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صفحه صفحه 33  حضور سخنگوی دولت در زیر پوست دانشگاه قم!حضور سخنگوی دولت در زیر پوست دانشگاه قم!

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

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

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 
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گزیـده خبـرها

آگهــــــی مزایــــــده   
) نوبت دوم (

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 مزایده می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان )با حداقل اعتبار 3ماه( یا واریز وجه 
نقد به حساب بانک ملی شعبه میدان تره بار  به شماره 0115427089004 بنام سازمان میادین میوه و تره بار می باشد که 

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

قسط    12 در  ماهیانه  بصورت  را  مبلغ  الباقی  و  نقدًا  را  پیشنهادی  مبلغ   %50 بایست  می  مزایده  برنده  پرداخت:  نحوه 
نماید. پرداخت 

مشخصات موضوع مزایده :
- در ضلع شمالی و جنوبی آن دیوار کشی مشترک با قطعات مجاور با دیوار های پیش ساخته بتنی اجرا گردیده ، در ضلع 
اجرایی  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 دیوار چینی با آجر گری می باشد . همچنین ملک 

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

 . مراجعه شود  دفتر حراست سازمان  فوق  آدرس  به  پیشنهادها  تسلیم  / همچنین جهت  نمایند 
-پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت و با قید قبولی و بدون قید و شرط ، امضا کرده و به پیشنهاد خود 

ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از شرکت کنندگان باعث حذف آنان از فرایند مزایده مي گردد. 
-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

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

-سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مزایده موجود می باشد .                   
شناسه آگهی:1398369                                               
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تعیین  نیست  صالح  گفت:  قم  استان  فرهنگی  میراث  معاون      ◄
شود. اختیار  تفویض  استان ها  به  عرصه  و  حریم 

حساسیت  و  اهمیت  درباره  رییس جمهور  اخیر  اظهارات  دنبال  به 
و  وکار  کسب  در  اختاللی  این که  بر  تاکید  با  تاریخی  آثار  حریم  تعیین 
استان  فرهنگی  میراث  معاون  ـ  کاووسی  عمار  نکند؛  ایجاد  مردم  معاش 
این  تاریخی  آثار  عرصه  و  حریم  تعیین  وضعیت  ایسنا،  با  گفتگو  در  ـ  قم 
تاریخی  بافت  مشکل  اگر  قم  استان  در  افزود:  و  کرد  تشریح  را  استان 
تاریخی  آثار  برای  حریم  تعیین  به  نیاز  دیگر  شود  حل  شهر  داخل  در 
تعیین  هستند،  تعرض  معرض  در  که  آثاری  هم  شهر  خارج  در  نداریم. 
فوری  تعیین  نیازمند  که  نداریم  اثری  حاضر  حال  در  و  شده اند  حریم 

باشد. حریم 
او با بیان این که از 350 اثر ثبت شده در استان قم حدود 60 تا 70 اثر 
قم  تاریخی  آثار  دیگر  تعیین حریِم  و حریم شده اند، گفت:  تعیین عرصه 
از برنامه های ما در سال های آینده است و همچنین پرونده تعیین حریم 
برخی  دلیل  به  که  است  شده  آماده  گذشته  سال های  در  آثار  از  برخی 
اشکاالت هنوز ابالغ نشده است و در تالشیم این اشکاالت را رفع کنیم. 
آثاری  جمله  از  »طرالب«،  و  »دیرگچین«  »کوه نمک«،  کاروانسراهای 
اشکاالت  رفع  با  و  است  آماده  آن ها  حریم  تعیین  پرونده های  که  هستند 

شد. خواهند  ابالغ 
تاکنون  خوشبختانه  کرد:   بیان  همچنین  قم  فرهنگی  میراث  معاون 
باشد،  اصالح  نیازمند  و  چالش برانگیز  آن  حریم  که  اثری  قم  استان  در 

نداشتیم.
کرد:  اظهار  آثار  عرصه  و  حریم  تعیین  چالش های  درباره  کاووسی 
فرمت هایی  اساس  بر  فرهنگی  و  تاریخی  اثر  هر  عرصه  و  حریم  تعیین 

مهم ترین  اما  می شود،  انجام  داریم،  که  اعتباراتی  میزان  و  مشخص 
است. اعتبارات  کمبود  حوزه  این  در  چالش 

با مردم  تاکنون چالشی  آیا در استان قم  این سوال که  به  پاسخ  او در 
نداشته اند،  تاریخی  آثار  عرصه  و  حریم  تعیین  در  دولتی  دستگاه های  و 
دستگاه های  و  الزم االجراست  شود  مصوب  وقتی  حریم  ضوابط  گفت: 
کنند. عمل  آن  خالف  یا  باشند  معترض  آن  به  نمی توانند  استانی  دیگر 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  معاون 
و  حریم  تعیین  نیست  صالح  اصال  من  نظر  به  کرد:  بیان  همچنین  قم 
است  ممکن  چراکه  شود؛  اختیار  تفویض  استان ها  کل  ادارات  به  عرصه 
از  و  شود  وارد  آن ها  به  خصوصی  و  دولتی  بخش  سوی  از  فشارهایی 

► بیایند.  کوتاه  خود  مواضع 

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس      ◄
صنعت،  وزیر  اقدام های  گفت:  قم  تجارت 
مثبت  نتایج  و  است  آفرین  تحول  و  زیرساختی 
مشخص  به زودی  مختلف  بخش های  در  آن 
از  و  داد  فرصت  وی  به  باید  بنابراین  می شود، 

کرد. حمایت  برنامه هایش 
با  گفتگو  در  دوشنبه  عصر  ابدالی  اکبر 
فاطمی  رضا  سید  عملکرد  پیرامون  ایرنا،  
بیان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  امین، 
امین  فاطمی  آقای  گفت  باید  ابتدا  داشت: 
فکر  خوش  انقالبی،  سالم،  پاک دست،  فردی 
حل  دنبال  به  و  است  سیستمی  تفکر  دارای  و 
کشور  تجارت  و  معدن  صنعت،  حوزه  مشکالت 

است. بنیادین  و  زیرساختی   صورت  به 

که  سوالی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
وضعیت  پیرامون  وی  از  مجلس  نمایندگان 
بجایی  توقع  این  افزود:  دارند،  خودرو  صنعت 
صنعت  ساله  چندین  مشکل های  که  نیست 
امر  این  کرد،  حل  ساله  یک  را  خودروسازی 
فرآیندی  کردن  طی  و  جامع  برنامه  نیازمند 
آقای  مشخص  طور  به  که  است  مشخص 
خود  تحول  برنامه  مبنا  همین  بر  امین  فاطمی 
کنند. می  دنبال  را  خودروسازی  صنعت  در 
برنامه  کار  این  برای  وزیر صنعت  افزود:  وی 
تدوین  سه مرحله  در  را  چهارساله ای  تحول 
دستیابی  همچون  اقدام هایی  شامل  که  کرده  
و  کیفیت  ارتقاء  تولید،  مناسب  ترکیب  به 
اجرای  که  است  صادراتی  بازارهای  گسترش 

کند. باز  را  خودرو  صنعت  قفل  می تواند  آن 
پارکینگ  و  افزایشی  خودرو  تولید 
شد خالی  ناقص  خودروهای  از  خودروسازان 
امسال  نخست  ماهه   6 در  داد:  ادامه  وی 
مدت  به  نسبت  خودروها  از  بسیاری  تولید 
پیدا  توجهی  قابل  افزایش  قبل  سال  مشابه 
 48 وانت  تولید  نمونه  عنوان  به  کرده است، 
امروز  که  ون  انواع  تولید  داشته،  رشد  درصد 
 6 است  کشور  نقل  و  حمل  بخش  نیاز  مورد 
و  اتوبوس  انواع  تولید  با  رابطه  در  و  شده  برابر 
رشد  با  صورت  همین  به  وضعیت  نیز  کامیون 

است. همراه  چشمگیری 
اقدام های  انجام  از  قبل  تا  گفت:  ابدالی 
صنعت  حوزه  در  امین  فاطمی  آقای 
پارکینگ های  از  خبرنگاران  خودروسازی،  
برای  ناقص  خودروهای  از  پر  که  خودروسازان 
می کردند  تهیه  گزارش  بود  بازار  به  عرضه 
هزار   170 به  آمار  براساس  آن ها  تعداد  که 
این  امسال  مهرماه  در  اما  می رسید،  دستگاه 

هیچ  امروز  یعنی  رسیده است  صفر  به  رقم 
خودروسازان  پارکینگ  در  مانده  ناقص  خودرو 

. یم ر ا ند
ریزی  برنامه  با  همچنین  داشت:  بیان  وی 
خرید  برای  قرعه کشی  روند  صنعت  وزیر 
شد  حذف  پرطرفدار  خودروهای  از  تعدادی 
که  است  این  دنبال  به  امین  فاطمی  آقای  و 
نیز  خودروها  سایر  مورد  در  وضعیت  این 
رابطه  همین  در  و  شود  اجرایی  تدریج  به 
خودروسازان  با  نیز  را  متعددی  جلسه های 
تولید  روند  همچنین  کرده است،  برگزار 
خودروهای  و  متوقف  بی کیفیت  خودروهای 
عنوان  به  بین المللی  استانداردهای  دارای 
کنار  در  شد،   تعیین  محصوالت  این  جایگزین 

نیز  خودروها  گارانتی  زمان  مدت  اقدام ها  این  
یافت. افزایش  سال  سه  به 

همچنین  صنعت  وزیر  داد:  ادامه  وی 
شرکت های  فعالیت  سطح  ارتقاء  زمینه  در 
بزرگ  خودروساز   2 بر  عالوه  خودروسازی 
خودروسازان  تجاری  تبادالت  افزایش  و  کشور 
توجهی  قابل  اقدام های  جهانی  بازارهای  در 
صنعت  بازار  توسعه  دنبال  به  و  داده   انجام  را 
افزایش  با  کار  این  است؛  کشور  خودروسازی 
خودرو  تولید  هزینه های  خودرو،  تولید  تیراژ 
بستر  و  داده  کاهش  را  رقابتی  بازارهای  در 
را  محصوالت  کیفیت  بهبود  برای  نظر  مورد 

می سازد. مهیا 
تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  رییس 
اقدام های  با  نیز  معدن  حوزه  در  گفت:  قم 
بخشنامه ها  سازی  یکسان  مانند  صنعت  وزیر 
به  کاری  سالمت  طالیی،  امضاهای  حذف  و 
بازگشت؛  کشور  معدنی  فعالیت های  حوزه 
هزار  پنج  از  بیش  مزایده  رابطه  همین  در 
در  کشور  مختلف  مناطق  در  معدنی  محدوده 
اکتشاف  عملیات  همچنین  اجراست،  حال 
سطح  در  جدید  معدنی  مناطق  شناسایی  و 
از  پیشرفته  تجهیزات  از  استفاده  با  کشور 
قرار  کار  دستور  در  هوایی  تصاویر  جمله 
صمت  وزیر  اقدام ها،  این  کنار  در  گرفته است؛ 
تالش خوبی را برای افزایش درآمدهای دولتی 

درآورده است. اجرا  به  معدن  بخش  در 
وی بیان داشت: وزیر صمت در حوزه تنظیم 
کرد  اجرایی  را  تجارت  جامع  سامانه  نیز  بازار 
کاال  عرضه  فرآیند  و  زنجیره  آن  اساس  بر  که 
دست  به  که  هنگامی  تا  تولید  زمان  از  بازار  به 
و شفاف  نهایی می رسد مشخص  مصرف کننده 
مسئولی  هر  گفت  باید  رابطه  این  در  است؛ 

را  زیرساختی  اقدام های  این  نیست  حاضر 
مشخص  سرعت  به  آن  نتایج  که  دهند  انجام 
آقای  باالی  تعهد  از  نشان  این  و  نمی شود 

دارد. تحول  ایجاد  به  امین  فاطمی 
شاخص  اقدام های  دیگر  از  داد:  ادامه  وی 
الکترونیکی  بسترهای  ایجاد  صنعت،  وزیر 
که  است  محصوالت  فروش  فاکتور  صدور  برای 
را  صوری  فاکتورهای  صدور  برای  تخلف  بستر 
بانکی  تسهیالت  می شود  موجب  و  می گیرد 
جایی  همان  در  صنعتی  تجهیزات  خرید  برای 
احتمالی  انحراف های  از  و  شود  هزینه  باید  که 

می کند. جلوگیری  مالی  تامین  بخش  در 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۵۰ اختصاص 

کشور صنایع  نوسازی 

تجارت  و  معدن  صنعت،   وزیر  گفت:  ابدالی 
بلند  و  زیرساختی  اقدام های  انجام  کنار  در 
قالب  در  نیز  را  متعددی  طرح های  مدت، 
آثار مثبت  برنامه های زودبازده تدوین کرده  که 
طرح ها،   این  جمله  از  دارد،   پی  در  فراوانی 
کشور  صنایع  بازسازی  و  نوسازی  برنامه 
تومان  میلیارد  هزار   50 آن  مبنای  بر  که  است 
و  پرداخت خواهد شد  به صنعتگران  تسهیالت 
باالرفتن کیفیت  و   ارتقاء کمی  این کار موجب 
صنعتی،  آالیندگی  کاهش  محصوالت،  تولید 
فرصت های  افزایش  و  بیشتر  اشتغالزایی 
کشور  اقتصادی  مهم  حوزه  این  در  صادراتی 

. د می شو
شاخص  اقدام های  دیگر  از  کرد:  بیان  وی 
توازن  برای  برنامه  ریزی  امین  فاطمی  آقای 
تحقق  و  کشور  در  صنعتی  سرمایه گذاری 
آن  مبنای  بر  که  است  اقتصادی  عدالت 
جای  به  که  می شوند  تشویق  سرمایه گذاران 
فعالیت در چند استان مرکزی ایران به مناطق 
در  صنعت  چرخه  و  بروند  دورتر  استان های  و 
ممکن  صورت  بهترین  به  کشور  جای  همه 

باشد. فعال 
و  معدن  صنعت،   وزیر  داد:  ادامه  وی 
ع  موضو به  برنامه ها  این  کنار  در  تجارت 
توجه  نیز  کارها  و  کسب  مدیریت  ارتقاء 
که  است  آن  دنبال  به  و  دارد  ویژه ای 
ارائه  شرکت های  ارتباط  برای  الزم  شرایط 
بخش هایی  در  تجاری  خدمات  دهنده 
با  موارد  سایر  و  حقوقی  بازاریابی،  همچون 
شود  ایجاد  تولیدی  واحدهای  بهره برداران 
حوزه هایی  در  صنعتگران  از  برخی  مشکل  تا 
در  موثر  حضور  و  محصول  فروش  همچون 
► گردد.    برطرف  بین المللی،  بازارهای 
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مهاجرنیا: وجود احزاب کارآمد باعث گسترش اقدام های وزیر صنعت، زیرساختی و تحول آفرین است
عقالنیت سیاسی می شود

قد کوتاه تحزب، دیوار بلند 
فساد

اشاره  با  اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 
در  تفریط  و  افراط  از  خودجوش  صورت  به  حزبی  عقالنیت  اینکه  به 
جامعه جلوگیری می کند، گفت: بخشی از مشکالت امروزی جامعه، 
تعدیل  و  عقالنیت  گسترش  برای  کارآمد  و  قوی  احزاب  نبود  دلیل  به 

است. هیجانات 
روز  مهاجرنیا  محسن  والمسلمین  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
که  اسالمی  نظام  در  تحزب  راهبردهای  علمی  نشست  در  شنبه  سه 
شد  برگزار  قم  در  اسالمی  شورای  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  در 
حاکمیت  و  ملت  بین  واسط  حلقه  مردم،  منافع  کننده  تجمیع  افزود: 
برای جلوگیری از شکاف های مزمن و گسست های مخرب، افزایش 
به  ای  توده  مشارکت  کننده  تبدیل  اسالمی،  نظام  در  مشارکت 
عمومی،  افکار  و  اراده  اساس  بر  ها  قانونگذاری  نهادمند،  مشارکت 
جلب رضایت عامه و رقابت گفتمانی سالم از دیگر کارویژه های حزب 

است. اسالمی  نظام  در 
عمومی،  گاهی  آ سطح  افزایش  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  وی، 
گرایی، جهت  افراط  و  ای  توده  تعدیل هیجانات  و  گسترش عقالنیت 
کارویژه  دیگر  از  نیز  از  را  عمومی  افکار  و  اجتماعی  تمایالت  به  دهی 
های مهم احزاب ذکر کرد و گفت: در ناآرامی های اخیر کشور، جای 
احزاب قوی و تاثیرگذار برای حل و فصل مسائل، بسیار خالی است.
وی ادامه داد: حزب در جامعه اسالمی باید فراتر از حوزه سیاست به 
حزب  کنونی،  شرایط  در  بپردازد،  منکر  از  جلوگیری  و  معروف  به  امر 
اسالمی باید به کمک نظام و حاکمیت بیاید تا با گسترش معروف ها 

در جامعه، دایره منکرات را کاهش دهد.
خودجوش  صورت  به  حزبی  عقالنیت  اینکه  به  اشاره  با  مهاجرنیا 
از  بخشی  گفت:  کند،  می  جلوگیری  جامعه  در  تفریط  و  افراط  از 
برای  کارآمد  و  قوی  احزاب  نبود  دلیل  به  جامعه،  امروزی  مشکالت 

است. هیجانات  تعدیل  و  عقالنیت  گسترش 
مطابق  فعال  و  قوی  احزاب  اسالمی  جامعه  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
خود  به  خود  باشند،  داشته  حضور  اساسی  قانون  و  دینی  مبانی  با 

شد. خواهد  ایجاد  گفتمانی  عقالنیت 
چارچوب  داشتن  حزب،  یک  حیات  الزمه  اینکه  به  اشاره  با  مهاجرنیا 
یک  فکری  نماینده  حزبی  اگر  گفت:  است،  گفتمانی  رقبای  و  فکری 
گفتمان نباشد و در مقابل یک گفتمان خود را بازسازی نکند خود به 

از بین خواهد رفت. خود 
به  انتخابات  برگزاری  های  دوره  در  که  احزابی  از  خیلی  افزود:  وی 
صورت قارچ گونه ظهور و بروز پیدا می کنند ولی بعد از انتخابات به 
های  بخش  که  است  گفتمانی  رقیب  نداشتن  دلیل  به  روند  می  کما 

کند. نمایندگی  را  جامعه  مختلف 
بیان داشت:  اندیشه اسالمی  و  عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ 
اینکه حزب نداریم، برخی  امروز در شرایط آشوب در کشور، به دلیل 
یا  آیا بحث صرفا حجاب است  دارند که مشکل کجاست،  تردید  هنوز 
هستند؟  دخیل  نیز  غیره  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  مشکالت 
از  کاملی  بندی  جمع  تواند  نمی  کسی  ندارد  وجود  قوی  حزب  چون 
بهانه  و  این شرایط همه چیز جنبه زمینه ای  باشد. در  مسائل داشته 

پیدا می کند. ای 
روشن  بحرانی  شرایط  در  احزاب  سازنده  نقش  داد:  ادامه  مهاجرنیا 
می شود. کلید فعال سازی احزاب و حمایت از آنها در دست مجلس 

است. اسالمی  شورای 
سرنوشت  را  انتخابات  بویژه  اسالمی  نظام  در  مشارکت  افزایش  وی، 
پای  را  مردم  توانند  می  توانمند  و  قوی  احزاب  گفت:  و  دانست  ساز 

بکشانند. رای  های  صندوق 
دانست  مهم  بسیار  نیز  را  حزبی  دانش  وجود  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
غرب  از  را  حزبی  دانش  توانیم  نمی  اسالمی  نظام  در  ما  گفت:  و 
مجتهدان  و  علمیه  های  حوزه  توسط  باید  حزبی  دانش  بلکه  بگیریم 
و  داریم  ضعف  زمینه  این  در  متاسفانه  شود،  تولید  ما  دانشگاهیان  و 
نیست. فعال  حوزه  در  زمینه  این  در  ای  اجتهادی  درس  هیچ  اکنون 
دشمنان  از  تبری  قلبی،  ایمان  جمعی،  کار  همچنین  مهاجرنیا 
بهره  به  اعتقاد  الهی،  حمایت  به  باور  تعصبات،  از  دوری  اعتقادی، 
مندی از زندگی جاودانه، باور به رضایت الهی، آرمانخواهی، پذیرش 
ویژگی  و  اصول  از  را  دشمنان  بر  غلبه  و  پیروزی  به  باور  الهی،  والیت 

کرد. ذکر  اسالمی  تحزب  های 
نزدیک  تعامل  در  احزاب  اسالمی  نظام  در  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
با دولت و یاور و همکار آن هستند. مع االسف دولت های مختلف در 

نبودند. فعال  این خصوص  در  طول سالیان گذشته 

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ قم:
جان باختگان حوادث ترافیکی 

مهرماه درقم ۵۰ درصد 
کاهش یافت

گفت:  قم  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  سرپرست 
درمهرماه  استان  این  ترافیکی  حوادث  از  ناشی  فوتی های  تعداد 
کاهش  درصد   50 گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  امسال 

می دهد. نشان 
نفر   6 امسال  مهرماه  در  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  گودرزی فر  جلیل 
صحنه  در  ترافیکی  حوادث  دلیل  به  نفر   12 گذشته  سال  مهر  در  و 
موتورسیکلت  راکب  نفر  یک  تعداد  این  از  که  کردند  فوت  حادثه 

بوده است.
با مرکز  312 تماس  39 هزار و    ، 1401 وی اضافه کرد: در مهرماه 
ماموریت   798 و  هزار   8 انجام  به  منجر  و  برقرار  قم   115 اورژانس 
و  برقرار  مرکز  این  با  تماس   648 و  هزار   36 مشابه  مدت  در  و  شد 

گردید. ماموریت   766 و  هزار   7 انجام  به  منجر 
وی ادامه داد: این ماموریت ها در سال جاری منجر به امدادرسانی 
به 9 هزار و 490 مصدوم و بیمار و پارسال به 8 هزار و 299 نفر شد.

به گفته گودرزی فر، در مهر امسال و سال گذشته به ترتیب یک هزار 
که  داد  رخ  قم  استان  در  ترافیکی  حادثه   648 و  هزار  یک  و   902 و 

نفر شد.  115 2 هزار و  نفر و   532 2 هزار و  به مصدومیت  منجر 
پایگاه   18 شهری،  پایگاه   22 دارای  قم  استان   115 اورژانس 
دستگاه   10 آمبوالنس،  دستگاه   61 هوایی،  پایگاه  یک  جاده ای، 
با  بالگرد  فروند  یک  و  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  یک  موتورالنس، 

است. انسانی  نیروی   270

مدیرکل غله قم:
تعطیلی ماهانه بیش از دو روز 

نانوایی ها در قم تخلف است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم با اشاره به این که نانوایی های فعال 
در استان ساعت کاری مشخصی دارند که باید رعایت شود، گفت: هر 
واحد نانوایی در هر ماه 2 روز استراحت دارد و اگر بیش از این مقدار 

نانوایی تعطیل شود، تخلف است.
بیان  محمدی  سعید  قم،  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت: نان غذای اصلی مردم به شمار می آید و در همین راستا اداره 
تالش  استان  نانوایان  اتحادیه  همکاری  با  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل 
می کند روند فعالیت نانوایی ها در قم برای خدمت رسانی هرچه بهتر به 

شود. دنبال  ممکن  صورت  بهترین  به  شهروندان 
وی افزود: سهمیه آردی که برای واحدهای نانوایی در جاهای مختلف 
آن  مردم  برای  بلکه  نیست  نانوایی  برای  شده است،  داده  تخصیص 
منطقه است تا با سهولت به نان مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند، اما 
در مواقعی برخی از نانوایی ها متناسب با سهمیه ای که دریافت کردند، 

نمی دهند. تحویل مردم  نان 
وی ادامه داد: انجام کارهایی همچون بسته  بندی نان های پخته شده 
در نانوایی و فروش آن به قیمت باالتر در سوپرمارکت ها، خشک کردن 
نان و فروش آن به دامداران و همچنین فروش آرد سهمیه ای و عرضه 
خارج از شبکه آن از مصادیق تخلف است و با افرادی که این کارها را 

انجام دهند برخورد الزم صورت می گیرد.
محمدی با اشاره به این که برای جلوگیری از بروز تخلف  در حوزه آرد و 
نان نیازمند مشارکت فعال مردم در زمینه نظارت بر عملکرد نانوایی ها 
هستیم، گفت: البته اکثر نانوایان استان حتی بیش از ظرفیت و بدون 
تالش  مردم  به  خدمت  برای  شرایطی  هر  و  زمان  هر  در  و  استراحت 

ایشان قدردانی می کنیم. از  و ما  می کنند 
هزار   12 به  میانگین  به طور  ماه  هر  در  استان  در  فعال  نانوایی های 
و  غله  کل  اداره  که  دارند  نیاز  مردم  مصرفی  نان  پخت  برای  گندم  ُتن 
خدمات بازرگانی قم این میزان گندم را تامین می کند و در این زمینه 

ندارد. وجود  کمبودی 
855 واحد نانوایی دارای پروانه کسب در این استان فعال است که آرد 
مورد نیازشان در قالب یارانه ای درجه یک و دو دریافت می کنند. از این 
تعداد نانوایی که در مناطق مختلف شهر قم و سایر نقاط استان مستقر 
هستند، 282 واحد یارانه ای درجه یک و 573 واحد یارانه ای درجه 2 

است؛ تفاوت این دو در نرخ آردی است که دریافت می کنند.
و  می کنند  زندگی  قم  شهر  در  قم  استان  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثر 
مستقر  شهر  این  در  استان  نانوایی های  تعداد  بیشترین  علت  به همین 
و  قم  روستایی  مناطق  در  نانوایی  واحد   132 رابطه  همین  در  است، 

هستند. فعال  استان  شهرهای  سطح  در  واحد   723
بهترین  همواره  قم،  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
ارقام گندم وارد مجتمع ذخیره سازی شهید آصف نخعی قم می شود و 
سپس این گندم ها توسط پنج کارخانه تولید آرد فعال در استان به آرد 
با کیفیت تبدیل شده و در اختیار نانوایی های فعال در مناطق مختلف 

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

خبـر خبـر

معاون میراث فرهنگی قم:

تعیین حریم آثار تاریخی نباید به استان ها تفویض شود

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:       ۰9۱2762۵987
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اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005593 شماره  -رأی   1
فرزند  کله  توت  سرپرست  عبدالعلی  آقای   1400114430001001815
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  محمدرضا 
واقع  اصلی    10316 از  فرعی   37 شماره  پالک  مترمربع   48/94 ششدانگ 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
.378 صفحه   262 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  معماریان  سلیمه  از 

  )15080 الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005597 شماره  رأی   -2
حسن  فرزند  توتکله  پناه  حسن  زینب  خانم   1401114430001000338
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
48/94 مترمربع پالک شماره 37 فرعی از 10316 اصلی  واقع در قم بخش 
سلیمه  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک 
الف  م   (.378 صفحه   262 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  معماریان 

  )15081
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005825 شماره  رأی   -3

محمدحسین  فرزند  فاطمیان  عبدالرضا  آقای   1400114430001001708
مترمربع پالک شماره   152/40 به مساحت  باب ساختمان  در ششدانگ یک 
یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    8751 از  13فرعی 
542 صفحه  335 و دفتر  70 صفحه  قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 
 1395/12/25 23538 مورخ  به موجب سند رسمی شماره  162 خریداری 

  )15082 الف  م  55قم.)  دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006141 شماره  رأی   -4
سید  فرزند  موسوی  سیدموفق  آقای   1400114430001001717
مترمربع   108/15 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اسماعیل  
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    8751 از  فرعی   11 شماره  پالک 
  1387/5/24 مورخ   99998 رسمی  سند  موجب  به  قم  یک  اداره  ملک 

 )15083 الف  )م   . قم   5 دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006216 شماره  رأی   -5
عباس  فرزند  نژاد  ابراهیم  محمد  آقای   1401114430001000615
پالک  مترمربع   365/77 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
حوزه  چهار  بخش  قم  در  واقع  اصلی    1 از  فرعی   287/3741 شماره 
دفترالکترونیکی  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   1400203300010033434

 )15084 الف  قم.)م   36 دفترخانه   1400/11/23 مورخ   29325

کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001005419 شماره  رأی   -6
فرزند  محسنیان   سادات  زهرا  خانم   1401114430001000266
مترمربع   70/30 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  سیدعبداله 
اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10450 شماره  پالک 
خریداری   481 صفحه   380 دفتر  در  صادره  مشاعی  سندمالکیت  قم  یک 
 29 دفترخانه   1400/12/26 مورخ   63051 شماره  رسمی  سند  موجب  به 

 )15085 الف  قم.)م 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  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  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه1  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 

بهار(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/08/04 تاریخ انتشار اول:   
1401/08/21 تاریخ انتشار دوم :  

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

در  جهرمی  بهادری  آقای  حضور      ◄
دانشجویان  توجه  قابل  واکنش  با  قم  دانشگاه 
سرعت  به  آن  های  فیلم  و  است  بوده  همراه 
تقریبا  که  نشستی  پیچید.  مجازی  فضای  در 
های  طیف  موافقت  و  مخالفت  صدای  پایان  تا 
شعارهای  و  ها  تشویق  و  دانشجویان  مختلف 

شود. نمی  قطع  آنان 
در  دولت  سخنگوی  که  است  روزی  چند 
بطور  و  یافته  حضور  کشور  های  دانشگاه 
پیش  کند.  می  گفتگو  دانشجویان  با  مستقیم 
نصیر  خواجه  دانشگاه  در  حضور  با  او  قم  از 
از  پر  فضایی  در  تهران  طباطبایی  عالمه  و 

با  گفتگو  به  چهره  به  چهره  اعتراض  و  التهاب 
بود. پرداخته  دانشجویان 

فعال  ثابتی  امیرحسین  رابطه  این  در 
افق  شبکه  تلویزیونی  برنامه  مجری  و  سیاسی 
»حضور  است:  نوشته  یادداشتی  در  سیما 
در  دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  دکتر 
نصیر  خواجه  و  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  دو 
در  بود.  شجاعانه  بسیار  و  جلو  به  رو  اقدامی 
می  تصور  مسئولین  از  برخی  که  شرایطی 
اقلیت  رادیکال  شعارهای  خاطر  به  کنند 
در  نباید  ها  دانشگاه  در  طلب  خشونت 
اقدام  این  شوند،  حاضر  دانشجویان  جمع 

در  حضور  که  داد  نشان  دولت  سخنگوی 
مهم  فایده  چند  تواند  می  دانشجویان  جمع 
دانشجویان  سخنان  شنیدن   .1 باشد:  داشته 
خواهند  می  تنها  هتاکی،  بدون  که  معترضی 
حضور  با  و  بشنود  کسی  را  صدایشان 
خود  مطالبات  برای  شنوایی  گوش  مسئولین، 
ها،  پاسخ  و  پرسش  خالل  در  و  کنند  می  پیدا 
قانع  ابهامات  و  سواالت  از  بسیاری  به  نسبت 

شوند. می 
و  هتاک  طلب،  خشونت  اقلیت  رسوایی   .2
رکیک،  و  رادیکال  شعارهای  با  که  منطق  بی 
روز  و  کنند  می  افشا  را  خود  بودن  منطق  بی 

به روز در میان سایر دانشجویان منزوی تر می 
شوند.

در  مختلف  مسئولین  مستمر  حضور  با   .3
دانشگاه ها، نقشه ضدانقالب برای به تعطیلی 
عادی  غیر  تصویر  ارائه  و  ها  دانشگاه  کشاندن 
مواجه  شکست  با  کشور  دانشگاهی  فضای  از 
سو  یک  از  تواند  نمی  دشمن  زیرا  شود  می 
بودن  وخیم  و  اوضاع  بودن  عادی  غیر  مدعی 
وضعیت دانشگاه ها شود اما از سوی دیگر هر 
روز یکی از مسئولین در دانشگاه های مختلف 
از  دشمن  اصلی  هدف  که  آنچه  شوند.  حاضر 
کامل  تعطیلی  هاست  دانشگاه  در  ها  ناآرامی 

چند  برگزاری  صرفا  نه  است  آموزشی  مراکز 
. تجمع

دولت  سخنگوی  به  باید  اوصاف  این  با 
برخی  به  توجه  بدون  که  گفت  قوت  خدا 
های  دانشگاه  در  کارانه،  محافظه  های  تحلیل 
دانشجویان  حرفهای  و  شده  حاضر  مختلف 
خاطرم  دهد.  می  پاسخ  آنها  به  و  شنود  می  را 
دانشگاه  فضای  که  نیز   88 سال  در  که  هست 
مختلفی  های  چهره  بود،  ایام  این  شبیه  ها 
های  دانشگاه  از  بسیاری  در  انقالب  جبهه  از 
خود  زدنی  مثال  صبر  با  و  شدند  حاضر  کشور 
تبیین  ضمن  هتاک،  اقلیت  اقدامات  برابر  در 
واقعی  ماهیت  اسالمی  انقالب  جبهه  منطق 
این  که  کردند  می  افشا  را  دانشجونمایان 
دانشجویان  عموم  اقناع  در  مهمی  نقش  اقدام 
رفتار  این  که  امید  داشت.   88 فتنه  پایان  و 
نخبگان  و  مسئوالن  عموم  توسط  هم  امسال 
تا  شود  تکرار  کشور  مختلف  های  دانشگاه  در 
و  پوچ  منطق  دانشجویان،  عموم  اقناع  ضمن 
از  بیش  افشا  طلب  خشونت  اقلیت  هتاکانه 

شود«. افشا  گذشته 

فارغ از دیدگاه این فعال سیاسی، حضور 
سخنگوی دولت در دانشگاه ها با استقبال 
موجب  تواند  می  است  شده  مواجه  خوبی 
دولت  تدبیر  به  امید  افزایش  و  دلگرمی 
و  نیازها  از  یکی  که  چرا  باشد  امور  حل  در 

است. کشور  روزهای  این  های  ضرورت 

پرسش  تریبون  چند  اجرای  به  نباید  گرچه 

و  کشور  فضای  که  چرا  بود  دلخوش  پاسخ  و 
پررنگ  حضور  نیازمند  دانشجویی  های  محیط 
مواجهه  اما  باشد  می  نیز  مسئولین  سایر 
معنای  به  دانشجویان  با  مدیران  مستقیم 
است  آنان  تکریم  و  دانستن  قدر  و  نهادن  ارج 
این  کشور  مقامات  و  دولت  دهد  می  نشان  و 
و  اند  نکرده  فراموش  را  جامعه  حساس  قشر 
مردم  های  دغدغه  به  پاسخگویی  به  نسبت 

دارند. اهتمام 

برنامه  و  حضور  در  که  دیگری  مسئله 
بود  چشمگیر  قم  در  دولت  سخنگوی 
دانشجویان  و  و هیجان جوانان  شور  میزان 
می  آشکار  روشنی  به  که  بود  کننده  شرکت 
محیط  آرام  ظاهر  خالف  بر  قم  شهر  سازد 
های  نسل  دارای  آن  دانشگاهی  های 
آقای  اگر  و  است  پرسشگری  به  مشتاق 
یافت  نمی  حضور  قم  در  جهرمی  بهادری 
شد،  نمی  دایر  گفتگو  برای  آزادی  محفل  و 
ناحیه  از  متمایزی  رفتار  چنین  بروز  شاهد 

نبودیم. قم  دانشجویان 

قم  که  است  معنا  این  به  ها  صحنه  این 
نیازمند  دانشگاهی  مراکز  سایر  مانند  به  هم 
ابراز  برای  ویژه  های  برنامه  و  ها  محیط  تدارک 
انبوه  و  است  دانشجویان  اهمیت  و  حضور 
برخی  که  قم  دینی  و  علمی  مؤسسات  و  مراکز 
آزاداندیشی  داشتن کرسی های  آنها مدعی  از 
اقدام  مهم  نیاز  این  رفع  به  نسبت  باید  هستند 

► کنند.   

جهرمی  بهادری  علی  روزه   2 سفر      ◄
های  برنامه  و  قم  به  سیزدهم  دولت  سخنگوی 
بوده  هایی  حاشیه  دارای  تاکنون  او  شده  اجرا 

. ست ا
شامگاه  جهرمی  بهادری  ایرنا،  گزارش  به 
قم  به  سفرش  بدو  در  گذشته(  دوشنبه)شب 
خوابگاه  در  قم  دانشگاه  دانشجویان  جمع  در 
با  بش  و  خوش  و  گو  و  گفت  به  و  شد  حاضر 

پرداخت. آنان 
و  انتقادها  شنوای  بازدید  این  در  او 
دولت  عملکرد  از  دانشجویان  پیشنهادهای 
نیز  کشور  در  اخیر  اعتراضات  مورد  در  و 

شد. دانشجویان  مطالب  پاسخگوی 
رئیس دانشگاه  روز شنبه  این که  به  توجه  با 
فناوری  و  علوم، تحقیقات  وزیر  سوی  از  قم 
سایت  برخی  در  شایعاتی  بود  کرده  پیدا  تغییر 
های خبری و فضای مجازی قم منتشر شد که 
لغو  قم  دانشگاه  در  جهرمی  بهادری  سخنرانی 

است. شده 
پرمخاطب  خبری  های  کانال  از  یکی 
دانشجویی  بسیج  نوشت:  زمینه  این  در  قم 
رئیس  آنکه  دلیل  به  کرده  اعالم  قم  دانشگاه 
محل  در  هنوز  و  یافته  تغییر  دانشگاه  این 
لزوم  دلیل  به  و  است  نشده  مستقر  دانشگاه 
برنامه  دولت،  سخنگوی  جایگاه  شأنیت  حفظ 

بود  قرار  که  جهرمی  بهادری  علی  سخنرانی 
شیخ  تاالر  در  شنبه  سه  روز  صبح   9 ساعت 
این  دانشجویان  حضور  با  قم  دانشگاه  مفید 
با موضوع عملکرد دولت سیزدهم در  دانشگاه 

است. شده  لغو  شود  برگزار  اخیر  ماه   15
بهادری  سخنرانی  شایعات  این  وجود  با 
شیخ  تاالر  در  شنبه  سه  امروز  صبح  جهرمی 
حاشیه  با  که  شد  برگزار  قم  دانشگاه  مفید 

بود. همراه  هایی 
سخنرانی  برگزاری  محل  سالن  که  حالی  در 
ظرفیت  نفر   800 حدود  جهرمی  بهادری 
طبقه  دو  هر  او،  آغاز سخنرانی  از  پیش  داشت 
تن  ها  ده  و  بود  شده  جمعیت  از  مملو  سالن 
به  دادن  گوش  مشغول  سرپا  دانشجویان  از 
بهادری  که  بودند  دولت  سخنگوی  سخنان 
ایستاده  افراد  از  سخنانش  البالی  در  جهرمی 
خواست حتی برای حضور در ادامه سخنرانی، 

بیایند. ِسن  روی  به 
سخن  ابتدای  همان  در  جهرمی  بهادری 
پشت  دانشجویان  خاطر  اطمینان  برای 
مشکل  گونه  هر  شخصا  که  کرد  اعالم  تریبون 
برای  نحوی  هر  به  است  ممکن  که  احتمالی 
کنم  پیگیری می  را  بیاید  پیش  کنندگان  سوال 
میخواهد  که  موضوعی  و  سوال  از  کس  هیچ  و 

ندهد. راه  دل  به  ترسی  کند  مطرح 

وی در ادامه از رویکرد دولت از گفت  و گو با 
تاکید کرد که دولت عزمی  و  مردم سخن گفت 
فاصل  دیوارهای  شدن  برچیده  برای  مصمم 

و مردم دارد. بین دولت 
روی  و  صبر  با  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
تقریبا وقت  به سئواالت دانشجویان که  گشاده 
منتقد  دانشجویان  سئواالت  به  اختصاص  را 

داد. پاسخ  بودند،  داده 
اقلیت  ای  عده  شعارهای  مواقع  برخی  در 
سخنگو  تا  شد  می  سبب  صدا  و  سر  پر  اما 
بلند  صدایی  با  یا  متوقف  مدتی  را  سخنش 

کند. صحبت 
شیخ  تاالر  در  حاضر  دانشجویان  برخی 
ساختارشکنانه  شعارهای  قم  دانشگاه  مفید 
روی  با  جهرمی  بهادری  که  دادند  می  سر  نیز 
ریشه  بود  معتقد  و  استقبال می کرد  آنها  از  باز 
گوی  و  گفت   عدم  در  ها  اعتراض  از  بسیاری 
همچنین  و  مسئوالن  و  مردم  بین  ادواری 
مدیریت  سوء  و  معاند  های  رسانه  دیکتاتوری 
و  جست  باید  گذشته  سال  چند  داخلی  های 

کرد. جو 
ساعت  که  دولت  سخنگوی  سخنرانی 
به   11:30 ساعت  تا  بود  شده  آغاز   9:10
ملتهب  آن  پایانی  لحظات  که  انجامید  طول 
صدا،  و  سر  پر  اقلیت  و  بود  آن  ابتدای  از  تر 

را  گفتگو  فضای  شکنانه  ساختار  شعارهای  با 
کردند. ملتهب 

دانشجویان  از  مدام  نیز  دولت  سخنگوی 
حفظ  را  دانشگاه  شأن  که  کرد  می  درخواست 

نکنند. توهین  یکدیگر  به  طرف  دو  و  کرده 
صدا  از  اعزامی  خبرنگار  که  حالی  در 
از  یکی  با  مصاحبه  قصد  تهران  سیمای  و 
با  دیگر  ای  را داشت عده  دانشجویان معترض 
سر دادن شعارهایی مانع از انجام گفتگوی آن 

شدند. دانشجویان  با  خبرنگار 
سالن  از  جهرمی  بهادری  خروج  از  پس 
طرف  دو  نیز  دانشگاه  محوطه  در  جلسات، 
برخی  به  منجر  که  دادند  سر  شعارهایی 
همکاری  با  که  شد  نیز  فیزیکی  های  درگیری 
شد. مدیریت  کوتاهی  زمان  در  دانشجویان 

جمع  از  دولت  سخنگوی  خداحافظی  با 
تعداد  که  دانشجویان  از  ای  عده  دانشجویان، 
آنها حدود صد نفر بودند با سر دادن شعارهای 
دانشگاه  سلف  سمت  به  روزها،  این  متداول 
غذا  مسووالن  مقاومت  از  پس  و  کرده  حرکت 
خوری با شکستن شیشه درب سلف به صورت 
در  که  شدن  خوری  غذا  فضای  وارد  مختلط 
دانشگاه  بیرونی  محوطه  در  غذا  با  نهایت 

شد. صرف  و  توزیع 
در  دانشجویان  حضور  زمان  از  است  گفتنی 

تا توزیع غذا بیش از یک ساعت به طول  سلف 
انجامید.

از  محدودی  تعداد  مراسم  این  پایان  در 
شدند  درگیر  خبرنگاران  از  یکی  با  دانشجویان 
این  مصدومیت  منجربه  درگیری  این  که 
منتقل  بیمارستان  به  ایشان  و  شد  خبرنگار 

. شد
بهادری جهرمی در  برنامه های  پایان بخش 
و  گفت  و  قم  امیرکبیر  دبیرستان  در  حضور  قم 

بود. این مدرسه  آموزان  با دانش  شنود 
های  سال  فاصله  در  که  جهرمی  بهادری 
دبستان  دوران  از  بخشی   1378 تا   1376
گذرانده  قم  امیرکبیر  آموزشی  مرکز  در  را  خود 
مقطع  آموزان  دانش  کنار  را  ساعتی  است 
یک  اجرای  ضمن  و  بود  امیرکبیر  متوسطه 
کشور  های  بخش  همه  بودن  هماهنگ  بازی، 
متذکر  را  اهداف  به  دستیابی  برای  یکدیگر  با 

► شد.   

گزارش خبری »گویه«:

● حضور سخنگوی دولت در زیر پوست دانشگاه قم!   ●

حاشیه های سخنرانی سخنگوی دولت در دانشگاه قم؛

● اقلیتی پر سر و صدا شعارهای ساختارشکنانه دادند    ●
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سازمان آگهی های 

روزنامه گویه
آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰9۱2762۵987

دبیر کمیته امور بانوان کنگره ملی شهدای قم:
۱۵۰ مقاله به دبیرخانه

 اجالسیه ۱۳۰ بانوی شهید 
استان قم رسید

به  اشاره  با  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  بانوان  امور  کمیته  دبیر 
گفت:  جاری،  هفته  در  استان  شهید  بانوی   130 اجالسیه  برگزاری 
فاخر،  کتاب   14 و  رسیده  اجالسیه  این  دبیرخانه  به  مقاله   150

است. شده  تالیف  راستا  این  در  ماندگار  و  ارزشمند 
افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  سه شنبه  روز  فرخ  زینب  ایرنا،   گزارش  به 
در   9 ساعت  آبان   5 پنجشنبه  قم  استان  شهید  بانوی   130 اجالسیه 

شد. خواهد  برگزار  جامعه الزهرا)س(  اسالمی  بیداری  سالن 
وی اضافه کرد: سخنرانی سردار سید قاسم قریشی جانشین سازمان 
مینا  جامعه الزهرا)س(،  مدیر  برقعی  زهره  سیده  مستضعفین،  بسیج 
شهید  پیکر  از  میزبانی  کشور،  زنان  جامعه  بسیج  مسوول  بیابانی 
گمنام و تجلیل از خانواده های زنان شهید و طلبه شهید زاهدلویی از 

است. اجالسیه  این  برنامه های 
وی ادامه داد: کمیته بانوان شهدا از کمیته های کنگره شهدای استان 
و  شهادت  روحیه  حفظ  و  شهادت  و  ایثار  ترویج  هدف  با  که  است  قم 
مقابله با تهاجم فرهنگی بیش از 2 سال است آغاز به کار کرده است.
این  این کمیته  ما در  تاکید کرد: هدف  زنان قم  مسوول بسیج جامعه 
و  باشیم  داشته  قم  استان  شهید  زنان  از  تجلیلی  بتوانیم  که  است 

کنیم. معرفی  جوان  نسل  به  شاخص  بانوان  به عنوان 
هفت  اسالمی،  انقالب  شهید  بانوی  چهار  راستا  این  در  گفت:  فرخ 
68 شهید کودک، یک  از مشرکان در مکه،  برائت  بانوی شهید مراسم 

اند. شده  شناسایی  جانباز  بانوی   84 و  آزاده  بانوی 
بیان  و  اشاره  شهدا  ملی  کنگره  بانوان  کمیته  فعالیت های  به  وی 
عنوان   14 تالیف  جمله  از  ارزشمند  و  ماندگار  فاخر،  آثار  تولید  کرد: 
زنان  معزز  خانواده های  با  تخصصی  دیدارهای  مقاله،   150 و  کتاب 
و  نخبگان  نشست های  فرهنگی،  ترویجی  کانال های  تاسیس  شهید، 
هم اندیشی،  جلسات  فرهنگی،  و  علمی  نشست های  اندیشه ورزان، 
در  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  و  شهدا  ایثارگر،  زنان  از  تجلیل  آیین 
دستگاه ها و پایگاه های بسیج، آیین کاشت نهال به نام زن، رونمایی از 
و برگزاری  و فعالیت در فضای مجازی  تولید مستند  تمبر زنان شهید، 

فعالیت هاست. این  جمله  از  ورزشی  فرهنگی  جشنواره های 
60 فیلم مستند از شهدا و ایثارگری در استان قم در حال تولید است

رییس کنگره شهدای استان قم نیز در این نشست گفت: در راستای 
از  مستند  فیلم   60 از  بیش  قم،  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری 

تولید است. استان در حال  این  در  ایثارگری  و  شهدا 
ساخت  تلویزیونی،  رادیویی،  برنامه های  افزود:  خوش گفتار  علی اکبر 
از  بیش  تولید  خین،  نهر  سینمایی  فیلم  زین الدین،  شهید  سریال 
جمله  از  سمفونی  و  خط  شعر،  عکس،  سرود،  جشنواره  کتاب،   200

است. شده  تولید  راستا  این  در  که  است  برنامه هایی 
تهیه  نیازمندان،  به  جهیزیه  هزار   2 از  بیش  اهدای  کرد:  اضافه  وی 
بیش از 50 تابلوی خوشنویسی با موضوع شهدا توسط خطاطان دفاع 
اقدامات  دیگر  از  روشندالن  برای  بریل  خط  به  کتاب  پنج  و  مقدس 

است.
اجالسیه  هفت  شامل  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  کرد:  بیان  وی 
سنگرسازان  جوانان،  شهید،  بانوان  اصناف،  اسالم،  جهانی  نهضت 
که  است  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  و  ارتش  فراجا،  بی سنگر، 
تاکنون 2 اجالسیه نهضت جهانی اسالم و اصناف برگزار شده است.

خوش گفتار با اشاره به این که موضوع کلیدی کنگره ملی شهدا توجه 
راستا،  این  در  کرد:  اضافه  شهداست،  بازمانده های  و  خانواده ها  به 
بیش از چهار هزار دیدار با خانواده شهدا انجام شده که بیش از یک 

تابلوفرش کنگره صورت گرفته است. اهدای  با  500 دیدار  و  هزار 
ارتش  و  امنیت  فراجا،  با خانواده شهدای  برنامه ها  این  در  افزود:  وی 

است. شده  دیدار  نیز 
فصل  تماشاگران  تعداد  این که  به  اشاره  با  ادامه  در  همچنین  وی 
داد:  ادامه  شکست،  را  پرجمعیت  استان های  رکورد  قم  در  شیدایی 
که  در حالی  نشستند،  فیلم  تماشای  به  نفر  14 هزار  تا  برخی شب ها 
به اندازه هفت هزار نفر صندلی چیده شده و برآورد می شود در طول 
فیلم  این  تماشای  به  نفر  هزار   200 تا   135 بین  رقمی  شب ها  این 

. نشستند

خبـر

کاهش  از  نگرانی  ابراز  با  قم  شهردار      ◄
این  پیشرفت  با  کرد:  اضافه  شوراها  اختیارات 
روند ما شاهد دولتی شدن شهرداری ها خواهیم 
آن  به  شهری  یکپارچه  مدیریت  در  باید  و  بود 
توجه کنیم و تا قبل از تصویب در مجلس شورای 
اشکاالت  تخصصی  کمیسیون های  با  اسالمی 

کنیم. رفع  را  آن 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، دکتر 
سید مرتضی سقائیان نژاد در پنجاه و هشتمین 
جلسه علنی و رسمی شورای اسالمی شهر قم، 
حوزه  در  شهرداری ها  جدید  قانون  به  اشاره  با 

این  در  نکته  چند  داشت:  اظهار  پایدار  درآمده 
قانون مطرح بوده که بسیار زیربنایی بوده و باید 

به آن توجه کرد.
5 درصد  را پوشش دهنده  قانون  این  وی کل 
شهرداری ها  هزینه های  و  پایدار  درآمدهای  از 
منتظر   63 سال  از  که  قانونی  افزود:  و  دانست 
هزینه های  و  درآمده  از  درصد   5 تنها  بودیم  آن 
ضمانت  و  می دهد  پوشش  را  شهرداری ها 
وجود  نیز  آن  مهم  قسمت های  برای  اجرایی 
ندارد و بعضی از موارد تا امروز تحقق عینی پیدا 

است. نکرده 

را  جدید  قانون  در  تمرکزگرایی  قم  شهردار 
روشن دانست و بیان کرد: 6 برنامه در جمهوری 
تأکید  تمرکززدایی  بر  که  شده  پیاده  اسالمی 
استاندارها  به  را  اختیاراتی  دولت  و  داشته 
و  شهری  مدیریت  به  هنوز  ولی  کرده  واگذار 
حاضر  حال  در  و  نشده  واگذار  شهری  پارلمان 
در  داده شده  ارائه  که  شهری  یکپارچه  مدیریت 

است. دیده شده  تمرکزگرایی  آن 
قانون  در  شوراها  اختیارات  کاهش  به  وی 
اختیارات  بود  قرار  گفت:  و  کرد  اشاره  جدید 
به  شوراها  و  پیداکرده  افزایش  شوراها 
وظایف  بین  و  تبدیل شده  محلی  پارلمان های 
متأسفانه  اما  شود،  انجام  تفکیک  محلی  و  ملی 
سازمان ها  جایگاه  و  شده  مخدوش  کاماًل 
امروز  تا  و  است  نشده  تثبیت  نیز  شهرداری ها 
و  بوده  غیرقانونی  نگهبان  شورای  ازنظر 
اتحادیه  به عنوان  شهرداری ها  سازمان  جایگاه 
شهرداری ها  اتحادیه  و  عنوان شده  شهرداری ها 

است. شهرداری ها  منفصل  عقل 
کاهش  از  نگرانی  ابراز  با  نژاد  سقائیان  دکتر 
این  پیشرفت  با  کرد:  اضافه  شوراها  اختیارات 
روند ما شاهد دولتی شدن شهرداری ها خواهیم 
آن  به  شهری  یکپارچه  مدیریت  در  باید  و  بود 
توجه کنیم و تا قبل از تصویب در مجلس شورای 
اشکاالت  تخصصی  کمیسیون های  با  اسالمی 

► آن را رفع کنیم.   

انتقاد مجدد شهردار قم از کاهش اختیارات شوراها و مدیران شهری در تصمیم گیری ها

کاراته کا نونهال قمی به اردوی باید بین وظایف ملی و محلی تفکیک انجام شود
تیم ملی دعوت شد

کاراته  نجفی  ایمان  محمد  گفت:  قم  استان  کاراته  هیات  رئیس 
ایران  نونهاالن  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به  قمی  نونهاالن  کا 

شد. فراخوانده 
نجفی  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفتگو  در  بیرانوند  مهدی 
را  کشور  نونهاالن  کیلوگرم   50 مثبت  وزن  کومیته  اول  مقام  بتازگی 

است. کرده  کسب 
لیگ   مسابقات  دوره  سومین  اول  مرحله  در  کا  کاراته  این  گفت:  وی 
از  رو  این  از  و  بود  شده  اولی  مقام  کسب  به  موفق  ایران  وان  کاراته 
دعوت  تیم  این  اردوی  به  نونهاالن  کاراته  ملی  تیم  فنی  کادر  سوی 

. شد
پشتوانه  هدف  با  ایران  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  کرد:  بیان  وی 
کاراته  جمله  از  المللی  بین  های  رقابت  برای  آمادگی  کسب  و  سازی 

شود. می  برگزار  وان 
برای  زیادی  از دیرباز همواره حرف های  یادآور شد: کاراته قم  بیرانوند 
گفتن در جمع استان های کشور داشته است و قهرمانان زیادی از این 

رشته از استان قم مقام های جهانی و آسیایی را کسب کرده اند.

اعزام تیم کشتی فرنگی قم به 
مرحله نیمه نهایی لیگ کشور

به  قم  نوجوانان  فرنگی  کشتی  تیم  گفت:  قم  کشتی  هیات  رییس 
دیگر  تیم  سه  با  و  شد  اعزام  کشوری  لیگ  مسابقات  نهایی  مرحله 

کرد. خواهد  رقابت  کشور 
داشت:  اظهار  گفتگویی  در  علیایی  هادی  »گویه«،  گزارش  به 
حالی  در  کشور  نوجوانان  فرنگی  کشتی  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله 
فرنگی  کشتی  تیم  که  شد  خواهد  شروع  ماه  آبان  چهارم  فردا  از 
هیات استان قم در شهر آبادان با تیم های توابع تهران و دو نماینده 

می کند. دیدار  خوزستان  استان 
کیلوگرم   48 در  قادری،  حسین  45کیلوگرم  وزن  در  کرد:  بیان  وی 
کیلوگرم   55 در  امیرمحمدعابری،  کیلوگرم   51 در  امیری،  کامین 
و  ابدالی  متین  کیلوگرم   60 وزن  در  و  ابوطالبی  جواد  محمد 

رفت. خواهند  تشک  روی  قم  نماینده  برای  صفری  ابوالفضل 
وی ادامه داد: در وزن 65کیلوگرم امیر مهدی سعیدی نوا،  در وزن 
80 کیلوگرم علی میکائیلی،  ابوالفضل رسولی، در وزن  71 کیلوگرم 
وزن  در  و  آقایی  یاسین  و  لطفی  امیرابوالفضل  کیلوگرم   92 وزن  در 
می گیرند. کشتی  قم  تیم  برای  پور  شریف  امیرحسین  کیلوگرم   110
علیایی افزود:  سرمربی این تیم مهدی علیزاده  پورنیا است و مهدی 
مربی  عنوان  به  حیدری  محمدعلی  و   مربی  عنوان  به  مرادحاصلی 
خواهند  حضور  کشور  فرنگی  کشتی  لیگ  های  رقابت  در  داور  و 

داشت.

خبـر

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
که  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   38 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
6/99ج/239  شماره  به  قم  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای   6 شعبه  در 
محکوم  علیه  محکوم  فرهادی  الهام  علیه  خسروبیگی  سمیه  له  گردیده  ثبت 
عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  205/451/869ریال  پرداخت  به  است 
خط  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی 
توقیف  62/000/000ریال  مبلغ  به   09120521438 شماره  به  همراه 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  است  نموده  ارزیابی  کارشناس  و  نموده 
خ   ، قم  آدرس   به  11/45صبح  11/30الی  ساعت   1401/8/15 تاریخ 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 

به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی 
کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد 
شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – صفری

تجاری  مشکالت  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو      ◄
از  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  تاکنون  گفت:  و  کرد  اشاره  پردیسان  منطقه 

است. کرده  خودداری  منطقه  این  تجاری  درصد   25 واگذاری 
شورای  رسمی  و  علنی  جلسه  هشتمین  و  پنجاه  در  نیازمند  نرجس 
اظهار  و  کرد  اشاره  قم  در  شهدا  ملی  کنگره  برگزاری  به  قم  شهر  اسالمی 
و  شهری  خدمات  معاونت  به خصوص  شهرداری  اقدامات  از  باید  داشت: 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم در برگزاری کنگره ملی 

کرد. تقدیر 
ایثار و شهادت  را در جهت گسترش فرهنگ  وی برگزاری کنگره شهدا 
دانست و افزود: هر نوع کمکی که شورای شهر به عنوان تصمیم گیرنده با آن 
موافقت کند، موجب گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و کاهش آسیب های 

اجتماعی در جامعه خواهد شد و تمام اعضای شورا با آن موافق هستند.
ملی  کنگره  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  هیئت رئیسه  عضو 
شهدا بعد از 28 سال مجدد در قم برگزار می شود و از تمام کشور در شهر 

شود. برگزار  تمام  باشکوه  باید  و  می کنند  پیدا  حضور 
وی به مشکالت تجاری منطقه پردیسان نیز اشاره کرد و گفت: پردیسان 
بدون  ساخته شده  خانه ها  و  بوده  متفاوت  بسیار  شهر  دیگر  بخش های  با 
کل  اداره  و  شود  دیده  آن ها  برای  تجاری  و  خدماتی  رفاهی  امکانات  آنکه 
راه و شهرسازی از واگذاری 25 درصد تجاری این منطقه خودداری کرده 

است.
نیازمند، تمدید تجاری موقت ها را عامل رفع بخشی از مشکالت منطقه 
فعالیت  امروز  تا  که  امالک هایی  مشاور  کرد:  تصریح  و  دانست  پردیسان 
داشتند می توانند مجوز خود را تمدید کنند و به فعالیت خود ادامه دهند 
خدمات  برای  ولی  نمی شود  داده  امالک  مشاور  برای  جدیدی  مجوز  اما 

می شود. صادر  جدید  مجوز  محله ای 
پروانه های  تکلیف  تعیین  برای  استان  مدیریت  مجموعه  ورود  به  نیاز 

موقت تجاری 
عضو شورای اسالمی شهر قم با تأکید بر لزوم حل مشکالت صدور مجوز 
تجاری در کمیسیون ماده 5 و اداره راه و شهرسازی گفت: مردم پردیسان 

در دریافت و تمدید مجوز تجاری دچار سرگردانی شده اند.
تمدید گواهی سه  اخذ مجوز  نیز در جلسه شورای شهر،  اخوان  مجید 
سال تجاری موقت در پردیسان از سال 1400 تا پایان سال 1402 را مطرح 
کرد و گفت: مشکل پردیسان در تأمین خدمات تجاری با توجه به افزایش 
درصد   25 واگذاری  برای  شهرسازی  و  راه  وعده  تحقق  عدم  و  جمعیت 

به حل اساسی دارد. نیاز  تجاری 
وی واگذاری تجاری موقت توسط شهرداری را از 10 سال گذشته یادآور 
شد و بیان کرد: واگذاری تجاری موقت برای حل مشکالت خدمات تجاری 
راه گشا بود و سال به سال تمدید می شد تا این که در سال 99 تمدید تجاری 
موقت در کمیته تطبیق رد شد و در سال جاری دوباره شهرداری درخواست 

تمدید تجاری موقت را به شورا ارائه داد.

را  تجاری  مجوز  تمدید  و  دریافت  در  پردیسان  مردم  سرگردانی  اخوان، 
موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: عالوه بر مشکالت مردم عدم تمدید 
با  امیدواریم  و  تأثیر داشته  نیز  بر درآمد منطقه  ارائه مجوز تجاری موقت  و 
ارائه مجوز سه ساله، کمیسیون ماده 5 و اداره راه و شهرسازی نیز اقدام به 

این مشکل کنند. حل 
پردیسان  منطقه  در  جدید  امالک  مشاور  پروانه  دیگر  کرد:  تأکید  وی 
مسکونی  امالک  تجاری  مشکالت  الیحه  این  با  امیدواریم  و  نشود  صادر 
حدودی  تا  پردیسان  منطقه  تجاری  مشکالت  و  حل شده  نیز  شمالی 

شود. ساماندهی 
نیز  قانون جدید شهرداری ها  به تصویب  عضو شورای اسالمی شهر قم 
اشاره کرد و اظهار داشت: مواردی که در شورای عالی استان ها موردبررسی 
قرار می گیرد باید به صورت تخصصی تری به آن پرداخته شود و نیاز داریم 

ضمانت اجرایی قوانین به روشنی بیان شود.
وی داشتن نگاه واقع بینانه در تصویب این قانون را الزم دانست و افزود: 
شهر قم به عنوان پیشگام در اجرای بسیاری از قوانین، باید مداخله بیشتری 
در تدوین این قانون داشته باشد و آیین نامه ها با نگاه تخصصی تری بررسی 
شود زیرا در صورت ادامه این روند در سال 1402 شهرداری ها با مشکالت 

زیادی مواجه خواهند شد.  ►

انتقاد اعضای شورای شهر از راه و شهرسازی قم؛

مردم پردیسان برای مجوز تجاری دچار سرگردانی شده اند 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱2762۵987   

طول عمر با تعداد دندان ها 
ارتباط دارد

دندانپزشکی  مجالت  معتبرترین  در  شده  منتشر  مطالعات  اساس  بر 
سایرین  به  نسبت  دارند،  دهان  در  کمی  دندانهای  که  افرادی  دنیا، 

داشت. خواهند  کمتری  عمر  طول 
معتبرترین  در  شده  منتشر  مطالعات  اساس  بر  گفت:  مسلمی  ندا 
دهان  در  کمی   دندانهای  که  افرادی  دنیا،  دندانپزشکی  مجالت 

داشت. خواهند  کمتری  عمر  طول  سایرین  به  نسبت  دارند، 
علمی  انجمن  کنگره  یکمین  و  بیست  برپایی  حاشیه  در  وی 
انجام  مطالعات  گفت:  مطلب،  این  بیان  با  ایران  پریودونتولوژی 
سالمت  با  ریوی  و  مغزی  عروقی،  قلبی،  مشکالت  ارتباط  از  شده 

دارد. حکایت  لثه  و  ها  دندان 
اهمیت  افزود:  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
از  یکی  در  اخیرا  که  است  حدی  به  ها  دندان  سالمت  حفظ 
با  دندانها  سالمت  حفظ  میان  ارتباط  علمی،  مجالت  معتبرترین 

است. گرفته  قرار  تایید  مورد  عمر  طول 
ایمپلنتهای  تاثیر  و  وجودی  اهمیت  نمیتوان  اینکه  بیان  با  وی 
بی  دچار  افراد  در  ها  دندان  عملکرد  مجدد  برقراری  در  دندانی  
نظر  از  ایمپلنتی  هیچ  اما  کرد:  تاکید  گرفت،  نادیده  را  دندانی 
طبیعی  دندان  با  قیاس  قابل  زیبایی  حتی  و  مدت  دراز  عملکرد 

. نیست
انجمن  المللی  بین  کنگره  یکمین  و  بیست  علمی  دبیر 
که  است  این  دندانپزشکان  ما  وظیفه  گفت:  ایران،  پریودونتولوژی 

. کنیم  حفظ  را  فرد  طبیعی  های  دندان  امکان  حد  تا 
تا  چه  اگر  دندانی  ایمپلنتهای  از  استفاده  اینکه  بیان  با  مسلمی 
زمانی  تا  ولی  افزود:  است،  داده  نشان  را  قبولی  قابل  نتایج  االن 
که امکان حفظ سالمت دندان ها و شرایط بافت های اطراف وجود 
با  درمان  امکان  حد  تا  و  شود  اجتناب  آنها  کشیدن  از  باید  دارد، 

بیاندازیم. تعویق  به  را  دندانی  های  ایمپلنت 
پیشرفتهای  با  امروزه  گفت:  ایران  پریودونتولوژی  انجمن  عضو 
مخاطره  به  های  دندان  حفظ  و  درمان  امکان  گرفته،  صورت  علمی 
و  بیست  از   روز  دومین  در  که  مهمی  موضوع  و  دارد  وجود  افتاده 
مورد  ایران  پریودونتولوژی  علمی  انجمن  المللی  بین  کنگره  یکمین 
دندان  حفظ  مبحث  همین  گرفت،  خواهد  قرار  نظر  تبادل  و  بحث 

است. ها 
امروزه  کرد:  تصریح  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  عضو هیات 
پیوند  و  لثه  بازسازی  و  میکروسکوپی  جراحی  و  ها  تکنیک  کمک  با 
از  کرد؛  پیشگیری  ها  دندان  بسیاری  کشیدن  از  میتوان  استخوان 
به  دندان طبیعی  و حفظ  لثه  بیماری های  درمان  دیگر هزینه  سوی 

است. دندانی  ایمپلنت  با  درمان  از  کمتر  مراتب 
جراح  جایگاه  و  اهمیت  با  مردم  متاسفانه  کرد:  اظهار  وی 
موارد  بسیاری  برخالف  و  ندارند  آشنایی  زیاد  لثه)پریودونتیست( 
بیماری  میکند،  دندانپزشک  مطب  به  مراجعه  به  ناچار  را  بیمار  که 
جراح  به  زمانی  بیمار  این  بنابر  نیست  دردناک  عمدتا  ای  لثه  های 
دندان  یا  رفته  دست  از  درمان  طالیی  فرصت  که  میکند  مراجعه  لثه 

است. شده  شدید  لقی  دچار 
به  تاکید  آموزشی،  و  تخصصی  کار  در  مهم  نکته  گفت:  مسلمی، 
در  لثه  بیماری   تشخیص  و  معاینات  برای  دندانپزشک  همکاران 

است. اولیه  مراحل 
های  بیماری  جزء  ای  لثه  مشکالت  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
که  میکنیم  پیشنهاد  مردم  به  افزود:  میشود،  محسوب  خاموش 
و  مسواک  از  صحیح  استفاده  دندان،  و  دهان  بهداشت  حفظ  ضمن 
هیچگاه  نیز  دهانشویه  که  کنید  دقت  نکنند؛  فراموش  را  دندان  نخ 

باشد. مسواک  جایگزین  نمیتواند 
علمی  انجمن  المللی  بین  کنگره  یکمین  و  بیست  است:  ذکر  شایان 
المپیک  هتل  محل  در  ماه  26مهر  امروز  از  که  ایران  پریودونتولوژی 

برپا خواهد بود./  فارس  29 تا جمعه  تهران آغاز شده است 

اجتماعی

کالنترزاده از نقش پررنگ مدیریت شهری قم در برگزاری کنگره ملی شهدای استان خبر داد؛ 

● از حمایت های مالی تا فضاسازی شهری    ●

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر: 

● جذب نیروها در شهرداری قم باید با هماهنگی شورای شهر باشد    ●

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری      ◄
در  آزمون  برگزاری  با  جدید  نیروی   50 جذب  از  قم 

داد. خبر  قم  شهرداری 
هشتمین  و  پنجاه  در  اسماعیلی  ابوالفضل  سید 
قم،  شهر  اسالمی  شورای  رسمی  و  علنی  جلسه 
شهرداری ها  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  تصویب 
درآمد  قانون  داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردبررسی  را 
شهرداری ها در 6 بند در حال اجرا است و تنها با ذکر 
دست  خود  اهداف  به  نمی توانیم  پایدار  درآمد  عنوان 

کنیم. پیدا 
عالی  شورای  به  موارد  همه  شدن  متمرکز  وی 
استان ها را یکی از نقاط ضعف قانون جدید دانست و 
افزود: مدیریت شهری باید به صورت مستقل عمل کند 
مسائل  کارشناسی  ظرفیت  استان ها  عالی  شورای  و 

ندارد. را  جزئی  صورت  این  به  شهری 
قم،  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
قم  شهرداری  در  جدید  نیروی   50 جذب  به  سپس 
اشاره کرد و گفت: از سال 94 تا 1401 تعداد یک هزار 
نفر   542 و  است  خارج شده  شهرداری  از  نیرو   180 و 
واردشده اند که از این تعداد 172 نفر نیروی آتش نشان 

بودند.
وی 638 نفر تعداد خروجی ها را از ورودی ها بیشتر 
جدید،  نیروی   50 جذب  برای  کرد:  ابراز  و  اعالم 
مدیریت های  و  معاونت ها  سازمان ها ،  مناطق،  کل 
قرار  موردبررسی  را  نیروها  و  شده  بازدید  شهرداری 
 20 انجام شده  بررسی های  به  توجه  با  که  داده ایم 

کل  برای  نیرو   30 و  شهری  قطار  سازمان  برای  نیرو 
در  دارند  نیاز  که  تخصص هایی  تفکیک  با  شهرداری 

است. گرفته شده  نظر 
و  کشور  وزارت  مجوز  عدم  به  اشاره  با  اسماعیلی 
برای  شهرداری ها  استخدامی  اداری  آیین نامه  ابطال 
جذب نیرو تصریح کرد: عدم قانون برای جذب نیرو در 
شهرداری ها به زودی ما را دچار مشکالت زیادی کرده 

شود. اندیشیده  تدابیری  معضل  این  برای  باید  و 
سازمان  طریق  از  باید  تنها  آزمون  کرد:  تأکید  وی 
درحالی که  شود  برگزار  دانشگاهی  جهاد  و  سنجش 
در  که  می کرد  برگزار  آزمون  خودش  شهرداری  قباًل 
این زمینه دفترچه راهنمایی آزمون نیز با کمک جهاد 

است. تهیه شده  دانشگاهی 
حراست  بخش  در  جدید  نیروی   28 استخدام 

قم شهرداری 
با  نیز  قم  شهرداری  حراست  مدیرکل  همچنین 
توجه به بررسی الیحه اخذ مجوز ایجاد ردیف اعتباری 
اظهار  فیزیکی  حفاظت  خدمات  واگذاری  عنوان  با 
جذب  نیازمند  قم  شهرداری  حراست  بخش  داشت: 

است. جدید  نیروی   94 از  بیش 
را  شهرداری  درآمدی  شرایط  اسفیجانیان  داود 
به شرایط درآمدی  توجه  با  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه 
نیروها  شهرداری و مشکالت مالی، برخی شیفت های 
افزایش یافته که نیاز به نیروی جدید کاهش پیدا کند.
بخشی  واگذاری  از  قم  شهرداری  حراست  مدیرکل 
برای  گفت:  و  داد  خبر  خصوصی  بخش  به  کارها  از 

اولیه  برآورد  به  نیاز  به بخش خصوصی  واگذاری کارها 
به  نیاز  بدهیم  پوشش  را  آن ها  بخواهیم  اگر  که  داریم 

داریم. حوزه  این  در  جدید  نیروی   28 جذب 
برای شهرداری مطلوب  را  نیروی رسمی  وی جذب 
نیرو  جذب  امکان  متأسفانه  کرد:  تأکید  و  دانست 
و  نداشته  وجود  شهرداری  برای  رسمی  به صورت 

شهرداری  انسانی  نیروی  مشکالت  حل  راهکار  تنها 
است. خصوصی  بخش  با  مشارکت 

اسفیجانیان تصریح کرد: از سال 92 بخش حراست 

علل  به  نیروها  مدام  و  نداشته  نیرویی  جذب  هیچ 
بخواهیم  اگر  و  شده  کم  بازنشستگی  مانند  مختلفی 
بحرانی  شرایط  باشیم  رسمی  نیروی  جذب  منتظر 

داشت. خواهیم 
در  تصویری  پایش  برابری  دو  افزایش  از  وی 
شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: با مساعدت های 

برابر  دو  به  شهرداری  در  تصویری  پایش  قم  شهردار 
افزایش پیداکرده و اگر این اتفاق تا امروز رقم نخورده 
► داشتیم.   جدید  نیروی   200 جذب  به  نیاز  ما  بود 

شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل      ◄
برگزاری  در  قم  شهری  مدیریت  پررنگ  نقش  از  قم 

داد. خبر  استان  شهدای  ملی  کنگره 
مهدی کالنترزاده در پنجاه و هشتمین جلسه علنی 
کنگره  برگزاری  به  قم،  شهر  اسالمی  شورای  رسمی  و 
ملی شهدای استان اشاره کرد و اظهار داشت: کنگره 
شورای  نقش  و  دارد  متعددی  برنامه های  شهدا  ملی 
مشخص  به صورت  شهرداری  کنار  در  شهر  اسالمی 

است. دیده شده 
را  قم  در  شهدا  ملی  کنگره  برنامه های  لیست  وی 
به صورت کامل بیان کرد و افزود: چاپ کتاب و نشریه، 
مستند،  و  کوتاه  فیلم   17 تولید  سینمایی،  فیلم  تولید 
تولید  سریال،  تولید  زین الدین،  شهید  فیلم  تولید 
برگزاری  سرگرمی،  بازی های  فرهنگی،  محصوالت 
از  بخشی  رسانه ای  تولیدات  سوگواره،  جشنواره، 

است. انجام  حال  در  کارهای 
قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
تصریح کرد: اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی هنری، 
مسابقات  موسیقی،  نمایش،  شعر،  شب های  برگزاری 
و  دیوارنگاره ها  اجرای  بوستان ها،  نام گذاری  ادبی، 
آزاداندیشی  کرسی های  برگزاری  شفاهی،  تاریخ  بیان 

و مقاله بخش دیگری از فعالیت های کنگره ملی شهدا 
در قم است.

وی از تجلیل از 4200 ایثارگر خبر داد و یادآور شد: 
تعلق گرفته  هدیه  نقدی  به صورت  مبلغی  ایثارگر  هر  به 
است و سهم مدیریت شهری در این تقدیر و بزرگداشت 
80 شهید است و تبلیغات شهری و ساخت سردیس ها 
نام گذاری معابر و شوارع به  و  یادمان شهدا  و برگزاری 

نام شهدا نیز توسط مدیریت شهری انجام شده است.

کنار  در  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  کالنترزاده 
آماده سازی  و  عمرانی  پروژه های  فرهنگی،  کارهای 
همایش های  و  بوده  نیز  نور  راهیان  و  موزه ها  خانه 
انجام  و  برگزارشده  نیز  آموزشی  دوره های  و  تخصصی 
تهیه  معیشتی،  بسته های  تهیه  مانند  خیریه  امور 
نیز  شهدا  نام  به  محروم  مناطق  در  خانه  و  جهیزیه 

است. انجام شده 
وی اهدای خون و کمک های جهادی را نیز به عنوان 
بخشی از فعالیت ها در کنگره ملی شهدا نام برد و تأکید 
امکان  ساخت  و  تسهیالت  ارائه  اشتغال زایی،  کرد: 
تفریحی و ورزشی نیز در دستور کار قرارگرفته که نیاز به 
مساعدت مالی داشته و اگر سهم شهرداری را در اجرای 
کنگره حذف کنیم، امکان برگزاری کنگره نخواهد بود.

به  شهر  شورای  جلسه  در  نیز  مسگری  محمود 
اظهار  و  کرد  اشاره  قم  در  شهدا  ملی  کنگره  برگزاری 
قم  در  مجددًا  سال   28 از  بعد  کنگره  این  داشت: 
ان  برگزاری  در  دستگاه ها  تمام  باید  و  برگزارشده 

باشند. داشته  مشارکت 
کرد:  تأکید  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
متولی  به عنوان  ابیطالب)ع(  بن  علی  سپاه  از  بعد 
قم  مدیریت شهری  و  کنگره شهرداری  برگزاری  اصلی 

بیشترین سهم و نقش را در برگزاری این کنگره داشته 
کرد. تشکر  و  تقدیر  توجه  و  نگاه  این  از  باید  و 

دستگاه ها  همه  مشارکت  بر  دوباره  تأکید  با  وی 
باید  کرد:  تصریح  شهدا  ملی  کنگره  اجرای  در 
مشارکت  کنگره  این  برگزاری  برای  دستگاه ها  همه 
بین  علی  سپاه  پررنگ  حضور  به  تنها  و  باشند  داشته 

نشود. اکتفا  شهرداری  و  ابیطالب)ع( 
از  جلسه  این  در  نیز  ثابت  سبحانی  مجتبی  سید 
خبر  شهدا  نام  به  جدید  شارع  و  معبر   22 نام گذاری 
داد و اظهار داشت: نام گذاری معابر به نام شهدا یکی 
از  دور  این  در  و  بوده  شهری  مدیریت  اولویت های  از 

است. شده  لحاظ  مهم  این  نیز  معابر  نام گذاری 
شهیده  بانوان  نام  به  خیابان  سه  نام گذاری  از  وی 
سه  نام  جدید  نام گذاری  این  در  افزود:  و  داد  خبر  نیز 
بزرگداشتی  تا  است  انتخاب شده  نیز  شهیده  بانوی 

باشد. شهر  بانوی  شهدای  برای 
زائرین  امور  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
تصویب  از  پس  کرد:  تأکید  قم  شهر  اسالمی  شورای 
نام ها، ساخت تابلوی معابر به نام این شهدا در دستور 
کار سازمان زیباسازی قرارگرفته و طی آیین بزرگداشتی 

► می شود.  نصب  معبر  در 

◄    رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسالمی 
اعالم  آزمون  برگزاری  از  بعد  کرد:  تصریح  قم  شهر 
افراد  گزینش  و  جذب  نحوه  ظرفیت،  برابر  سه  پذیرش 
و  شود  انجام  شورا  انسانی  منابع  کمیته  نظر  زیر  باید 
دو  این  اساس  بر  و  باشد  کمیته هماهنگ  با  شهرداری 

شد. تصویب  الیحه  شرط 
علنی  جلسه  هشتمین  و  پنجاه  در  صابری  حسین 
مجوز  اخذ  الیحه  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  رسمی  و 
ایجاد ردیف اعتباری با عنوان واگذاری خدمات حفاظت 
فیزیکی اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه کمیسیون 
موردبررسی  حراست  اعضای  حضور  با  الیحه  این  ابعاد 

است. قرارگرفته 
بازنشسته شدن تعداد قابل توجه  و  به کاستی ها  وی 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  توجه  حراست  نیروهای  از  ای 
کاستی های موجود عددی بالغ بر 65 میلیارد ریال برای 

باید نحوه  جذب 28 نیروی جدید در نظر گرفته شده و 
جذب نیروها به شورا ارائه شود و با این شرایط این الیحه 

می شود. تصویب 

اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
شهر قم سپس اخذ مجوز کاهش 50 درصدی عوارض 
سازمان  پوشش  تحت  اعضای  از  یکی  برای  پارکینگ 
بهزیستی را مطرح کرد و گفت: با توجه به رأی کمیسیون 
و مشکالت این فرد می توانیم این تخفیف را قائل شویم.
جهت  مساعدت  مجوز  اخذ  جلسه  ادامه  در  وی  
برگزاری کنگره ملی شهدا استان قم را نیز مطرح و ابراز 
قم  در  دوباره  سال   28 از  بعد  شهدا  ملی  کنگره  کرد: 
برگزار می شود و تمام دستگاه ها نیز مشارکت داشته اند 
و شهرداری نیز یک میلیارد تومان به آن اختصاص داده  
و باید بدانیم اجرای باشکوه کنگره آبروی شهر قم است.

نیرو   50 به کارگیری  مجوز  اخذ  ادامه  در  صابری 
آزمون چاپ آگهی  برگزاری  از طریق  قرارداد کار معین 
را بیان و خاطرنشان کرد: در سال گذشته 240 نفر در 
قالب ایثارگران جذب شهرداری شده و تبدیل وضعیت 

پیگیری  با  و  است  باقی مانده  نفر   80 هنوز  و  شده اند 
شهرداری مجوز جذب این تعداد از وزارت کشور دریافت 

است. شده 
آزمون  نفر   50 برای  نفر   80 این  از  داد:  ادامه  وی 
برگزارشده و 30 نفر نیز بر اساس ضوابط جذب خواهند 
این  ماه  دو  مزایای  حقوق  برای  تومان  میلیارد   4 و  شد 
افراد در نظر گرفته شده و مبلغ 200 میلیون تومان نیز 
برای برگزاری آزمون پیش بینی شده و بخشی از هزینه را 

دریافت می شود. داوطلبان  از  نیز 
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسالمی شهر 
پذیرش  اعالم  آزمون  برگزاری  از  بعد  کرد:  تصریح  قم 
زیر  باید  افراد  گزینش  و  جذب  نحوه  ظرفیت،  برابر  سه 
و شهرداری  انجام شود  انسانی شورا  منابع  کمیته  نظر 
با کمیته هماهنگ باشد و بر اساس این دو شرط الیحه 

تصویب شد.   ►

معاون برنامه ریزی شهرداری خبر داد:

● جذب ۵۰ نیروی جدید با برگزاری آزمون در شهرداری قم   ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   15 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  10/1400ج/778  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   10 شعبه 
له مجید یوسف زاده علیه محمد عباسی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
نیم عشر  45/390/083ریال  و  له  69/273/957/499ریال در حق محکوم 
در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی 22 
ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  قم   1 بخش  اصلی   10584 از  فرع 
مشاع  سهم   3/179 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی 
فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   240 از  مشاع  سهم   228/36 از 
)بابت محکوم به( و مقدار 0/149 سهم مشاع از 228/36 سهم مشاع از 240 
به فروش خواهد  )بابت حق االجرا(  اعیان پالک فوق  و  سهم ششدانگ عرصه 
رسید. احتراما عطف به ابالغ صادره جهت اجرای قرار کارشناسی در خصوص 
عنوان  به  اینجانب  که   ، عباسی  محمد  طرفیت  به  زاده  یوسف  مجید  دعوی 
جهت ارزیابی پالک 22 فرعی از 10584 اصلی بخش یک قم انتخاب شده ام 
پرونده  از مطالعه  استحضار می رسد. پس  به  به شرح ذیل  کارشناسی  گزارش 
با  خواهان  ازطرف   ، شد  گرفته  تماس  پرونده  طرفین  با  ان  محتویات  بررسی  و 
اظهارات  بررسی  امکان  و  نبود  پاسخگو  خوانده  ولی  شد  گفتگو  ایشان  وکیل 
رسمی  مدارک  و  مشخصات  پرونده  در  اینکه  به  توجه  با  نشد.  فراهم  ایشان 
ملک از قبیل سند مالکیت و گواهی پایانکار و شهرداری و ... از ملک موردنظر 
توسط  شده  معرفی  محل  به  خواهان  وکیل  راهنمایی  با  لذا  نداشت  وجود 
در  و  ندادند  ورود  اجاره  محل  در  ساکن  اول  مرحله  در  شد.  مراجعه  ایشان 
مرحله دوم با دستور اجرای احکام و همراهی نیروی انتظامی به محل مراجعه 
شد و این بار ساکن در محل در را باز کردند و اجازه بازدید دادند. لیکن پاسخ 
این  با  نمودند.  اطالعی  بی  اظهار  و  نداده  را  کارشناس  سواالت  از  یک  هیچ 
ملک  باشد.  می  امده  عمل  به  محلی  مشاهدات  براساس  تقدیمی  گزارش 

13 می باشد. محل  47 پالک  بلوار امین ، کوچه  مذکور واقع در قم ، خیابان 
جنوبی   ، اول  طبقه  و  همکف   ، زیرزمین  طبقه  سه  ساختمان  یک  بازدید  مورد 
ستون  و  طرفین  در  باربر  دیوار  ای  سازه  سیستم   ، اجری  و  سنگ  نمای  با  ساز 
و  مترمربع   200 باشد. عرصه ملک حدود  اهنی می  تیر  و سقف  فوالدی وسط 
اعیان در هر طبقه حدود 155 متر و یک واحد پارکینگ بین همکف و زیرزمین 
حدود  جمعا  که  مترمربع   10 مساحت  به  خرپشته  و  مترمربع   12 مساحت  به 
487 مترمربع می باشد. طبقات هر کدام یک واحد مسکونی مشابه یکدیگر و 
به صورت کف سرامیک ، دیوا رسفید کاری با گچ ، سقف گچبری با نور مخفی 
MDF ، دو اطاق خواب و سرویس بهداشتی ایرانی  ، اشپزخانه اپن با کابینت 
 15 با مساحت حدود  بالکن جلو حیاط  با کف و دیوار سرامیک ، یک  و فرنگی 
سرمایش   ، ابگرمکن  و  سنگی  شومینه  گرمایش   ، تصویری  ایفون   ، مترمربع 
سه  تخته  داخلی  درب   ، فلزی  پنجره  و  درب   ، طبقه  هر  برای  مجزا  ابی  کولر 
طبقه  درب  باشد.  می  سنگ  پارکینگ  دیوار  و  کف  باشد  می  شده  رنگ  الیی 
طبقات  سایر  مشابه  امده  عمل  به  اظهارات  به  توجه  با  ولی  بود  بسته  زیرزمین 
با  مترمربع   60 حدود  مساحت  با  سازی  حیاط  دارای  ساختمان  باشد.  می 
 ، اجری  پز  کباب   ، ای  گلخانه  زیرزمین  جلو  سبز  فضای  و  اجر  و  سنگ  نمای 
سرویس پله و دیواره تا 1/20 متر سنگ ، نرده اهنی رنگ شده یک انباری زیر 
قسمت  باشد.  می   .. و  برق  کنتور  دو  و  گاز  کنتور  یک   ، زیرزمین  پله  سرویس 
توجه  با  کارشناسی:  نظریه  است.  داده  نم  خرپشته  و  اول  طبقه  سقف  از  های 
 -1 گردد:  می  ارزیابی  ذیل  شرح  به  نظر  مورد  ملک  الذکر  فوق  مشخصات  به 
300/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   200 مساحت  به  عرصه 
 487 مساحت  به  اعیان   -2 60/000/000/000ریال  مبلغ  کل  در  و 
کل  در  و  25/000/000ریال  مترمربع  هر  قرار  از  کلی  طور  به  مترمربع 
مبلغ  کال   .. و  سازی  حیاط   ، انشعابات   -3 12/175/000/000ریال  مبلغ 

72/805/000/000ریال  مبلغ  فوق  موارد  کل  جمع  630/000/000ریال 
ارزیابی  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  هشتاد  و  دویست  و  میلیارد  هفت  معادل 
دیون  گونه  هر  وجود  عدم  و  بود  معامله  قابل  فرض  با  فوق  مبلغ  گردد.  می 
احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد ضمنا در صورت مشخص شدن 
شهرداری  مدارک  یا  مالکیت  سند  مندرجات  با  اعالمی  های  مساحت  مغایرت 
به  توجه  با  گردد.  محاسبه  مجددا  جدید  اعداد  براساس  باید  ارزیابی  مبلغ   ،
اظهارات ساکن در محل طبقات همکف و اول در اجاره می باشد و در خصوص 
مقرر  کردند.  اطالعی  بی  اظهار  زیرزمین  همچنین  و  اجاره  مشخصات  و  مبلغ 
10/15 صبح  10 الی  1401/8/28 ساعت  تاریخ  الذکر در  گردید موارد فوق 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
از کارت های  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  )شرکت کنندگان می 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
در صورتی  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  مهلت  نماید. حداکثر  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
نیا دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی 
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عمو سیفی و نمره سواد 
دیجیتال!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 از وزیر ارتباطات،  رئیس کمیته فضای مجازی مجلس و مسئول 
این  پنهان،  از شما چه  پنهان نیست  رادیویی کشور  تنظیم مقررات 
مجازی  فضای  باب  در  که  نظراتی  اظهار  و  اطالعات  اخبار،  روزها 
و  شکر  و  نان  و  روغن  و  گوشت  به  مربوط  اخبار  از  شود  می  منتشر 
... بیشتر شده و به قولی صف فضای مجازی از صف نانوایی شلوغ 
کمیسیون  سخنگوی  راستینه  احمد  هم  البال  این  است.  شده  تر 
نتوانند ظرفیت الزم جهت  پلتفرم های داخلی  اگر  فرموده  افاضات 
مراودات الزم برای مردم را فراهم کنند، این احتمال وجود دارد یک 

کنیم. خریداری  خارجی  قوی  پلتفرم 
نیز  مصنوعی  چمن  به  بود  گل  شد؟!  چی  کردیم،  می  فکر  چی 
به  ترا  نداشت.  امکان  تر  دردناک  و  بدتر  این  از  یعنی  شد.  آراسته 
دانید  می  کنید.  نظر  تجدید  تان  تصمیم  در  و  کنید  آبروداری  خدا 
اما جماعتی که بیست و چهار ساعته و  باورتان نشود.  چرا؟! شاید 
با گوشی هوشمند  زیر هستند و سرشان  به  در کوچه و خیابان سر 
از  فقط  تاکنون  که  میلیونی   80 کشوری  مردمان  است؛  گرم  شان 
یک اپراتور  170 میلیون سیم کارت خریداری کرده اند؛ جماعتی 
که غذا را قبل از فرستادن به معده و روده بزرگ ابتدا به اینستاگرام 
و  زنده  و  مرده  با  سلفی  عکس  که  مردمی  فرستند؛  می  تلگرام  و 
تصادفی و سرطانی و جاسوس اروپا و .... برایشان یک باید است؛ 
مخلص کالم ملتی که لحظه ای اتمام بسته اینترنتی شان را بر نمی 
دیجیتال  نمره سواد  دانند،  تر می  واجب  نان شب  از  را  آن  و  تابند 
صد!  از  دوازده  بلکه  نه  بیست  از  دوازده  البته  باشد؟!   12 شان 
ایستند،  می  عابر  دستگاه  پای  وقتی  که  مردمی  کنیم  باور  چگونه 
ژست کار کردن با دم و دستگاه های ناسا را می گیرند و یا با ارسال 
عکس  و فیلم از نوشته های پشت نیسان و کشتن حیوان و ... خود 
این قدر  نمره سواد دیجیتال شان  نامند،  فعال عرصه رسانه می  را 
خجالت آور و افتضاح باشد؟! َنقل یک نمره و دو نمره هم نیست که 
با کار عملی یا چند برگ پرینت به عنوان تحقیق و یا حتی سفارش و 
پارتی بازی و اعتراض به نمره، جلوی در و همسایه آبروداری کنیم. 
کار از خرک در رفته است و با خرید پلتفرم خارجی نمره ما در سطح 

به روایت نشریات... لو می رود. اصل خبر  جهانی 
چندی قبل معاون مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 
علیرغم  می دهد  نشان  مجازی  فضای  مرکز  »بررسی های  گفت: 
باالی  ایران  در  هوشمند  گوشی های  و  اینترنت  نفوذ  ضریب  اینکه 
50 درصد است و پا به پای دنیا پیش رفته ایم، اما متاسفانه دانش 
که  به شکلی  است  پایینی  بسیار  در سطح  مردم  دیجیتالی  و سواد 
طبق گزارش رسمی مرکز ملی فضای مجازی از صد نمره 12 نمره 
بیشتر نیست که این عدد بسیار نامناسب است«. وی افزود: »نحوه 
کارکردن با موتورهای جستجوگر، نحوه آگاهی مردم از تراکنش های 
آسیب های  اجتماعی،  شبکه های  از  اطالعات  کسب  نحوه  بانکی، 
اینترنتی   کالهبرداری های  و  مجازی  فضای  فریب های  اجتماعی، 

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی است.« از موارد 
مالحظه فرمودید. من فکر می کنم بخشی از این نمره شرم آور 
بر می گردد به ماهیت افرادی نظیر عمو سیفی و شاهکار هایشان 
نظیر روغن زدن به پشت فالپی جهت جلوگیری از قیژ قیژ، استفاده 
کردن  پیدا  برای  تالش  لیوان،  نگهدارنده  جای  به  رام  دی  سی  از 

any key و ... 
البته این را هم بگوئیم که پرچم عمو سیفی خیلی باالتر از پرچم 
با  ولی  دارند  تحصیالت  سیفی  عمو  برابر  هشت  که  است  افرادی 
یک تماس تلفنی ساده و رفتن پای عابر بانک در یک وعده سه بار 
متوجه می شوند!  بعد  روز  و سه  برداشت می شود  از حساب شان 
روزی  و  است  گذرانده  مجازی  فضای  در  را  عمرش  نصف  طرف  یا 
وقتی  ولی  کند  می  فوروارد  مطلب  و  شود  می  آنالین  بار  هشتصد 
اعتبار سیم کارتش تمام می شود آویزان این و آن می شود که بروند 
و  بانکی  کارت  دوم  رمز  از  هم  وقتی  بخرند!  شارژ  برایش  مغازه  از 
مزایای آن  برایش صحبت می کنید، انگار از رمزگشایی دی ان ای 
موجودات فضایی صحبت می کنید و خودش را به نفهمی می زند! 
باور بفرمائید این جماعت تالش های چند ساله محمدرضا احمدی 
را  ها  اپلیکیشن  سایر  و  هشتاد  هف  ستاره  معرفی  در  دوستانش  و 
برای انجام امور اینترنتی را عین چای نپتون داخل نفت سیاه زده 

اند و بیرون آورده اند.
داری  آبرو  دوستان  است  باقی  شکرش  جای  باز  وجود  این  با 
کردند و فقط سواد دیجیتالی خلق الله را بررسی کرده اند و کاری 
چیز  یک  صورت  ان  در  چون  ندارند!  ما  ای  رسانه  سواد  نمره  به 

شدیم! می  هم  دیجیتال  دنیای  و  مجازی  فضای  بدهکار 

ر ـُ ساداتیان در گفت وگو یی تشریح کرد:َتَلنگ

● شی جینپینگ در پنج سال آینده با چالش ها و بحران های متعدد خارجی رو برواست   ●
سیاسی  مسائل  کارشناس      ◄
توسعه  روی  چینی ها  تردید  بدون  گفت: 
نیروی  و  دریایی  نیروی  به روزرسانی  و 
کرد  خواهند  بیشتری  تمرکز  خود  هوایی 
تایوان  مورد  در  آمریکا  با  تقابل  دلیلش  که 

. ست ا
پیشین  مدیرکل  ساداتیان«  »سیدجالل 
به  اشاره  با  خارجه  وزارت  آسیای  شرق 
خروجی بیستمین کنگره حزب کمونیست 
ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  چین  خلق 
عمومًا  سوسیالیستی  احزاب  کرد:  اظهار 
یک  آن  کنار  در  و  دارند  سیاسی  دفتر  یک 
نهایت  در  و  می گیرد  قرار  مرکزی  شورای 
اقتصادی،  از  اعم  مشخصی  کمیته های 
آنها  کنار  در  غیره  و  اجتماعی  نظامی، 
حزب  مرکزی  شورای  می گیرند.   شکل 
همین  اصلی  بخش  هم  چین  کمونیست 
هفته  از  که  می آید  حساب  به  ساختار 
کنگره  بیستمین  پیش  روز  چند  تا  گذشته 
حزب کمونیست خلق چین را برپا کرد. در 
برگزار  یک بار  سال  پنج  هر  که  کنگره  این 
این  هدایت  برای  کلی  راه  نقشه  می شود، 
کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت 
تمام اعضای حزب کمونیست خلق  با رأی 

کار  دستور  در  و  می رسد  تصویب  به  چین 
این  جزئیات  عمومًا  می گیرد.  قرار  اجرایی 
طرح و مصوبات کنگره منتشر نمی شود اما 
توسط  آن  از  بخشی  کلی  صورت  به  بعدها 
از  برخی  و  اندیشکده ها  فکر،  اتاق های 
می شود. منتشر  چین  دولتی  رسانه های 

وی ادامه داد: این روند را باید یک مدل 

از  پس  که  بدانیم  کلی  قوانین  تصویب  از 
آن مجددًا در انتهای سال پنجم رأی گیری 
حزب  ریاست  کسی  چه  که  می شود 
داشته  عهده  به  را  چین  خلق  کمونیست 
باشد یا اینکه قرار است چه اشخاصی از آن 
برای  اخیر  کنگره  در  شوند.  گذاشته  کنار 

رییس جمهور  جین پینگ،  شی  بار  سومین 
چین به عنوان رهبر این حزب انتخاب شد 
کابینه  تغییر  شاهد  مسٔاله  این  ادامه  در  و 
حزب  داخل  در  جدید  افراد  انتصاب  و 
که  افرادی  بودیم.  چین  خلق  کمونیست 
در پایان کنگره مذکور به عنوان تیم جدید 
به  شدند  معرفی  چین  رییس جمهوری 
نوعی از همراهان قدیمی وی هستند و این 
از یک تغییر کلی در هرم  انتصاب ها نشان 
دارد.  چین  خلق  کمونیست  حزب  قدرت 
جلسه  در  که  است  این  مهم  بسیار  نکته 
یکباره  به  که  بودیم  آن  شاهد  کنگره  این 
توسط  کشور  این  پیشین  رییس جمهوری 
سالن  از  بیرون  به  کنگره  اجرایی  عوامل 
برگزاری کنگره هدایت شد که حاشیه های 
آورد. به وجود  دنیا  را در رسانه های  زیادی 

تصریح  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
سالن  این  از  وی  کردن  خارج  مدل  کرد: 
تسویه  یک  که  می دهد  نشان  خوبی  به 
حزب  باالیی  الیه های  در  مشهود  حساب 
است  شده  انجام  چین  خلق  کمونیست 
که می تواند برای مخالفان شی جین پینگ 
پیام هشدار قلمداد شود. در  و  یک اخطار 
باید توجه داشت که چین حدودًا  این بین 

که  دارد  ارزی  ذخیره  دالر  میلیارد  هزار 
بیستمین  در  اخیر  تصمیمات  براساس 
این  از  بخشی  کمونیست،  حزب  کنگره 
نوسازی  و  داخلی  توسعه  هزینه  مبلغ 
شد.  خواهد  کشور  این  زیرساخت های 
از  نیمی  که  معتقدند  چین  مقام های 
توانسته اند  را  کشور  این  عظیم  جمعیت 
که بحث مسکن، خوراک،  برسانند  رفاه  به 
پوشاک و اشتغال را در بر می گیرد. بر این 
اساس بحث دیگری که آنها برای پنج سال 
آینده مدنظر خواهند داشت مساله توسعه 
بدون  بود.  خواهد  نظامی  زیرساخت های 
نیروی  و  دریایی  نیروی  روی  بر  آنها  تردید 
کرد  خواهند  بیشتری  تمرکز  خود  هوایی 
آمریکا  با  تقابل  و  اخیر  مسایل  دلیلش  که 

است. تایوان  مورد  در 
نیروگاه های  بحث  در  افزود:  ساداتیان 
از  زیادی  سرمایه گذاری های  هم  هسته ای 
این  تمام  انجام خواهد شد که  سوی چین 
سال  پنج  در  چین  آتی  اهداف  از  مسائل 
باشید  داشته  توجه  بود.  خواهد  پیش رو 
بر  خود  خاک  از  خارج  در  چین  تمرکز  که 
پیشبرد طرح یک جاده کمربند خواهد بود 
و این پروژه برای پکن و حزب حاکم اهمیت 

بسیاری دارد. این درحالی است که ایاالت 
و  رسیدن  مسیر  می کند  سعی  متحده 
تا  کند  ناهموار  را  چین  پروژه های  اتمام 
اقسام  و  انواع  بتواند  ترتیب که شده  به هر 
فشارهای خود را به پکن وارد کند. این در 
در  متحده  ایاالت  بدهی  که  است  حالی 
سطح باالیی قرار دارد که این موضوع برای 
محسوب  استراتژیک  امتیاز  یک  چینی ها 

می شود.
پکن  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
معتقد است که کار در هنگ کنگ به اتمام 
رسیده و چین توانسته است این منطقه را 
بحث  حاال  اما  کند  تثبیت  خود  پرچم  زیر 
یک  به  آمریکایی ها  با  تایوان  سر  بر  نزاع 
همین  بر  است.  شده  تبدیل  جدی  مساله 
اساس معتقدم شی جینپینگ در پنج سال 
آینده اگر در داخل کشورش با چالش های 
زیادی روبه رو نباشد، بدون تردید در خارج 
از خاک خود با بحران های متعددی رویارو 
نیازمند  آن  بر  آمدن  فائق  که  شد  خواهد 
خواهد  او  با  هماهنگ  و  یکدست  تیم  یک 
بود. به همین جهت عزل و نصب های اخیر 
در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین 
هم عمومًا از این مسائل نشأت می گیرد.  ►

اعضای  چین  کمونیست  حزب      ◄
جدید »دفتر سیاسی حزب« خود را اعالم 
کرد، گروهی هفت نفره که دارای بیشترین 

هستند. کشور  این  در  سیاسی  قدرت 
»این  الجزیره،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس جمهوری  جینپینگ،  شی  که  گروه 
آن  چین  کمونیست  حزب  دبیرکل  و 
بدنه  ارشدترین  می کند،  رهبری  را 
شی  است.  چین  در  تصمیم گیری 
هفت  نشست  یک  از  پس  اخیرا  جینپینگ 
دبیرکل  عنوان  به  بار  سومین  برای  روزه، 

شد. انتخاب  حزب  این 
از شی جینپینگ،  نفره  این گروه هفت 
کمیته  از  )که  هونینگ  وانگ  و  لجی  ژائو 
با  جدید  عضور  چهار  و  شدند(  ابقا  قبلی 
دینگ  چی،  سای  کیانگ،  لی  نام های 
شده  تشکیل  شی  لی  و  شوئه سیانگ 
تحت  گروه  این  اعضای  تمامی  است؛ 
حمایت و سلطه شی جینپینگ قرار دارند.
امور  ارشد  تحلیلگر  یک  توماس،  نیل 
با  گفت وگو  در  اوراسیا  گروه  در  چین 
اعضای  کرد:  بیان  فرانسه  خبرگزاری 
سیاسی  دفتر  دائمی  کمیته  جدید 
شی  که  می دهد  نشان  کمونیست  حزب 
رسیده  قدرتی  به  حزب  این  در  جینپینگ 
سابق  )رهبر  تسه دونگ  مائو  زمان  از  که 

است. بی سابقه  کمونیست(  حزب 
تمامی  شی  گفت:  تحلیلگر  این 
حزب  تصمیم گیری  ارشد  کرسی های 
این  و  کرده  پر  متحدانش  با  را  کمونیست 
نسبتا  آینده ای  تا  که  می دهد  اجازه  او  به 
کشورش  سیاسی  نظام  کل  بر  طوالنی، 

باشد. داشته  سلطه 
جینپینگ شی 

کنگره  در  ساله   69 سیاستمدار  این 
حزب کمونیست بار دیگر به عنوان دبیرکل 

برای  را  خود  راه  و  شد  انتخاب  حزب  این 
در  ریاست جمهوری اش  دوره  سومین  آغاز 

کرد. هموار  آینده  سال  مارس  ماه 
او در سال 2018 محدودیت دو دوره ای 
تا  کرد  لغو  را  چین  در  ریاست جمهوری 
این  بر  می خواهد  که  هروقت  تا  بتواند 

کند. حکومت  کشور 
تا   2012 سال  در  کار  به  آغاز  از  شی 
را  قدرت  ضدفساد،  برنامه های  با  کنون 
اقتصاد  را در  در قبضه گرفته، نقش دولت 
گسترش  را  چین  ارتش  کرده،  پررنگ تر 

است. داده 
پس از یک دوره تصمیم گیری مشورتی، 
دوره  سومین  که  می شود  گفته  حاال 
معنای  به  جینپینگ  شی  ریاست جمهوری 

است. یک نفره  حاکمیت  به  بازگشت 
لی کیانگ

حزب  در  شانگهای  بخش  رئیس  این 
شی  اعتماد  مورد  افراد  از  که  کمونیست 
حزب  ارشد  مقام  دومین  به  حاال  است، 
جلسات  در  زیاد  احتمال  به  و  یافته  ارتقا 
کنگره خلق چین در ماه مارس سال آینده 
انتخاب  کشور  این  نخست وزیر  عنوان  به 

شد. خواهد 
اگر این اتفاق بیافتد، یک سنت قدیمی 
به  که  کسی  اینکه  می شود،  شکسته  چین 
باید  می شود،  انتخاب  نخست وزیر  عنوان 
سابقه فعالیت به عنوان معاون نخست وزیر 

را در کارنامه داشته باشد.
 63 نوظهور  چهره  این  دیدگاه های 
سال  در  او  است.  بحث برانگیز  هم  ساله 
ماه  دو  به مدت  را  منطقه شانگهای  جاری 
دسترسی  قطع  باعث  که  کرد  قرنطینه 

شد. دارو  و  غذا  به  آن  شهروندان 
دانشگاه  در  استادیار  یک  ژانگ،  یانگ 
انتخاب  این  نوشت:  توییتر  در  واشنگتن 

حزب  )در  ارتقا  برای  که  می دهد  نشان 
محبوبیت  از  مهم تر  وفاداری  کمونیست( 
نتوانست  شانگهای  قرنطینه  فاجعه  است. 
مانع رشد لی کیانگ شود، زیرا او با وجود 
شی  دستورات  مستقیما  انتقادات،  همه 

کرد. اجرا  را  جینپینگ 
 2007 تا   2004 سال های  در  که  شی 
افراد  از  بود،  جینپینگ  شی  دفتر  رئیس 
آن  در  جینپینگ  شی  اوست.  عالقه  مورد 

بود. جه جیانگ  منطقه  رئیس  زمان 
ژائو لجی

ضدفساد  ناظر  نهاد  سابق  رئیس  این 
حزب کمونیست در دفتر سیاس حزب ابقا 
کمیته  این  در  سه  شماره  مقام  به  و  شده 

یافت. ارتقا 
رئیس  عنوان  به  ژائو  پیشین  منصب 
کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب 
یک  به  را  او  فساد،  با  مقابله  در  کمونیست 
جینپینگ  شی  کارزار  در  کلیدی  چهره 
تبدیل  حزب  اعضای  کردن  همراه  برای 

است. کرده 
ملی  کنگره  ریاست  مسیر  در  حاال  ژائو 
تشریفاتی  نهاد  یک  دارد،  قرار  چین  خلق 
قانون گذار که تنها یک بار در سال تشکیل 
آن پشت  مهم  و تصمیمات  جلسه می دهد 
کوچکش  کمیته  این  توسط  بسته  درهای 

می شود. اتخاذ 
دو  در  حزب  دبیر  باسابقه  مدیر  این 
منطقه بوده و از سال 2012 نیز در کمیته 

دارد. حضور  دائمی 
هونینگ وانگ 

این نظریه پرداز کارکشته از سال 2017 
از  حاال  و  دارد  حضور  دائمی  کمیته  در 
شی  مشاور  مهم ترین  به  پنجم،  جایگاه 

است. یافته  ترفیع  جینپینگ 
متفکر  »مغز  به  که  ساله   67 مرد  این 

یک  شده،  معروف  حکومت«  تخت  پشت 
ایدئولوژی های  که  است  دانشگاه  استاد 
را  چین  سابق  رئیس جمهوری  سه 
معمار  او همچنین  است.  کرده  طرح ریزی 
افزایش  مسئول  و  چین«  »رویای  شعار 
خارجه اش  سیاست  در  چین  قطعیت 

. ست ا
»آمریکا  نام  به  خود  اثر  تازه ترین  در  او 
سقوط  که  می کند  استدالل  آمریکا«  علیه 
این  در  زیرا  است،  ناگزیر  متحده  ایاالت 
مانند  سرکشی  فرهنگی  ارزش های  کشور 

دارد. رواج  فردگرایی  و  انحطاط 
سای چی

مسئول  جینپینگ  شی  وقتی  که  او 
تحت  بود،  فوجیان  و  جه جیانگ  مناطق 
از  یکی  حاال  می کرد،  کار  شی  فرمان 
است. جینپینگ  شی  نزدیک  متحدان 
عنوان  به  ساله   66 سیاستمدار  این 
زمستانی  المپیک  پکن،  منطقه  رئیس 
و  کرد  برگزار  خوبی  به  را  پکن   2022
جینپینگ  شی  صفر«  »کووید  سیاست 
بدون  هم  آن  کرده،  اجرا  خوبی  به  هم  را 
داد. رخ  شانگهای  در  که  جنجال هایی 

روشنفکران  از  یکی  عنوان  به  او  از 
از  که  می شود  یاد  حزب  این  برجسته 
فوجیان  منطقه  شهر  نورمال  دانشگاه 
گرفته  سیاسی  اقتصاد  دکترای  مدرک 
است. سای چی همچنین خود را به عنوان 

است. کرده  ثابت  توانمند،  مدیر  یک 
عمومی  دبیرخانه  رئیس  عنوان  به  او 
امور  بر  و  کرده  فعالیت  کمونیست  حزب 
داشت. خواهد  نظارت  حزب  این  روزانه 

شوئه سیانگ
به  ساله   60 سیاستمدار  این  ارتقای 
تحلیلگران  از  بسیاری  برای  دائمی  کمیته 

بود. پیش بینی  قابل 

او که از سال 2017 رئیس دفتر مرکزی 
مهم ترین  از  یکی  است،  کمونیست  حزب 
در  را  حزب  این  بوروکراتیک  مناصب 
اختیار داشته و کنترل زیادی بر اطالعات 
است.  کرده  کسب  مقامات  به  دسترسی  و 
مقاماتی  اندک  از  یکی  معموال  دینگ 
کنار  در  حساس  نشست های  در  که  است 
دبیرکل حزب حضور دارد و به همین دلیل 
به او لقب  »آلِتر ایگوی شی« ) شی دوم( و 

داده اند. را  شی«  »رئیس دفتر 
و  منطقه ای  سطح  در  هرگز  دینگ 
فرمانداری فعالیت نکرده و به نظر می رسد 
پاداش  تنها  شورا  این  در  عضویتش 

باشد. جینپینگ  شی  به  وفاداری 
او در سال های 2007 تا 2008 که شی 
نظر  تحت  بود،  شانگهای  منطقه  رئیس 
 2013 سال  در  شی  می کرد.  فعالیت  وی 
تا منشی شخصی  او را به پکن منتقل کرد 

باشد. خودش 
لی شی

است  گواندونگ  منطقه  رئیس  شی  لی 
برای  کمیته  عضو  عنوان  به  او  انتخاب  و 

نبود. عجیب  ناظران 
را  او  که  ساله   66 سیاستمدار  این 
شی  اعتماد  مورد  افراد  و  نزدیکان  از 
 1980 دهه  از  می دانند،  جینپینگ 
پدر  نزدیکان  از  یکی  منشی  که  میالدی 
او  شد.  آشنا  او  با  بود،  جینپینگ  شی 
شانشی،  در  قدرت  پایگاه  یک  همچنین 
ایجاد  جینپینگ  شی  اجدادی  منطقه 

. کرد
مرکزی  کمیته  رئیس  عنوان  به  حاال  او 
است،  شده  انتخاب  انضباطی  نظارت 
ضدفساد  نظارتی  نهاد  که  کمیته ای 
باالیی  قدرت  از  و  بوده  کمونیست  حزب 

► است.«/ایسنا     برخوردار 

الجزیره 

●  عالیترین چهره های تصمیم  گیر در چین    ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک 68  فرعی از 11238 اصلی واقع در بخش 
اله  سیف  فرزند  اسمعیلیان  حسن  محمد  بنام  که   42 پالک   –  47 کوچه   – کلهری  اراضی  قم  ثبت  یک 
طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می 
 1/14688 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 
الی   8/5 1401/08/29  ساعت  مورخ  یکشنبه  روز  در  تحدیدحدود پالک مذکور   1400/10/29   -
مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12
و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. 
ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20
با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح  از تسلیم اعتراض  مدت یک ماه پس 

 )15754 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی 
 1401/08/04 انتشار:  تاریخ 
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10473 اصلی واقع در  از  27/790  فرعی  به  پالک  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
منزل   – الزمان  صاحب  مسجد  از  بعد   – روحانی  شهید  خیابان   - خرداد   15 اراضی  قم  ثبت  یک  بخش 
 3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  محمد  فرزند  نوروزی  علی  بنام  که   7 پالک   – چهارم 
لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  از طرفی مطابق  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   13 ماده 
دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/02   -  1/8120 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا 
مورخ 1401/08/30  ساعت 8 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و 
20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب  اعتراضات مجاورین طبق ماده 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25

 )15753 الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 
 1401/08/04 انتشار:  تاریخ 
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چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک 265  فرعی از 10875 اصلی واقع در بخش 
یک ثبت قم اراضی قم – خیابان عطاران - کوچه 13- پالک 8 که بنام 1- حسن 2- مجید هردو سامری  
فرزندان حسین می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف  نیامده 
از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/8111 
 12 الی   8 ساعت    1401/08/29 مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/02   -
یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح 
نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت 
 20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی 
قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/25 متعرض ظرف مدت یک 
را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه 

نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف 15752( 
 1401/08/04 انتشار:  تاریخ 
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◄    سوال کردن یکی از قوی ترین ابزارهای 
توجه  با  بنابراین  است،  منطقی  و  عاقالنه  تفکر 
سوال  دریافت،  توان  می  تفکر  بنیادی  نقش  به 
موفقیت،  کلید  شاه  ای  زمینه  هر  در  کردن 

است. انسان  سعادت  و  خوشبختی 
است  معتقد  ارسطو  پرسشگری،  اهمیت  در 
پرسشگری  عقالنیت،  های  پایه  از  یکی  چون 
است، پس انسان به اندازه ای که پرسش، نقد 
اساسی  کارکرد  و شک می کند خردمند است. 
ویژگی  از  یکی  که  است  حدی  تا  کردن  سوال 
کنجکاوی  حس  نوزادی،  همان  از  انسان  های 
آن،  تقویت  و  رشد  جای  به  اما  است  پرسش  و 
تربیت  دلیل  به  روشنگرانه  و  عمیق  حس  این 
حس  نداشتن  و  حوصلگی  بی  نادرست، 
کودکی  همان  از  فرزندان  مقابل  در  مسوولیت 

شود. می  سرکوب 
خوشحال  اینکه  جای  به  والدین  برخی 
به  را  خود  رشد  مراحل  فرزندشان  باشند 
خود  فرزند  سواالت  از  کند،  می  طی  سالمت 
فضول  کودکشان  کنند  می  تصور  و  شده  کالفه 
او  که  حالی  در  دارد  کار  چیزی  هر  به  و  است 
دنیای  شناخت  و  یادگیری  حال  در  پرسش  با 

است. خود  اطراف 
پیمان  دکتر  با  گو  و  گفت  در  مقاله  این  در 
کودک  تخصص  فوق  روانپزشک،  هاشمیان، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار  و  نوجوان  و 
حس  پرورش  و  رشد  چگونگی  به  صرفا  مشهد، 
پردازیم. می  نوجوانی  و  کودکی  در  پرسشگری 
شود  می  آغاز  سنی  چه  از  کنجکاوی   ●
به دنبال  ویژگی، کودک کنجکاو  این  و طبق 

؟ چیست
دقیقا  ما،  شخصیتی  های  ویژگی  از  یکی 
میزان  تدریج  به  است.  کنجکاوی  تولد  بدو  از 
کنجکاوی افزایش پیدا می کند. در واقع هدف 
جدید  پدیده  یک  جوی  و  جست  کنجکاوی  از 

و  کنجکاوی  طریق  از  ها  بچه  واقع  در  است. 
تقویت  هستند.  آموختن  حال  در  جو  و  جست 
سودمندی  اثرات  ها  بچه  کنجکاوی  جنبه 
هر  داشت.  خواهد  سعادتشان  و  موفقیت  در 
های  آدم  بدانند  دارند  دوست  ها  بچه  چند 
است  اطرافشان  در  چیزی  هر  و  دوروبرشان 
به  دادن  اجازه  این  اما  دارند،  ویژگی هایی  چه 
به هر چیزی دست  ها  بچه  که  نیست  معنا  این 
بزنند. یک کودک باید بداند به هر چیزی نباید 
درست  مرز  یک  باید  دلیل  همین  به  زد.  دست 
کودکمان  که  باشیم  این  دنبال  به  هم  کنیم، 
دیگر  طرف  از  و  بگردد  جدید  چیزهای  دنبال 
او  برای  را  کنجکاوی  مقررات  حدود  باید  نیز 

کنیم. مشخص 
بچه  کنجکاوی  دامنه  سن،  افزایش  با   ●

کند؟ می  تغییری  چه  ها 
شش  تا  ماهگی  سه  در  کودکان  کنجکاوی 
متر  یک  حوش  و  حول  در  معموال  ماهگی 
معموال  ماهگی  نه  تا  ماهگی  شش  ازت  است. 
در  معمولی  اتاق  یک  در  خودشان  پیرامون  در 
جدید  چیزهای  دنبال  متری  سه  دو،  فضایی 
ماهگی  دوازده  تا  ماهگی  نه  از  گردند.  می 
کنجکاوی آنها از این فراتر رفته و دوست دارند 
و  کنجکاوی  مادر  و  پدر  محدوده  از  خارج  در 
تا  سال  یک  از  آن،  از  بعد  و  کنند  جو  و  جست 
در  کامال  دارد  دوست  کودک  سال،  نیم  و  یک 
کند.  کنجکاوی  مادر  و  پدر  محدوده  از  خارج 
بنابراین اگر می خواهیم کنجکاوی بچه خود را 
کنیم.  توجه  ها  ویژگی  این  به  باید  کنیم  تقویت 
برای نمونه در این فاصله ها به تناسب سن آنها 
آنها قرار  نگاه  وسایلی قرار دهیم که در معرض 

گیرد
دارند  دوست  طبیعی  طور  به  ها  بچه   ●
به هر چیزی دست بزنند اما والدین با امر و 
کنجکاوی  مانع  خود  های  نکن  بکن،  و  نهی 

چه  مشکل  این  حل  برای  شوند.  می  آنها 
کنید؟ می  پیشنهاد  راهکاری 

هر  به  دارد  دوست  طبیعی  طور  به  کودک 
نمی  هم  خطر  احساس  و  بزند  دست  چیزی 
ها  نکن  بکن،  این  از  پرهیز  برای  بنابراین  کند 
مادری  و  پدر  عنوان  به  ما  ها  محدودیت  این  و 
ما  خانه  اطراف  که  کنیم  کاری  باید  خوب 
و  خطرناک  وسایل  یعنی  باشد،  داشته  ساختار 
شکستنی را در اطراف آنها قرار ندهیم. به طور 
تربیت  باشد،  تر  ساده  ما  خانه  اندازه  هر  کلی 
آنجا  در  چیزی  زیرا  است  تر  ساده  آن  در  نیز 
آنها  و  شویم  مانعشان  مدام  ما  که  ندارد  وجود 

کنیم نهی  و  امر  را 
باید  ● حد و حدود کنجکاوی در بچه ها 

باشد؟ میزانی  چه  به 
کنجکاوی  برای  بعد  به  سالگی  دو  از  باید 
گوییم  می  مثال  کنیم.  درست  قانون  ها  بچه 
برای  خطرناک.  وسایل  از  استفاده  قانون 
بریم  می  را  بچه  کبریت،  از  استفاده  تمرین 
کند  جمع  هیزم  گوییم  می  او  به  شهر،  بیرون 

بزند. آتش  را  آن  و 
از  استفاده  داند  می  بچه  شیوه  این  به 
کبریت فقط در شرایط بیرون انجام می شود یا 
بزند  خطرناک  وسایل  به  دست  خواهد  می  اگر 
تا  بکنیم  مشخص  او  برای  را  قانونش  باید  ما 
البته  را  خود  کنجکاوی  تواند  می  که  کند  درک 

کند. برآورده  خاصی  قالب  و  قانون  طبق 
احساس  این  والدین  از  برخی  اوقات  گاهی 
چیزی  به  ها  بچه  ندهند  اجازه  اگر  که  دارند  را 
آیند. در  بار  بزنند ممکن است عقده ای  دست 
این صورت اگر نیاز به کنجکاوی آنها را برآورده 
کنیم، بچه پرتوقع بار آمده و دوست دارد به هر 
ایجاد  ما مشکل  برای  بعدا  و  بزند  چیزی دست 
در  را  ها  بچه  کنجکاوی  اینکه  برای  شود.  می 
را  قانون  این  باید  کنیم  پیاده  علمی  قالب  یک 

بگوییم. بچه  به  از دو سالگی طی شش مرحله 
با  تا  باشد  آماده  باید  فرزند  اول:  مرحله 
والدین خود ارتباط برقرار کرده و قانون را درک 

. کند
بچه  به  را  قانون  اسم  باید  دوم:  مرحله 
خیابان. از  عبور  قانون  مثال،  برای  بگوییم. 

بیان  به صورت جزیی  را  قانون  مرحله سوم: 
می  باال  قانون  توضیح  برای  مثال  برای  کنیم. 
ابتدا  حال  بده،  من  به  را  خود  دست  گوییم، 
و  کنیم  می  حرکت  کرده،  نگاه  را  چپ  سمت 

بعد سمت راست را نگاه می کنیم اگر ماشینی 
رویم.  می  خیابان  طرف  آن  به  آهسته  ندیدیم 
تواند  قانون می  با اجرای  او می فهمد  بنابراین 

کند. عبور  خیابان  از 
آنچه گفته شد  به  اگر کودک  مرحله چهارم: 

امتیاز می دهیم. او  به  عمل کرد 
را  او  نکرد  اجرا  را  قانون  اگر  پنجم:  مرحله 
از  بود  پرخطر  مورد  آن  اگر  کنیم.  می  تنبیه 
تنبیه های خشنی مانند محروم کردن و یا زمان 
سکوت استفاده می کنیم اما اگر رفتار بدش از 

مورد  صرفا  داشته  قصد  کودک  که  بود  مواردی 
توجه قرار گیرد و عمدی در کار نبوده می توان 
آن  کردن  جبران  مانند  سبکی  های  تنبیه  از 
او  رفتار  گرفتن  نادیده  یا  و  امتیاز  گرفتن  خطا، 

کرد. استفاده 
اجرای  مراحل  ما  وقتی  ششم:  مرحله 
زمینه ای  را در هر  به کنجکاوی  قوانین مربوط 
برای کودکان توضیح دهیم، او یاد می گیرد که 
قوانینی  طبق  صرفا  اما  کند  انتخاب  تواند  می 

► اند.    گرفته  نظر  در  برایش  والدین  که 

◄    باید توجه کرد که در صورتی که 
نیازهای روزانه مردان نیز مانند زنان، به 
غذایی  مواد  دریافت  طریق  از  علتی  هر 
مکمل هایی  از  باید  آنها  نشود،  تامین 
استفاده  است،  مردان  مخصوص  که 
است  ممکن  که  ایندرحالیست  کنند؛ 
بی توجه  موضوع  این  به  نسبت  مردان 

. شند با
هر  مغذی  مواد  منبع  اولین  باید  غذا 
میوه ها، سبزیجات،  از جمله  باشد.  فرد 
چربی،  بدون  پروتئین  کامل،  غالت 
بدون  یا  چرب  کم  لبنی  محصوالت 
و  لوبیاها  دانه ها،  آجیل،  چربی،  
پیروی  بدانیم که  باید  چربی های سالم. 
بهترین  متعادل  غذایی  الگوی  یک  از 
نیاز  مورد  مغذی  مواد  دریافت  برای  راه 
ویتامین ها  پروتئین،   از جمله  بدن شما 

است. معدنی  مواد  و 
متعادل  غذایی  الگوی  یک  از  اگر 
ندارید  کافی  خواب  نمی کنید،   پیروی 
ممکن  ندارید،  منظمی  بدنی  فعالیت  یا 
است سطح انرژی خوبی نداشته باشید. 

نیاز  مورد  مغذی  مواد  تمام  که  هنگامی 
مقادیر  در  یا  نمی کنید  دریافت  را  خود 
نمی کنید،  دریافت  را  آن ها  توصیه شده 
با  مقابله  در  است  ممکن  نیز  شما  بدن 

بیماری ها دچار مشکل شود و در نتیجه 
برای   غذایی  مکمل های  است  ممکن 
دریافت  مواد مغذی ضروری باشند. اما 
ارائه دهندگان  با  مکمل،  مصرف  از  قبل 

خود  پزشک  و  بهداشتی  مراقبت های 
که  است  مهم  همچنین  کنید.  صحبت 
مکمل ها،  مصرف  تصمیم گیری  از  قبل 
بیشتر  آنها  بودن  و مفید  ایمنی  در مورد 

بدانید.
در  باید  مردان  جمله  از  افراد  همه 
مکمل ها  کنند.  دقت  مکمل ها  انتخاب 
و  کنید  داروخانه ها خریداری  از  فقط  را 

دقت کنید که آرم سازمان غذا و دارو را 
باشند. داشته 

که ممکن  دارد  دالیل مختلفی وجود 
توصیه  مردان  برای  مکمل ها  است 
از: عبارتند  دالیل  این  از  برخی  شود. 
سالمت استخوان: کلسیم و ویتامین 
سالمت  برای  کلیدی  مغذی  مواد  از   D
این  دریافت  از  اگر  هستند.  استخوان 
مواد مغذی عقب مانده اید، ممکن است 
ویتامین های  مولتی  از  جدا  مکملی  به 
مولتی  زیرا  باشید.  داشته  نیاز  معمولی 
کافی  کلسیم  حاوی  معمواًل  ویتامین ها 

نیستند. توصیه ها  کردن  برآورده  برای 
 1000 به  مردان  که  کرد  توجه  باید 
دارند.  نیاز  روز  در  کلسیم  میلی گرم 
 1200 به  سال   70 باالی  مردان 
نوجوانان  و  روز  در  کلسیم  میلی گرم 
نیاز  روز  در  کلسیم  میلی گرم   1300 به 

رند. دا
واحد   600 به  همچنین  مردان 
نیاز  روز  در   D ویتامین  بین المللی 
دارند. پس از 70 سالگی، این مقدار به 

افزایش می یابد.  D 800 واحد ویتامین 
مانند  کاروتنوئیدها  چشم:  سالمت 
در  است  ممکن  گزانتین  زآ و  لوتئین 
روی  باشند.  نقش داشته  سالمت چشم 
مانند  سبزیجاتی  و  میوه ها  گنجاندن 
طالبی،  هویج،  اسفناج،  پیچ،  کلم 
در  بروکلی  کلم  و  شیرین  زمینی  سیب 

کنید. تمرکز  خود  روز  وعده های 
که  کنند  دقت  باید  مردان 
حاوی   که  کنند  مصرف  را  مکمل هایی 
در  عنصر  این  زیرا  نباشد.  آهن  عنصر 
صورتی که مردان دچار مشکل نباشند، 
باشد. مشکل ساز  مردان  برای  می تواند 
جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  اعالم  بنابر 
گرفتن  نظر  در  هنگام  بهداشت،  وزارت 
توجه  غذاها  به  باید  غذایی  مکمل های 
ماده  یک  حد  از  بیش  مصرف  کرد. 
جدی  تهدیدهای  است  ممکن  غذایی 
به  کمک  برای  باشد.  سالمتی  برای 
قبل  خود  روزانه  غذایی  الگوی  ارزیابی 
متخصص  یک  با  مکمل،  رژیم  شروع  از 
تغذیه معتبر مشورت کنید. /  ایسنا   ►
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 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.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
آقای   1399114430002001411 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010128 شماره  رأی  1ـ 
حسینعلی شیری فرزند قربانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 95  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 28 فرعی 1 فرعی از 1945 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی 

متقاضی که در صفحه 248 دفتر 527 بنام ایشان ثبت گردیده است.)م الف 15031( 
آقای   1400114430002001076 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010159 شماره  2-رأی 
محمدرضا آهنگری بجندی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 52/13 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1916 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی شماره 11374مورخ 1395/12/26 دفترخانه 94 قم.) م الف 15032(
آقای   1401114430002000666 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010618 شماره  رأی  3ـ 
به مساحت 114/50 مترمربع  بنا شده  آن احداث  فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین که در  پور  علی حسن 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1741 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

 )15033 الف  قم.)م   16 دفترخانه   1400/9/27 مورخ   119968 شماره 
خانم   1401114430002000733 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010379 شماره  رأی   -4
مساحت  به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  در  قلی  فرزند  محمدی  مرادی  فاطمه 
49/72 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 33 فرعی از 2542 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی 
متقاضی طبق سند قطعی 10318 - 1387/02/08 دفتر 47 قم که ذیل ثبت 27210 صفحه 468 دفتر 158 

ثبت گردیده است.)م الف 15034( 
خانم   1401114430002000122 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002009934 شماره  رأی   -5
سکینه نوری فرزند قربانعلی در ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 58/70 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره 135فرعی از 1877 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی ذیل ثبت 

31721 صفحه 565 دفتر 184.) م الف 15035( 
آقای   1400114430002000459 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010523 شماره  رأی   -6
علی اسمعیل گنجه فرزند بهرام ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 124 مترمربع در 
و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از  2276  فرعی  از پالک شماره  قسمتی 

الف 15036(  9.)م  دفتر  بیگدلی صفحه 397  مهری  از  الواسطه 
خانم   1401114430002000574 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010553 شماره  رأی   -7
مریم نعمتی فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 65/10  
مترمربع در قسمتی از پالک شماره70 فرعی از 2602 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

سند قطعی شماره 46626 مورخ 1400/12/28 دفترخانه 46 قم.)م الف 15037(
آقای   1401114430002000573 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010552 شماره  رأی   -8
بهرامعلی اروجی فرزند رجبعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2602 از  فرعی  شماره70  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    65/10

)15038 الف  قم.)م   46 دفترخانه   1399/8/27 مورخ   42749 شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
خانم   1400114430002001661 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010516 شماره  رأی   -9
مهناز شازده احمدی فرزند اسمعیل ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره 3 فرعی از  2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از وراث لطفعلی بیگدلی.)م الف 15039(

آقای  پرونده کالسه 1400114430002001462  به  10- رأی شماره 140160330002010515 مربوط 
بنا شده بمساحت 120مترمربع در  اکبرعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  پور فرزند  فیروز حسین 
قسمتی از پالک شماره فرعی از  2174 مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 3121 اصلی تبدیل 
از محمدرضا شاکری صفحه 130  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

 )15040 الف  دفتر36.)م 
11- رأی شماره 140160330002010546 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000768 مارال 
صادقی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 215 فرعی از  1953 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

مراد خدارحمی صفحه 42 دفتر159.)م الف 15041(
پرونده کالسه 1401114430002000444 خانم  به  12- رأی شماره 140160330002010567 مربوط 
طاهره میوه چیان فرزند غضنفر  در ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 500 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 9 فرعی از  2563 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی 

که در صفحه 286 دفتر 567 بنامش ثبت گردیده است.)م الف 15042( 
آقای  پرونده کالسه 1401114430002000648  به  13- رأی شماره 140160330002010511 مربوط 
علی واثق خیبری فرزند توکل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است  
بمساحت 73 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 5 فرعی از  2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از محمدرضا الیاسی مالک رسمی که مالکیت ایشان در صفحه 4 دفتر 326 بنامش ثبت 

گردیده است.)م الف 15043(  
پرونده کالسه 1401114430002000646 خانم  به  14- رأی شماره 140160330002010512 مربوط 
عفت دوستی فرزند عبدالحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است  
بمساحت 73 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 5 فرعی از  2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از محمدرضا الیاسی مالک رسمی که مالکیت ایشان در صفحه 4 دفتر 326 بنامش ثبت 

گردیده است.)م الف 15044(
  15- رأی شماره 140160330002010568 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000501 خانم 
به مساحت  بنا گردیده است  احداث  آن  در  زمین که  الله در ششدانگ یک قطعه  فرزند صفوه  حلیمه غالمی 
59/71 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2185 و 2186 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 
2186 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از آقای کرمعلی باباخان مالک رسمی که 

مالکیت ایشان ذیل شماره 2903 صفحه 343 دفتر 23 ثبت گردیده است.)م الف 15045( 
 1401114430002000506 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002010566 شماره  رأی   -16
به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  اله   فرزندقدرت  محسنی  مصطفی  آقای 
مساحت140 مترمربع در قسمتی از پالک شماره باقیمانده 2319- اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 
372 فرعی از 2319 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی متقاضی که ذیل ثبت 69877صفحه 260 

دفتر 373 ثبت گردیده است.)م الف 15046( 
آقای  پرونده کالسه 1398114430002002673  به  17- رأی شماره 140160330002010588 مربوط 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  علی  فرزند  شادی  اکبرزاده  رضا  غریب 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از 2111و2111/10  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   140/27
و  مترمربع  بمیزان 55  اصلی  دفتر507 پالک 2111/10  اسدی صفحه 134  نقی  از علی  عادی  نامه  مبایعه 

  )15047 الف  اصلی.)م   2111 پالک  زند  اکبر  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  الباقی 
آقای  پرونده کالسه 1399114430002001070  به  18- رأی شماره 140160330002010129 مربوط 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسینعلی  فرزند  بزچلوئی  خسروبیکی  علیرضا 

70/80 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1964 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از براتعلی گل محمدی راشد صفحه 393 دفتر 534.)م الف 15048( 

آقای  پرونده کالسه 1400114430002001893  به  19- رأی شماره 140160330002010619 مربوط 
در  77مترمربع  مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  شیرمحمد  فرزند  زارعی  محمد 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 2303 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت 

دفتر الکترونیک.) م الف 15074(  
آقای  پرونده کالسه 1400114430002001494  به  20- رأی شماره 140160330002007753 مربوط 
در  مترمربع  به مساحت 100/79  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  باقر ششدانگ قطعه  فرزند  باقری  حسین 
قسمتی از پالک شماره فرعی از باقیمانده 2099 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2099/37 اصلی 
تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مسلم میرزائی صفحه 518 

دفتر 423.)م الف 15075( 
آقای  پرونده کالسه 1401114430002000116  به  21- رأی شماره 140160330002010377 مربوط 
ابوالفضل عسگری فرزند ایمانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
48 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 72 فرعی از 1946اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از صاحبعلی احمدی براتی مالک رسمی که مالکیت ایشان در صفحه 455 دفتر 74 ثبت گردیده 

است.)م الف 15076( 
آقای  پرونده کالسه 1400114430002002348  به  22- رأی شماره 140160330002010502 مربوط 
اسمعیل روح پرور فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده 
است به مساحت 68 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 5 فرعی از 1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اسالم الدین رستگار جویباری که مالکیت رسمی ایشان به موجب سند قطعی 

54232 - 1364/12/12 دفتر 5 قم در پرونده ثبتی موجود می باشد.)م الف 15077( 
پرونده کالسه 1400114430002002349 خانم  به  23- رأی شماره 140160330002010503 مربوط 
فهیمه محمدی فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده 
از 1876اصلی واقع در بخش دو ثبت قم  از پالک شماره 5 فرعی  است به مساحت 68 مترمربع در قسمتی 
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اسالم الدین رستگار جویباری که مالکیت رسمی ایشان به موجب سند قطعی 

54232 - 1364/12/12 دفتر 5 قم در پرونده ثبتی موجود می باشد.)م الف 15078(
پرونده کالسه 1401114430002000524 خانم  به  24- رأی شماره 140160330002010565 مربوط 
مساحت  به  است  گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  عبدالعلی  فرزند  لر  قره  اشرف 
60 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1967اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از خانم کبری حاجی وند مالک رسمی طبق سند قطعی موجود در پرونده ثبتی به شماره 95379 - 

1384/01/31 دفتر 12 قم.) م الف 15079( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاریخ  از  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و بهار(

تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/08/04
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/08/21

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

● کوتاهی مدیران در اجرای مصوبات به عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد   ●
نباید  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار      ◄
داشته  کوتاهی  مصوبات  اجرای  در  دستگاهی 
مواردی،  چنین  بروز  صورت  در  گفت:  باشد، 
به  فعل  ترک  عنوان  به  مربوطه  دستگاه  مدیر 

شد. خواهد  معرفی  قضایی  دستگاه 
کارگروه  در  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
سالن  در  که  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات 
اضافه  آب  درخواست  مصوبه  خصوص  در  شد، 
به  باتوجه  کرد:  اظهار  بتن،  تولید  شرکت  یک 
مواجه هستیم،  با مشکالتی  آب  در حوزه  اینکه 
مدیرعامل  حضور  با  محدودتر  جلسه  یک  طی 
شرکت آب و فاضالب و نماینده ای از این شرکت 

تکلیف  تعیین  باید  درخواست  این  خصوص  در 
شود.

برای  دقیقی  شاخصه های  اینکه  بیان  با  وی 
تنظیم  باید  شرکت ها  بحرانی  وضعیت  تشخیص 
شود، مطرح کرد: خوشبختانه صنعت در استان 
قم وضعیت نسبتا خوبی داشته و مشکالت حاد 

نداریم. کارگری 
تمام شرکت ها  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
باید در سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی 
با شاخص های واحد درجه بندی شوند، عنوان 
و  دولتی  سازمان های  از  که  شرکتی  هر  کرد: 
تا  شده  تجمیع  باید  دارد،  مطالبه  دولتی  نیمه 
شود. پیگیری  استان  مدیریت  مجموعه  توسط 

در  اسناد  ثبت  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
خوبی  سرعت  اسناد  تکلیف  تعیین  موضوع 
دارد، خاطرنشان کرد: باید بحث موضوع تعیین 
معاونت  توسط  واحدهای صنعتی  اسناد  تکلیف 

شود. پیگیری  استانداری  اقتصادی 
زمان بر  مشکل  اینکه  به  اشاره  با  شاهچراغی 
رفع  ملی  سطح  در  اسناد  تکلیف  تعیین  بودن 
باید هرچه  این حوزه  در  کرد:  ابراز  است،  شده 

شود. نتیجه گیری  و  برگزار  جلساتی  زودتر 
تولید  مسیر  در  موانع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بخش  شد:  یادآور  شود،  رفع  و  شناسایی  باید 
مردم  به  پاسخ گویی  در  دولت  در  تغییر  عمده 
است و باید این تغییر در جامعه محسوس باشد.

استاندار قم با اشاره به اینکه نباید دستگاهی 
در اجرای مصوبات کوتاهی داشته باشد، اضافه 
مدیر  مواردی،  چنین  بروز  صورت  در  کرد: 
به دستگاه  فعل  ترک  به عنوان  مربوطه  دستگاه 

شد. خواهد  معرفی  قضایی 
و  کرد  تاکید  تولید  موضوع  اهمیت  بر  وی 
مشخصی  زمان بندی  با  باید  مصوبات  گفت: 
را  آن  پیگیری  مقرر  مهلت  در  بتوانیم  تا  باشد 

دهیم. انجام 
شاهچراغی با بیان اینکه کاگروه تسهیل باید 
یک مجموعه پویا و موثر باشد، ابراز کرد: در این 
و  اجرایی  دستگاه های  مشکالت  باید  جلسات 

واحدهای تولیدی پیگیری و رفع شود.   ►

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قم گفت:      ◄
 250 حضور  با  استان  بانوان  توانمندی های  نمایشگاه 
تولیدکننده، )سوم آبان ماه( در محل دایمی نمایشگاه های 

می شود. برپا  قم 
با  گفت وگو  در  عبداللهی  زینب  ایرنا،  گزارش  به 
خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشگاه تا جمعه هفته جاری 
حوزه هایی  در  بانوان  نمایشگاه،  این  در  افزود:  برپاست، 
صنایع دستی،  غذایی،  محصوالت  دانش بنیان،  جمله  از 
پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی محصوالت خود را عرضه 
می کنند و انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور زنان 

کرد. خواهد  بازدید  آن  از  فردا  نیز  خانواده  و 
وی با اشاره به برنامه های حمایتی از کسب وکار بانوان، 
مشکالتی  از  یکی  محصوالت  فروش  و  عرضه  کرد:  اضافه 
در  که  هستند  مواجه  آن  با  تولیدکننده  بانوان  که  است 
تالش هستیم به صورت فصلی نمایشگاه هایی برای بانوان 

شود. برگزار  تولیدکننده 
2 مرکز خصوصی مشاوره کسب وکار  این که  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  می دهند،  ارایه  تولیدکننده  بانوان  به 
کسب وکارهای خانوادگی نیز در این مجموعه نمایشگاهی 

داشت. خواهیم 
که  دستگاه های  نمایشگاه  این  در  گفت:  عبداللهی 
خدماتی در حوزه اشتغال برای بانوان دارند از جمله بیمه و 

مالیات حضور خواهند داشت تا بانوان با روند این مسایل 
شوند. مطلع 

وی با بیان این که در خالل نمایشگاه از مدیران استانی 
و ملی دعوت شده تا توانمندی بانوان را از نزدیک مشاهده 
نیز  نوجوان  و  نمایشگاه غرفه کودک  این  در  افزود:  کنند، 

زنده  برنامه های  و  برپا  فرهنگی  فعالیت های  خالل  در 
شد. خواهد  اجرا  نیز  فرهنگی 

برگزاری  زمان  در  نیز  اصناف  کارشناسان  وی،  گفته  به 
قیمت  و  کیفیت  تا  داشت  خواهند  حضور  نمایشگاه 

کنند. ارزیابی  را  محصوالت 

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قم اضافه کرد: 
و  انجام  اطالع رسانی  برای  محیطی  و  شهری  فضاسازی 

بنر در سطح شهر نصب شده است.  150 از  بیش 
عرضه  دایمی  نمایشگاه  برپایی  از  همچنین  وی 
زندگی  بازارچه دایمی سبک  افزود:  و  محصوالت خبر داد 
حضور  زمینه  و  بنا  جمکران  مسجد  در  اسالمی  ایرانی 

شد. خواهد  فراهم  دارند،  تمایل  که  کسانی 
در  جمهور  رییس  معاون  خزعلی  انسیه  کرد:  بیان  وی 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فردا عالوه بر حضور 
در نمایشگاه توانمندی های بانوان، ساعت 15 نیز در آیین 
همچنین  و  خانواده  و  زن  دانشکده  تحصیلی  سال  آغاز 
بانوان  برای  حقوق  رشته  دکتری  دوره  پذیرش  کار  به  آغاز 

کرد. و مذاهب شرکت خواهد  ادیان  دانشگاه  در 
بانوان  به  قرض الحسنه  وام  فقره   1۰۰ پرداخت 

ه کنند لید تو
عبداللهی با اشاره به ارایه تسهیالت در راستای حمایت 
برای  تفاهم نامه ای  امسال  کرد:  بیان  تولیدکننده،  زنان  از 
حمایت از بانوان با بنیاد برکت منعقد و تاکنون 100 فقره 
شده  پرداخت  تولیدکننده  بانوان  به  قرض الحسنه  وام 

است.
تومان  میلیون   500 تا   20 از  تسهیالت  این  افزود:  وی 
بانوان  به  تومان  میلیارد  پنج  از  بیش  مجموع  در  که  بوده 

است. شده  پرداخت  تولیدکننده 
که  است  این  تسهیالت  ارایه  شرط  داد:  ادامه  وی 
کسب وکار  است  قرار  که  محلی  در  برکت  بنیاد  گر  تسهیل 
ارزیابی  را  بانوان  توانمندی  و  یابد  حضور  شود  راه اندازی 
اقساط  پرداخت  توانایی  از  فرد  که  شود  مشخص  و  کند 

است. برخوردار 
به گفته عبداللهی، حدود یک هزار فعال در رشته های 
بانک  به زودی  که  شده  شناسایی  قم  استان  در  مختلف 
اطالعات این تولیدکنندگان در قالب بانک اطالعاتی تهیه 

شد. خواهد 
برگزاری اجالسیه 13۰ شهید استان قم

وی با اشاره به برگزاری اجالسیه 130 شهید استان قم 
نیز گفت: این اجالسیه روز پنجشنبه هفته جاری در سالن 
بیداری اسالمی جامعه الزهرا)س( برگزار و از 14 خانواده 

شهید تجلیل خواهد شد.
استان  در  بار  نخستین  برای  اجالسیه  این  افزود:  وی 
قم برگزار می شود و در این راستا با 69 خانواده شهید زن 
مشاوران  و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  حضور  با  استان 

کرده ایم. دیدار  بانوان 
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قم اضافه کرد: 
در  هشتادی  دهه  دختران  اجتماع  جاری  آبان ماه   19 در 
مجموعه ورزشگاهی شهید حیدریان ترتیب می یابد.    ►

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قم:

● 2۵۰ تولیدکننده در نمایشگاه توانمندی های بانوان استان قم حضور دارند    ●


