرد: 
عمل  خود  وظیفه  اين  به  بتوانند  عمومی ها  روابط  اگر 

کرد. خواهیم  عبور  بحران ها  از  بسیاری  از  قطعًا  کنند 
و  گیری  رای  برگه های  توزيع  از  پس  نیز،  ادامه  در 
معاون  حاجی زاده  احمد  آرا،  شمارش  زمان  مدت  در 
به  دقايقی  قم  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

پرداخت. سخن  ايراد 
اظهار  معصومیه،  ايام  تبريک  ضمن  زاده   حاجی 
حضرت  خادمی  ما  توفیق  و  رسالت  باالترين  کرد: 

است. معصومه)س( 
تنوير  جبهه  در  عمومی ها  روابط  اينکه  به  اشاره  با  وی 
اين تالش در  افکار عمومی تالش می کنند، مطرح کرد: 
مقابل فعالیت دشمن در عرصه ناکارآمد جلوه دادن نظام 

است.
با  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بیان اينکه دشمن با استفاده از رسانه ضعف ها را بزرگ تر 
توسط  خوبی  فعالیت های  کرد:  عنوان  می دهند،  جلوه 

شوند. تبیین  مردم  برای  بايد  که  می شود  انجام  مديران 
وی از جزيره ای  عمل  کردن برخی انتقاد کرد و گفت: 
افزايش  دنبال  به  مضاعف  هم افزايی  و  همکاری  با  بايد 

باشیم. دستگاه ها  کارکردهای 
عملکرد  ارزيابی  نحوه  اينکه  به  اشاره  با  حاجی زاده 
بايد  کرد:  خاطرنشان  کند،  پیدا  تغییر  بايد  مديران 
کف  در  ارزشیابی ها  تا  بگیرد  صورت  جديدی  ريل گذاری 

شود. مشخص  جامعه 
به صورت  بايد  جلسات  اين  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
مديريت  مجموعه  در  کرد:  اظهار  شود،  برگزار  مستمر 
پیگیری  برای  الزم  آمادگی  استاندار  معاونین  و  استان 

دارد. وجود  کل  مديران  از  مطالبات 
شهر  اسالمی  شورای  از  آقايی  سعید  است،  گفتنی 
امینی  مريم  قم،  دانشگاه  از  ابراهیمی  حمیدرضا  قم، 
علی  قم،  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  از  يخدانی 
سید  المصطفی،  جامعه  از  قرائی  بنده  اکبری  الله 
استان  زيست  محیط  حفاظت  از  پور  بهشتی  محمدرضا 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  زاده  تقی  حسین  قم، 
غالمرضا  قم،  استان  سالمت  بیمه  از  تلخابی  رضا  قم، 

از  گو  حق  طیبه  قم،  استان  پرورش  و  آموزش  از  رضايی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، علی 
استان قم، حسین شیرازی  دانشگاهی  از جهاد  شريعتی 
از  پناه  قائم  مهدی  قم،  استان  نخبگان  بنیاد  از  مقدم 
اوقاف و امور خیريه استان قم، محمد کرباليی از شرکت 
آب و فاضالب استان قم، مهدی کالنترزاده از شهرداری 
و  قم  استان  صداوسیمای  از  راوندی  مبین  حسین  قم، 
داوطلب  قم  استان  کشاورزی  جهاد  از  نیازمند  بهروز 

بودند. شده  انتخابات 
 69 توزيع،  رای  برگه   69 انتخابات  اين  در  همچنین 
رای سفید  بدون  باطله،  رای   1 رای داخل صندوق،  برگه 

داشت. وجود  صحیح  رای   68 و 
عضو  به عنوان  نفر   5 تعداد  اين  از  است،  ذکر  به  الزم 
به عنوان  نفر   1 و  بازرس  نفر   1 علی البدل،  نفر   2 اصلی، 

شدند. انتخاب  خزانه دار 
47 رای،  انتخابات نیز مهدی کالنترزاده  پايان اين  در 
حسین تقی زاده 34 رای، بهروز نیازمند 29 رای، سعید 
آقايی 26 رای، غالمرضا رضايی 26 رای، حسین شیرازی 
مقدم 25 رای، محمد کرباليی 25 رای، مهدی قائم پناه 
سیدمحمدرضا  رای،   23 راوندی  مبین  حسین  رای،   24
رضا  رای،   20 ابراهیمی  حمیدرضا  رای،   21 بهشتی پور 
 9 امینی  مريم  رای،   13 حق گو  طیبه  رای،   13 تلخابی 
رای، علی شريعتی 9 رای، علی الله اکبری 6 رای کسب 

کردند.
نیازمند،  تقی زاده،  کالنترزاده،  آقايان  نتیجه  در 
عنوان  به  کرباليی  و  مقدم  شیرازی  رضايی،  آقايی، 
علی  اعضای  راوندی  مبین  و  پناه  قائم  اصلی،  اعضای 
عنوان  به  ابراهیمی  و  خزانه دار  بهشتی پور  البدل، 
قم  استان  عمومی های  روابط  هماهنگی  شورای  بازرس 

► شدند.   انتخاب 

www.gooyeh-qom.com6دوشنبـه 2 آبان 1401/ شماره 2038 گزارش

 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 

تايید نموده اند.  آراء ذيل  به شرح 
آقای   1401114430002000186 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002007678 شماره  رأی  1ـ 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ  رستمعلی  فرزند  رستگار  فرهنگی  خسرو 
ثبت قم  دو  در بخش  واقع  اصلی   2378 از  فرعی   1 از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   89/50 بمساحت 

 )14843 الف  دفتر559.)م   347 صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
به پرونده کالسه 1400114430002001158 آقای  2- رأی شماره 140160330002009557 مربوط 
محمدعلی زارعی فرزند کاظم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 124/90 مترمربع 
وحید  از  عادی  نامه  مبايعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2145 از  فرعی   1 شماره  پالک  از  قسمتی  در 

الف 14844(  طاهری صفحه 229 دفتر 182.)م 
آقای   1400114430002000854 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008049 شماره  رأی  3ـ 
نادرحیدری فرزند محمود ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 88/50 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 2305/1/8 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری 

مع الواسطه از اکبر هنديانی.)م الف 14845( 

به پرونده کالسه 1401114430002000170 آقای  4- رأی شماره 140160330002007716 مربوط 
کريم بیرامی فرزند اصغر  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 84 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 279 فرعی از 2139 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی 

و خريداری مع الواسطه از بهرام افتخاری و حیدر علی افتخاری صفحه 10 دفتر147.) م الف 14846(  
به پرونده کالسه 1401114430002000169 آقای  5- رأی شماره 140160330002007709 مربوط 
علی يعقوبی پاک فرزند ذبیح اله  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
نامه  مبايعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  از 2139 اصلی  279 فرعی  از پالک شماره  84 مترمربع در قسمتی 
عادی و خريداری مع الواسطه از بهرام افتخاری و حیدر علی افتخاری صفحه 10 دفتر147.) م الف 14847(  
به پرونده کالسه 1400114430002002262 آقای  6- رأی شماره 140160330002008677 مربوط 
در  مترمربع   144 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اله  حبیب  فرزند  نوروزی  رضا 
قسمتی از  پالک شماره553 فرعی از 1953 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری 

مع الواسطه از ابوالفضل زرندی صفحه 16 دفتر 31.) م الف 14848( 
به پرونده کالسه 1401114430002000616 آقای  7- رأی شماره 140160330002007763 مربوط 
سعید طائی فرزند حسین در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 89/57 مترمربع 
ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی طی   واقع در بخش دو  از 1937 اصلی  از  پالک شماره فرعی  در قسمتی 

سند قطعی 49270 - 1401/04/18 دفتر 64 قم.) م الف 14849( 
به پرونده کالسه 1400114430002002169 آقای  8- رأی شماره 140160330002007762 مربوط 
در  98مترمربع  به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند سعداله ششدانگ قطعه  صفر گنج خانی 
قسمتی از  پالک شماره فرعی از 2139/235 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری 

مع الواسطه از زين العابدين اوشی.) م الف 14850(  
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گرديده است پس  از  و  قرار گرفته  تايید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذينفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمايند الزم 

بود. 
تاريخ انتشارنوبت اول:  1401/07/17
تاريخ انتشارنوبت دوم:  1401/08/02

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

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

سرویس های آزاد امنیت دانش آموز را تضمین می کند؟

● مسیر ناهموار تأمین سرویس مدارس در قم   ●
شرايط  بهبود  با  قم  شهر  مدارس      ◄
با گذشت  و حضوری شدن کالس ها،  کرونايی 
با  همچنان  مدارس  بازگشايی  از  هفته  چند 
است. روبرو  مدارس  سرويس  کمبود  برخی 
که  بود  استانی  نخستین  قم  استان 
کالس های  تجربه  کرونايی  بحران  در 
مجازی  آموزش  عبارتی  به  يا  و  غیرحضوری 
مشکالت  خود  برای  که  گذاشت  سر  پشت  را 
توجه  با  اما  داشت،  همراه  به  چالش هايی  و 
جامع  برنامه  و  بهداشت  وزارت  برنامه های  به 
کرونا  بحران  شرايط  کشور  در  واکسیناسیون 
استان  مدارس   1401 مهرماه  و  يافت  بهبود 
برای  دانش آموزان  به سوی  را  خود  آغوش 

کرد. باز  حضوری  آموزش های 
کرونا،  بحران  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد 
و  هزار  يک  از  بیش   1401 تحصیلی  سال  در 
تعداد  اين  از  که  قم  استان  در  مدرسه   449
دخترانه،  مدرسه   485 و  پسرانه  مدرسه   523
و  ابتدايی  مقطع  در  مدرسه   134 هم چنین 
فعالیت  خاص  مدارس  بقیه  و  مختلط  روستاها 

است. کرده  آغاز  را  خود 
اما طبق آمارهای اداره کل آمورش و پرورش 
استان  مدارس  به  مدرسه   32 امسال  استان، 
دانش آموز  و630  هزار   295 و  افزوده شده 
می بینند.  آموزش  استان  مدارس  در  قمی 
يک  با  والدين  تحصیلی،  سال  شروع  با  حال 
روبرو می شوند؛  و چالش هايی  سری مشکالت 
شهريه  و  درسی  کتب  و  فرم  مشکالت  از  اگر 
مسیر  مدارس  سرويس  کمبود  مشکل  بگذريم 
و  مدارس  گیر  گريبان  که  است  ناهمواری 

است. دانش آموزان  والدين 
گذشت  با  مدارس  سرويس  کمبود  قم  در 
هنوز  تحصیلی  سال  شروع  از  هفته  چند 
و  دانش آموزان  که  حال  است،  حل نشده 
نرم  دست وپنجه  سال   2 از  بعد  آن ها  والدين 
مشکالت  و  مجازی  فضای  و  تبلت  با  کردن 
نشاط  و  امید  با  حاال  غیرحضوری،  آموزش 
کرونا  سرگذاشتن  پشت  با  را  حضوری  آموزش 
سرويس  کمبود  می کنند  تجربه  دوباره  ويروس 
است. افزوده  آن ها  مشکالت  بر  والدين  برای 
حمل ونقل  بحث  ساماندهی  برای  هرچند 
نام  به  کارگروهی  مدارس،  سرويس های  و 
هنوز  ولی  يافته  تشکیل   »  18 ماده  »کارگروه 

تحصیلی  سال  شروع  با  هرساله  چالش  اين 
از  متشکل  کارگروه  اين  می شود  ديده 
آمورش  شهرداری،  شهر،  شورای  فرمانداری، 
است  يافته  تشکیل  راهور  پلیس  و  پرورش  و 
آموزش  و  شهرداری  مانند  نهادهايی  نقش  اما 
بازيگران  مربیان  و  اولیا  انجمن  و  پرورش  و 
و ساماندهی سرويس مدارس  تأمین  اصلی در 

. هستند
در  مدارس  سرويس  تأمین  ناهموار  مسیر 

قم
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل 
آموزش و پرورش استان قم در گفت وگويی در 
می گويد:  مدارس  سرويس  مشکل  با  ارتباط 
عهده  بر  مدارس  سرويس  و  حمل ونقل  کار 
تحت  سازمان های  شامل  که  است  شهرداری 
تاکسیرانی  سازمان  مانند  شهرداری  پوشش 

. است 
برای  درواقع  می افزايد:  شهسواری  رضا 
کارگروه  نام  به  کارگروهی  امر  اين  ساماندهی 
کارگروه  اين  اعضای  که  تشکیل شده   18 ماده 
شهرداری،  شهر،  اسالمی  شورای  از  متشکل 
راهور  پلیس  و  پرورش  و  آموزش  فرمانداری، 
اعضای  را  کارگروه  اين  اصلی  نقش  اما  است 
و  پرورش  و  آموزش  و  شهرداری  که  اصلی 

می کند. بازی  مربیان  و  اولیا  انجمن 
و  تشکیل  جلسه  چندين  وی،  گفته  به 
اعضای  هم چنین  و   18 ماده  کارگروه  اعضای 
سرويس  تأمین  شد؛  مشخص  استان  بازرسین 
است  تاکسیرانی  سازمان  عهده  بر  مدارس 
پرورش  و  آموزش  کار  باشد،  پاسخگو  بايد  که 
موظف  مدارس  مديران  است  تربیت  و  تعلیم 
سرويس  خود  دانش آموزان  آمار  طبق  هستند 

کنند. درخواست  خود  دانش آموزان  برای 
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل 
می کند:  عنوان  قم  استان  پرورش  و  آموزش 
به  توجه  با  که  است  اينجا  اساسی  مشکل 
مدارس،  سرويس های  برای  پايین  نرخ  تعیین 
برای مدارس سرويس  نیستند  شرکت ها حاضر 
باوجوداينکه  نمی کنند،  همراهی  و  دهند 
داديم. تشکیل  مشکل  رفع  برای  را  جلساتی 

مدارس سرویس های  نرخ گذاری  نحوه 
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل 
آموزش و پرورش استان قم در ادامه در پاسخ 

مدارس  سرويس  تعرفه های  که  سؤال  اين  به 
نرخ گذاری ها  تعیین می شود می گويد:  چگونه 
به شورای  بعد  و  پیشنهاد   18 در کارگروه ماده 
و  بررسی  از  بعد  که  می شود  ارسال  شهر 
کمیته  در  تا  ارسال  فرمانداری  به  تصويب 
يار رد خواهد شد.  و  تأيید  يا  تطبیق مطرح که 
به  موظف  دستگاه های  کلیه  به  شد  تأيید  اگر 
همکاری  با  که  ارجاع  مدارس  سرويس  تأمین 

شود. ساماندهی  مدارس  مديران 
هر  ازای  به  می افزايد:  شهسواری 
تیبا  و  پرايد  خودروهای  برای  دانش آموز 
برای  کنند  جابجا  را  دانش آموز   4 بايد  که 

هستند313  تعطیل  پنج شنبه ها  که  مدارسی 
از  دسته  آن  برای  اما  است،  تعیین شده  هزار 
نرخ  هستند  داير  پنج شنبه ها  که  مدارسی 
. است  شده  نرخ گذاری  تومان  هزار   366
خودروی  برای  می کند:  اظهار  وی 
مدارسی  برای  سرنشین   4 با  غیره  و  سمند 
و  هزار   339 هستند  تعطیل  پنج شنبه  که 

نرخ گذاری  تومان  هزار   397 تعطیل  پنج شنبه 
در  ظرفیت  تعداد  به  ون ها  برای  است.  شده 
باشند  تعطیل  اگر  پنج شنبه ها  خودرو  کارت 
242 هزار تومان نرخ سرويس و برای مدارسی 
تومان  هزار   285 بوده  داير  پنج شنبه ها  که 
داده شده  نرخ  تبصره  طبق  است.  تعیین شده 
و  منزل  تا  مدرسه  از  کیلومتر   3 برمبنای 
طی  مسافت  کیلومتر   10 تا   3 از  که  برعکس 
می شود  اضافه  پايه  نرخ  به  درصد   10 شود 
5 درصد  10 کیلومتر هر کیلومتر  از  بیش  ولی 

شد. خواهد  اضافه 
 ۶ با  تاکسیرانی  سازمان  تفاهم نامه 

درون شهری مسافر  حمل ونقل  شرکت 
قم  شهرداری  تاکسیرانی  سازمان  معاون 
اشاره  با  آنالين  پرديسان  با  گفت وگو  در  نیز 
طبق  می گويد:  مدارس  سرويس  مشکالت  به 
کلیه  اجرايی  دستورالعمل های  و  آيین نامه 
شرکت های  با  استان  مدارس  سرويس  وظايف 
بعد  که  است  درون شهری  مسافر  حمل ونقل 

آن ها  رانندگان  با  شهرداری  تفاهم نامه  از 
هماهنگ و قرارداد بسته می شود که به همین 
درون شهری  حمل ونقل  شرکت   6 با  منظور 
به  و  منعقد  تفاهم نامه  درون شهری  مسافر 
سرويس  تأمین  برای  پرورش  و  آموزش  اداره 

شدند. معرفی  مدارس 
 13 استان  در  می افزايد:  ستوده  محسن   
داريم  مسافر  درون شهری  حمل ونقل  شرکت 
مدارس  سرويس  تأمین  برای  شرکت   6 که 
با  تا  شدند  معرفی  پرورش  و  آموزش  اداره  به 
ظرف  درخواست  از  بعد  مديران  هماهنگی 
يک تا دو هفته ما مهلت تأمین سرويس داريم.

مدارس  سرويس  رانندگان  وی،  گفته  به   
غیرحضوری  و  کرونا  بحران  سال  دو  طی  که 
مشاغل  به  و  شدند  بیکار  کار  از  مدارس  شدن 
رانندگان  اين  کار جذب  آورده اند  روی  ديگری 

است. مشکل 
رانندگان  اينکه  بیان  با  ادامه  در  ستوده 
شخصی  خودروهای  حضور  به  سرويس ها 

هستند  معترض  دانش آموزان  بر  آزاد  و 
برخی  که  بر  آزاد  سرويس های  افزود:اين 
خود  فرزندان  برای  دانش آموزان  والدين 
سرويس  نرخ  افزايش  به  اقدام  می کنند  تأمین 
نرخ  و  تعرفه  ما  و  است  غیرقانونی  که  می کنند 
مصوب  تعرفه  بر  مبنی  را  مدارس  سرويس 
هرگونه  و  می کنیم  تعیین   18 ماده  کارگروه 

است. قانون  خالف  اضافه  مبلغ  دريافت 
قم  استان  تاکسیرانی  سازمان  معاون  اما 
شرکت های  رانندگان  برای  ديگری  معضل  از 
می دهد. خبر  مسافر  درون شهری  حمل ونقل 

را  دانش آموز  امنیت  که  بری  آزاد  سرويس 
نمی کند تضمین 

قم  شهرداری  تاکسیرانی  سازمان  معاون 
اشاره  با  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در 
آن ها  با  والدين  که  آزاد  سرويس های  معضالت 
برخی  متأسفانه  می گويد:  می بندند،  قرارداد 
به عنوان  را  آزاد  و  شخصی  خودروهای  والدين 
انتخاب  خود  فرزندان  برای  مدارس  سرويس 
از  باالتری  هزينه های  با  که  می کنند  تأمین  و 

می کنند. فعالیت  تعیین شده  مصوب  نرخ 
امنیت  آيا  که  اين سؤال  به  پاسخ  در  ستوده 
آزادی  سرويس های  چنین  با  دانش آموزان 
حتی  و  تاکسیرانی  می افزايد:  می شود  تأمین 
اين  فعالیت  بر  نمی توانند  پرورش  و  آموزش 
باشند  داشته  نظارتی  هیچ گونه  سرويس ها 
حادثه  هر  وقوع  صورت  در  والدين  خود  و 
رخدادی  مسئول هستند چراکه اين خودروها 
تابع  حمل ونقل  شرکت های  نظر  وزير  شخصی 

نیستند. تاکسیرانی 
ساماندهی  برای  :ما  کرد  تصريح  وی 
بنر  و800  مصوبه   2 تاکنون  مدارس  سرويس 
برای آموزش و پرورش که تعرفه و نرخ گذاری 
ارسال کرديم که هر مدرسه ای  مصوبی داشت 
شرکت ها  اين  با  بايد  بخواهد  سرويس 
تا  يک  مدت  ظرف  ما  تا  بسته  تفاهم نامه 
مناسب  سرويس  تأمین  به  نسبت  هفته  دو 
اين  از  سرويسی  راننده  هیچ  و  نمايیم  اقدام 

ندارند. را  تعرفه  افزايش  حق  شرکت ها 
خواست  دانش آموزان  اولیا  از  پايان  در  وی 
شماره  با  باشند  داشته  شکايتی  هرگونه 
شود./ رسیدگی  تا  مطرح   36628800

► آنالين    پرديسان 

گزارشی از مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان قم؛

● هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان قم انتخاب شدند    ●



در  با حضور  قم  اعضای شورای اسالمی شهر      ◄
پیشرفت  وضعیت  آخرين  عمرانی،  پروژه  چند  محل 
و  موردبررسی  را  کالن شهری  طرح های  اين  موانع  و 

دادند. قرار  میدانی  پايش 
پروژه های  از  بازديد  شهرنیوز،  گزارش  به 
زاده  حلوايی  عباس  حضور  با  شهرداری  عمرانی 
صابری،  حسین  و  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
نیازمند،  نرجس  دهناد،  محمدحسین  سید  حضور 
ثابت،  سبحانی  مجتبی  سید  سعادتمند،  ماشالله 
و  محرری  محسن  استقامت،  مرتضی  حجت االسالم 

شد. انجام  اخوان  مجید 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  برنامه،  اين  قالب  در 
حسین)ع(،  امام  زيرگذر  پروژه  محل  در  حضور  با  قم 
و  شهر  اسالمی  شورای  تأسیس  حال  در  ساختمان 
روحانیت،  شهدای  تقاطع  هشت،  منطقه  شهرداری 
ايستگاه آتش نشانی مادر، شهربازی معارفی، بوستان 
عمار   5 فاز  و  هشت  منطقه  ورزشی  سوله  نبی،  خضر 
را  آن ها  اجرايی  وضعیت  آخرين  به  نسبت  ياسر 

قراردادند. موردبررسی 
پروژه  از  بهره برداری  از  بازديدها  اين  خالل  در 
حسین)ع(،  امام  زيرگذر  نماز،  روحانیت،  شهدای 
ايستگاه  هشت،  منطقه  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
اسالمی  شورای  جديد  ساختمان  و  مادر  آتش نشانی 

شد. داده  خبر  سال  پايان  تا  قم  شهر 
اجرای پروژه ها بر اساس زمان بندی

در  قم  شهر  اسالمی  شورای  ريیسه  هیات  عضو 
اينکه تکمیل و بهره برداری  بابیان  حاشیه اين بازديد، 
شهر  اسالمی  شورای  دغدغه  نیمه تمام  پروژه های  از 
با  داشت:  اظهار  بود،  بودجه بندی سال جاری  در  قم 
تکمیل  و  اجرايی  روند  شهر  شورای  نظارت  و  اهتمام 

است. گرفته  خود  به  بیشتری  سرعت  طرح ها  اين 
تأثیر  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  نیازمند  نرجس 
مستقیم و غیرمستقیم و روزانه اين پروژه ها در زندگی 
با  طرح ها  اين  اتمام  روند  تا  است  الزم  شهروندان، 
در  اختاللی  تا  شود  دنبال  موردنظر  سرعت  و  جديت 

نشود. وارد  حمل ونقل  حوزه  و  مرور  و  عبور 

طرح هايی  از  نماز  میدان  پروژه  اينکه  بابیان  وی 
حمل ونقل  حوزه  در  مشکالت  برخی  سبب  که  بوده 
اهتمام  و  زمان بندی  طبق  شد:  يادآور  است،  شده 
مجموعه مديريت شهری، اين پروژه به زودی تکمیل و 

گرفت. خواهد  قرار  کامل  بهره برداری  مورد 
ياسر  عمار   5 فاز  پروژه  وضعیت  همچنین  نیازمند، 
پیشرفت  با  پروژه  اين  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
مرحله  به  سال  پايان  تا  درصد   40 باالی  فیزيکی 
رسید. خواهد  آينده  سال  در  تکمیل  جهت  مطلوبی 
دست  در  عمرانی  کالن  پروژه های  به  اشاره  با  وی 
اجرای مجموعه مديريت شهری، تصريح کرد: زيرگذر 
میدان  روحانیت،  شهدای  تقاطع  حسین)ع(،  امام 
نماز، بوستان خضر نبی)ع( و مجتمع فرهنگی ورزشی 
بهره برداری  مورد  جاری  سال  پايان  تا  هشت  منطقه 

گرفت. خواهند  قرار  نهايی 
پیشرفت فیزيکی 40 درصدی فاز 5 عمار ياسر

با  بازديد  اين  حاشیه  در  نیز  زاده  حلوايی  عباس 
ياسر،  عمار   5 فاز  پروژه  وضعیت  آخرين  به  اشاره 
اظهار داشت: ادامه تونل غدير در محدوده فاز 5 عمار 
بخش  چند  در  انتهای عرشه،  محل  از  ياسر هم اکنون 

است. بتن ريزی  مشغول 
و تأسیساتی پروژه  وی مشکالت و معارضات ملکی 
را مورداشاره قرار داد و گفت: اين معارضات به صورت 
لکه ای و موردی در حال برطرف شدن است و عملیات 
عمرانی آن ها بدون وقفه در حال اجرايی شدن است.

پیشرفت  از  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
و  داد  خبر  ياسر  عمار   5 فاز  طرح  درصد   40 فیزيکی 
غدير  تونل  عمرانی،  پروژه  اين  قالب  در  کرد:  اضافه 
و  می رسد  صفر  سطح  به  ممتاز  کوچه  محدوده  در 
ادامه اين محور تا خیابان دورشهر تداوم پیدا خواهد 

کرد.
که  نیز  ياسر  عمار   4 فاز  کرد:  تصريح  زاده  حلوايی 
درصد   60 می کند  متصل  را  محور  دو  بین  ارتباطات 
نیمه  در  می شود  پیش بینی  و  دارد  فیزيکی  پیشرفت 
اول سال 1402، فاز 4 به صورت کامل به بهره برداری 

برسد.

تکمیل شريان های اصلی شهر در قالب چشم انداز 
قم 1414شهرداری 

بازديد  اين  اين  حاشیه  در  اخوان  مجید  همچنین 
اظهار داشت: سیاست و رويکرد شورای اسالمی شهر 
اتمام اين  از  اتمام طرح های نیمه تمام است و بعد  قم 

شد. خواهد  آغاز  ديگری  شاخص  طرح  پروژه ها، 

از طوالنی شدن  بر ضرورت جلوگیری  تأکید  با  وی 
برخی  کرد:  تصريح  پروژه های عمرانی،  اجرايی  مدت 
دچار  اولیه  پیش بینی های  ازنظر  شهری  پروژه های  از 
و  ترافیک  حوزه  در  اختالالتی  موجب  و  شده  تأخیر 

است. شده  عمومی  خدمات رسانی 
تالش  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
در  خضر  بوستان  از  بهره برداری  برای  شهرداری 
ازنظر  همچنان  قم  شد:  يادآور  مشخص،  زمان بندی 
کالن شهر  تفرجگاهی  و  سبز  فضای  سرانه های 
مديريت  مجموعه  و  می رود  بشمار  کشور  در  ضعیفی 
می کند  تالش  قم  شهر  اسالمی  شورای  و  شهری 
بهره برداری  به  خود  مشخص  زمان  در  را  پروژه ها  اين 

. ند برسا

عدم  و  ارز  نرخ  نوسان  خاطر  به  کرد:  اضافه  وی 
مالی  منابع  تأمین  و  ورودی  بازار،  در  قیمت ها  ثبات 
آن ها چندين  اولیه  پیمان  به  پروژه های شهری نسبت 

است. افزايش يافته  برابر 
به گفته اخوان، تکمیل تقاطع و شريان های اصلی 
شهر قم در قالب چشم انداز 1414 در قالب برش های 

يک ساله در حال انجام است و وضعیت آن ها به صورت 
مرتب در حال بهبود و به روزرسانی است.

کنونی  زيرساخت های  و  ظرفیت  شد:  يادآور  وی 
زائران  میلیونی  حضور  و  جمعیت  با  تناسبی  قم  شهر 
فاصله  مطلوب  وضعیت  با  کالن شهر  اين  و  ندارد 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  و  دارد  زيادی  بسیار 
از  بخشی  تا  می کند  تالش  ساالنه  بودجه های  قالب 

نمايد. جبران  را  ادواری  عقب افتادگی های 
موردتوجه  را  روحانیت  شهدای  پروژه  وضعیت  وی 
کنار  در  ترافیکی  رينگ  اين  کرد:  تصريح  و  داد  قرار 
امام  زيرگذر  و  نماز  فردوسی،  مانند  تقاطع هايی 
اهداف  از  عمده ای  بخش  می تواند  حسین)ع( 

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

به شرح آراء ذيل تايید نموده اند.
آقای  به پرونده کالسه 1400114430001001782  1 -رأی شماره 140160330001002614 مربوط 
مهدی صاحبی خجسته فرزند مرحمت علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
اداره يک قم  ششدانگ 198 مترمربع پالک شماره 10994 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک 

الف 15008(  سند رسمی شماره 14612 مورخ 1400/11/04 دفترخانه 82 قم.)م 
به پرونده کالسه 1400114430001001783 آقای  2- رأی شماره 140160330001002615 مربوط 
به مساحت  باب ساختمان  از ششدانگ يک  هادی صاحبی خجسته فرزند مرحمت علی در دو دانگ مشاع 
اداره يک قم  ششدانگ 198 مترمربع پالک شماره 10994 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک 

سند رسمی شماره 14612 مورخ 1400/11/04 دفترخانه 82 قم.) م الف 15009(
به پرونده کالسه 1400114430001001784 آقای  3- رأی شماره 140160330001002616 مربوط 
محسن صاحبی خجسته فرزند مرحمت علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 

ششدانگ 198 مترمربع پالک شماره 10994اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند 
رسمی شماره 14612 مورخ 1400/11/04 دفترخانه 82 قم.) م الف 15010(

به پرونده کالسه 1400114430001001781 آقای  4- رأی شماره 140160330001002565 مربوط 
علی صاحبی خجسته فرزند فرزند علی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 318/49 مترمربع پالک 
شماره 10976 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمی شماره 42435 مورخ 

1399/05/25دفترخانه 42 قم.)م الف 15011( 
به پرونده کالسه 1400114430001001461 آقای  5- رأی شماره 140160330001005416 مربوط 
پالک  مترمربع   138/90 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در  محمد  فرزند  مقدم  ناصحی  جلیل 
شماره 10877 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از 

 )15012 الف  م  صدرالحفاظی.)  محمد 
به پرونده کالسه 1400114430001001547 آقای  6- رأی شماره 140160330001006170 مربوط 
علی هاتف فرزند محمدجواد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 69/20 مترمربع پالک شماره 180 
فرعی از 10703 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 

از محمد امیری فردوئی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 123 صفحات 160 و 163 خريداری به موجب 
 1358/03/27 مورخ   12663 شماره  رسمی  سند  و   1348/01/01 مورخ   7204 شماره  رسمی  سند 

دفترخانه 15 قم.) م الف 15013(   
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گرديده است پس  از  و  قرار گرفته  تايید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذينفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمايند الزم 

بود. 
تاريخ انتشار اول:   1401/08/02
تاريخ انتشار دوم :  1401/08/17

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

ادامه مذاکرات برجام و
 یارانه حمام!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
که  نیاوريد  قلت  ان  و  باشید  داشته  حوصله  و  حال  اگر  امروز 
با يکی  را  ... قصد دارم شما  و  ايد  هوا سرد است و سرما خورده 
از مکان های علمی و دارای قدمت تاريخی و اجتماعی آشنا کنم 
که از دير باز مامن دانشمندان و مخترعین جهان بوده و هست. 
»حمام عمومی!« بله حمام عمومی ...  اين که فکر کنیم حّمام ها 
در گذشته فقط جای شستشو و استحمام بودند، چندان درست 
همین  در  افکار  بارش  و  اکتشافات  و  اختراعات  برخی  و  نیست 
و  ترين  مشهور  است.  داده  رخ  حّمام  يعنی  تمیز  و  پاکیزه  مکان 
معروف ترين آنها نیز ، کشف بزرگ علمی توام با فرياد های »اورکا 
هر  که  آورد  عمل  به  کاشف  که  است  ارشمیدس  جناب  اورکای« 
خودش  حجِم  هم  آِب  ی  اندازه  به  گیرد  قرار  آب  در  که  جسمی 
سبک تر می شود.) البته پیش خودمان بماند که در آن زمان کلی 
هم حرف و حديث پشت سر ايشان مطرح شد و او را سین جین 
کردند! ( در سال 1967 هم مخترعی به نام »جان شپرد بارون« 
در حال دوش گرفتن طرح اولین دستگاه ATM جهان به ذهنش 
دوچرخه  قهرمان  اوبری«  »گريم  نیز  قبل  سال  چند  کرد.  خطور 
سواری در زمان حمام گرفتن به طراحی يک دوچرخه جديد غیر 
معمولی پرداخت و امیدوار است بتواند با آن رکورد سرعت زمینی 
را بشکند. علی الظاهر جناب مولوی حق داشت که می فرمود: 

» نقشه هايی کاندرين حمام هاست!«
 منتهای قضیه آدم بايد حواسش را جمع کند و اين نقشه ها را 
رمزگشايی کند و از وقتش در حمام به نحو احسن استفاده کند؛ 
( که موقع حمام  ما  ) سرايدار مفخم مدرسه  نه مثل عمو سیفی 
کردن فقط آواز می خواند و با صدای انکر االصواتش برای همسايه 
ها و سکنه آپارتمان آلودگی صوتی ايجاد می کند! البته از روزی 
ايشان  شد،  خواهند  جريمه  پرمصرف  مشترکان  کردند  اعالم  که 
و  و در مصرف آب صرفه جويی می کند  کمی قاطی کرده است 
خالص...  و  کند  می  شور  گربه  را  خودش  سوته  سه  حمام  وقت 

... بگذريم 
با توجه به مقدمه فوق و موقعیت استثنايی علمی حمام و امکان 
بروز استعداد های بالقوه برخی افراد در حین استحمام، به شیوه 
از  بهینه  استفاده  خصوص  در  پیشنهاداتی  معهود  رسم  و  مالوف 

ظرفیت حمام به ويژه حمام های عمومی ارائه می شود:
شکوفايی  منظور  به  شود  می  پیشنهاد  حمام:  يارانه  الف( 
ظهور  منصه  به  احتمال  که  افرادی  به   ، ناشکفته  های  استعداد 
تعلق  يارانه حمام  دارد،  بالقوه شان وجود  استعداد های  رسیدن 
مراکز  عمومی،  های  کتابخانه  در  وقت  گذران  جای  به  تا  گیرد 
را  بیشتری  وقت  ها،  انديشکده  و  ها  آزمايشگاه  و  تحقیقاتی 

بگذرانند. درحمام 
ب( بارش افکار در حمام: توصیه می گردد در کف شهر حمام 
های عمومی مدرن دارای خزينه های شیک و مدرن احداث شوند 
با  علمی  افکار  تبادالت  بر  عالوه   ، هم  کنار  در  نخبه  دوستان  تا 
يکديگر، زير مشت و مال دالکان شیرين سخن از افاضات ايشان 

هم بی بهره نمانند و بارش افکار بیشتری صورت پذيرد.
دولت  عمده  های  گرفتاری  از  يکی  شک  بی  اشتغالزايی:  پ( 
ها معضل بیکاری است. با ساخت و احیای حمام های سنتی در 
کشور مثل حمام سلطان امیر احمد کاشان، حمام حاج داداش 
زنجان، حمام راحت آباد و نواب تهران و ... زمینه اشتغال برخی 
 ، تونتاب  يا  چی  تون  دالک،  صندوقدار،  صورت  به  بیکاران  از 
و  کیسه  و  لیف  روشور،  فروشندگان  و  دار  جامه  مشتمالچی، 
شامپوی زرد يک نفره، صابون گلنار و ...  فراهم می شود و آمار 

کند. می  پیدا  کاهش  بیکاری 
برجام  مذاکرات  اينکه  به  توجه  با  برجام:  مذاکرات  ادامه  ت( 
بیش از حد فرسايشی شده و از نشست و برخاست های ايرانی ها 
و اروپايی ها چیزی عايد مردم نشده است، پیشنهاد می شود برای 
تنوع هم که شده يک دور از مذاکرات را) البته با رعايت شئونات 
اخالقی( در يکی از اين حمام های سنتی و مشتی کشور برگزار 
کنند. باور بفرمائید هم فال است و هم تماشا و هم ممکن است 

گره کور برجام باز شود!
شاهد  اصولی  تصمیمات  اتخاذ  با  است  امید  حال  ای  علی 
بازگشت حمام ها به جايگاه رفیع علمی خود باشند و رمز گشايی 
از ساير اسرار علمی جهان هستی و خطور افکار بکر به ذهن افراد 
زمینه  حمام،  تونی  به  بیکاری  پوزه  مالیدن  بر  عالوه  و  يابد  رونق 
کشف و ابداع رويکرد های نوين و نوظهور نیز فراهم شود. عافیت 

باشد...

ر ـُ َتَلنگ بازدید اعضای شورای شهر قم از پروژه های عمرانی؛

● وضعیت پیشرفت و موانع طرح های شهری بررسی شد  ●

فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل      ◄
به  قم  از  آب  انتقال  طرح  به  اشاره  با  قم 
طرح  اين  گفت:  قنوات  بخش  روستاهای 
سال  سفر  مصوبه های  اصلی ترين  جزء  که 
بوده، هم  به استان  گذشته ريیس جمهور 
دارد. فیزيکی  پیشرفت  درصد   80 اکنون 
در  ايرنا،  با  گفتگو  در  بختیاری  حسن 
وضعیت  آخرين  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
گذشته  سال  دی ماه  سفر  مصوبه های 
دولت  هیات  اعضای  و  جمهور  ريیس 
مهمترين  افزود:  قم  استان  به  سیزدهم 
روستاهای  به  قم  از  آب  انتقال  مصوبه، 
انجام  حال  در  طرح  اين  که  بوده  قنوات 
سوم  سه ماهه  پايان  تا  درنهايت  و  است، 
رسید. خواهد  بهره برداری  به  جاری  سال 
شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  گفت:  وی 
ريال  میلیارد   450 اين طرح، حدود  برای 
شهر  روستاهای  آن،  اجرای  با  که  بوده، 
و  متصل،  قم  شهر  آب  شبکه  به  قنوات 
برای  پايداری  نیز  کیفی  و  کمی  نظر  از 
ايجاد  استان  بخش  اين  روستاهای 

. د می شو
قم  استان  مرکزی  بخش  در  قنوات 
هزار  هشت  حدود  شهر  اين  دارد،  قرار 
 308 نیز  آن  مساحت  و  دارد  جمعیت  َتن 

کیلومتر   9 قم  شهر  با  آن  فاصله  و  هکتار 
. شد می با

سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  بختیاری 
استان  کالن  برنامه های  خصوص  در 
خاطرنشان  آب  مصرف  مديريت  برای 

به  استان  آن  تبع  به  و  کشور  شرايط  کرد: 
نحوی است که موضوع مديريت مصرف و 
از  يکی  به عنوان  بايد  آبی  با کم  سازگاری 
ضرورت های کاری، در نظر گرفته شود، و 
رو  پیش  از شرايط  عبور  مردم  بدون کمک 

نیست. تصور  قابل  چندان 
طور  به  قم  که  نکته  اين  ذکر  با  وی 
طبیعی در اقلیم گرم و خشک واقع شده، 

مديريت  خصوص  در  نیز  ما  پیشینیان  و 
کم  معضل  با  و  داشتند  برنامه  مصرف 
گفت:  بودند  همراه  زمانی  هر  در  آبی 
است  اين  فعلی  فصل  در  ما  پیش بینی 
بلند  دوره  متوسط  حد  در  بارش ها  که 
باعث  بود، و همین موضوع  مدت نخواهد 
 10 با  را  تابستان  اينکه  بر  عالوه  تا  شده 
بگذاريم،  سر  پشت  مصرف  کاهش  درصد 
داشته  برنامه ها  در  را  همین  نیز  پايیز  در 

. شیم با
اينکه  بر  تاکید  با  قم  آبفای  مديرعامل 
شاخص ترين  از  آب  مصرف  مديريت 
از  گفت:  می باشد  استان  اين  برنامه های 
درخواست  جامعه،  افراد  عموم  از  رو  اين 
مصرف  تابستان،  مانند  کماکان  تا  داريم 

کنند. تلقی  جدی  امری  را  بهینه 
توانستیم،  بختیاری گفت: خوشبختانه 
فصل  از  مصرف،  در  کاهش  درصد  سه  با 
همین  با  بتوانیم  اگر  و  کنیم،  عبور  گرما 
کنیم،  گذر  نیز  پايیز  از  صرفه جويی  میزان 
زمستان  فصل  وارد  بیشتری  امیدواری  با 
باران  و  انشاالله شرايط بارش  و  می شويم، 
برای  که  باشد  نحوی  به  رحمت الهی 

باشیم. نداشته  مشکل  آينده  تابستان 
برنامه هايی  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 

نیز  جديد  چاه های  تجهیز  و  حفر  نظیر 
ضريب  يک  با  که  داريم،  کار  دستور  در 
اطمینان بیشتری وارد سال 1402 شويم، 
بهینه  مصرف  که  صورتی  در  اين ها  همه 
در بین مردم به عنوان يک فرهنگ درست 
و  می پذيرد  تحقق  باشد،  داشته  وجود 
کمتر  نیز  شهر  اداره  هزينه های  قاعدتا 

شد. خواهد 
مديرعامل آبفای قم در پاسخ به سوالی 
استان  در  شده  تولید  آب  حجم  بر  مبنی 
قبل  سال  با  قیاس  در  جاری  سال  در 
يادآور شد: در نیمه نخست امسال نسبت 
کمتری  آب  گذشته،  سال  ماهه   6 به 
کاهش  نوعی  به  و  کرده ايم،  تولید  را 
 2 از  ناشی  امر  اين  و  داشته ايم  مصرف 
توسط  شبکه  در  فشار  مديريت  موضوِع 
از  مصرف  کاهش  همچنین  و  کارشناسان 

است. شهروندان  سوی 
سخنان  از  ديگر  بخشی  در  بختیاری 
وضعیت  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  خود 
بیان  است  صورت  چه  به  استان  سدهای 
خرداد   15 و  کوچری  سدهای  داشت: 
قم  شهر  آب  تامین  اصلی  منبع  عنوان  به 
هستند که سد کوچری حدود 80 میلیون 
حدود  نیز  خرداد   15 سد  و  مترمکعب، 

آب  ذخیره  مترمکعب  میلیون   50 تا   45
با بارش های پايیز  دارد، و امیدوار هستیم 
باشیم،  داشته  بهتری  شرايط  زمستان  و 
آبی  منابع  در  قبل،  سال  به  نسبت  ولی 
سدها با کاهش مواجه هستیم، که حاکی 
امر  به  پیش  از  بیش  توجه  ضرورت  از 

است. مصرف  مديريت 
اين  به  پاسخ  در  قم  آبفای  مديرعامل 
اندازه  تا چه  آبی  منابع  که کاهش  پرسش 
است گفت: نسبت به سال قبل حدود 35 
سدهای  حجم  در  را  کاهش  درصد   40 تا 

داريم. استان  آب  کننده  تامین 
ديگری  سوال  به  پاسخ  در  مسئول  اين 
مبنی بر اينکه چه پیگیری هايی برای حل 
مشکل کاهش سهم استان از سد کوچری 
دلیل  کرد:  بیان  است  گرفته  صورت 
حقیقت  در  سهمیه،  کاهش  اين  اصلی 
منظور  به  ولی  بوده،  بارندگی ها  کاهش 
شرب  آب  تامین  و  شهروندان  رفاه  تامین 
نمايندگان  و  استاندار  توسط  کیفیت،  با 
انجام  زيادی  پیگیری های  مجلس، 
منابع  در  را  خوبی  مديريت  يک  و  شده، 
در  متعادلی  شرايط  باشیم،  داشته  آبی 
برداشت آب از سدها ايجاد شود و ذخیره 
► کنیم.    فراهم  تابستان  برای  مناسبی 

◄    اقشار و گروه های مختلف متشکل از دانشجويان، اصحاب رسانه 
اقدامات  جريان  در  نزديک  از  البرز  پسماند  سايت  در  حضور  با   ... و 

می گیرند. قرار  سايت  اين  در  انجام شده 
به گزارش واحد خبر سازمان مديريت پسماند شهرداری قم، با توسعه 
برای  فضايی  به  تبديل  البرز  پردازش  و  فرآوری  مجتمع  اقدامات،  رشد  و 

بازديد اقشار و گروه های مختلف مردمی و دانشگاهی شده است .
گروه های مردمی متشکل از دانشجويان، اصحاب رسانه ، تشکل های 
مردم نهاد در قم با حضور در مجتمع فرآوری و پردازش البرز  از نزديک در 

جريان اقدامات انجام شده در اين سايت قرار می گیرند .
بی  بازيافت،  پسماند،  جمع آوری  انتقال  خط  و  جداسازی  دريافت، 
که  است  اقداماتی  ازجمله  کمپوست  کود  تولید  و  تفکیک  خطرسازی، 
قرار  آن  جريان  در  سايت  اين  در  حضور  با  مختلف  گروه های  و  اقشار 

. می گیرند 
اقدامات  و  فعالیت  نحوه  از  گزارشی  همچنین،  بازديدها  اين  در 

می شود. ارائه  سازمانی  کارشناسان  توسط  البرز  سايت  در  انجام شده 
بخش  وارد  تن   300 البرز  سايت  به  منتقل شده  زباله  تن   620 روزانه 
تفکیک  مورد  مجددًا  زباله ها  درصد   10 ازاين بین  که  می شود  پردازش 
می دهد. تشکیل  پالستیک  انواع  را  آن ها  از  درصد   9 که  می گیرد  قرار 

و  انواع مواد پالستیکی  را  تولیدشده در قم  و پسماند  زباله  20 درصد 
نايلونی تشکیل می دهد؛ همچنین هم اکنون 300 تن زباله روزانه در قم 
دفن می شود که با راه اندازی خط جديد پردازش در سايت البرز از دفن 

به عمل خواهد آمد. آن ها جلوگیری 
از  درصد   10 البرز  سايت  به  منتقل شده  روزانه  زباله های  مجموع  از 
آن ها ارزش اقتصادی داشته که 9 درصد از آن را انواع پالستیک شامل 
پسماند  قم  در  تولیدی  زباله های  درصد   50 است  ذکر  به  الزم  می شود، 

می شوند. کمپوست  کود  به  تبديل  که  بوده  ارگانیک  و  خوراکی 
روزانه 30 تا 40 تن کود کمپوست در سايت البرز قم تولید می شود که 
با راه اندازی خط جديد پیش بینی تولید روزانه 70 تن کود می رود.   ►

مدیرعامل آبفای قم:

● طرح انتقال آب به روستاهای قنوات قم ۸۰ درصد پیشرفت دارد    ●

● مجتمع فرآوری و پردازش پسماند البرز قم، الگویی برای همه   ●
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حفظ  با  قم  استان  جودو  هیات  منتخب  تیم      ◄
قهرمانی  عنوان  ايران،  جودو  کاتا  در  خود  اقتدار 
خود  به  نیز  را  رشته  اين   1401 سال  رقابت های 

داد. اختصاص 
به گزارش فارس، در عمر نزديک به دو دهه ای کاتا 
خورده،  استارت   1380 دهه  اوايل  از  که  ايران  جودو 
استان قم همواره يکی از قدرت های اين رشته بوده و 
اکثر عناوين قهرمانی را قمی ها به خود اختصاص داده  
و نماينده ايران در میادين معتبر بین المللی، آسیايی و 

بوده اند. کاتا جودو  جهانی 
که  نیز  ايران  جودو  کاتا   1401 سال  مسابقات  در 
بخش  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  دوره  پانزدهمین 
مردان محسوب می ش و با حضور 85 کاتارو در رده های 
سنی زير 23 و باالی 23 سال به میزبانی سالن شهید 
اقتدار  ديگر  بار  قمی ها  شد،  برگزار  تهران  کبکانیان 

ايستادند. نخست  سکوی  روی  و  کرده  حفظ  را  خود 
رئیس  میراسماعیلی  آرش  حضور  در  رقابت ها  اين 
در  فدراسیون  کل  دبیر  کعبی زاده  صديقه  و  فدراسیون 

حالی به انجام رسید که در کاتا ناگه نو کاتا در رده سنی 
باالی 23 سال محسن قاسم لو و محمدرضا بشارتی از 
نو  ناگه  کاتا  در  و  يافتند  برنز دست  به مدال  قم  استان 
قم  از  افشاری  محمدمهدی  و  زينعلی  ابوالفضل  کاتا 

شدند. طال  مدال  صاحب 
مهدی  و  رضايی  فخرالدين  نوکاتا  کاتامه  در 
و  زدند  رقم  را  قم  طالی  دومین  قم  از  عظیمی برآبادی 
سال   20 شاخص  چهره های  کاتا  جوتسو  گوشین  در 
اخیر کاتای قم يعنی محمدحسن ساالری و محمدرضا 
صحرايی سومین مدال طالی قم را کسب کردند و در 
کیمه نوکاتا محمد احسن و سیدعلی میرسپاسی مدال 

آويختند. گردن  بر  نقره 
کسب  مدال های  به  توجه  با  قم  استان  کاتاروهای 
رقبای  ديگر  از  باالتر  مسابقات،  از  دوره  اين  در  شده 
خود مانند بسیاری از ادوار گذشته، سکوی نخست اين 
دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند و تیم های 
جايگاه های  در  همدان  هیات  و  خراسان رضوی  هیات 

دوم و سوم ايستادند.    ►

کسب مدال نقره تیمی 
تپانچه بادی پسران قم 

المپیاد  مسابقات  دوره  سومین  در  قم  پسران  بادی  تپانچه  تیم 
رسید. نقره  مدال  به  کشور  برتر  استعدادهای 

مسابقات سومین دوره تپانچه بادی پسران در سالن 80 خط ورزشگاه 
)مبین  ترکیب  با  استان  تیراندازی  هیئت  تیم  و  گرديد  برگزار  آزادی 
اين  توانستند در  و متین خلیل خانه(  پايداری، محمد مهدی چوبین 

از رقابت ها مدال نقره تیمی را کسب نمايند. دوره 
در  و  يافت  راه  مسابقات  فینال  به  پايداری  مبین  انفرادی  بخش  در 

نمود. کسب  نیز  را  رقابت های  از  دوره  اين  ششم  جايگاه  نهايت 
آقای  جناب  را  رقابت ها  اين  در  پسران  بادی  تپانچه  تیم  هدايت 
کلهر  اصغر  علی  آقای  جناب  را  تیم  سرپرستی  و  جعفرغفار  محمود 

داشتند. برعهده 

●  قم با اقتدار قهرمان کاتا جودو ایران شد    ●خبر

 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 به 

نموده اند.  تايید  ذيل  آراء  شرح 
آقای   1399114430002001033 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010570 شماره  رأی  1ـ 
اصغر فرجی کیا فرزند عباسعلی در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا گرديده است به مساحت 
111/35مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی 

الف 14998(  قم.)م  دفتر54  متقاضی طبق سند قطعی 44928 -1401/04/22 
آقای   1401114430002000456 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010150 شماره  رأی   -2
مسلم سلیمی فرزند مختار ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 160 مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره 1 فرعی از 2282 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از 

جواد احسانی.) م الف 14999( 
3ـ رأی شماره 140160330002010569 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000914 آقای رضا 
بنا گرديده است به مساحت 135/80   سعیدی فرزند اسداله در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 0 فرعی از 2334 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی 
که ذيل 90825 صفحه 2 دفتر 533 و دفتر الکترونیکی به شماره 139820330002005022 بنامش ثبت 

گرديده است.)م الف 15000( 
آقای   1401114430002000092 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010138 شماره  رأی   -4
در  مترمربع  مساحت 21  به  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  آدشیرين ششدانگ  فرزند  مرادی  مرتضی 
قسمتی از پالک شماره 234 فرعی از 1950 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع 

الف 15001(  بزچلوئی.)م  نورالدين کمیجانی  وراث  از  الواسطه 
خانم   1399114430002002190 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010628 شماره  رأی   -5

معصومه زينلو فرزند رمضان  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 81/87  مترمربع پالک 
از شرکت   الواسطه  نامه عادی و خريداری مع  ثبت قم مبايعه  واقع در بخش دو  از 2388 اصلی  شماره فرعی 
الف  از حسنعلی اسفندانی.)م  الواسطه  الباقی خريداری مع  و  بمیزان 9/70 سهم  ژاندارمری  تعاونی پرسنل 

 )15002
آقای   1400114430002002249 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008058 شماره  رأی   -6
مصطفی رستمی فرزند حسن در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا گرديده است به مساحت 119 
مترمربع در قسمتی از  پالک شماره 1فرعی از 2184 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی 

به موجب سند قطعی 43644 - 1400/12/1 دفتر 54 قم.)م الف 15003( 
آقای   1400114430002002248 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008056 شماره  رأی   -7
مهدی رستمی فرزند حسن در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا گرديده است بمساحت 117/50 
مترمربع پالک شماره 1 فرعی 2184 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند 

قطعی 43645 – 1400/12/01.)م الف 15004( 
آقای   1400114430002002247 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008057 شماره  رأی   -8
محمد رستمی فرزند حسن در ششدانگ يک قطعه زمین به مساحت 123/50 مترمربع در قسمتی از  پالک 
شماره 1 فرعی از 2184 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی به موجب سند قطعی 43646 
- 1400/12/01 دفتر 54 قم به مقدار 120 مترمربع و خريداری عادی از مهدی رستمی به مقدار 2/5 مترمربع 

و مصطفی رستمی به مقدار 1 مترمربع. )م الف 15005( 
آقای   1400114430002001964 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002008652 شماره  رأی   -9
جبرائیل آقاحسینی فرزند برات ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 75/85 مترمربع 
در قسمتی از  پالک شماره فرعی از 2214 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع 

الواسطه از صدقعلی عبادی صفحه 54 دفتر 514.)م الف 15006( 

آقای  پرونده کالسه 1401114430002000421  به  10- رأی شماره 140160330002010127 مربوط 
عبداله پاساالری کلکو فرزند اله قلی در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا گرديده است به مساحت 
49 مترمربع در قسمتی از  پالک شماره 141فرعی از 2601 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی 

متقاضی که در صفحه 207 دفتر 300 بنامش ثبت گرديده است. )م الف 15007(
پرونده کالسه 1401114430002000672 خانم  به  11- رأی شماره 140160330002010550 مربوط 
نرگس عابدی فرزند رحمن ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 77/87 مترمربع 
در قسمتی از  پالک شماره فرعی از 2560/5/26/39 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و 

خريداری مع الواسطه از شهرداری قم ثبت دفتر الکترونیک 2322- 1399.) م الف 15029( 
پرونده کالسه 1400114430002002094 خانم  به  12- رأی شماره 140160330002010522 مربوط 
فهیمه علیمرادی فرزند عبداله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 70/65 مترمربع در 
قسمتی از  پالک شماره 1 فرعی از1757 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره 182995 مورخ 1400/10/9 دفترخانه 4 قم.) م الف 15030( 
مورد تايید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاريخ  از  اشخاص ذينفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به 

توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
تاريخ انتشارنوبت اول:  1401/08/02
تاريخ انتشارنوبت دوم:  1401/08/17

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

برتر شهر کريمان قم در ديداری خانگی  افق  تیم  والیبالیست های      ◄
پدافند  رعد  به  ايران  مردان  والیبال  اول  دسته  لیگ   A سری  هفتم  هفته 

کرد. واگذار  را  نتیجه  هوايی 
در حالی که طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال بازی های هفته 
هفتم لیگ سری A  والیبال دسته اول مردان ايران در شهرهای تبريز، نور، 
میاندوآب، تهران، بندرانزلی، قم، اردکان، اصفهان و شهريار برگزار شد، افق 

در قم میزبان رعد بود و 3 بر 2 شکست خورد.
مجموعه  دروازه ری  شهدای  سالن  در  که  قم  کريمان  شهر  برتر  افق  تیم 
داشت،  ديدار  ارتش  هوايی  پدافند  رعد  تیم  با  )ص(  اعظم  پیامبر  ورزشی 
دست اول را 25 بر 22 واگذار کرد، اما در دست  دوم با حساب 25 بر 22 و 
در دست سوم با نتیجه 28 بر 26 به برتری رسید تا در آستانه برد قرار بگیرد.

جواد  داوری  ناظر  و  امانی  عباس  آن  فنی  ناظر  که  مسابقه  اين  در 
به  و مهدی اخالقی  اول  داور  به عنوان  پوردهقان  و علیرضا  بود  جاودانی 
بر عهده داشتند، دست چهارم 27  را  اين ديدار  عنوان داور دوم قضاوت 
بر 25 به نفع رعد تمام شد و رعدی ها در دست پنجم نیز 15 بر 8 صاحب 
برتر شهر کريمان قم  افق  2 میزبان خود  بر   3 تا در مجموع  برتری شدند 

کنند. مغلوب  را 
و  پیروزی  دو  خود  بازی   6 از  قم  کريمان  شهر  برتر  افق  تیم  بدين ترتیب 
چهار شکست در کارنامه دارد و در حال حاضر با پنج امتیاز در مکان هشتم 
جدول 11 تیمی گروه دوم ايستاده، ضمن اينکه تیم رعد پدافند هوايی با 
6 پیروزی و يک شکست و 16 امتیاز رتبه سوم جدول 11 تیمی اين گروه را 

در اختیار دارد.   ►

● شکست خانگی افق قم از رعد پدافند   ●


