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صفحه 2

در اجالسیه در اجالسیه ۵۶۵۵۶۵ شهید ارتش در قم اعالم شد؛ شهید ارتش در قم اعالم شد؛

صفحه صفحه 33  آمادگی فرماندهان ارتش در دفاع از کشورآمادگی فرماندهان ارتش در دفاع از کشور  

آگهی فراخوان مناقصه
یک مرحله ای )نوبت اول(

آگهی فراخوان مناقصه
یک مرحله ای )نوبت اول(

به فراخوان مناقصه یک مرحله  برگزاری مناقصات نسبت  قانون  بر اساس  انقالب اسالمي استان قم در نظر دارد  بنياد مسکن 
ای به شرح زیر اقدام نماید. 

اقدام ملی  19 طرح مسکن   ،18  ،17 زیتون  پروژه های  و سراميک  اجرای دستمزدی کاشی  1- موضوع مناقصه: 
و رشته                  پايه  رتبه/  نياز شامل  مورد  2- صالحيت 

یا  و  ابنيه  رشته   5 رتبه  حداقل  دارای  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  صادره  حقوقي  شخص  پيمانکاری  معتبر  صالحيت  گواهی 
راه  وزارت  از  صادره  پروانه  در  مندرج  اجرا  مضاعف  صالحيت  داراي  ساختمان  و  مسکن  انبوه  سازندگان  کار  به  اشتغال  پروانه 

شهرسازي و 
اسناد تحويل  و  دريافت  و مهلت  نحوه   -3

به فراخوان مناقصه یک مرحله  برگزاری مناقصات نسبت  قانون  بر اساس  انقالب اسالمي استان قم در نظر دارد  بنياد مسکن 
ای به شرح زیر اقدام نماید. 

اقدام ملی  14 طرح مسکن   ،13  ،12 زیتون  پروژه های  و سراميک  اجرای دستمزدی کاشی  1- موضوع مناقصه: 
و رشته                  پايه  رتبه/  نياز شامل  مورد  2- صالحيت 

یا  و  ابنيه  رشته   5 رتبه  حداقل  دارای  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  صادره  حقوقي  شخص  پيمانکاری  معتبر  صالحيت  گواهی 
راه  وزارت  از  صادره  پروانه  در  مندرج  اجرا  مضاعف  صالحيت  داراي  ساختمان  و  مسکن  انبوه  سازندگان  کار  به  اشتغال  پروانه 

شهرسازي و 
اسناد تحويل  و  دريافت  و مهلت  نحوه   -3

4- هزينه خريد اسناد: مبلغ 500,000 ریال مي باشد که به شمارة شبا IR 260180000000001536076200  نزد بانک 
تجارت بنام بنياد مسکن انقالب اسالمي استان قم واریز گردد.

5- مدت اعتبار پيشنهادها : یک ماه 
6- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: طبق آیين نامه تضمين معامالت دولتي : 2,430,000,000 ریال )دو ميليارد  و 
به    )) الف    (( پاکت   در  مناقصه   اسناد  با  زیر، همراه   از صورت هاي  مشروحه   یکي   به   باید  است  که   ریال(  ميليون  و سي  چهارصد 

تسليم  شود: گزار  مناقصه   دستگاه  
نفع  کارفرما.  به   بانکي   نامه   الف ( ضمانت  

مسکن  بنياد  بنام  تجارت  بانک  نزد    IR  260180000000001536076200 شبا  شمارة  به  نقد  وجه  واریز  فيش  اصل  ب( 
قم استان  اسالمي  انقالب 

نيز  براي  یک ماه  دیگر  و  باشد  1401/10/03 معتبر  تاریخ  اداری  پایان ساعت  تا  باید  و  بوده  ماه   اعتبار تضمين  فوق  یک  مدت  
باشد. قابل تمدید 

اسالمي  انقالب  مسکن  بنياد   ،  11 شماره  کوچه  غدیر،  بلوار  ابتداي  امين،  بلوار  انتهاي  قم،  گزار:  مناقصه  نشانی  و  نام   -7
)1407352 گهی:  آ )شناسه  قم   استان 

4- هزينه خريد اسناد: مبلغ 500,000 ریال مي باشد که به شمارة شبا IR 260180000000001536076200  نزد بانک 
انقالب اسالمي استان قم واریز گردد. بنياد مسکن  بنام  تجارت 

5- مدت اعتبار پيشنهادها : یک ماه 
6- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: طبق آیين نامه تضمين معامالت دولتي : 2,040,000,000 ریال )دو ميليارد  و چهل 
ميليون ریال( است  که  باید به  یکي  از صورت هاي  مشروحه  زیر، همراه  با اسناد مناقصه  در پاکت  )) الف  (( به  دستگاه  مناقصه  گزار 

تسليم  شود:
الف ( ضمانت  نامه  بانکي  به  نفع  کارفرما. 

ب( اصل فيش واریز وجه نقد به شمارة شبا IR 260180000000001536076200  نزد بانک تجارت بنام بنياد مسکن انقالب 
اسالمي استان قم

نيز  دیگر  ماه   یک  براي   و  باشد  معتبر   1401/10/03 تاریخ  اداری  ساعت  پایان  تا  باید  و  بوده  ماه   یک  فوق   تضمين   اعتبار  مدت  
باشد. قابل تمدید 

اسالمي  انقالب  مسکن  بنياد   ،  11 شماره  کوچه  غدیر،  بلوار  ابتداي  امين،  بلوار  انتهاي  قم،  گزار:  مناقصه  نشانی  و  نام   -7
)1407355 گهی:  آ )شناسه  قم  استان 

تلفن هاي تماس : 1۵-02۵328۵۶۶12 بنیاد مسکن انقالب اسالمي قم -معاونت مسکن شهریتلفن هاي تماس : 1۵-02۵328۵۶۶12 بنیاد مسکن انقالب اسالمي قم -معاونت مسکن شهری

نحوه دريافت و ارسالتاريخ / مهلتموضوع

دریافت اسناد 
مناقصه

از تاریخ  1401/08/16
تا تاریخ 1401/08/23

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنياد مسکن انقالب اسالمی استان قم

ارسال اسناد 
مناقصه

به تا تاریخ 1401/09/03 گهی  پایان وقت اداری مهلت ارسال پيشنهاد قيمت مندرج در آ تا  باید حداکثر  اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت 
انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد. بنياد مسکن  دبيرخانه حراست 

ساعت  10:00 روز شنبه بازگشایی پاکات
مورخ 1401/09/05

-----------------

نحوه دريافت و ارسالتاريخ / مهلتموضوع

دریافت اسناد 
مناقصه

از تاریخ  1401/08/16
تا تاریخ 1401/08/23

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنياد مسکن انقالب اسالمی استان قم

ارسال اسناد 
مناقصه

به تا تاریخ 1401/09/03 گهی  پایان وقت اداری مهلت ارسال پيشنهاد قيمت مندرج در آ تا  باید حداکثر  اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت 
انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد. بنياد مسکن  دبيرخانه حراست 

ساعت  10:00 روز شنبه بازگشایی پاکات
مورخ 1401/09/05

-----------------

قم در توسعه شبکه فاضالب ۹ سال از متوسط کشوری عقب تر است!

حرکت الک پشتی توسعه در 
فاضالب شهری قم                                                    
صفحه 5

افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و ثبات 
قیمت محصوالت لبنی در بازار قم                                                     
صفحه 5  

طی شش ماه اخير؛

۱۷ نفر از ورزشکاران استان قم به مقام 
قهرمانی جهان دست یافتند                                                     
صفحه 4

 

 نتایج انتخابات بازرسان خانه مطبوعات 
استان قم اعالم شد                                                       
صفحه 3

 B12 گياهخواران در معرض خطر کمبود ويتامين

آیا گیاه خواران مستعد کمبود ویتامین 
B۱2 هستند؟                                                      
صفحه 7

گزیـده خبـرها

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد  /   تلفن: 09184480402
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127۶2۵987   

استقامت، عضو شورای اسالمی شهر:
کمیته اجرایی برای هویت سازی 

در شهر قم تشکیل شود

اجرایی  کميته  تشکيل  بر  تأکيد  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
برای  کوششی  هيچ  از  دشمنان  گفت:  شهر  در  هویت سازی  برای 
باید برای هویت سازی  خراب کردن شهر و مردم قم کوتاهی نکرده و 
گاهی و  نسبت به جایگاه و نقش شهر قم در انقالب و تداوم انقالب آ

باشيم. داشته  بيشتری  بينش 
جلسه  در  استقامت  مرتضی  حجت االسالم  شهرنيوز،  گزارش  به 
به موضوع  قم،  اجتماعی شورای اسالمی شهر  و  فرهنگی  کميسيون 
شکل دهی  برای  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  هویت  تثبيت  و  ایجاد 
می توانيم  و  بوده  عملياتی  کارهای  نيازمند  جامعه  یک  هویت  به 

کنيم. تعریف  آن  برای  اجرای  کميته ای 
و  کرد  مطرح  را  شهری  مدیریت  در  خدمت  هویت  تعریف  وی 
می کنند،  نگاه  کار  یک  به عنوان  خود  مشاغل  به  مردم  امروز  افزود: 
درصورتی که اگر این موضوع به بخشی از هویت یک فرد تبدیل شود 
پيشرفت شهر  و  توسعه  در  و  داده  انجام  را  کار  تمام وجود  با  و  از دل 

داشت. خواهد  مؤثری  نقش 
شهر  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
تعریف  اقامه قيام  و  را شهر قيام  ناميده و شهر قم  انقالب  را مادر  قم 
تا  انقالب  و گسترش  انقالب  و حفظ  برپایی  در  را  قم  و نقش  می کند 
جایی می بينند که تمام شهدا از کل کشور را از فرهنگ قم می دانند.
کرد:  ابراز  و  مطرح  را  قم  شهر  تخریب  در  دشمن  توطئه های  وی 
دشمنان از هيچ کوششی برای خراب کردن شهر و مردم قم کوتاهی 
نمی کند و حتی شيوع بيماری کرونا را نيز از شهر قم اعالم کردند و 
در  قم  دینی شهر  و  انقالبی  برای خراب کردن وجه  امروز طرح هایی 

می کند. اجرا  مطهر  حرم  پيرامون 
باید نسبت به جایگاه و نقش شهر قم  پایان تأکيد کرد:  استقامت در 
تا  باشيم  داشته  بيشتری  بينش  و  گاهی  آ انقالب  تداوم  و  انقالب  در 

کنيم. اجرا  را  به جایی  و  دقيق  فرهنگی  برنامه های  بتوانيم 
انقالبی و  پررنگ مردم قم در مناسبت های ملی  حضور 

اظهار  جلسه  این  در  نيز  نژاد  طباطبایی  احمد  سيد  حجت االسالم 
مناسبت های  در  قم  شهر  دینی  و  انقالبی  مردم  حضور  داشت: 
انقالبی  و  و هنوز هویت دینی  قابل توجه است  و دینی  انقالبی، ملی 

دارد. وجود  شهر  در  پررنگی 
یادآوری  را  قم  شهر  و  مردم  مورد  در  رهبری  معظم  مقام  نگاه  وی 
زیادی  فرصت های  و  امکانات  دارای  شهری  مدیریت  افزود:  و  کرد 
تحقق  برای  این فرصت ها  از  ما می توانيم  و  بوده  برای ساخت هویت 

کنيم. استفاده  رهبری  معظم  مقام  ایده های  و  دغدغه ها 
تأکيد  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
بر  خوبی  تأثير  توانسته  المان ها  و  موزه ها  خانه  ساخت  امروز  کرد: 
را  خود  تمرکز  باید  و  باشد  داشته  شهر  انقالبی  و  دینی  هویت  تقویت 

دهيم. قرار  هنر  از  بهره مندی  و  فرصت ها  این  از  استفاده  بر 

اخوان؛ عضو شورای شهر قم:
امروز شاهد دوری مردم شهر 

از فرهنگ قم هستیم 
عضو شورای اسالمی شهر قم با تأکيد بر لزوم تقویت فرهنگ و تمدن 
اسالمی و انقالبی شهر قم گفت: در شهر قم امروز شاهد دوری مردم 
شهر از فرهنگ قم هستيم و باید این اعتمادبه نفس و غرور را در بين 

شهروندان ایجاد کنيم تا بخشی از بحران هویت در شهر حل کنيم.
و  فرهنگی  کميسيون  جلسه  در  اخوان  مجيد  شهرنيوز،  گزارش  به 
مهمی  موضوع  را  هویت سازی  قم،  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
در جامعه هستيم  بحران هویت  امروز شاهد  اظهار داشت:  و  دانست 
و  فرهنگ  در حال مصادره  کم کاری ها، کشورهای همسایه  به علت  و 

هستند. ما  تاریخ 
شهر  در  افزود:  و  کرد  مطرح  نيز  را  جوان  نسل  بين  غرب زدگی  وی 
این  باید  و  هستيم  قم  فرهنگ  از  شهر  مردم  دوری  شاهد  امروز  قم 
از  بخشی  تا  کنيم  ایجاد  شهروندان  بين  در  را  غرور  و  اعتمادبه نفس 

کنيم. حل  شهر  در  هویت  بحران 
و  کرد  مطرح  را  قمی  فرهنگ  تقویت  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
فرهنگ  تقویت  جهت  در  شهر  فرهنگی  کارهای  باید  امروز  گفت: 
این  در  شهری  مدیریت  نقش  و  شود  برنامه ریزی  قم  شهر  اصالت  و 

است. کليدی  و  مهم  بسيار  هویت سازی  و  تقویت 
وی بر ایجاد احساس تعلق و دل بستگی در بين شهروندان قم تأکيد 
به  و عرق  ایجاد عالقه  در  و مدیریت شهری می تواند  کرد: شهرداری 
از تاریخ و فرهنگ شهر قم  شهر کارهای زیادی انجام دهد تا جوانان 
خود  فرهنگ  به  نسبت  شهر  تاریخ  و  شهر  از  شناخت  با  و  نکرده  فرار 

کنند. غرور  احساس 
قم  مردم  مورد  در  نيز  رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  و  نگاه  به  اخوان 
اشاره و تصریح کرد: از نظر مقام معظم رهبری مردم شهر قم هميشه 
50 سال از زمان خود جلوتر بوده و در سال 42 انقالب و اندیشه امام 
شهر  را  قم  شهر  و  داشته اند  بصيرت  و  کرده اند  درک  را  خمينی)ره( 

می دانند. قيام  اقامه  و  قيام 

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم:
کمبود زمین از مهمترین 

مشکالت سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری قم است

مشکالت  به  اشاره  با  قم  استانداری  زائران  امور  هماهنگی  معاون 
مشکالت  مهمترین  از  یکی  زمين  کمبود  گفت:  گردشگری  حوزه 

است. استان  این  گردشگری  بخش  در  سرمایه گذاری 
اظهار  مقيمی  ابوالقاسم  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت: به شدت با کمبود زمين در شهر قم و بافت شهری آن مواجه 
مواجه  مشکل  با  را  گردشگری  تاسيسات  ایجاد  امر  این  و  هستيم 

کرده است.
شهر،   حاشيه  در  گردشگری  مختلف  مناطق  بيشتر  داد:  ادامه  وی 
ورودی به قم از سمت تهران ، شهرکهک و منطقه پردیسان قرار دارند 
قرار  خصوصی  بخش  اختيار  در  دولت  طرف  از  که  زمين هایی  در  که 

شده اند. ساخته  گرفته،  
و تمهيداتی  به قم  با سفر سال گذشته رئيس جمهور  تاکيد کرد:  وی 
بخش  برای  گشایش هایی  زمينه  آمد  بوجود  استاندار  توسط  که 
شهرداری  با  همکاری  طی  راستا  این  در  و  می شود  انجام  خصوصی 
قم زمينه سرمایه گذاری در تنها زمين های باقيمانده در قلب شهر در 

شد. خواهد  فراهم  اعظم)ص(  پيامبر  بلوار 
و  بافت فرسوده مرکز شهر  در  افزود: تسهيل گری  قم  استاندار  معاون 
از  سرمایه گذاران  برای  شهری  بازآفرینی  برای  الزم  تسهيالت  اعطای 
گردشگری  سرمایه گذاری  تقویت  برای  شده  ایجاد  تمهيدات  جمله 
دنبال  جدی  بسيار  صورت  به  که  است  درقم  خصوصی  بخش  توسط 

می شود.
وی گفت: گردشگری اصوال با سرمایه گذاری بخش خصوصی در همه 
تسهيل گری  باید  دولتی  دستگاه های  شده است،البته  عجين  دنيا 

نمایند. دخالت  مستقيم  نباید  اما  کنند  فراهم  را  شرایط  و  کرده 
وی افزود: تامين امنيت توسط دستگاه های دولتی یکی از مهمترین 
مدیریت  این حوزه  به خوبی  قم  در  که  است  تقویت گردشگری  ارکان 

می شود.
راه  در  گرفتن  قرار  قم  مهم  ویژگی های  از  داشت:  ابراز  مقيمی 
زیادی  جذابيت  که  است  تهران  به  نزدیکی  و  استان   17 ارتباطی 
حاشيه  در  گردشگری  تاسيسات  اگر  بویژه  دارد   سرمایه گذاران  برای 

شود.  ایجاد  اصفهان  قم-  تهران-  بزرگراه 
متنوع  زیرساخت های  و  ظرفيت ها  قم  در  که  این  بر  تاکيد  با  وی 
جلب  در  جذابيت  ایجاد  دالیل  از  می تواند  که  دارد  وجود  گردشگری 
نظر بخش خصوصی باشد، گفت:  از نظر جاذبه های طبيعی، ميراث 
راستا  این  در  و  دارد  مناسبی  وضعيت   قم  معاصر،  تاریخ  و  فرهنگی 

هستيم. شاهد  را  سرمایه گذاران  اشتياق 
آپارتمان،  26 هتل  36 هتل،  98 دفتر خدمات مسافرتی ،  قم دارای 
74 مهمان  پذیر، 108 خانه مسافر، 59 واحد پذیرایی بين راهی، 15 
و  تفریحی  مرکز  سه  خدماتی،  و  گردشگری  مجتمع   26 سفره خانه، 

می باشد. گردشگری  نمونه  مرکز   2 و  سرگرمی 

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خبر داد:
بهره برداری از تقاطع 

غیرهمسطح شهدای روحانیت تا 
پایان سال

تقاطع  وضعيت  آخرین  به  اشاره  با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
آماده  سال  پایان  تا  غيرهمسطح  تقاطع  این  گفت:  روحانيت،  شهدای 

است. بهره برداری 
وضعيت  آخرین  به  اشاره  با  زاده  حلوایی  عباس  شهرنيوز،  گزارش  به 
پروژه  این  داشت:  اظهار  روحانيت  شهدای  غيرهمسطح  تقاطع  پروژه 
ماه   6 حدود  برق،  حوزه  مشکالت  خاطر  به  جاری  سال  تابستان  در 
به صورت کامل متوقف شد که این مساله موجب اختالل در زمان بندی 

است. شده  آن  اتمام  از  پيش بينی شده 
عرصه های  برخی  تملک  برای  ماده قانونی،  از  استفاده  بر  تأکيد  با  وی 
یادگار  بلوار  بين  بلوار موجب دسترسی  این  کرد:  ابراز  پيرامونی محور، 
امام با بلوارهای امام رضا)ع( و الغدیر خواهد شد که ازنظر صرفه جویی 
در زمان، انرژی و سهولت دسترسی و روان سازی ترافيکی نقش بسزایی 

در شهر خواهد داشت.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم بابيان اینکه رمپ و لوب های اصلی 
بلوار احداث شده است، تصریح کرد: برای جلوگيری از قطع درختان در 

مسير، طرح اجرایی بلوار در سه لکه مجزا از هم در حال احداث است.
موردتوجه  را  حمل ونقلی  کالن  طرح  این  وضعيت  آخرین  زاده  حلوایی 
قرار داد و گفت: تقاطع شهدای روحانيت تا پایان امسال به صورت کامل 

تکميل و زیر بار ترافيک خواهد رفت.
وی اضافه کرد: قرارداد اوليه این طرح 33 ميليارد و 700 ميليون تومان 

بوده هم اکنون در چند جبهه، عمليات عمرانی آن در دست اجراست.

خبـر امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس:خبـر

مقایسه حجاب با کاپیتوالسیون منصفانه نیست
احمد اميرآبادی فراهانی نماینده قم و      ◄
سوالی  درخصوص  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
ابراز  حجاب،  و  کاپيتوالسيون  مقایسه  درباره 
مانند  قانونی  هم  مجلس  این  در  اگر  داشت: 
مقابلش  حتما  شد،  تصویب  کاپيتوالسيون 
کاپيتوالسيون  با  حجاب  مقایسه  اما  بایستيد، 
شورای  در  هم  حجاب  قانون  نيست.  منصفانه 
مانند  شده  تصویب  فرهنگی  انقالب  عالی 
انتقاد  ما  که  کنکور  حوزه  در  دیگر  مصوبه 

است. شده  برگزار  جلساتی  و  داریم 
گفت وگوی  نشست  ایلنا،  گزارش  به 
جابر  سالن  در  باشيد«  ما  »صدای  دانشجویی 
شریف  دانشگاه  شيمی  دانشکده  حيان  بن 
احمد  موسوی،  نظام الدین  سيد  حضور  با 
اعضای  دهنوی  محسن  سيد  و  اميرآبادی 

شد. برگزار  مجلس  ریيسه  هيات 
سخنانی  در  موسوی  الدین  نظام  سيد 
که  دانشجویانی  به  سال  از  بيرون  گفت: 
که  سياسی  اتفاق  هر  که  گفتم  بودند  معترض 
اهل همين  ما همه  بدهد،  این کشور رخ  برای 

هستيم. کنار  در  و  هستيم  خاک  و  آب 
سال   40 این  در  می گویند  داد:  ادامه  وی 
منصفانه  این  نظرم  به  است،  نداده  رخ  اتفاقی 
نتيجه  کنيم  بحث  اگر  روش  این  با  و  نيست 
 40 این  در  واقعًا  می کند.  سخت  را  گرفتن 
خدمات  و  است  داده  رخ  زیادی  اتفاقات  سال 
بوده  وظيفه  که  شده  انجام  روستاها  به  زیادی 
روستاهایی  تعداد  شاید  مثال  برای  است. 
هوتک ها  با  مقایسه  قابل  شده  برق کشی  که 
نباشد. که  کنيم  تالش  باید  هم  این  اما  نباشد 
بودن  هم  کنار  شرايط  اين  از  خروج  راه 

ست ا
دانشجویان  عنوان  به  شد:  یادآور  موسوی 
 40 این  هم  کنار  در  بياید  سياسی  و  فعال 
و  اقدامات  و  خدمات  کنيم،  بررسی  را  سال 
عين  در  و  است  گرفته  صورت  پيشرفت هایی 
این ها  که  دارد  وجود  هم  مشکالتی  و  ضعف ها 
هرجا  ما  شود.  برطرف  تا  کنيم  تالش  باید  را 
دست  و  بودیم  هم  کنار  در  داشتيم،  پيشرفتی 
نباشيم،  هم  کنار  اگر  دادیم،  هم  دست  در 
هستيم  کشوری  ما  است.  سخت  کردن  کار 
ما  بر  تحریم ها  سنگين ترین  و  سخت ترین  که 
این شرایط  از  راه خروج  اما  است  اعمال شده 

است. بودن  هم  کنار 
معتقدیم  حجاب  به  ما  اینکه  بيان  با  وی 
حجاب  قانون  که  شرایط  همين  در  حجاب  و 
بخشی  انتخاب  نمی شود،  اجرا  چندان  هم 
قبول  اما  گفت:  است،  ما  جامعه  بانوان  از 
حجاب  به  محدود  جامعه  مشکالت  همه  دارم 
را  چيز  همه  که  است  این  من  عرض  نيست. 
سياه نمایی  خودمان  نه  کنيم  نگاه  واقع بينانه  
سياه نمایی  دیگران  که  دهيم  اجازه  نه  کنيم 
کشورها  از  بسياری  به  ما  است  ممکن  کنند. 
ما  مطلوب  که  باشند  داشته  قانونی  و  برویم 

شود. اجرا  باید  و  است  قانون  اما  نيست 
در  امام  که  زمانی  در  کرد:  اظهار  موسوی 
گوسفندی  داشت  قصد  نفر  یک  بودند  فرانسه 
ایشان گفتند  به  اما  ایشان قربانی کند  برای  را 
قانون  خالف  خانه  در  گوسفند  ذبح  اینجا  که 
نشود،  انجام  کار  این  که  گفتند  امام  است، 

شود. اجرا  باید  قانون  یعنی 
قم  نماینده  فراهانی  اميرآبادی  احمد 
اسالمی  شورای  مجلس  رئيسه  هيئت  وعضو 
مجلس  وارد  وقتی  ما  گفت:  جلسه،  این  در 
 91 سال  من  داریم،  ملی  وظيفه  می شویم 
در  که  پيشنهادی  اولين  شدم  مجلس  وارد  که 
تومان  ميليارد   300 داشتم  تلفيق  کميسيون 
بلوچستان  و  سيستان  برای  گازرسانی  بودجه 
من  هستی  قم  نماینده  که  تو  پرسيد  یکی  بود، 
داشته  پيشرفت  ما  مرزی  استان های  اگر  گفتم 
و مشکالت شان حل  پيدا کنند  توسعه  و  باشند 

بود. خواهيم  آرامش  در  همه  شود، 
مقایسه  درباره  سوالی  درخصوص  وی 
در  اگر  داشت:  ابراز  حجاب،  و  کاپيتوالسيون 
کاپيتوالسيون  مانند  قانونی  هم  مجلس  این 
اما  بایستيد،  مقابلش  حتما  شد،  تصویب 

منصفانه  کاپيتوالسيون  با  حجاب  مقایسه 
عالی  شورای  در  هم  حجاب  قانون  نيست. 
مصوبه  مانند  شده  تصویب  فرهنگی  انقالب 
و  داریم  انتقاد  ما  که  کنکور  حوزه  در  دیگر 

است. شده  برگزار  جلساتی 
نماینده قم عنوان کرد: برخی موارد هم در 
سياه نمایی،  قصد  به  می شود  بزرگنمایی  کشور 
فوالد که  در  اخير  تفحص  و  تحقيق  مثال همين 
عدد  این  اصال  ميليارد،  هزار   92 شد  گفته 
تومان  ميليارد  هزار   57 نيست.  اختالس 
مبارکه  فوالد  که  بود  وزیر  دستور  عدد  این  از 
تا خودرو  و سایپا  ایران خودرو  به  بدهد  تخفيف 

نبود. اختالس  عدد  این  نشود.  گران 
مطرح  اخيرا  نکته ای  کرد:  تاکيد  وی   
درصد   50 مجلس  نمایندگان  حقوق  که  شد 
بود.  دروغ  حرف  این  است،  داشته  افزایش 
است،  تومان  ميليون   20 االن  ما  حقوق 
است  زیاد  مبلغ  این  که  بپرسيد  است  ممکن 
مردمی  مراجعات  نماینده  عزیز  دوستان  اما 
و  شهدا  یادواره  می رود،  بيماران  عيادت  دارد، 
انجام  مالی  کمک  است  الزم  و  می رود  مسجد 
پرداخت  حقوق  همين  از  مبالغ  این  خب  دهد 

. د می شو
در  تهران  نماینده  دهنوی  محسن  سيد 
بحث  در  گفت:  نشست  این  در  هم  مجلس 
گفتند،  دوستان  که  صحبت هایی  و  برخوردها 
از  دهه  یک  از  بيش  و  بودیم  دانشجو  هم  ما 
است.  شده  سپری  دانشگاه  این  در  من  عمر 
این  در  دانشجویی  نشست  صدها  و  ده ها 
شاید  که  بوده  هم  طبيعی  داشتيم،  سال ها 
ما  از  و عکسی هم  باهم داشتيم  برخوردی هم 
دوستی  نبود،  دشمنی  فقط  اما  شده  منتشر 
فضا  دارند  تالش  جریانات  برخی  بود.  هم 
تا  شود  برخورد  و  درگيری  و  کنند  متشنج  را 

شود. گرفته  ما  ميان  گفت وگو  فرصت 
بلوچستان  و  سيستان  همان  در  افزود:  وی 
ما همواره گفتيم و تاکيد داریم که اگر قصوری 
صورت  هم  برخورد  و  شود  بررسی  باید  شده 
هم  تهران  در  و  کشور  دیگر  نقاط  در  گيرد. 
برخوردهای  و  گرفته  صورت  اشتباهاتی  اگر 
باید  شده  منتشر  هم  تصاویری  که  بوده  بدی 
دقت  دوستان  اما  شود.  برخورد  و  پيگيری 
همين  در  ما  انتظامی  نيروی  که  باشيد  داشته 
جنگی  گلوله  از  استفاده  اجازه  هم  اعتراضات 
پالستيکی  گلوله  و  بال  پينت  بله  ندارد، 
شما  نه،  جنگی  گلوله  اما  می شود  استفاده 
اینگونه  پليس  برخورد  دنيا  کجای  در  ببينيد 
برخوردی  چه  که  دیدید  کرج  وقایع  در  است؟ 
مقر  و  پليس  به  اگر  دنيا  کجای  در  واقعًا  شد، 

را خلع سالح کنند،  پليس  و  پليس حمله شود 
نمی گيرد؟ صورت  جدی  برخورد 

شيوه  تغيير  طرح  درخصوص  اميرآبادی 
دولت  در  داشت:  اظهار  بنزین،  تخصيص 
جلوگيری  برای  که  شد  مطرح  این  گذشته 

بنزین  توزیع  شيوه  پنهان،  یارانه  توزیع  از 
آقای  اما  شود  اجرایی  کدملی  براساس 
برخالف  طرح  این  اینکه  دليل  به  روحانی 
عادی  مردم  چون  و  بود  ثروتمندان  منافع 
اما  بيشتر می برند  و سهم  دارند  بيشتری  فرزند 
طرح  این  با  دارند،  کمتری  فرزند  ثروتمندان 

نشد. اجرایی  و  کرد  مخالفت 
و  نمایندگان  تالش  درخصوص  موسوی 
گفت:  کشور  معضالت  حل  برای  مجلس  نقش 
در ماجرای هفت تپه ما نمایندگان مجلس واقعًا 
این  رانت که  و  روابط  فرد دارای  آن  جنگيدیم، 
بخشی  و  استاندار  با  بود  خریده  را  مجموعه 
از  بعضی  مثل  بود.  بسته  قضایی  دستگاه  از 
انجام  نمی توانيد  کاری  گفتيد  من  به  که  شما 
که  می گفتند  و  می زدند  من  سينه  روی  دهيد 
کردیم  تالش  اما  است،  شده  تمام  دیگر  اینجا 
ابطال  واگذاری  این  اینکه  تا  کردیم  پيگيری  و 
حداکثر  به  تازگی  به  که  شنيدم  اکنون  و  شد 
در  اینجا  مثل  هم  آنجا  است.  رسيده  توليد 
دانشگاه اولين بحث ما این بود که با کارگرانی 
نشود. امنيتی  برخورد  می کنند،  صحبت  که 

دارند  تالش  جريانات  برخی  دهنوی: 
شود گرفته  ما  ميان  گفت وگو  فرصت 

دانشجویان  مهاجرت  با  رابطه  در  دهنوی 
درس  شریف  در  بچه ها  اگر  گفت:  شریف، 
خارج  به  تحصيلی  مقطع  یک  برای  و  بخوانند 
مخالف  نه تنها  شخصه  به  بنده  بروند  کشور  از 
از  خيلی  و  است  خوب  هم  خيلی  بلکه  نيستم 
االن  که  موفقی  نخبگان  و  شما  و  من  اساتيد 
و  رفته اند  دوره  یک  می کنند  خدمت  کشور  به 
کردن  اپالی  بحث  اما  برگشتند  کشور  به  بعد 
دانشجویان  اینکه  است.  متفاوت  مهاجرت  با 
بخواهند  و  نيست  آینده روشنی  احساس کنند 
تلخی  اتفاق  بروند،  از کشور  دليل مشکالت  به 

است.
موافقم  شما  با  هم  من  دوستان  افزود:  وی 
که کشور ما مشکالت زیادی دارد اما سوال این 
است که چه کسی باید این کشور را بسازد؟ چه 
کسی باید پای کشور بایستد و کشور را بسازد. 
مسأله  پيگير  مجلس  در  حضور  ابتدای  از  من 
این  با  جوانان  می دانستم  چون  شدم  سربازی 
تبدیل  سربازی  دارند.  معضل  و  مشکل  مسأله 
اولين کاری که  شده بود به مجانی کار کردن، 
موجود  قانون  براساس  حقوق  ا  اصالح  کردیم 
مقطع  و  نخبه  بچه های  امسال  نتيجه  در  بود. 
خب  سربازی،  رفتند  ميليون   8 حقوق  با  دکترا 
این  می گفتم  و  می ماندم  بيرون  هم  من  اگر 
که  کنيم  مهاجرت  باید  و  نمی شود  حل  مشکل 

► این مسأله حل نمی شد.    

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجرایيه صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
له مجيد  گردیده  ثبت  5/1401ج/114  به شماره  قم  مدنی  احکام  اجرای   5
پرداخت  به  است  محکوم  عليه  محکوم  اقاجانی  حسين  امير  عليه  کمالی 
222/366/850ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  4/448/137/000ریال 
قبال  در  رمضانی(  )محمد  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نيم 
قم   1 بخش  اصلی   10515 از  فرعی   28 ثبتی  پالک  عليه  محکوم  بدهی 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقيف  و  معرفی  مال  عنوان  به 
از  مشاع  دانگ   0/01309 مقدار   135 و   51 مواد  حسب  ضمنا  است  نموده 
محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعيان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   0/0206
ششدانگ  از  مشاع  دانگ   0/0206 از  مشاع  دانگ   0/00065 مقدار  و  به( 
رسيد.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعيان  و  عرصه 
مورخ   140002920000535865 شماره  پرونده  خصوص  در  احتراما 
از  مشاع  سهم  هزارم  ده  شش  و  دویست  ارزیابی  منظور  به   1401/3/29
سریال  با  رمضانی  محمد  مالکيت  به   10515 از  اصلی   28 ثبتی  پالک  ملک 
حدفاصل  علی  امام  اتوبان  در  ملک  موقعيت  از  99/الف   199724 سند 
بازدید  نتيجه  لذا  اورده  عمل  به  معاینه  و  بازدید  وليعصر  ميدان  و  دارالحدیث 
و نظریه کارشناسی به عرض می رسد. دویست و شش ده هزار سهم مشاع از 
شصت  و  سيصد  و  هزار  هشت  و  پنجاه  مترمربع   58361 مساحت  به  زمينی 
پانصد  و  هزار  ده  باقيمانده  مترمربع   390/90 شماال  اربعه  حدود  با  متر  یک 
به  مترمربع   284 طول  به  مرزیست  اول  قسمت  دو  در  شرقا  اصلی  پانزده  و 
باقيمانده 10511- اصلی دوم مرزیست به طول دویست و هفتاد و پنج متر و 
چهل سانتی متر به باقيمانده ده هزار و پانصد و پانزده اصلی جنوبا مرزیست 
به  متر   388/10 طول  به  مرزیست  غربا  خاکی  جاده  به  متر   85/58 طول  به 
شارع به عرض سی متر در مالکيت اقای محمد رمضانی قرار دارد با توجه به 
موقعيت ملک فارغ از کليه بدهی ها به ادارات و ارگان ها و شهرداری به نظر 
ارزش دویست و شش ده هزار سهم ملک فوق مبلغ هفتصد ميليون  اینجانب 
الزحمه مطابق  براورد و اعالم می گردد در خاتمه دستور پرداخت حق  تومان 
هزار  پنج  و  شصت  سيصدو  و  ميليون  یک  مبلغ  به  قضائيه  قوه  مصوب  تعرفه 

شرح  به  کارشناس  تکميلی  نظریه  ضمنا  باشد.  می  درخواست  مورد  تومان 
ششدانگ  کل  مساحت  به   28/10515 ثبتی  پالک  ملک  باشد.  می  ذیل 
توافق  و  پرداخت هزینه های مربوطه  از  ان پس  58361 مترمربع که کاربری 
از  و  کاشان(  )کمربندی  علی  امام  بلوار  در  باشد  می  مسکونی  شهرداری  با 
ابتدای ساختمان های احداثی قرار دارد و حدود  تا  ضلع جنوبی دارالحدیث 
محترم  دادگاه  قرار  رسيده  عرض  به  نيز  قبال  که  گردیده  درج  سند  در  اربعه 
 10515 28 اصلی از  از پالک ثبتی  206 ده هزارم سهم مشاع  تعيين ارزش 
که  مشاع  از  سهم  مقدار  این  ارزش  لذا  باشد  می  رمضانی  محمد  مالکيت  به 
ملک  موقعيت  به  توجه  با  مقدار  این  گردد  می  محاسبه  مترمربع   200 حدودا 
و فارغ از کليه بدهی ها به ادارات و ارگان ها و سازمان ها و شهرداری از قرار 
هر مترمربع هفتصد ميليون تومان براورد و اعالم می گردد مقرر گردید موارد 
11/15 صبح به آدرس  قم  11 الی  1401/9/2 ساعت  فوق الذکر در تاریخ 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی  پایه  جلسه مزایده شرکت نمایند قيمت 
)شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده 
تسليم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از 
مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه 

 . ئيد نما
نيا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 



در  ارتش  شهيد   565 اجالسيه      ◄
امير سرلشکر موسوی  با حضور  قم  استان 
و جمعی از خانواده های شهدا و مسئوالن 
نيز  پایان  در  و  برگزار  لشکری  و  کشوری 
دفاع  دوران  گمنام  شهيد  مطهر  پيکر  با 

شد. وداع  مقدس 
شهيد   565 اجالسيه  مهر،   گزارش  به 
استان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
 6090 ملی  کنگره  برپایی  راستای  در  قم 
شهيد استان قم شامگاه دوشنبه با حضور 
موسوی  امير  شهدا،  معظم  خانواده های 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
ایران و جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه 
اقشار مختلف مردم والیتمدار قم در  نيز  و 
ائمه اظهار )ع(  سالن همایش مرکز فقهی 

شد. برگزار 
از ابتدای سال ارتش جمهوری اسالمی 
آجا،  شهدای  محوریت  با  یادواره   5 ایران 
و  هوایی  پدافند  هوایی،  زمينی،  نيروی 
دریایی در استان قم برگزار کرد تا یاد و نام 
شهدای ارتش جمهوری اسالمی ایران در 

شود. داشته  گرامی  قم  استان 
شهيد   565 پایانی  اجالسيه  این  در 
استان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
قم، ارتباط زنده ای با برخی از فرماندهان 
زمينی  هوایی،  دریایی،  نيروی  در  ارتش 
این  سوی  از  گزارشی  و  برقرار  پدافند  و 
کل  فرمانده  موسوی  امير  به  فرماندهان 

شد. ارائه  ارتش 
فرمانده  جمشيدی  عباس  سرهنگ 
ابراهيم  متحرک هجومی شهيد   228 تيپ 
این  با  تصویری  ارتباط  در  سقز  ثابت 
با  داشت:  اظهار  سخنانی  در  اجالسيه 
زمينی  نيروی  رزمندگان  کامل  آمادگی 
و  آرامش  نيروها،  سایر  کنار  در  ارتش 
نوار  در  مرزی  صفر  نقطه  در  کامل  امنيت 

داریم  آمادگی  و  است  برقرار  کشور  غرب 
فدا  را  خود  جان  کشور  اقتدار  حفظ  برای 

. کنيم
شهدا  خون  حافظ  نفس،  آخرين  تا 

بود خواهيم 
وی خطاب به خانواده های معظم شهدا 
داشت:  ابراز  داشتند  حضور  سالن  در  که 
معظم  رهبر  شهدا،  معظم  خانواده های  به 
اطمينان  ارتش  کل  فرمانده  و  انقالب 
خون  حافظ  نفس،  آخرین  تا  می دهيم 
عزت  ستارگان  راه  دهنده  ادامه  و  شهدا 
خاک  به  تعدی  گونه  هيچ  اجازه  و  باشيم 
فرموده  به  و  ندهيم  دشمن  به  را  کشور 
آزمایش های  و  فتنه  از  نباید  اسالم  پيامبر 

باشيم. نگران  آخرالزمان 
فرمانده  حسنی  حسين  دوم  دریادار 
کنارک  دریایی  نيروی  نبوت  سوم  منطقه 
اجالسيه  با  تصویری  تماسی  در  نيز 
شهدای ارتش در قم اظهار داشت: نيروی 
دو  وسعت  به  منطقه ای  در  ارتش  دریایی 
ميليون و 580 کيلومتر مربع در منطقه ای 
مختلفی  مأموریت های  داریم  قرار  که 
دریایی  نيروهای  آمادگی  و  می دهد  انجام 
در باالترین سطح برای حفظ و حراست از 

است. اسالمی  سرزمين  این  آب های 
ناوشکن های  ساخت  با  افزود:  وی 
جنوب  در  دریایی  صفر  نقطه  در  پيشرفته 
و ملت  به خانواده های معظم شهدا  کشور 
پای  تا  که  می دهيم  اطمينان  عزیز  ایران 
صحنه  در  کشور  و  اسالم  از  دفاع  در  جان 

باشيم. داشته  حضور 
به  داریم  افتخار  داد:  ادامه  وی 
هم  با  ارتش  دریایی  نيروی  از  نمایندگی 
بتوانيم  پاسداران  سپاه  نيروی  افزایی 
حراست  کامل  امنيت  با  را  آبی  مرزهای 
دریای  در  مأموریت ها  تمامی  و  کنيم 

با  را  المللی  بين  راه های  آب  و  دوردست 
بگذرانيم. سر  پشت  موفقيت 

اميدواريم افتخار سربازی امام زمان 
)عج(را داشته باشيم

محسن  دوم  سرتيپ  خلبان  امير 
شکاری  نهم  پایگاه  فرمانده  حيدریان 
دیگر  یکی  بندرعباس  عبدالکریمی  شهيد 
ارتباط  در  که  بود  ارتش  فرماندهان  از 
قم  در  ارتش  شهدای  اجالسيه  با  زنده 
نهم  پایگاه  داشت:  اظهار  سخنانی  در 
تجهيزات  با  عبدالکریمی  شهيد  شکاری 
سرنشين  با  پرنده های  انواع  شامل  کامل 
و  رزمی  جنگی،  سرنشين،  بدون  و 
امنيت  توانسته  پهپادها  انواع  و  شناسایی 
اميدواریم  و  کند  تأمين  را  کشور  آسمان 
دهنده  ادامه  همرزمانمان  سایر  کنار  در 
سربازی  افتخار  و  باشيم  عزیز  شهدای  راه 
امام زمان )عج( را نيز داشته باشيم و این 
)عج(  حجت  حضرت  دست  به  را  پرچم 

. نيم برسا
اسدی  علی  دوم  سرتيپ  امير 
شهدای  هوایی  پدافند  منطقه  فرمانده 
گفتگویی  در  نيز  کشور  غرب  سوباشی 
اجالسيه  در  حاضران  و  موسوی  امير  با 
از  داشت:  ابراز  قم  در  ارتش  شهدای 
به  سوباشی  شهيد   20 مشهدالشهدای 
گرامی  و  می دهيم  سالم  ایران  عزیز  ملت 
عمليات  در  شهدا  خاطره  و  یاد  می داریم 
از  پيروی  و  شهادت  و  ایثار  با  که  مرصاد 
را  شهادت  شربت  شهيدان  ساالر  و  سرور 
افتخاری جاودان خلق کردند. و  نوشيدند 

روزی  شبانه  هوایی  پدافند  نيروهای 
می کنند رصد  و  پایش  را  کشور  آسمان 

پدافند  نيروهای  داشت:  ابراز  وی 
با  کشور  غرب  سوباشی  شهدای  هوایی 
و  بومی  سامانه های  انواع  کارگيری  به 

را  کشور  استان   7 گستره  نظامی  پيشرفته 
صورت  به  و  دارند  پدافندی  پوشش  تحت 
و رصد  پایش  را  شبانه روزی آسمان کشور 
می کنند تا آسایش و امنيت و عزت را برای 

بياورند. ارمغان  به  اسالمی  ایران 
مردم  بدانند  دشمنان  کرد:  تاکيد  وی 
و  هستند  ما  قرمز  خط  والیت  و  کشور  و 
داریم  رگ  در  خون  تا  می دهيم  اطمينان 
حضرت  ظهور  تا  رزمی  آمادگی  حفظ  با 
حجت )عج( و برپایی حکومت عدل ایشان 

باشيم. فشانی  جان  و  شهادت  آماده 
پس  نيز  ارتش  کل  فرمانه  موسوی  امير 
فرماندهان  از  یکی  هر  گزارش  پایان  از 
درخواست  و  می گفت  قوت  خدا  آنان  به 
داشت تا سالم او را به همه نيروهای تحت 

برسانند. امرشان 
دفاع  دوران  گمنام  شهيد  تشييع 

س مقد
شهيد  اجالسيه  این  برگزاری  ادامه  در 
به تازگی در  گمنام دوران دفاع مقدس که 
روی  بر  بود  شده  تفحص  شلمچه  منطقه 

دستان خانواده های معظم شهدا و اميران 
شهيد  این  با  حاضران  و  شد  بدرقه  ارتش 
از مداحان  نژاد  وداع کردند و علی مالکی 
اهل بيت نيز که از جاماندگان دوران دفاع 

بين  این  در  است  شهيد  برادر  و  مقدس 
کرد. مداحی 

پيرامون  مستند   32 از  رونمایی 
جمهوری  ارتش  شهدای  زندگی نامه 
این  از  دیگری  بخش  نيز  ایران  اسالمی 
از  جمعی  نيز  پایان  در  و  بود  مراسم 
شدند. تجليل  شهدا  معظم  خانواده های 

برخی از پدران و مادران شهدا به دليل 
تا محل جایگاه  آمدن  به  قادر  کهولت سن 
استقبال  به  خود  موسوی  امير  که  نبودند 
و  پدران  به  را  سپاس  لوح  و  می رفت  آنان 

می کرد. اهدا  شهدا  مادران 
شهيد   6090 ملی  کنگره  است  گفتنی 
از  ماه  آبان   26 پنجشنبه  روز  قم  استان 
مقدس  مسجد  صحن  در  صبح   9 ساعت 
انقالب  معظم  رهبر  پيام  با  و  جمکران 

► می شود.   برگزار 
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جانشین فرمانده سپاه استان خبر داد:
برپایی نمایشگاه ملی کتاب 

دفاع مقدس با حضور 90 ناشر 
در قم

ملی  نمایشگاه  یازدهمين  گفت:  قم  استان  سپاه  فرمانده  جانشين 
کتاب دفاع مقدس در آستانه کنگره ملی شهدای استان قم با حضور 
فرهنگی  مجتمع  در  کتاب  عنوان  هزار   6 از  بيش  عرضه  و  ناشر   90

می شود. برپا  قم  مقدس  شهر  خمينی)ره(  امام 
خبری  نشست  در  کبيری پور  مهدی  سردار  فارس،  گزارش  به 
جلسات  سالن  در  که  مقدس  دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  یازدهمين 
اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  سعيدی  آیت الله  آموزشی  ساختمان 
حوزه  در  شده  نوشته  کتب  معرفی  هدف  با  ساله  هر  نمایشگاه  این 
کرد:  اظهار  برگزار می شود،  مقاومت  آموزه های  ترویج  و  دفاع مقدس 

بود. خواهد  ملی  نمایشگاه  این  ميزبان  قم  مقدس  شهر  امسال 
وی از اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری خانه فرهنگ 
دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  یازدهمين  برگزاری  راستای  در  کتاب  و 
ترویج فرهنگ  نمایشگاه  این  اهداف  از  و گفت: یکی  یاد کرد  مقدس 
به ویژه نوجوانان و جوانان است. کتابخوانی  در ميان اقشار مختلف 
کتاب  نمایشگاه  کرد:  خاطرنشان  قم  استان  سپاه  فرمانده  جانشين 
امام  تربيتی  فرهنگی  مجتمع  در  آبان   27 تا   19 از  مقدس  دفاع 
از ساعت  برپا می شود و هر روزه  خمينی)ره( جنب گلزار شهدای قم 
است. عالقه مندان  عموم  ميزبان   21 الی   16 ساعت  از  و   12 الی   9
وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم و لزوم مشارکت 
این  شکوه تر  با  چه  هر  برگزاری  برای  مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها 
در  مقدس  دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  کرد:  عنوان  ملی،  کنگره 

می شود. دنبال  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  راستای 
*برگزاری افتتاحيه نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس با حضور سردار 

نی سليما
همچنين سرهنگ  امير حسين جعفری معاون هماهنگ کننده سپاه 
خاطرنشان  مقدس  دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  مسئول  و  قم  استان 
با  آبان   19 روز  ظهر   12 ساعت  نمایشگاه  این  افتتاحيه  مراسم  کرد: 
اختتاميه  و  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس  سليمانی  سردار  حضور 
استانی  و  ملی  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  آبان ماه   27 در  نيز  آن 

می شود. برگزار 
دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  غرفه   115 در  ناشر   90 داد:  ادامه  وی 
مقدس بيش از 6 هزار عنوان کتاب مرتبط با موضوعات دفاع مقدس 
و  شعر  شفاهی،  تاریخ  زندگينامه،  مستند،  رمان،  قالب های  در  را 

می کنند. ارائه  کوتاه  داستان 
همه  برای  مقدس  دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  اینکه  بيان  با  جعفری 
آثار  کرد:  عنوان  است،  شده  گرفته  درنظر  مختلف  سالیق  و  سنين 
این  در  خانواده ها  و  جوانان  نوجوانان،  کودکان،  با  مرتبط  و  متنوع 

می شود. عرضه  نمایشگاه 
صاحب  و  کارشناسان  حضور  با  تخصصی  نشست   9 برگزاری  از  وی 
حفظ  اسالمی،  انقالب  مقدس،  دفاع  حوزه های  در  مجرب  نظران 
پيش رو   فرصت های  و  نوپدید  مسائل  و  چالش ها  مقدس،  دفاع  آثار 
دفاع  نمایشگاه ملی کتاب  این نشست ها در حاشيه  و گفت:  خبرداد 

شد. خواهد  برگزار  نمایشگاه  این  مخاطبان  برای  مقدس 
هماهنگی  با  جدید  اثر   20 از  رونمایی  اینکه  به  اشاره  با  جعفری 
در  گفت:  می شود،  انجام  مقدس  دفاع  کتاب  نمایشگاه  در  ناشران 
این نمایشگاه چند غرفه ویژه برپا می شود که در این غرفه ها آشنایی 
معظم  رهبر  توسط  شده  تقریظ  آثار  معرفی  مقاومت،  کشورهای  با 

شد. خواهد  دنبال  مقدس  دفاع  آثار  ترجمه  نهضت  و  انقالب 
نقاشی  غرفه های  نيز  نوجوان  و  کودک  قشر  برای  داد:  ادامه  وی 
صورت  به  بتوانند  افراد  تا  شد  خواهد  برپا  کودکانه  بازی های  و 

یابند. حضور  ملی  نمایشگاه  این  در  خانوادگی 
خاطرنشان  ابيطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
و  دانشجویان  ویژه  مقدس  دفاع  کتاب  ملی  نمایشگاه  برای  کرد: 
ارائه  با  نمایشگاه  محل  در  که  شده  گرفته  درنظر  تخفيف هایی  طالب 

می شود. ارائه  آن ها  به  شناسایی  کارت 

 نتایج انتخابات بازرسان خانه 
مطبوعات استان قم اعالم شد

معاونت فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نتایج 
انتخابات بازرسان خانه مطبوعات استان را اعالم کرد.

روز  قم  استان  مطبوعات  خانه  بازرسان  انتخابات  مهر،  گزارش  به 
دوشنبه 16 آبان ماه از ساعت 10 صبح تا 12 برگزار شد که با استقبال 
صورت گرفته از سوی اعضای این تشکل صنفی، این زمان به مدت دو 

شد. تمدید  نيز  ساعت 
که  بودند  انتخابات  در  شرکت  به  مجاز  اصلی  عضو   189 دوره  این  در 
103 نفر در انتخابات بازرسان خانه مطبوعات استان قم شرکت کردند 
که از بين 4 نامزد آقایان مهدی بخشی سورکی و حسين طالب علی، 
عنوان  به  یکسال  مدت  به  و  دادند  اختصاص  خود  به  را  آرا  بيشترین 

شدند. انتخاب  قم  استان  مطبوعات  خانه  بازرس 
ترتيب  به  که  بود  درصد   50/54 انتخابات  از  دوره  این  در  مشارکت 
رأی،   73 علی  طالب  حسين  رأی،   75 سورکی  بخشی  مهدی  آقایان 
مهدی جنتی 26 رأی و سعيد ذاکری 12 رأی به خود اختصاص دادند. 

خبـر در اجالسیه ۵۶۵ شهید ارتش در قم اعالم شد؛

●  آمادگی فرماندهان ارتش در دفاع از کشور    ●

جمهوری  ارتش  کل  فرمانده      ◄
نهایی  هدف  تجزیه،  گفت:  ایران  اسالمی 
این  مسير  و  است  ایران  در  اعتراضات 
سازی  سوریه  طریق  از  نيز  تجزیه طلبی 
تعطيلی  و  تخریب  آشوب،  ایجاد  با  کشور 
مراکز  خاموشی  و  اقتصاد  و  توليد  چرخ 

می گذرد. فناوری  و  علم 
عبدالرحيم  سيد  امير  ایرنا،  گزارش  به 
دوشنبه شب  ارتش  کل  فرمانده  موسوی 
استان  در  ارتش  شهيد   565 اجالسيه  در 
احزاب  جنگ  در  ایران  داشت:  بيان  قم 
تمام  با  دشمنان  و  قرارگرفته  ترکيبی 
بزرگنمایی  با  تا  آمدند  پای کار  خود  قوای 
قوت،  نقاط  پوشاندن  و  مشکالت 
سالها  که  را  خود  شيطانی  طراحی های 
به  داده اند  انجام  خود  فکر  اتاق های  در 

برسانند. فعليت 
کشور  اخير  حوادث  در  داد:  ادامه  وی 
ميدان  به  خود  قوای  تمام  با  دشمنان 
مسووليت  دشمنان  از  برخی  آمدند؛ 
برخی  اطالعاتی،  کمک  برخی  طراحی، 
ابعاد  در  نيز  برخی  و  مالی  کمک های 
و  سعودی  رسانه های  و  بودند  فعال  دیگر 
به صورت  کاماًل  نيز  تجزیه طلب  گروه های 

داشتند. حضور  ميدانی 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
و  اندیشکده  برخی  اینکه  بابيان  ایران 
پيش  سال   10 حدود  آمریکا  مقامات 
تجهيزات  که  بودند  کرده  اعالم  به صراحت 
گوشی های  کنونی،  جنگ  در  آنها  اصلی 
است  اطالع رسانی  نرم افزارهای  و  همراه 
باید  و  مردم  عموم  اختيار  در  امروز  که 
بود،  حساس  مسائل  این گونه  به  نسبت 
خودکم بينی  و  معيشتی  مشکالت  گفت: 
جنگ  این  در  دشمنان  اصلی  گلوله  ملی 

است. ترکيبی 
با  دشمنان  کرد:  تصریح  موسوی 
ادراک  در  شده اند  موفق  شناختی  جنگ 
تاثيرگذاشته  ما  مردم  از  برخی  شناخت  و 
توانسته اند  یعنی  این  و  بگذارند 
خرمشهرهایی را فتح کنند و ما باید تالش 

و  خواهران  و  آزاد  را  خرمشهرها  این  کنيم 
برادرانمان که به اسارت دشمن آمده اند را 

برگردانيم. خانه  به 
وی خاطرنشان کرد: روشنگری و تبيين 
از  تحریف،یکی  و  دروغ پردازی  برابر  در 
در  کشور  نيازهای  و  راهکارها  مهم ترین 
قالب  در  است،  دشمنان  ترکيبی  جنگ 
موفقيت ها  و  دستاوردها  باید  تبيين  جهاد 

شود. معرفی  مردم  به  به درستی 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
دستاوردهای  از  برخی  اشاره  با  ایران 
موشک  کرد:  بيان  کشور،  نظامی  جدید 
فاصله  تا  هدف گيری  باقابليت   4 صياد 
نوینی  فناوری های  از  کيلومتری   304
است که تکنولوژی آن شاید در چند کشور 

باشد. داشته  وجود  معدود 
موشک  ویژگی های  به  اشاره  با  موسوی 
صياد4، ابراز داشت: این موشک می تواند 
در فاصله بسيار دور اهداف کوچک و رادار 
گریز را هدف گيری و منهدم کند، اوج این 
متخصصان  فقط  را  نظامی  نوین  فناوری 

بفهمند. می توانند  جهان  نظامی 
یکی  به عنوان  قائم،  ماهواره بر  از  وی 
اخير  بزرگ  و  مهم  دستاوردهای  از  دیگر 
این  داد:  ادامه  و  یادکرد  کشور  نظامی 
بين  در  به درستی  باید  بزرگ  دستاوردهای 

شود. معرفی  و  تبيين  مردم 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
نقاط  روی  بر  دشمن  اینکه  بابيان  ایران 
ضعف ایران تمرکز کرده است، یادآور شد: 
تمرکز دشمن بر روی نقاط ضعف به خاطر 
ایران  از پيشرفت ها و نقاط قوت  آنها  ترس 

است.
ایران  اسالمی  انقالب  اینکه  بابيان  وی 
عاشوراست،  و  غدیر  بعثت،  نهضت  ادامه 
از  بعد  نقطه  و  کرد:هدف  خاطرنشان 
عالم  منجی  ظهور  ایران،  اسالمی  انقالب 

بود. خواهد  بشریت 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
دشمنان  توطئه های  به  اشاره  با  ایران 
داد:  ادامه  اسالمی،  انقالب  ابتدای  از 

دوسالگی  انقالب  اینکه  از  قبل  دشمنان 
تمام عيار  جنگ  یک  بگيرد،  جشن  را  خود 

کرد. تحميل  اسالمی  جمهوری  به  را 
گرانقدر  شهدای  شد:  یادآور  موسوی 
کشور  خاک  از  وجب  یک  ندادند  اجازه 
را  ناپاک  و چشم  بماند  بيگانگان  در دست 
ایستادگی  و  غيرت  و  کوتاه  ایران  دامن  از 
و  کشيدند  جهانيان  رخ  به  را  ایرانيان 
دهه  چهار  گذشت  از  بعد  که  کردند  کاری 

ابرقدرتی  داعيه داران  حتی  کشوری  هيچ 
را  اسالمی  ميهن  به  تعرض  فکر  و  جرئت 

بپرورانند. سر  در  نمی توانند 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
کردن  محدود  اینکه  بر  تاکيد  با  ایران 
به  ظلم  امنيت  حوزه  در  گرانقدر  شهدای 
مقدمه  شهدا  شد:  یادآور  است،  افراد  این 
با  و  سازان ظهور منجی عالم بشریت بوده 
تمدن  بنای  سنگ  حسينی)ع(  آموزه های 
نوین اسالمی و ظهور حضرت مهدی)عج( 

نهاده اند. بنيان  را 
و  اینکه خانواده شهدا چراغ  بابيان  وی 
شد:  یادآور  هستند،  ایران  ملت  روشنایی 
و  تاریکی  ظلمات،  روشنگر  شهدا  خانواده 
ابهامات هستند و هر جا در تشخيص راه با 
ابهام مواجه شدیم باید به راه، رأی و هدف 

شهدا نگاه کنيم و به سوی آن ها برگردیم.

وصيت نامه  اینکه  بر  تاکيد  با  موسوی 
تصریح  می کند،  باز  را  گره ها  همه  شهدا 
کليدواژه  والیت فقيه  از  پشتيبانی  کرد: 
شهداست،  نامه  وصيت های  تمام  اصلی 
و  درماندگی  پاسخ  ولی فقيه  و  جامعه  امام 

فرداست. و  امروز  دیروز،  نسل  سواالت 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
است  چراغی  ولی فقيه،  شد:  یادآور  ایران 
که با آن راه گم نمی شود و کشتی است که 

می دهد. نجات  شدن  غرق  را  افراد 
وی الگوسازی را از پيش شرط های مهم 
جامعه  اخالقی  و  فرهنگی  بعد  ارتقای  در 
مقدس  دفاع  فرهنگ  افزود:  و  یادکرد 
الگوهای  از  بيکرانی  کهکشان  شهدا  و 
و خانواده  الگوسازی شهدا  رفتاری است؛ 
در  فراگير  نهضت  یک  به  باید  شهدا 

شود. تبدیل  شهدا  یادواره  برگزاری 
نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  ریيس 
جمهوری  ارتش  مقدس  دفاع  ارزش های 
آیين،  این  از  بخشی  در  نيز  ایران  اسالمی 
کنگره  دومين  برگزاری  راستای  در  گفت: 
شهدای  ویژه  کنگره  قم،  شهدای  ملی 

شد. برگزار  قم  استان  در  ارتش 
امروز  اقتدار  کرد:  بيان  فوالدی  امير 
شهدای  خون  مرهون  اسالمی  جمهوری 
دفاع مقدس بوده و اقتدا به خون آن ها راه 

برون رفت از مشکالت فرهنگی، اخالقی و 
است. اقتصادی 

نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  ریيس 
جمهوری  ارتش  مقدس  دفاع  ارزش های 
در  دشمنان  داد:  ادامه  ایران  اسالمی 
خاطره  و  یاد  فراموشی  با  تا  هستند  تالش 
شهدای دفاع مقدس، فرهنگ نجات بخش 

برانند. حاشيه  به  را  آن 
فوالدی یادآور شد: برگزاری کنگره های 
شهدا یک راهکار بسيار کارآمد و مهم برای 
اخالقی،  سيره  تبيين  و  کردن  برجسته 
عملی و فرهنگی شهدا محسوب می شود.

نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  ریيس 
جمهوری  ارتش  مقدس  دفاع  ارزش های 
با  هم راستا  شد:  یادآور  ایران  اسالمی 
قم،  استان  شهدای  ملی  کنگره  دومين 
جمهوری  ارتش  شهدای  کنگره  شش 
سال  ابتدای  از  قم  استان  در  اسالمی 

است. برگزارشده  جاری 
مراسم  اجرای  داشت:  اظهار  وی 
شهدا،  خانواده  به  سرکشی  غبارروبی، 
نام  به  خيابان ها  و  معابر  نامگذاری 
تاریخی  ضبط  و  ثبت  ارتش،  شهدای 
برنامه های  شفاهی خانواده شهدا، اجرای 
رسانه ای  توليدات  و  مدارس  در  فرهنگی 
ارتش  اقدامات  از  بخشی  فرهنگی  و 
برگزاری  قالب  در  اسالمی  جمهوری 

است. بوده  شهدا  کنگره های 
نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  ریيس 
جمهوری  ارتش  مقدس  دفاع  ارزش های 
بسياری  هنوز  کرد:  تاکيد  ایران  اسالمی 
گرانقدر  شهدای  برجسته  خصوصيات  از 
اعتقاد  ما  اما  نشده  تبيين  مقدس  دفاع 
حيات  دوران  همانند  شهدا  داریم 
عموم  از  را  فروبسته  گره های  می توانند 

کنند. باز  جامعه  و  مردم 
از  پيکر مطهر یکی  گفتنی است حضور 
شهدای دوران دفاع مقدس در کنار تجليل 
مستند   32 از  رونمایی  شهدا،  خانواده  از 
دیگر  از  ارتش  شهدای  پيرامون  جدید 

► بود.    اجالسيه  این  برنامه های 

فرمانده کل ارتش: 

● تجزیه، هدف نهایی اعتراضات در ایران است    ●

آگهی اصالحیه
زاده  یوسف  مجيد  له  778ج1401  پرونده  خصوص  در 
از  فرعی   22 ثبتی  پالک  عباسی  محمد  عليه  محکوم  و 
امين  بلوار  ملک  ادرس  قم  یک  بخش  اصلی   10584
 1401/8/4 تاریخ  گویه  روزنامه  در   13 پالک   47 کوچه 
ادرس صحيح  بود که  2040 چاپ شده  5 شماره  صفحه 
باشد  می  صحيح   12 پالک   47 کوچه  امين  بلوار  ان 

گردد.  می  اصالح  بدینوسيله 
نيا دادورز اجرای احکام دادگستری قم – ساعدی 
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عبدالحسین خسروپناه: 

●  در این چهار دهه از قبیله گرایی سیاسی آسیب جدی دیده ایم   ●
حجاب با گفتمان فرهنگی محقق می شود

◄    معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه 
آزاد اسالمی با تأکيد بر اینکه کشور ما در 
سياسی  گرایی  قبيله  از  دهه  چهار  این 
بعضی  گفت:  است،  دیده  جدی  آسيب 
فراموش  را  امام  دارند  ها  شخصيت  از 
است.  زنده  شخصيت  امام  کنند.  می 
اندیشه و منظومه فکری امام یک منظومه 
طور  این  و  است  فرامکانی  و  فرازمانی 
امام  اندیشه  مصرف  تاریخ  که  نيست 
از  خواهم  می  باز  اینجا  من  شود.  تمام 
قبيله  کنم.  گالیه  سياسی  قبيله  دو  این 
کنند  می  یاد  امام  از  ندرت  به  اصولگرایی 
را در مسير  امام  و قبيله اصالح طلبی هم 
دو  هر  کنند؛  می  تصرف  خودشان  منافع 
غلط است. هم کسانی که از امام یاد نمی 
بی  و  اند  زده  کنار  را  امام  اندیشه  و  کنند 
اشتباه می  اند  امام شده  اندیشه  به  اعتنا 
در  معنایی  تصرف  که  کسانی  هم  و  کنند 

روند. می  خطا  به  دارند  امام  اندیشه 
حجت  با  جماران  گفتگوی  مشروح 
عبدالحسين  المسلمين  و  االسالم 

خوانيد: می  ادامه  در  را  خسروپناه 
امينی  مهسا  خانم  فوت  از  پس 
کند  می  تجربه  را  خاصی  شرايط  کشور 
پراکنده  تجمعات  و  اعتراضات  شاهد  و 
دانشگاه  جمله  از  و  کشور  سراسر  در 
مختصات  از  شما  تحليل  هستيم.  ها 

چيست؟ ايران  جامعه  جديد 
از  دقيقی  تعریف  باید  ابتدا  نظرم  به 
هر  که  باشيم؛  داشته  افتاده  اتفاق  آنچه 
اینکه  ندهيم.  نسبت  مردم  به  را  اتفاقی 
بيایند  ها  خيابان  به  اغتشاشگر  ای  عده 
اموال  به  بزنند،  آتش  را  عمومی  اموال  و 
که  پليس  نيروی  برسانند،  آسيب  مردم 
قتل  به  است  او  دست  در  کشور  امنيت 
یا  و  بکشانند  جنایت  و  خشونت  عام، 
شهيد  مثل  بودن  طلبه  جرم  به  را  کسی 
شکنجه  وار  داعش  وردی  علی  آرمان 
مردمی«  »اعتراضات  نباید  را  بدهند 
مردم  به  توهين  این  نظرم  به  اصال  گفت. 
تشييع  و  آبان   13 در  که  مردمی  است. 
در  و  چشمگير  حضور  شاهچراغ  شهدای 
حضور  سليمانی  قاسم  حاج  پيکر  تشييع 
اینها  مردم  دارند،  ميليونی  چندین 
کنند،  می  مست  که  کسانی  نه  هستند؛ 
و  دارند  شيميایی  مخدر  مواد  به  اعتياد 
کوکتل  و  سرد  و  گرم  سالح  و  چاقو  با  بعد 
خصوصی  و  عمومی  اموال  به  مولوتف 

کنند. جنایت  و  برسانند  آسيب 
به  نسبت  مردم  اینکه  حال  هر  به 
دارند  اعتراض  موجود  اقتصادی  وضعيت 
است.  دیگری  بحث  هستند،  مند  گالیه  و 
مردم  توده  با  وقتی  شما  که  است  درست 
کسانی  همان  حتی  کنيد،  می  صحبت 
ضعف  از  دارند،  حضور  آبان   13 در  که 
توليد  و  اشتغال  دارو،  مسکن،  حکمرانی 
معلول  هم  گالیه  این  البته  دارند.  گالیه 
دولت  نيست؛  دولت  این  عملکرد  فقط 
های قبل هم دخالت داشته اند. یعنی به 
نظر من ضعف حکمرانی مسکن در دولت 
و متأسفانه علی  بود  تر  نمایان  قبل خيلی 
حوزه  در  که  مختلفی  پيشنهادهای  رغم 
مسکن داده بودند، وزیر وقت مسکن یک 
نداشت. بر  مردم  مسکن  باب  در  هم  قدم 

مسکن  حکمرانی  از  وقتی  من  البته 
نيست  این  مقصودم  گویم  می  سخن 
حکمرانی  بسازد؛  ساختمان  دولت  که 
از ساخت مسکن است. طبق  مسکن غير 
تهران  در  اآلن  شود،  می  داده  که  آماری 
خالی  مسکونی  واحد  ميليون  دو  از  بيش 
است  این  مسکن  حکمرانی  دارد.  وجود 
که از تجربه دنيا استفاده شود؛ از کسانی 
به  را  آنها  و  دارند  متعدد  های  مسکن  که 
و نسبت عرضه  و فروش نمی دهند  اجاره 
باید  زنند،  به هم می  را  تقاضای مسکن  و 
ماليات گرفت؛ همه جای دنيا این طوری 
و  انگلستان  کانادا،  آمریکا،  در  است. 
ماليات  دموکراسی  مدعی  کشورهای 
های سنگين می گيرند. چرا یک عده ای 
مسکن های خالی دارند و ماليات از اینها 
ماليات  سامانه  چرا  شود؟  نمی  گرفته 

شود؟ نمی  هوشمند 
است  هایی  گالیه  و  اعتراضات  اینها 
در  یعنی  دارند.  مردم  و  متخصصين  که 
و  دارند  تخصصی  گالیه  متخصصين  واقع 
باید  که  بينند  می  وقتی  هم  مردم  عموم 
کنند،  تأمين  را  خودشان  سفره  زحمت  با 
وجه  هيچ  به  اما  هستند؛  مند  گالیه 
ناامنی  به  یا  تجزیه  کشور  نيستند  حاضر 
مهسا  خانم  و  افتاد  اتفاقی  شود.  کشيده 
که  کسانی  واقعا  ولی  رفت.  دنيا  از  امينی 
اعتراض های خشونت  و  آمدند  به خيابان 
مهسا  خانواده  برای  دلشان  کردند،  آميز 
آسيب  دنبال  نه،  یا  سوخت  می  امينی 
تجمعات  همين  حتی  بودند؟  زدن 
علوم  معاون  بنده  به هر حال  دانشگاهی، 
مثال  هستم،  آزاد  دانشگاه  هنر  و  انسانی 
فقط یک دانشکده واحد علوم و تحقيقات 
یا  نفر   100 دارد.  دانشجو  نفر  هزار   12
تجمع  نفر   500 شلوغ  خيلی  ایام  نهایتا 
باید  را  این  آیا  دادند.  شعارهایی  و  کردند 
هست  آنجا  که  دانشجویی  هزاران  به 

داد؟! نسبت 
دوستان رسانه از آب گل آلود ماهی 

نگيرند
دو جريان اصولگرا و اصالح طلب از 

کارکرد حزبی هم خارج شده اند
دوستان  که  است  این  من  خواهش   
نگيرند.  ماهی  آلود  گل  آب  از  رسانه 
اهداف  اینکه  برای  مثال  نيایند  یعنی 
از  بخواهند  دارند،  سياسی  اغراض  و 
اوال  ببرند.  سياسی  بهره  اعتراضات 
قبيله  این  از  دهه  چهار  این  در  ما  کشور 
است؛  دیده  جدی  آسيب  سياسی  گرایی 
کند.  نمی  فرق  طلب  اصالح  و  اصولگرا 
فکر  به  آنکه  از  بيش  متأسفانه  یعنی 
دو  فکر  به  باشند  مردم  نيازهای  و  مردم 
تعبير  من  اینکه  هستند.  خودشان  قبيله 
دو  که  است  این  برای  کنم  می  »قبيله« 
کارکرد  از  طلب  اصالح  و  اصولگرا  جریان 
به  بنده  چون  اند؛  شده  خارج  هم  حزبی 

هستم. حزب  موافق  شدت 
با  احزاب  اگر  اساسی  قانون  طبق 
برنامه  و  مرامنامه  اساسنامه،  داشتن 
مردم،  بيایند،  انتخابات  صحنه  به 
و  دانشگاهيان  کارشناسان،  متخصصين، 
کنند؛  ارزیابی  را  آنها  توانند  حوزویان می 
که چقدر طبق اساسنامه و مرامنامه پيش 

کرده  عمل  برنامه  طبق  چقدر  و  اند  رفته 
تبدیل  حزب  وقتی  اما  اند.  نکرده  یا  اند 
قبيله سياسی  قبيله سياسی می شود،  به 
می  شما  ندارد.  مرامنامه  و  اساسنامه  که 
احزاب  و  ها  گروه  فعلی  دولت  در  بينيد 
مختلف اصولگرایی با هم متحد شده اند. 
اصولگرایی  نام  به  که  ای  قبيله  این  اما 
مرامنامه  اساسنامه،  گرفته،  شکل  اآلن 
دارند؟!  ارزیابی  ترازوی  و  معيار  یک  و 
مجازی  فضای  نقد  همه  این  مثال  ندارند. 
عالی  شورای  دبيرخانه  اما  شود  می 
است.  نکرده  تغييری  هيچ  مجازی  فضای 
و  پير  خسته،  مدیران  از  بعضی  مثال  یا 
و  اند  گذاشته  را  جسمی  کسالت  دارای 
به  هم  وزارتخانه  حد  در  هایی  مسئوليت 

ندارند. کار  توان  که  اند؛  داده  آنها 
یا در دولت قبلی ترکيب حزب مشارکت 
ضلعی  پنج  مثلث  مثل  کارگزاران،  حزب  و 
مشارکت  حزب  حکمرانی  مدل  ماند.  می 
یکی  است؛  متفاوت  کامال  کارگزاران  با 
گرایش  یکی  و  نوسوسياليستی  گرایش 
هم  با  چطور  اینها  دارد.  نوليبراليستی 
یازدهم  های  دولت  و  شوند  می  متحد 
اینها  دهند؟  می  شکل  را  دوازدهم  و 
نتوانيم  شود  می  باعث  و  است  پارادوکس 

کنيم. ارزیابی  را  ها  گروه 
که  آنچه  بين  باید  این،  بنابر 
عمدتا  که  مسلک،  داعشی  اغتشاشگران 
هم طبق آماری که موجود است افراد بی 
بند و بار بوده اند و اصال از شئون اخالقی 
را  حسابشان  باید  نبودند،  برخوردار  هم 
کرد؛  جدا  دارند  مردم  که  هایی  گالیه  از 
هم  مردم  حق  به  های  گالیه  این  منشأ  و 
طلبی  اصالح  و  اصولگرایی  قبيله  دو  این 
اصولگرایی  بگویم  خواهم  نمی  من  است. 
به  گویم  می  شود،  حذف  طلبی  اصالح  و 
از قبيله  فعاليت حزبی خودشان برگردند، 
و  بيایند  بيرون  سياسی  قوميت  و  گرایی 

بگيرند. نظر  در  را  مردم  منافع  واقعا 
اتفاقی  قبال  در  که  است  بعدی  نکته 
اگر  کنيم؟  باید  کار  چه  گرفته  شکل  که 
دنبال  و  هستيم  مملکت  این  دلسوز  واقعا 
مسائل  این  و  گرایی  قبيله  و  بازی  حزب 
باشيم،  مردم  دلسوز  واقعا  و  نباشيم 
ایران  مردم  فهمند.  می  را  این  هم  مردم 
همه  این  با  هستند.  نظير  بی  اسالمی 
و  هستند  صحنه  در  دارند  که  مشکالتی 
امام  واقعا  و  دارند  ارادت  بيت)ع(  اهل  به 
را الگوی خودشان می دانند و توده مردم 
رهبری مقام معظم رهبری را قبول دارند. 
قبل  های  سال  با  واقعا  امسال  آبان   13
معظم  مقام  توصيه  خاطر  به  بود؛  متفاوت 

بود. مورد  این  در  رهبری 
حجاب،  شرعی  وجوب  به  توجه  با   
مديريت  نوع  پس  اين  از  شما  نظر  به 

باشد؟ چگونه  بايد  مسأله  اين 
قطعا حجاب یک وجوب شرعی است و 
انکار کند یک  را  اگر کسی وجوب حجاب 
این هم  انکار کرده است.  را  ضرورت دین 
اسالم  صدر  در  گویند  می  ها  بعضی  که 
بحث الزام حجاب نبوده، اصال فرهنگ بی 
حجابی راجع به سده اخير است. یعنی نه 
و  ملل  همه  در  بلکه  اسالم  صدر  در  تنها 
یک  حجاب  غربی،  جوامع  حتی  و  جوامع 

و حتی  بوده  پذیرفته شده  فرهنگ رسمی 
فيلم های 60، 70 سال پيش انگلستان را 
با حجاب هستند.  ها  بينيم، خانم  که می 
اصال خانم هایی که دارای حجاب نبودند 

اصيل  زن  عنوان  به  و  بودند  نما  انگشت 
شدند. نمی  شناخته 

مقوله  یک  اول  درجه  در  حجاب  مسأله 
بد  از  هم  دشمن  اگر  است.  فرهنگی 
حساب  کند،  امنيتی  استفاده  حجابی 
امنيتی  نهادهای  قطعا  که  است  دیگری 
اصلی  وظيفه  اما  کنند.  برخورد  باید 
با  که  است  این  حکمرانی  و  حکومت 
برخورد  کند.  فرهنگی  برخورد  حجاب 
ترویج  حجاب  گفتمان  یعنی  فرهنگی 
فيلم،  ای،  رسانه  چند  طریق  از  شود. 
های  سریال  و  گرافی  موشن  انيميشن، 
ابزارهای  شود.  سازی  فرهنگ  خانگی 
وجود  حجاب  فرهنگ  ترویج  برای  متعدد 
نکرده  استفاده  آنها  از  اصال  ما  که  دارد 
شبهات،  به  پاسخ  رمان،  های  کتاب  ایم. 
ابزار  ها  دانشگاه  و  مدارس  در  گو  و  گفت 

است. فرهنگی 
متأسفانه کسانی که حکمرانی فرهنگی 
امر  ستاد  مخصوصا  هست،  دستشان  در 
با  مواجهه  در  منکر،  از  نهی  و  معروف  به 
انتظامی  برخورد  به  را  بحث  مقوله  این 
فرهنگی  مسأله  که  حالی  در  کشانند.  می 
و  نشود  حل  فرهنگی  های  روش  با  اگر 
شود،  امنيتی  یا  انتظامی  مقوله  به  تبدیل 
شکست  فرهنگی  فعاليت  آن  در  ما  یعنی 
ابزار  با  را  فرهنگی  مقوله  باید  ایم.  خورده 
مسأله  با  طرفی  از  کرد.  حل  فرهنگی 
از  و  شود  می  انتظامی  برخورد  حجاب 
فرهنگی  انقالب  عالی  دبير شورای  طرفی 
می گوید این مسأله نباید در دست نيروی 
حکمرانی  نبود  نشانه  این  باشد؛  انتظامی 
واحد در حوزه فرهنگ است. یعنی بخش 
بندی  سهام  کشور  مختلف  فرهنگی  های 

است. سياسی  گرایی  قبيله 
يکی از سؤاالتی که اين روزها مطرح 
علميه  های  حوزه  سکوت  شود  می 
که  است  تحوالت  قبال  در  بزرگان  و 
مردم  مطالبات  پيرو  چرا  گويند  می 
نظر  حوزه،  سکوت  درباره  نيستند. 

چيست؟ شما 
حوزویان  چرا  که  است  این  مقصود  اگر 
کنند،  نمی  دفاع  اغتشاشگران  این  از 
اغتشاشگران  اینکه  برای  است،  معلوم 
چون  کنند.  می  حرکت  مردم  عليه  دارند 
منطقی  بيان  و  اعتراض  از  غير  اغتشاش 
بر اساس آماری که گرفته  گالیه ها است. 

اند، افراد دستگير شده عمدتا از خانواده 
یعنی  اند.  بوده  باال  به  متوسط  سطح 
مشکالت  و  گرسنگی  درد  است  معلوم 
بی  درد  ولی  اند؛  نداشته  هم  اقتصادی 

داعشی  خشونت  و  جنایت  و  باری  و  بند 
کسانی  از  نباید  حوزه  قطعا  اند.  داشته  را 
های  ارزش  به  فحاشی  که  کند  حمایت 
دینی و مقدسات داشته اند. همان طوری 
حمایت  اغتشاشگران  این  از  مردم  که 
حمایت  نباید  هم  علميه  حوزه  نکردند، 

کرد. نخواهد  حمایت  و  کند 
کند  می  تأیيد  را  رفتار  این  کسی  اگر 
می  تأیيد  هم  را  ها  داعشی  رفتار  پس 
قانون  تابع  که  هستند  کسانی  مردم  کند. 
مطالبه  که  هستند  کسانی  مردم  هستند. 
زایيده  که  دارند؛  اقتصادی  مشکالت  رفع 
حکمرانی  ضعف  دهه  دو  از  بيش  تقریبا 
مسکن  مشکل  گویند  می  است.  معيشتی 
کنيد.  حل  را  ما  اشتغال  و  سفره  مشکل  و 
و  قانون  طبق  که  هستند  کسانی  مردم 
رفتار انسانی مطالبه گری می کنند. مردم 
نفری که می   20  ،10 آن  نه  اینها هستند 
آیند اتوبان کرج را ببندند تا جنایت کنند.
که  است  اين  مراجع  حرف  هميشه 

برسيد مردم  درد  به 
علمای  چرا  که  است  نکته  این  اگر  اما 
مردم  دل  و  درد  تقليد  مراجع  و  حوزه 
هم  این  نظرم  به  کنند،  نمی  بيان  را 
که  وزیری  هر  است.  نادرستی  گزارش 
هميشه  رود،  می  بزرگوار  مراجع  پيش 
مردم  درد  به  که  است  این  مراجع  حرف 
برسيد؛ مردم مشکالت و گرفتاری دارند و 
مشکالت اقتصادی را حل کنيد و راه حل 
اینجا  تا  لذا  توصيه می کنند.  و  می دهند 
به نظر من نقدی بر حوزه وارد نيست. من 
باشم،  داشته  حوزه  به  نقدی  بخواهم  اگر 
دو نقد است. نقد اول اینکه در حوزه باید 
مراقب بود این دو گانه سازی های کاذب 
حوزه  علمای  حال  هر  به  نشود.  ایجاد 
دارند  هم  نظرهایی  اختالف  اوقات  گاهی 
و  مقتدر  اسالمی  ایران  به  معتقد  همه  اما 

هستند. طلبان  تجزیه  مخالف 
به  ما  امروز  زمانی  هر  از  بيش  قطعا 
منافاتی  هيچ  وحدت  نيازمندیم.  وحدت 
ندارد.  ها  سليقه  اختالف  برخی  با  هم 
خطرناک  بسيار  زا  اختالف  های  تفاوت 
در  و  رهبری  پشت  باید  ما  همه  است. 
و  کنيم  تنفس  امام  فکری  منظومه 
به  آسيب  ها  روش  در  تفاوت  نگذاریم 
و مثال حوزه ها  ایجاد کند  وحدت عالمان 
► شوند.  خودشان  اختالفات  درگير 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  2/99ج/722  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   2 شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  عليه  محکوم  حسينی  شيخ  معصومه  عليه  پاک  آذر 
نيم عشر  569/000/000ریال  و  له  در حق محکوم  7/774/991/043ریال 
االرث  سهم  عليه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در 
کارشناس  که  نموده  توقيف  قم   2 بخش  اصلی   2531 ثبتی  پالک  از  ایشان 
مقدار  به  عليه  محکوم  االرث  سهم  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
مشاع  دانگ   1 سهم   72 از  مشاع  سهم  صدم   60 از  مشاع  سهم  یازدهم  یک 
خواهد  فروش  به  3/181/818/182ریال  پایه  مبلغ  فوق  پالک  ششدانگ  از 
در   9900722 کالسه  به  پرونده  کارشناسی  قرار  اجرای  در  احتراما  رسيد. 
آذر  لها : خانم معصومه شيخ حسينی و محکوم عليها : خانم  خصوص محکوم 
قرار  از  اطالع  از  پس  اینجانب   ، ارزیابی  و  جانمایی  خواسته:  موضوع  با  پاک 
با   : ذیل  شرح  بر  مبنی  قضایی  محترم  مقام  ان  خواسته  جهت  در  کارشناسی 
هدایت خواهان محترم به محل عزیمت نموده و نتيجه حاصله را بدین شرح به 
– خيابان کيوانفر بين کوچه 22  استحضار مقام محترم قضایی می رساند : قم 
UTM 489251 پس از اخذ مدارک و مستندات   =X 3835108 و   =Y 24 و
به اداره ثبت و رویت پرونده و تطبيق  و استناد به مدارک ضم پرونده و مراجعه 
و موقعيت ملک  از محل  بازدید  با نقشه هوایی کاداستر و مطالعه ان  مختصات 
تقدیم  ذیل  شرح  به  را  خود  گزارش  نتيجه  امده  عمل  به  معاینه  و  موصوف 
صدم   30 ميزان  قم   2 بخش  اصلی   –  2531 پالک  ثبتی  وضعيت  دارد:  می 
واعق  2531 اصلی  از ششدانگ پالک  1 دانگ مشاع  72 سهم  از  سهم مشاع 
دربخش 2 قم تحت شماره چاپی 179359 به نام اقای غالمعلی شيخ حسينی 
حصر  گواهی  تصویر  ابرازی:  مدارک  و  اسناد  است.  گردیده  ثبت  اسداله  فرزند 
مرحوم  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   30 شعبه   001504 شماره  وراثت 
به   0380600692 شماره  ملی  کد  به  اسدالله  فرزند  حسينی  شيخ  غالمعلی 
تاریخ 86/9/14 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده که ورثه حين الفوت وی 
با متوفی : فرزند(  از : 1- سعيد شيخ حسينی فرزند غالمعلی )نسبت  عبارتند 
 -3 فرزند(   : متوفی  با  )نسبت  غالمعلی  فرزند  حسينی  شيخ  رضا  حميد   -2
جواد   -4 فرزند(   : متوفی  با  )نسبت  غالمعلی  فرزند  حسينی  شيخ  رضا  مجيد 
شيخ  معصومه   -5 فرزند(    : متوفی  با  )نسبت  غالمعلی  فرزند  حسينی  شيخ 

حسينی  شيخ  فاطمه   -6 فرزند(   : متوفی  با  )نسبت  غالمعلی  فرزند  حسينی 
فرزند  حسينی  شيخ  طيبه   -7 فرزند(   : متوفی  با  )نسبت  غالمعلی  فرزند 
 99/9/1 مورخ  عادی  نامه  اجاره  تصویر  فرزند(   : متوفی  با  )نسبت  غالمعلی 
موجر اقای مجيد رضا شيخ حسينی فرزند فرزند مرحوم غالمعلی تمامی منافع 
ادرس  به  مترمربع   50 مساحت  به  تجاری  مغازه  همراه  به  ساختمان  باب  یک 
وقوع  تاریخ  از  شمسی  سال  یک  مدت  به  را   385 پالک  کيوانفر  خيابان   ، قم 
واگذار نموده است.  نایبعلی   ، ، فرزند  اقای علی خورشيد  به مستاجر  قرار داد 
بررسی ميدانی : ملک مورد تنازع واقع در خيابان 20 متری کيوانفر بين کوچه 
22 و 24 پالک های 381 و 383 و 385 می باشد. محدوده ملک متنازع فيه 
شامل چهار قسمت اول یک باب مغازه 2 متری )باطری سازی( در تصرف اقای 
باالی  و  مغازه  باب  یک  سوم  و  دوم  قسمت  و  باشد  می  یزدی  خواهان  حسين 
خانگی  )لوازم  مترمربع   50 حدود  مساحت  با  متروکه  مسکونی  ساختمان  ان 
زیرزمين  چهارم  قسمت  و  باشد  می  خورشيد  علی  اقای  تصرف  در  خورشيد( 
اقای  در تصرف  تجاری  کارگاه  عنوان  تحت  که  بوده  فيه  متنازع  ملک  محدوده 
می  حسينی(  شيخ  غالمعلی  مرحوم  وراث  از  )احدی  حسينی  شيخ  حميد 
گازی  کولر  گرمایش  و  سرمایش   ، سراميک  کف  خانگی  لوازم  قسمت  باشد. 
می  ثابت  تلفن  خط   2 و  برق  کنتور  دو  و  گاز  و  اب  کنتور  یک  دارای  اسپيلت 
استفاده  ان  از  انباری  عنوان  تحت  که  ملک  محدوده  مسکونی  قسمت  باشد. 
و  اتاق  و یک  پذیرایی  دارای یک سالن  و  دیوار گچی  و  موزایيک  می گردد کف 
کابينت فلزی می باشد. قدمت ساخت ساختمان باالی 20 سال و دارای نمای 
تحت  تنازع  مورد  محل   3 منطقه  شهرداری  به  مراجعه  ضمن  باشد.  می  اجری 
شهرسازی  های  پرونده  بررسی  با  که  بوده   3-31-19-3-0-0 نوسازی  کد 
ادرس  به  تنازع  مورد  ملک  است.  داشته  شارع  به  تجاوز  مترمربع   9/5 ميزان 
 385 و   383 و   381 های  پالک   24 و   22 کوچه  بين  کيوانفر  متری   30  – قم 
می باشد. نتيجه: با توجه به قرار کارشناسی و اسناد و مدارک موجود و بررسی 
های به عمل امده ، با توجه به تحقيقات محلی و در نظر گرفتن موقعتی ملک 
و نيز با در نظر گرفتن جميع جهات موثر در ارزیابی پالک فوق الذکر و نداشتن 
دولتی  و  و حقوقی  اشخاص حقيقی  به  احتمالی  دیون  از  نظر  و صرف  معارض 
برابر مبلغ 35/000/000/000ریال  از پلکا فوق جمعا  پایه کارشناسی  قيمت 
حکایت  به  گردد.  می  تعيين  تمام  تومان  ميليون  پانصد  و  ميليارد  سه  معادل 

از  مشاع  دانگ   1 سهم   72 از  مشاع  سهم  صدم   30 ميزان   : امالک  دفتر 
ششدانگ پالک 2531 اصلی واقع در بخش 2 قم ذیل ثبت 45995 مرقوم در 
ثبت  عباس  فرزند  کرمانی  اسدی  مرحمت  خانم  نام  به   253 صفحه   273 دفتر 
 1 از72 سهم  30 صدم سهم مشاع  و سند مالکيت صادر گردیده است. ميزان 
ثبت  ذیل  قم   2 در بخش  واقع  اصلی   –  2531 از ششدانگ پالک  دانگ مشاع 
اقای غالمعلی شيخ حسينی  نام  به   250 273 صفحه  45994 مرقوم در دفتر 
وراثت  انحصار  گواهی  است.  گردیده  صادر  مالکيت  سند  و  ثبت  اسداله  فرزند 
و   86/9/14 مورخ   001504 های  شماره  وراثت  انحصار  گواهی  موجب  به   :
001516 مورخ 1400/9/16 وراث حين الفوت اقای غالمعلی شيخ حسينی 
محاسبه  باشد.  می  دختر   3 و  پسر   4 شرح  به  کرمانی  اسدی  مرحمت  خانم  و 
از  مشاع  سهم  یازدهم  یک  عليها  محکوم  مالکيت  ميزان   : عليها  محکوم  سهم 
60 صدم سهم مشاع از72 سهم 1 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعيان پالک 
2531 اصلی بخش 2 قم می باشد. با توجه به ارزیابی پالک مرقوم ميزان سهم 
مقرر  گردد.  می  اعالم  و  محاسبه  3/181/818/182ریال  مبلغ  عليها  محکوم 
8/45 صبح  الی   8/30 1401/9/2 ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به 
برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای 
پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
کارت های  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی  مبلغ  بایست  کنندگان می  )شرکت 
ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسليم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا ارتباط با مدیرمسئول  

09127۶2۵987   

طی شش ماه اخیر؛
17 نفر از ورزشکاران استان قم 
به مقام قهرمانی جهان دست 

یافتند

از  نفر   17 اخير  ماه  شش  طی  گفت:  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
رقابت  در  قم  و  یافتند  قهرمانی جهان دست  عناوین  به  قم  ورزشکاران 
اول  استان   10 جز  نيز  کشور  ورزشی  المپياد  برتر  استعدادهای  های 

است.
به گزارش مهر، ابراهيم ثانی خانی ظهر سه شنبه در اجالسيه شهدای 
 6090 ملی  کنگره  برگزاری  آستانه  در  که  استان  جوانان  و  ورزش 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  جوان  خانه  همایش  سالن  در  قم  شهيد 
گرانقدر  شهدای  خون  مرهون  اسالمی  ایران  امروز  عظمت  و  اقتدار 
آن  قدردان  باید  که  است  شهدا  معظم  خانواده های  ایثارگری های  و 

. شيم با
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم بيان داشت: امروز دشمن نمی تواند 
ایران اسالمی را ببيند و این موضوع بزرگی است که آمریکا  عزتمندی 
با همه قدرت در برابر ملت ایران ایستاده است و البته نمی تواند کاری 

از پيش ببرد.
انقالب  پيروزی  از  پس  کشور  پيشرفت های  به  اشاره  با  خانی  ثانی 
اسالمی و سال های دفاع مقدس گفت: انقالب اسالمی در این سال ها 
به دستاوردهای بزرگی دست یافته و قله های بزرگی را فتح کرده و این 
در حالی است که پيروزی ها در شرایطی که سخت ترین تحریم ها عليه 

است. گرفته  صورت  شده  اعمال  کشور 
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ابراز داشت: جوانان و رزمندگان ما 
امروز همانند دوران دفاع مقدس در خليج فارس با نيروهای متخاصم 
نباید  منطقه  این  در  که  می کنند  گوشزد  آنان  به  و  برخورد  آمریکایی 

دنبال ماجرا جویی باشند و این نشان از قدرت ملت ایران است.
ورزشی  مختلف  عرصه های  در  امروز  اسالمی  ایران  داشت:  بيان  وی 
در سکوهای  ایران  اینکه  از  و دشمنان  دارد  گفتن  برای  دنيا حرف  در 
بابت  این  از  و  نيست  تحمل  قابل  برایشان  می ایستند  جهان  قهرمانی 

دارند. هراس  و  هستند  نگران 
از  نفر   17 بر  بالغ  اخير  ماه  شش  در  افزود:  همچنين  خانی  ثانی 
رتبه  و  یافتند  دست  جهان  قهرمان  عناوین  به  قم  استان  ورزشکاران 
ده  جز  ورزشی  المپياد  برتر  استعدادهای  رقابت های  در  قم  کشوری 
شهرستان های  که  استان هایی  از  برخی  کنار  در  و  است  اول  استان 

داریم. قرار  دارند  بسياری 

رئیس هیات کشتی استان قم:
بیشتر نفرات نماینده قم در 

لیگ برتر کشتی فرنگی، بومی 
هستند

آزاد  دانشگاه  فرنگی  تيم کشتی  استان قم گفت:  رئيس هيات کشتی 
برتر  ليگ  مسابقات  برای  سازی  آماده  مشغول  حالی  در  قم  اسالمی 
بومی  نفرات  تيم  این  بازیکنان  بيشتر  که  است  کشور  فرنگی  کشتی 

. هستند
هادی عليایی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در مذاکره ای که از سوی 
این درخواست  آزاد صورت گرفت  دانشگاه  با  قم  استان  هيات کشتی 
داده شد تا اکثریت نفرات کادر فنی و کشتی گيران تيم دانشگاه آزاد 
قم از نفرات بومی باشند، از این رو روح الله ميکائيلی از مربيان سازنده 

قم به عنوان سرمربی تيم انتخاب شد.
عليزاده،  مهدی  هادی  جواهری،  مهدی  عبدی،  امير  کرد:  بيان  وی 
ابراهيمی، محمد امين جبالی فر ،  محمد جانقلی و صادق عبداللهی از 
فرنگی کاران بومی هستند که ترکيب اصلی تيم دانشگاه آزاد اسالمی 
قم را تشکيل می دهند و بيشتر آن ها سابقه حضور در مسابقات بين 

المللی کشتی را دارند.
وی با اشاره به این که مسابقات ليگ برتر 25 آبان ماه جاری آغاز می 
شود گفت: در رقابت های ليگ برتر، هفت تيم در 2 گروه تقسيم شده 

اند.
استان  از  تيم  یک  و  خوزستان  استان  از  تيم   2 داشت:  ابراز  عليایی 

هستند. قم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گروه  هم  اصفهان 
قمی  پوش  ملی  نجاتی  عليرضا  چرا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کشتی فرنگی در ترکيب تيم قم قرار ندارد گفت: سعی بر این است که 
به  نهایی  نيمه  به مرحله  آزاد قم  تيم دانشگاه  نجاتی در صورت صعود 

شود. اضافه  تيم  ترکيب 
رقابت های جام  در  گير قمی  کشتی   2 اخير  موفقيت  به  اشاره  با  وی 
آبان ماه  جهانی کشتی فرنگی گفت: این رقابت ها روزهای 14 و 15 
و  عبدی  امير  و  شد  برگزار  آذربایجان  جمهوری  پایتخت  باکو  شهر  در 
عنوان  که  ایران  تيم  ترکيب  در  قمی  کار  فرنگی   2 جواهری،  مهدی 

داشتند. حضور  کرد  کسب  را  قهرمانی 

خبـر
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کارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری شهر قائم:
نرخ باالی بی سوادی، از 

مهم ترین مسائل فرهنگی و 
اجتماعی در محله شهر قائم است

از  یکی  گفت:  قائم  شهر  تسهيلگری  دفتر  اجتماعی  کارشناس 
باالی  نرخ  قائم،  اجتماعی در محله شهر  و  مهم ترین مسائل فرهنگی 

است. بی سوادی 
تجليل  نشست  برگزاری  از  ایسنا،  با  گفتگو  در  دادخواه،  معين 
اداره  سوادآموزی  معاون  حضور  با  قائم  شهر  محله  یاران  نهضت  از 
مهم ترین  از  یکی  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  استان  آموزش وپرورش  کل 
مسائل فرهنگی و اجتماعی در محله شهر قائم، نرخ باالی بی سوادی 

است.
دفتر  داد:  ادامه  قم  قائم  شهر  تسهيلگری  دفتر  اجتماعی  کارشناس 
حوزه  در  مختلفی  اقدامات  برنامه  گذشته  سال  سه  طی  تسهيلگری 
و  تدوین  محله  معتمدین  و  فرهنگی  فعالين  همکاری  با  سوادآموزی 

است. کرده  اجرا 
با  شبکه سازی  و  سازی  تيم  بر  مبتنی  راهبرد  اینکه  بيان  با  وی 
ابزار  مهم ترین  جمله  از  محلی  و  بومی  ظرفيت های  از  استفاده 
نرخ  مسئله  در  قائم  شهر  تسهيلگری  دفتر  افزود:  است،  تسهيلگری 
را  مختلفی  شبکه های  و  تيم ها  آن،  از  استفاده  با  بی سوادی  باالی 
تجليل  و  تقدیر  حوزه  این  فعالين  از  نيز  امروز  که  است  کرده  ایجاد 

است. شده 
کارشناس اجتماعی دفتر تسهيلگری گفت: پيوند ظرفيت های محلی 
دستگاه های  و  نهادها  با  است  کرده  شناسایی  تسهيلگری  دفتر  که 
در  مهمی  نقش  که  است  تسهيلگری  پازل  از  تکه  آخرین  اجرایی، 

دارد. محور  محله  خدمات  ارائه  و  توانمندسازی  جریان  تداوم 
سال  سه  مدت  طی  در  قائم  شهر  محلی  توسعه  و  تسهيلگری  دفتر 
در  محلی  معتمدین  و  فعالين  از  مختلفی  شبکه های  و  تيم ها  گذشته 
یاران«  »نهضت  و  است  داده  تشکيل  فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه های 
جریان  که  هستند  قائم  شهر  محله  فرهنگی  فعالين  از  مجموعه ای 
سوادآموزی از اطالع رسانی و ثبت نام متقاضيان تا برگزاری کالس ها 

کرده اند. تسهيل  قائم  شهر  محله  در  را 

شورای شهر قم از جوانان 
داوطلب هالل احمر استان 

حمایت کند
معاون جوانان جمعيت هالل احمر استان قم با تأکيد بر لزوم حمایت از 
26 هزار جوان قمی عضو سازمان جوانان هالل احمر استان قم گفت: 
امور خانواده شورای اسالمی شهر قم می تواند در  و  بانوان  کميسيون 
جهت حمایت از این جوانان و دیده شدن فعاليت آن ها گام های مهمی 

را بردارد.
خانواده  امور  و  بانوان  کميسيون  برگزاری  حاشيه  در  مصباحی  محمد 
تأسيس  سالروز  و  آبان   14 روز  یادآوری  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
سازمان جوانان هالل احمر اظهار داشت: هدف از تشکيل این سازمان 
از  جنبه  این  با  مردم  که  بوده  عام المنفعه  و  فرهنگی  کارهای  انجام 

دارند. کمی  آشنایی  هالل احمر  فعاليت های 
وی نحوه عضوگيری سازمان جوانان هالل احمر را تشریح کرد و افزود: 
به صورت  افراد  این  و  تا 35 عضو داریم  از سن 5 سال  این سازمان  در 
فعاليت های  با  و  گذرانده  را  نجات  امداد  عمومی  دوره های  داوطلبانه 
سازمان دهی  باشند  داشته  دوست  اگر  و  می شوند  آشنا  عام المنفعه 
دوره های  تا  می شوند  منتقل  نجات  و  امداد  معاونت  بخش  به  و  شده 

بگذرانند. تخصصی 
معاون جوانان جمعيت هالل احمر استان قم ادامه داد: این سازمان بر 
اساس رده سنی اداره می شود و در مهدکودک ها و پيش دبستانی های 
به نام کانون غنچه های هالل، در مدارس با نام کانون دانش آموزی، در 
دانشگاه ها کانون دانشجویی و در حوزه های علميه با نام کانون طالب 

فعال هستند و یک کانون آزاد نيز در مرکز فعاليت می کند.
گفت:  و  کرد  تشریح  را  هالل احمر  جوانان  سازمان  برنامه های  وی 
یک  که  این  صورت  به  می شود؛  اجرا  برنامه  نوع  دو  سازمان  این  در 
برنامه ابالغی از سازمان جوانان هالل احمر اجراشده و یک برنامه نيز 
ابتکاری از طرف اعضا پيشنهاد و اجرایی می شود و ما از آن ها حمایت 

می شود. داده  کانون ها  به  اختيار  این  و  کرده  پشتيبانی  و 
استان  از  بودجه ای  15 سال گذشته هيچ  در  یادآوری کرد:  مصباحی 
است  کشوری  و  متمرکز  به صورت  سازمان  بودجه  و  نگرفته  تعلق  ما  به 
شهر  در  فراغت  اوقات  حوزه  در  مؤثر  و  فعال  سازمان های  از  یکی  و 
هستيم و 33 رشته  آموزشی در کل سال برگزار می کنيم و آموزش های 
ما مهارتی بوده و گواهی برای آن صادر می شود تا افراد بتواند به یک 

کند. پيدا  دست  خورد  کسب وکار 
چشم داشت  بدون  و  داوطلبانه  تمامًا  سازمان  اعضای  داد:  ادامه  وی 
فعاليت می کنند و حتی زمان کرونا نيز غربال گری انجام داده و ناظران 
از 700  و بيش  بودند  پایش اصناف ستاد سردار سليمانی  سالمت در 
این  توسط  زمين مانده  استان  در  که  کاری  هر  و  داده  انجام  را  بازدید 

می شود. انجام  افراد 
مصباحی در پایان از پشتيبانی کميسيون بانوان و امور خانواده شورای 
اسالمی شهر از جوانان هالل احمر خبر داد و گفت: در حدود 26 هزار 
کميته  از  ما  و  بوده  سازمان  این  پوشش  تحت  استان  جوانان  از  نفر 
این  از  حمایت  درخواست  قم  شهر  اسالمی  شورای  خانواده  و  بانوان 

راداریم. جوانان 

خبـر قم در توسعه شبکه فاضالب 9 سال از متوسط کشوری عقب تر است!

●  حرکت الک پشتی توسعه در فاضالب شهری قم   ●
شبکه  توسعه  الک پشتی  حرکت      ◄
از  قم  کالن شهر  عقب ماندن  و  فاضالب 
ميانگين کشوری، نزد کارشناسان و ناظران 
به  تبدیل شدن  درحال  قم،  شهری  مسائل 
نظام  در  نگران کننده  و  اساسی  چالش  
است  عمومی  خدمات رسانی  و  شهرسازی 
نگذاشته  باقی  خود  برای  دفاعی  جای  و 

است.
شبکه  توسعه  ميانگين  شهبازی:  اصغر 
 42 شرایط  بهترین  در  قم  در  فاضالب 
است  حالی  در  این  می شود  برآورد  درصد 
 68 بر  افزون  دیگر کشور  که کالنشهرهای 
درصد است، بعبارت دیگر قم ازنظر توسعه 
شبکه فاضالب 9 سال از متوسط کشوری 
 92 سال  معادل  آن  توسعه  و  بوده  عقب تر 
درحالی که  است  کشور  بزرگ  شهرهای 
متوسط  نيرو  وزارت  افق  و  قانون  طبق 
در  کالنشهرها  در  فاضالب  شبکه  توسعه 
عبور  درصد   72 مرز  از  باید   1400 سال 

می کرد.
اینکه  برای  استانی،  مسئوالن  گفته  به 
یک  به  قم  استان  در  فاضالب  وضعيت 
 45 و  یکهزار  باید  برسد  پایدار  شرایط 
تا  شود  احداث  جدید  شبکه  کيلومتر 
کنونی  جمعيت  به  خدمات رسانی  ظرفيت 

باشد. داشته  را  استان 
مهم  مشکل  کارشناسان،  باور  به 
فاضالب در قم این است که در گذشته از 
آن به عنوان یکی از زیرساخت های حياتی 
و  یاد نمی شده  و معماری  نظام شهرسازی 
نگاه به آینده در تصميم سازی های شهری 
هيچ  امروزه  درحالی که  بود  مانده  مغفول 
فاضالب  اجرای  به ضرورت  نسبت  فردی 
به عنوان  و  نمی دهد  راه  خود  به  تردیدی 
توسعه یافتگی  مهم  شاخص های  از  یکی 

می شود. یاد  آن  از  نيز 
پایش های ميدانی حاکی از رهاشدگی 
فاضالب در مناطقی مانند یک، پنج 6 و 2 
است که مشکالت عدیده زیست محيطی و 
بهداشتی برای شهروندان به وجود آورده و 
چالش هایی را در کارآمدی نظام حکمرانی 

در بين مردم ایجاد کرده است.
مدیران  و  کارشناسان  باور  به  همچنين 
شهری، در محدوده شرق قم مانند منطقه 
انسجام و بلوار 15 خرداد و همچنين روبه 
مشکالت  خاطر  به  علوی،  بوستان  روی 
تخریب  و  ناپایداری  احتمال  فاضالب، 

است. شده  بيشتر  هميشه  از  سازه ها 
شبکه  کيلومتری   300 فرسودگی 

قم فاضالب 
در  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
 2 کرد:  بيان  ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو 
انتقال  شبکه  طول  کيلومتر   200 و  هزار 
آب و یکهزار و 70 کيلومتر نيز طول شبکه 

ازاین بين  که  است  قم  استان  فاضالب 
 300 و  آب  انتقال  شبکه  از  کيلومتر   200
شده  فرسوده  فاضالب  شبکه  از  کيلومتر 

است.
 38 داشت:  بيان  بختياری  حسن 
در  سال  طی  پساب  مترمکعب  ميليون 
ميليون   18 که  می شود  توليد  قم  استان 
شهرداری،  اختيار  در  آن  از  مترمکعب 
قرار  صمت  سازمان  و  طبيعی  منابع 

. د می گير
 70 و  یکهزار  کرد:  خاطرنشان  وی 
درمجموع  قم  فاضالب  شبکه  کيلومتر 
131 هزار نفر مشترک را تحت پوشش قرار 
داده که 224 هزار واحد مسکونی را شامل 

می شود.
با  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تومانی  ميليارد   45 جاری  زیان  به  اشاره 
بخش  جاری  درآمد  شد:  یادآور  فاضالب، 
است  تومان  ميليارد   25 قم  فاضالب 
 75 آن  جاری  هزینه های  درحالی که 
سبب  مساله  این  که  است  تومان  ميليارد 
به سرعت  قم  در  فاضالب  توسعه  تا  شده 

شود. اجرا  اندکی  بسيار 
ازنظر  قم  کرد:  خاطرنشان  بختياری 
که  است  استان هایی  جزو   ،3 ماده  تعرفه 
حق  توسعه  در  را  دریافتی  ميزان  کمترین 
به نوبه  نيز  مساله  همين  و  دارد  انشعاب 
طرح های  پيشبرد  در  ُکندی  سبب  خود 

است. شده  شهری  فاضالب  توسعه 
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
بلندمرتبه  ساختمان  چند  هم اکنون  قم، 
تجميع  خاطر  به  کریمی  شهيد  بلوار  در 
نبود  بدليل  زیرین  های  الیه  در  فاضالب 
احتمال  و  کرده  نشست  فاضالب،  شبکه 

دارد. وجود  آن  سازه های  ریزش 
 70 بينی  به پيش  اشاره  با  بختياری 
اصلی  رینگ  اجرای  برای  تومان  ميليارد 
نياز  فاضالب قم در سالجاری، ادامه داد: 
اصلی استان قم در حوزه فاضالب تکميل 
رینگ اصلی است و تا زمانی که این رینگ 
شبکه های  اتصال  امکان  نشود  احداث 

ندارد. وجود  آن  به  فرعی 
آب  مترمکعب  هزار   120 روزانه  تصفيه 

قم در 
آب  شرکت  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
بيان  ایرنا،  با  گفتگو  در  نيز  قم  فاضالب  و 
در  قم  استان  فعال  تصفيه خانه   4 داشت: 
ظرفيت  روزانه  پردیسان  تصفيه خانه  کنار 
را  فاضالب  مترمکعب  هزار   120 تصفيه 

دارد.
 560 کرد:  خاطرنشان  نظرزاده  مهدی 
و  یک ميليون  حدود  جمعيت  از  نفر  هزار 
پوشش  تحت  قم  استان  هزارنفری   400

دارند. قرار  فاضالب  شبکه 

 300 حدود  شد:  یادآور  نظرزاده 
استان  فاضالب  شبکه  طول  از  کيلومتر 
قم نيز که از گذشته بصورت سيمانی اجرا 
که  رسيده  فرسودگی  مرز  به  هم  بود  شده 
با  قدیمی  شبکه های  از  قبيل  این  اصالح 

است. قرارگرفته  کار  دستور  در  اولویت 
در  هم اکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
جمکران،  مسجد  پيرامون  و   5 منطقه 

فاطميه  شهرک  شمالی،  مدرس  خيابان 
علی آباد  و  شيخ آباد  کامکار،  قلعه  محله  و 
شهر  آذر،  خرداد،   15 بلوار  سعدگان، 
و  صادقيه  شهرک  جمکران،  سمت  به  قائم 
انتقال  شبکه  توسعه  حجم  انسجام  منطقه 
بوده  صفر  حد  در  و  ناچيز  بسيار  فاضالب 

. ست ا
شرکت  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
تعرفه های  داد:  ادامه  قم  فاضالب  و  آب 
 30 آنها  کامل  تحقق  صورت  در  فاضالب 
زیان  و  می کند  تامين  را  هزینه ها  درصد 
همچنان  قم  در  فاضالب  شبکه  جاری 

. ست جا بر پا
ظرفيت  پردیسان  فاضالب  هشدار؛ 

است شده  بيشتر 
شبکه  ظرفيت  تکميل  بر  تاکيد  با  وی 
داشت:  اظهار  پردیسان،  منطقه  فاضالب 
تصفيه خانه  انتقال  خط  درصورتی که 
نرسد  بهره برداری  به  و  افتتاح  پردیسان 
در   560 اراضی  در  مردم  سکونت  امکان 

ندارد. وجود  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
آب  شرکت  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
 200 سکونت  به  اشاره  با  قم  فاضالب  و 
شد:  یادآور  پردیسان،  شهرک  در  نفر  هزار 
خط  به  مهر  مسکن  واحدهای  اتصال  با 
ظرفيت  هيچ  پردیسان،  فاضالب  انتقال 
به  جدید  واحدهای  اتصال  برای  خالی 

ندارد. وجود  شبکه 
خط  تکميل  برای  داشت:  بيان  وی 
انتقال تصفيه خانه پردیسان یکهزار و 150 
در  که  است  نياز  اعتبار  تومان  ميليارد 
برای  تومان  ميليارد   30 سالجاری  بودجه 
دستورالعمل  طبق  است،  دیده شده  آن 
طریق  از  باید  اعتبار  این  درصد   50 دولت 
و  پساب  فروش  مردمی،  مشارکت های 

شود. تامين  موجود  ظرفيت های  سایر 
پيشتاز  شهرهای  جزو  قم  باوجوداینکه 
بوده  ایران  در احداث خطوط فاضالب در 
کمترین  با  شهر  سه  جزو  هم اکنون  اما 
نشان  که  است  فاضالب  توسعه  حجم 
و  رخنه  دچار  شبکه  این  توسعه  می دهد 

است. شده  چالش 
جبران  کارشناسان،  باور  به 
حرکت  با  قم  ادواری  عقب ماندگی های 
با  فاضالب  توسعه  در  الک پشتی 
به  سال  ده ها  استانی  محدود  بودجه های 
طول خواهد انجاميد و با توجه به وضعيت 
تا  است  الزم  آن  نگران کننده  و  بحرانی 
و  قرارگرفته  موردتوجه  کالن  سطح  در 
جمهوری  ریيس  دوم  سفر  در  دست کم 
و  مطالبات  از  یکی  به عنوان  استان  به 
انجام  الزم  اهتمام  زیربنایی،  مشکالت 

 . د شو
صاحب نظران،  اعتقاد  به  همچنين 
قم  ادواری  عقب ماندگی های  به  توجه  با 
فاضالب  شبکه  توسعه  برای  تا  است  الزم 
اصلی  شبکه  تکميل  برای  ملی  اعتبارات 
اعتبارات  دیگر  سوی  از  و  شود  گرفته  بکار 
نيز  فاضالب  تعرفه های  و  استانی  محدود 
هزینه  فرعی  شبکه های  تکميل  بخش  در 

شود.
در شرایط  که  باورند  این  بر  کارشناسان 

دائمی  تهدیدی  به  خشک سالی  و  کم آبی 
استان های  به خصوص  و  کشور  برای 
همين  بر  و  تبدیل شده  قم  مانند  کویری 
فاضالب  خطوط  توسعه  روند  اساس، 
آب،  بازچرخانی  برای  صنعتی  و  شهری 
آبياری در فضای سبز و تامين آب موردنياز 
بيشتری  سرعت  با  باید  صنعت  و  صنف 
انجام گرفته و استفاده از آب شرب شهری 
در موارد ذکرشده به حداقل ممکن برسد.

نظر می رسد که تحقق  به  ترتيب  به هر 
و  دسترسی  در  ساله   20 افق  و  چشم انداز 
شهری  جمعيت  صد  در  صد  برخورداری 
با  بهداشتی  و  شرب  آب  به  روستایی  و 
کيفی  و  کمی  استانداردهای  و  معيارها 
و  شهرها  کليه  برخورداری  و  دسترسی  و 
زیست محيطی  بحران  با  مواجه  روستاهای 
دفع  و  تصفيه  جمع آوری،  سامانه های  به 
جمعيت  درصد   60 )حدود  فاضالب 
به  روستایی(  جمعيت  درصد   30 و  شهری 
فاضالب  و  آب  فعاليت شرکت  کنونی  روال 

می رسد. نظر  به  غيرممکن  قم 
و  شهری  جمعيت  رشد  آن  بر  عالوه 
با  آب  به  دستيابی  برای  تقاضا  افزایش 
رقابت  تشدید  و  تقاضا  رشد  بهتر،  کيفيت 
بين نيازمندی های آبی بخش های مختلف 
)کشاورزی، صنعت و شرب( و عدم تناسب 
توسعه و استقرار مراکز جمعيتی و صنعتی 
به  تجدیدشونده  آب  منابع  پتانسيل  با 
تجدیدشونده  آب  منابع  محدودیت  همراه 
بحران  و  آب  سرانه  شاخص  کاهش  و 
جوی  نوسانات  و  خشک سالی ها  از  ناشی 
سفره های  آب  از  بيش ازحد  برداشت  و 
جهت  مالی  منابع  محدودیت  و  زیرزمينی 
که   است  عواملی  دیگر  از  سرمایه گذاری 
کرده  دشوارتر  را  فاضالب  شبکه  توسعه 

است.
شرایط  این  در  معتقدند  کارشناسان 
ملی  استانداردهای  و  معيارها  رعایت  باید 
توسعه  فاضالب،  و  آب  خدمات  ارائه  در 
و  شرب  آب  توزیع  و  تامين  تاسيسات 
و  جمع آوری،دفع  تاسيسات  و  بهداشتی 
جمعيت  رشد  با  متناسب  فاضالب  تصفيه 
روستاها  و  شهرها  توسعه  راستای  در 
از  استفاده  فنی،  معيارهای  رعایت  با 
ارتقاء  و  بهبود  در  پيشرفته  فناوری های 
آمایش  به  توجه  و  آب  منابع  کيفيت 
سرزمين در توسعه پایدار با محوریت منابع 
در  کيفی  استاندارد  رعایت  به  الزام  و  آب 
و  زیربنایی  خدمات  تاسيسات  اجرای 
نظام  برقراری  موردنياز،  تجهيزات  توليد 
کليه  در  کيفی  کنترل  و  فنی  بازرسی 
مراحل طراحی و اجرای تاسيسات و توليد 
پيگيری  و  موردتوجه  باقدرت  تجهيزات 

► باشد.   

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با   6609734151 ملی  بشماره  دستجردی  خادمی  مرتضی  اینکه  به  نظر 
در  که  قم  یک  ثبت  بخش  در  واقع  اصلی   10599/390 پالک  ششدانگ  تمامی  مالکيت  سند  که  اند  داشته  اعالم 
و  صادر   402645/2 شماره  به  مالکيت  وسند  ثبت  توليت  ابوالفضل  بنام   21477 ثبت  ذیل   19 صفحه   160 دفتر 
به  قم   21 رسمی  اسناد  دفتر   1380/12/25 مورخ   39404 بشماره  قطعی  سند  طی  الواسطه  مع  که  شده  تسليم 
علت  به  مزبور  مالکيت  سند  گردیده  اعالم  ایشان  طرف  از  سپس  است  گردیده  منتقل  دستجردی  خادمی  مرتضی 
تاریخ  به  نوبت  قانون ثبت در یک  نامه  آئين   120 1 اصالحی ماده  به استناد تبصره  لذا  انگاری مفقود گردیده  سهل 
همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکيت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل 
تا مورد  نمایند  ارسال و رسيد اخذ  و  اداره اعالم  این  به  10 روز کتبا  گهی ظرف مدت  انتشار آ از  با مدارک خود پس 
مقررات  برابر  المثنی  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گيرد.  قرار  رسيدگی 

   )15842 الف  )م  شد.  خواهد  اقدام 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

شحنه  زارع  مهدی   – قم  يک  منطقه  اسناد  ثبت  رئيس 

سند مالکيت ششدانگ پالک 2457/2/163 – اصلی واقع در بخش ثبت2 قم در صفحه 12 دفتر 486 ذیل 
ثبت 87871 به نام حسينعلی نظری نوین برابر سند قطعی12247- 1389/08/29 دفتر54 قم ثبت و سند 
مالکيت بشماره مسلسل 477689  صادر و تسليم شده است ایشان اعالم نموده است که به علت جابجایی 
سند مالکيت مذکور مفقود گردیده است ، لذا باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و یا انجام معامله  یک نوبت به تاریخ ذیل آ
باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال 
و رسيد اخذ نمایند تا مورد رسيدگی قرار گيرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف 15840(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی 

کاالهای  قيمت  وضعيت  بررسی      ◄
این  از  حاکی  جاری  هفته  در  اساسی 
ثبات  لبنی  محصوالت  بازار  که  است 
داشته اما مرغ و تخم مرغ بر اساس گفته 
مرغداری  در  ها  نهاده  کمبود  دليل  به  ها 
است. بوده  رو  به  رو  قيمت  افزایش  با  ها 
یکی از نياز های اوليه انسان ها تامين 
قيمت  چه  اگر  دليل  همين  به  بوده  غذا 
می  نوسان  دچار  بازار  در  غذایی  مواد 
به  توجه  با  اما  یابد  می  افزایش  و  شود 
ترین  اصلی  از  یکی  غذا  تامين  که  این 
همواره  است  جامعه  یک  افراد  های  نياز 
وجود  غذایی  و  خوراکی  مواد  برای  تقاضا 
ها  آن  در  قيمت  تغيير  گونه  هر  و  دارد 
قرار  تأثير  تحت  را  جامعه  آحاد  معيشت 

دهد. می 
با  ایسنا  خبرگزاری  راستا  همين  در 
توليدات  کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئيس 
اتحادیه  رئيس  همچنين  و  پروتئينی 
پرداخته  گفتگو  به  لبنيات  و  خواروبار 

. ست ا
اتحادیه  رئيس  ميرزایی  رئيس  حسن 
با  پروتئينی  توليدات  کنندگان  عرضه 
بره،  قرمز  گوشت  قيمت  تفاوت  به  اشاره 
با  بره  گوشت  شقه  هر  کرد:  بيان  ميش 
گوشت  شقه  هر  و  تومان  هزار   175 دنبه 
بره بدون دنبه 185 هزار تومان و هر شقه 
تومان  هزار   120 تا   110 ميش  گوشت 

. ست ا
تفکيک  به  داد:  ادامه  ميرزایی  رئيس 
هر  تومان،  هزار   210 بره  ران  کيلو  هر 
هر  تومان،  هزار   200 بره  سردست  کيلو 
هزار   180 بره  کرده  چرخ  گوشت  کيلو 

 200 استخوان  با  راسته  کيلو  هر  تومان، 
گوساله  گوشت  کيلو  هر  و  تومان  هزار 
می  فروش  به  تومان  هزار   240 تا   230

. رسد
کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئيس   
هرکيلو  شد:  یادآور  پروتئينی  توليدات 
کيلو  هر  و  تومان  هزار   150 ميش  ران 

است. تومان  هزار   140 سردست 
در  مرغ  که  این  بيان  با  ميرزایی  رئيس 
تومان    800 61 هزار  به قيمت  کشتارگاه 
کننده  توزیع  عنوان  به  اتحادیه  اختيار  در 
در بين فروشگاه های سطح شهر قرار می 

فروشی  در خرده  مرغ  کرد:  عنوان  گيرد، 
به  تومان  هزار   63 قيمت  به  امروز  ها 

رسد. می  مشتری  دست 
کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئيس 
هر  که  این  بيان  با  پروتئينی  توليدات 
هزار   45 تا   44 قيمت  به  مرغ  تخم  کيلو 
هر  کرد:  اظهار  شود،  می  عرضه  تومان 

سطح  فروشگاه  های  در  مرغ  تخم  شانه 
به فروش می  تومان  90 هزار  شهر حدود 

. رسد
بر  تاکيد  با  ادامه  در  ميرزایی  رئيس 
پروتئينی  محصوالت  کننده  توزیع  که  این 
در حيطه وظایف  قيمت گذاری  و  هستيم 
ما نيست، متذکر شد:  قدرت خرید مردم 
البته  کرده  پيدا  کاهش  درصد   30 حدود 
افزایش  شاهد  ها  مناسبت  برخی  در 

بودیم. مردم  توسط  خرید 
کنندگان  عرضه  اتحادیه  رئيس 
مرغ  در  نهاده  کمبود  پروتئينی  توليدات 
داری ها را عامل افزایش قيمت تخم مرغ 
 45 تا   44 به  تومان  هزار   39 کيلو  هر  از 
هزار تومان و افزایش قيمت مرغ از 55 تا 
معرفی  تومان  64 هزار  به  تومان  56 هزار 

کرد.
حسينی  مير  آقا  حسين  سيد  ادامه  در 
بيان  لبنيات  و  خواروبار  اتحادیه  رئيس 
و  تومان  هزار   15 کيلو  هر  فله  شير  کرد: 
توجه  با  گرمی   800 پاستوریزه  شيرهای 
تومان  هزار   15 تا   13/500 از  شرکت  به 

رسد. می  فروش  به 
قيمت  خصوص  در  حسينی  مير 
هر  شد:  یادآور  سنتی  لبنی  محصوالت 
65 هزار تومان، خامه  به قيمت  پنير  کيلو 
135 هزار تومان، ماست پرچرب 20 هزار 
تومان،  هزار   17 چرب  کم  ماست  تومان، 

هزار    60 کشک  تومان،  هزار   9 دوغ 
شود. می  عرضه  تومان 

مير حسينی در رابطه قيمت محصوالت 
ليتری   1 بطری  شير  کرد:  بيان  شرکت 
 37 گرمی   ٤00 پنير  تومان،  هزار   22
هزار   23 گرمی   200 خامه  تومان،  هزار 
تومان،  هزار   27 ليتری   1.5 دوغ  تومان، 
تومان است. 30 هزار  500 گرمی  کشک 

لبنيات  و  خواربار  اتحادیه  رئيس 
بحث  در  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
وجود  مشکلی  لبنی  محصوالت  توليد 
ميزان  لحاظ  به  کمبودی  هيچ  و  ندارد 

نداریم. توليد 
لبنی  محصوالت  بازار  داد:  ادامه  وی 
یک  به  و  کرده  پيدا  ثبات  قيمت  لحاظ  به 
افزایش  معنا  این  به  و  رسيده  تعادلی 

نداشتيم. قيمتی 
اظهار  لبنيات  و  اتحادیه خواربار  رئيس 
هزار   55 چيتی)فله(  لوبيا  کليو  هر  کرد: 
نخود  تومان،  هزار   45 قرمز  لوبيا  تومان، 
هزارتومان،   45 عدس  تومان،  هزار   50

رسد. می  فروش  به  تومان  هزار   45 لپه 
کاالهای  قيمت  وضعيت  بررسی 
اساسی در هفته جاری حاکی از این است 
اما  داشته  ثبات  لبنی  محصوالت  بازار  که 
مرغ و تخم مرغ بر اساس گفته ها به دليل 
کمبود نهاده ها در مرغداری ها با افزایش 

► به رو بوده است.       قيمت رو 

● افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و ثبات قیمت محصوالت لبنی در بازار قم    ●



◄    مستوره نصيری برادران، مظاهر گودرزی: یکی 
اخير  روزهای  این  واژه های  کليد  پرتکرارشونده ترین  از 
ایران، »دهه هشتادی«هاست. نسلی که این روزها بيشتر 
از هر گروه و رسته ای مطالبه گر شده است و آن طور که از 
سمت سياستگذاران و کارشناسان و دانشگاهی ها مطرح 
از  دور  کشور  اخير  ناآرامی های  در  عملکردشان  می شود، 
شجاع  بسيار  و  متفاوت  نسلی  را  آنها  برخی  بوده.  انتظار 
با  پيوستگی  در  نسل  این  که  معتقدند  برخی  و  می دانند 

این گونه مطالبه گر شده است. از خود  پيش  نسل ها 
هيئت  عضو  و  جمعيت شناس  کاظمی پور،  شهال  دکتر 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  بازنشسته  علمی 
تهران این نسل را چه در دانشگاه و چه در پژوهش هایش 
درباره  مفصل  گفت وگویی  در  او  می شناسد.  خوب 
می گوید:»بلوغ  هشتادی ها  دهه  و  ایران  روزهای  این 
گرفته  سرعت  خيلی  هشتادی ها  دهه  برای  اجتماعی 
خانه  را  همه  کرونا  اگرچه  این که  به خاطر  آن هم  است؛ 
اجتماعی  شبکه های  کمک  با  گروه  این  اما  کرد  نشين 
ارتباط  مختلف  افراد  و  هم ساالن،  دوستان،  با  توانستند 
مسلط  مختلف  زبان های  به  آن ها  از  بسياری  بگيرند، 
و  خال  بتوانند  اجتماعی  شبکه های  کمک  به  تا  شدند 

کنند.« سپری  را  کرونا  دوران  تنهایی 
هشتادی ها  »دهه  می کند:  تاکيد  جمعيت شناس  این 
اتفاقات،  دیدن  برای  دیگر  نيستند،  دور  جامعه  از  اصاًل 
داخل  به  نيازی  حوادث،  سایر  و  اختالس ها  تحوالت، 
خيابان بودن نيست، همه چيز را در همان فضای مجازی 
متوجه  می کنم  صحبت  نسل  این  با  وقتی  من  می بينند، 
اشراف  فرهنگی  و  اجتماعی  سياسی،  مسائل  به  می شوم 

دارند.«
مطالبه گری ها  این  اصلی  عامل  را  تبعيض  کاظمی پور 
می داند و درباره مطالبات زنان نيز معتقد است: »زنان در 
مردان  و  دارند  مشارکت  درصد   15 حدود  رسمی  اشتغال 
غيررسمی  مشاغل  درصد   40 به  نزدیک  اما  درصد،   85
اوایل  در  زنان  مطالبات  شاید  بنابراین  است.  زنان  برای 
سایر  کردن  تحصيل  از  بعد  اما  بود،  تحصيل  انقالب 
صحنه  در  خواستند  زنان  آمد،  پيش  برایش  مطالبات 
بنابراین  نتوانستند،  اما  باشند  داشته  حضور  هم  اقتصاد 
زنان  اقدام  اولين  کردند،  کم  را  خودشان  فرزندان  تعداد 

بود.« فرزندان  تعداد  کاهش 
ادامه  در  را  کاظمی پور  دکتر  با  خبرآنالین  گفت وگوی 

نيد: بخوا
درباره  ما  شده  سبب  گذشته  ماه  دو  يکی  اتفاقات 
پنجاه،  دهه  نسل  بشنويم،  گذشته  از  بيشتر  »نسل« 
مباحث  در  اساسًا  اين ها،  مانند  و  هشتاد  شصت، 

دارد؟ وجود  نسل  از  تعريفی  چه  شناسی  جمعيت 
 Cohort التين  زبان  در  نسل  به  جمعيت شناسی  در 
وقایع  زمانی  برهه  یک  در  که  گروهی  یعنی  می گویيم، 
سال  می تواند  مثاًل  می افتد،  اتفاق  برای شان  مشابهی 
دهه  مثل  باشد،  یکی  ازدواج شان  سال  یا  آن ها  تولد 
بازه های  نسل  برای  شناسی  جمعيت  دید  از  شصتی ها. 
آن  مهم  معيار  که  می شود  گرفته  درنظر  ساله   10 و   5
البته معيارهای دیگری مانند مهاجرت،  تولد است،  سال 
مطرح  هم  دیگر  تاریخی  واقعه  هر  یا  اپيدمی  یک  شيوع 

است.
بر اين اساس در سال های بعد از انقالب چند نسل 

وجود دارد؟
 25 هر  معمواًل  جمعيت شناسی  محافل  در  ببينيد؛ 
اما همان طورکه گفتم  درنظر می گيرند،  را یک نسل  سال 
مسائل  بنابراین  هستند،  دخيل  هم  اجتماعی  مسائل 
و  اقتصادی  اجتماعی،  تحوالت  و  تغيير  اجتماعی، 
فرهنگی در جهان و کشورها سبب شده فاصله نسل ها از 
25 سال کمتر شود، لذا در تشخيص نسل، صرفًا مباحث 
اجتماعی،  گاهی  آ بلکه  نيست،  مطرح  جمعيت شناسی 
دسترسی به تکنولوژی هم دخيل هستند، لذا این فاصله 
طوری که  رسيد،  سال   15 و  سال   20 به  آهسته  آهسته 
است،  شده  سال   5 نسل  اختالف  گفت  می شود  االن 
یعنی یک جوان 20 ساله رفتارهای یک جوان 15 ساله را 
با یک جهان بينی  درک نمی کند، چراکه آن فرد 15 ساله 

است. شده  بزرگ  دیگر 
تعبير  هشتادی ها  دهه  می گوييم  وقتی  بنابراين 
محسوب  نسل  يک  کاماًل  آن ها  و  است  درستی 

؟ ند می شو
بله درست است.

اين نسل چيست؟ ويژگی 
یکی  می کنم.  تحليل  را  نسل  این  جنبه  دو  از  من 
بزرگ  پرفرزند  خانواده های  در  قبلی  نسل های  این که 
با  خانواده هایی  در  شصتی ها  دهه  مثاًل  بودند،  شده 
ميانگين 6 الی 7 فرزند بزرگ شدند، به مرور این وضعيت 
در دهه هفتاد به چهار فرزند رسيد و در دهه هشتاد به دو 
با کاهش تعداد فرزند  ما  بنابراین  پيدا کرد،  فرزند کاهش 
در  جمعيتی  تفاوت  این  هستيم.  مواجه  خانواده  بعد  و 
بودن  کم  به دليل  خانواده ها  می شود  سبب  خانواده  بعد 
نيازهای  تامين  و  تحصيل  تربيت،  به  بيشتر  فرزند  تعداد 
این  در  فرزندان  نيازهای  لذا  دهند،  اهميت  فرزندشان 

می شود. داده  پاسخ  سرعت  به  و  تامين  زودتر  نسل 
تفاوت دیگر، بحث تکنولوژی های ارتباطی است، نسل 
خواسته های  و  می شدند  بزرگ  خانواده  کانون  در  قدیم 
آن ها محدود به همان خانواده بود، شاید حتی دوچرخه 
هم نداشتند، اما دهه هشتادی ها نه تنها خيلی راحت به 
تلفن  مانند  چيزی  داشتن  مثاًل  رسيدند،  خواسته ها  این 
ارتباطی  تکنولوژی های  سرعت  و  قدرت  به  بلکه  همراه، 
آشنا شدند و با آن ها رشد پيدا کردند، بنابراین جهان این 
نسل دیگر کانون خانواده نيست، حتی تهران و ایران هم 

بزرگ است. این نسل بسيار  نيست، جهان 
نوع  سه  افراد  معموال  دارد،  وجود  هم  دیگری  بحث 
عقلی  بلوغ  دیگری  جسمی،  بلوغ  یکی  دارند،  بلوغ 
با  اجتماعی  بلوغ  گذشته  در  اجتماعی،  بلوغ  آخر  و 
دهه  برای  اجتماعی  بلوغ  اما  می گرفت،  صورت  تاخير 
به خاطر  آن هم  است؛  گرفته  سرعت  خيلی  هشتادی ها 
این گروه  اما  نشين کرد  را خانه  کرونا همه  اگرچه  این که 
دوستان،  با  توانستند  اجتماعی  شبکه های  کمک  با 
از  بسياری  بگيرند،  ارتباط  مختلف  افراد  و  هم ساالن، 
کمک  به  تا  شدند  مسلط  مختلف  زبان های  به  آن ها 
کرونا  دوران  تنهایی  و  خال  بتوانند  اجتماعی  شبکه های 

کنند. سپری  را 
مجازی  فضای  در  نسل  اين  که  می شود  گفته   بارها 
بزرگ شده اند و از واقعيت های جامعه به دور هستند، 

از آن ها داريد؟ درحالی که شما تعبير ديگری 
اصاًل از جامعه دور نيستند، دیگر برای دیدن اتفاقات، 
داخل  به  نيازی  حوادث،  سایر  و  اختالس ها  تحوالت، 
خيابان بودن نيست، همه چيز را در همان فضای مجازی 
متوجه  می کنم  صحبت  نسل  این  با  وقتی  من  می بينند، 
اشراف  فرهنگی  و  اجتماعی  سياسی،  مسائل  به  می شوم 

دارند.
اما اين ويژگی آن ها گويا ناشناخته بود و حاال دارد 

نيست؟ اين طور  می کند،  خودنمايی 
حتی  هستند،  انقالبی تر  معمواًل  جوان  نسل  ببينيد، 
در  مسئله  این  بودند،  پيش رو  جوان ترها   57 انقالب  در 
جوان  وقتی که  تا  افراد  دارد،  وجود  جهان  جای  همه 
خانواده  تشکيل  وقتی که  اما  دارند،  مطالبه ای  هستند، 
می شود  وارد  زندگی شان  در  مالی  مسائل  می دهند، 
ما  می شوند؛  محافظه کار  می شوند،  ماشين دار  و  خانه دار 
انقالبی تر  جوان  جمعيت  می گویيم  جمعيت شناسی  در 
هميشه  هستند،  محافظه کارتر  سالخورده  جمعيت  و 
دنبال  بزرگ ترها  اما  هستند  تحول  خواهان  جوان ترها 
کسی که  همين  برای  هستند.  موجود  وضعيت  حفظ 
اوایل انقالب اصطالحًا انقالبی بود به محض این که پست 
ایجاد  جامعه  در  تغييری  هيچ  کرد  تالش  گرفت  مقامی  و 
هميشه  تفاوت  این  لذا  شود.  حفظ  او  منافع  تا  نشود 
بلوغ  این که  به دليل  هشتادی ها  دهه  برای  اما  هست 
تا  بود  ناشناخته  افتاد  اتفاق  زودتر  آن ها  در  اجتماعی 
االن  این که  برای  داد.  نشان  را  خودش  اخير  حوادث  در 
کانون  قبلی  نسل  در  است،  کرده  تغيير  خانواده  کانون 
خانواده  کانون  االن  اما  بود  برادر  و  خواهر  خانواده 
کشور  در  فردی  است  ممکن  حتی  یا  هستند،  دوستان 

دیگر باشد. بنابراین وقتی فرد می بيند برای یک هم وطن 
خواهر  مانند  آن  به  شده  ایجاد  مشکلی  دیگری  شهر  در 
شده  کم  فاصله ها  این که  برای  می کند.  توجه  خودش 

است.
تغيير کرده است؟ يعنی مفهوم خانواده 

اما  بود،  اصل  که  داشتيم  خانواده  یک  گذشته  در  ما 

تضعيف  خانواده  االن  نيست،  اصل  خانواده  دیگر  االن 
عمده  گذار  دو  جمعيت شناسی  نظر  از  ما  است.  شده 
از  ایران  در  ما  بود،  جمعيتی  اول  گذار  یکی  داشتيم. 
تا سال 1390 در مرحله گذار جمعيتی اول  سال 1300 
حاال  و  رفت  باال  باروری  شد،  کم  مرگ ومير  یعنی  بودیم، 
باروری سير کاهنده پيدا کرده است. این مرحله ناشی از 

بود. سواد  افزایش  و  نشينی  شهر 
آماری در اين باره وجود دارد؟

انقالب  اول  ایران  در  شهرنشينی  ضریب  بله، 
است.  رسيده  74درصد  به  االن  که  بوده  47درصد 
91درصد  که  بوده  60درصد  مردان  باسوادی  ميزان 
به  که  بوده  35درصد  زنان  باسوادی  ميزان  است،  شده 
)فوق  عالی  تحصيالت  با  مردان  است.  رسيده  84درصد 
رسيده  22درصد  به  که  بوده  2.5درصد  باال(  به  دیپلم 
22درصد  که  بوده  1.6درصد  شاخص  این  زنان  برای  و 
هر  به  عالی  تحصيالت  دارای  افراد  نسبت  است.  شده 
که  بوده  1200نفر  مردان  برای  جمعيت،  نفر  100هزار 
بوده  450نفر  زنان  برای  است،  رسيده  نفر  18هزار  به 
اتفاق  که  تغييرات  این  است.  رسيده  نفر  17هزار  به  که 
و  مرگ ومير  کاهش  در  معلول  و  علت  به صورت  افتاد 

گذاشتند. تاثير  باروری 
ایران رخ داد که  در  تغييری  بعد  به   1390 از سال  اما 
50 سال قبل رخ داده است،  در کشورهای غربی حدود 
زمانی است که  این گذار  آن گذار جمعيتی دوم است،  و 
مرگ ومير  از  حتی  و  می رسد  مرگ ومير  نزدیک  به  باروری 
البته  شود،  منفی  جمعيت  رشد  تا  می شود  کمتر 
 1425 الی   1420 سال  در  می دهد  نشان  پيش بينی ها 
گذار  در  اما  شد،  خواهد  منفی  ایران  در  جمعيتی  رشد 
بر رشد منفی جمعيت، شاخص های  جمعيتی دوم عالوه 
مانند  شاهدیم،  را  آن  شواهد  که  دارند  وجود  دیگری 
افزایش  فرزندآوری،  کاهش  ازدواج،  سن  افزایش 
و   ، طالق  افزایش  زیستی،  زوج  افزایش  زیستی،  تجرد 
جدید  نسل های  در  ما  فردگرایی،  افزایش  نکته  مهمترین 
شصتی هایی  دهه  برای  حتی  هستيم،  فردگرایی  شاهد 
برای  گام  اولين  کردند  زندگی  محروميت ها  تمام  با  که 
دهه  بود،  فرزندان  تعداد  کاهش  مطالبه شان  اولين  بيان 

هستند. شصتی ها  دهه  فرزندان  هشتادی ها 
را در کاهش  يعنی تالش کردند مطالبات خودشان 

دهند؟ نشان  فرزند  تعداد 
از آن ها  ببينيد، زنان مطالبات زیادی دارند که بخشی 
جامعه  و  حکومت  طریق  از  باید  و  نيست  خودشان  دست 
آن ها را به دست بياورند، اما آن چه که در دست خودشان 
نشان  اقدام  دو  قالب  در  داشت  قرار  اولویت  در  و  بود 
و تحصيالت،  آموزش عالی  به  دادند، یکی گرایش شدید 
درس  بتوانند  تا  پذیرفتند  را  مشکالت  انواع  طوری که 
اقدام  این  از  فرزند،  تعداد  کاهش  دیگری  بخوانند، 
مطرح  را  خودشان  مطالبات  به نوعی  تا  کردند  استفاده 
با  برای شان  هم  مطالبه  همين  به  دسترسی  البته  کنند. 

شد. همراه  چالش 
چالشی؟ چه 

نشان   1395 سال  آمارهای  حاضر  درحال  اشتغال؛ 

در  بيکار  درصد   34 عالی  تحصيالت  با  زنان  می دهد 
زنان  مطالبات  به  بنابراین  هستند،  کار  جستحوی 
پاسخی داده نشده است، من به اتفاقات اخير نه خيزش 
می گویم، نه اعتراض و نه اغتشاش، من نام آن را مطالبه 
دختر  و  پسر  از  اعم  ما  جوانان  که  مطالباتی  می گذارم، 

دارند.

فاصله  خانواده  از  جديد  نسل  گفتيد  شما 
گرفته اند، حاکميت فاصله گرفتن از خانواده را منفی 
اين  برمی آيد  شما  حرف های  از  اما  می کند  برداشت 
شده  آن ها  بلوغ  سبب  بلکه  نيست،  ضعف  فاصله 

نمی کنيد؟ تلقی  ضعف  را  مسئله  اين  چرا  است، 
می کنند  بيان  مسئولين  همه  گفتم،  هم  قبل تر  من 
خانواده  کيان  باید  ما  اما  فروپاشيده  غرب  در  خانواده 
وقتی  گفتم  آن ها  به  جلسه ای  در  من  اما  کنيم،  حفظ  را 

هستيد  این  دنبال  همه  می شود  وارد  جدیدی  تکنولوژی 
تغييرات  این  خوب  کنند،  انتخاب  را  آن  مدل  آخرین  که 
این  به  نباید  اصاًل  ما  است،  شده  هم  خانواده  متوجه 
و  اجتماعی  تغييرات  این  بزنيم،  منفی  انگ  تغييرات 
یک  یا  روستا  یک  جای  به  افراد  امروز  هستند،  فرهنگی 
زندگی  جهان  یک  در  جمعی  ارتباط  ابزار  کمک  به  کشور 
خانواده  شده  سبب  جمعی  ارتباطات  گسترش  می کنند، 
تغيير کند و اولين تغيير آن هم کوچک شدن بعد خانواده 
است، یکی از تحوالت خانواده تغيير آن از شکل گسترده 
به شکل هسته ای )زن و شوهر و فرزند( است که در جامعه 
هسته ای  خانواده  این  اما  است،  شده  محقق  هم  ایرانی 
می تواند 6 فرزند یا یک فرزند داشته باشد، درحال حاضر 
است،  فرزندی  تک  به سمت  هسته ای  خانواده  تغيير 
نبوده  بيمارگونه  آن  تغيير  و  کرده  تغيير  خانواده  بنابراین 
فرهنگی  و  اجتماعی  تحوالت  با  همراه  دقيقًا  بلکه  است، 
فرزند  که  افرادی  گفته ام  هميشه  من  می کند.  تغيير  دارد 
اما کسی که  دارند  را دوست  زیادی می خواهند خودشان 
چراکه  دارد  دوست  را  فرزندش  می خواهد  کم  فرزند 
تنها  نه  بنابراین  بدهد،  بيشتری  امکانات  او  به  می خواهد 
خانواده تضعيف نشده است بلکه برعکس از منظر کيفی 
از  بگویم  باید  طالق  حتی درخصوص  است،  تقویت شده 
این که  برای  نمی کنم،  انتقاد  زیاد شده  آمار طالق  این که 
طالق های عاطفی و پنهان که قرار بود زن بسوز و بسازد 
تغيير کرده، یعنی زنی که تامين مالی دارد به جای طالق 
در  تغييری  بنابراین  می شود،  جدا  همسرش  از  عاطفی 

است. نيفتاده  اتفاق  طالق 
گفتيد  شما  برگرديم،  عقب  به  کمی  بدهيد  اجازه 
می گذاريد،  مطالبه  را  کشور  در  اخير  اتفاقات  نام 
دهه  برای  و  زنانه  مطالبه گری  اين  معتقدند  خيلی ها 
قبول  را  تمايز  اين  هم  شما  آيا  است،  هشتادی ها 

داريد؟
زنان  برای  فقط  اما  است  برجسته تر  زنان  برای  خير، 
نيست، ما مردانی داریم که شاهد پيام های آن ها هستيم. 
تقریبًا در مرحله انتخابات اکثر روسای جمهور ایران، غير 
مصاحبه  من  با  آنها  نمایندگان   ، رئيس جمهور  آخرین  از 
که  چيست  زنان  مطالبات  بدانند  می خواستند  و  داشتند 
بعد  یا  بگنجانند،  جمهور  روسای  انتخاباتی  شعارهای  در 
بتوانند  تا  می خواستند  راهنمایی  من  از  شدن  انتخاب  از 
از  زیادی  تعداد  من  باشند،  زنان  مطالبات  پاسخگوی 
دریغ  اما  می کردم  شمارش  آن ها  برای  را  مطالبات  این 
این  در  شده  مطرح  مطالبات  بنابراین  آن ها.  اجرای  از 
سال  چهل  برای  بلکه  نيست،  دیروز  و  امروز  برای  روزها 
هشتادی  دهه  جوان  این  است.  شده  انباشته  که  است 
در خانواده ای بزرگ شده است که پدر و مادرش یکسری 
مطالبه داشتند که به او منتقل شده است، و برای پسر و 

ندارد. فرقی  هم  دختر 
اين  بيان  در  ما  هستيد،  ارتباط  در  جوانان  با  شما 
فکر  می کنيم،  احساس  هم  خشمی  يک  مطالبات 
شده  انباشته  مطالبات  اين  از  بخش  کدام  می کنيد 

است؟ شده  موجود  وضع  سبب ساز 
تا  شدیم،  بزرگ  انقالب  این  در  ما  همه  تبعيض؛ 
همه  برای  کشور  مشکالت  می بينند  مردم  همه  جایی که 
اما  کرد،  تحمل  باید  می گویند  خودشان  به  است  یکسان 
ایجاد شده  تبعيضی که به خصوص در یکی دو دهه اخير 
آقازاده و غيرآقازاده درست شده،  و خودی و غيرخودی، 
سرعت  به  جمعی  ارتباط  وسایل  مدد  به  تبعيض  این  و 
دیده و شنيده می شود حاال سبب ساز وضع موجود شده 

است.
مواجه  تبعيض  اين  با  کجا  از  هشتادی ها  دهه  اين 

؟ ند شد
برتر  رتبه های  از  زیادی  تعداد  گفتند  امسال  همين 
جوان  این  بودند،  غيرانتفاعی  مدارس  از  همگی  کنکور 
وجود  تبعيض  کنکورها  همه  در  است.  تبعيض  این  شاهد 
حتی  االن  اما  بود،  رایگان  دانشگاه  آموزش  قبل تر  دارد، 
درگذشته  بنابراین  شدند.  پولی  هم  دولتی  دانشگاه های 

رایگان  واقعی  معنای  به  دانشگاه  می دیدند  افراد  وقتی 
پيشرفت  و  رشد  امکان  می شد،  انتخاب  اصلح  فرد  بود، 
یعنی  این ها  همه  ندارد،  وجود  االن  و  داشت  وجود 
با تبعيض برای قشر جواِن دهه هشتادی. ضمن  مواجهه 
هستند،  آشنا  خانواده شان  مشکالت  با  نسل  این  اینکه 

می کنند. احساس  کاماًل  را  خانواده  مالی  مشکالت 
جوان  مواجه  و  تبعيض  مسئله  از  جدا  دکتر  خانم 
جوان  نگاه  مسئله  ديگر  موضوع  يک  آن،  با  امروز 
امروز به جهان و انسان است، خيلی ها معتقدند مثاًل 
انقالب  پنجاهی که  نگاه جوان دهه  آزادی در  مفهوم 
هشتادی  دهه  جوان  با  حاال  و  شصتی  دهه  با  کرد، 
روشن  ما  برای  را  تفاوت  اين  می شود  است،  متفاوت 

؟ کنيد
روزها  آن  است،  متفاوت  نسل  این  بينی  جهان 
برای  شاه  که  مشکالتی  از  رهایی  یعنی  آزادی  می گفتند 
نگاه  از  آزادی  است  ممکن  اما  است،  کرده  درست  ایران 
به  بتواند  که  باشد  امکانی  هر  به  دسترسی  جدید  نسل 
توانایی  می دانند  نسل  این  چراکه  کند،  کمک  رشدشان 
قرار گرفته  مقابل شان  بازدارنده  اما یکسری عوامل  دارند 

است.
از  درک  کدام  کنيم  گذاری  ارزش  بخواهيم  اگر 

است؟ درست تر  آزادی 
سياسی  بيشتر  آزادی  آن  اما  ندارد،  گذاری  ارزش 
و  اجتماعی  بيشتر  جدید  نسل  منظر  از  آزادی  این  و  بود 

است. فرهنگی 
و دنبال زندگی کردن هستند؟

نگاه  بيشتر  نيستند،  سياسی  نگاه  دنبال  اصاًل  بله، 
شدن  شکوفا  دنبال  البته  و  دارند  فرهنگی  و  اجتماعی 

. هستند
به خودشان فکر می کنند؟ يعنی 

می بينند  چراکه  می کنند،  فکر  خودشان  به  بله، 
قرار  عواملی  مقابل  در  توانمندی  این  و  هستند،  توانمند 
فضای  نسل  این  است.  شده  رشدشان  مانع  که  گرفته 
خيلی ها  اگرچه  می بيند،  تنگ  خودش  برای  را  موجود 
اما  است،  بازتر  شصت  دهه  به  نسبت  فضا  این  می گویند 
بود،  کوچک  شصت  دهه  جوان  بينی  جهان  بدانيم  باید 

است. شده  بزرگ  جوان  نسل  بينی  جهان 
را  مفاهيم  ندارند  دوست  آن ها  گفت  بشود  شايد 
استاد  يک  اگر  ما  دوران  کنند،  نگاه  انتزاعی  صرفًا 
آزادی و عدالت صحبت  تلويزيون درباره  دانشگاه در 
قاب  بيرون  اين که  از  جدا  می برديم  لذت  ما  می کرد 
نداشته  يا  باشيم  داشته  عدالت  و  آزادی  تلويزيون 
دنبال  نيست،  تعاريف  دنبال  امروز  نسل  اما  باشيم، 

نيست؟ اين طور  است،  مفاهيم  واقعی  لمس 
دیگر  امروز  رسانه  به  دسترسی  و  دیجيتال  فضای  در 
به  چراکه  نيست،  استاد  یک  سخنرانی  دنبال  کسی 
سخنرانی  بنابراین  دارد،  دسترسی  زیادی  سخنرانی های 
یک استاد در تلویزیون برای این نسل عادی ست و دنبال 

است. عمل  در  صحبت ها  آن  تحقق 
آمار  حيث  از  می کنيم  صحبت  آن  از  که  نسلی  اين 
چند نفر هستند و چه سهمی از جامعه ايرانی دارند؟
است،  نفر  ميليون   12 حدود  هفتادی  دهه  جمعيت 
نودی ها  دهه  و  نفر  ميليون   12 حدود  هشتادی ها  دهه 
جمعيت  انقالب  اوایل  هستند.  نفر  ميليون   14 حدود 
23درصد  االن  که  بود  45درصد  حدود  سال   15 زیر 
بيشتر  آن  کيفيت  اما  است  شده  نصف  تقریبًا  شده، 

► است.    شده 
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●  تبعیض سبب ساز وضع موجود است     ●
مطالبات پدر و مادر دهه هشتادی ها به آنها منتقل شده است

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   10626 از  فرعی    129 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
باشد،   می  مهدی   فرزند  کوپائی    منيری  اسماعيل  بنام  که    57 پالک   1 کوچه  صدوق  متری   45  – قم  اراضی  قم 
نمود،  عمل  نميتوان  نيز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نيامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در 
مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/16   -  1/8696 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسيله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   8/5 ساعت    1401/09/20
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  مالکين مجاور  به  خصوصا 
اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تنظيم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسيدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20
اداره  این  به  نيز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  ميبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسليم  از  پس 

 )15797 الف  م  نماید.)  ارائه 
تاریخ انتشار: 1401/08/18 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه يک قم

قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   11045 از  فرعی    25 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
فرزند زلف علی  بنام عليرضا نجفی قوزوللو   ابوالفضل پالک 22  که  یزدانشهر - رسالت 65 کوچه حضرت   – اراضی قم 
می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره 3 ماده 13 قانون تعيين تکليف  نيامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون 
ثبت نيز نميتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/8672 -  1401/08/15 تحدیدحدود پالک مذکور در 
روز یکشنبه مورخ 1401/09/13  ساعت 8/5 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسيله به اطالع 
مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکين  به  خصوصا  و  اهالی 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظيم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور 
ماه  73/2/25 متعرض ظرف مدت یک  ماده مصوب  تبصره  و رسيدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده 
پس از تسليم اعتراض با اداره ثبت ميبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نيز به این اداره ارائه 
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پيازچه،  شامل  آليوم  گياهان  خانواده  از  پياز      ◄
طعم  دارای  ها  سبزی  این  است،  فرنگی  تره  و  سير 
هستند.  دارویی  خواص  از  برخی  و  مشخص  تند  های 
اندازه، شکل، رنگ و طعم پياز متفاوت است رایج ترین 
انواع آن پياز قرمز، زرد و سفيد است. طعم این سبزی 
باشد،  متفاوت  تند  تا  آبدار  و  شيرین  از  تواند  می  ها 
را مصرف می  آنها  و  کنند  به فصلی که رشد می  اغلب 
سبزی  که  است  ها  قرن  کشاورزان  دارد.  بستگی  کنيد 
و  اعالم سازمان غذا  بر اساس  کارند.  را می  آليوم  های 
کشاورزی ملل متحد، چين بزرگ ترین توليد کننده پياز 

است. جهان  سراسر  در 
به طور معمول می دانيم خرد کردن پياز باعث آبریزش 
چشم می شود. با این حال، پياز همچنين مزایای بالقوه 
ای را برای سالمتی شما فراهم می کند این موارد شامل 
کاهش خطر ابتال به چندین نوع سرطان، بهبود خلق و 
به گزارش هلث  خو و حفظ سالمت پوست و مو است. 
الین، در این مقاله ما در مورد فواید احتمالی پياز، ارزش 
غذایی آن و چگونگی گنجاندن تعداد بيشتری از پياز در 

رژیم غذایی بحث می کنيم.
فوايد پياز

مختلف  جنبه  چندین  روی  مثبتی  تاثيرات  پياز 
می  اشاره  آنها  از  برخی  به  ادامه  در  که  دارد  سالمتی 

. کنيم
نقش پياز در پيشگيری از سرطان

محققان سبزی های خانواده آليوم را به طور گسترده 
روده  و  معده  های  سرطان  ویژه  به  سرطان  با  رابطه  در 
در  در سال 2019  مطالعه  اند. یک  کرده  بررسی  بزرگ 
مجله سرطان بالينی آسيا و اقيانوسيه 833 نفر مبتال به 
سرطان روده بزرگ و 833 نفر را که به این بيماری مبتال 
نبودند را مورد ارزیابی قرار داد. محققان دریافتند خطر 
ابتال به سرطان روده بزرگ در افرادی که به طور منظم از 
سبزی های آليوم مانند پياز استفاده می کنند 79 درصد 

کمتر است.
به اين 5 دليل پياز بخوريد 

متخصصان مکانيسم دقيقی را که برخی از ترکيبات 

درک  کنند،  می  جلوگيری  سرطان  از  پياز  در  موجود 
و  تومور  رشد  از  پياز  کنند  برخی فرض می  کنند.  نمی 
جهش سلولی جلوگيری می کند، همچنين یک فنجان 
توصيه  ميزان  از  درصد  حداقل 13.11  شده  خرد  پياز 
شده روزانه ویتامين C در بزرگساالن را تامين می کند. 
با  مقابله  به  اکسيدان  آنتی  یک  عنوان  به  ویتامين  این 
تشکيل ترکيبات رادیکال آزاد که با سرطان ارتباط دارند، 
داد  نشان   2015 سال  از  بررسی  یک  کند.  می  کمک 

یک رابطه کلی بين افزایش مصرف سبزی های آليوم و 
کاهش خطر ابتال به سرطان به ویژه سرطان های معده 
خاطرنشان  نویسندگان  دارد.  وجود  گوارش  دستگاه  و 
پياز وجود  ارگانيک در  نام گوگرد  به  ترکيباتی  می کنند 
را سرکوب  تومور  آنها جنبه های رشد  از  دارد که برخی 
همه  که  گيرند  می  نتيجه  آنها  حال،  این  با  کنند.  می 
ندارند.  اکسيدانی  آنتی  خاصيت  ارگانيک  گوگردهای 
برای تایيد اینکه کدام ترکيبات در پياز اثرات محافظتی 
است،  الزم  بيشتری  تحقيقات  دارند،  سرطان  برابر  در 
تاکنون  تحقيقات  در  موجود  خال  بررسی  این  همچنين 
را برجسته کرده است. نویسندگان پيشنهاد کردند پياز 
سرطان  از  جداگانه  طور  به  آليوم  های  سبزی  سایر  و 
جلوگيری نمی کنند بلکه همزمان با سایر عوامل سبک 
آنها  به عالوه،  برای کاهش خطر کار می کنند.  زندگی 
است  داده  نشان  تحقيقات  که  حالی  در  کردند  توصيه 
ارتباط بين مصرف سبزی های آليوم و کاهش خطر ابتال 

به سرطان مشخص شده است، اما مقدار مورد نياز فرد 
نيست. مشخص  هنوز  سود  حداکثر  دریافت  برای 

تاثير مصرف پياز بر سالمت پوست و مو
C از ساخت و  پياز به عنوان منبع خوبی از ویتامين 
نگهداری کالژن پشتيبانی می کند یعنی در واقع کالژن 

ساختار پوست و مو را فراهم می کند.
ارتباط مصرف پياز و تعدیل فشار خون

کوئرستين،  داد  نشان   2019 سال  در  بررسی  یک 
آن  محققان  که  پياز هنگامی  پوست  در  موجود  ترکيبی 
را استخراج کرده و آن را به عنوان مکمل تجویز می کنند 
با کاهش فشار خون ارتباط دارد. با این حال، مطالعه به 
جای مصرف کوئرستين به صورت مکمل اثرات احتمالی 
از  بخشی  عنوان  به  را  پياز  خوردن  از  ناشی  خون  فشار 

نکرد. بررسی  رژیم 
ارزش غذايی پياز

به  است  مغذی  مواد  از  غنی  غذایی  ماده  یک  پياز 
آنتی  و  معدنی  مواد  ویتامين،  از  سرشار  که  معنی  این 
یک  دارد.  کمی  کالری  که  حالی  در  است  اکسيدان 

کند: می  فراهم  شده  خرد  پياز  فنجان 
64 کالری

14.9 گرم کربوهيدرات
0.16 گرم چربی
0 گرم کلسترول
2.72 گرم فيبر
6.78 گرم قند

1.76 گرم پروتئين
خطرات و عوارض جانبی مصرف پياز

پياز خطرات و عوارض جانبی کمی برای افرادی که 
از  برخی  این حال،  با  کند.  ایجاد می  را می خورند  آن 
افراد ممکن است به پياز حساسيت یا عدم تحمل داشته 
باشند. هر فردی که پس از خوردن آن واکنشی را تجربه 

می کند حتما باید به پزشک مراجعه کند.
چرا خرد کردن پياز باعث آبريزش چشم می شود؟

هنگام  افراد  انداختن  گریه  در  زیادی  شهرت  پياز 
برش یا خرد کردن دارد. این پاسخ به دليل وجود گازی 

این  دهد.  می  رخ  اکسيد”  اس  پروپنتيال  “سين  نام  به 
ماده شيميایی یک مایع ترکيبی است که به عنوان یک 
عامل آبریزش چشم و اشک عمل می کند به این معنی 
که باعث اشک یا سوزش چشم می شود. برای کاهش 
اشک حين خرد کردن انجمن ملی پياز توصيه می کند 
سپس  کرده،  سرد  دقيقه   30 مدت  به  را  پياز  عدد  یک 
خارجی  الیه  باید  فرد  دهيد.  برش  را  آن  باالی  قسمت 
پياز را پوست کند و ریشه را دست نخورده باقی بگذارد 
را  ایجاد اشک  زیرا این قسمت بيشترین غلظت عوامل 
دارد. با وجود اشک هایی که می توانند توليد کنند پياز 
می تواند عالوه بر تامين سالمتی برای هر برنامه غذایی 
در  افراد  کلی  غذایی  الگوی  حال،  این  با  باشد.  مفيد 

بسيار مهم است. و سالمتی  بيماری  از  پيشگيری 
رژیم غذایی

هنگام انتخاب پياز، افراد باید قبل از پوست کندن به 
دنبال آنهایی باشند که خشک و سفت هستند و رایحه 
کمی دارند یا بدون عطر هستند. قرار دادن پياز در ظرف 
راهی عالی برای تقویت عطر و طعم بدون افزودن کالری، 

چربی یا سدیم است.
پياز در بسياری از آشپزخانه ها ماده اصلی محسوب 
می شود و مکمل اکثر غذاها است. مردم می توانند از 
از  بخشی  عنوان  به  یا  ساندویچ  در  خام  شده  خرد  پياز 
ترکيب ساالد استفاده کنند. عالوه براین پياز بر افزودن 
طعم لذیذ به سالسا و دیپ ها نيز نقش اساسی را ایفا می 
به عنوان یک  پياز  کند، دستورالعمل های مفيد شامل 

ماده اصلی شامل:
پياز ترشی

املت سيب زمينی و پياز اسپانيایی
دیپ پياز بدون لبنيات

همچنين وقتی افراد آنها را ساطوری می کنند و تفت 
می دهند، کبابی یا کاراملی می کنند طعم خوبی دارند. 
اگرچه پياز در یک رژیم غذایی متعادل و سالم افزودنی 
خوبی به شمار می آید، اما افراد باید به جای تمرکز روی 
اندیشه  بخورند./  متنوعی  غذاهای  فردی  های  گزینه 

معاصر    ►

در سال های اخير که رژیم های گياهخواری-      ◄
به  نيز  برخی  البته  و  محيطی  زیست  دالیل  به 
پزشکان  شده؛  بيشتر  انسانی-  دغدغه های  خاطر 
با  که  کمبودهایی  حداقل  یا  آسيب ها  درباره  زیادی 
وجود  به  افراد  سالمتی  برای  گياهخواری  رژیم های 
اغلب  در  پزشکان  این  کرده اند.  صحبت  می آید، 
گياه خواران  که  پيشنهاد  این  ارائه  ضمن  موارد 
حداقل  و  نکنند  تکيه  گياهی  غذایی  منابع  به  تنها 
اضافه  خود  غذایی  رژیم  به  نيز  را  تخم مرغ  و  لبنيات 
قبيل از  ویتامين هایی  فاقد  را  گياهی  منابع  کنند؛ 

این  کمبود  که  نوشته اند  و  کرده  عنوان   k2 و   b12
دیابت،  قبيل  از  برگشتی  غيرقابل  عوارض  ویتامين ها 
دیگری  آسيب های  و  سرطان ها  مزمن،  بيماری های 

می آورند. بار  به 
از  ان دی؛  انگليسی زبان  تلویزیون  گزارش  به 
در  طبيعی  طور  به   B12 ویتامين  که  آن جایی 
گياهخواران  ندارد،  وجود  گياهی  غذایی  وعده های 
مصرف  با  باشند  مواظب  باید  وگان ها  اصطالح  به  یا 
نشوند.   B12 کمبود  دچار  ویتامين  این  کافی 
البته  و  گوشت  و  مرغ  جمله  از  حيوانی  غذاهای 
منابع  لبنی  محصوالت  و  مرغ  تخم  دریایی،  غذاهای 

می آیند. شمار  به   B12 ویتامين  غنی 

طریق  از  می توانند  گياه خواران  که   B12 ویتامين 
جلوگيری  آن  کمبود  از  لبنی  محصوالت  مصرف 
زنان  برای  ویتامين ها  انواع  مهم ترین  از  یکی  کنند؛ 
این  به  خصوص  به  می شود.  شمرده  شيرده  و  باردار 
دليل که این نوع ویتامين نه تنها به حفظ سلول های 
برای  می کند،  کمک  سالم  قرمز  گلبول های  و  عصبی 

است. ضروری  نيز  دی ان ای  توليد 
 B12 ويتامين  کمبود  مستعد  گياه خواران  آيا 

؟ هستند
زمينه  در  که  تحقيقاتی  و  مطالعات  اساس  بر 
گياهخواری  رژیم  یک  رسيده؛  انجام  به  گياه خواری 
فرآورده  گونه  هر  مصرف  آن  در  که  سخت-  و  سفت 
کمبود  موجب  می تواند  است-  ممنوع  حيوانی 

شود. قلبی  بيماری  نيز  و   B12 ویتامين 
این  در  اخير  سال های  در  که  آزمایش هایی  طبق 
رژیم های  از  که  کسانی  اکثر  رسيده؛  انجام  به  زمينه 
ویتامين  کمبود  از  می کنند،  تبعيت  گياه خواری 
ویتامين  کمبود  درمان  اگرچه  می برند.  رنج   B12
دليل  این  به  اما  است،  بسيار ساده  با مکمل ها   B12
ندارند،  کمبود  این  درباره  کافی  گاهی  آ خيلی ها  که 
آسيب های  برایشان  می تواند  کمبود  این  تبعات 
که  خصوص  به  گذارد.  جای  به  جبران ناپذیری 

افراد  در  گياهخواری  رژیم  انتخاب  به  تصميم  چون 
تأثير مالحظات اخالقی و زیست محيطی  بيشترتحت 
تمایل  افرادی  چنين  در  تاکنون  می گيرد،  صورت 
پيامدهای  مورد  در  یادگيری  به  چندانی  عالقه  یا 

است. نداشته  وجود  تصميمی  چنين  تغذیه ای 
زمينه،  این  در  علمی  جدید  مطالعه  یک  طبق 
ممکن  چه  اگر  غذایی  رژیم  از  حيوانی  منابع  حذف 
چون  مواردی  در  ملموس  و  محسوس  تاثيراتی  است 
در  که  آورد-  وجود  به  خون  فشار  و  قند  و  بدن  توده 
عروقی  و  قلبی  بيماری های  به  ابتال  خطر  کاهش 
رژیم  یک  که  آن جا  از  اما  دارند-؛  مهمی  نقش 
فراوان  کمبودهای  باعث  غيرمتعادل  گياه خواری 
مزایای  این  تنها  نه  کمبودها  این  است،  تغذیه ای 
می توانند  حتی  که  کرد،  خواهند  خنثی  را  شده  ذکر 
شخص  برای  نيز  را  خطرناکی  تغذیه ای  نارسایی های 

آورند. وجود  به 
به عنوان مثال در این زمينه می توان به کم خونی، 
خستگی، ضعف، حالت تهوع و اسهال اشاره کرد که 
که  هستند-   B12 ویتامين  کمبود  از  ناشی  همگی 
در گياه خواران یک کمبود طبيعی محسوب می شود. 
طوالنی  مدت  به   B12 ویتامين  کمبود  استمرار 
تعادل  مشکالت  افسردگی،  باعث  می تواند  هم چنين 

و  پاها  و  دست ها  در  گزگز  و  بی حسی  حافظه،  و 
شود. نيز  دیگری  عصبی  ناهنجاری های 

سطح  افزایش  با  هم چنين   B12 ویتامين  کمبود 
انسداد  باعث  است  ممکن  خون  در  هموسيستئين 

شود. سکته  و  قلبی  بيماری  نتيجه  در  و  شریان ها 
بايد کرد؟ چه 

طور  به   B12 ویتامين  شد،  گفته  که  همان طور 
گوشت،  خصوص  به  حيوانی  محصوالت  در  طبيعی 
آن جایی  از  دارد.  وجود  مرغ  تخم  و  لبنی  محصوالت 
غذایی  منابع  در  طبيعی  طور  به  ویتامين  این  که 
از  نوعی  به  باید  گياه خواران  ندارد،  وجود  گياهی 
سنگين  عوارض  دچار  تا  کنند  جلوگيری  آن  کمبود 

نشوند. کمبود  این  از  ناشی 
B12 برای گياه خواران اگر چه زیاد نيست،  منابع 
اما این افراد این کمبود را می توانند با مصرف لبنياتی 
که  وگان هایی  البته  کنند.  جبران  پنير  و  شير  مانند 
این  در  می کنند،  خودداری  نيز  لبنيات  مصرف  از 
غذاهای  آن ها  برای  دارند.  دشوارتری  کار  زمينه 
خوبی  منابع   B12 ویتامين  مکمل های  یا  غنی شده 
برخی  در  می توان  را  ویتامين  این  هم چنين  هستند. 
از غذاهای طبيعی از قبيل مخمرها، قارچ ها و برخی 

► /شفقنا    کرد.  پيدا  جلبک ها 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه 2 اجرای احکام مدنی به شماره 2/1400ج/694 ثبت گردیده 
همگی  جعفر  و  علی   ، بتول   ، غالمعباس  خواندگان  نيا  اکرمی  حسن  خواهان 
 ، حسن  اقایان  سهم   9 از  سهم   7 ترکه  تقسيم  و  فروش  بر  مبنی  نيا  اکرمی 
نيا ورثه مرحوم حيدر علی روباهی از پالک  جعفر ، علی و بتول همگی اکرمی 
ثبتی 2484/1/166 اصلی بخش 2 قم به مبلغ پایه 6/922/000/000ریال 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. با احترام بازگشت به ابالغيه مورخ 
شماره  به  پرونده   1401/7/12 مورخ  تکميلی  ابالغيه  نيز  و   1401/6/27
باقيمانده  به  ارزیابی ملک  نيا جهت  اکرمی  اقای حسن  694 خواهان  بایگانی 
ثبتی جدید  2 قم )پالک  ثبتی  واقع در بخش   2484/166 ثبتی شماره  پالک 
166/2184( با حضور خواهان به نشانی قم – خيابان امام خمينی ره – خيابان 
20 متری توانير- کوی شماره 3 – پالک 4 )از کوی شماره 5 – پالک 5( مراجعه 
یک  نظر  مورد  ملک  گردد:  می  تقدیم  ذیل  گزارش  که  گردید  انجام  ارزیابی  و 

تقریبی  قدمت  با  و  همکف  طبقه  دریک  کله  دو  صورت  به  مسکونی  منزل  باب 
36 سال است. )کد نوسازی ملک : 1-3-40-308-3 می باشد( واحد مذکور 
دارای نمای سيمانی بوده و شامل حياط و اتاق و سرویس و اشپزخانه می باشد 
است.  گاز  و  برق  و  اب  انشعابات  دارای  ضمنا  دارد  راه  کوچه  به  سمت  دو  از  و 
مدارک  براساس  و  بوده  گازی  بخاری  گرمایش  و  ابی  کولر  ساختمان  سرمایش 
ورثه  حاضر  حال  در  و  مترمربع   75 حدود  مساحت  دارای  مذکور  ملک  موجود 
کل  ارزیابی  جهات  سایر  و  مترمربع   63 زیربنای  براساس  که  باشند  می  ساکن 
ملک انجام و در حدود 8/900/000/000ریال و لذا ارزش 7 سهم از 9 سهم 
نهصد  و  ميليارد  شش  حروف  به  6/922/000/000ریال  حدود  در  ملک  کل 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  محاسبه  ریال  ميليون  دو  و  بيست  و 
الذکر در تاریخ 1401/9/16 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  قم 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 

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

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نيا

  B12 گیاهخواران در معرض خطر کمبود ویتامین

قند خون را با 8 روش طبیعی  ●   آیا گیاه خواران مستعد کمبود ویتامین B12 هستند؟      ●
کنترل کنید

دارد،  زمان  به  نياز  سالم  محدوده  در  خون  قند  داشتن  نگه  اگرچه 
چندان  شاید  که  زندگی  در  روش هایی  اتخاذ  با  می توانيد  شما  اما 
را  خود  دیابت  کنترل  مدت  بلند  برنامه ریزی  برای  نباشند،  وقتگير 

کنيد. آماده 
دادن  انجام  شاید  که  هستند  خون  قند  کنترل  روش های  از  برخی 
در  اقدامات  این  انجام  بگيرد.  وقت  شما  از  دقيقه   15 از  کمتر  شما 
صورتی که مبتال به دیابت باشيد، به شما بيشتر این امکان را ميدهد 

دهيد. ارتقا  بيماری،  وجود  با  را  خود  عمومی  سالمت  که 
هست  نيز  ارثی  زمينه های  دارای  خون  قند  بيماری  نکنيد  فراموش 
خون  قند  به  مبتال  که  دارید  را  کسانی  خود  خانواده  ميان  در  اگر  و 
زندگی  سبک  برای  را  قدم هایی  روزها  همين  از  کنيد  سعی  هستند، 

بردارید. سالم 
از  یکی  روی  پياده  مانند  هوازی  فعاليت های  کوتاه:  روی  پياده 
تحقيقات  و  است  خون  قند  آوردن  پایين  برای  راه ها  موثرترین 
روز  طی  در  پيادهروی  دقيقه ای   15 وعده  سه  انجام  می دهد  نشان 

است. موثر  بسيار  خون  قند  کنترل  در  غذا  از  بعد  بخصوص 
ساالد  یک  انتخاب  شام:  وعده  در  سبک  غذاهای  و  ساالد  مصرف 
سبزیجات  از  استفاده  و  شام  وعده  عنوان  به  هنگام  شب  در  ساده 
دیابتی ها  در  اضافه  وزن  دادن  دست  از  به  کالری  کم  و  باال  حجم  با 
با ساالد مفيد است،  آبليمو همراه  یا  از سرکه  کمک ميکند. استفاده 
تاثير  و  می شود  خون  قند  کاهش  به  منجر  تحقيقات  طبق  چون 
مثبتی بر قند خون ناشتا در افراد مبتال به دیابت نوع دو دارد. سرکه 
هنگام  در  وزن  کنترل  برای  و  است  کالری  بدون  دهنده  طعم  یک 
مصرف ساالد بسيار مفيد است. بهتر است سرکه را در ظرف چاشنی 
سس  بجای  آن  از  تا  دهيد  قرار  ميز  روی  بر  چاشنی ها  سایر  کنار 
ساالد استفاده شود. برای تهيه سس ساالد می توانيد دو سوم ميزان 

کنيد. مخلوط  هم  با  را  زیتون  روغن  سوم  یک  و  سرکه  از 
کيلو  پنج  حتی  دادن  دست  از  غذایی:  یادداشت  یک  داشتن  نگه 
تحقيقات  و  کند  بهتر  را  خون  قند  کنترل  و  مدیریت  ميتواند  وزن 
کنترل  ميتواند  روزانه  غذایی  یادداشت  یک  داشتن  که  ميدهد  نشان 
که  موادی  یادداشت  و  غذایی  وعده  هر  ثبت  کند.  موفقتر  را  وزن 
بگيرد،  را  شما  زمان  دقيقه  دو  تنها  دفعه  هر  شاید  کردهاید،  مصرف 
اما یکی از بهترین و البته رایگان ترین راه ها برای اندازه گيری ميزان 

است. دیابت  به  مبتالیان  در  دریافتی  کالری 
مصرف  و  رستوران  به  رفتن  مسلما  ببرید:  غذا  کار  محل  به  خانه  از 
و  است  گرسنگی  حالت  بردن  بين  از  برای  فوری  راهی  فودها  فست 
کربوهيدرات های  بهمراه  نيز  را  کالری  و  سدیم  از  زیادی  حجم  البته 
پکيج  یک  داشتن  همراه  به  عوض  در  ميکند.  بدن  وارد  شده  تصفيه 
ميتواند  سبوسدار  غالت  و  تازه  محصوالت  با  همراه  سالم  ناهار 

کند. راحتتر  بسيار  دیابت  به  مبتالیان  در  را  خون  قند  مدیریت 
منظم  هوازی  ورزش های  اگرچه  هفته:  در  قدرتی  ورزش های  انجام 
موثر  دیابتی ها  در  چاقی  و  وزن  اضافه  کنترل  برای  روی  پياده  مانند 
انجام ورزش های آموزش قدرت برای حفظ توده عضالنی  اما  است، 
آن ها  انجام  و  دیابتی ها ميشود  در  انسولين  به  مقاومت  باعث کاهش 

به نظر ميرسد. تا سه وعده در هفته ضروری  دو 
بزند  آسيب  خونی  رگ های  به  ميتواند  دیابت  پاها:  سالمت  بررسی 
عضو  قطع  نهایت  در  و  بدن  در  زخم  یافتن  بهبود  دیر  به  منجر  و 
باز درمان نشوند، ممکن  اگز زخم های  پاها شود.  ناحيه  از  بخصوص 
افراد  باشند.  داشته  همراه  به  جدی  عفونت های  دیابتی ها  در  است 
سالمت  بررسی  به  نسبت  روز  هر  باید  دليل  همين  به  دیابت  به  مبتال 
کبودی  و  بریدگی  گونه  هر  بروز  صورت  در  و  کنند  اقدام  خود  پاهای 
 48 از  بعد  زخم  اگر  دهند.  انجام  آن  بهبود  برای  را  الزم  اقدامات 
با پزشک تماس گرفته شود.  باید حتما  نکرد،  بهبود  به  ساعت شروع 
پای  نقاط  تمام  کردن  چک  به  قادر  دیابتی  فرد  عنوان  به  شما  اگر 
خود نيستيد، از دیگران کمک بگيرید و یا با استفاده از یک آینه این 

دهيد. انجام  را  کار 
به  دارند  هم  با  مستقيم  رابطه  دیابت  و  استرس  استرس:  کردن  دور 
و  ذهنی  فيزیکی،  فشارهای  تحت  شما  که  هنگامی  که  ترتيب  این 
عاطفی هستيد، بدن شما شروع به پمپ کردن کورتيزول و در نهایت 
موثر  طور  به  باید  استرس  مدیریت  ميکند.  خون  قند  سطح  افزایش 
باشد.  نياز  زمان  دقيقه  ده  به  فقط  کار  این  برای  شاید  و  شود  انجام 
روش های  تنفسی،  تمرینات  و  آرامبخشی  روش های  از  استفاده 
موثر  خون  قند  کنترل  و  استرس  کردن  دور  برای   ... و  عميق  تنفس 

است.
شده  کار  این  برای  زیادی  توصيه های  خون:  قند  مدام  کردن  چک 
یک  حداقل  را  خود  خون  قند  باید   2 نوع  دیابت  به  مبتالیان  و  است 
بار در روز چک کنند. بهترین زمان برای این کار در صبح و یا زمانی 
آیا  که  این  مورد  در  ميتوانيد  شما  اید.  برخواسته  خواب  از  که  است 
با  نه،  یا  دهيد  انجام  را  خون  قند  تست  نيز  غذا  از  بعد  و  قبل  باید 

کنيد./جماران  مشورت  تان  پزشک 

سالمت

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  واقع در بخش یک  11238 اصلی  از  71 فرعی  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
عبداله  فرزند  رمضانی    مهدی  بنام  که   3 پالک  راست  سمت  اول  فرعی   45 کوچه   – کلهری  متری   30  - قم  اراضی 
 15 ماده  از طرفی مطابق  نيامده  تکليف   تعيين  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  است  ثبت  در جریان  باشد،   می 
تحدیدحدود   1401/08/16   -  1/8715 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نميتوان  نيز  ثبت  قانون 
انجام می گردد  12 صبح در محل وقوع ملک  الی   8/5 1401/09/14  ساعت  روز دوشنبه مورخ  پالک مذکور در 
و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکين  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسيله 
خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظيم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسيدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود 
دادخواست  تقدیم  گواهی  ميبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسليم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25

 )15798 الف  م  نماید.)  ارائه  اداره  این  به  نيز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع 
 1401/08/18 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه يک قم

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی 
مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان قم 

انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان قم

مورخ  صورتجلسه  موجب  به  و  وزیران  هيات   71/10/6 مصوب  نامه  آیين  و  کار  قانون   131 ماده  استناد  به 
اعضاء  از  هریک  سمت  و  اسامی  تسليمی  مدارک  سایر  و  مدیره  هيات  انتخابات  و  عمومی  مجمع   1401/07/27
اصلی  و علی البدل هيئت مدیره و انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان قم که از تاریخ 
1401/07/24 به مدت 3 سال و بازرسين از تاریخ مذکور به مدت یکسال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد: 

1- جناب آقای عباس منصور نژاد )رئيس هيئت مدیره(  
2- جناب آقای مهدی رضایی )نائب رئيس هيئت مدیره(  

3- جناب آقای ایوب سپهوند )خزانه دار( 
4- سرکار خانم ندا کریمی راهجردی )عضو اصلی هيئت مدیره(  

5- جناب آقای مهدی نيکو حرف مينو )عضو اصلی هيئت مدیره( 
6- جناب آقای مسعود قاضی )عضو علی البدل هيئت مدیره( 

7- جناب آقای محسن مصاحبی صفا )عضو علی البدل هيئت مدیره( 
8- جناب آقای محسن سلطانی  ) بازرس اصلی( 

9- جناب آقای یاسر شریفی )دبير(  
امضاء  با  انجمن  اوراق عادی  و  اداری  کليه مکاتبات  انجمن صنفی مذکور  اساسنامه   22 ماده  ماده  استناد  به  ضمنا 
که  آور  تعهد  قراردادهای  و  بهادار  رسمی  اوراق  مالی  اسناد  کليه  و  انجمن  مهر  به  ممهور  دبير  یا  مدیره  هيات  رئيس 
به تصویب هيات مدیره رسيده باشند با امضاء مشترک رئيس هيات مدیره یا دبير و خزانه دار وممهور به مهر انجمن 

بود.  خواهد  معتبر  صنفی 

مصرف روزانه پیاز و خواص پنجگانه آن

● چرا خرد کردن پیاز باعث آبریزش چشم می شود؟    ●
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و  رفت  گفت:  علميه  حوزه های  مدیر      ◄
شهر  این  به  جهان  و  ایران  از  گسترده  آمدهای 
برای  و  دارد  مقدس  شهر  این  جایگاه  از  نشان 
خدمت  شهری  چنين  در  که  است  افتخار  ما 

. می کنيم
شرکت  مدیرکل  با  دیدار  در  اعرافی  الله  آیت 
منزلت  دارای  قم  اینکه  بيان  با  قم  استان  گاز 
آن  مثل  جایی  کمتر  و  است  عظيمی  جایگاه  و 
تعبير  جهان شهر  کرد:  عنوان  شود،  می  پيدا 
درستی برای قم است؛ زیرا قم در طول قرن ها 
و به خصوص قرن اخير و دهه های اخير عاملی 
قوی و موثر در سراسر ایران و جهان بوده است 
نفر در بخش  100 هزار  پذیرای  امروزه  اینکه  و 
دهنده  نشان  هستيم  جهان  سراسر  از  حوزوی 
جایگاه و نقش عظيم اجتماعی، علمی و... قم 

است.
حضرت  مطهر  مرقد  اینکه  بيان  با  وی 
است،  شهر  این  ارزشمند  نگين  )س(  معصومه 
و  ایران  از  آمدهای گسترده  و  رفت  اظهار کرد: 
شهر  این  جایگاه  از  نشان  شهر  این  به  جهان 
در  که  است  افتخار  ما  برای  و  دارد  مقدس 

می کنيم. خدمت  شهری  چنين 
برای  قم  جایگاه  و  سابقه  اینکه  بيان  با  وی 
این  به  خوبی  به  اگر  و  است  مسئوليت آور  ما 
مسلمانان  همه  به  واقع  در  کنيم  خدمت  شهر 

هم  کاستی  اگر  و  کرده ایم  خدمت  شيعيان  و 
به همين ميزان قصور داشته ایم،  باشيم  داشته 
گفت: این جایگاه هم ثواب کار و هم مسئوليت 
شاکر  هم  باید  ما  همه  می برد،  باال  را  انسان 

به  هم  و  هستيم  خدمت  موقعيت  در  که  باشيم 
حساسيت و سختی کار خود باید واقف باشيم.

نظام  نقش  اینکه  بيان  با  اعرافی  الله  آیت 
اداری در بقای انقالب و صيانت از کشور بسيار 
در  که  کسانی  همه  گفت:  است،  باال  و  عميق 
دارند  فعاليت  اسالمی  جمهوری  اداری  نظام 
همه  مسئوليت  و  دارند  مضاعف  مسئوليت 
چندان  دو  نيز  دارند  فعاليت  قم  در  که  کسانی 

دارند.
نقش  انقالب  و  ایران  امروز  کرد:  اظهار  وی 
در  الهی  معارف  گسترش  حوزه  در  سنگينی 
سراسر جهان دارد و همه ما باید در این عرصه 
وری  بهره  بيشترین  نظام  این  که  کنيم  تالش 
داشته  فساد  و  کاری  کم  ميزان  پایين ترین  با  را 

باشد.
اداری  نظام  نقش  و  جایگاه  بر  تاکيد  با  وی 
به ویژه نظام اداری در قم در سرنوشت جامعه و 
داشتن  مسئوليت ها،  در  گفت:  اسالمی،  امت 
ميدانی  گشایی  گره  عين  در  راهبردی  نگاه 
شان  ميل  ها  نگاه  برخی  دارد.  اهميت  بسيار 
به  نيز  گاهی  و  است  ميدانی  بررسی های  به 

است. کارکردی  مباحث 
داشتن  کرد:  اضافه  علميه  حوزه های  مدیر 
یک نگاه راهبردی پنج ساله، ده ساله و بيست 
ساله  در حوزه ماموریت ها بسيار مهم است، در 
عين حال نباید از گره گشایی از مشکالت آنی 

باشيم. غافل  نيز 
وی با تاکيد بر صرفه جویی در نظام اداری و 
حوزه همگانی تصریح کرد: ما در حوزه مصرف 
یک  و...  گاز  برق،  آب،  مثل  اساسی  کاالهای 
الگوی  و  نظام  و  هستيم  کار  اسراف  کشور 
نمی شود  رعایت  خوبی  به  ما  کشور  در  مصرف 
مشاهده  خوبی  به  را  مصرف  آمارهای  که 

. می کنيم
این  هنر  اینکه  بيان  با  اعرافی  الله  آیت 
به خوبی مورد  اگر منابعی وجود دارد  است که 
استفاده قرار گيرد، عنوان کرد: قرار نيست که 
با منطق و عقل و  باید  بلکه  کسی مصرف نکند 

شود. مصرف  حدود  رعایت 
بيان  فرهنگ سازی  نقش  به  اشاره  با  وی 
باشيم  داشته  ریزی  برنامه  و  طراحی  باید  کرد: 
را  مناسبی  های  فناوری  و  رویه ها  قوانين،  که 

مصرف  الگوهای  با  مصرف  سازگاری  برای 
کنيم. ایجاد 

رویکرد  اینکه  بيان  با  علميه  حوزه های  مدیر 
اضالع  همه  در  پدافندی  نگاه  و  سازی  مقاوم 
اضافه  است،  مهم  بسيار  ما  کشور  در  مختلف 
باشيم  داشته  توجه  باید  عدالت  حوزه  در  کرد: 
رعایت  خوبی  به  را  مصرف  الگوهای  همه  که 

. کنيم
در  مدیریت  به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
کنيم  کاری  باید  کرد:  اظهار  بحران،  شرایط 
بحران  با  مدیریت  از  الگویی  هر  در  مردم  که 
روان سازی  و  تسهيل  نشوند.  مواجه  سختی  و 
حوزه ها  این  اولویت های  جزو  هميشه  خدمت 

است. تقدیر  مورد  که  است  بوده 
در  داد:  ادامه  علميه  حوزه های  مدیر 
کرد  تالش  باید  صنعتی  های  فعاليت  زمينه 
گاز  و  برق  آب،  با  مرتبط  های  زیرساخت  که 
که  شود  دنبال  روانی  و  خوبی  به  صنایع  این 
مشکالت کمتری در این حوزه ایجاد شود؛ زیرا 
نيز  دیگر  امور  همه  بخورد  ضربه  ما  صنعت  اگر 

► می خورد.    ضربه 

و  فرهنگی  کميسيون  رئيس      ◄
با  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
ایجاد  در  شهری  مدیریت  نقش  بر  تأکيد 
امروز  گفت:  انقالبی  اسالمی  هویت 
مدیریت شهری تنها در حوزه مدیریتی و 
عمرانی شهر نقش نداشته و باید به نقش 
آن در مباحث فرهنگی نيز توجه کنيم تا 
احساس غرور به فرهنگ و تاریخ شهر قم 

بازگردانيم. شهروندان  به  را 
کميسيون  جلسه  در  مالیی  مصطفی 
اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
حضرت  حضور  به  اشاره  با  قم  شهر 
این  جایگاه  و  قم  شهر  در  معصومه)س( 
ائمه اطهار)ع( اظهار داشت:  نزد  بانو در 
معصومه)س(  حضرت  حضور  با  قم  شهر 
باید  و  داشته  کشور  در  ویژه ای  جایگاه 
آن  به  ویژه  به صورت  نيز  فرهنگی  ازنظر 

بپردازیم.

دشمنان  فتنه های  یادآوری  با  وی 
افزود:  ایران  به  نسبت  امریکا  به خصوص 
با  آمریکا  دشمنی  انقالب،  آغاز  زمان  از 
ایران آشکار بوده و تسخير النه جاسوسی 
آمریکا و سفارت این کشور را باید انقالب 
دوم ناميد و نسبت به اهميت و لزوم این 
باید  نوجوانان  و  جوانان  نزد  در  اقدام 

کرد. روشنگری 
رئيس کميسيون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر قم سپس به اهميت 
توجه به هویت بخشی در بين نوجوانان و 
جوانان پرداخت و تصریح کرد: از یک سال 
گذشته سياست های کميسيون فرهنگی 
مبنای  بر  قم  شهر  اسالمی  شورای  و 
هویت بخشی به جوانان برنامه ریزی شده 
اولویت نخست در مباحث فرهنگی در  و 

باید هویت باشد. کشور 
در  شهری  مدیریت  نقش  به  وی 

امروز  ابراز کرد:  و  پرداخت  تثبيت هویت 
مدیریتی  حوزه  در  تنها  شهری  مدیریت 
به  باید  و  نداشته  نقش  شهر  عمرانی  و 
توجه  نيز  فرهنگی  مباحث  در  آن  نقش 
کنيم و بدانيم هيچ پروژه و اقدامی بدون 
اجرای پيوست های فرهنگی آن قابل اجرا 

. نيست
زدن  ضربه  در  دشمنان  توطئه  مالیی 
گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  را  هویت  به 
دوران  در  هویت  شکل گيری  به  توجه  با 
نوجوانی،  دوران  در  آن  تثبيت  و  کودکی 
برای  مجازی  فضای  بستر  از  دشمنان 
از  و  کرده  استفاده  آن  به  زدن  ضربه 
استفاده  رسانه ای  مختلف  ابزارهای 

. می کند
را  هویت  مختلف  بخش های  وی 
هویت  شد:  یادآور  و  قرارداد  موردبررسی 
مؤلفه های  از  مجموعه ای  به صورت  ما 

دینی  و  تمدنی  انقالبی،  تاریخی، 
موردتوجه دشمن بوده و با در نظر گرفتن 
باید نقش مدیریت شهری  نقش خانواده 
را نيز در ایجاد، تثبيت و هراست از آن در 

بگيریم. نظر 
رئيس کميسيون فرهنگی و اجتماعی 
در  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
به  باید  آن  تثبيت  و  بخشی  هویت  این 
و  شهری  مبلمان  شهری،  المان های 
امروز  و بدانيم  ساخت وسازها توجه کنيم 
بستر  در  ما  کودکان  هویت  از  بخشی 
این  در  و  می شود  ساخته  مجازی  فضای 
فضا آگاهی الزم نسبت به تمدن ایران به 

نمی شود. داده  کودکان 
و  تمدن  تنها  ایران  شد:  یادآور  وی 
کشورگشایی  تجربه  که  است  امپراتوری 
کرده  حفظ  را  خود  جهانی  مدیریت  و 
دین  داشتن  کنار  در  تجربه  این  امروز  و 

بزند  رقم  را  بزرگی  اتفاق  می تواند  شيعی 
کنيم  توجه  خود  تاریخی  عقبه  به  باید  و 
و اجازه ندهيم دشمن این پيشينه را نزد 

کند. خراب  کودکان 
کودکان  بين  در  سالم  هویت  مالیی 
به  دل بستگی  ایجاد  عامل  را  نوجوانان  و 
خاطرنشان  و  دانست  کشور  و  فرهنگ 
دل بستگی  این  ایجاد  برای  باید  کرد: 
رویدادهای  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای 
مانند  شهری  بسترهای  به  شهری 
تا  شود  منتقل  موزه ها  خانه  و  بوستان ها 
این  و  کرده  سازی  خاطره  کودک  برای 

کند. ایجاد  را  دل بستگی 
رویدادهای  و  مناسبت ها  به  توجه  وی 
خانواده  محوریت  به  توجه  با  شهری 
برنامه های  باید  گفت:  و  کرد  مطرح  را 
فرهنگی و رویدادهای شهری با محوریت 
و  قرارگرفته  کار  دستور  در  خانواده 

آن  به  اولویت دار  و  جدی  به صورت 
بپردازیم تا در ایجاد و تثبيت هویت نقش 

کنيم. ایفا  را  مؤثری 
رئيس کميسيون فرهنگی و اجتماعی 
تأکيد  پایان  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 

و  فرهنگ  به  غرور  احساس  باید  کرد: 
تاریخ شهر قم را با معرفی مشاهير و تاریخ 
شهر در بين شهروندان ایجاد کرده و این 
مهم کمرنگ شده در نسل جدید قمی را 

► بازگردانيم.   به شهروندان  دوباره 

آیت الله اعرافی:  

●   خدمت در قم افتخار است     ●

اهمیت حضور مدیریت شهری برای ایجاد هویت اسالمی انقالبی در بین جوانان

● مالیی عضو شورای شهر: جایگاه قم همچنان ناشناخته است    ●


