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 تلفن: 09184480402

احکامی  در  علمیه  مدیرحوزه های      ◄
و  خارج  عالی،  سطوح  جدید  معاون  جداگانه، 
مجمع  رئیس  و  تبلیغ  معاون  تخصصی،  مراکز 
حوزه  مدیریت  قرآنی  علوم  و  تفسیر  تخصصی 

کرد. رامنصوب  قم  علمیه 
حوزه های  مدیر  اعرافی  علیرضا  الله  آیت 
جدید  معاون  جداگانه،  احکامی  در  علمیه 
حوزه  تخصصی  مراکز  و  خارج  عالی،  سطوح 
علمیه  حوزه  مدیریت  تبلیغ  معاون  قم،  علمیه 
علوم  و  تفسیر  تخصصی  مجمع  رئیس  و  قم 

کرد. منصوب  را  قم  علمیه  حوزه  قرآنی 
در  اعرافی  الله  آیت  گزارش،  این  اساس  بر 
اصغر  علی  والمسلمین  االسالم  حجت  حکمی 
معاون  عنوان  به  سال  دو  مدت  به  را  همتیان 
مدیریت  تخصصی  مراکز  و  خارج  عالی  سطوح 

کرد. منصوب  قم،  علمیه  حوزه 
مدیر  سوی  از  حکمی  در  همچنین 
المسلمین  و  االسالم  حجت  علمیه،  حوزه های 
عنوان  به  سال  دو  مدت  به  پور  مردان  حسین 

منصوب  قم  علمیه  حوزه  مدیریت  تبلیغ  معاون 
. شد

االسالم  حجت  حکمی  در  اعرافی  الله  آیت 
دو  مدت  به  را  حامدی  محمدرضا  والمسلمین 
مجمع  رئیس  و  مدیر  مشاور  عنوان  به  سال 
حوزه  مدیریت  قرآنی  علوم  و  تفسیر  تخصصی 

کرد. منصوب  قم  علمیه 
علمیه  حوزه های  مدیر  است:  گفتنی 
االسالم  حجت  خدمات  از  احکام  این  در 
عالی،  سطوح  معاون  در  حامدی  والمسلمین 
مرکز  در  ملکی  والمسلمین  االسالم  حجت 
والمسلمین  االسالم  حجت  و  تفسیر  تخصصی 
مدیران  همه  از  و  تبلیغ  معاونت  در  مالنوری 
این مجموعه ها در طول  کارشناسان و کارکنان 
► است.   کرده  سپاس گزاری  مسئولیت  مدت 

گفت:  استان  امداد  کمیته  مدیرکل      ◄
طرح  در  قم  استان  امداد  کمیته  مددکاران 
روستاهای  در  مددکاری  تخصصی  جهادی 
مهاجرت  از  پیشگیری  ساز  زمینه  قم، 
روستاها  در  آنها  بیشتر  ماندگاری  و  روستائیان 

. ند می شو
به گزارش ایسنا، دوشنبه نهم آبان ماه طی 
مدیرکل  راد،  مسعودیان  محسن  جلسه ای، 
جهادی  طرح  قم،  استان  امداد  کمیته 
قم  استان  در  نهاد  این  مددکاران  تخصصی 
دانست  کشور  مددکاری  در  عطفی  نقطه  را 
ناشناخته  های  ظرفیت  شناسایی  با  گفت:  و 
حمایت  تحت  های  خانواده  و  روستاها 
به  را  منطقه  فقر  توان  می  مناطق  این  در 
برای  مؤثرتری  گام های  و  شناسایی  درستی 

برداشت. منطقه  نیازمندان  توانمندسازی 
شهدای  ملی  کنگره  به  شدن  نزدیک  وی 
کرد:  تصریح  و  نشان  خاطر  را  قم  استان 
دفاع  دوران  شهدای  مانند  باید  هم  مددکاران 
مقدس، در این طرح ویژه، عملیاتی و جهادی 
شایسته ای  خدمات  ساز  زمینه  و  شوند  ظاهر 
آورند. فراهم  را  استان  روستایی  مناطق  برای 
طرح  این  مددکاران  از  راد  مسعودیان 
ناشناخته  های  ظرفیت  بررسی  با  تا  خواست 
ارائه  مناطق  این  از  کاملی  گزارش  روستاها 
از  با بررسی های عمیق و دقیق بتوان  تا  کنند 

کرد. پیشگیری  روستایی  های  مهاجرت 
قم  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
را  روستایی  های  خانواده  توانمندسازی 
مهاجرت  از  پیشگیری  برای  گام  نخستین 

مددکاران  کرد:  تأکید  و  عنوان  روستایی  های 
قم  استان  امداد  کمیته  تخصصی  و  جهادی 
روستا  در  روستائیان  ماندگاری  زمینه ساز  باید 

► باشند.  

انتصابات جدید در مدیریت حوزه علمیه قم

مدیرکل کمیته امداد:

مددکاران کمیته امداد قم، زمینه ساز ماندگاری 
روستائیان در روستاها باشند

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

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

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

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

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com
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مدیرکل راه آهن قم به برخی طرح های      ◄
و  نیز اشاره کرد  درحال اجرای راه آهن استان 
افزود: طرح اتصال ریلی منطقه ویژه اقتصادی 
با  سواریان  راه آهن  ایستگاه  به  سلفچگان 

اجراست. حال  در  درصدی   ۷۰ پیشرفت 
افزود:  ایرنا  با  گفتگو  در  دباغ  غالمحسین 
تعداد خروجی مسافر در مدت یاد شده امسال 
سال  مشابه  مدت  در  و  َتن   ۳۳۰ و  هزار   ۷۶۱

است. َتن   ۲۹۵ و  هزار   ۴۷۲ نیز  قبل، 
را مورد  این مدت  آمار ورودی مسافر در  وی 
جاری  سال  در  داشت:  بیان  و  داد  قرار  توجه 
۷۳۲ هزار و ۳۲۱ مسافر از طریق راه آهن وارد 
سال  برای  رقم  این  که  حالی  در  شدند،  قم 
قبل، ۴۵۴ هزار و ۵۴۳ می باشد، از این رو آمار 
 ۶۱ رشد  از  خروجی،  مانند  نیز  مسافر  ورودی 

است. برخوردار  درصدی 
مدیرکل راه آهن قم گفت: آمار ورود و خروج 
و  میلیون  یک  مهرماه  تا  ابتدای سال  از  مسافر 

۴۹۳ هزار و ۶۵۱ نفر است.
جابه جایی  آمار  به  اشاره  با  همچنین  دباغ 
خاطرنشان  نیز  تهران(   - )قم  حومه ای  مسافر 
از قم  َتن   ۳۳۱ ۳۳۶ هزار و  کرد: در این مدت 
با  مقایسه  در  که  کردند  سفر  تهران  مقصد  به 
۶۷۵ نفری که سال گذشته مسیر  ۲۰۹ هزار و 
از  نشان  که  ِسیر کردند،  با قطار  را  تهران   - قم 

دارد. افزایش  درصد   ۶۰
تعداد  درصدی   ۶۶ رشد  به  اشاره  با  وی 
این  نیز گفت:  به قم  از تهران  مسافر وارد شده 
هم  قبل  سال  و   ۵۳۹ و  هزار   ۳۱۹ امسال  آمار 

بوده است. َتن   ۳۱۰ و  هزار   ۱۹۲
مسافر  خروج  و  ورود  آمار  شد:  یادآور  وی 

تهران  و  قم  بین  که  مسافرانی  یا  حومه ای 
است. َتن   ۸۷۰ و  هزار   ۶۵۵ جابه جاشدند، 

دباغ با ذکر اینکه پنج رام قطار برای حرکت 
ساعت  شده،  گرقته  نظر  در  تهران  به  قم  از 
 ،۱۴:۴۵  ،۹  ،۴:۵۰ روزه  همه  را  آن  حرکت 
قطار  یک  افزود:  و  دانست   ۲۰:۳۰ و   ۱۸:۲۵
هم ساعت ۲۰ دقیقه بامداد جمعه از جمکران 

می کند. حرکت  تهران  طرف  به 
به  اشاره  با  همچنین  قم  راه آهن  مدیرکل 
گفت:  قم  به  تهران  از  حرکت  برای  قطار  رام   ۶

 ،۱۰:۲۰  ،۵:۲۰ قطارها،  این  حرکت  ساعت 
قطار  رام  یک  و  است   ۲۱:۳۰ و   ۱۷:۵۵  ،۱۵
به  تهران  از  پنجشنبه  روزهای   ۱۴ ساعت  نیز 
انجام  را  زائران  انتقال  کار  جمکران  طرف 

. هد می د
نرخ  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 

درصد   ۱۱۴ قبل  سال  که  لکوموتیو  بهره وری 
یافته است. ارتقا  درصد   ۱۱۷ به  امسال  بود 

سخنان  از  دیگری  بخش  در  مسئول  این 
راه  اجرای  درحال  طرح های  برخی  به  خود 
طرح  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  استان  آهن 
سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  ریلی  اتصال 
 ۷۰ پیشرفت  با  سواریان  راه آهن  ایستگاه  به 

اجراست. حال  در  درصدی 
ریلی سیلوی  اتصال  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  ساقه  آهن  راه  ایستگاه  به  نخعی  شهید 

طرح  گفت:  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۴۰
۳ خط با طول  توسعه خطوط ایستگاه ساقه از 
و  قبول  جهت  بلند  طول  با  خط   ۶ به  کوتاه 
به  ۹۰۰ متر  با طول  بلند  اعزام قطارهای متراژ 
دنبال  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۰ با  نیز  باال 

► می شود.  

گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل      ◄
بازار  وضعیت  خصوص  در  قم  دستی  صنایع  و 
دستی  صنایع  بازارچه  به  آن  تبدیل  و  قم  کهنه 
و  شده،  انجام  کار  درصد   ۷۰ حدود  گفت:  نیز 
کهنه  بازار  در  شغل  تغییر  هم،  بعد  به  این  از 
دستی  صنایع  معاونت  از  استعالم  نیازمند 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل 

است. دستی 
ایرنا،  با  گفتگو  در  ارجمندی  علیرضا 
بر  مبنی  سئوالی  به  پاسخ  در  همچنین 
برای  نظر گرفته شده،  در  امکانات  و  تسهیالت 
داشتن  با  افزود:هنرمندان  هنرمندان  این 
مالیات  از  عمده ای  سهم  پرداخت  از  مجوز 
به  نیز  گاز  و  برق  آب،  تعرفه  هستند،  معاف 
از  ارزانتر  که  می شود  محاسبه  صنعتی  صورت 

است. تجاری  قیمت 
تعدادی  هرسال  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
هنرمندان  بیمه  سهمیه  از  هنرمندان  از 
پایینی  بسیار  تعرفه  که  می کنند  استفاده 

دارد. دیگر  مشاغل  به  نسبت 

از  استفاده  جهت  هنرمندان  معرفی  وی 
اقدامات  دیگر  از  را  قیمت  ارزان  تسهیالت 
در  شرکت  گفت:  و  برشمرد  قشر  این  برای 
از  نیز  کشوری  و  استانی  نمایشگاه های 
صنایع  هنرمندان  برای  که  است،  برنامه هایی 

می شود. پیش بینی  دستی 
ارجمندی در ادامه یادآور شد: به طور کلی 
صنایع دستی مانند منبت کاری و کنده کاری 
محصول های  تولید  انگشترسازی،  چوب،  روی 
را  سهم  بیشترین  سرامیک  و  سفال  شیشه ای، 
آیتمی  ولی  دارند،  استان  اقتصادی  رونق  در 

ندارد. وجود  درآمد  میزان  سنجش  برای 
مورد  در  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
صنایع  محصول های  عرضه  بازارچه های  تعداد 
حاضر  درحال  کرد:  تاکید  استان  در  دستی 
بازارچه ای به صورت رسمی وجود ندارد،  هیچ 
قم  در  دستی  صنایع  فروشگاه   ۳۰ حدود  اما 

هستند. فعالیت  مشغول 
و  قم  کهنه  بازار  وضعیت  خصوص  در  وی 
گفت:  نیز  دستی  صنایع  بازارچه  به  آن  تبدیل 
به  این  از  و  شده،  انجام  کار  درصد   ۷۰ حدود 
نیازمند  کهنه  بازار  در  شغل  تغییر  هم،  بعد 
اداره کل  دستی  صنایع  معاونت  از  استعالم 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 

. ست ا
۶۰۰سال  از  بیش  عمر  با  قم  کهنه  بازار 
قاجاریه  و  صفویه  دوران  به  آن  قدمت  که 
ازجمله  صنایع دستی  کارگاه های  بازمی گردد، 
نجاری  خراطی،  چاقوسازی،  سنتی،  رنگرزی 
این  داده است.  را در خود جای  منبت کاری  و 
میراث  ملی  ثبت  به   ۷۶ سال  اواخر  در  بازار 
قم  کهنه  بازار  راسته های  در  و  رسید  فرهنگی 
مسجد  چند  و  چهارسوق  تیمچه ها،  سراها، 

دارد. قرار 

وی در پاسخ به این سئوال که برای استفاده 
امام  بزرگ  میدان  در  شمسه  بازار  ظرفیت  از 
اهل  مسجد  و  شهر  مرکزی  هسته  در  خمینی 
تبدیل  و  تهران   - قم  عوارضی  در  )ع(  بیت 
دستی  صنایع  عرضه  محل  به  مکان   ۲ این 
بازار  خصوص  در  گفت:  شده  انجام  کاری  چه 
شمسه کماکان بخش خصوصی صنایع دستی 
بانک  از  شمسه  مغازه های  خریداری  آماده 
کار  این  انجام  شرط  رو  این  از  می باشد،  شهر 
تا  چون  است،  بازار  این  برقی های  پله  نصب 
محدود  بسیار  زائران  و شد  آمد  کار،  این  انجام 
نخواهد  هنرمندان  برای  اقتصادی  توجیه  و 

داشت.
اهل  مسجد  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
پیاده  از  استفاده  بر  مبنی  توافقی  هنوز  بیت 
نگرفته  صورت  بازارچه  ایجاد  برای  مسجد  راه 

. ست ا
آخرین  سئوالی  به  پاسخ  در  ارجمندی 
 - قم  اتوبان  در  انگشتر  شهرک  طرح  وضعیت 
آن اختصاص  به  نیز  ۲۰ هکتار زمین  تهران که 
توسط  طرح  این  داشت:  بیان  شده  داده 
پایان  از  بعد  که  است  بررسی  حال  در  مشاور 
استان  برنامه ریزی  شورای  در  آن  ارائه  و  طرح 

شد. خواهد  انجام  بعدی  مراحل 
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون مصوبه های 
و  جمهور  رئیس  گذشته  سال  ماه  دی  سفر 
در  استان  به  سیزدهم  دولت  هیات  اعضای 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  حوزه 
 ۱۰ دستی  صنایع  حوزه  در  کرد:  بیان  دستی 
شهر  دبیرخانه  ایجاد  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 
اختصاص  دستی  صنایع  خانه  و  انگشتر  ملی 
امام  بیت  مجاورت  در  مکان  این  که  شد  داده 
حال  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۰ با  )ره( 

► است.    انجام 

شوراهای  و  روستایی  امور  مدیرکل      ◄
زیرساختی  رفع مشکالت  قم گفت:  استانداری 
دور  سفر  در  قم  استان  روستاهای  زیربنایی  و 
دوم رئیس جمهور به این استان در اولویت قرار 

دارد.
مورد  در  داشت:  اظهار  رحیمی  غالمرضا 
احصا  مشکالت  قم  استان  روستاهای  بیشتر 
حوزه  در  روستاها  مشکل  عمده  و  است  شده 
با  امیدواریم  که  است  زیرساخت  ارتباطات 
همکاری اداره کل ارتباطات استان این مشکل 

شود. برطرف 
نظر  از  روستاها  برخی  داد:  ادامه  وی 
اینترنت آنتن دهی ضعیف دارند از این رو از آن 
از  تعدادی  در  شد  مشخص  و  کردیم  بازدید  ها 
روستاها نیز آنتن دهی وجود ندارد و در برخی 

است. پایین  اینترنت  سرعت 
اینترنت  به  مربوط  را  مذکور  مشکالت  وی 
قم  استان  روستای   ۶۹ افزود:  و  کرد  ذکر  ثابت 
مشکل  دارای  ثابت  اینترنت  زیرساخت  مورد  در 

. هستند

رحیمی افزود: مشکل آنتن دهی اپراتورهای 
حضور  با  نشستی  در  هم  همراه  های  تلفن 
شود  می  بررسی  قم  استان  ارتباطات  مدیرکل 
روستا  هر  که  شد  خواهد  مشخص  نهایت  در  و 
برای تقویت اینترنت ثابت و همراه چقدر اعتبار 
نیاز دارد تا برای حل مشکل از بودجه استانی،  

شود. استفاده  جمهور  رئیس  سفر  و  ملی 
روستاهای  ساختی  زیر  مشکالت  دیگر  وی 
رئیس  دوم  دور  سفر  در  باید  که  قم  استان 
آب،  در حوزه  را  گیرد  قرار  بررسی  مورد  جمهور 
بنیاد  با  مرتبط  های  طرح  برخی  و  گاز  برق، 
مسکن عنوان کرد و گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان 
طرح  جرای  ا  و  روستایی  توسعه  برای  امسال 

است. شده  جذب  مسکن  بنیاد  های 
شوراهای  و  روستایی  امور  مدیرکل 
باالی  روستاهای  تعداد  افزود:  قم  استانداری 
بسیار  باشند  نداشته  گاز  که  استان  خانوار   ۲۰
کم است و در مورد روستای امامزاده اسماعیل 
اعتبار مورد  تا  نیز بررسی الزم صورت می گیرد 
نیاز را در قالب سفر رئیس جمهور جذب کنیم و 

با فاز بندی مختلف، طرح گازرسانی این روستا 
شود. انجام  نیز 

وی یادآور شد: در حال حاضر در حوزه های 

مورد  بودجه  برآورد  حال  در  زیرساختی  مختلف 
تا  هستیم  روستایی  مشکالت  رفع  برای  نیاز 
کل  بتوانیم  جمهور  رییس  سفر  انجام  از  پیش 

► کنیم.   احصا  را  نیاز  مورد  بودجه 
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مدیرکل راه آهن استان خبر داد: 

دیدار سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان با ورودی مسافر از راه آهن قم ۶۱ درصد رشد کرد
اعضای شورای شهر؛

انتقاد از عدم همراهی 
دستگاه های دولتی در 

بهره برداری از کتابخانه مرکزی قم
نهاد  با سرپرست  از اعضای شورای اسالمی شهر قم  در دیدار جمعی 
امکانات  و  زیرساخت  توسعه  به  نسبت  استان،  عمومی  کتابخانه های 

شد. تأکید  فرهنگی  مهم  مراکز  این 
حضور  با  قم  عمومی  کتابخانه های  نهاد  سرپرست  توکلیان  مهدی 
روح الله  رئیس،  نائب  مسگری  محمود  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  در 
شورای  اعضای  از  محرری  محسن  و  اخوان  مجید  سخنگو،  امراللهی 

کرد. گفت وگو  و  دیدار  قم  شهر  اسالمی 
حمایت،  به  نسبت  دیدار  این  طی  قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای   
آن ها  ارتقای  و  تأکید  شهر  عمومی  کتابخانه های  تجهیز  و  توسعه 
شهروندی  فرهنگ  ارتقای  و  شهری  بازآفرینی  در  مهم  مباحث  از  را 

یادکردند.
حقوق  تضییع  از  جلوگیری  برای  قم  شهر  شورای  اهتمام 

عمومی کتابخانه های 
مجید اخوان عضو شورای اسالمی شهر قم در این دیدار گفت: شورای 
زیادی  اهتمام   ،1400 سال  بودجه  تفریغ  قالب  در  قم  شهر  اسالمی 

نهاد کتابخانه های عمومی دارد. از تضییع حقوق  برای جلوگیری 
نهاد  بین  همراهی  و  تعامالت  حجم  بر  باید  داشت:  اظهار  وی 
کتابخانه های عمومی، شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری افزوده 

شود.
نیم  بحث  به  دولت  ورود  با  و   ۹۰ ابتدای دهه  از  کرد:  وی خاطرنشان 
مدیریت  کمک های  دریافت  از  عمومی  کتابخانه های  سهم  درصد، 
شهری زیاد مورد توجه نبوده است که ریشه این مشکالت تغییرات در 
قوانین ملی است و از ید اختیارات شورای اسالمی شهر خارج است.
قم  شهر  اسالمی  شورای  کرد:  ابراز  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
از  جلوگیری  برای  زیادی  اهتمام   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تفریغ  قالب  در 

دارد. عمومی  کتابخانه های  نهاد  حقوق  تضییع 
توسعه کتابخانه های عمومی از محورهای بازآفرینی شهری است
و  آموزش  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  امراللهی  روح الله 
فرهنگ را از مباحث مهم در بازآفرینی شهری یادکرد و اظهار داشت: 
و  آموزش  مهم  ابزارهای  از  عمومی  کتابخانه های  ارتقای  و  احداث 

است. شهری  بازآفرینی  و  پایدار  توسعه  در  عمومی  فرهنگ 
وی با اشاره به سابقه دیرینه کتابخانه ها در کشور، ادامه داد: بسیاری 
آیت الله  کتابخانه  مانند  کشور  کم نظیر  و  شاخص  کتابخانه های  از 
مرعشی نجفی)ره( در این شهر واقع شده و عالوه بر این تعداد بسیار 
اختیار  در  باال  علمی  غنای  با  نیز  تخصصی  کتابخانه های  زیادی 

دارد. قرار  اندیشمندان  و  پژوهشگران 
شهر  اسالمی  شورای  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
نهاد  قانونی  به وصول درآمدهای  بازآفرینی شهری نسبت  از جنبه  قم 

کرد. خواهد  تالش  ملی  و  محلی  بعد  در  کتابخانه ها 

قم،  شهر  مرکزی  کتابخانه  احداث  طوالنی  روند  از  انتقاد  با  وی 
هنوز  دهه  یک  از  بیش  باگذشت  کتابخانه  این  کرد:  خاطرنشان 
از  مراکز  این  توسعه  درحالی که  است،  نرسیده  بهره برداری  به 

می شود. محسوب  شهری  بازآفرینی  مهم  مأموریت های 
امراللهی یادآور شد: از مسئوالن استانی و مدیران شهری درخواست 
این مجموعه مهم فرهنگی  از  و بهره برداری  به تکمیل  می شود نسبت 

حمایت و اقدامات الزم را انجام بدهند.
انتقاد توکلی از عدم همراهی دستگاه های دولتی در بهره برداری 

از کتابخانه مرکزی قم
به  اشاره  با  دیدار  این  در  قم  عمومی  کتابخانه های  نهاد  سرپرست 
 ۱۲۰ روزانه  مراجعه  از  استان  سطح  در  عمومی  کتابخانه   ۲۴ فعالیت 

داد. خبر  فرهنگی  مراکز  این  به  نفر  هزار 
محل  از  کمکی  هیچ  گذشته  سال  هفت  طی  کرد:  تصریح  توکلیان 
مجموعه  پیش بینی شده  درآمدهای  سایر  و  شهرداری  بودجه  تفریغ 
نیافته  اختصاص  قم  عمومی  کتابخانه های  نهاد  به  شهری  مدیریت 

است.
از  بهره برداری  در  دولتی  دستگاه های  همراهی  عدم  از  انتقاد  با  وی 
تصریح  خمینی)ره(،  امام  خیابان  محدوده  در  قم  مرکزی  کتابخانه 
کرد: این کتابخانه از چند سال گذشته به خاطر عدم تأمین تجهیزات 

می خورد. خاک  آسانسور،  و  گرمایشی  و  سرمایشی 
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص توجه به زندگی 
ادبی»زالل  محفل  داشت:  اظهار  هنری،  قالب های  در  شهدا  مادران 
کتابخانه های  ادبی  محافل  همکاری  با  منظور  همین  به  قریحه« 

است. شده  راه اندازی  کشور  عمومی 
سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی قم گفت: کتابخانه امام خامنه ای 
را  نابینایان  ویژه  بریل  کتاب های  که  بوده  کشور  کتابخانه  تنها  قم، 

می دهد. قرار  هدف  جامعه  اختیار  در  و  تأمین  استاندارد  به صورت 
وی با تأکید بر آمادگی نهاد کتابخانه های عمومی قم در فرهنگ سازی 
این  ماندن  بی بهره  شد:  یادآور  شهروندی،  فرهنگ  مباحث  آموزش  و 
دغدغه های  از  شهرداری   ۶ ماده  پیش بینی شده  بودجه های  از  نهاد 

است. فرهنگی  نهاد  این  مهم 
در  علمی  مراکز  و  دانشگاه  باالی  تعداد  به  اشاره  با  همچنین  توکلیان 
با  باید  نیز  این شهرک  کتابخانه عمومی  یادآور شد:  پردیسان،  شهرک 
کتابخانه  احداث  برای  محلی  سریع تر  چه  هر  باال،  تقاضای  به  توجه 

شود. آغاز  آن  عمرانی  عملیات  و  تعیین 

دعوت از دانش آموزان قمی 
برای شرکت در پویش "ایران 
قوی" و "دنیای بدون استکبار"

»ایران  پویش  دو  برگزاری  از  قم  استان  دانش آموزی  بسیج  مسئول 
هفته  به مناسبت  استان  این  در  استکبار«  بدون  »دنیای  و  قوی« 

خبرداد. دانش آموز 
با  گفت وگو  در  شفیعی  علی اکبر  سرهنگ  تسنیم،  گزارش  به 
دانش آموزی  بسیج  سازمان  اصلی  رسالت  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
تحول  سند  چارچوب  در  آموزش وپرورش  در  تربیت  امر  به  کمک 

است. آموزش وپرورش  بنیادین 
و  معلمان  برای  دوره هایی  افزود:  قم  دانش آموزی  بسیج  مسئول 
شد  برگزار  انقالبی  و  مؤمن  جوان،  نسل  تربیت  هدف  با  دانش آموزان 

است. مدرسه محور  برنامه ها  تمام  که 
قم  استان  مدارس  در  دانش آموز  هزار   295 اینکه   بیان  با  وی 
عضو  استان  دانش آموزان  دوسوم  کرد:  تصریح  می کنند،  تحصیل 
بسیج   160 بسیج،   مقاومت  واحد  هستند،  800  دانش آموزی  بسیج 
دانش آموزان پیشگامان )متوسطه دوم( و 8 حوزه بسیج دانش آموزی 

است. فعال  استان  این  در 
افزود:  استان،  در  بسیج  هفته  ویژه برنامه های  به  اشاره  با  شفیعی 
عطرافشانی قبور مطهر شهدا، اهدای 670 بسته لوازم التحریر ایرانی 
دستجرد،  و  کهک  جعفریه،  مناطق  نیازمند  دانش آموزان  به  اسالمی 
در  سرود  اجرای  امنیت،  و  دانش آموز  شهدای  خانواده  با  دیدار 
مدارس، تبلیغات محیطی و فرهنگی، مسابقات فرهنگی و هنری، به 
صدا درآمدن زنگ استکبارستیزی در مدارس و شرکت در راهپیمایی 
قم  در  دانش آموزی  بسیج  هفته  برنامه های  جمله  از  آبان   13 یوم الله 

است.
نقاشی  ایستگاه  برپایی  داد:  ادامه  قم  دانش آموزی  بسیج  مسئول 
صالحین،  و  دفاعی  آمادگی  مربیان  با  نشست  پوستر،  نمایشگاه  و 
تشکیل هیئت اندیشه ورز فاطمی، اجرای برنامه »یک روز خوب و یک 
حس خوب« در همه مدارس استان با هدف حضور در گلزار شهدا و 
برنامه های روایتگری و سبک زندگی شهدا و سخنران پیش از  اجرای 
مناطقی  همه  در  دانش آموزان  از  یکی  توسط  جمعه  نماز  خطبه های 
است. جاری  هفته  برنامه های  دیگر  از  می شود  برگزار  جمعه  نماز  که 

جمله  از  رسانه  سواد  کارگاه  و  بصیرتی  نشست های  گفت:  وی 
یک هزار  یادواره  امسال  ماه  آبان   12 است،  بسیج  هفته  برنامه های 
مرکز  رییس  پوردستان  امیر  سخنرانی  با  دانش آموز  و  فرهنگی  شهید 
از  بعد  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  راهبردی  تحقیقات  و  مطالعات 

شد. خواهد  برگزار  علی)ع(  سید  امامزاده  در  مغرب  نماز 
دانش آموزان  آبان   13 راهپیمایی  در  شرکت  برای  داد:  ادامه  شفیعی 
حضرت  حرم   8 شماره  درب  اعظم)ص(  پیامبر  صحن  در  صبح   9

می کنند. حرکت  قدس  مصالی  به سمت  و  تجمع  معصومه)س( 
امسال  ماه  آبان   14 در  داد:  ادامه  قم  دانش آموزی  بسیج  مسئول 
برگزار  استان  مدارس  در  یادواره   481 و  یک هزار  هم زمان  به طور  نیز 
می باشد. قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  راستای  در  که  شد  خواهد 
وی به برگزاری 2 پویش »ایران قوی« و »دنیای بدون استکبار« اشاره 
و بیان کرد: برای پویش »ایران قوی« دانش آموزان می توانند با گرفتن 
عکس سلفی دسته جمعی، خانوادگی و یا انفرادی در راهپیمایی 13 
تا  را  خود  آثار  و  کنند  شرکت  مسابقه  این  در  ایران  پرچم  با  ماه  آبان 
پایان آبان ماه به آدرس @parvareshi5 در سامانه شاد ارسال کنند.

بدون  »دنیای  پویش  در  شرکت  برای  کرد:  خاطرنشان  شفیعی 
قتل عام  »عامل  سؤال   2 به  باید  دانش آموزان  نیز  استکبار« 
چه کسانی  فلسطینی  و  افغانستانی  عراقی،  یمنی،  دانش آموزان 
هستند؟ فاصله کشور آمریکا با جمهوری اسالمی ایران چند کیلومتر 
کلیپ  صورت   2 به  چیست؟«  به دنبال  آسیا  غرب  منطقه  در  و  است 
بسیج  مقاومت  حوزه های  به  ماه  آبان  پایان  تا  مکتوب  یا  90ثانیه ای 

کنند. ارسال 

مدیرکل نوسازی مدارس استان:
۳۸ میلیارد تومان برای تجهیز 

مدارس قم هزینه شد
راستای  در  گفت:  قم  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
تومان  میلیارد   ۳۸ جاری،  تحصیلی  سال  برای  مدارس  آماده سازی 

شد. هزینه  استان  این  مدارس  تجهیز  برای 
نوسازی،  اداره کل  ماموریت های  از  یکی  افزود:  اجتهادی  احمدرضا 
اداری،  تجهیزات  تامین  و  تهیه  استان،  مدارس  تجهیز  و  توسعه 

است. مدارس  برای  نیاز  مورد  سمپاد  و  هنرستانی  کالسی، 
وی اضافه کرد: در این راستا با بهره گیری از تجربیات و دانش فنی، 
به  تحویلی  تجهیزات  کیفیت  ارتقاء  در  شگرف  تحولی  جاری  سال  در 
مدارس  تجهیزات  عرصه  در  بی نظیر  سالی  و  گرفت  صورت  مدارس 

خورد. رقم 
مدارس،  تجهیزات  اعتباری،  بخش  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
بخش  اعتبار  که  به طوری  نمود  تجربه  را  برابری  چهار  از  بیش  رشدی 
میلیارد   ۳۸ حدود  به   ۱۳۹۹ سال  در  تومان  میلیارد   ۹ از  تجهیزات 

رسید.  ۱۴۰۰ سال  در  تومان 
پروژه   ۲۹ جدید،  تحصیلی  سال  در  گفت:  همچنین  اجتهادی 
به  استان  این  در  مترمربع   ۷۰۰ و  هزار   ۴۲ زیربنای  با  آموزشی 
کالس   ۲۱۶ با  مدرسه   ۲۶ شامل  پروژه ها  این  که  بهره برداری  رسید 
درس، یک استخر، یک اردوگاه فرهنگی آموزشی و یک نمازخانه بود.
یک  هنرستان،  کارگاه   ۲ و  استخر  یک  مدرسه،   ۷ کرد:  اضافه  وی 
و  تحصیلی  سال  آغاز  با  نمازخانه  یک  و  توان بخشی  مرکز  و  کارگاه 

شد. افتتاح  مهرماه  اواخر  تا  نیز  مدرسه  چهار 
به  نیز  آموزشی  فرهنگی  اردوگاه  یک  و  مدرسه   ۱۱ داد:  ادامه  وی 
شرط تامین اعتبار تا دهه فجر امسال در اختیار آموزش وپرورش قرار 

می گیرد.
مدیرکل نوسازی مدارس قم بیان کرد: ۴ مدرسه در شهرستان کهک، 
یک  قنوات،  بخش  در  مدرسه  یک  جعفریه،  شهرستان  در  مدرسه   ۲
به  قم  شهر  در  پروژه ها  و  مدارس  سایر  و  سلفچگان  بخش  در  مدرسه 

می رسد. بهره برداری 

خبـر خبـر

مدیرکل میراث فرهنگی قم تاکید کرد:

تغییر شغل در بازار کهنه نیازمند استعالم است 

مدیرکل امور روستایی استانداری قم:

رفع مشکالت زیرساختی روستاهای قم در 
سفر دور دوم رئیس جمهور اولویت دارد



با  مدیرکل سازمان بهزیستی استان قم گفت:      ◄
طریق  از   ۱۵ ماده  بانوان  کمپ  استانی  پیگیری های 

است. احداث  درحال  ملی  اعتبارات 
مهدی پهلوانی ستوده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
کمپ  به  نسبت  نیاز  احساس  قم  استان  در  اینکه  به 
همین  در  کرد:  اظهار  داشت،  وجود   ۱۵ ماده  بانوان 
با  و  بودیم  گرفته  نظر  در  زمینی  قبل  دولت  در  راستا 

بود. شده  انجام  آن  طراحی  و  نقشه  خیرین  کمک 
برای  اعتباری  مسیر  ادامه  در  اما  اینکه  بیان  با  وی 
احداث کمپ وجود نداشت، مطرح کرد: خوشبختانه 
مطرح،  موضوع  این  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  در 

شد. مصوب  و  پیگیری 
مدیرکل سازمان بهزیستی استان قم ادامه داد: در 
حساب  از  تومان  میلیارد   ۳ که  است  آمده  مصوبه  این 
امام پرداخت و  امام و ۳ میلیارد از حساب ۴۰۱   ۴۰۰

باشد. نیز شهرداری  قم  پروژه  مجری 
اعتبارات  نیازمند  پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیش تری است، عنوان کرد: در مصوبه آمده است که 
مابقی اعتبارات از محل درآمدهای شهرداری و توسط 

شود. تامین  مجموعه  این  خود 
دو  شامل  پروژه  این  اینکه  بیان  با  ستوده  پهلوانی 
بلوک  کرد:  خاطرنشان  است،  محوطه سازی  و  بلوک 
یک آن گرمخانه و ماده ۱۵ و بلوک دوم ماده ۱۶ است 
قرار خواهد گرفت. بانوان  اختیار  در  کامل  به طور  که 
مرکز  نیز  مجموعه  این  کنار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دیگری برای بانوان وجود دارد، تصریح کرد: در تالش 
کاهش  با  مرتبط  مباحث  پروژه  تکمیل  با  هستیم 
آسیب ها و مسائل بانوان را در این کمپ مستقر کنیم.
اینکه  بیان  با  قم  استان  بهزیستی  سازمان  مدیرکل 
و  اجرا  امن  محیط  در  را  طرح  این  هستیم  تالش  در 

خدمت  آن  نیازمند  که  بانوانی  به  مناسبی  خدمت 
به  طرح ها  باید  شدد:  یادآور  کنیم،  ارائه  هستند، 
به  و  شده  گرفته  نظر  در  رسالت  و  ماموریت  صورت 

شوند. اجرا  زیربنایی  و  پایه ای  صورت 
مواد  با  مبارزه  قانون   ۱۵ ماده  طبق  است،  گفتنی 
مجاز  مراکز  به  مراجعه  با  مکلفند  معتادان  مخدر 
یا سازمان های مردم  و  یا خصوصی  دولتی، غیردولتی 
اعتیاد  ترک  به  اقدام  آسیب،  کاهش  و  درمان  نهاد 
نسبت  مذکور  مراکز  به  مراجعه  با  که  معتادی  نمایند. 

کاهش  و  درمان  تحت  گواهی  و  اقدام  خود  درمان  به 
ننماید  اعتیاد  به  نماید، چنانچه تجاهر  آسیب دریافت 
از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت 

مجرمند. ننمایند،  اعتیاد  ترک  یا  درمان  به 
براساس  ماده،  این  موضوع  مجاز  مراکز  ـ  تبصره۱ 
بهداشت، درمان  وزارتخانه های  توسط  که  آیین نامه ای 
و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت 
تصویب  به  و  تهیه  قانون  این  تصویب  از  پس  ماه  سه 

می شود. تعیین  می رسد،  ستاد 

تبصره۲ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است 
قراردادن  آسیب  کاهش  و  درمان  پوشش  تحت  ضمن 
اعتیاد  ترک  هزینه های  تمام  بضاعت،  بی  معتادان 
دولت  دهد.  قرار  بستری  و  پایه  بیمه های  مشمول  را 
مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات الزم 

نماید. تأمین  و  پیش بینی  را 
ایجاد  و  احیا  برای  است  مکلف  دولت  ـ   ۳ تبصره 
اقدام  مخدر  مواد  به  معتادین  پروری  باز  اردوگاه های 

آورد. عمل  به  را  الزم 
قانون   ۱۶ ماده  در  است،  ذکر  به  الزم  همچنین 
به  معتادان  که:  است  آمده  نیز  مخدر  مواد  با  مبارزه 
مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده )۴( و )۸( 
اعتیاد،  به  متجاهر  و   )۱۵( ماده  موضوع  گواهی  فاقد 
در  ماه  سه  تا  یک  مدت  برای  قضایی  مقام  دستور  با 
نگهداری  آسیب  و کاهش  درمان  و مجاز  دولتی  مراکز 
می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با 
درخواست مراکز مذکور بالمانع است. با گزارش مراکز 
آماده  معتاد  چنانچه  قضایی،  مقام  نظر  بنابر  و  مذکور 
تداوم  باشد،  قانون  این  تداوم درمان طبق ماده )۱۵( 

می باشد. بالمانع  مزبور  ماده  وفق  درمان 
دستور  طبق  و  مذکور  مراکز  درخواست  با  تبصره۱ـ 
به  مکلف  ماده  این  موضوع  معتادان  قضایی،  مقام 
که  می باشند  خروج  از  بعد  مراقبت  تکالیف  اجرای 
بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه های 
قوة قضاییه می رسد. رئیس  به تصویب  و  تهیه  ذیربط، 

تبصره۲ـ مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ 
ماده  موضوع  گواهی  ارائه  به  تعهد  و  مناسب  تأمین 
)۱۵( این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش 
ماده  موضوع  مراکز  از  یکی  به  را  معتاد  و  اقدام  ماهه 
ماهیانه  موظفند  مذکور  مراکز  نماید.  معرفی  مزبور 

گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده 
اعتیاد  و ترک  تأیید درمان  نمایند. در صورت  ارائه  وی 
پرونده  با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، 
ماده  این  مفاد  طبق  صورت  غیراین  در  و  بایگانی 
با  تبصره  این  موضوع  مهلت  تمدید  می شود.  اقدام 
درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر 

است. بالمانع 
تکالیف  از  موجه  عذر  بدون  متخلف  تبصره۳ـ 
موضوع تبصره)۲( این ماده به حبس از نود و یک روز 

می شود. محکوم  ماه  شش  تا 
و  درمان  دفتر  مدیرکل  می شود،  یادآور  همچنین 
در  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  اجتماعی  حمایت های 
و   ۱۵ مواد  مفاد  اصالح  و  بازبینی  از   ۱۳۹۹ بهمن ماه 
پیش  و گفت:  داد  موادمخدر خبر  با  مبارزه  قانون   ۱۶
کمیته  به  بررسی  جهت  و  تهیه  مباحث  این  نویس 
حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال شد.

رضا تویسرکان منش با اعالم این خبر اظهار داشت: 
و  بهداشت  مسئوالن  حضور  با  مشترکی  جلسه  در 
 ۱۵ مواد  مفاد  اصالح  و  بازبینی  خصوص  در  درمان، 
افزایش  هدف  با  موادمخدر  با  مبارزه  قانون   ۱۶ و 
اصالح  اعتیاد،  درمانی  مراکز  و  درمان  اثربخشی 
داوطلبانه  درمان های  ترویج  و   ۱۶ ماده  مراکز  فرایند 
دستورالعمل های  و  آیین نامه  در  بازنگری  اختیاری،  و 
مراکز  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  افزایش  مربوطه، 
مجاز  مراکز  تاسیس  بررسی  آسیب،  کاهش  و  درمانی 
باردار،  زنان  و  اطفال  درمان،  پروتکل های  و  بازتوانی 
دچار  افراد  کار  از  اخراج  قانونی  منع  بیمه،  پوشش 
اصالح  هستند،  درمان  تحت  که  مواد  مصرف  اختالل 
و…  عطاری ها  بر  نظارت   ،۴۲ ماده  اجرایی  آیین نامه 

► شد.     بررسی  و  بحث 
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معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:
قم ۶۱۶ هکتار باغ زیتون دارد

این  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان دارای ۶۱۶ هکتار باغ زیتون است که ۲۶۴ هکتار از سطح زیر 

کشت این گیاه در قم بارور و ۳۵۲ هکتار آن غیر بارور است.
صورت  پیش بینی های  اساس  بر  داشت:  بیان  سالمی  علی  محمد 
گرفته در سال جاری حدود ۶۰۰ ُتن زیتون در قم برداشت و به صورت 

شد.  خواهد  عرضه  مصرف  بازار  به  روغنی  و  کنسروی 
وی با اشاره به این که به طور معمول نیمی از زیتون های برداشت شده 
در قم کنسروی است و نیمی دیگر برای تهیه روغن استفاده می شود، 
برای هر هکتار  میانگین  به طور  زیتون در قم  برداشت  افزود: عملکرد 

بیش از یک و نیم ُتن است که میزان قابل توجهی به شمار می آید.
تولید  برای  مستقیم  صورت  به  کشاورز   ۶۰ حدود  داد:  ادامه  وی 
زیتون در قم فعالیت دارند و بهره برداران عمده آن در استان با رعایت 
بازار  به  را  کیفیتی  با  و  مرغوب  محصول  شده  تعیین  استانداردهای 

می کنند. عرضه 
سالمی گفت: تمام مراحل فرآوری زیتون برداشت شده از باغ های قم 
نیز در داخل استان انجام می شود و این محصول در قالب های مختلف 
اختیار  در  و  بسته بندی  معتبر  تجاری  نام های  با  روغنی  و  کنسروی 

می گیرد. قرار  مشتریان 
درقم  کشاورزی  محصوالت  تولید  زمینه  در  بهره بردار  ۱۴هزار  از  بیش 
این  کشاورزی  بخش  تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند،  فعال 
استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینٔه محصوالت زراعی،  باغی،  دامی، 

است. گلخانه ای  و  شیالت 
تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
روستاییان در بخش های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری قم مطرح کرد؛

شرح فعالیت دستگاه ها در 
سند سرمایه گذاری و اشتغال 

مشخص شده است

هرسال  گفت:  قم  استانداری  اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  مدیرکل 
بر  اشتغال  و  سرمایه گذاری  حوزه  در  مختلف  دستگاه های  تکلیف 

می شود. مشخص  استان  اشتغال  و  سرمایه گذاری  سند  اساس 
اینکه در حوزه  به  اشاره  با  ایسنا  با  ابوالفضل شهیدی مهر در گفتگو 
 97 سال  در  کرد:  اظهار  نیستیم،  مواجه  خاصی  مشکل  با  اشتغال 
چندسالی  و  است  شده  تدوین  استان  اشتغال  و  سرمایه گذاری  سند 

می شود. پیگیری  مختلف  مباحث  آن  مسیر  در  که  است 
و  این سند شرح فعالیت ها شناخته شده  بر اساس  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف  دستگاه های  تکلیف  هرسال  کرد:  مطرح  است،  شده  روتین 
و  سرمایه گذاری  سند  اساس  بر  اشتغال  و  سرمایه گذاری  حوزه  در 

می شود. مشخص  استان  اشتغال 
کرد:  تاکید  قم  استانداری  اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  میدرکل 
به  وظایف  به  عمل  راستای  در  دستگاه ها  از  مطالبه گری  همچنین 

می شود. انجام  فصلی  یا  و  ماهانه  صورت 
مقامات  برای  دستگاه ها  عملکرد  گزارشات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقدام  این  با  کرد:  خاطرنشان  می شود،  ارسال  کشور  و  استان  ارشد 
به اطالع  دنبال می شود  قم  استان  در  که  و موضوعاتی  مباحث  تمام 

می رسد. مقامات  این 

خبـر

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  ح  شر به  پرونده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۷۳ شماره  رأی  ۱ـ 
در  اسداله  فرزند  بنکشی  زهرا  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۸۸
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۴۸ /۱ /۵ از  فرعی  شماره  ک  پال مترمربع   ۸۲ /۳۷

آقا  حاجی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 
 )۱۴۹۹۸ الف  م   (.۱۶۶ دفتر   ۳۲۸ صفحه  فاضلی 

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

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

بود.  نخواهد 
۱۴۰۱ /۰۷ /۲۵ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱ /۰۸ /۱۰ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۱۳۴  فرعی از 
۱۰۵۴۳ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی خ آذر- خیابان روحانی- 
بین کوی ۱۲ و ۱۴- پالک ۳۸ که به نام خدیجه معمار فرزند محمدعلی 
می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف 
 ۱۴۰۱/۰۹/۷  -  ۱/۸۳۰۸ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷  ساعت 
۸ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می 
و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد 
تقدیم دادخواست  میبایست گواهی  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 
بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف ۱۵۸۱۰( 

 ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ انتشار:  تاریخ 
مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم مطرح کرد؛

● توزیع 57 جهزیه طی 7 ماه گذشته در قم   ●
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل      ◄
ماه   ۷ طی  جهیزه   ۵۷ گفت:  قم  استان 
پوشش  تحت  که  نیازمندانی  به  گذشته 

شد. توزیع  نبودند، 
جمعیت  مدیرعامل  بهرامی  محمدرضا 
هالل احمر استان قم در گفت وگو با ایسنا 
انجام  فرهنگی  فعالیت های  خصوص  در 
شده برای داوطلبین هالل احمر، با اشاره 
نفر   ۴۶۰ و  هزار  نفر،  هزار   ۴ از  اینکه  به 
هستند،  دار  شناسنامه  داوطلبان  جزو 
احمر  هالل  مجموعه  در  کرد:  اظهار 
استفاده  افراد  این  ظرفیت  از  قم  استان 
زمین  فعالیت های  از  بسیاری  و  کرده 
ظرفیت  همین  با  را  ملی  و  استانی  مانده 

می رسانیم. نتیجه  به 
وی با بیان اینکه در اوایل انقالب محور 
مطرح  بوده اند،  مساجد  فعالیت ها  تمام 
که  نیز  کرونایی  دوسال  در  حتی  کرد: 
بودند  شده  تعطیل  نهادها  و  مراکز  تمام 
و  فعالیت ها  محور  که  بودند  مساجد  این 

شدند. معیشتی  کمک های 
استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
ملی  کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  قم 
تالش  کرد:  عنوان  قم،  استان  شهدای 
کردیم در برگزاری این کنگره نیز همکاری 

باشیم. داشته  را  الزم 
وی با بیان اینکه ۱۶ شهید در مجموعه 
خاطرنشان  داریم،  قم  استان  احمر  هالل 
دفاع  شهدای  شامل  شهدا  این  کرد: 
امنیت،  مدافع  حرم،  مدافع  مقدس، 

هستند.  ... و  بهداشتی  شهدای 
نماد  و  شعار  اینکه  به  اشاره  با  بهرامی 
تمام  در  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
است،  شده  درج  اداری  سربرگ های 
کنگره  برگزاری  اطالع رسانی  کرد:  تصریح 

نیز در فضای مجازی  ملی شهدای استان 
مجموعه  اعضای  و  پرسنل  به  حقیقی  و 

است. شده  انجام 
برگزاری  روزشمار  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  را  استان  شهدای  ملی  کنگره 
همچنین  شد:  یادآور  کرده ایم،  راه اندازی 
و  تهیه  ازجمله  نیز  دیگری  فعالیت های 
با  دیدار  شهدا،  نام  با  کمکی  اقالم  انتشار 
خانواده شهدا و ... در همین راستا انجام 

است. شده 
استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
رسانه ای  محتوای  انتشار  به  اشاره  با  قم 
اجتماعی،  و شبکه های  در فضای مجازی 
انعکاس  حوزه  در  همچنین  کرد:  بیان 
مرتبط  فعالیت های  و  اخبار  کلیه  خبری 
مطلوبی  اقدامات  نیز  مجازی  فضای  در 

است. شده  انجام 
قرائت  مراسم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
هر  عنوان  با  شهدا  یاد  با  عاشورا  زیارت 
مجموعه  در  شهید  یک  یادبود  هفته 
برگزار  پنج شنبه  هر  هفتگی  صورت  به 

. د می شو
بهرامی با بیان اینکه اقداماتی در حوزه 
کرد:  ابراز  است،  شده  انجام  نیز  خانواده 
ازدواج  سالروز  در  مزدوجین  از  تجلیل 
که  امیرالمومنین)ع(  و  زهرا)س(  حضرت 
جشن  و  می شود  برگزار  هرساله  صورت  به 
نشان  الیق  مزدوج  اعضای  تکریم  تکامل 
برنامه ها  این  ازجمله  نیکوری  و  کمال 

. هستند
وی با اشاره به اینکه شناسایی، معرفی 
راستای  در  جوان  زوجین  از  تجلیل  و 
اظهار  است،  شده  انجام  ازدواج  مصادیق 
اطالع  راستا  همین  در  همچنین  داشت: 
قانونی  دستورالعمل  ارسال  و  رسانی 

به  خاناده  از  حمایت  و  جمعیت  جوانی 
شده  انجام  نیز  احمر  هالل  پرسنل  کلیه 

. ست ا
استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
قم با بیان اینکه بانوان شاغل در مجموعه 
کاهش  قانون  از  احمر  هالل  جمعیت 
عنوان  کرده اند،  استفاده  کاری  ساعت 

زیر  فرزند  دارای  شاغل  مادران  تمام  کرد: 
از آن  و  قانون می شوند  این  ۶ سال شامل 

کرد. خواهند  استفاده 
کارگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
فرزندپروری و مهارت ازدواج، مطرح کرد: 
ازجمله  نیز  دیگری  برنامه های  همچنین 
تیم های  تشکیل  خصوص  در  برنامه ریزی 

است. شده  انجام  کارآفرین 
آوری  جمع  اینکه  بیان  با  بهرامی 
جهت  مردم  و  خیرین  نقدی  کمک های 
است،  شده  انجام  جهیزیه  توزیع 
 ۵۷ راستای  همین  در  کرد:  خاطرنشان 
نیازمندانی  به  گذشته  ماه   ۷ طی  جهیزه 

شد. توزیع  نبودند،  پوشش  تحت  که 
هالل  مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

نیاز  و  توانمندان  توان  میان  رابطی  احمر 
همین  در  کرد:  تصریح  است،  نیازمندان 
هالل  اصلی  رسالت  به  عمل  برای  راستا 
احمر از ظرفیت خیرین استفاده کرده ایم.

استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
حوزه  در  که  فعالیت هایی  بیان  با  قم 
با  مرتبط  رفتارهای  و  اخالقی  شئونات 

در  شد:  یادآور  است،  شده  انجام  جوانان 
این راستا نیز دستورالعمل ها را نیز رعایت 
شده  تنظیم  آن  اخالقی  منشور  و  کرده 

. ست ا
نشست های  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
مناسبت های  در  فرهنگی  و  عقیدتی 
بیان  و  ارائه  کرد:  بیان  مذهبی،  و  ملی 
اقامه  از  پس  اعتقادی  مباحث  و  احکام 
تابعه  مراکز  در  عصر  و  ظهر  جماعات  نماز 
جمعیت هالل احمر نیز انجام شده است.

بهرامی با بیان اینکه پویش نه به اعتیاد 
ابراز  است،  شده  راه اندازی  جوانان  ویژه 
کرد: در بحث تدارک برنامه های مورد نیاز 
امدادی  حیطه های  در  جوانان  عالقه  و 
فراعت  اوقات  کردیم  سعی  آموزش ها  و 

جوانان را در فضایی غیر از فضای مجازی 
کنیم. پر 

کالس های  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
و  فنی  علمی،  فرهنگی،  متنوع  آموزشی 
تعداد  راستا  این  در  کرد:  اظهار  حرفه ای، 
نفر   ۸۷۴ و  هزار   ۲۲ و  برگزار  کالس   ۳۰۳

کرده اند. شرکت  کالس ها  این  در  نیز 
استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
امداد  آموزشی  دوره های  اینکه  بیان  با  قم 
عنوان  است،  شده  برگزار  نیز  نجات  و 
و  برگزار  دوره   ۴۹ نیز  راستا  این  در  کرد: 
هزار و ۵۰۱ نفر طی ۷ ماه گذشته شرکت  

کرده اند.
آمارها رتبه  این  با  اینکه  به  با اشاره  وی 
کرد:  مطرح  داشتیم،  را  کشور  در  برتر 
امدادگران،  بکارگیری  عرصه  در  همچنین 
و  اکیپ ها  در  جوانان  و  نجاتگران 
پایگاه های امدادی نیز استان قم وضعیت 

دارد. خوبی 
راستا  این  در  اینکه  بیان  با  بهرامی 
در  امدادی  اکیپ های  برپایی  شاهد 
نوروز،  ایام  ازجمله  مختلف  مراسم های 
دهه  امام،  ارتحال  سالروز  شعبان،  نیمه 
اول محرم، اربعین حسینی و ... بوده ایم، 
پایگاه های  فعالیت  کرد:  خاطرنشان 
جاده ای نیز در طول سال به صورت شبانه 
استان  مواصالتی  محورهای  در  روزی 

می شود. دنبال 
انجام  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
فضای  به  مربوط  مسائل  راستای  در  شده 
بهبود وضعیت آن، تصریح کرد:  و  مجازی 
این  بر  مرتبه  چندین  رهبری  معظم  مقام 
موضوع تاکید کردند و کم کاری ما و عدم 
این  شرایط  تا  است  شده  موجب  ما  توجه 
► بگیرد.   شکل  جامعه  کف  در  چنین 

رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل      ◄
ملی  مقررات   ۲۱ مبحث  گفت:  قم  شهرسازی  و  راه 
ساختمان شامل اصول و قواعدی است که در صورت 
به کارگیری آن ها می توان به اهداف پدافند غیرعامل 
ارتقای  پذیری،  آسیب  کاهش  بازدارندگی،  مانند 
با  که  یافت  دست  بحران  مدیریت  تسهیل  و  پایداری 
در  مسکونی  سازهای  و  ساخت  عظیم  حجم  به  توجه 
ویژه  اهمیت  از  مبحث  این  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

است. برخوردار  ای 
طی  ماه  آبان  هشتم  یکشنبه  ایسنا،  گزارش  به   
مقررات  کرد:  اظهار  پیشوایی  صادق  محمد  جلسه ای 
فنی،  ضوابط  از  است  ای  مجموعه  ساختمان  ملی 

اجرایی و الزم االجرا در طراحی، نظارت و اجرای هر نوع 
بهره  ایمنی،  تامین  منظور  به  که  ساختمانی  عملیات 
دهی مناسب، آسایش، بهداشت، صرفه اقتصادی  فرد 

است. شده  وضع  جامعه  و 
ملی  مقررات  و  قوانین  تمامی  رعایت  افزود:  وی   
عنوان  به  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  ساختمان 
الزم  سیزدهم  دولت  در  کشور  عمرانی  طرح  بزرگترین 
برای  جدید  اراضی  که  نقاطی  در  البته  که  االجراست 
طرح در نظر گرفته شده است توجه و رعایت مبحث ۲۱ 

است. برخوردار  باالتری  اهمیت  از 
اراضی  انتخاب  و  طراحی  اهمیت  به  پیشوایی   
توضیح  و  کرد  اشاره  و سازها  این ساخت  برای  مناسب 

بر فضاهای امن و  باید عالوه  داد: در بحث شهرسازی 
مناسب برای صیانت از مردم در مقابل تهدیدها، امکان 
آسیب  کاهش  و  ضروری  های  فعالیت  وقفه  بی  تدوام 

باشد. فراهم  منطقه  و  محله  پذیری 
وجود  مناسب،  معابر  شبکه  کرد:  تصریح  وی   
و  جمعیت   مناسب  توزیع  شهری،  های  زیرساخت 
و  طراحی  در  مهم  موارد  از  آنان  به  مناسب  خدمات 
است.  ۲۱ مبحث  نظر  نقطه  از  اراضی  شهرسازی 

 پیشوایی در خصوص معماری و طراحی ساختمان 
ها گفت: در معماری و طراحی فضای داخلی ساختمان 
ها باید امکانات ویژه ای برای حفظ جان افراد در مقابل 

مخاطرات و حوادث در شرایط تهدید فراهم باشد.

جانمایی  و  تعبیه  مهم  مباحث  از  یکی  افزود:  وی   
جایگاه تاسیسات برقی و مکانیکی است که در صورت 
بروز تهدیدات از جمله انفجار، نشت گاز، آب گرفتگی، 
رساندن  به حداقل  و  بحران  مدیریت   ... و  آتش سوزی 

باشد. آن میسر  از  ناشی  آسیب های 
و  راه  کل  اداره  غیرعامل  پدافند  رییس  گفته  به   
مهندسی  حوزه  ترین  جزیی  در  قم  استان  شهرسازی 
مانند جزییات اجرایی، جانمایی ساختمان ها، فضاهای 
دیوارهای  و  ها  پناه  جان  ها،  دسترسی  مسیر  باز، 
محافظ، آسانسور و پلکان، سیستم های هشدار دهنده، 
انتخاب جنس مصالح، اجزا و اجرای نما و ... مبحث ۲۱ 
► بایست رعایت شود.      مقررات ملی ساختمان می 

یکی از مدیران راه و شهرسازی قم تاکید کرد:

● لزوم رعایت مبحث 2۱ مقررات ملی ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن قم   ●

مدیرکل سازمان بهزیستی استان:

● کمپ بانوان ماده ۱5 در قم در حال احداث است   ●
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مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم:
پایه تهدیدات در کشورعرصه 

سایبری است
اگر تمهیدات الزم در این زمینه صورت نگیرد شاهد 

بحران های امنیتی و اجتماعی خواهیم بود

پایه  امروز  کرد:  عنوان  قم  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
زمینه  این  در  الزم  تمهیدات  اگر  که  است  سایبری  عرصه  تهدیدات، 
بحران های  ادامه  در  و  اجتماعی  بحران های  شاهد  نگیرد  صورت 

بود. خواهیم  امنیتی 
غیرعامل  پدافند  هفته  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  متقیان  مهدی 
اظهار داشت: پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطالق می شود 
از  می توان  آن  اجرای  با  و  نبوده  افزار  جنگ  کارگیری  به  مستلزم  که 
حساس  و  حیاتی  تأسیسات  و  تجهیزات  به  مالی  خسارات  شدن  وارد 
یا  و  کرد  جلوگیری  انسانی  تلفات  همچنین  و  نظامی  غیر  و  نظامی 

داد. کاهش  ممکن  حداقل  به  را  تلفات  و  خسارت ها  این  میزان 
دیگر  عبارتی  به  داد:  ادامه  قم  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
آسیب  کاهش  موجب  که  است  اقداماتی  مجموعه  غیرعامل،  پدافند 
و  اسناد  تجهیزات،  تأسیسات،  ساختمان ها،  انسانی،  نیروی  پذیری 
مخرب  و  خصمانه  عملیات  مقابل  در  کشور  یک  حیاتی  شریان های 

می شود. دشمن 
غیرعامل  پدافند  روز  نام  به  سال  هر  آبان  هشتم  اینکه  بیان  با  وی 
نامگذاری شده است ابراز داشت: در هر استان بر اساس اساسنامه ای 
پدافند  شورای  رهبری  معظم  مقام  مقام  سوی  از  رسیده  تصویب  به 

است. استاندار  عهده  بر  آن  ریاست  که  شده  تشکیل  غیرعامل 
مصوبه  باالدستی  قانون های  غیرعامل  پدافند  داشت:  عنوان  متقیان 
حوزه  در  نظام  کلی  سیاست های  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
به  را   ۱۴۰۴ افق  در  غیرعامل  پدافند  انداز  چشم  و  غیرعامل  پدافند 

بیند. می  خود  پشتوانه  عنوان 
پدافند غیر عامل در مجلس شورای اسالمی  قانون جامع  افزود:  وی 
وظایف  به  که  مدیری  هر  آن  اساس  بر  که  است  بررسی  دست  در 
قضائی  دستگاه  به  فعل  ترک  عنوان  به  نکند  عمل  خود  پدافندی 

شد. خواهد  معرفی 
غیرعامل  پدافند  گفت:  قم  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
سویی  از  و  است  انسان  آن  منشأ  سر  که  می کند  رصد  را  تهدیداتی 
کند  تغییر  مرتب  تهدیدات  این  تا  شده  موجب  انسان  فکر  و  دانش 
عامل  تهدیدها  با  مقابله  عرصه  در  دانش  بودن  روز  به  دلیل  همین  به 

بود. خواهد  موفقیت 
پایه تهدیدات عرصه سایبری است امروز 

که  است  سایبری  عرصه  تهدیدات،  پایه  امروز  کرد:  عنوان  متقیان 
بحران های  شاهد  نگیرد  صورت  زمینه  این  در  الزم  تمهیدات  اگر 

بود. خواهیم  امنیتی  بحران های  ادامه  در  و  اجتماعی 
نسبت  سایبری  حوزه  در  دستگاه ها  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفت هایی  و  داده  انجام  خوبی  اقدامات  گذشته  سال های  به 
و  مسئولین  غیرعامل  پدافند  اصلی  مخاطب  گفت:  داشته اند 
حوزه  در  شده  تعریف  مأموریت های  به  باید  که  هستند  عامل  مدیران 

کنند. عملیاتی  را  آنان  و  داشته  اشراف  خود  مسئولیتی 
اینکه امروز در عرصه  با بیان  مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قم 
خودکفا  کشور  از  دفاع  منظور  به  نظامی  تجهیزات  و  سالح  ساخت 
دشمنان  که  رسیده ایم  نقطه ای  به  امروز  داشت:  ابراز  شده ایم 
با  آنان  جنگ  و  باشند  داشته  کشور  علیه  نظامی  تهدید  نمی توانند 
و  فرهنگی  سایبری،  عرصه های  در  جمله  از  دیگر  عرصه های  در  ما 
اقتصادی است و باید توجه داشت که مسائل پدافند غیر عامل جنبه 

شد. رو  به  رو  آن  با  دانش  با  باید  و  دارد  علمی 
 ۲۱ مبحث  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  متقیان 
ملی  مقررات   ۲۱ مبحث  داشت:  بیان  ساختمان  ملی  مقررات 
سازها  و  ساخت  در  عامل  غیر  پدافند  بحث  به  اختصاص  ساختمان 

دارند. عهده  بر  مهمی  وظیفه  راستا  این  در  مهندسان  که  دارد 
مبحث  اهداف  به  اشاره  با  قم  استانداری  عامل  غیر  پدافند  مدیر کل 
۲۱ مقررات ملی ساختمان بیان داشت: در این بحث با وضع حداقل 
اجرای ساختمان ها سعی می شود  و  و مقررات جهت طراحی  ضوابط 
تا ساختمان ها با درجه اهمیت مختلف در برابر انواع تهدیدات حفظ 

به حداقل ممکن برسانند. را  شوند و خسارات احتمالی 
اما  است  متنوع  ساختمان  ملی  مقررات  مباحث  کرد:  عنوان  متقیان 
برای اجرای آنها باید اولویت بندی داشت که مبحث ۲۱ مقررات ملی 
اولویت ها  جز  باید  است  عامل  غیر  پدافند  به  مربوط  که  ساختمان 

دارد. بسزایی  اهمیت  که  چرا  باشد 
در  قم  استان  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
حال رشد و توسعه است، افزود: پروژه های مهم استان قم می بایست 
تاییدیه  که  پروژه ها  و  باشند  داشته  را  غیرعامل  پدافند  مطالعات 
نخواهند  شدن  اجرایی  اجازه  نکنند،  کسب  را  عامل  غیر  پدافند 

داشت.
به مردم است ارائه خدمات مستمر  خروجی پدافند غیرعامل 

مستمر  خدمات  ارائه  غیرعامل  پدافند  خروجی  کرد:  تصریح  متقیان 
دولت  به  مردم  توسط  که  است  این  دشمن  سیاست  و  است  مردم  به 
به  باید  شویم  پیروز  جدید  جنگ  این  در  بخواهیم  اگر  و  بیاورد  فشار 

دهیم. بها  دانشمندان  و  جوانان  خصوص  به  جامعه  آحاد 
اینکه در هفته پدافند غیرعامل ۴۵۰ برنامه در حوزه های  با بیان  وی 
برنامه هایی  شهری  و  استانی  دستگاهی،  ملی،  سطح   ۴ در  مختلف 
اجرا شده و خواهد شد افزود: این برنامه ها شامل کلیه دستگاه های 
و  رزمایش  آموزش،  فرهنگ سازی،  حوزه  در  که  می شود  اجرایی 

شد. خواهد  اجرایی  زیرساخت ها  مصون سازی 

خبـر

بخشایش اردستانی: 

● در ایران همه چیز رنگ وبوی سیاسی به خود می گیرد   ●

حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا: 

● با کنارگذاشته شدن امثال الریجانی نشاط سیاسی گرفته شد   ●

گفت:  اصولگرا  تحلیلگر  و  فعال  اردستانی،      ◄
در ایران همه چیز رنگ وبوی سیاسی به خود می گیرد 
همه چیز  در  سیاست  می کنند  احساس  مردم  زیرا 

است. تعیین کننده 
تحلیلگر  و  فعال  اردستانی،  بخشایش  احمد 
و  نهم  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  اصولگرا، 
پرسشی  به  پاسخ  در  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد 
مطالبات  به  سیاسی  مطالبات  تحول  سیر  درباره 
همه چیز  ایران  »در  گفت:  »خبرآنالین«  به  خصوصی 
رنگ وبوی سیاسی به خود می گیرد زیرا مردم احساس 
است؛  تعیین کننده  همه چیز  در  سیاست  می کنند 
یعنی تصور کنید که مردِم دلخسته از سیاست، پیگیر 
می شوند.  اختیاری  حجاب  نام  به  اجتماعی  امر  یک 
می بینیم  و  می شود  سیاسی  نیز  موضوع  همین 
در  پس  می شود؛  داده  سیاسی  کامال  شعارهایی 
اجتماعی  موضوعات  میان  مهم  پیوستگی  یک  ایران 
و سیاسی وجود دارد. در این بین همه مسئوالن باید 
تالش کنند زخمی ایجاد نکنند تا دشمنان بتوانند بر 
آن زخم نمک بپاشند. می شود به مطالبات اجتماعی 
بیاییم  که  نیست  هم  نیازی  و  داد  مثبت  پاسخ  مردم 
می شود  صرفا  دهیم؛  تغییر  را  حجاب  قانون  مثال 

باشند.  نداشته  را  سابق  توجه  قانون  این  به  مسئوالن 
که  شد  وضع  کشور  در  قانونی  زمانی  یک  مثال  برای 
آن  اساس  بر  نمی دانست.  مجاز  را  ماهواره  داشتن 
می شد  برخورد  داشتند  ماهواره  که  کسانی  با  قانون 
اما از یک جایی به بعد دیدند اجرایی کردن این قانون 
ماهواره  از  ایران  در  بسیاری  زیرا  نیست  میسر  عمال 
آن  نیامدند  کردند؟  چه  خب  می کنند.  استفاده 
قانون را به موجب قانونی جدید نسخ کنند و صرفا به 
می شود  هم  حجاب  درباره  شدند.  بی توجه  اجرایش 
باید به خواست عمومی اعتنا  چنین کرد. به هر حال 
می شد  سعی  سابق  حکومت  در  که  زمانی  چه  و  کرد 
می شود  سعی  که  حاال  چه  و  باشند  بی حجاب  مردم 
مردم  مورد  دو  هر  در  باشند،  داشته  حجاب  همه 
سیاست  می کنند  احساس  زیرا  می کنند  اعتراض 

می کند«. معین  را  فردی شان  مناسبات 
اینکه  بر  مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  او 
»به  کرد:  بیان  چیست،  در  انباشته  مطالبات  ریشه 
اقتصاد  نارضایتی ها،  ریشه  مهم ترین  هنوز  من  نظر 
گرفتار  خانواده اش  که  می بیند  جوانی  وقتی  است. 
که  می شود  بی ارزش  چنان  پول  وقتی  و  معیشت اند 
پیش  سال  یک  در  خانواده  یک  اقتصادی  سرنوشت 

برای  هم  خانواده  آن  فرزند  نیست،  مشخص  رو 
دغدغه های خود مانند حجاب به ستوه می آید؛ یعنی 
مسائل  از  خیلی  بود،  خوب  اقتصادی  وضعیت  اگر 
شکل  این  به  افراد  خصوصی  حوزه  دغدغه های  و 
ایجاد  بین وقتی زخمی  این  در  مطرح نمی شد. حاال 
آن  بر  را  خود  نمک  و  می آیند  هم  دشمنان  می شود، 
از اعتراضات سوءاستفاده های خود  و  زخم می پاشند 
عامل  است.  اقتصاد  نخست  عامل  پس  می برند.  را 
می کنند  احساس  مردم  است.  تبعیض  حس  دیگر 
را  مسئولیت ها  ندارند،  را  الزم  شایستگی  که  افرادی 
و  هستند  خانه نشین  شایستگان  و  می گیرند  دست  به 
وجود  هم  شما  بحث  موضوع  در  که  دیگر  عامل  البته 
شورای  وقتی  است  طبیعی  است.  سیاست  دارد، 
بخش های  که  می کند  تنگ  چنان  را  دایره  نگهبان 
نامزدهای  میان  را  خود  نمایندگان  مردم  از  زیادی 
و  می شوند  ناامید  سیاست  از  نمی بینند،  انتخاباتی 
می روند  خود  خصوصی  حوزه  موضوعات  سمت  به 
قواعد  چارچوب  در  مطالبات  این  پیگیری  وقتی  که 
کشیده  هم  خشونت  به  نباشد،  قانون  و  سیاسی 

می شوند«.
انتخابات  به  اشاره  با  پایان  در  سیاسی  فعال  این 

انتخابات  حال  هر  »به  گفت:  مجلس  روی  پیش 
فراهم  را  مطالبات  به  پاسخ دهی  زمینه  می تواند 
صندوق های  با  قهر  که  بدانند  باید  هم  مردم  و  کند 
انتخابات دردی را دوا نمی کند و بهترین راه اصالح از 
داشت  امید  می شود  هنوز  است.  رأی  صندوق  طریق 
نمایندگانی  و  کارآمد  مدیرانی  انتخابات  مسیر  از  که 
و  امور  تمیشت  پس  از  که  آیند  کار  روی  شایسته 

شرایط  همین  در  پس  برآیند؛  عمومی  حقوق  احقاق 
تأکید  و  اصرار  انتخابات  مسئله  همین  بر  باید  هم  باز 

► کنیم«.   

گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  حقیقت پور،      ◄
از  بخش هایی  صدای  می توانستند  که  افرادی  وقتی 
جامعه باشند مانند آقای الریجانی، همتی و دیگران به 
حاشیه رانده می شوند، نشاط سیاسی از جامعه گرفته 
می شود. می شد برای پاسخگویی به مطالبات عمومی 
طیف های  نمایندگان  حضور  اجازه  آنکه  بر  عالوه 
نیز  جایی  شود،  داده  سیاسی  عرصه  در  مختلف 
به عنوان محل تجمعات معرفی شود تا مردم بتوانند در 
مسئوالن  به  را  خودشان  صدای  آنجا  در  آرامش  کمال 

برسانند.
و  اصولگرا  سیاسی  فعال  حقیقت پور،  منصور 
فقدان  اینکه  درخصوص  نیز  نهم،  مجلس  نائب رئیس 
بعضا  اعتراضات  به  منجر  چگونه  سیاسی  نشاط 
ورود  از  »پیش  گفت:  می شود،  اجتماعی  خشونت بار 
اینکه  بگویم؛  را  اساسی  نکته  یک  اصلی  بحث  به 
آشوب  به  نباید  باشد  که  حوزه ای  هر  در  مطالبات 
اموال  آتش زدن  معنای  به  مطالبه  حتما  و  شود  منجر 
به  قائل  آشوب  و  اعتراض  میان  باید  و  نیست  عمومی 
بگویم  باید  اما درباره موضوع بحث شما  باشیم  تفاوت 
که بله من هم قبول دارم وقتی افرادی که می توانستند 

آقای  مانند  باشند  جامعه  از  بخش هایی  صدای 
رانده می شوند،  به حاشیه  و دیگران  الریجانی، همتی 
برای  می شد  می شود.  گرفته  جامعه  از  سیاسی  نشاط 
اجازه  آنکه  بر  عالوه  عمومی  مطالبات  به  پاسخگویی 

حضور نمایندگان طیف های مختلف در عرصه سیاسی 
معرفی  تجمعات  محل  به عنوان  نیز  جایی  شود،  داده 
صدای  آنجا  در  آرامش  کمال  در  بتوانند  مردم  تا  شود 

خودشان را به مسئوالن برسانند؛ مثال می گفتند پارک 
تجمع  برگزارکنندگان  از  و  است  تجمعات  محل  شهر 
به  آسیبی  کوچک ترین  اگر  که  می گرفتند  تضمین  هم 
نیروی  با شماست.  وارد شد، مسئولیت  اموال عمومی 
انتظامی هم امنیت مراسم را تأمین می کرد. این شیوه 

عمومی«. مطالبات  شنیدن  و  دیدن  یعنی 
عمومی- مطالبات  تحقق  مسدودشدن  درباره  او 
بیان  تندروها،  گروه های  برخی  سوی  از  سیاسی 
پایداری  جبهه  مانند  خاص  جریان  یک  »وقتی  کرد: 
می آید و صداوسیما را در اختیار خود می گیرد و اجازه 
وقتی  و  نمی دهد هیچ صدایی جز خود منعکس شود 
پیگیری  عرصه  به  را  بین المللی  عرصه  نیروها  همین 
که  نمی رود  انتظار  می کنند،  تبدیل  آرمان هایشان 
مردم احساس کنند سهمی در تعیین کنندگی سیاسی 
دارند. وقتی آن ها می توانند سخنرانی علی الریجانی، 
برهم  را  دیگران  و  خمینی  سیدحسن  نوری،  ناطق 
انباشته  البته  و  بی پاسخ  عمومی  مطالبات  می زنند، 
را  خود  فقط  عده ای  که  مزمن  بیماری  این  می شوند. 
باید  می کنند،  نفی  را  دیگران  و  می دانند  حزب اللهی 
درمان شود که اگر نشود مجبور به جراحی می شویم. 

نمی دهند  اجازه  که  است  شرایطی  چگونه  این 
کارشناسان های  همه  و  شود  مجلس  وارد  کسی 
تندروها  جلوی  باید  شده اند.  خانه نشین  مجرب 
و  سیاسی  اخالق  اسالمی  انقالب  مشی  شود.  گرفته 
از  سال ها  این   در  اما  است  عمومی  مطالبات  به  توجه 
آتش زدن  و  باالرفتن  جز  دیده ایم  چه  تندروها  سوی 
سفارت  دیوار  از  باالرفتن  و  عربستان  سفارت  دیوار 

» ؟ ن نگلستا ا
جریان  دو  کارکرد  درباره  همچنین  حقیقت پور 
اصالح طلب و اصولگرا در نمایندگی مطالبات سیاسِی 
هم  که  می گویم  صریح  »من  کرد:  تصریح  عمومی 
اصالح طلبان و هم اصولگرایان رفوزه شده اند. آنها بعد 
داشته  اخیار  در  را  مردم  نمایندگی  نمی توانند  این  از 
با  جریانی  دارد؛  سومی  جریان  به  نیاز  کشور  و  باشند 
دین مداری،  اخالق،  شامل  که  شاخص  پارادایم  چند 
است.  شایستگان  از  استفاده  و  واقعی  انقالبی گری 
مسئولیت ها  و  مدیریت ها  در  که  است  آن  وقت  امروز 
ناکارآمد کنار  افراد  باید  باسواد استفاده شود.  افراد  از 
داده  سروسامان  کشور  مدیریت  به  و  شوند  گذاشته 
► کنند«..    اعتماد  مسئوالن  به  هم  مردم  تا  شود 

غالمرضا مصباحی مقدم:

● منشأ ناآرامی های اخیر اقتصادی نیست   ●
غالمرضا مصباحی مقدم گفت: بررسی ها نشان می دهد حوادث اخیر منشأ اقتصادی نداشت؛ بر خالف سال 96 و 98 که اقتصادی بود اما تحوالت اخیر بهانه فرهنگی داشت و دخالت 

بیگانگان و سلطه بر فضا مجازی تاثیرگذار بود کسانی هم که در اعتراضات و بعدا اغتشاشات حضور پیدا کرده اند نسلی هستند که کمترین دغدغه را نسبت به اقتصاد دارند
میان  در  جعفری:  امیرحسین      ◄
موضوع  مردم،  میان  های  بحث  عمده 
تمام  های  اولویت  از  یکی  همواره  اقتصاد 
از  اقتصادی  توقعات  و  است  بوده  طبقات 
دولت ها نیز یکی از مهم ترین عوامل این 
نیز هر چه گذشته  ها  دولت  است.  مسئله 
مبهم  را  اقتصادی خود  رویکرد های  است 
تر کرده و جامعه دقیقا نمی داند که با چه 
عامل  همین  در  و  است  مواجه  سیاستی 
زده  دامن  را  اقتصاد  حوزه  در  ثباتی  بی 
مهمی  فصل  نیز  معیشتی  است؛مطالبات 
از چالش های اقتصادی دولت ها هستند 
سال  چند  اعتراضات  معتقدند  برخی  که 
معیشتی  های  فشار  از  ناشی  عمدتا  اخیر 

است.  بوده  مختلف  های  پوشش  با 
برای بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم 
مجمع  مقدم،عضو  مصباحی  غالمرضا  با 
ادامه  در  که  نظام،  مصلحت  تشخیص 

می خوانید. را  آن  مشروح 
دولت  اقدامات  کلی  نگاه  یک  در 
رئیسی را در چه قالب اقتصادی تعریف 
می کنید؟ آیا ما با یک دولت نئولیبرال 

مواجهیم؟ داری  سرمایه  شبه 
مکتبی  چه  قالب  در  دولت  رفتار  اینکه 
اجرا  حال  در  دولت  حقیقتا  گنجد،  می 
انقالب  معظم  رهبر  کلی  های  سیاست 
است و در قید قالب های تئوریک اقتصادی 
مکتب های  و  نئوکالسیک  مکتب  مثل 
بلکه  نیست  غربی  و  شرقی  اقتصادی 
سیاست های  همان  آن  رفتاری  چارچوبه 
طی  که  است  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 

کرده اند. ابالغ  متوالی  سالیان 
عملکرد  به  بسیاری  انتقادات 
شود  می  وارد  رئیسی  دولت  اقتصادی 
از جمله پس از جراحی اقتصادی. بطور 
اقتصادی دولت  به عملکرد  انتقاد  کلی 

می دانید؟ وارد  را 
صورت  گاهی  ناآ سر  از  انتقادات  این 
می گیرد چون دولت آقای رئیسی کارهایی 
تورم،  مهار  جمله  از  دهد  می  انجام  که  را 

کنترل  مرکزی،  بانک  از  استقراض  عدم 
برداشت بانک ها از بانک مرکزی و...گرچه 
راه  انصافا  ولی  نیست  انتظارات  با  مطابق 
و  خوب  شروع  یعنی  روند  می  درست  را 
می  خاطر  همین  به  اند  داشته  درستی 
بانک  های  آمار  اساس  بر  تورم  که  بینیم 
پیدا کرده است  تنزل  37درصد  به  مرکزی 
علت  به  دارد  ادامه  ها  گرانی  اینکه  اما 
تورم است در تورم نزدیک به 40درصد که 

گرانی ها متوقف نمی شود این حکایت از 
به  تورم  آفریننده  عوامل  هنوز  که  دارد  آن 
نیازمند  چون  است  نشده  مهار  کامل  طور 
در  امیدوارم  من  است  تری  طوالنی  زمان 
کنونی  37درصد  از  جاری  سال  پایان 
تورم  هم  باز  و  برسد  32درصد  حدود  به 
افزایش  و  ماند  خواهد  باقی  30درصد 
قیمت نیز خواهیم داشت اما در عین حال 
را  نسبی  آرامش  که  است  تالش  در  دولت 
در  را  آرامش  این  و  بیاورد  پدید  اقتصاد  در 
سال  یک  اینکه  با  بینیم  می  ارز  مدیریت 
نرخ  است  گذشته  دولت  آمدن  از  اندی  و 
ارز در بازار آزاد28هزار تومان بود االن 32 
نرخ  افزایش  15درصد  حدود  یعنی  است 
40درصد  نزدیک  تورم  حالیکه  آزاد؛در  ارز 
ارز  قیمت  تورم  با  بود  قرار  اگر  دارد  وجود 
باال برود باید نرخ ارز37تومانی را داشتیم 

توانسته است وضعیت بد  این یعنی دولت 
را مهار کند و با وجود اینکه بدون استفاده 
نرخ  سرکوب  و  دخالت  و  مرکزی  بانک  از 
راه  با  بلکه  گیرد  می  صورت  کار  این  ارز 
اندازی سامانه ارز صرافی و متعادل شدن 
آرام  را  بازار  است  توانسته  تقاضا  و  عرضه 
نرخ  آینده  و  گفت  دستمریزاد  باید  و  کند 
کند. پیدا می  ادامه  روند  با همین  نیز  ارز 

به نظر می رسد برخی از این اقدامات 

در  است.  دولت  ذاتی  وظایف  صرفا 
مردم  معیشت  مستقیما  که  حوزه هایی 
را  دولت  دهد  می  قرار  تأثیر  تحت  را 
دولت  دانید؟آیا  می  موفق  حد  چه  تا 
رئیسی توانسته سفره مردم را گسترش 

دهد؟
نفت  صادرات  توانسته  دولت  که  همین 
بشکه  از200هزار  یعنی  دهد  افزایش  را 
شرایط  در  بشکه  میلیون  یک  حدود  به 
و  است  موفقیت  دهنده  نشان  حاضر 
بودجه  کسر  بدون  را  گذشته  سال  اینکه 
گفته  حالیکه  در  ایم  گذاشته  سر  پشت 
450هزار  نزدیک   1400 بودجه  شد  می 
معلوم  بعدا  و  دارد  کسری  تومان  میلیارد 
دیگر  تکالیف  چون  نیست  اینطور  شد 
دولت  اواخر  در  و  بود  شده  دولت  به  نیز 
پیشنهاد  به  نیز  االن  بود  شده  اعالم  قبل 

دولت تکالیف اضافی رفع می شود. دولت 
بانک  از  استفاده  از  را  بودجه خود  کسری 
افزایش  اساس  بر  و  نکرد  تامین  مرکزی 
کرد.درآمد  تامین  را  کسری  مالیاتی  درآمد 
مالیاتی 62درصد پیش بینی افزایش دارد 
از  بلکه  است  نشده  اضافه  مالیات  چون 
بده  مالیات  نفر  و دویست هزار  میلیون  دو 
میلیون  دو  یعنی  گیرند  می  مالیات  جدید 
کنندگان  پرداخت  به  نفر  هزار  دویست  و 
اضافه شده است و این هنر است که دولت 
کند  اضافه  دهندگان  مالیات  به  توانسته 
یابد. افزایش  که  شود  می  بینی  پیش  و 
مالیات هر ساله زیر صد درصد تحقق پیدا 
م یکرد سال گذشته باال صد درصد تحقق 
کشورهای  به  ایران  کرد.صادرات  پیدا 
منطقه افزایش یافته و مناسبات اقتصادی 
بهبود پیدا کرده است و 40درصد افزایش 
که  نباید تصور کرد  داریم.منتهی  صادرات 
طی  تواند  می  انباشته  هم  بر  مشکالت 
باشیم  این  شاهد  و  برود  بین  از  سال  یک 
بلکه  است  مشکل  بدون  ما  اقتصاد  که 
طی چند دهه این مشکالت افزایش یافته 
که  گذشته  دهه  یک  طی  بخصوص  است 
ایم  با رشد اقتصاد چهار دهم مواجه بوده 
اما االن افزایش یافته است؛آیا این آمار ها 

نیست؟ اوضاع  بهبود  دهنده  نشان 
و  تحریم ها  ادامه دارشدن 
اضافه شدن بر آن ها تا چه حد می تواند 
محدود تر  را  دولت  اقتصادی  شرایط 

؟ کند
این تحریم ها از مقوله اقتصادی نیست 
سمبلیک  جنبه  بیشتر  تحریم ها  این 
نهاد  نه  کنند  می  تحریم  را  دارد،اشخاص 
تاثیر  جهت  همین  به  و  را  اقتصادی  های 

گذارد. نمی  کشور  اقتصاد  بر  جدی 
برانگیز  مناقشه  مباحث  از  یکی 
دولت  اقتصادی  های  رویکرد  درباره 
فساد  ی  مسئله  ادوار  تمامی  در  ها 
فساد  دچار  ما  که  گزاره  است؛این  بوده 
چه  تا  هستیم  اقتصاد  در  ساختاری 

ی  مسئله  کلی  است؟بطور  درست  حد 
می  چگونه  را  ایران  اقتصاد  در  فساد 

؟ بینید
دارد  وجود  وقتی  ساختاری  فساد 
به طور  کشور  اداری  ساختارهای  که 
فساد  البته  باشد  شده  فساد  دچار  کلی 
نیست  شکی  این  در  و  هست  گسترده 
دارد.  درنگ  جای  آن  ساختاری بودن  اما 
رقم زدن  حال  در  دولت  که  است  این  مهم 
تمام  با وصل شدن  الکترونیک است  دولت 
تعریف  دولت  که  درگاهی  به  دستگاه ها 
که  کرده  اعالم  اقتصاد  وزارت  و  کرده 
نیز در حال طی شدن است  آن  روند  گویا 
دولت  خدمات  همه  کامل  بطور  تواند  می 
و  چهره  به  چهره  روابط  و  دهد  پوشش  را 
به  را  دولت  کارگزاران  با  مردم  مستقیم 
ضد  اقدام  این  دهد؛خود  کاهش  شدت 
دهد  می  کاهش  را  فساد  و  است  فساد 
البته خبر اختالص و دزدی و تخلف وجود 
واقعیت  و  است  کننده  نگران  که  دارد 
می  کشف  که  است  این  مهم  اما  دارد  هم 
موارد  اینگونه  با  ما هم  قوه قضاییه  و  شود 
مبارزه می کند و در دستور کار دارد.به هر 
الکترونیکی  سمت  به  سیستم  هرچه  حال 
یابد. می  کاهش  فساد  امکان  برود  شدن 
یک  تحوالت  که  بفرمایید  پایان  در 
مطالبات  از  ناشی  حد  چه  تا  اخیر  ماه 
های  فشار  و  اقتصادی  شده  انباشت 

است؟ معیشتی 
اخیر  حوادث  دهد  می  نشان  بررسی ها 
سال  خالف  بر  نداشت؛  اقتصادی  منشأ 
تحوالت  اما  بود  اقتصادی  که   98 و   96
دخالت  و  داشت  فرهنگی  بهانه  اخیر 
بیگانگان و سلطه بر فضا مجازی تاثیرگذار 
بعدا  و  اعتراضات  در  که  هم  کسانی  بود 
نسلی  کرده اند  پیدا  حضور  اغتشاشات 
نسبت  را  دغدغه  کمترین  که  هستند 
مسائل  نمی گوییم  دارند؛  اقتصاد  به 
عامل  اما  است  نداشته  تأثیر  اقتصادی 

► است.  نبوده  ماجرا  این  در  اصلی 
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اهدای جایزه شهید کلهری به 
۱7 عنوان فیلم مستند در حوزه 

دفاع مقدس

از  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
این  گفت:  و  داد  خبر  مقدس  دفاع  حوزه  در  مستند  فیلم   ۱۷ خرید 
و جایزه شهید  انتخاب شده  ارسالی  فیلم   ۴۰ بین  از  فیلم مستند   ۱۷
پرداخت  سازمان  را  آن  ساخت  هزینه  و  می کنند  دریافت  را  کلهری 

کرد. خواهد 
کمیته  جلسه  هشتمین  در  نژاد  طباطبایی  احمد  سید  حجت االسالم 
الگوسازی  در  و جایگاه شهدا  نقش  به  قم،  و شهادت شهرداری  ایثار 
برنامه های  از  یکی  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  جوانان  برای  مناسب 
است. جوانان  به  فرهنگی  برنامه های  قالب  در  شهدا  معرفی  سازمان 
خبر  قم  استان  شاخص  شهدای  نام  به  کتاب  عنوان   ۱۰ چاپ  از  وی 
اهل قم  ۱۰ شهید شاخص، خلبانان شهید  این  بین  افزود: در  و  داد 
و  رونمایی  شهدا  ملی  کنگره  در  کتاب ها  این  و  می شود  معرفی  نیز 

می شود. معرفی 
قم،   شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
افزود:  و  یادآور شد  را  مشارکت بسیج شهرداری قم در چاپ کتاب ها 
و  استفاده شده  کتاب ها  از  بسیج  هفته  در  کتاب ها  از  رونمایی  از  بعد 

می شود. داده  هدیه  مدعوین  و  مهمانان  به 
و  داد  خبر  نیز  مقدس  دفاع  حوزه  در  مستند  فیلم   ۱۷ خرید  از  وی 
و  انتخاب شده  ارسالی  فیلم   ۴۰ بین  از  مستند  فیلم   ۱۷ این  گفت: 
جایزه شهید کلهری را دریافت می کنند و هزینه ساخت آن را سازمان 

کرد. خواهد  پرداخت 
فیلم  دو  ساخت  در  شهرداری  بسیج  مشارکت  به  نژاد  طباطبایی 
این  و  مستند  فیلم   ۱۷ کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  نیز  داستانی  بلند 
و  گذاشته شده  نمایش  به  شهدا  ملی  کنگره  در  داستانی  فیلم  دو 
شهدا  ملی  کنگره  از  بعد  بالفاصله  که  بسیج  هفته  برای  امیدواریم 
ببینیم. تدارک  بتوانیم  را  بیشتری  هنری  فرهنگی  برنامه های  است 

برنامه های حرم حضرت 
معصومه)س( به مناسبت میالد 

امام حسن عسکری)ع(

)س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  تبلیغات  و  عمومی  روابط  مدیر 
را  عسکری)ع(  حسن  امام  میالد  مناسبت  به  مطهر  حرم  برنامه های 

کرد. اعالم 
اشاره  با  مهر،  با   گفتگو  در  قاسمی  المسلمین علی  و  االسالم  حجت 
میالد  مناسبت  به  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  برنامه های  به 
امام  یازدهمین  میالد  جشن  داشت:  اظهار  )ع(  عسکری  حسن  امام 
و  مغرب  نماز  اقامه  از  بعد  ماه  آبان   ۱۱ چهارشنبه  شامگاه  شیعیان 
و مداحی  ناصر رفیعی  المسلمین  و  با سخنرانی حجت االسالم  عشاء 
)ره( حرم مطهر حضرت  امام خمینی  نریمانی در شبستان  سید رضا 

می شود. برگزار  )س(  معصومه 
تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه )س(،  و  مدیر روابط عمومی 
از  ماه  آبان   ۱۱ پنجشنبه  روز  در  روز میالد  مراسم صبح  بیان داشت: 
ساعت ۱۰:۱۵ صبح با سخنرانی حجت االسالم احمد پور و مداحی 

می شود. برگزار  رحمانی  محمد 
وی با اشاره به برگزاری برنامه شام میالد امام حسن عسکری )ع( در 
اقامه  از  بعد  پنجشنبه  شامگاه  مراسم  این  افزود:  کرامت  بانوی  حرم 
و  منفرد  نظری  علی  االسالم  حجت  سخنرانی  با  عشاء  و  مغرب  نماز 
مطهر  حرم  )ره(  خمینی  امام  شبستان  در  حیدرزاده  عباس  مداحی 

می شود. برگزار 
ندبه  دعای  برنامه  داشت:  عنوان  همچنین  قاسمی  االسالم  حجت 
مداحی  و  رفیعی  المسلمین  و  االسالم  حجت  سخنرانی  با  هفته  این 
جمعه  شامگاه  و  می شود  برگزار  طاهری  حسین  و  طاهری  محمدرضا 
مطهر  حرم  زائران  جمع  در  میرباقری  مهدی  سید  الله  آیت  نیز 

کرد. خواهد  مداحی  نیز  کریمی  محمود  و  سخنرانی 

خبـر

موتور جستجوی روسی یاندکس جایگزین گوگل در ایران می شود؟

● خیز ایران برای فیلتر»گوگل«آمریکایی   ●

جمعی از اساتید دانشگاه: مماشات کافی است

● دانشگاه را به ریل اصلی خود بازگردانید   ●

از  پس  گوگل  به  ارتباطات  وزارت  تند  حمله      ◄
فیلترینگ  همزمان  و  روبیکا  برای  محدودیت  اعمال 
گوگل  و  پلی  گوگل  و  مپ  گوگل  چون  هایی  قابلیت 
در  ارتباطات  وزارت  که  دارد  این  از  نشان  میت، 
پر  افزارهای  نرم  برای  محدودیت  اعمال  مسیر  ادامه 
رسیده  گوگل  گزینه  به  اروپایی  و  آمریکایی  کاربرد 

است.
ها  محدودیت  پایان  اعالم  از  پس  روز  ده  تقریبا 
مهرماه  در  شده  محدود  خارجی  های  پلتفرم  برای 
از  جدیدی  موج  بار  این  امنیتی،  مسائل  دالیل  به 
شده  ایجاد  کشور  در  گوگل  علیه  ها  محدودیت 
دچار  مدتی  برای  هم  پیشتر  که  هایی  قابلیت  است. 
یک  بار  این  اما  مشکل  بودند.  شده  محدودیت 
روبیکاست.  و  گوگل  میان  امنیتی  سیاسی  دعوای 
توضیحات  ارائه  بدون  را  روبیکا  جدید  آپدیت  گوگل 

است. کرده  حذف  پلی  گوگل  از  فنی 
اپلیکیشن  این  قدیم  ورژن  با  مشکلی  آنها  البته 
از  روبیکا  جدید  ویراست  رسد  می  نظر  به  اما  ندارند 
قدیمی  ورژن  چون  داشته  مشکالتی  پلتفرم  این  نظر 
ندارد.  مشکلی  شده  عرضه  بازار  کافه  در  که  روبیکا 
و  ملی  امنیت  عالی  شورای  رسانه  وجود  این  با 
سیاسی  حرکت  یک  را  گوگل  اقدام  ارتباطات  وزارت 
ایران  علیه  آمریکایی  های  تحریم  سیاست  تداوم  در 
ایرانی  های  پلتفرم  از  قاطع  حمایت  از  و  دانستند 
صریح  توضیحات  البته  و  توضیحات  این  گفتند. 
از  حکایت  گذشته  روز  در  غیرعامل  پدافند  رئیس 
قابلیت  برای  شده  ایجاد  های  محدودیت  تداوم 
شرایطی  در  که  هایی  محدودیت   . دارد  گوگل  های 
بهتر  نمونه  یا  مناسب  ایرانی  جانشین  یک  هنوز  که 
برای  را  ، مشکالتی  ندارد  برای عرضه وجود  خارجی 

کرد. خواهد  ایجاد  گوگل  ایرانی  کاربران 
می  پیدا  توسعه  ایرانی  جستجوی  موتور  آیا 

؟ کند
موتور جستجوی  دو   ۹۰ میانی دهه  در سال های 
البته  موتور  مهمترین  کردند.  پیدا  توسعه  ایرانی 
ابتدایی  های  حمایت  از  پس  که  بود  جو  پارسی 
شود  بازار  صاحب  عمومی  بازار  در  نتوانست  خیلی 
شرکت  با  که  تجاری  قراردادهای  با  آن  از  پس  اما 
بست  کاال  جی  دی  و  دیوار   ، اسنپ  مثل  هایی 
سود  به  و  یابد  رهایی  ورشکستگی  از  توانست 
جواد  محمد  اخیرا  را  موفقیت  این  برسد.  منطقی 
کرده  تائید  ارتباطات  پیشین  وزیر  جهرمی  آذری 
برای  همچنان  افزار  نرم  این  وجود  این  با  است. 
تمام  برای  استفاده  مورد  نمونه  یک  به  شدن  تبدیل 

بسیار  ای  فاصله  گوگل  های  قابلیت  با  ها  ایرانی 
دارد و اصرار برای سوق دادن مردم به این سو تقریبا 

نیست. ساده  کاری 
رقیب روسی وارد می شود؟

اساس  بر  که  موتور های معروف جستجو  میان  در 
پلتفرم  با  ارتباطات  وزارت  مشترک  همکاری  سیاست 
دسترس  در   ، ای  منطقه  مستقل  خارجی  های 
یاندکس  اپلیکیشن  سوپر  و  چستجو  موتور   ، هستند 
که  جهان  جستجوی  موتور  هشتمین  است.  روسی 
بدون  فیلترینگ  کمیته  تشخیص  با   ۱۳۹۴ سال  از 
تا مردادماه گذشته  بود  فیلتر  ایران  در  اعالم دلیلش 
به  خیام  ماهواره  پرتاب  برای  زارعپور  عیسی  که 
بازدید  روسیه  ارتباطات  مرکز  از  و  کرد  سفر  روسیه 
پلتفرم  این  فیلترینگ  یکباره  مردادماه  در  داشت. 
رقیب  ترین  جدی  عنوان  به  آن  از  حاال  و  شد  حذف 
شود. می  برده  نام  گوگل  جایگزینی  برای  ایران  در 
سایت  بازدیدترین  پر  این  وقتی   ۹۴ سال  در 
برای  ایران  بازار  بود  گفته  مدیرش  شد،  فیلتر  روسی 
را  یاندکس  که  ها  روس  اگرچه  ندارد.  اهمیتی  آنها 
اند  داده  توسعه  و  نوشته  هلندی  شرکتی  حمایت  با 
www.yandex. دامنه  ثبت  با  اخیر  های  سال  در 
استارت  را  پلتفرم  این  سازی  جهانی  طرح   com
سرویس  این  مشتریان  مهمترین  هنوز  هرچند  زدند. 
هستند.  المنافع  مشترک  مستقل  کشورهای  همان 
این  مشتری  جدیدترین  تواند  می  ایران  احتماال 
دو  در  باشد.  اجتماعی  های  شبکه  در  روسی  بازار 
یاندکس  در  ایرانی  صفحات  از  تعداد  گذشته  ماه 
این  فارسی  زبان  توسعه  حاال  و  شدند  ایندکس 
درباره  راستینه  گفته  همان  تواند  می  ها  سرویس 
معاون  های  گفته  یا  خارجی  خوب  پلتفرم  یک  خرید 
درباره  ارتباطات  وزارت  نوین  های  فناوری  توسعه 
تداعی  را  مستقل  خارجی  های  پلتفرم  با  همکاری 

. کند
دارد؟ هایی  ویژگی  چه  و  چیست  یاندکس 

موتور جستجوی  آمار هشتمین  اساس  بر  یاندکس 
هلندی  و  روسی  گذاری  سرمایه  با  که  است  جهان 
حاال  آنها  است.  خورده  استارت   ۱۹۹۷ سال  از 
دارند  اختیار  در  را  روسیه  بازار  از  سهم  بیشترین 
زبان  قابلیت  رغم  به  هم  روسیه  همان  در  هرچند 
گوگل  و  روند  می  پیش  شانه  به  شانه  گوگل  با  روسی 

نیست. فیلتر  کشور  این  در 
از  شده  ساز  روسی  ورژن  یک  خود  که  یاندکس 
پلتفرم  این  های  قابلیت  تمام  تقریبا  و  است  گوگل 
این  خود  در  است  کرده  کپی  و  سازی  بومی  را 

تاکسی  و  مسیریابی  اصلی  مرجع  عنوان  به  کشور 
ایرانی  طرفداران  از  بسیاری  دارد.  شهرت  انیترنتی 
این  به  جهانی  جام  برای   ۲۰۱۸ سال  در  که  فوتبال 
سرویس  و  مسیریاب  این  با   ، بودند  کرده  سفر  کشور 
معروفش  رقیب  با  مقایسه  در  که  اینترنتی  تاکسی 
بود  تر  ارزان  هم  و  داشت  بهتری  خدمات  هم  اوبر 
قابلیت  دیگر  و  جستجو  موتور  برای  اما  هستند  آشنا 
افزار  نرم  خرید  بازار  تا  اجتماعی  شبکه  از  هایش 
انتقال  و  نقل  قابلیت  با  اینترنتی  های  فروشگاه  و 

ندارند. روسی  پلتفرم  این  از  ای  تجربه 

یاندکس های  قابلیت  فهرست 
ها  ویژگی  این  توان  می  اجمالی  نگاه  یک  در 
یاندکس  های  قابلیت  مهمترین  را  ها  سرویس  و 
را  ایران  در  اجرا  قابلیت  احتماال  همگی  که  دانست 

دارند.
)Yandex Search( جستجو  موتور 

)Yandex Mail( سرویس ارسال و دریافت ایمیل
)Yandex Disk( ذخیره سازی مجازی 

)Free photo hosting( ذخیره رایگان عکس
)Yandex Image( عکس  پیشرفته  جستجوگر 

)Yandex Market( مقایسه کاال و قیمت  در بازار
)Yondex Money( الکترونیک پرداخت  سرویس 

)Yandex Maps( اینترنتی  یابی  مکان  
 Yandex( گوگل  مشابه  تبلیغاتی  سرویس 

Direct( AdWords
)Yandex.Translate( آنالین  ترجمه  سرویس 

 Yandex( موزیک  و  فیلم  تماشا  و  جستجو 
)Music/ Yandex Video

)Yandex.Catalog( راهنما  کتاب  سایت 
)Yandex Fotk( سرویس عکس

)Yandex.News( اخبار  جستجو 
ارتباطات  وزارت  مقبول  روسی  پلتفرم  چرا 

؟ ست ا
میان  اختالفات  حجم  روز  هر  که  شرایطی  در 

بیشتر  المللی  بین  های  پلتفرم  و  ارتباطات  وزارت 
 ، اقتصادی  خوب  روابط  شرایط  در   ، شود  می 
بانکی  های  همکاری  اعالم  و  روسیه  با  سیاسی 
مشترک بدون استفاده از دالر ، این اطمینان را برای 
سرویس  بتواند  که  کند  می  ایجاد  ارتباطات  وزارت 
ایرانی  اختیار مخاطبان  در  را  یاندکس  پر شمار  های 
پلتفرم  با  مقایسه  قابل  که  هایی  قابلیت  دهد.  قرار 
امنیتی هم روابط خوب  از بعد   . ایرانی نیستند  های 
دسترسی  تا  کند  می  فراهم  را  امکان  این  کشور  دو 
اتفاق  سادگی  به  نظر  مورد  امنیتی  های  پروتکل  به 

. بیفتد
اعمال  با  آیا  که  است  این  همچنان  مشکل  اما 
مردم  انتخاب  هم  باز   ، فیلترینگ  و  ها  محدودیت 

► بود؟     خواهد  ها  گزینه  این  از  استفاده 

اساتید دانشگاه ها در پی اتفاقات      ◄
و  مماشات  به  دادن  پایان  خواستار  اخیر 
خود  اصلی  ریل  به  دانشگاه  بازگرداندن 

شدند.
از  سرشار  و  آموزی  علم  محل  دانشگاه 
مرزهای  بر  حرکت  و  آموختن  خوب  حس 
تنها  نه  آن  در  که  جایی  دنیاست،  دانش 
در  بلکه  می آموزند  علم  دانشجویان 
می یابند  سیقل  هم  فرهنگی  عرصه های 
کشور  دانشگاه های  فضای  روزها  این  اما 
حال و روز همیشگیش را از دست داده و 
برقرار نیست. آن  و حال در  آن شور  دیگر 
درباره  دانشگاه ها  اساتید  از  جمعی 
به  دادن  پایان  خواستار  اخیر  اتفاقات 
گفت  گویی  محور های  برگزاری  و  مماشات 
در دانشگاه ها و پیگیری توسط نهادهای 

شدند. قضائی 
باشد جامعه  الگوی  باید  دانشگاه 

هیئت  عضو  نائینی  مسلمی  حسن 
درباره  مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی 
می گوید:  دانشگاه ها  روزهای  این  فضای 
اسمش  ا              ز  که  همان طور  دانشگاه 
تحقیق،  علم آموزی،  محل  پیداست 
دانشگاهیان  و  است  یادگیری  و  تدریس 
روزها  این  اما  باشند،  جامعه  الگوی  باید 
که  هستیم  دانشگاه  در  اتفاقاتی  شاهد 

است. شده  جامعه  تعجب  سبب 
اغتشاشاتی  متاسفانه  می  افزاید:  وی 
د                                           ر  اصال  بودیم  آن  شاهد  روزها  این  که 
گذشته  روزهای  در  نیست،  دانشگاه  شأن 
وزارت  مسووالن  و  دانشگاه ها  روسای 
دانشگاه  آرامش  برهم زنندگان  با  علوم  
که  می رسد  نظر  به  اما  کرده اند  مماشات 

است. گذشته  مماشات  زمان 
تربیت  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
روز  هر  متاسفانه  می گوید:  مدرس 
و  بداخالقی ها  شاهد  می گذرد  که 

دانشگاه  در  بیشتری  بددهنی های 
دانشگاه  شان  روزها  این  هستیم، 
مباحثی  و  شعارها  نمی شود،  رعایت 
قوانین  و  شأن  خالف  که  می شود  مطرح 
هست  اعتراضی  اگر  است،  دانشگاه 
البته  شود  اقدام  خودشان  روش  ا              ز  باید 
باید جایگاهی برای اعتراض  دانشگاه هم 

بگیرد. درنظر 

می کند:  خاطرنشان  نائینی  مسلمی 
انجام  مماشات  دارند  دانشگاه  روسای 
می دهند ولی االن دیگر زمان آن گذشته 

کنند. اساسی  فکر  باید  و  است 

دانشگاه  آرامش  زنندگان  برهم  با 
شود قانونی  و  قاطع  برخورد 

برخورد  زمان  االن  می افزاید:  وی 
و  مالیمت  با  نباید  دیگر  و  است  قاطع 
دانشگاه  د                                           ر  ما  رفت،  پیش  مماشات 
پیش  مشکلی  کسی  اگر  که  داریم  قانون 
شود  برخورد  وی  با  قانون  طبق  آورد 
وجود  قانون  اتفاقات  این  همه  برای  و 
استفاده  قانون  از  چرا  مسووالن  دارد، 

؟ نمی کنند
نیز  دیگری  استاد  با  بحث  همین  در 
مدرس  صمدی  مجتبی  کردیم،  صحبت 
رسانه  و  فرهنگ  پژوهشگر  و  دانشگاه 
شکاف  میزان  اخیر  دهه  دو  در  می گوید: 
و  حاکمیتی  نهادهای  با  دانشگاه  بین 
از  بعضی  است؛  شده  زیاد  خیلی  دولتی 
اساتید دانشگاه خود را از فضای سیاسی 
فضای  د                                           ر  ناکارآمدی  و  کردند  متمایز 

می شود. دیده  دانشگاه ها  سیاسی 
برگزاری  نیازمند  می افزاید:  وی 
امنیتی  نهادهای  سوی  از  متعدد  جلسات 
دانشگاه هستیم،  اساتید  با  قوه قضائیه  و 
برقرار  باید  ارتباطی  گفت وگوی  مسیر 
ا              ز فضای  شود؛ مسووالن باید انتقادات را                            

است   کادمیک  آ و  علمی  که  دانشگاهی 
بشنوند. و  ببینید 

رسانه  سواد  اساتید  از  تعدادی 
و  موضوعات  نمی توانند  و  ندارند 

کنند تحلیل  را  اتفاقات 
توسط  مباحث  می گوید:  صمدی 
تبیین  باید  امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای 
وجود  به  نحوه  ا              ز  کارشناس ها  و  شود 
با  داده  رخ  رویدادهای  و  حوادث  آمدن 
اساتید  از  بعضی  بگویند،  سخن  اساتید 
به دلیل  ما سواد رسانه ای ندارند و گاهی 
جریان های  تأثیر  تحت  ضعف  همین 
گفت وگو  می گیرند،  قرار  معاند  رسانه ای 
داده  رخ  اتفاقات  تبیین  و  اساتید  با 
نهادهای  و  است  حاکمیتی  وظیفه  یک 
انتظامی  نهادهای  و  امنیتی  و  اطالعاتی 
و  بگذارند  جلسه  دانشگاه  اساتید  با  باید 

کنند. ایجاد  گفت وگویی  فضای 

مشخص  دانشجو  و  دانشگاه  جایگاه 
پایگاه علمی است  است، دانشگاه یک 
نابغه  قشر  از  آن  در  دخیل  افراد  و 
اتفاقاتی  این  و  هستند  فرهیخته  و 
ها  دانشگاه  بعضی  در  روزها  این  که 
کردنی  باور  و  هضم  قابل  می افتد 

. نیست

اساتید  اگر  می دهد:  ادامه  وی 

دانشگاه در جریان قرار بگیرند قطعا  پای 
که  محدودی  عده  جز  البته  می آیند  کار 

دارند. را                             خود  مخالفت  کنید  هرکاری 
که  است  دیگری  مدرس  فر  اسالمی 
دانشگاه  جایگاه  می گوید:  زمینه  این  در 
یک  دانشگاه  است،  مشخص  دانشجو  و 
آن  در  دخیل  افراد  و  است  علمی  پایگاه 
این  و  هستند  فرهیخته  و  نابغه  قشر  از 
اتفاقاتی که این روزها در بعضی دانشگاه 
کردنی  باور  و  هضم  قابل  می افتد  ها 
عنوان  به  نفر  یک  می شود  مگر  نیست، 
علم  تولید  و  علم  محیط  در  که  دانشجو 
از  است  گرفته  قرار  دانش  فراگیری  و 
ادبیاتی استفاده کند که در شان دانشجو 

نباشد؟  دانشگاه  و 

هستند  این  دنبال  به  اغتشاشگران 
تعطیل  دانشگاه  علمی  محیط  که 
دانشگاه  بر  حاکم  علمی  فضای  و  شود 
علمی  پیشرفت های  شود،  متوقف 
بیشتر  را  دشمنان  دشمنی  ایران، 
است  کافی  دیگر  مماشات  است،  کرده 
ریل  به  دانشگاه  سریع تر  هرچه  باید  و 

بازگردد. خود  اصلی 

روزهای  این  اتفاقات  می افزاید:  وی 
این  یا  است،  حالت   ۲ بیانگر  دانشگاه ها 
اغتشاش  برای  و  نیستند  دانشجو  افراد 
افرادی  نه  یا  می شوند  دانشگاه  وارد 
هستند که برنامه خاصی پیش بینی شده 
قانون  طبق  باید  افراد  این  با  که  دارند 
انضباطی  کمیته  و  برخورد  دانشگاه 

. ند شو
باید  می افزاید:  دانشگاه  استاد  این 
که  کسی  بین  شود   مشخص  و  باشد  فرق 
تحت  که  کسانی  و  دارد  سوالی  و  مسئله 
و  اند  گرفته  قرار  بیگانه  های  رسانه  تاثیر 
بزنند.  هم  به  را  دانشگاه  جو  می خواهند 
وارد  دانشجو  پوشش  تحت  بعضی ها 
باید  حتما  قضائی  مقامات  و  می شوند 
برخورد قانونی با این افراد داشته باشند.

اغتشاشگران  می گوید:  فر  اسالمی 
علمی  محیط  که  هستند  این  دنبال  به 
علمی  فضای  و  شود  تعطیل  دانشگاه 
شود،  متوقف  دانشگاه  بر  حاکم 
دشمنی  ایران،  علمی  پیشرفت های 
مماشات  است،  کرده  بیشتر  را  دشمنان 
سریع تر  هرچه  باید  و  است  کافی  دیگر 
► دانشگاه به ریل اصلی خود بازگردد.    
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آرامش کودکان در گرو تربیت همگون والدین 

●  ضرورت هماهنگی و یکنواختی والدین در تربیت کودک   ●
شخصیت بچه ها دارای دو بعد است، بخشی از این شخصیت را پدر و بخشی را مادر تکمیل می کند و همانطور که مغز ما دو نیمکره دارد فرزند هم دو والد دارد که هر کدام کارکردهای خود را دارد، 

پدر کارکرد اعتماد بخشی منبع قدرت و مادر کارکرد مراقبتی و منبع محبت و عاطفه است، با توجه به این ویژگی ها مادر و پدر مانند دو بال هستند که فرزند را به تعالی برسانند. 
تربیت  در  والدین  هماهنگی      ◄
کودکان  آرامش  عامل  بزرگترین  کودک، 
در  شود  می  متوجه  کودک  وقتی  است! 
با  ها  بچه  و  ندارد  وجود  هماهنگی  خانه 
شوند،  می  بزرگ  نفر  چند  تربیتی  اصول 
به این نتیجه می رسد که درست و غلطی 
کاری  هر  انجام  به  مجاز  و  ندارد  وجود 

. هست
از  متفاوت  ها  انسان  ما  از  کدام  هر 
چه  که  هایی  تفاوت  هستیم،  دیگری 
شد.  خواهد  نیز  ما  تکامل  به  منجر  بسا 
تداوم  زمانی در کنار هم  تا  تفاوت ها  این 
عمل  که  شد  نخواهد  ساز  مشکل  و  دارد 
نشود. دیگری  به  آسیب  به  منجر  یکی  به 
حرکت  مسیرهای  یکی  کودکان  تربیت 
متفاوت  شخصیت  دو  با  والدین  تعامل  و 
نباشد  هماهنگ  و  همگون  اگر  که  است 

دارد. پی  در  را  زیادی  آسیب های 
کودکان  تربیتی  مهم  نکات  از  یکی 
سبک  دو  مادر  و  پدر  وقتی  که  است  این 
دچار  ها  بچه  دارند،  تربیتی  متفاوت 
آن ها  شوند.  می  گیج  و  گم  و  دوگانگی 
می  بزرگ  نقیضی  و  ضد  تربیتی  سبک  با 
و  تناقضات  از  سرشار  وجودشان  و  شوند 
چون  ماند  می  باقی  نشده  حل  تعارضات 
وجود  تربیتی  یکنواختی  و  هماهنگی 

است. نداشته 
کودک،  تربیت  در  والدین  هماهنگی 
است!  کودکان  آرامش  عامل  بزرگترین 
خانه  در  شود  می  متوجه  کودک  وقتی 
اصول  با  ها  بچه  و  ندارد  وجود  هماهنگی 
این  به  شوند،  می  بزرگ  نفر  چند  تربیتی 
وجود  غلطی  و  درست  که  رسد  می  نتیجه 
هست. کاری  هر  انجام  به  مجاز  و  ندارد 

است،  بعد  دو  دارای  بچه ها  شخصیت 
بخشی  و  پدر  را  شخصیت  این  از  بخشی 
و همانطور که مغز  را مادر تکمیل می کند 
ما دو نیمکره دارد فرزند هم دو والد دارد 
که هر کدام کارکردهای خود را دارد، پدر 
و مادر  اعتماد بخشی منبع قدرت  کارکرد 
عاطفه  و  محبت  منبع  و  مراقبتی  کارکرد 
است، با توجه به این ویژگی ها مادر و پدر 
مانند دو بال هستند که فرزند را به تعالی 

برسانند.
حسینی  زهرا  سیده  باره  این  در 
نوجوان  و  کودک  شناس  روان  ماهانی؛ 
شفاف  درخصوص  ایسنا،   با  گفت وگو  در 
والدین  ناهمگون  تربیت  ماهیت  سازی 
اطالق  وضعیتی  به  ناهمگون  کرد:  بیان 
حالت  در  و  ثبات  حالت  در  که  می شود 
و  باال  یکی  ترازو  کفه  دو  همانند  تعادل 
همچون  حالتی  یا  است  پایین  دیگری 
االکلنگ که یک سمت به باال و دیگری به 
موقعیت  از  یکی  شاید  که  رود  می  پایین 

کاری  همچون  باشد،  همگونی  اوج  ها 
ولی  دهد  می  انجام  ترازو  یا  االکلنگ  که 
هم  یک  به  نیاز  ما  ها  موقعیت  بعضی  در 

داریم. جهتی  هم  و  همراهی  سویی، 
دو  جریان  یک  در  وقتی  افزود:  وی 
رخ  ناهمگونی  افتد  اتفاق  مخالف  جهت 
آن  به  تربیت  واژه  وقتی  لذا  دهد،  می 
مقوله  که یک  آن جایی  از  اضافه می شود 
فضای  به  مربوط  بیشتر  که  است  ای 
در  پا  مطلق  بطور  نه  اما  است  خانواده 
بنابراین  می گذارد،  فرزندان  تربیت  عرصه 
و  پدر  تربیت  بحث  است  ما  مدنظر  آنچه 
که  است  دو  این  ناهمگون  تربیت  و  مادر 
سویی  هم  و  گویی  هم  یکدیگر  با  باید 

باشد. داشته 
تربیت  این  موجودیت  از  حسینی 
زندگی  عرصه های  دیگر  در  ناهمگون 
همگون  نا  تربیت  این  کرد:  اظهار  و  گفت 
نیزباشد،  دیگر  های  موقعیت  در  می تواند 
دانش  به  مدرسه  در  که  آنچه  مثال  برای 
تواند  می  شود  می  داده  آموزش  آموز 
محیط  در  که  باشد  آنچه  از  متفاوت 
نیز  مصداق  این  و  دارد  وجود  خانواده 
تربیت  که  کند  می  صدق  درموردش 
فضای  و  آموزشی  فضای  بین  ناهمگون 
و  اجتماعی  فضای  یا  و  است  خانوادگی 
مجازی  فضای  حتی  و  خانوادگی  فضای 

افراد. حقیقی  و  خانوادگی  فضای  با 
مورد  موضوع  دانشگاهی  مدرس  این 
و  پدر  بین  ناهمگون  تربیت  را  خود  بحث 
ستون  دو  بعنوان  خانواده  فضای  در  مادر 
خاطرنشان  و  برشمرد  خانواده  اصلی 
بایستی یک سری  که  این  از  غیر  ما  کرد: 
خصوص  این  در  عمومی  های  آموزش 
مشاور  و  شناس  روان  بعنوان  دهیم،  ارائه 
ارائه  مردم  به  خود  های  کلینیک  در  که 
هماهنگی  عدم  این  به  کنیم  می  خدمت 
تکرار  پر  های  دغدغه  از  یکی  بعنوان 
یک  که  کنیم  می  برخورد  مراجعین 
بین  تربیتی  اصول  در  جدی  ناهمگونی 
مقوله  در  نظر  اختالف  و  مادر است  و  پدر 
جدای  دارد.  دنبال  به  را  فرزند  تربیت 
ها  خانواده  برخی  شرایط  بنابر  اینکه  از 
اکثر  در  و  هستند  شاغل  دو  هر  والدین 
سپارند  می  خود  اقوام  به  را  فرزند  موارد 
تسلط می  آن کودک  بر  متفاوت  تربیتی  و 
و  تخصصی  نظرات  مختلف  افراد  و  یابد 
تربیتی خود را به اندازه کودک و خانواده 
او تحمیل می کنند که این مورد نیز جای 

دارد. بحث 
این  بر  را  فرض  ما  اما  داد:  ادامه  وی 
می گیریم که تربیت ناهمگون میان پدر و 
برای  از مولفه هایی که  و یکی  مادر است 
تربیتی  و  کند  می  آرامش  ایجاد  ها  بچه 

اصولی را فراهم می آورد این است که هر 
هماهنگ  خود  تربیتی  اصول  در  والد  دو 
این  میان  هماهنگی  نا  که  چرا  باشند، 
را  زوج  دو  این  میان  اختالف  تنها  نه  دو 
و  ثبات  به عدم  منجر  بلکه  کند  فراهم می 
شود،  می  کودک  شخصیتی  های  آسیب 
مقتدر  مادر  فرزندی  کنید  تصور  فرضا 

الزم  بچه  این  دارد،  گیری  آسان  پدر  و 
خود  والدین  نظر  اختالف  بار  دو  است 
مشاهده  این  از  بعد  و  کند  مشاهده  را 
تواند  می  زیرکانه  چگونه  که  یاید  درمی 
کرسی  به  را  خودش  حرف  بین  این  در 
یا  حال  برسد  خود  خواسته  به  و  بنشاند 
پدرش  پیش  مادرش  از  کردن  بدگویی  با 
به  مادر  چون  رسد؛  می  خود  خواسته  به 
از  یا  است  مقتدر  و  دهد  نمی  امتیاز  او 
من  برای  تو  که  کند  می  دادخواهی  پدر 
بازی  اسباب  من  برای  تو  یا  بخر  بستنی 
پدر  به  یا  و  خرد  نمی  مادر  چون  بخر 
حرف  به  او  که  کند  می  را  مادر  شکایت 

دهد. نمی  گوش  من 
به  منجر  والدین  میان  نظر  اختالف 
می شود فرزندان  شخصیتی  ثبات  عدم 

نوجوان  و  کودک  شناس  روان  این 
و  شخصیتی  ثبات  عدم  به  بااشاره 
نتیجه  که  بزرگسالی  در  کودک  اضطراب 
تربیت  در  وی  والدین  نظر  اختالف 
برسد  بنظر  ظاهر  در  شاید  افزود:  اوست، 
جهت  در  آمده  پیش  موقعیت  از  بچه  این 
امر  برد ولی حقیقت  بهره می  منافع خود 
این عدم همگونی میان پدر  این است که 
فرزند می شود،  به اضطراب  منجر  مادر  و 
یابد  درمی  کودک  مدتی  از  بعد  چون 
مادرش  و  پدر  اختالف  مورد  موضوع  که 
داند  می  مقصر  را  خودش  گاهی  و  است 
این  تواند  نمی  خود  کم  سن  بخاطر  ولی 
به  و  کند  حل  خودش  در  را  تعارضات 
نتیجه برسد، پس هم دچار احساس گناه 
ضربه  شخصیتش  به  خیلی  که  شود  می 
شود.   می  اضطراب  دچار  هم  و  زند  می 
به اهمیت هماهنگی  بااشاره  حسینی، 
تربیت  اگر  ولو  کودک  تربیت  در  والدین 
تاثیری  و  نباشد  نیز  استانداردی  چندان 
خواهد  وی  شخصیت  گیری  شگل  در  که 
ها  موقعیت  این  در  کرد:  تصریح  داشت، 
پدر  اگر  حتی  که  دارد  وجود  اعتقاد  این 
تربیت  امر  در  را  ای  ویژه  مهارت  مادر  و 
عمل  هم  با  هماهنگ  ولی  نگیرند  بکار 
به  باشند  نداشته  اختالفی  هم  با  و  کنند 
نظر  از  تری  سالم  فرزندان  زیاد  احتمال 
هرکدام  اینکه  تا  کنند  می  تربیت  روانی 
داشته  تربیتی  عالی  سبک  والدین  از 

باشد.  متفاوت  هم  با  روششان  اما  باشند 
تربیتی  روش  دو  تحت  که  ها  بچه  این 
های  آدم  یا  گیرند  می  قرار  متعارض 
مضطربی  افراد  یا  و  می شوند  گیری  باج 
شخصیتی  اختالل  دچار  که  شوند  می 
این  است  ممکن  که  هرچند  شوند،  می 
که  شوند  نیز  خبرچینی  افراد  کودکان 

به  شروع  والد  یک  از  گیری  امتیاز  برای 
کنند. دیگری  والد  تخریب 

شخصیتی  ویژگی  این  داد:  ادامه  وی 
چنین  چون  نیست،  اغماضی  قابل  امر 
نتیجه  اصال  والد  و  فرزند  بین  تعاملی 
نتیجه  تعامل  جنس  این  اما  ندارد  خوبی 
والدین  نظر  اختالف  و  ناهماهنگی  همان 
که  سوالی  حال  است.  تربیت  امر  در 
والد  این است که گاهی یک  مطرح است 
دیگری  توسط  فرزند  تربیت  نحوه  از  که 
است؟  طبیعی  غیر  امری  است  ناراضی 
است  طبیعی  امری  این  خیر  گفت  باید 
شدیم  آفریده  متفاوتی  های  آدم  ما  چون 
شخصیتی  های  ویژگی  و  استعدادها  با 
نیز  متفاوتی  تربیت  تحت  که  متفاوت 
می  فکر  هم  متفاوت  طبیعتا  و  بودیم 
دهد  نمی  ما  به  اجازه  امر  این  ولی  کنیم 
مقابل  در  را  ها  عقیده  اختالف  این  که 
به  موارد  این  در  دهیم.  بروز  فرزندان 
فکر  اگر  حتی  که  می کنیم  توصیه  والدین 
چندان  فرزند  با  همسرت  رفتار  میکنی 
مسئله  این  بچه  جلوی  نیست  مناسب  هم 
یا  پدر  رفتار  در  اینکه  مگر  نکن،  ابراز  را 
باشد  داشته  وجود  جدی  آسیب  مادر 
یا  باشد  جبران  قابل  نیست  معلوم  که 
نمی  توصیه  هم  موارد  این  در  لذا  خیر، 
به  مثال  و  کرد  مستقیم  دخالت  که  کنیم 
اشتباه  تو  رفتار  این  که  بگویی  همسرت 
با  باید  ها  موقعیت  این  در  لذا  است. 
از  را  فرزند  و  کرد  ورود  غیرمستقیم  رفتار 
اشاره  و  ایما  با  یا  کنید  دور  موقعیت  این 
کنید،  منع  رفتار  این  ادامه  از  را  همسر 
در  والد  یک  رفتار  به  مستقیم  ورود  چراکه 
آسیب می  زوج  رابطه  به  فرزند هم  حضور 
کند  می  متالشی  را  بچه  تربیت  هم  زند 
حل  خفا  در  باید  را  ها  نظر  اختالف  این 

کرد.
روان  رشته  دکترای  دانشجوی  این 
که  موارد  بسیاری  در  افزود:  شناسی 
می  کنند  می  مراجعه  بنده  به  والدین 
گویند اصال همسر من تربیت من را قبول 
حرف  هم  با  توانیم  نمی  اصال  ما  یا  ندارد 
بزنیم که بخواهیم مسئله را حل کنیم، در 
اگر  حتی  که  است  این  ما  توصیه  جا  این 
مورد  موضوع  توانند  نمی  هم  خودشان 

مشاور  یک  کمک  با  کنند  حل  را  اختالف 
تربیتی به حل آن بپردازند اما در موقعیت 
هر  کنید  مراجعه  گوییم  می  ما  که  هایی 
آن  از  یکی  و  کنند  نمی  مراجعه  والد  دو 
قبول  را  مشاوره  اصال  من  گوید  می  ها 
های  راهکار  قدری  به  من  اینکه  یا  ندارم 
خودم را قبول دارم که حاضر نیستم هیچ 

همراهی  لذا  بشنوم،    را  دیگری  راهکار 
باز  ما  افتد.  نمی  اتفاق  والدین  از  یکی 
هنوز  و  ندارد  اشکالی  گوییم  می  هم 
می  ما  که  دارد  وجود  راهکارهایی  هم 
خانوادگی  موقعیت  ان  با  متناسب  توانیم 
فرد  همسر  رفتار  و  فرد  آن  با  متناسب  و 
که  بدهیم  کمک  وی  به  کننده  مراجعه 
های  روش  با  و  کند  حل  را  مسئله  این 
خودش  با  را  همسرش  مفیدی  و  زیرکانه 
این  که  است  ممکن  اگرچه  کند.  همراه 
تربیت  به  مربوط  اصال  ها  نظر  اختالف 
بسیاری  ریشه  و ممکن است  نباشد  فرزند 
فرزند  تربیت  به  ربطی  مسائل  این  از 
سری  یک  درواقع  صرفا  و  باشد  نداشته 
که  باشد  از هم  ها  دلخوری  و  ها  ناراحتی 
تربیت  در مسئله  را  این مشکالت خودش 

است. داده  نشان  ها  بچه 
در  والدین  نظر  اختالف  حسینی، 
مربوط  اصالتا  چه  را  کودک  تربیت 
به  مربوط  چه  و  باشد  بچه  تربیت  به 
باشد،  دیگر  مسائل  یا  و  فردی  تعارضات 
منجر  که  برشمرد  واضحی  همگونی  عدم 
پذیر  آسیب  و  متزلزل  های  بچه  تربیت  به 
بار  به  را  هایی  بچه  درواقع  و  شود  می 
بحران  اوج  که  نوجوانی  در  که  آورد  می 
جنس  این  است  ها  بچه  این  هویتی 
شبیه  تربیت  در  هماهنگی  عدم  و  رفتارها 
آرزو های  تمام  و  کند  به طوفان عمل می 

دهد. می  باد  به  را  والدین  این 
خواسته  که  مادری  پدر  افزود:  وی 
دو  مثل  که  این  جای  به  ناخواسته  یا  و 
مشترک  تیم  یک  قالب  در  و  تیمی  هم 
کنند،  تربیت  شخصیتی  ثبات  با  فرزندی 
حقانیت  اثبات  برای  تالش  و  یارکشی  با 
دائما  را  فرزندشان  خودشان  های  حرف 
این  و  پاس کاری می کنند  توپ  مثل یک 
بچه  این  به  را  متعددی  های  ضربه  وسط 
وارد می کنند. این ها نباید انتطار داشته 
طی  همراه  و  آرام  نوجوان  یک  که  باشند 
حال  باشند.  داشته  رو  پیش  های  سال 
سن  به  وقتی  بچه  این  است  ممکن 
که  بشود  فردی  خودش  رسید  نوجوانی 
مقابل این دو نفر قرار گیرد و شروع به یار 
تیم  در  و  کند  مادر  و  پدر  مقابل  در  کشی 

► گیرد.    قرار  والدینش  مقابل 

افسردگی فصلی و اختالل 
اضطراب اجتماعی پاییزی چه 

عالئمی دارد؟ 

و  فصلی  افسردگی  معرض  در  را  افراد  زمستان  در  سروتونین  تغییر 
می دهد. قرار  اجتماعی  اضطراب  اختالل 

وقتی فصل از تابستان به پاییز و سپس زمستان تغییر می کند، روز ها 
دچار  افراد  برخی  که  شود  باعث  می تواند  این  و  می شوند  کوتاه تر 

شوند. زمستانی«  »افسردگی 
نیز   )SAD( فصلی  عاطفی  اختالل  عنوان  به  زمستانی  افسردگی 
در  تغییر  کننده  منعکس  می تواند  وضعیت  این  و  می شود  شناخته 
مرتبط است. افسردگی  با  و  باشد  یا هورمون شادی  سطح سروتونین 
گزارش  طبق  می گوید:  مینه سوتا،  دانشگاه  استاد  الرسون،  جنی 
فصلی  افسردگی  عالئم  متحده،  ایاالت  روان  سالمت  ملی  سازمان 
اوقات  گاهی  باشد.  معمول  افسردگی  عالئم  به  شبیه  می تواند 
دشوار  افسردگی  انواع  سایر  از  اجتماعی  اضطراب  اختالل  تشخیص 

" است. 
دو  از  پس  تنها  فصلی  افسردگی  تشخیص  که  کرد  اضافه  الرسون 
پایان  و  زمان مشخصی شروع  در  که هر سال  افسردگی  متوالی  دوره 
قابل  سال  زمان های  دیگر  در  عالئم  وجود  عدم  اضافه  به  می یابد، 

است. تشخیص 
معمواًل  که  هستند  زمستانی  افسردگی  از  بیشتری  میزان  دارای  زنان 

۳۰ سالگی شروع می شود. تا   ۲۰ از سن 
خلقی،  تغییرات  اضطراب،  افسردگی،  شامل  بیماری  این  عالئم 
مشکالت  و  حالی  بی  غذایی،  عادات  در  تغییر  خواب،  مشکالت 

است. جنسی 
این وضعیت ممکن است به صورت احساس بدبختی، گناه، ناامیدی، 

کاهش عالقه به فعالیت ها و از دست دادن عزت نفس ظاهر شود.
خود  استرس  نتواند  یا  کند  استرس  احساس  فرد  است  ممکن 
اضطراب  اختالل  به  مبتال  فرد  یک  اوقات  گاهی  کند.  کنترل  را 
شیدایی  دوره های  که  است  شدید  خلقی  نوسانات  دارای  اجتماعی 

دارد. همراه  به  را  تابستان  و  بهار  در 
از  اجتناب  به  تمایل  اشتها،  افزایش  شامل  می تواند  دیگر  عالئم 

باشد. خواب  در  اختالل  و  اجتماعی  تماس 
احساس  است  ممکن  اجتماعی  اضطراب  اختالل  به  مبتال  فرد  یک 
به دلیل استرس های  و  بدتر می شود  با شروع زمستان  کند که عالئم 
اضطراب  یا  انزوا  احساس  گذشته  به  نسبت  گیر،  همه  بیماری  مداوم 

می کند. بیشتری 
فصلی  عاطفی  اختالل  اولیه  »عالئم  است:  داده  توضیح  الرسون 
تشدید  را  کرونا  از  ناشی  موجود  پیش  از  استرس های  است  ممکن 
قباًل  است  ممکن  که  مشکالتی  با  بتواند  کمتر  فرد  شود  باعث  و  کند 
جوان  خبرنگاران  اشگاه   / بیاید.«  کنار  است  بوده  آن ها  حل  به  قادر 

اجتماعی

آگهی مزایده آگهی مزایده اتومبیل
شماره  به   ۱۳۹۱ مدل    -  PARS پژو  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مزایده  آگهی 
شهربانی ۸۸۲ م ۳۱ ایران ۱۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۴۶۳۳

بایگانی  شماره  با   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۴۶۳۳ کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
آقای  وکالت  با  ایمان بخش  مینا  له:  متعهد   – متعهد: علی حاتمی   )۱۴۰۰۰۴۸۹۷
محمد جواد زمانی با موضوع الزم االجرای تعداد ۳۷۰ عدد سکه تمام بهار آزادی رایج 
ایران به استناد سند ازدواج: شماره سند: ۱۰۰۸ تاریخ سند ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره ۵۱ و طالق شماره ۱ شهر کهک استان  قم یک 
دستگاه خودروی سواری پژو پارس PARS – مدل ۱۳۹۱  به شماره شهربانی ۸۸۲ م 
۳۱ ایران ۱۶ با مشخصات ذیل واقع در قم پارکینگ بحران متعلق به آقای علی حاتمی 

بازداشت گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد: 
مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری: 

خودروی سواری پژو پارس PARS -  مدل ۱۳۹۱ به شماره شهربانی ۸۸۲ م ۳۱ ایران 
۱۶ رنگ: خاکستری شماره شاسی: NAAN۰۱CA۰CE۸۵۴۳۶۳ - شماره موتور: 

 ۱۲۴۹۱۰۴۰۹۲۵
مشخصات بدنه بر اساس گزارش کارشناس محترم دادگستری: 

گلگیر عقب سمت چپ صافکاری بی ر نگ، شاسی جلو سمت راست ضربه خورده – آج 
الستیک های زیر ۶۰ درصد است، گلگیر جلو سمت راست دارای رنگ پریدگی است، 
درب جلو سمت راست و گلگیر عقب سمت راست آثار تصادف رویت و پریدگی رنگ 
وجود دارد. جفت سپر جلو و عقب  مستعمل، وضعیت تودوزی صندلی ها، داشبورد، 
شیشه ها و آینه بغل سالم، کیلومتر خودرو ۲۲۶۲۹۹ کارکرد نشان می دهد، وضعیت 
بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ معتبر بوده و مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان صورت وضعیت تخلفات راهنمایی و رانندگی 

ثبت گردیده است.

ریال  مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
ارزیابی نموده است.  )معادل یکصد و سی میلیون تومان( 

مزایده خودروی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ 
در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک 

بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
پایه مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )معادل یکصد  از مبلغ   مزایده خودروی مذکور 
شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  تومان(   میلیون  سی  و 
به حساب سپرده  از مبلغ کارشناسی  پرداخت ده درصد  به  شرکت در مزایده منوط 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت 
پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶
هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت نمائید ( 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب 
صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی 
از درجه  باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو اعم از مالیات و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و 
نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و حقوق دولتی و حق 

مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. )م الف ۱۵۸۱۵( 
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

به  مربوط   ۰۹۱۲۰۶۹۳۵۹۴ شماره  کارکرده  همراه  تلفن  خط  مزایده  گهی  آ
 ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۰۰۷ شماره  پرونده 

شماره  )با   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۰۰۷ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
صفاری  مبینا  متعهدله:   - مهر  رسولی  مرتضی  متعهد:   )۱۴۰۱۰۲۱۵۴ بایگانی 
دفتر   ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ سند:  تاریخ   ،۱۱۶۷ سند:  شماره  ازدواج:  سند   – مفرد 
الزم  موضوع   – قم  استان  قم  شهر   ۵۳ ازدواج  خانه  دفتر  کننده:  صادر  خانه 
االجرا: تعداد یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که خط تلفن همراه 
پدر:  نام  مهر  رسولی  مرتضی  آقای  به  متعلق   ۰۹۱۲۰۶۹۳۵۹۴ شماره  کارکرده 
بازداشت   ۰۳۷۰۷۰۸۶۴ ملی:  شماره   ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ تولد:  تاریخ  رحمانعلی 

رسد:  می  بفروش  مزایده  طریق  از  و  است  شده 
آن  فروش  قیمت  که    ۰۹۱۲۰۶۹۳۵۹۴ شماره  کارکرده  همراه  تلفن  خط 
مبلغ   به  قم  همراه  و  ثابت  تلفن  فروشندگان  و  تعمیرکاران  صنف  اتحادیه  توسط 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده است و از طریق مزایده 

میرسد.  فروش  به 
یکشنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  همراه  تلفن  خط  مزایده 
ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی( 
تلفن  خط  مزایده  شود.  می  انجام  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره   - قم   یک 
شروع  ریال(  میلیون  )پنجاه   ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ پایه  مبلغ  از  مذکور  همراه 

مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط 
واریز  شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره 
یا  باشد  و حضور خریدار  ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه 
حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت 
و در صورتی که ظرف  نماید  تودیع  به شماره حساب شبای مذکور  ثبت  صندوق 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات 
بر  مازاد  الحراج  حق  گردد.  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش 
های  بدهی  کلیه  ضمن  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ 
به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  دولتی  عشر  نیم  و  الحراج  حق  و  مذکور  خط  به  مربوط 
بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  صورت  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده 
چنانچه  و  شد  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و 
از  بعد  اداری  با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز  روز مزایده مصادف 
تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق 

 )۱۵۸۱۴ الف  )م  شد.  خواهد  وصول  مقررات 
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ گهی:  انتشار آ تاریخ 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روز خوش 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



◄    آینده پژوهی از عناوین و رشته های جذاب در طول 
و  سیاستگذاران  توجه  مورد  بسیار  که  است  اخیر  سالیان 

برنامه ریزان واقع شده است.
ریزی  برنامه  و  اهداف  و  ها  افق  تعیین  و  آینده  به  نگاه 
و  ها  دولت  حرکت  الینفک  جز  آنها  به  دستیابی  برای 
جوامع شده است و برای این منظور عالوه بر رشته های 
بوجود  ما  کشور  در  تحقیقاتی  متعدد  مراکز  دانشگاهی، 

است. آمده 
ارزیابی  و  بینی  پیش  ملی،  ریزی های کالن  برنامه  در 
آینده اساس نگارش مصوبات است و بدون آن نمی توان 

دانست. ممکن  را  دستاوردی  هیچ  تحقق 
گام  یک   1404 انداز  چشم  افق  تدوین  ما  کشور  در 
و  آینده  به  نگاه  جهت  در  اسالمی  انقالب  از  بعد  بلند 
خیزش برای آن بود که با طراحی صدها سیاست و برنامه 
و سالهای مختلف همراه گردید. آن در بخش ها  در ذیل 
انداز  چشم  افق  تدوین  اندرکاران  دست  آنچه  مطابق 
های  بخش  تمامی  مرجع  باید  آن  سند  کردند  می  بیان 
همگرایی  ایجاد  با  تا  بود  می  عمل  و  اقدام  برای  کشور 
اسالمی  ایران  متوازن  و  جانبه  همه  رشد  افزایی،  هم  و 

گردد. محقق 
به  نسبت  فراوانی  تأکید  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  در 
همسویی تمامی اجزای کشور با سند چشم انداز 1404 

به چشم می خورد که حاکی از اهمیت آن است.
اسناد  و  آینده  به  نگاه  نیز  محلی  و  استانی  سطح  در 
باالدستی عالوه بر آنکه یک الزام اداری است؛ زمینه ساز 
و  فرهنگی  اقتصادی،  های  بخش  در  جانبه  همه  جهش 

اجتماعی می شود و غفلت از آن موجب افزایش تهدیدها 
و آسیب ها خواهد شد.

در این رابطه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 

۱۵ سال  برای  استان  نظام مسائل  اعالم کرده است:  قم 
آینده تهیه شده است.

جلسه  در  گذشته  دوشنبه  روز  معتمدی  ابراهیم 
سالن  در  قم  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات  پیگیری 
نظام  اینکه  بیان  با  استانداری،  جواد)ع(  امام  جلسات 

تهیه  سناریو   ۱۳ در  پیشران ها  حوزه  در  استان  مسائل 
سال   ۱۵ حدود  تا  قم  نیازهای  دقیقا  افزود:  است،  شده 
حرکت  باید  سمتی  چه  به  که  می دانیم  و  تأمین  آینده 

. کنیم
افزایش  استانی  اختیارات  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حل  استان  در  می توان  را  مشکالت  از  بسیاری  کند  پیدا 
وزارت خانه ها  در  مباحث  که  زمانی  متاسفانه  کرد، گفت: 
شد. خواهد  زمان بر  و  خورده  گره   کار  شود  پیگیری  باید 

وی با بیان اینکه فضای همدلی در استان وجود دارد، 
وزارت خانه  استانی،  منابع  برای مدیران سه بخش  گفت: 

و منابع ملی تعریف کرده ایم.
معتمدی در ادامه با اشاره به اینکه آمار قم در مباحث 
نمی شود،  مطرح  کشور  در  جاده ای  تصادفات  و  ترافیکی 
اظهار کرد: استان دارای شرایط ویژه ای است و به همین 
دلیل جزو ۳۰ استانی که لیست می شود، قم وجود ندارد 

و در ادامه تحت عنوان تبصره ذکر می شود.
مسکن   و  نفوس  عمومی   سرشماری   آخرین   اساس  بر 
 51( نفر   1292283 قم   استان  جمعیت    ،1395 سال 
با  مقایسه   در  که   است   زن(  درصد   49 و  مرد  درصد 
جمعیت   ساالنه   رشد  متوسط    ،1390 سال  سرشماری  
در  استان  جمعیت   از  و  است   بوده  2/33درصد  استان، 
کشور  تابعیت   دارای   نفر   96367 تعداد   ،1395 سال 
افغانستان هستند. بیشترین  جمعیت  در سال 1395، در 
جمعیت (  10/9درصد  )معادل  34-30ساله   سنی   گروه 
383532خانوار  تعداد   ،1395 سال  در  است .  بوده 
مناطق   در  آن  95/2درصد  که   داشته   وجود  استان  در 
4/8درصد خانوارها در مناطق  روستایی  استان  شهری  و 
مردان  سنی   میانگین   سال  این   در  داشته اند.  سکونت  
فاصلۀ  در  است .  بوده  29/6سال  زنان  و  29/6سال 
قم   استان  در  نفر   77813  ،1395 تا   1390 سال های  
جابه جا شده اند و یا به  خارج از استان و یا خارج از کشور 
محل   شهرستان  از  مهاجران  8/5درصد  شده اند.  وارد 
سرشماری  بوده اند و 6/81درصد از شهرستان های  سایر 
استان ها به  استان قم  وارد شده اند، همچنین  8/7درصد 

شده اند. وارد  کشور  از  خارج  از  مهاجران  از 
وسعتی   با  ایران  مرکزی   کویر  مجاورت  در  قم   استان 
مساحت   )0/6درصد  مربع   معادل11240کیلومتر 
ورامین   به   شمال  از  استان  این   است .  شده  واقع   کشور( 
سمنان،  استان  به   شرق  از  تهران،  استان  از  ری   شهر  و 
کاشان  به   جنوب  از  و  مرکزی   استان  از  ساوه  به   غرب  از 
استان  این   و کویر نمک  محدود است .  استان اصفهان  از 
دارای  یک  حوزۀ انتخابیه  و دارای  سه  نماینده در مجلس  

است . اسالمی   شورای  
آب،  منابع   کمبود  آن  اولویت دار  مسائل   جمله   از 
سهم   زائرین ،  به   خدمات رسانی   زیرساخت های   ضعف  
بیابان زایی ،  بیکاری ،  شهری ،  فرسودۀ  بافت   باالی  
فرسودگی   باال،  مهاجرپذیری   طالق،  حاشیه نشینی ، 
اراضی   کمبود  و  معادن  از  بهره برداری   در  ماشین آالت 
منطقۀ   یک   در  قم  استان  می باشد.   کشاوزی   مستعد 
گرم  هوای   و  آب  و  است   شده  واقع   نیمه خشک   و  خشک  
از کوه های   و غرب استان پوشیده  و خشک  دارد. جنوب 
شرقی ،  مناطق   دارد.  معتدل  هوای   و  آب  و  است   مرتفع  
وسیع   بیابان های   از  پوشیده  نیز  استان  شمالی   و  مرکزی  

است . مسیله   دشت   آنها  بزرگترین   که   است  
و  طبیعی  و  جغرافیایی  اوضاع  و  احوال  از  کلیات  این 
وجود  با  استان  دهد  می  نشان  قم  اقتصادی  و  اجتماعی 
نیازمند  مسائل  از  توجهی  قابل  فهرست  از  کم  مساحت 
موضوعات  است  خوب  چه  و  است  برخوردار  رسیدگی 
سال   15 تا  استانداری  توسط  شده  بررسی  مشکالت  و 
آینده جهت بررسی در اختیار متخصصان قرار گیرد.    ►
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● ضرورت آینده پژوهی برای شناخت مشکالت استان قم   ●

از  تر  قوی  السودانی  شخصیت      ◄
تبعیت  و  است  عبدالمهدی  شخصیت 
عراق  در  پنهان  دولت  از  کورکورانه 
های  پرونده  با  او  تعامل  بنابراین  ندارد 

بود. خواهد  متفاوت  خارجی 
انتظار  در  بسیاری  های  پرونده 
نخست  السودانی،  شیاع  محمد  دولت 
آن  بارزترین  که  است  عراق  جدید  وزیر 
ایران  و  امریکا  با  متعادل  روابط  حفظ 
در  سیاسی  تحلیلگران  که  امری  است؛ 

دارند. نظر  اختالف  آن 
و  السودانی  دولت  شباهت  به  برخی 
اسبق  وزیر  نخست  عبدالمهدی،  عادل 
باورند  این  بر  دیگر  برخی  و  معتقدند 
روابط  در  توازن  ایجاد  به  جدید  دولت 
گذشته  اشتباهات  تکرار  عدم  و  خود 

است. ناچار 
سیاسی  تحلیلگر  المعینی،  خالد 
که  گفت  الجدید  العالم  با  وگو  گفت  در 
است،  موفقیت  دنبال  به  کنونی  دولت 
عراق  روابط  در  توازن  تداوم  به  بنابراین 

دارد. اهتمام  ایران  و  امریکا  با 
با  دولت  این  که  کرد  بیان  وی 
شد  خواهد  مواجه  بیشتری  انزوای 
در  حاکم  نیروهای  از  بسیاری  زیرا 

ایران  و  هستند  ایران  به  نزدیک  عراق، 
قرار  چین  و  روسیه  محور  در  اکنون 
که  مساله  این  به  نسبت  بنابراین،  دارد 
صورت  به  و  راحتی  به  بتواند  السودانی 
روابط  در  توازن  ایجاد  به  پذیر  انعطاف 
تردید  بپردازد،  امریکا  و  ایران  با  عراق 

دارد. وجود 
دونالد  جمهوری  ریاست  زمان  در 
ایاالت  سابق  جمهوری  رئیس  ترامپ، 
با  هماهنگی  چارچوب  متحده، 
در  بود،  مواجه  متعددی  های  بحران 
عادل  دولت  دوران  در  و   2019 اواخر 
در  امریکا  سفارت  به  عبدالمهدی، 
شود  می  گفته  که  شد  حمله  بغداد 
مواضع  به  امریکا  حمله  به  پاسخ  در 
در  الشعبی  الحشد  به  وابسته  نیروهای 
نیز  آن  از  پس  بود.  سوریه  و  عراق  مرز 
ای  حمله  در   2020 ژانویه   3 در  امریکا 
فرمانده  سلیمانی،  قاسم  ژنرال  پهپادی 
ابو  و  ایران  سپاه  قدس  نیروی  سابق 
الحشد  رئیس  نائب  المهندس،  مهدی 
بین  فرودگاه  نزدیکی  در  را  الشعبی 
امری  رساند؛  شهادت  به  بغداد  المللی 
در  سیاسی  و  امنیتی  های  تنش  که 

داد. افزایش  را  کشور 

حضور  با  پنجشنبه  عراق  پارلمان 
 23 کل  از  وزارت   21 به  نماینده   255

داد. اعتماد  رای  دولت  وزارت 
در  امریکا  سفیر  رومانوسکی،  آلینا 
بود  هایی  شخصیت  نخستین  از  عراق 
را  عراق  پارلمان  اعتماد  رای  کسب  که 
گفت  تبریک  السودانی  شیاع  محمد  به 
با  همکاری  به  که  نوشت  توئیتی  در  و 
اهداف  تقویت  برای  عراق  جدید  دولت 
مشترک از طریق این مرحله محوری در 

داریم. امید  عراق 
تمایل  در  ما  شراکت  که  افزود  وی 
عراقی  رویکرد  به  نسبت  متقابل 
امنیت  حاکمیت،  دارای  و  دموکراتیک 

دارد. ریشه  ثبات  و 
السودانی  به  گذشته  روز  نیز  ایران 
رئیس  رئیسی،  ابراهیم  گفت؛  تبریک 
السودانی،  به  پیامی  ایران در  جمهوری 
کشور  دو  بین  روابط  تقویت  به  نسبت 
کرد  تاکید  وی  کرد.  امیدواری  ابراز 
عراق  در  سیاسی  فرایند  از  ایران  که 
کند  می  حمایت  مردم  رای  براساس 
روابط  توسعه  برای  کوششی  هیچ  از  و 

کند. نمی  دریغ  عراق  با  برادرانه 
المشعل،  فالح  راستا،  همین  در 

با  وگویی  گفت  در  سیاسی  نویسنده 
دولت  که  کرد  تصریح  الجدید  العالم 
آل  کاظم  محمد  موافقت  با  السودانی 
تشکیل  عراق  در  ایران  سفیر  صادق، 
ایران  سفیر  که  افزود  وی  است.  شده 
از  ساعت   24 از  کمتر  در  بغداد  در 
با  کابینه  به  اعتماد  رای  جلسه  موعد 
و  پنجشنبه  شب  کرد،  دیدار  السودانی 
اروپا  و  امریکا  تبریک  نیز  جمعه  صبح 
و  بودیم  شاهد  را  دولت  تشکیل  برای 
در  توازن  ایجاد  امکان  از  ای  نشانه  این 

هاست. طرف  همه  با  روابط 
المشعل اظهار داشت که نشانه های 
بسیار مهمی در تبریک دولت یا سفارت 
امریکا در ارتباط با پرونده های امنیتی 
چارچوب  توافقنامه  بندهای  سایر  و 
با  همکاری  چارچوب  در  استراتژیک 

دارد. وجود  السودانی 
داد  توضیح  سیاسی  نویسنده  این 
که فرمانده نیروهای امریکایی در عراق 
همراه  به  اعتماد  رای  جلسه  از  پیش 
کرد  دیدار  السودانی  با  واشنگتن  سفیر 
در حالی که لباس نظامی به تن داشت 
مبنی  است  واضح  بسیار  پیامی  این  و 
ادامه  عراق  در  امریکا  حضور  اینکه  بر 

قبال حضور  السودانی در  بنابراین  دارد 
خواهد  تسلیم  واقعیت  با  ایران  و  امریکا 

. شد
وزیر  دستیار  معاون  گاویتو،  جنیفر 
امریکا  پایبندی  از  امریکا  خارجه  امور 

و  داده  خبر  آن  با  همراهی  و  عراق  به 
را شریک  بغداد  واشنگتن،  بود که  گفته 

داند. می  خود  استراتژیک 
همه  حمایت  مورد  السودانی  دولت 

جز  به  عراق  در  سیاسی  های  طرف 
سیاسی  معادله  از  که  بود  صدر  جریان 
برنامه  در  السودانی  شد.  خارج  عراق 
دولتش  عمر  که  کرد  اعالم  خود  دولت 
برگزاری  وعده  و  است  سال  یک 

اصالح  از  پس  زودهنگام  انتخابات 
است. داده  را  انتخابات  قانون 

الدعمی،  غالب  رابطه  همین  در 
شخصیت  که  گفت  سیاسی  تحلیلگر 

شخصیت  از  تر  قوی  السودانی 
کورکورانه  تبعیت  و  است  عبدالمهدی 
بنابراین  ندارد  عراق  در  پنهان  دولت  از 
خارجی  های  پرونده  با  او  تعامل 

بود. خواهد  متفاوت 
وی توضیح داد که السودانی توانایی 
دارد  را  ایران  و  امریکا  بین  توازن  ایجاد 
او  که  شرکایش  بر  تواند  می  همچنین  و 
این  که  بیاورد  فشار  اند،  کرده  نامزد  را 

است. مهمی  بسیار  مساله 
بارزترین کشورهای  از  ایران  و  امریکا 
ویژه در تشکیل  به  نفوذ در عراق  دارای 
دولت هستند، عراق نیز با این دو کشور 
مختلف  سطوح  در  متعددی  اشتراکات 

دارد.
نفوذ  کارشناسان،  و  ناظران  نظر  به 
تر  قوی  منطقه  و  عراق  صحنه  در  ایران 

است.
عراق  دولت  نفوذ،  این  مقابل  در 
امریکا  با  استراتژیک  وگوی  گفت  به 
آن  استراتژیک  و  امنیتی  شریک  که 
بر  عالوه  داد  ادامه  شود،  می  محسوب 
ایران  و  عربستان  بین  میانجیگر  اینکه 

بود. نیز 
► دیپلماسی ایرانی    

◄    سفیر پیشین ایران در آذربایجان 
گفت: آمریکا شروطی دارد که از سوی 
همین  به  و  شد  نخواهد  پذیرفته  مسکو 
متحده  ایاالت  رئیس جمهوری  دلیل 
وارد  فعلی  شرایط  در  نمی خواهد  هم 

شود. مسکو  با  مذاکره 
پیشین  سفیر  سلیمانی«  »افشار 
دالیل  تشریح  در  آذربایجان  در  ایران 
صادرات  برای  روسیه  همکاری  تعلیق 
با  و دانه های روغنی در گفت وگو  غالت 
مشارکت  تعلیق  بحث  کرد:  اظهار  ایلنا 
از چند جهت  روسیه در صادرات غالت 
اینکه  نخست  دارد.  تحلیل  قابلیت 
نشان  واکنش  پی  در  اقدامی  چنین 
متحدان  رفتارهای  و  اوکراین  به  دادن 
اما بحث  است  این کشور صورت گرفته 

از  بسیاری  حاال  همین  که  اینجاست 
اوکراین  جنوبی  بنادر  در  کشتی ها 
دنیا  سراسر  به  غالت  صادرات  آماده 
هستند. مسٔاله دوم این است که اقدام 
که  می شود  انجام  حالی  در  روسیه 
روز  چند  است  قرار   ۲۰ گروه  نشست 
روسیه  نظرم  به  و  کند  کار  به  آغاز  دیگر 
برای  خود  اقدام  این  از  می خواهد 
کند  استفاده  بایدن  جو  با  ارتباط گیری 
در  شود  ملزم  سفید  کاخ  نهایت  در  تا 
با  آن  از  پس  حتی  یا   ۲۰ گروه  حاشیه 

شود. مذاکره  وارد  مسکو 
موازات  به  روسیه  داد:  ادامه  وی 
اگر  که  است  کرده  اعالم  مسٔاله  این 
آنها  امنیتی  نگرانی های  واشنگتن 
خواهند  مذاکره  آماده  کند،  درک  را 

آنها  که  معتقدم  جهت  همین  به  و  بود 
صادرات  کارت  از  استفاده  دنبال  به 
این  در  هستند.  مذاکره  برای  غالت 
معتقد  اوکراین  جمهوری  رئیس  اما  بین 
اعتماد  قابل  هم  هنوز  روسیه  که  است 
مذاکره  بحث  جهت  همین  به  و  نیست 
حاشیه  به  فعاًل  می تواند  طرف  دو  میان 
گفت  می توان  جهت  همین  به  برود. 
بتواند  تا  است  آن  دنبال  به  روسیه  که 
مذاکره  برای  کانال  یک  طریق  این  از 
داشت  توجه  باید  اما  کند  باز  آمریکا  با 
شرط  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری  که 
مسکو  سوی  از  که  دارد  شروطی  و 
باید  نهایت  در  و  شد  نخواهد  پذیرفته 
در  نمی خواهد  هم  بایدن  که  گفت 
مسکو  با  مذاکره  وارد  فعلی  شرایط 

شود. این در حالی است که جدیدترین 
به  رسیدن  حال  در  غربی  تسلیحات 
اوکراین است و روس ها در یک مخمصه 
برای  مقابل  در  و  دارند  قرار  خطرناک 
روی  کره شمالی  به  تسلیحات  خرید 

آورده اند.

تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
مورد  در  که  است  این  دیگر  نکته  کرد: 
به  نقش  یک  هم  ترکیه  غالت،  صادرات 
اوضاع  توانست  و  کرد  ایفا  را  سزایی 
ببرد.  پیش  می خواست  که  آنگونه  را 
غالت  از  تا  است  آن  دنبال  به  مسکو 
نظرم  به  اما  بسازد  قدرتمند  اهرم  یک 
به  نسبت  اقدام  این  به  جهانی  واکنش 
هم  ترکیه  بود.  خواهد  جدی تر  گذشته 

در این میان می خواهد به دلیل ارتباط 
تا  را  اوضاع  روسیه  و  متحده  ایاالت  با 
جلو  خود  نفع  به  می تواند  که  جایی 
باید  غذایی  بحران  مورد  در  اما  ببرد 
زیادی  حد  تا  اروپایی ها  که  بگویم 
به  کنند.  کنترل  را  آن  توانسته اند 
است  کرده  اعالم  آلمان  مثال  عنوان 
تا  را  غذا  بحران  و  انرژی  بحران  که 
توانسته  و  کرده  مدیریت  زیادی  حدود 
در  کند.  کنترل  را  قیمت  افزایش  است 
پرونده  که  بود  متوجه  باید  میان  این 
امنیتی  ماهیت  یک  اساسًا  اوکراین 

دارد. آمریکا  و  اروپا  برای 
سلیمانی افزود: غرب به صورت کلی 
جنبه  اوکراین  پرونده  که  است  معتقد 
همین  به  و  دارد  آنها  برای  ملی  امنیت 

به  به هیچ وجه  دلیل سعی می کنند که 
است  حالی  در  این  ندهند.  باج  روسیه 
نورداستریم  لوله  خط  در  انفجار  که 
کرده  مسکو  متوجه  را  بحث  همین  هم 
رسیده  جمع بندی  این  به  اروپا  و  است 
کند.  خریداری  گاز  روسیه  از  نباید  که 
اسرائیل  با  لبنان  می شود  دیده  اینکه 
تعیین  و  کاریش  گازی  میدان  سر  بر 
نشان  می رسند  توافق  به  آبی  مرزهای 
در  خودش  متحده  ایاالت  که  می دهد 
پس این پرونده قرار دارد و تالش برای 
هم پیمانانش  و  روسیه  به  زدن  ضربه 
میز  سر  بر  تل آویو  و  بیروت  شد  باعث 
این  منافع  از  بتواند  تا  بنشینند  مذاکره 

کند. استفاده  توافق 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 

نهایت  در  مسکو  اساس  همین  بر 
تعلیق  با  و  طریق  این  از  بتواند  شاید 
پیوند  و  غالت  صادرات  در  مشارکت 
جنوب  در  نظامی  درگیری های  با  آن 
از  برخی  عمومی  افکار  اوکراین، 
اما  دهد  قرار  تحت الشعاع  را  کشورها 
اروپا  و  آمریکا  که  است  این  واقعیت 
برخی  و  غالت  کننده  تولید  خودشان 
چندان  و  هستند  روغنی  دانه های  از 
به  ندارند.  احتیاج  محموله ها  این  به 
این  ادامه  است  ممکن  دلیل  همین 
شود  تمام  پوتین  و  روسیه  ضرر  به  روند 
از  می خواهد  کرملین  که  دید  باید  و 
در  خودش  مشارکت  تعلیق  طریق 
بهره برداری  چگونه  غالت  صادرات 

► کند.    

العالم الجدید :

●  آیا السودانی می تواند در روابط عراق با امریکا و ایران توازن ایجاد کند؟   ●
به نظر ناظران و کارشناسان، نفوذ ایران در صحنه عراق و منطقه قوی تر است.

افشار سلیمانی درگفت وگویی تشریح کرد:

● آیا آمریکا در شرایط فعلی با روسیه وارد مذاکره می شود؟    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اولآگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
درشعبه  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
شمائل  له  گردیده  ثبت  ۸/۱۴۰۱ج/۱۶۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۸
 ۲/۳۳ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ، نژاد  جعفر  هادی  علیه  امجدی 
 ، له  محکوم  حق  در  ۷۹/۹۲۵/۰۰۰ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد 
له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف نموده که کارشناس  محکوم 
به شرح ذیل ارزیابی نموده است. با احترام در اجرای قرار کارشناسی صادره به 
موتور  دستگاه  یک  پایه  قیمت  تعیین  مبنی   ۰۱۰۰۱۶۶ پرونده  بایگانی  شماره 
سیکلت مدل ۱۳۹۴ رنگ مشکی ، شماره پالک انتظامی ۱۱۷۶۲ ایران ۶۱۵ و 
شماره شاسی ۲۰۰B۹۴۲۷۰۳۱***N۵P با راهنمایی خواهان از موتور سیکلت 
موصوف در پارکینگ سینا بازدید به عمل اورده و مالحظه شد. موتور سیکلت از 
مستعمل  سیکلت  موتور  های  الستیک   ، بود  شکسته  چپ  جلو  راهنمایی  ناحیه 
بود ، به علت فقدان سوئیچ موتور سیکلت در وضعیت خاموش بازدید شد ، باک 
شخص  نامه  بیمه  باشد.  می  جزئی  خش  و  خط  اثار  دارای  چپ  سمت  فالپ  و 
گردیده  ثبت  فاقد  رانندگی  و  راهنمایی  اجراییات  سامانه  در  سیکلت  موتور  ثالث 
تومان  میلیون  هفت  و  پنجاه  سیکلت  موتور  پایه  ارزش  اعالمی  وصف  با  است. 
موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  براورد  ریال  میلیون  هفتاد  و  پانصد  معادل 

قم  آدرس   به  صبح   ۱۰/۱۵ الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۱ تاریخ  در  الذکر  فوق 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود 
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 تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد. 

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

از شعبه ۴۱ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم  به موجب اجراییه صادره 
که در شعبه ۲ اجرای احکام شورای قم به شماره ۲/۱۴۰۰ج/۲۰۳ ثبت گردیده له 
زهرا اسدی علیه کبری انصاری محکوم علیه محکوم است به استرداد عین پالک 
طالی به وزن ۱۷ گرم و ۳۰۰ سوت و مبلغ ۱/۴۴۴/۵۲۷ریال در حق محکوم له 
اموال  له در قبال بدهی محکوم علیه  نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم  و 
منقول توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا از اموال 
به میزان بدهی )براساس استعالم به روز قیمت طال( محکوم علیه به فروش خواهد 
رسید. اموال توقیف شده به شرح ذیل می باشد: ۱- یخچال فریزر دو درب نگین 
تلویزیون   -۲ تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  چهار  معادل  ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
ال سی دی ۳۲ اینچ سامسونگ به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰معادل سه میلیون تومان 
ابی فیروزه ای دستباف گونه هر  به رنگ  ۳- دو تخته فرش ۱۲ متری ۷۰۰ شانه 
نه  معادل  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مجموعا  و  ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  کدام 
میلیون تومان ۴- ماشین برقی شارژی کودک زرد رنگ مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  نوزاد  کریر   -۵ پانصد هزارتومان  و  میلیون  معادل یک 
معادل چهارصد هزار تومان ۶- کمد لباس مالمینه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل 
۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  طبی  تشک  با  نفره  دو  خواب  تخت   -۷ تومان  هزار  سیصد 

 ۱۴۰۱/۹/۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  تومان  هزار  هشتصد  معادل 
زندان ساحلی دادگاه  ، جنب  ، خ ساحلی  آدرس  قم  به  الی ۱۰/۱۵  ساعت ۱۰ 
به  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  های حقوقی 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
بازدید و در صورت  از مورد مزایده  با هماهنگی این اجرا  پنج روز مانده به مزایده 
به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها 
مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور 
بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد. 

به واحد  مراجعه نمائید. اطالعات بیشتر 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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تیم والیبال افق برتر شهر کریمان      ◄
پله  یک  خود  پیروزی  سومین  کسب  با  قم 
 A سری  رقابت های  رده بندی  جدول  در 
کرد. ایران صعود  والیبال  اول  لیگ دسته 
والیبال  نماینده  فارس،  گزارش  به 
رقابت های   1401 فصل  در  قم  استان 
تیم  ایران  باشگاه های  اول  دسته  لیگ 
که  است  قم  کریمان  شهر  برتر  افق 
سومین برد خود از ابتدای فصل جاری را 
برابر  کننده  تعیین  و  حساس  دیداری  در 
تیم رازین پلیمر به دست آورد تا در جدول 

دهد. ارتقا  را  خود  جایگاه  رده بندی 
این  از  پیش  که  نوری  داوود  شاگردان 
و  مهر  و  بابک  شهر  مس  تیم های  مقابل 
بر   3 نتایج مشابه  با  اصفهان  اسپادانا  ماه 

روند  بودند، همین  برتری شده  2 صاحب 
تیم  مقابل  هفته  این  حساس  دیدار  در  را 
رازین پلیمر تکرار کرده و با ثبت یک برد 3 
پیروزی فصل دست  به سومین  2 دیگر  بر 

. فتند یا
نوری  داوود  شاگردان  دیدار  این  در 
خود  نفع  به   23 بر   25 را  اول  دست 
 26 رازین پلیمر  تیم  کردند، در دست دوم 
این  دوباره  و  شد  برتری  صاحب   24 بر 
بر   29 را  سوم  دست  که  بود  قم  نماینده 

کرد. خود  نفع  به   27
تیم  دو  نفس گیر  و  نزدیک  بازی 
نفع  به   16 بر   25 چهارم  دست  در 
تعیین  برای  کار  تا  خورد  رقم  رازین پلیمر 
که  شود  کشیده  پنجم  دست  به  پیروز  تیم 

کریمان  شهر  برتر  افق  تیم  دست  این  در 
قم با حساب 15 بر 12 صاحب برتری شد 
2 حریف را شکست داده  3 بر  با نتیجه  تا 
لیگ  در  را  خود  امتیازی   2 برد  سومین  و 
یک  و  امتیاز  هفت  با  و  کند  کسب  امسال 
هفتم  رتبه  به  هشتم  مکان  از  صعود  پله 

برود. جدول 
کریمان  شهر  برتر  افق  والیبال  تیم 
 A سری  رقابت های  آتی  هفته  در  قم 
شهدای  سالن  سالن  در  ماه  آبان   13 روز 
اعظم  پیامبر  ورزشی  مجموعه  دروازه ری 
شهریار  شهرداری  تیم  میزبان  قم  )ص( 
بعدی  بازی  در  اینکه  ضمن  بود،  خواهد 
تیم  میهمانی  در  آبان   20 روز  خود 
► می رود.   میدان  به  اردکان  چادرملو 

● صعود افق با سومین پیروزی در سری A والیبال ایران   ●

بازیکنان  از  قم  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه      ◄
برای  ملی  تیم  به  راهیابی  پاس  به  خود  ملی پوش 
و  تجلیل  آسیا  جوانان  قهرمانی  مسابقات  در  حضور 

کرد. اهداء  نقدی  پاداش  آن ها  به 
رضا جعفری: بعد از پایان بازی های فصل 1401 
صانعی  علی  نظر  با  ایران  فوتسال  پایه  لیگ های 
حاضر  حال  سرمربی  و  رشته  این  اسبق  ملی پوش 
از  بازیکن   20 تعداد  کشورمان،  جوانان  ملی  تیم 
فوتسال  ملی  تیم  اردوی  به  نخبه  فوتسالیست های 

شده اند. دعوت  جوانان 
تیم  اردوی  نخستین  که  است  شرایطی  در  این 
بازیکنان  و  دارد  انتخابی  جنبه  جوانان  فوتسال  ملی 

در  در  فنی  کادر  نظر  زیر  گروه  دو  در  شده  دعوت 
آنها  بین  از  تا  می کنند  تمرین  فوتبال  ملی  مرکز 
در مسابقات  ایران  ملی  تیم  برای همراهی  بهترین ها 

شود. برگزیده  آسیا  قهرمانی  جوانان 
فوتسال  ملی  تیم  انتخابی  اردوی  نخستین 
روز  از  بازیکن   ۲۰ حضور  با  اول  گروه  در  جوانان 
مهمانسرای  در  روز  دو  مدت  به  آبان   ۲۲ یکشنبه 
بازیکن  ولی چهار  برگزار می شود  شهید رضایی مجد 
جزو  قم  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه  پایه  تیم های 

هستند. اردو  این  دوم  گروه  به  شده ها  دعوت 
آبان   24 سه شنبه  از  دوم  گروه  انتخابی  اردوی 
فوتسالیست های  که  می شود  برگزار  حالی  در 

خراسان رضوی،  تهران،  قم،  اصفهان،  استان های 
سوران  و  دارند  حضور  هرمزگان  و  مرکزی  کرمان، 
حمیدرضا  و  صفری  آروین  براهویی،  میالد  بالکانه، 
بزرگساالن  و  امید  جوانان،  تیم های  از  ده نمکی 
حاضر  آنها  جمع  در  قم  پاسارگاد  صنعت  آنا  باشگاه 

. هستند
اعالم  پی  در  قم  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه 
دعوت  جوانان،  ملی  تیم  ملی پوش  بازیکنان  اسامی 
جوانان،   تیم های  آینده دار  و  جوان  بازیکن  چهار 
را  جوانان  ملی  تیم  به  باشگاه  این  بزرگساالن  و  امید 
مسیر  راستای  در  خود  استعدادهای  برای  و  تبریک 
آرزوی  افتخار آفرین  ورزشی  رشته  این  در  پیشرفت 

کرد. موفقیت 
حاشیه  در  تا  بود  خوبی  بسیار  بهانه  ع  موضو این 
سالن  در  پاسارگاد  صنعت  آنا  بزرگساالن  تیم  تمرین 
بروفه  روزبه  با حضور  نفری شهید حیدریان  دو هزار 
از  پاسارگاد  آناصنعت  باشگاه  مدیرعامل  قائم مقام 
پایان  در  که  تجلیلی  شود،  قدردانی  بازیکنان  این 
بالکانه  سوران  و  ده نمکی  حمیدرضا  از  تمرین  این 
مقرر  و  گرفت  انجام  نقدی  پاداش  و  گل  اهدای  با 
حساب  به  براهویی  و  صفری  نقدی  هدایای  شد 
باشگاه  خوش آتیه  استعدادهای  تا  شود  واریز  آنها 
تیم  اردوی  به  مضاعف  روحیه ای  با  قم  آناصنعت 

► بروند.     ملی 

● بازیکنان قمی تیم ملی فوتسال تجلیل شدند   ●

برترین بانوان کاراته کای قم 
معرفی شدند

دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی استان قم با رقابت کاراته کاهای 
برترین های  و  شد  برگزار  بانوان  بخش  در  اینویی ها  شیتوریو  سبک 

شناخت. را  خود 
بانوان  کاراته  قهرمانی  مسابقات  دوره  دومین  قم  استان  کاراته  هیات 
کرد  برگزار  کاراته  خانه  در  را  اینویی ها  شیتوریو  سبک  در  قم  استان 
کسب  برای  کومیته  و  کاتا  بخش  دو  در  کننده  شرکت  کاراته کاهای  و 

کردند. رقابت  انفرادی  و  تیمی  برتر  رتبه های  و  عناوین 
و  احسن  خانم ها  مربیگری  به  جمشید  تخت  باشگاه  کومیته  بخش  در 
مهرنیا با کسب ۲۵ نشان طال، ۱۶ نقره و ۲۸ برنز روی سکوی نخست 
خانم  مربیگری  با  سراجه  باشگاه  اینکه  ضمن  شد،  قهرمان  و  ایستاد 
صفایی و کسب ۱۱ طال، ۱۱ نقره و ۱۱ برنز به مقام نایب قهرمانی رسید 
به  برنز  نشان   ۷ و  نقره  مدال   ۱۰ طال،  نشان   ۶ با  تیمی  سوم  رتبه  و 
کرد. پیدا  اختصاص  ولی عصر)عج(  باشگاه  در  تبقیان  خانم  شاگردان 

کاتا،  بخش  مسابقات  در  کننده  شرکت  باشگاه های  رده بندی  در  اما 
نقره   ۲ طال،   ۷ کسب  با  سراجه  باشگاه  در  صفایی  خانم  شاگردان 
آرزو  مربیگری  با  درنا  باشگاه  رسیدند،  قهرمانی  مقام  به  برنز  یک  و 
و  شد  نایب قهرمان  برنز  سه  و  نقره  چهار  طال،  پنج  کسب  و  شریفی 
پنج  طال،  سه  با  کاشی  خانم  مربیگری  به  کربن  و  سپند  باشگاه های 

کردند. خود  آن  از  را  سوم  رتبه  برنز   15 و  نقره 

جدال 150 جودوکار قمی برای 
قهرمانی

با  جودو  قهرمانی  مسابقات  برگزاری  از  قم  استان  جودو  هیأت  رئیس 
با  همراه  نوجوانان  و  نونهاالن  سنی  رده  دو  در  جودوکار   150 حضور 
زاهدلویی«  «مهدی  امنیت  مدافع  شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 

خبرداد.
محمدحسن ساالری در گفتگو با فارس در قم، اظهار کرد: مسابقات 
»مهدی  امنیت  مدافع  شهید  یادواره  قم  استان  جودو  قهرمانی 
 ۱۵۰ شرکت  با  قم  استان  جودو  خانه  در  پیش  روز   ۲ زاهدلویی« 
ورزشکار برگزار شد و ورزشکاران از دو رده سنی نونهاالن و نوجوانان 

کردند. شرکت  مسابقات  این  در 
به  ما  و  دارد  رشته جودو  در  قم ظرفیت خوبی  استان  داد:  ادامه  وی 
ورزشکارانمان  بدنی  آمادگی  افزایش  و  استعدادها  شناسایی  دنبال 

کنیم. پیدا  حضور  قدرت  با  مختلف  مسابقات  در  بتوانیم  تا  هستیم 
در  نونهاالن  سنی  رده  در  کرد:  تصریح  قم  استان  جودو  هیأت  رئیس 
و در  تقابل هایی داشتیم  9 وزن  و در رده سنی نوجوانان در  ۱۱ وزن 

شدند. انتخاب  برتر  نفر   ۳ ورزن  هر 
و  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  سانی خانی  ابراهیم  همچنین، 
علی بهلولی مسئول بسیج ورزشکاران استان قم نیز در این مسابقات 

داشتند. ویژه حضور  مهمانان  عنوان  به 

خبـر

اگهی ابالغ مزایده
بدین وسیله به شرکت شاخص برق آیریک با وکالت اقای حسن حق شناس گتابی به ادرس قم – خیابان ۲۴ 
فیروز  واحد  اسالمی  ازاد  دانشگاه  که  شود  می  ابالغ   ۵۴۲۷ پالک   ۳ طبقه   – تندیس  پاساژ   – کاشانی  متری 
کوه به استناد سند رهنی شماره ۱۰۳۱۰۹ و ۱۰۷۵۳۳ جهت وصول مبلغ ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تا تاریخ 
۱۳۹۷/۲/۱۸ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۷/۶۲ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش اداره 
متن  به شرح  اقامت شما  ۱۴۰۱/۳/۳۱ محل  مورخ   ۱۴۰۱۰۵۸۳۰۰۱۱۰۰۱۲۶۱ قم  اسناد رسمی  اجرای 
سند شناخته نشده ، لذا پس از  قطعیت کارشناسی که اگهی ان در روزنامه چاپ گردیده بود با رقم قطعی 
کارشناسی پالک ها به مزایده گذارده شد و متن آگهی بدین شرح می باشد: به موجب پرونده اجرایی کالسه 
۹۷/۶۲ -۱- ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک هفتصد و هفتاد و یک فرعی از چهل و دو اصلی واقع 
به   ۱۳۹۵....۷۵۴۱ الکترونیکی  دفتر  ذیل  مترمربع  ده  و  هزار  سه  مساحت  به  شهر  قائم  ثبت  پنج  بخش  در 
 : و مشخصات  با حدود  اله حسینی حاجی صادر گردید  اقای سید حبیب  نام  به   ۴۷۱۲۳۵ شماره مسلسل 
شماال : مرزیست به طول ۶۰/۵۰ شصت متر و پنجاه سانتی متر به شماره پانصد و هشتاد و هفت فرعی شرقا: 
در هفت قسمت اول مرزیست به طول ۱۶/۵۰ شانزده متر و پنجاه سانتی متر به شماره باقیمانده سی و شش 
فرعی دوم مرزیست به طول ۱۲/۸۰ دوازده متر و هشتاد سانتی متر به شماره باقیمانده سی و شش فرعی 
سوم مرزیست بهطول ۱۲ دوازده متر به راه عبور محلی چهارم مرزیست به طول ۱۲/۱۵ دوازده متر و پانزده 
سانتی متر به شماره باقیمانده سی و شش فرعی پنجم مرزیست به طول ۲۰ بیست متر به شماره باقیمانده 
سی و شش فرعی ششم مرزیست به طول ۱۴/۲۰ چهارده متر و بیست سانتی متر به شماره باقیمانده سی 
و شش فرعی هفتم مرزیست به طول ۵ پنج متر به راه عبور محلی  جنوبا : در شش قسمت که قسمت های 
باقیمانده  به شماره  متر  بیست سانتی  و  متر  ۳/۲۰ سه  به طول  به فنس  اول  ان غربی است.  و ششم  پنجم 
سی و شش فرعی دوم به فنس به طول ۱۳ سیزده متر به شماره باقیمانده سی و شش فرعی سوم به فنس 
به طول ۲۱/۹۰ بیست و یک متر و نود سانتی متر به شماره باقیمانده سی و شش فرعی چهارم به فنس به 

طول ۳۰/۳۰ سی متر و سی سانتی متر به شماره چهل و دو فرعی پنجم مرزیست به طول ۱۶ شانزده متر به 
شماره باقیمانده سی و شش فرعی ششم مرزیست به طول ۹/۱۵ نه متر و پانزده سانتی به شماره باقیمانده 
سی وشش فرعی غربا: در دو قسمت اول مرزیست به طول ۷/۲۰ هفت متر و بیست سانتی متر به چهل و 
دو اصلی دوم مرزیست به طول ۸/۸۰ هشت متر و هشتاد سانتی متر به چهل و دو اصلی. ۲- سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق به مساحت هزار و سیصد و سی مترمربع به پالک ثبتی هفتصد و 
هفتاد فرعی از چهل و دو اصلی ، مفروز و مجزا شده از پانصد و هشتاد و هفت فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش پنج ثبت ملک قائم شهر نوع ملک یک قطعه زمین که به صورت باغ درامده است ذیل دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۵۲۰۳۱۰۰۰۲۰۰۷۷۳۴ به نام اقای سید حبیب اله حسینی حاجی به شماره چاپی ۴۷۱۴۳۲ سری ج 
سال ۹۴ صادر گردید به حدود : شماال : )به سیم خاردار( به طول ۱۳/۸۰ سیزده متر و هشتاد سانتی متر به 
چهل و دو اصلی شرقا: در دو قسمت اول )مرزیست( به طول ۱۷/۸۰ هفده متر و هشتاد سانتی متر به چهل 
و دو اصلی دوم )مرزیست( به طول ۱۴ چهارده متر به چهل و دو اصلی جنوبا : در دو قسمت اول به طول ۳۷ 
سی و هفت متر و چهل و دو اصلی دوم به طول ۱۵ پانزده متر به چهل و دو اصلی غربا: در سه قسمت که 
قسمت دوم ان شمالی است. اول فنسی است به طول ۲۴ بیست و چهار متر به چهل دو اصلی دوم فنسی 
است به طول ۳۰ سی متر به چهل و دو اصلی سوم فنسی است به طول ۱۳/۵۰ سیزده متر و پنجاه سانتی 
متر به چهل و دو اصلی می باشد. که هر دو پالک مزبور به نفع دانشگاه ازاد اسالمی واحد فیروز کوه برابر سند 
رهنی  شماره ۱۰۳۱۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷ شهر بابل استان مازندران و 
مبلغ ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۳۶ ماه در رهن قرار گرفت که طبق نظر کارشناس رسمی پالک ۷۷۱ 
از ۴۲ اصلی طبق مشاهدات عینی در زمان بازدید ، محدوده ملک مزبور از بقیه جدا نشده و با امالک مجاور 
، یک پارچه بوده است امالک مزبور واقع در ق جاده نظامی روستای گاوان اهنگر خ شهید حسینیان جنب 
سورتینگ اقاپور کوچه شهید بابا نژاد انتهای کوچه می باشد که به مبلغ بیست میلیارد ریال ارزیابی گردیده 
است و طبق نظریه کارشناسی پالک ۷۷۰ از ۴۲ اصلی به صورت یک قطعه زمین نوع ملک طلق به مساحت 

۱۳۳۰ مترمربع که یک قطعه زمین می باشد که به صورت باغ در امده است واقع در ق جاده نظامی روستای 
مشاهدات  طبق  کوچه  انتهای  نژاد  بابا  شهید  کوچه  اقاپور  سورتینگ  جنب  حسینیان  شهید  خ  اهنگر  گاون 
عینی در زمان بازدید ، محدوده ملک مزبور از بقیه جدا نشده و با امالک مجاور ، یک پارچه بوده است که 
الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ در  از ساعت ۹  ارزیابی شده و پالک های فوق  نه میلیارد ریال  مبلغ 
اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر شعبه اجرا واقع در اخر خ جویبار نبش بهارستان از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی پالک های فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
شرکت در مزایده منوط به حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده بوده و کلیه هزینه های قانونی 
اعم از پرداخت بدهی های مربوط به اب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجود 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد. شرکت در مزایده بدوا منوط به پرداخت ۱۰ درصد مبلغ کارشناسی ملک را به صندوق ثبت 
و شناسه   ۴۸IR/۰۱۰۰/۰۰۴۰/۵۳۰۱/۳۲۰۷/۵۵۰۳/۸۶ به شماره شبا  ثبت  اداره  شماره حساب سپرده 
۹۸/۶۱۰۸/۵۵۳۱/۲۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۳۰۲۵۷ و یا واریز طریق 
حسابداری اداره ثبت اسناد و اخذ تائیدیه واریز است و برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت به مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندق ثبت تودیع کند و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
خواهد  واریز  خرانه  حساب  به  و  نبوده  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به  را  فیش 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا حسب اعالم بستانکار پرونده امالک مرهونه فاقد 
بیمه می باشد. مال ها شما طی اگهی مزایده با شماره در حال مزایده است ، جهت اطالع به سایت سازمان 
ثبت  اداره  کفیل   – قصابی  یونس   ۱۴۰۱/۸/۷  : مزایده  انتشار  تاریخ  نمایید.  مراجعه   AGHAI.SSAA.IR

اسناد و امالک قائمشهر و مسئول واحد اجرای اسنا درسمی قائم شهر و سید مهر حسینی نسب

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
که  اهواز  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  دادنامه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۸/۱۴۰۰ج/۲۹۹  شماره  به  قم  مدنی  اجرای   ۸ شعبه  در 
علیه  محکوم   ، نیا  الجوردی  حسین  سید  مرحوم  وراث  علیه  حردانی  نصره 
محکوم  حق  در  ازادی  بهار  تمام  سکه  عدد   ۲۵۰ پرداخت  به  است  محکوم 
که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، له 
دستگاه  یک  از  گذاری  قیمت  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
شماره  ۹۷۷/۷۷/ط/۵۷  ایران  انتظامی  شماره  به   Gtxi تیپ  سواری  پراید 
سفید  رنگ  به   ۱۴۱۲۲۸۳۳۲۷۸۳۱S شاسی  شماره   ۰۰۹۴۱۶۱۹ موتور 
پارکینگ  در جاده کاشان داخل  توقیف گردیده  توسط خواهان  روغنی  شیری 
اینکه بیش از شش ماه  به  با توجه  ارزیابی گردیده و  بازدید و بررسی و  سعدی 
است.  شده  تمام  اتومبیل  بیمه  و  نشده  گذاشته  مزایده  به  تاکنون  و  گذشته 
مجددا کارشناسی ارزیابی به عمل امد و به عرض ان مقام می رسد به طوریکه 

فاسد  باطری  و  خوابیده  پارکینگ  در  سال  سه  فوق  اتومبیل  گردید:  مشاهده 
 ، دارد  فرورفتگی  و  خوردگی  اطاق  دور  بدنه   ، فرسوده  های  الستیک  و  شده 
تحقیقات  و  بررسی  با   ، باشد  می  خاموش  موتور  و  دارد  پریدگی  رنگ  سقف 
و  فعلی  بازار  در  مزایده  ازطریق  پایه  قیمت   ، ها  قیمت  افزایش  و  شده  انجام 
ریال  میلیون  بیست  و  چهارصد  ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  تقریبی  طور  به 
را  فوق  اتومبیل  حتما  مزایده  در  شرکت  از  قبل  خریداران  است  ذکر  به  الزم 
خریداری  نموده  بررسی  و  رویت  اطاق  بدنه  و  فنی  نظر  از  پارکینگ  محل  در 
الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  نمایند. 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در 
مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در 

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

نمائید. مراجعه 
– صفری دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم 


