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◄    معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران 
از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در روز 
خبر  مقدس  مکان  این  در  دیماه   ۲۰ شنبه  سه 

داد.
در  آبادی  حسین  مهدی  االسالم  حجت 
در  اینکه  به  اشاره  با  قم  در  مهر  با  گفتگو 
)س(  زهرا  حضرت  سعادت  با  میالد  آستانه 
بانوان فاطمی در مسجد مقدس  اجتماع بزرگ 
این  کرد:  اظهار  می شود،  برگزار  جمکران 
 ۱۵:۳۰ ساعت  از  دیماه   ۲۰ شنبه  سه  مراسم 
شد. خواهد  برگزار  کربال  شبستان  در   ۱۷ الی 

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی همایش 
امام  با  فاطمی  بانوان  پیمان  و  عهد  تجدید 
زمان )عج( و آرمان های انقالب اسالمی است، 
ابراز کرد: بانوان فاطمی در این همایش اعالم 
خواهند کرد که اسالم باالترین ارزش و اعتبار 
ارمغان  به  ادیان  و  مکاتب  بین  در  زن  برای  را 
در  زن  برای  حقیقی  آزادی  باالترین  و  آورده 

است. شده  ترسیم  اسالم 
جمکران  مقدس  مسجد  فرهنگی  معاون 
حجت  اجتماع  این  سخنران  داد:  ادامه 
خواهد  پناهیان  علیرضا  والمسلمین  االسالم 

این  در  نیز  شالبافان  حسن  حاج  و  بود 
)س(  زهرا  حضرت  مدح  به  باشکوه  گردهمایی 

پرداخت. خواهد 
به  اشاره  با  پایان  در  آبادی  حسین 
و  مراسم ها  در  ایرانی  بانوان  پرشکوه  حضور 
خاطرنشان  مذهبی  و  ملی  راهپیمایی های 
اعتقاد  دهنده  نشان  پرشور  حضور  این  کرد: 
و  )ع(  معصومین  حضرات  به  بانوان  قلبی 
انقالب  برکت  به  که  است  اسالمی  آموزه های 
توطئه های  و  است  گرفته  شکل  اسالمی 
دشمنان خدشه ای به آن وارد نخواهد کرد.   ►

مقدس  شهر  مردم  دوشنبه  صبح  دیدار      ◄
از دو سال  انقالب پس  با رهبر معظم معظم  قم 
وقفه، با جلوه هایی از شور و شکوه و با آیه ای 
بود. توصیه می کرد، همراه  و مقاومت  که صبر 
ایرنا، مردم انقالبی شهر قم صبح  به گزارش 
دوشنبه به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی با رهبر 
معظم انقالب اسالمی در حسینیه حضرت امام 

خمینی)ره( تهران دیدار کردند.
معظم  رهبر  با  دیدار  برای  قم  مردم  تجمع 
مصالی  در  دوشنبه  بامداد  پنج  ساعت  انقالب 
مردم  از  تن   ۷۰۰ حدود  و  شد  انجام  قم  قدس 

سمت  به  اتوبوس  دستگاه  چندین  با  شهر  این 
قم  انقالبی  مردم  شور  و  کردند  حرکت  تهران 
تازه  دیدار  است  قرار   ، وقفه  دوسال  از  پس  که 

بود. ناشدنی  وصف  کنند، 
مشتاق  سیل  صبح  هشت  ساعت  حوالی  از 

شدند  خمینی)ره(  امام  حسینیه  وارد  مردم 
داخل  در  نیز  قم  استان  مسووالن  از  جمعی   .
صف مردمی همراه با مردم وارد حسینیه شدند 
حاضر  نوجوانان  و  کودکان  از  زیادی  عده  و 
قاسم  حاج  شهید  از  تصاویری  که  مراسم  در 
جلوه  داشتند،  خود  دستان  در  را  سلیمانی 

کرد. می  گری 
گذشته  دیدارهای  همچون  دیدار  این  در 
های  پروتکل  رعایت  برای  انقالب،  معظم  رهبر 
زده  ماسک  کنندگان،  شرکت  تمام  بهداشتی، 
یافتند  حضور  خمینی)ره(  امام  حسینیه  داخل 
ِذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطوا  َها اَلّ ُیّ

َ
و آیه »یا أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن « از آیات مبارک سوره  َه َلَعَلّ ُقوا الَلّ َو اَتّ
امور  در  مقاومت  و  صبر  به  اشاره  که  عمران  آل 
اولین  دارد،  یکدیگر  با  مومنین  ارتباط  و  دین 
جلوه ای بود که چشم حاضران را به خود خیره 

می کرد و به تامل وا می داشت .
از  ای  جمله  نیز  حسینیه  به  ورود  از  پیش 
"»قم  مضمون  با  اسالمی  جمهوری  گذار  بنیان 
شهری است که در آن ایمان، علم و تقوا پرورش 
جایگاه  به  مستقیم  ای  اشاره  که  است«  یافته 

بود. شده  نصب  دارد،  قم  مردم 
سعیدی  محمد  سید  الله  آیت  دیدار  این  در 
شاهچراغی  تقی  سیدمحمد  قم،  جمعه  امام 
همراه  به  معاونانش  از  جمعی  و  قم  استاندار 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نمایندگان 
فرماندهان  و  استان  کل  مدیران  از  تعدادی 
نظامی و انتظامی استان قم در صف اول حضور 

. شتند ا د
به  ای  خامنه  الله  آیت  حضرت  ورود  از  قبل 
اهل بیت)ع(  مداحان  از  یکی  حسینیه،  سالن 
انقالبی  و  مومن  مردم  پذیری  والیت  وصف  در 
کرد. مداحی  خاندان  این  به  آنان  ارادت  و  قم 

با ورود رهبر معظم انقالب به حسینیه، مردم 
عشق  به  آمده  لشگر  همه  »این  شعارهای  با 
رهبر آمده«، »ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده«، 
»خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست« 
از  بماند«  تنها  علی  نیستیم  کوفه  اهل  »ما  و 

کردند. استقبال  ای  خامنه  الله  آیت  حضرت 
مجید،  الله  کالم  از  آیاتی  قرائت  با  دیدار 
قم  مردم  سپس  و  گرفت  خود  به  رسمی  حالت 
می  شروع  زهرا)س(  حضرت  نام  با  که  سرودی 

خواندند. جمعی  را  شد 
زن  نام  به   // او  نام  عطر  که  مادری  نام  به 

آبرو داده  همیشه 
به نام مادری که زندگی ما // به نام نامی اش 

گرفته رنگ و بو
می مانم شبیه مادرم // می مانم به پای باورم

می مانم مدافع حرم، می مانم
در  حاضر  جوانان  و  نوجوانان  از  جمعی 
در  شعارهایی  خود  دستان  کف  در  دیدار 
بودند  نوشته  انقالب  معظم  رهبر  از  حمایت 
و  کرد  جلب  خود  به  را  عکاسان  توجه  که 
و  ها  نامه  مردمی،  دیدارهای  همه  مطابق 
پس  انقالب  رهبرمعظم  به  مردم  دلنوشته های 

► شد.   آوری  جمع  دیدار  از 
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گزیـده خبـرها

ارتباطی بین مردم و مسئوالن محسوب می شوند،  آنجایی که مطبوعات و رسانه ها پل  از 
را  خویش   } شهروندان  تریبون   { ستون  دارد  نظر  در  رسالت،  همین  پایه  بر  گویه  روزنامه 
مجددا فعال نماید. تا بر اساس آن مردم بتوانند مشکالت، پیشنهادات و انتقادات خویش 
را با مقامات ارشد استان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شهری با مسئووالن  در میان 
بگذارند. مقامات مسئوول هم می توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و 
در اختیار گویه قرار دهند تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم برسد. از این رو روزنامه 
گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه 
را منتشر خواهد  باشد  آدرس صحیح  و  با مدارک  و همراه  که مستدل، مستند  هر مطلبی 
ستون  همین  در  نیز  دهند  قرارمی  گویه  روزنامه  اختیار  در  مسئووالن   که  پاسخی  و  کرد 
منعکس خواهد شد. امید است این ستون مورد استقبال مردم و مسئووالن قرار گیرد تا با 
این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظر در ایتا به 

قرار زیر می باشد.     09122524638    

اطالعیـهروزنامــهگویـه



◄     نماینده مردم قم در مجلس شورای 
منافع  حفظ  با  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
عنوان  کرد،  حرکت  مسیر  در  باید  ملی 
ساختاری  مشکالت  با  رئیسی  دولت  کرد: 
ساختارشکنی  یک  نیازمند  که  است  روبرو 
باقی  گذشته  از  مشکالت  از  برخی  است، 
مانده و کهنه است و هر کسی سکان را در 
مشکالت  قبیل  این  با  گرفت  می  اختیار 

می شد. روبرو 
قم،  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
»والیت  عنوان  با  والیت  طرح  دوره 
همت  به  حق«  حاکمیت  جریان  فقیه 
حضور  با  قم  استان  پیشکسوتان  سازمان 
سالن  در  مسلح  نیرو های  پیشکسوتان 
امام  سپاه  اخالقی  شهید  همایش های 

شد. برگزار  ابیطالب)ع(  بن  علی 
مجتبی  حجت االسالم و المسلمین 
مجلس  در  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری 
اشاره  با  همایش  این  در  اسالمی،  شورای 
سپهبد  سردار  شهید  شهادت  سالگرد  به 
از  فرازی  توضیح  به  سلیمانی  قاسم  حاج 
در  انقالب اسالمی  رهبر معظم  فرمایشات 
خصوص این شهید عزیز پرداخت و اظهار 
ملی  قهرمان  هم  سلیمانی  شهید  کرد: 
ملی  قهرمان  امتی.  قهرمان  هم  و  بودند 
نفر  میلیون  ده ها  که  جهت  این  از  بودند 
کشور  داخل  در  جوانان  به ویژه  و  مردم  از 
مختلف  مدل های  و  قیافه ها  و  تیپ ها  از 
حضور  ایشان  جنازه  تشییع  در  پوشش 
قهرمان  کردند،  افتخار  ایشان  به  و  یافتند 
و  اسالم  جهان  تمام  در  که  بودند  امتی 
نسبت  اسالمی  غیر  و  اسالمی  کشورهای 

کردند. تجلیل  و  احترام  ادای  ایشان  به 
از  زیادی  بخش  اگر  کرد:  اظهار  وی 
سوءمدیریت  دلیل  به  کشور  مشکالت 
بوده است، امروز که هر سه قوه در دست 

چهار  از  و  است  انقالب  جریان  نیروهای 
از  جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای 
و  دولت  در  نفرشان  سه  انقالب،  جریان 
هم  و  تهران  شهرداری  در  نیز  نفرشان  یک 
مشکالت  نباید  دیگر  است  آنها  با  افزای 
باقی  شکل  این  به  سوءمدیریت  از  ناشی 

. ند بما
ذوالنوری خاطرنشان کرد: اینجانب هم 
حمایت  انقالبی  دولت  از  وجدیت  قوت  با 
و  نماینده  عنوان  به  هم  و  می کنم  دفاع  و 
عملکرد  هرجا  ملت،  خانه  در  مردم  خادم 
نقدمی کنم  را  آن  نباشد  دفاع  قابل  دولت 
خود  وظیفه  به  و  می دهم  را  الزم  تذکر  و 
آقای  از  سوال  به  به  نیاز  ولو  کنم  عمل 

باشد. مجلس  در  رئیس جمهور 
منافع  حفظ  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عنوان  کرد،  حرکت  مسیر  در  باید  ملی 
ساختاری  مشکالت  با  رئیسی  دولت  کرد: 
ساختارشکنی  یک  نیازمند  که  است  روبرو 
باقی  گذشته  از  مشکالت  از  برخی  است، 
مانده و کهنه است و هر کسی سکان را در 
مشکالت  قبیل  این  با  گرفت  می  اختیار 
روبرو می شد، دولت قبلی می گفت خزانه 
رئیسی  دولت  اما  گرفته  تحویل  را  خالی 
میلیارد  هزار   15 تا   12 ماهانه  باید  اکنون 
و  را بدهد  تومان بدهی های دولت گذشته 
دریافت  را  شده  پیش خور  خزانه  نوعی  به 

است. کرده 
 1404 سال  تا  کرد:  مطرح  ذوالنوری 
 180 تا   144 سالی  باید  رئیسی  دولت 
روحانی  دولت  بدهی  تومان  میلیارد  هزار 
را پرداخت کند و این کار رئیسی را سخت 

است. کرده 
از جمله کارهای سخت  ادامه داد:  وی 
ارز  حذف  ساختارشکنی ها  و  اقتصادی 
و  قاچاقچیان  وجود  با  که  بود  داروهایی 

و  نمی رسید  مردم  جیب  به  رانت خواران 
دولتی ها همزمان با آزادسازی قیمت دارو 
سیستمی را عملیاتی کردند تا پول دارو به 

برسد. کننده  مصرف  جیب 
وضعیت  به  اشاره  با  ذوالنوری 

دولت  کرد:  خاطرنشان  امروز  بین المللی 
 40 حدود  و  شد  درگیر  اوکراین  با  پوتین 
منطقه،  در  دنیا  دامی  نهاده های  درصد 
شوک  یک  موضوع  این  و  بود  آتش  بار  زیر 
برای دنیا به دنبال داشت و قیمت غذا در 
است  داشته  توجه  قابل  افزایش  هم  اروپا 
اقتصادی  برنامه های  اما در مجموع دولت 

است. آن  بردن  پیش  حال  در  و  دیده 
انتصاب های  این که  بر  تاکید  با  وی 
نادرست هم مشکل ساز خواهد بود، عنوان 
میلیارد  یک  امروز  شرایط  در  دولت  کرد: 
برای  می دهد،  قرار  نیما  سامانه  در  دالر 
مصرف کشور در مسافرت و واردات جنس 
و غیره کمبود ارز نداریم و یک میلیارد دالر 
آن  همه  اما  می دهیم  قرار  نیما  سامانه  در 

در  دالر  امروز  قیمت  و  نمی شود  مصرف 
است. دیگر  چالش های  علت  به  بازار 

اوضاع  اگر  کرد:  اضافه  ذوالنوری 
اقتصادی بی ثبات بشود مردم به فکر چاره 
می افتند و تومان را به دالر تبدیل می کنند 

قیمت  ثبات  باید  دولت  امروز  شرایط  در  و 
را  ندارد  دالر  به  ربطی  که  کاالهایی  در 

کند. حفظ 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به گالیه های اخیر مراجع 
کرد:  اظهار  کشور  اقتصادی  وضعیت  از 
اخیر  دیدارهای  در  تقلید  عظام  مراجع 
نظام  از  حمایت  مجلس،  رئیس  با  خود 
از مشکالت  آن  از  بعد  و  را مطرح  اسالمی 
جوادی  آیت الله  کردند؛  گالیه  اقتصادی 
معاندینی  و  اغتشاشگران  مورد  در  آملی 
و قرآن آتش زدند  که مساجد، حسینیه ها 
اما  کردند،  استفاده  آشغال ها«   « واژه  از 

نشد. منعکس  باید  که  آن طور  اخبار 
در  قبلی  مجلس  کرد:  خاطرنشان  وی 

را  آوردی«  کجا  »از  قانون  خود  آخر  سال 
قضاییه  قوه  و  کرد  تصویب  مسئوالن  برای 
هم  اکنون  کرد  ورود  موضوع  این  به  نیز 
از  که  دارند  حضور  مجلس  در  تیمی 
ثبت  را  خود  اموال  می خواهند  نمایندگان 

. کنند
مالیات  اینکه  بیان  با  ذوالنوری 
خانه های خالی نیز به دست دولت رسیده 
شناسایی  در  دولت  کرد:  عنوان  است، 
سامانه  و  دارد  ضعف  خالی  خانه های 
خانه  چند  افراد  کند  مشخص  که  جامعی 
برای  و سامانه ای  ندارد  دارند وجود  خالی 
است.  شده  گرفته  درنظر  مشکل  این  رفع 
ُبعد  که  بگوییم  را  نکته  این  باید  چند  هر 
و  سیستمی  نظارت  و  مجلس  نظارتی 
و  است  ضعیف  مجلس  متشکل  و  جمعی 
فردی  صورت  به  باید  ناچار  به  نماینده  هر 

کند. پیگیری  را  نظارت 
بیان  با  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
این که طرح صیانت از دور تصویب مجلس 
ما  همه  کرد:  اظهار  است،  شده  خارج 
اغتشاشات  بستر  مهم ترین  که  می دانیم 
در  که  افرادی  و  بود  مجازی  فضای  اخیر 
خون های  در  کردند  کم کاری  حوزه  این 

هستند. شریک  شده  ریخته 
مجازی  فضای  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
مردم  زندگی  ابعاد  همه  در  مهمی  نقش 
در  خارجی  پلتفرم های  طرفی  از  و  دارد 
ما  کشور  ملی  منافع  و  قوانین  مقابل 
نمی کنند  همکاری  و  نیستند  پاسخ گو 
بلکه به ایفای نقش تخریب و تهدید امنیت 
شرایط  در  ما  گفت:  پردازند،  می  ما  ملی 
است  بسته  خارجی  بسترهای  که  امروز 
از بسترهای داخلی  به دنبال حمایت  باید 
باشیم و در راه اندازی شبکه ملی اطالعات 

 ► کنیم.   تسریع 
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درجلسهشورایاداریاستانچهگذشت؟
نگرانیهاوتذکراتاستاندار
درخصوصقیمتتمامشده
نهضتملیمسکندرقم

باید قیمت تمام شده طرح نهضت ملی  اینکه  با اشاره به  استاندار قم 
مسکن حداقل قیمت باشد، گفت: در این راستا باید تعاونی هایی که 
آن ها  ظرفیت  از  و  آمده  کار  پای  داشته اند  گذشته  در  موفقی  کارنامه 

شود. استفاده 
به  اداری استان قم که  سید محمدتقی شاهچراغی در جلسه شورای 
برگزار  قم  استانداری  کرامت  در سالن جلسات  بصیرت  مناسبت دهه 
شد، اظهار کرد: صرفه جویی در مصرف انرژی یک امر حیاتی و مهم 

است.
وی با اشاره به اینکه ادارات و دستگاه ها باید در موضوع صرفه جویی 
است  موظف  قم  استان  گاز  شرکت  کرد:  مطرح  باشند،  پیشگام 
بررسی های الزم نسبت به میزان صرفه جویی در دستگاه های اجرایی 

دهد. ارائه  را  گزارش  و  انجام  را  استان 
کرد:  عنوان  فجر  دهه  ایام الله  بودن  نزدیک  بر  تأکید  با  قم  استاندار 
را  داشته اند  خوبی  پیشرفت  فیزیکی  نظر  از  که  پروژه هایی  باید 
دهیم. انجام  را  آن ها  افتتاح  راستای  در  الزم  تالش های  و  شناسایی 
عمل  به منظور  وزارتخانه ها  از  الزم  پیگیری های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به تعهدات انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: پروژه های قابل افتتاح 
باید  بلکه  باشند،  رئیس جمهور  سفر  به  مرتبط  پروژه های  نباید  صرفًا 
استفاده شود. به مردم  بیش تر  برای خدمت رسانی  تمام ظرفیت ها  از 
حوزه  در  استان  در  خوبی  اتفاقات  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
زمینه های  باید  کرد:  تصریح  است،  خوردن  رقم  حال  در  دانش بنیان 
با  تا  شود  ایجاد  دانش بنیان  شرکت های  برای  تقویت  و  امیدواری 
مشکالت  از  برخی  بتوانیم  افراد  و  شرکت ها  این  ظرفیت  از  استفاده 

کنیم. رفع  را  استان  و  کشور 
جدیت  با  باید  ادارات  در  ارباب رجوع  تکریم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بخورد  رقم  به گونه ای  شرایط  نباید  شد:  یادآور  شود،  دنبال  بیش تری 
که عمده مردم در ادارات بیش ازحد معمول و مورد نیاز معطل شوند.
یک  قم  فرهنگی  مسائل  به  توجه  اینکه  بر  تأکید  با  قم  استاندار 
ضرورت است، ابراز کرد: متأسفانه برخی از مجموعه ها و ساختارهای 
اجتماعی و اداری در قم بدون پیوست های فرهنگی فعالیت دارند که 

کنند. رویه  اصالح  سریع تر  هرچه  باید 
به صورت  باید  نیز  حجاب  و  عفاف  موضوع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مختلفی  موارد  در  کرد:  اذعان  بگیرد،  قرار  کار  دستور  در  جدی تری 
بخشید. بهبود  را  حجاب  و  عفاف  وضعیت  می توان  تذکر  و  نظارت  با 

رقم  استان  در  مسکن  حوزه  در  که  اتفاقاتی  به  اشاره  با  شاهچراغی 
ثبت نام  نفر  هزار   ۱۳۰ الی  هزار   ۱۲۸ کرد:  اظهار  است،  خورده 
واجد  نفر  هزار   ۶۴ حدود  تعداد  این  از  که  داشتیم  استان  در  مسکن 
داشته اند. واریزی  تومان  میلیون   ۴۰ نفر  هزار   ۳۰ حدود  و  شرایط 

ویالیی  در حوزه ساخت مسکن  بحث های مختلفی  اینکه  بیان  با  وی 
با  کرد:  عنوان  است،  مطرح شده  قم  استان  در  آپارتمان سازی  یا  و 
قم  استان  در  گردید  مقرر  ملی  و  استانی  مختلف  جلسات  برگزاری 

کنیم. دنبال  را  آپارتمانی  و  ویالیی  ترکیبی  مسکن  ساخت 
نهضت  طرح  تمام شده  قیمت  باید  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
باید  راستا  این  در  کرد:  مطرح  باشد،  قیمت  حداقل  مسکن  ملی 
و  آمده  کار  پای  داشته اند  گذشته  در  موفقی  کارنامه  که  تعاونی هایی 

شود. استفاده  آن ها  ظرفیت  از 

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانخبرداد:
اختصاص۶۴میلیاردتومان
تسهیالتبهمشاغلخانگیدر

استانقم
 ۶۴۰ جاری  سال   در  گفت:  قم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
کار های  و  کسب  و  مشاغل  از  حمایت  به منظور  تسهیالت  ریال  میلیارد 

شده است. داده  تخصیص  استان  این  به  خانگی 
وحید وزیری راد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم گفت: بر اساس 
مبلغ   ،۱۴۰۱ سال  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  ابالغی  برنامه 
تسهیالت یاد شده با عاملیت چهار بانک کشاورزی، رفاه کارگران، توسعه 
به صورت  مذکور  تسهیالت  پرداخت می شود، سود  بانک  پست  و  تعاون 

چهار درصد کارمزد و مدت زمان پرداخت اقساط هفت ساله است.
وی افزود: سقف تسهیالت ازمحل منابع قانون حمایت از مشاغل خانگی 
۱۴۰۱ درحوزه کسب و کار های مستقل تا سقف یک میلیارد ریال است و 
در حوزه کسب و کار های پشتیبان این تسهیالت تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال 

بابت به کارگیری ۴۰ نفر نیروی تحت پوشش پرداخت می شود.
فرهنگی،  میراث  اجرایی همچون  داد: عملکرد دستگاه های  ادامه  وی 
صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، 
صندوق  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  )ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته 
کار آفرینی امید و فرهنگ ارشاد اسالمی استان که در خصوص اعطای 
برای ۲  دارند نشان می دهد در مجموع  پرداخت مشاغل خانگی نقش 

هزار ۴۸۸ نفر مجوز صادر شده است.
بانک رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست  وزیری راد گفت: عملکرد سه 
خانگی  مشاغل  از  حمایت  قانون  منابع  محل  از  می دهد  نشان  بانک 
سال ۱۴۰۱ تاکنون در استان قم حدود ۳۶۶ میلیارد ریال تسهیالت به 
متقاضیان پرداخت و برای یک هزار و ۵۲ نفر اشتغال ایجاد شده است.

تفاهم نامه  انعقاد  محلی،  بازارچه های  و  نمایشگاه  برگزاری  افزود:  وی 
زنان  اقتصادی  توانمندسازی  راه  در  دانشگاهی  جهاد  با  همکاری 
سرپرست خانوار بهره مند از تسهیالت مشاغل خانگی، پیگیری موضوع 
نسبت  سال جاری  در  استان  خانگی  مشاغل  تسهیالت  سقف  افزایش 
برای فروش  بازار های جدید  پیدا کردن  به  به سال های گذشته و کمک 
محصوالت تولید شده از دیگر اقدام های صورت گرفته توسط اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در زمینه حمایت از مشاغل خانگی است.
وی ادامه داد: در راستای تحقق هدف های تعیین شده طرح، وضعیت 
خانگی  مشاغل  از  حمایت  برای  یافته  اختصاص  تسهیالت  پرداخت 
صورت  به  بخش،  این  در  شده  ایجاد  اشتغال  و  عامل  بانک های  توسط 
مستمر توسط کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

می شود. گزارش  استان  ارشد  مسئوالن  به  و  رصد 

خبـر

گفت:  قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل     ◄
گاز  بهای  گاز،  شرکت  پیشنهادی  بسته  براساس 
مصرف  گاز  مترمکعب   ۲۲۰ ماه  در  که  مشترکانی 

می شود. رایگان  می کنند 
مرتضی  قم،  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بسته  به  اشاره  با  استان  گاز  عامل  مدیر  خوش لهجه 
تشویق خوش مصرف ها  برای  این شرکت  پیشنهادی 
گاز  بهای  پیشنهادی،  بسته  این  براساس  گفت: 
مصرف  گاز  مکعب  متر   ۲۲۰ ماه  در  که  مشترکانی 

می شود. رایگان  می کنند 
مدت  به  نسبت  که  هم  مشترکانی  افزود:  وی 
در مصرف  تا چهارده درصد  ده  مشابه سال گذشته، 
در  تخفیف  از  درصد   ۴۵ تا  کنند  جویی  صرفه  گاز 

می شوند. برخوردار  گاز  بهای 
گاز  قبوض  مبلغ  اینکه  بیان  با  لهجه  خوش 
تا  چهارم  پلکان  در  مصرف  لحاظ  از  که  مشترکانی 
می یابد  افزایش  درصد   ۳۰ میزان  به  هستند  ششم 
و  درصد   ۵۰ دهم  تا  هفتم  پلکان  مشترکان  گفت: 
پرمصرف  بسیار  که  دوازده  تا  یازده  پلکان  مشترکان 
تا   ۵ مکعب،  متر  هر  ازای  به  می شوند  محسوب 
افزوده  آن ها  گاز  قبوض  بهای  به  تومان  هزار   ۶

. د می شو
طبق  اینکه  بیان  با  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
عمومی،  مراکز  در  هوا  دمای  باید  ابالغی  بخشنامه 
سانتیگراد  درجه   ۲۱ تا   ۱۸ بین  تجاری  و  اداری 
میزان  همواره  شرکت،  این  بازرسان  افزود:  باشد، 

مصرف گاز در مراکز اداری، عمومی و تجاری استان 
۵۰ مرکز  گاز  تاکنون  که  قرار می دهند  پایش  مورد  را 

کردند. دریافت  اخطار  هم  مرکز   ۶۰۰ و  قطع 
خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  میزان  لهجه  خوش 
به  توجه  با  گفت:  و  خواند  مطلوب  استان  در  را 
شدن  فعال  و  روستا ها  در  گازرسانی  شبکه  توسعه 
سال  به  نسبت  استان  در  گاز  مصرف  میزان  صنایع، 

است. داشته  افزایش  درصد  دهم   ۷/۳ گذشته 
اشاره  با  همچنین  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
گاز  مصرف  گفت:  ایران  در  گاز  مصرف  وضعیت  به 
۵/۵ برابر استاندارد جهانی است و به طور  ایران  در 
که  ترکیه  به کشور  گاز کشورمان نسبت  مثال مصرف 

► است.     بیشتر  برابر   ۳ دارد،  مشابه  وضعیتی 

◄    مدیر بهره برداری شرکت گاز استان قم با اشاره 
جدید  نرخ  خصوص  در  دولت  هیئت  اخیر  مصوبه  به 
برای  پله   12 مصوبه  این  در  گفت:  گاز  مصرف  تعرفه 
که  مشترکانی  برای  تعرفه  که  شده  تعیین  گاز  مصرف 
مصرف گاز آنان بین پله اول تا سوم است، هیچ تغییری 

کرد. نخواهد 
خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در  پاکدامن  علی 
به  گاز  شرکت  اینکه  بیان  با  بازار،  سالم  خبری  پایگاه 
اظهار  دارد  را  وظیفه خطیری  گاز  تامین  متولی  عنوان 
داشت: شرکت ملی گاز کشور بر حسب وظیفه ای که 
داشته طی این سال ها توانسته است به خوبی به این 
در  مشکلی  کوچکترین  تاکنون  ما  و  کند  عمل  وظیفه 
ایم،  نداشته  و خانگی  کنندگان صنعتی  بخش مصرف 

تهدید است. و هم یک  این خود هم یک فرصت  که 
به عنوان یک  بابت که گاز  این  از  وی گفت: فرصت 
انرژی ارزان جایگزین سوخت هایی که آالیندگی دارند 
در اختیار صنایع و مصارف خانگی قرار گرفته و تهدید از 
این بابت که شهروندان به مرور زمان فراموش کرده اند 
که باید رعایت الزم را داشته و قدر این نعمت را بدانند.

 مدیر بهره برداری شرکت گاز قم با تاکید بر اهمیت 
افزود: در فصول سرد مصرف  صرفه جویی مصرف گاز 
این  در  نیاز است  که  رود  باال می  به دالیل مختلف  گاز 
ویژه  توجه  گاز  بهینه  مصرف  به  شهروندان  خصوص 

باشند. داشته 
  وی در ادامه اظهارات خود بیان داشت: متاسفانه 
علی رغم اعالم ناترازی شدید گاز در ایام سرد، استفاده 
مراکز  توسط  روباز  محل های  در  گرمایشی  وسائل  از 
انجام  فست فودی ها  و  رستوران ها  ویژه  به  تجاری 

می شود،
پایش  اکیپ های  گفت:  خصوص  این  در  پاکدامن   
شرکت گاز استان قم طبق قانون در مرحله اول نسبت 
به صدور اخطار به مراکز متخلف اقدام نموده و در نوبت 
قطع  به  نسبت  موضوع،  رعایت  عدم  صورت  در  دوم 

کرد. خواهند  اقدام  گاز  جریان 
 وی با بیان اینکه ایران به عنوان دومین کشور دارای 
در جهان  گاز  کننده  تولید  و سومین کشور  گاز  مخازن 

به شمار می رود تصریح کرد:متاسفانه بزرگترین مصرف 
در  ایران  گاز  مصرف  سرانه  و  هستیم  نیز  گاز  کننده 

باالست. بسیار  کشورها  سایر  با  مقایسه 
دیگری  بخش  در  قم  گاز  شرکت  برداری  بهره  مدیر   
درصد   ۹۹ از  بیش  کرد:  اضافه  خود  ازگفتگوی 
شهروندان قمی از گاز به عنوان تامین انرژی بهره می 
یک  جز  به  خانوار  بیست  باالی  روستاهای  تمام  و  برند 

برخوردارند. گاز  نعمت  از  مورد 
 مدیر بهره برداری شرکت گاز قم با اشاره به مصوبه 
اخیر هیئت دولت در خصوص نرخ جدید تعرفه مصرف 
گاز گفت: در این مصوبه ۱۲ پله برای مصرف گاز تعیین 
شده که تعرفه برای مشترکانی که مصرف گاز آنان بین 

پله اول تا سوم است، هیچ تغییری نخواهد کرد.
 وی همچنین ادامه داد: اما پله چهارم تا ششم ۳۰ 
درصد افزایش و پله هفتم تا دهم ۵۰ درصد افزایش را 
نسبت به تعرفه قبلی داشته اند. همچنین تعرفه پله های 
یازدهم و دوازدهم عددهای ثابت ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان 

به ازای هر متر مکعب تعیین شده است.
مشترکین  گاز  جریان  قطع  خصوص  در  پاکدامن   
ارائه  توضیحاتی   ... و  ادارت  خانگی،  از  اعم  پرمصرف 
عمومی  اماکن  و  ادارات  دمای  پایش  طرح  اجرای  از  و 

داد خبر 
تمامی  وزیران،  هیات  ابالغیه  اساس  بر  گفت:  وی   

ادارات، بانک ها، مراکز فرهنگی، آموزشی و سایر اماکن 
 ۱۸ روی  را  خود  محیط  دمای  تا  هستند  ملزم  عمومی 

کنند. تنظیم  سانتیگراد  درجه 
اینکه سیاست شرکت گاز قم، قطع گاز  با بیان   وی 
بهینه  مصرف  و  صحیح  رعایت  بر  تاکید  بلکه  نیست 
شهروندان  کرد:  عنوان  باشد  می  مشترکین  توسط  گاز 
عزیز با رعایت یک سری نکات ساده و کم هزینه، عالوه 
از نعمت گاز طبیعی در حد مطلوب بهره مند  بر آن که 
حد  تا  را  خود  مصرف  هزینه های  می توانند  می شوند؛ 

دهند. کاهش  زیادی 
استان  عمومی  اماکن  و  ادارات  به  همچنین  وی   
هشدار داد در صورتی که دمای محیط کارشان بیش از 
۱۸ درجه سانتی گراد باشد؛ به آنها اخطار داده می شود 
تعهد کتبی  انجام  و  الگوی مصرف  رعایت  و در صورت 

گاز ان ها مجدد وصل خواهد شد.
خصوص  در  نکاتی  بیان  با  همچنین  پاکدامن   
سیاست های تشویقی و تنبیهی دولت برای مشترکین 
گاز گفت: تمام سیاست دولت و شرکت ملی گاز تاکید 

است. انرژی  این  بهینه  مصرف  بر 
کرد:  تصریح  قم  گاز  شرکت  برداری  بهره  مدیر   
مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
پلکان  آنها در  بهزیستی در صورتی که مصرف  سازمان 
► اول تا سوم باشد؛ گازبهای آنها رایگان خواهد بود.  

قاسم  حاج  دختران  بزرگ  اجتماع  آیین      ◄
با دهه بصیرت در  موسوم به جان فدا امروز همزمان 

شد. برگزار  قدس  مصالی 
موسوم  قاسم  حاج  دختران  بزرگ  اجتماع  آیین 
بصیرت  دهه  با  همزمان  ماه  دی   ۱۸ فدا،  جان  به 
مصالی  در  قمی  دختران  از  کثیری  جمع  حضور  با 

شد. برگزار  قم  شهر  قدس 
آیین به همت جبهه مردمی  این  به گزارش ایسنا، 

ذاکریان  عباس  حضور  با  و  سلیمانی  مکتب  پیروان 
سپاه  فرمانده  موحد  محمدرضا  سردار  قم،  فرماندار 
این  مسئوالن  از  دیگر  برخی  و  ابیطالب )ع(  بن  علی  

یافت. ترتیب  استان 
مبارک  تمثال های  که  آیین  این  در  دختران حاضر 
سردار  شهید  انقالب،  معظم  رهبر  امام )ره(،  حضرت 
در  را  اسالمی  جمهوری  پرچم های  و  سلیمانی 
بر  مرگ  و  یامهدی  یازهرا،  فریادهای  داشتند،  دست 

سردادند. منافق  بر  مرگ  و  اسرائیل  بر  مرگ  آمریکا، 
عهد  شهیدم،  رفیق  سرودهای  همخوانی  با  آنان 
سرود  گروه های  توسط  که  سربازی،  عهد  و  فاطمی 
والیت  و  شهیدان  انقالب،  آرمان های  با  شد،  اجرا 

بستند. دوباره  عهدی  فقیه 
طی  آیین  این  در  قم  سپاه  هنری  فرهنگی  معاون 
از  تر  عزیز  رهبر  رکاب  پای  ما  کرد:  اظهار  سخنانی 
دست  به  را  پرچم  این  تا  آمده ایم  و  هستیم،  جانمان 

برسانیم. )عج(  زمان  امام  یعنی  آن  اصلی  صاحب 
از  افزود:  همچنین  بادینلو  هادی  سرهنگ 
این  با  قلبی  پیوند  بخیری  عاقبت  شئون  باالترین 
و  والیی  نظام  سکان  امروز  که  است  مقتدری  حکیم 
پرچم هایی  با  ما  دختران  و  دارد،  دست  در  را  الهی 
بر  که  چادری  این  با  و  درآورده اند،  اهتزاز  به  که 
اعالم  پرچم ها  این  رساندن  برای  دارند،  سرهایشان 

► می کنند.   آمادگی 

مدیرعاملشرکتگازاستانپاسخداد:

● گازچهکسانیدرقمرایگانمیشود؟●

مدیربهرهبرداریشرکتگازقمعنوانکرد:

● گرانیگازتنهابرایمشترکینپرمصرف●

● آییناجتماعبزرگدخترانحاجقاسمدرقمبرگزارشد●

تأکیدبرمصرفبهینهگازدرفصلسرد

ذوالنوری:

● دولترئیسیبامشکالتساختاریروبرواستونیازمندیکساختارشکنیاست●



◄     طبق مصوبه شورای اداری، نهضت ملی 
فراوان  قوس های  و  کش  از  پس  قم  در  مسکن 
ساخته  ویالیی  و  آپارتمانی  از  ترکیبی  صورت  به 
سئوال  این  متقاضیان  برای  ولی  شد  خواهد 

می شود؟ خیر  به  ختم  پرونده  آیا  که  است 
هیفاء پردل: مسکن آشفته بازاری است که هر 
چند از گذشته حال و روز خوبی نداشته اما این 
روزها به نظر حال وخیمی دارد؛ اگر به آمارهای 
نگاه   ۱۴۰۱ سال  پاییز  اوایل  طی  مرکزی  بانک 
واحد  مترمربع  هر  قیمت  می شویم  متوجه  کنیم 
مسکونی ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است که 
نشان از افزایش قیمت شدید دارد و طبق گفته 
در  مسکن  فروش  و  خرید  قم  امالک  مشاوران 
این شهر حال و روز خوشی ندارد، اجاره بها هم 
مالکان  برخی  سوی  از  آشفتگی ها  این  وجود  با 
نجومی حساب می شود که دود آن به چشم قشر 

کم درآمد و مستأجران می رود.
از وضعیت  بازار مسکن نشأت گرفته  وضعیت 
اقتصاد کشور است اما غفلت دولت های قبلی از 
ساخت مسکن و درنتیجه به طبع پیشی گرفتن 
تقاضا نسبت به عرضه مسکن عاملی شده است 
که هم زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم این 
دولت برای ساخت شش میلیون واحد مسکونی 
با  و  باشد  عقب  مسکن  ساخت  ملی  برنامه  از 

شود. روبرو  چالش هایی 

مسکن دولتی برای مردم
اشتباهات  از  قبلی  دولت های  زمانی 
و  می گفتند  قصه ها  مهر  مسکن  طرح  اجرای 
مسکن  اجتماعی  طرح  اجرای  مجری  را  خود 
کاغذها  روی  بر  تنها  که  طرحی  می نامیدند؛ 
و  فراز  از  جدای  مهر  مسکن  ملی  طرح  ماند. 
اقشار  از  تعدادی  توانست  اما  آن  نشیب های 
کم درآمد و زوج های جوان را خانه دار و زیر یک 
سرپناه ایمن از آشفتگی بازار مسکن ایمن سازد.
بازار مسکن آشفته بازاری است که هر چند از 
گذشته حال و روز خوبی نداشته اما این روزها به 

نظر حال وخیمی دارد
چهار  ساخت  سیزدهم  دولت  شعار  مهم ترین 
کشور  کل  در  سال  چهار  طی  مسکن  میلیون 
درآمد  کم  اقشار  برای  طرح  این  ویژه  به  بود؛ 
امیدواری هایی داشت تا برای همیشه از کابوس 
با گذشت بیش  اجاره نشینی راحت شوند حال 
این  هنوز  دولت  چهارساله  عمر  از  سال  یک  از 
طرحی  است؛  روبرو  نشیب هایی  و  فراز  با  طرح 
که با چالش هایی از جمله نبود تسهیالت بانکی، 
هم چنین  و  برنامه ریزی  در  اشتباهاتی  و  زمین 
مشکالت افزایش قیمت مصالح ساختمانی روبرو 
است در حالی که در مسکن مهر زمین با قیمت 
مناسب و حتی تعاونی ها و یا خیرین مسکن ساز 

داشتند. همکاری  طرح  این  ساخت  برای 

دورنمایی از وضعیت مسکن ملی در قم
راه  کل  اداره  توسط  شده  ارائه  آمار  طبق 
هزار   ۱۳۲ از  بیش  تاکنون  قم  شهرسازی  و 
که  کرده اند  ثبت نام  قم  در  مسکن  متقاضی 
بودن  واجدالشرایط  از  حاکی  اولیه  برآوردهای 
حدود ۹۰ هزار نفر از آنان است. در قم به موازات 
ثبت نام  مرحله   ۷ تاکنون  دیگر  استان های 
فازهای  این  البته  که  است  شده  انجام   مسکن 
و  بوده  ثبت نام  زمان  و  مرحله  به  ناظر  هفت گانه 

نیست. واحدی  و  خاص  پروژه  معنای  به 
گرفته  صورت  برنامه ریزی های  اساس  بر 
انجام   ۹۸ سال  آبان ماه  که  طرح  این  اول  فاز 
که  داشته  متقاضی  نفر   ۴۰۰ و  هزار  چهار  شد 
به  فاز  این  متقاضیان  تمام  مسکونی  واحدهای 
پروژه  نام  با  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  همت 
ساخته  می بایست  پردیسان  منطقه  در  »زیتون« 
از   ۹۸ اسفندماه  یعنی  دوم  فاز  در  اما  شود 
متقاضیان برای سکونت در شهر جدیدی به نام 

شد. نام  ثبت  مرکزی  استان  در  امیرکبیر 
تاکنون بیش از ۱۳۲ هزار متقاضی مسکن در 
قم ثبت نام کرده اند که برآوردهای اولیه حاکی از 
آنان  از  نفر  هزار   ۹۰ حدود  بودن  واجدالشرایط 

است
بود  انتظار  از  دور  قمی ها  برای  امر  این 
هکتاری   ۵۶۰ اراضی  الحاق  و  پیگیری  با  و 

و  قم  شهر  در  متقاضیان  این  برای  شد  مقرر 
بر  و  شود  احداث  مسکن  اطراف  شهرهای  یا 
اراضی  در  انجام شده  پیش بینی های  اساس 
ابتدای  و  پردیسان  منطقه  مقابل  هکتاری   ۵۶۰
مسکونی  واحد  هزار   ۳۵ حدود  ورجان  جاده 
احداث خواهد شد که برای متقاضیان فاز شش 

بود. خواهد  پنج  فاز  باقی مانده  و 
عملیات اجرایی مسکن ها در قم

در  ۵۶۰ هکتاری  پروژه  نظر می رسد  به  حال 
جاده پردیسان - ورجان با ظرفیت ۳۵ هزار واحد 
این طرح در  اراضی  از مهمترین  به عنوان یکی 
است  فونداسیون  اجرای  و  خاک برداری  حال 
روند  بر  مستمری  نظارت  و  پایش  همچنین  و 
آماده سازی آن حاکم است؛ ولی با الحاق اراضی 
۵۶۰ هکتاری گره تازه ای بر سر اجرای این طرح 
بین  استان  مسئوالن  که  این  آن  و  شده  ایجاد 

هستند. درگم  سر  ویالیی  و  آپارتمان سازی 
جلسه  دهمین  در  یکشنبه  روز  قم  استاندار 
شدن  باز  از  خبر  باالخره  استان  اداری  شورای 
و  داده  مسکن  ملی  نهضت  اجرای  کور  گره 
معتقد است که با توجه به اراضی ۵۶۰ هکتاری 
نهضت  دارد  وجود  استان  در  که  ظرفیتی  و 
ترکیبی  صورت  به  می توان  را  مسکن  ملی 
نهضت  و  اجرا  ویالیی  و  آپارتمان سازی  از 

برد. پیش  را  مسکن سازی 

برای  می گوید:  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
و حل  قم  در  ملی مسکن  بررسی وضعیت طرح 
و  راه  وزرای  با  جلسه  چندین  ما  آن  مشکالت 
مرحوم  با  جلسه  چند  که  داشتیم  شهرسازی 
فعلی  وزیر  هم چنین  و  اسبق  وزیر  قاسمی 
بحث هایی برای نحوه اجرا صورت گرفته است و 

شد. داده  هم  نظراتی 
هزینه های  کاهش  برای  باید  افزود:  وی 
ساخت و ساز و هم چنین قیمت تمام شده زمین 
دستگاه های  سازی،  ویالیی  و  طرح  این  در 
اجرایی همکاری کنند. ما مخالف ویالیی سازی 
می توان  استان  ظرفیت های  طبق  ولی  نیستیم 
و  آپارتمانی  صورت  به  و  ترکیبی  را  طرح  این 

ساخت. ویالیی 
ثبت نام 130 هزار نفر برای مسکن ملی

به گفته استاندار قم برای این طرح ۱۳۰ هزار 
هزار   ۶۴ فقط  که  کرده اند  نام  ثبت  قم  در  نفر 
نفر آنها واجد شرایط هستند و از این تعداد ۳۰ 
واریز  را  اولیه  آورده  تومان  میلیون   ۴۰ نفر  هزار 
نفر  اراضی ۵۶۰ هکتاری ۳۰ هزار  کرده اند؛ در 
اسکان خواهند یافت و قرار شد تا در این منطقه 
در  و  ساخته  آپارتمانی  صورت  به  ساختمان ها 
نیازهای  و  شود  حل  سابق  مشکالت  حال  عین 

گیرد. قرار  توجه  مورد  اجتماعی  زندگی 
مسئوالن برای اجرای کامل طرح نهضت ملی 

مسکن در استان قم وظیفه دارند برای ۶۳ هزار 
می تواند  که  دستگاهی  هر  و  بسازند  خانه  نفر 
ساز  و  ساخت  تا  بگذارد  اختیار  در  زمین  باید 

یابد ادامه 
باید  تعاونی  شرکت های  کرد:  عنوان  وی 
امر  این  که  شوند  داده  ورود  مسکن  ساخت  در 
موجب کاهش قیمت تمام شده می شود و تالش 
در این عرصه باید به سمت کاهش قیمت ساخت 
در  طرح  این  کامل  اجرای  برای  مسئوالن  برود. 
خانه  نفر  هزار   ۶۳ برای  دارند  وظیفه  استان 
زمین  باید  می تواند  که  دستگاهی  هر  و  بسازند 
ساز  و  ساخت  تا  بگذارد  اختیار  در  را  نیاز  مورد 
این  در  باید  شهرسازی  و  راه  اداره  و  یابد  ادامه 
احداث  برای  الزم  زمین  تا  باشد  پیشگام  عرصه 
تقاضاها  مابقی  برای  ویالیی  ساختمان های 

شود. فراهم  و  شناسایی 
افزایش  جمله  از  گره هایی  است؛  گفتنی 
مسکن؛  بازار  به  توجه  با  افزوده  ارزش  قیمت 
و  تسهیالت  ارائه  در  بانک ها  همکاری  عدم 
فراهم سازی  در  مردم  توانایی  عدم  هم چنین 
اجرای  سر  بر  که  است  مشکالتی  اولیه  آورده 
باید  نظر  به  و  دارد  وجود  مسکن  ملی  طرح 
خیرین  هم چنین  و  تعاونی  شرکت های 
کار  پای  طرح  این  اجرای  برای  مسکن ساز 

 ► قم  بازار  بیایند./  باشند 
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تولید  سلفچگان  درمان  دارو  شرکت  عامل  مدیر      ◄
زخم  حوزه  در  بفرد  منحصر  بعضْا  و  موثر  بسیار  داروهای 
اعم  جلدی  و  تنفسی  بیماری های  زنان،  بیماری های  و 
بزودی  و  موضعی  محلول های  و  دامپزشکی  و  انسانی  از 
محلول،  بصورت  مختلف  اشکال  در  گوارشی  داروهای 
تولیدی  داروهای  جمله  از  کپسول  و  شربت  و  کرم  و  پماد 

کرد. معرفی  بنیان  دانش  شرکت  این  توسط 
به  و  تولید  موضوع  به  پرداختن  اهمیت  به  توجه  با 
واقعی  رشد  اساس  که  بنیان  دانش  های  تولید  خصوص 
انسانی  نیروی  و  اقتصادی  فنی،  های  عرصه  در  کشور 
ایجاد  به  اقدام  سال  ابتدای  از  ایسنا  خبرگزاری  است، 
به  مختلف  های  زمینه  در  استان  نخبگان  معرفی  فضای 

دارد. آوران  فن  ویژه 
موفق  های  شرکت  معرفی  رویکرد  ادامه  راستای  در 
به  بنیان  دانش  محصوالت  ارایه  و  تولید  زمینه  در  قمی 
در  گفتگو  این  متن  رفتیم.  تولیدگران  این  از  یکی  سراغ 

است: آمده  ذیل 
فعالیت  مورد  در  و  کنید  معرفی  را  خودتان   .1
دهید؟ ارائه  را  توضیحاتی  آن  تولیدات  و  شرکت 

علی شریعتمداری مدیر عامل شرکت داروسازی دانش 
بنیان دارو درمان سلفچگان از موسسین و اعضای هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت هستم و از سال ۱۳۷۹ در حوزه 

دارویی کشور آغاز به فعالیت نمودیم.
ساله   ۵۰ قدمتی  کشورمان  دارویی  صنعت  باینکه  نظر 
این  ایران  اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی  با  و  دارد 
صنعت توسعه چشمگیری یافته و منجر به خودکفائی ۹۳ 
درصدی در نیاز داخل به انواع دارو در کشور شده است و 
کشور  داروئی  نخبگان  اخیر  سال   ۱۵ تالش های  وجود  با 
آبزیان  و  طیور  و  دام  انسان،  مصرف  مورد  داروهای  تولید 
توسعه  نیازمند  صنعت  این  یافته،  قبولی  قابل  گسترش 

است. کیفی  و  کمی 
تاسیس   ۱۳۷۹ سال  در  سلفچگان  درمان  دارو  شرکت 
کنسرسیوم  ایجاد  رسید،  بردای  بهره  به   ۱۳۸۶ سال  در  و 
سال  سلفچگان  درمان  )دارو  بنیان  دانش  شرکت های 
۱۳۷۹ و پارس ایمن دارو سال ۱۳۸۶ و  پارس کات سال 

۱۳۸۱( با هدف تولید انواع داروهای انسانی و دامپزشکی 
محصوالت  و  دارویی  گیاهان  پایه  بر  آرایشی  محصوالت  و 
مساحت  به  زمینی  در  نوین  فناوری های  با  بهداشتی 
و  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  مربع  متر   ۱۳۵۰۰
همچنین در سال ۱۳۹۱  در شهرک صنعتی صفادشت به 

نمود. ایجاد  را  مربع  متر   ۱۴۰۰ مساحت 
شرایط  از  برخورداری  با  شرکت  این  تولید  سالن های 
تحت   PIC/s المللی  بین  استانداردهای  تحت   GMP
کشور  دامپزشکی  سازمان  و  دارو  و  غذا  سازمان  نظارت 
 R&D گروه  ایجاد  با  و  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
علمی  هیئت  اعضاء  و  دانشمندان  و  محققین  از  متشکل 
تهران  پزشکی  علوم  مدرس،  ترییت  تهران،  دانشگاه های 
گردید. ساخت  پروانه    ۷۰ از  بیش  اخذ  به   موفق  ایران  و 
بازارهای  به  همزمان  و  داخلی  بازار  به   ۱۳۸۶ سال  از 
است  سال   ۱۴ به  قریب  و  نموده  ورود  منطقه  کشورهای 
از صادرکنندگان موفق کشور می باشد دو سال پی در پی 
حوزه  در  سال ها  این  طی  است  شده  نمونه  کننده  صادر 

داروهای  انواع  زخم،  گیاهی  پمادهای  انواع  انسانی 
دامپزشکی، انواع فرآورده های آرایشی، انواع فرآورده های 
بهداشتی در اشکال مختلف را به تولید انبوه رسانده است 
کشورهای  در  را  خویش  تولیدی  محصوالت  از  تعدادی  و 
اندونزی  و  مالزی  افغانستان، عمان،  یمن،  عراق، سوریه، 
ترکیه،  ایتالیا،  کانادا،  کشورهای  در  و  است  نموده  ثبت 
باشد  می  ثبت  حال  در  نیز  روسیه  و  آذربایجان  سنگاپور، 
ایرانی  دانشمندان  و  محققین  واالی  همت  به  و  بزودی  و 
و  افزوده  خود  سبد  به  را  جدید  محصول  قلم   ۱۷ از  بیش 

نمود. خواهد  خارجی  و  داخلی  بازار  وارد 
با  فناور  و  توسعه  به  رو  شرکتی  عنوان  به  همچنین 
بهداشت  وزارت  دارو  و  غذا  سازمان  مطلوب  همکاری 
و  کشور  دامپزشکی  سازمان  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
مراکز علمی و دانشگاهی و دیگر مراجع ذیصالح و محققان 
کشور از سال ۱۳۹۱ در اقدامی نو تولید داروهای گیاهی 
مورد مصرف انسان را در برنامه خود قرار داد و موفق شد 
طی سال های اخیر با تولید انواع پمادهای درمانی انسانی 

انحصاری  و  ابداعی  فرمول های  با  دامپزشکی  داروهای  و 
که پس از تست های بالینی صاحب پروانه وزارت بهداشت 
بنیان  دانش  شرکت  بعنوان   ۱۳۸۷ سال  از  است  گردیده 
و  علم  پارک  تأسیس  اولیه  سال های  همان  از  و  معرفی 

درآید. آن  عضویت  به  قم  استان  فناوری 
و  کیفیت  افزایش  بر  عالوه  است  تالش  در  همچنین 
اثر گذاری بیشتر محصوالت فعلی خود و با بهره گیری از 
آخرین نتایج محققان داخلی و خارجی داروهای جدیدی 
را تولید و وارد بازار کشور و کشورهای منطقه و دور دست 

بنماید.
2. در مورد اعضای شرکت نیز توضیح دهید؟

اعضای شرکت متشکل از اساتید دانشگاه های مختلف 
و محققین و فناوران مختلف و فارغ التحصیالن رشته های 
می  نیاز  مورد  رشته  دیگر  و  کاربردی  شیمی  و  داروسازی 

باشند.
دانش  شرکت  توسط  تولیدی  داروهای  مورد  در   .3

دهید؟ ارائه  را  بیشتری  توضیحات  خود  بنیان 
در  بفرد  منحصر  بعضْا  و  موثر  بسیار  داروهای  تولید 
و  تنفسی  بیماری های  زنان،  بیماری های  و  زخم  حوزه 
جلدی اعم از انسانی و دامپزشکی و محلول های موضعی 
بصورت  مختلف  اشکال  در  گوارشی  داروهای  بزودی  و 
داروهای  جمله  از  کپسول  و  شربت  و  کرم  و  پماد  محلول، 

است. بنیان  دانش  شرکت  این  توسط  تولیدی 
و  سمت  به  رفتن  برای  شما  مهم  و  اصلی  .دلیل   4
ایده  این  زمانی  چه  از  و  بوده  چه  فعالیت  این  سوی 
زمینه  این  در  تحقیقاتی  چه  و  رسیده  شما  ذهن  به 

؟ شتید ا د
تولید از فعالیت های اقتصادی نسبتْا پایدار است، علی 
مولد  دلیل  به  آن  پیرامون  بسیار  و  عدیده  مشکالت  رغم 
بودن موجب کاهش وابستگی کشور و اشتغال و همچنین 
گستراندن سفره ای برای معاش جوانان این مرز بوم است. 
خصوصْا تولید داروهای گیاهی عاملی است برای کاهش 
آالم مردم و عاملی است برای بهبود بیماری ها با کمترین 
عوارض خصوصْا این که منابع تأمین مواد اولیه آن عمومْا 
کشورمان  پژوهشگران  و  محققین  تالش  حاصل  و  داخلی 

باشد. می 
نیز  فعالیت  این  به  مربوط  های  هزینه  مورد  5.در 

دهید؟ توضیح  ما  برای 
از  اعم  را  خود  خاص  های  هزینه  فعالیتی  هر  طبعتْا 
مادی و معنوی دارد و با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی 
مهمترین  از  مالی  منابع  تحریم  وضعیت  در  آنهم  کشور 
این  در  فعالیت  است.  کشور  داروی  صنعت  چالش های 
حوزه پر هزینه و پر چالش و اصطالحْا عبور از هفت خان 

است. شیرین  لکن  است 
6.در مورد حمایت های پارک های علم و فناوری نظر 

شما چیست؟
جهت  حداقلی  بستر  ایجاد  در  بسزایی  نقش  پارک ها 
نوظهور  و  بومی  دانش  و  فناوری  بر  مبتنی  فعالیت  آغاز 
به  عالقمندان  اولیه  حرکت  در  بسزایی  کمک  و  دارند 
تبدیل دستاورد به محصولی تجاری می کنند فلذا پارک ها 
پرتاب  و سکوی  فعالین  در جای خود کاهنده هزینه های 

باشند. می  روشن  های  افق  به 
مواجه  مشکالتی  چه  با  فعالیت  زمینه  ۷.در 

؟ هستید
مشکالت  با  همراه  ما  کشور  در  فعالیتی  هر  کلی  بطور 
دستگاه های  الزامات  از  گذر  معضل  است  ای  عدیده 
ارزش  مستمر  کاهش  کمبودها،  از  گذر  و  حاکمیتی 
و  الساعه  خلق  و  پاگیر  و  دست  قوانین  کشور،  ملی  پول 
نوسان  پر  و  متغییر  بازارهای  و  مالی  تگناهای  تحمیلی، 
جمله  از  محصول  فروش  و  اولیه  لوازم  و  مواد  تامین  در 
مواجه  آن ها  با  فعالیت  مسیر  در  که  است  مشکالتی 

. هستیم
فعالیت های  گسترش  و  خود  کاری  آینده  برای   .8

دارید؟ نظر  در  را  برنامه ای  چه  شرکت 
توسعه  محصوالت،  به  بخشی  تنوع  خدا  امید  به 
خطوط  توسعه  خارجی،  بازارهای  توسعه  داخلی،  بازار 
و  داخلی  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده  با  تولید 
از  بهرمندی  و  تحقیقاتی  و  علمی  فعالیت های  گسترش 
دستاوردهای علمی کشور از برنامه های جدی این شرکت 

► باشد.     می 

مدیرعاملیکشرکتدانشبنیانقمیازتولیدداروهایزخموبیماریهایتنفسیخبرداد؛

● جهادفنآورانهبرایکاهشآالممردم●

90هزارقمیدرانتظارخانهدارشدن؛

● طرحساخت"نهضتملیمسکندرقم"چگونهعملیمیشود؟●

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۴۶ شماره  رأی  ۱ـ 
ششدانگ  اروجعلی  فرزند  فتحی  یعقوب  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۹۹۵
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۹۰/۶۸ مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی ۲۱۷۳ اصلی و ۲۱۷۳/۸۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت 

قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ۶۲ دفتر ۳۶۷ از پالک ۲۱۷۳/۸۵ 
اصلی و الباقی مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عروجعلی عزیزی 

)۱۵۴۶۲ الف  اصلی.)م   ۲۱۷۳ از پالک   ۴۷۸ دفتر   ۲۴ صفحه 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 

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

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ انتشارنوبت اول:  تاریخ 
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ انتشارنوبت دوم:  تاریخ 

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ـ رئیس  آبادی  عباس پور حسنی حجت 
دو قم
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)دوشنبه(  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر      ◄
در   ۱۳۵۶ دی   ۱۹ در  قم  مردم  تاریخی  قیام  سالروز  در 
تحول آفرین  حوادث  شهر،  این  مردم  از  جمعی  دیدار 
یا  و  درس آموز  بزرِگ  تجربیات  دارنده  بر  در  را  تاریخ 
نجات  به  اشاره  با  و  خواندند  الهی  سنت  یک  متضمن 
انقالب  پیروزی  با  امریکا  خونین  و  غارتگر  پنجه  از  ایران 
قبل  سال   ۴۳ در  کارتر  دستور  از  پس  گفتند:  اسالمی 
هر  از  آمریکایی ها  اسالمی،  جمهوری  سرنگونی  برای 
تحقق  برای  پروپاگاندا  و  تبلیغات  به خصوص  وسیله ای 
این  در  همچنانکه  اما  کرده اند  استفاده  هدف  این 
ملت  و  مانده اند  ناکام  شد  مشخص  هم  اغتشاشات 
همت  با  الهی،  فضل  به  کشور  مسئوالن  و  ایران  بزرگ 
شتاب  و  ضعف  نقاط  رفع  به  تحولی،  و  بزرگ  کارهای  به 
ادامه  خواسته ها  و  اهداف  تحقق  مسیر  در  بیشتر 

. هند می د
و  داشتن  نگه  زنده  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
ضروری  را  قم   ۵۶ دی   ۱۹ عظیم  حادثه  از  درس آموزی 
پرچمداری  به  که  عظیمی  نهضت  گفتند:  و  برشمردند 
شد،  آغاز  کشور  سراسر  در  قم  انقالبی  و  مؤمن  مردم 
از  ایران  کشیدن  بیرون  دیکتاتوری،  رژیم  سرنگونی 
هاضمه غرب و احیای هویت تاریخی و اسالمی کشور را 
و  دست  زیر  در  پهلوی  زمان  ایراِن  که  چرا  می کرد  دنبال 
امریکایی ها  نظامی  سیاسی-  تسلط  و  غلط  فرهنگ  پای 

بود. شده  له 
حوادث  و  ایام الله  کردن  کم رنگ  یا  کتمان  ایشان 
افزودند:  و  دانستند  باطل  جریان  راهبرد  را  تاریخی 
و حوادث  ایام الله  و ذکر  یاد  به  را  قرآن که همه  برخالف 
از  می خواهد  باطل  جریان  می خواند،  فرا  عظیم 
کند  جلوگیری  ایام  این گونه  هدایت بخشی  و  نورافشانی 
مانند  روزهایی  کتمان  یا  کردن  کم رنگ  برای  تالش  که 
شهید  تشییع  دی،   ۹ دی،   ۱۹ بهمن،   ۲۹ بهمن،   ۲۲
تالش  این  نمونه های  حججی،  شیهد  تشییع  و  سلیمانی 

. ست ا
مردم  سریع  عکس العمل  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
روز  همان  یعنی   ۵۶ دی   ۱۷ در  قم  اخالص  با  و  مؤمن 
خمینی  امام  به  نسبت  موهن  و  سخیف  مقاله ای  انتشار 
 ۱۸ روز  در  حرکت  این  گفتند:  پهلوی،  درباِر  دستور  به 
تبدیل  فراگیر  قیامی  به  دی   ۱۹ در  و  یافت  ادامه  دی 
و  برافراشت  را  انقالب  پرچم  اولین  افتخار  ُپر  قِم  و  شد 

آورد. به وجود  کشور  در  نورانی  مسیری 
خطرپذیری  تکلیف،  احساس  در  سرعت  ایشان 
حرکت  و  طاغوت،  خونخوار  و  سنگدل  رژیم  مقابل  در 
 ۱۹ قیام  ویژگی های  جمله  از  را  تردید  بدون  و  بهنگام 
که  حرکتی  هر  کردند:  تأکید  و  برشمردند  قم  مردم  دی 
مورد  اهداف  به  حتمًا  باشد  برخوردار  ویژگی ها  این  از 

می رسد. نظر 
نتیجه  درخشان  نمونه  را  مقدس  دفاع  انقالب،  رهبر 
جان  به  و  بهنگام  ورود  تکلیف،  احساس  از  ملت  گرفتن 
با  دیوانه  صدام  گفتند:  و  برشمردند  خطرات  خریدن 
و  ناتو  شوروی،  آمریکا،  پشتیبانی  و  فراوان  امکانات 

اما  کرد  حمله  ایران  تجزیه  هدف  با  و  مرتجع  کشورهای 
غلطی  هیچ  آنها  و  شد  پیروز  احزاب  جنگ  این  در  ایران 
جدا  کشور  خاک  از  وجب  یک  حتی  و  بکنند  نتوانستند 

. نشد
طاغوت  رژیم  پشت گرمی  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
مقاله  چاپ  در  جسارت  و  بی عقلی  علت  را  آمریکا  به 
روز  چند  گفتند:  و  خواندند  خمینی  امام  علیه  موهن 
قبل از ۱۹ دی، کارتر در تهران و در حالت مستی، ایران 
را جزیره ثبات نامیده بود اما این حمایت نتیجه ای نداد 
چرا که به فرموده قرآن، نتیجه اتکا به نیروی کفر چیزی 

نیست. شکست  جز 
در  آمریکا  باالی  بسیار  نفوذ  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
مبارزه  واقع  در  را  طاغوت  با  مردم  مبارزه  پهلوی،  رژیم 
سال  در  امام  تبعید  علت  افزودند:  و  خواندند  آمریکا  با 
که  بود  کاپیتاالسیون  قانون  به  ایشان  اعتراض   ،۱۳۴۳
مصونیت  ایران  در  جنایتی  هر  مقابل  در  آمریکایی  به 
و  کردند  قیام  نفوذی  چنین  مقابل  در  مردم  و  می داد 
ایران را نجات دادند که پایه دشمنی امریکا با ملت شد.
را جلوگیری  ۱۹ دی قم  نکته مهم دیگر حادثه  ایشان 
نهضت  مسیر  در  بی ریشه  و  مدعا  ُپر  افراد  نفوذ  از 
مشروطه،  در  کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  اسالمی 
سمت  به  نهضت  راه  شدن  کج  موجب  ناباب  افراد  نفوذ 
علت  به  اسالمی  انقالب  در  اما  شد  انگلیس  سفارت 
و  میدان  در  دینی  موّجه  شخصیت های  رنگ  پر  حضور 
کردن  همراه  و  مختلف  شهرهای  در  علما  پرچمداری 
گروههای  و  مخالفان  حتی  همه  نهضت،  با  مردم  دلهای 
عظیم  حرکت  مرعوب  کمونیست ها،  مانند  مختلف 
نجف  از  که  شدند  بزرگوار  امام  نهیب های  آن  و  مردمی 
ما  و  می انداخت  لرزه  به  را  دنیا  خود  طلبگی  درس  در  و 
درستی  به  نیز  را  شخصیت  آن  و عظمت  امام  حتی  هنوز 

. یم خته ا نشنا
نجات  و  انقالب  پیروزی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
دشمنی  اصلی  علت  را  آمریکا  سنگین  سلطه  از  ایران 
سندی  انتشار  به  اشاره  با  و  برشمردند  اسالمی  نظام  با 
مبنی  آمریکایی  معتبر  مرکز  یک  از  شده  طبقه بندی 
سرنگونی  برای  وقت  رئیس جمهور  کارتر  دستور  بر 
پیروزی  از  پس  ماه   ۱۰ فقط  هم  آن  اسالمی،  جمهوری 
سازمان  به  کارتر  سند،  این  اساس  بر  گفتند:  انقالب، 
سرنگون  را  اسالمی  جمهوری  که  می دهد  دستور  سیا 
کرده،  ذکر  سرنگونی  برای  که  راهبردی  اولین  و  کند 

است. تبلیغات  ابزار  از  استفاده 
به  زدن  ضربه  برای  تالش  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
از  اعم  اقدامات  از  مجموعه ای  وسیله  به  اسالمی  نظام 
تهدید، تحریم، جاسوسی، نفوذ، فشار حداکثری، ایجاد 
اسالم ستیزی  ایران ستیزی،  ایرانی،  ضد  اتحادهای 
طول  در  آمریکایی ها  مستمر  تالش  را  شیعه ستیزی  و 
همه  رأس  در  افزودند:  و  خواندند  گذشته  سال   ۴۳
وسیله  به  اسالمی  جمهوری  به  زدن  ضربه  کارها،  این 

است. بوده  تبلیغات 
به  البته معلوم است که دشمن موفق  افزودند:  ایشان 

اسالمِی  جمهوری  و  نشده  خود  شوم  نیت  کردن  عملی 
حتی  و  داخل  در  خود  مستحکم  ریشه های  با  امروز 
به  کارها  آن  اما  نیست  اول  روز  با  مقایسه  قابل  منطقه، 
کنونی  نقطه  از  جلوتر  می توانستیم  ما  و  زد  ضربه  کشور 

. شیم با

جنگ  با  مقابله  بر  کشور  توان  تمرکز  انقالب،  رهبر 
و  فشارها  با  مقابله  همچنین  و  ساله  هشت  تحمیلی 
و  دانستند  کشور  پیشرفت  شدن  ُکند  موجب  را  تحریم ها 
به صورت کامل  توان می توانست  آن  خاطرنشان کردند: 

شود. فقر  ریشه کنی  و  پیشرفت  سازندگی،  َصرف 
ناشی  ُکندی های  کردن  برطرف  و  جبران  ایشان 
کار  با  افزودند:  و  خواندند  ممکن  را  دشمنی ها  از 
خستگی ناپذیر  مجاهدت  و  اعتقاد،  و  ایمان  بیشتر، 
را  ضعف ها  بخش ها  همه  در  می توانیم  شبانه روزی  و 
دفاعی  علمی،  حوزه های  در  همچنانکه  کنیم  برطرف 
انجام  خوبی  جبران های  و  کارها  تولید،  از  بخش هایی  و 

است. شده 
از  دیگری  بخش  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
اخیر  اغتشاشات  طراحان  هدف  تحلیل  به  سخنانشان 
این  در  خارجی  دشمن  دست  گفتند:  و  پرداختند 
تا گفته می شود دخالت  اینکه  و  بود  کاماًل عیان  حوادث 
دشمن خارجی، عده ای آن را انکار می کنند و می گویند 

نیست. صحیح  است،  شما  تقصیر  حوادث  این 

غیرقابل  و  آشکار  نقش آفرینی  به  اشاره  با  ایشان 
اخیر  حوادث  در  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  اغماض 
این  در  دشمن  وسیله  مهمترین  کردند:  خاطرنشان 
فضای  طریق  از  وسوسه  و  تبلیغاتی  کار  اغتشاشات 

بود. عبری  و  عربی  غربی،  رسانه های  و  مجازی 

این طور  عده ای  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
مخالف  اغتشاشات  در  حاضر  افراد  که  می کردند  وانمود 
در  هستند،  کشور  اقتصادی  و  مدیریتی  ضعف های 
ضعف ها  کردن  برطرف  آنها  هدف  عکس،  بر  که  حالی 
بود. کشور  قوت  نقاط  بردن  بین  از  هدفشان  بلکه  نبود 
دادن  قرار  هدف  به  مسئله  این  تبیین  در  ایشان 
کردن  متوقف  کشور،  امنیت  همچون  قوتی  نقاط 
مراکز  کشاندن  تعطیلی  به  طریق  از  علمی  پیشرفت 
داخلی  تولید  رشد  کردن  متوقف  علمی،  و  تحصیلی 
رونق گیری  حال  در  مسائل  کردن  متوقف  همچنین  و 
اینکه  البته در  افزودند:  و  مانند گردشگری اشاره کردند 
نیست  شکی  دارد  وجود  معیشتی  و  اقتصادی  مشکل 
اغتشاش  و  زباله  سطل  زدن  آتش  با  مشکل  این  آیا  اما 
خیانت  کارها  این  تردید  بدون  می شود؟  حل  خیابانی 
برخورد  خیانت،  با  نیز  مسئول  دستگاههای  و  است 

می کنند. عادالنه  و  جدی 
دیگر  دو مسئله  به  پایانی سخنانشان  بخش  در  ایشان 
»جهاد  بر  مجدد  تأکید  اول  مسئله  کردند.  اشاره  نیز 

نقشه های  رأس  در  گفتند:  زمینه  این  در  که  بود  تبیین« 
است  پروپاگاندا  خودشان  قول  به  و  تبلیغات  بدخواهان، 
مختلف  زبانهای  از  حقایق  صحیح  تبیین  آن،  عالج  که 
کردن  برطرف  راه  که  چرا  است  نوآوری  و  ابتکار  با  و 
باتوم  نوجوان  و  جوان  ذهن  بر  اثرگذار  تبلیغاتِی  وسوسه 

است. روشنگری  و  تبیین  بلکه  نیست 
شدن  انجام  بر  تأکید  انقالب،  رهبر  پایانی  نکته 

بود. تحولی  و  بزرگ  کارهای 
را  اسالمی  انقالب  اصل  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 
سخت  گردنه های  از  کشور  دهنده  عبور  و  بزرگ  تحولی 
زمینه های  در  نیز  راه  ادامه  در  افزودند:  و  خواندند 
نیازمند  علم  و  امنیت  فرهنگ،  اقتصاد،  همچون  مختلف 
مبتکرانه  تحول  این  و  هستیم  تحولی  و  بزرگ  کارهای 
و  دانشگاهها  در  تالش  پر  جوانان  و  مسئوالن  وجود  با 

است. شدنی  و  ممکن  دیگر،  بخشهای 
طالب  و  مردم  راهپیمایی  و  تجمع  دی   ۱۹ قیام 
علیه  ای  مقاله  به  اعتراض  در   ۱۳۵۶ سال  در  قم  شهر 
روزنامه  در  شیعیان  مرجع  عنوان  به  خمینی)ره(  امام 
۲۰ دی  تا  و  آغاز  ۱۸ دی  از  اعتراض  این  بود.  اطالعات 
 ۱۹ ۱۹ دی رخ داد. قیام  به طول انجامید و اوج آن در 
علیه  مردم  اعتراض آمیز  حرکت های  سلسه  سرآغاز  دی 
نظام پادشاهی پهلوی است که منجر به انقالب اسالمی 

 ► شد.   ایران 
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و والدت  ازدواج  کاهشی  آمارهای      ◄
کارشناسان  گفته  به  که  است  حالی  در 
برای  معکوس  شمارش  جمعیت،  حوزه 
ایران  در  پیری  و  جمعیت  بحران  با  مقابله 
سال  یک  اگر  حتی  و  است  شده  شروع 
وجود  آن  جبران  امکان  برود  دست  از  هم 

ندارد.
قانون  تصویب  از  سال  یک  از  بیش 
می   جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
سیاست های  اتخاذ  با  که  قانونی  گذرد؛ 
ایجابی سعی در تشویق مردم در  و  سلبی 

داشت. فرزندآوری  و  ازدواج 
این  بندهای  و  مواد  که  ابتدا  در 
و  بندهای  از  برخی  شد  مطرح  قانون 
بود  شده  اتخاذ  آن  در  که  سیاست هایی 
داشت،  همراه  به  را  زیادی  مخالفت های 
محدودیت ها  که  بودند  معتقد  برخی  زیرا 
شده  بیان  آن  در  که  ممنوعیت هایی  و 
در  را  ثانویه ای  مشکالت  تواند  می   است 
کند؛  ایجاد  کشور  برای  آینده  های  سال 

و  کارشناسان  از  برخی  توضیح  با  اما 
جلوگیری  اهمیت  بر  مبنی  آنان  تاکیدات 
و  تصویب  قانون  این  جمعیت،  بحران  از 

شد. اجرایی 
در  تأخیر  مسکن،  مسئله  قانون  این  در 
بی رویه  استفاده  و  عقیم  سازی  ازدواج، 
اقتصادی،  مشکالت  پیشگیری،  اقالم  از 
جنین،  سقط  انواع  شیوع  و  زدایی  قبح 
آنان،  تربیت  و  فرزندان  آینده  از  نگرانی 
از  مشترک  زندگی  ادامه  به  اطمینان  عدم 
شد  بیان  جمعیت  رشد  مانع  علل  جمله 
نظر  در  مختلفی  راهکارهای  آن  برای  و 

شد. گرفته 
به  مسکونی  واحد  و  زمین  اعطای 
با  مادران  به  خودرو  اعطای  خانواده ها، 
متأهل  نیروهای  جذب  دوم،  فرزند  تولد 
مرخصی  تسهیالت  دستگاه ها،  در 
تومانی  میلیون   ۲۰۰ وام  عطای  زایمان، 
و  سال   ۲۵ زیر  )زوج  جوان  زوجین  به 
موارد  جمله  از   ... و  سـال(   ۲۳ زیر  زوجه 

نظر  در  قانون  این  در  که  است  تشویقی 
مختلف  دستگاه  های  و  است  شده  گرفته 

شدند. دار  عهده  را  آن ها  انجام 
قانون  این  عملکرد  میزان  بررسی  برای 
طرف  از  شده  اعالم  آمارهای  به  قم،  در 
کردیم؛  مراجعه  قم  احوال  ثبت  کل  اداره 
احوال  ثبت  طرف  از  شده  اعالم  آمارهای 
و  والدت  آمارهای  که  می دهد  نشان  قم 
است  مواجه  کاهش  با  همچنان  ازدواج 
 ۱۴۰۰ ابتدایی سال  ۹ ماه  برای مثال در 
به  قم  در  کودک   ۶۶۳ و  هزار   ۱۴ حدود 
سال  در  که  حالی  در  بودند،  آمده  دنیا 
به  کودک   ۶۶۶ و  هزار   ۱۳ حدود   ۱۴۰۱
به  نسبت  درصد   ۷ حدود  که  آمدند  دنیا 

است. داشته  کاهش  گذشته  سال 
منفی  صورت  به  آمارها  نیز  ازدواج  در 
ابتدایی  ماهه   ۹ در  که  حالی  در  و  است 
ازدواج   ۶۴۹ و  ۵ هزار  ۱۴۰۰ حدود  سال 
سال  ابتدای  ماه   ۹ در  بود  شده  ثبت 
ثبت  ازدواج   ۳۵۷ و  هزار   ۵ حدود  جاری 
درصدی   ۵ کاهشی  از  که  است  شده 

دهد. می  خبر  قم  در  ازدواج 
احوال  ثبت  مدیرکل  تیموری  منوچهر 
در   ۱۴۰۰ سال  ماه  دی  در  قم  استان 
دیداری عنوان کرده بود که آمار ازدواج و 
والدت در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ به 
ازدواج  و  افزایش  ۱۷ درصد  ترتیب والدت 

است. داشته  کاهش  درصد   ۴
قانون  اجرای  یعنی  آمار  این  اساس  بر 
جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
است  نداده  بهبود  نیز  را  منفی  آمار  حتی 
به  درصد  چهار  از  ازدواج  کاهش  میزان  و 

است. رسیده  درصد  پنج 
که  است  حالی  در  کاهشی  آمار  این 
جمعیت،  حوزه  کارشناسان  گفته  به 
بحران  با  مقابله  برای  معکوس  شمارش 

شروع  ایران  در  پیری  و  جمعیت  کاهش 
از  هم  سال  یک  اگر  حتی  و  است  شده 
دست برود امکان جبران آن وجود ندارد.

محقق  یا  و  شدن  محقق  میزان  چه  اگر 
قانون  این  در  که  وعده هایی  نشدن 
و   بوده  اهمیت  حائز  نیز  است  شده  بیان 
مربوطه  های  دستگاه  تاخیر  است  ممکن 
شده  بیان  های  وعده  کردن  اجرایی  در 
داشته  نقش  قانون  عملکرد  میزان  در  نیز 
باشد اما امری که این قانون یک بار دیگر 
این است که سیاست  به خوبی نشان داد 
موضوع  یک  در  سلبی  و  ایجابی  های 
نمی تواند شیوه زندگی مردم را معین کند 

دهد. تغییر  را  آنان  تصمیم  یا  و 
تبیین یک موضوع در بین عموم   برای 
زیرساخت  که  است  الزم  جامعه  یک  مردم 
آن  موانع  و  مشکالت  شود،  مهیا  آن  های 
رفع شود و فرهنگ و آن نیز در آن جامعه 
نهادینه شود و ایجاد این گونه سیاست ها 
ها  آسیب  گاهی  که  قانونی  اجبارهای  و 
نمی  دارد  همراه  به  را  ثانویه  مشکالت  و 

کند. اجبار  امری  به  مردم  تواند 
با  و  اخیر  سالهای  در  سوی  دیگر  از 
ورود  شاهد  موضوع  اهمیت  به  توجه 
مختلف  ابعاد  در  حاکمیتی  نهادهای 
نیز  هایی  طرح  و  ایم  بوده  قضیه  این  به 
همچنین  و  جوانان  ازدواج  افزایش  برای 
ولی  است.  شده  انجام  موالید  افزایش 
همه  بزرگ  ضعف  نقطه  رسد  می  نظر  به 
در  کنون  تا  که  هایی  برنامه  و  و  ها  پروژه 
پیوست  است،  شده  انجام  رابطه  این 
ها  برنامه  این  همه  استاتیک  و  مکانیکی 

 . ست ا
به شکلی که وقتی برنامه های گسترده 
حمایتی ازدواج و زادو ولد را مشاهده می 
به  صرفا  ها  برنامه  این  که  بینیم  می  کنیم 

موضوع حتمیت افزایش زاد وولد پرداخته 
اینکه بدانیم این برنامه ها برای  اند بدون 
توسعه کشاورزی در یک منطقه خاص و یا 
تولیدی طراحی  توسعه صنعتی یک واحد 
با  باشیم  داشته  انتظار  که  شود  نمی 
و  مالی  گذاری  سرمایه  مشخص  مقدار 
رشد  میزان  یک  به  بتوانیم  فرهنگی  حتی 

برسیم. جمعیتی 
جمعیت  رشد  که  است  این  مساله 
انسانی  پیوست  به  ای  عمده  وابستگی 
آن  فردی  و  اجتماعی  شناسی  ماهیت  و 
تصمیم  ها  انسان  برای  وقتی  قطعا  دارد. 
اعتقادی،  مبانی  باید  شود  می  گرفته 
و  شناسی  جامعه  فرهنگی،  اقتصادی، 
محیطی  عوامل  گسترده  تاثرات  و  تاثیر 
ارتباطی  فضای  و  مجازی  فضای  جمله  از 
یک  های  انسان  همه  نهاد  در  را  و... 
منطقه و شهر وکشور مطالعه کرد و بر این 
که  کرد  ارایه  آنها  به  هایی  بسته  اساس 
آینده  برای  اساس  این  بر  بتوانند  آنها  تا 

کنند. گیری  تصمیم  خود 
از سوی دیگر مشاهدات و تجربه عینی 
کشور  شرایط  به  نسبت  جوانان  امروز 
در  آنها  بینی  بد  و  خوشبینی  به  نسبت 
نکته  انجامد.  می  خانواده  تشکیل  زمینه 
افزون  روز  گسترش  که  است  این  دیگر 
پزشک  جمله  از  کشور  نخبگان  مهاجرت 
فعال  نسل  که  و...  ورزشکاران  و  پرستار  و 
دهند  می  تشکیل  نیز  را  کشور  پویای  و 
باید  که  است  نکاتی  از  دیگر  مسایل  و 
مد  مسئوالن  جمعیتی  های  سیاست  در 
مهاجرت  مساله  کالن  گیرد.  قرار  نظر 
و..  مهاجر  جذب  همچنین  و  ایران  از  ها 
ایجاد  در  که  است  مهمی  موارد  جمله  از 
مورد  باید  کشور  در  جمعیتی  تناسب 
► قرارگیرد.   فراوان  تحقیق  و  مطالعه 
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گفت:  شهری  برنامه ریزی  کارشناس      ◄
ظرفیت های زیادی در بسیاری از محله ها وجود دارد 
زیرا موازی کار  که متاسفانه در حال هدر رفت است؛ 
و  نظم  که  نیست  پارچه ای  یک  مدیریت  و  دارد  وجود 
می شود  سبب  امر  این  و  کند  ایجاد  منسجم  برنامه ای 
یکپارچگی از محله، شهر و حتی کشور رخت بر بندد 

کند. پیدا  کاهش  اجتماعی  مشارکت  و 
خبرگزاری  پرسمان  نشست  در  معرفی،  ابوالفضل 
قم  در  معاصر  شهرسازی  »تکوین  موضوع  با  که  ایسنا 
در محدوده  برخوردار  توانمندسازی محالت کم  )۹(؛ 
بافت فرسوده و تاریخی شهر قم« عنوان کرد: شهر یک 
آفرینی  نقش  آن  در  که  عناصری  و  است  زنده  موجود 
می کنند مانند اعضا و جوارح انسان مهم هستند؛ زیر 
از مجموعه این عناصر است که می توانیم شهری پویا 

باشیم. بیمار داشته  یا شهری  و 
وی بیان کرد: شهر نیز مانند هر موجود دیگر دوران 
طفولیت، بلوغ و پیری دارد و اگر به آن رسیدگی نشود 
مانند فردی که به خود توجه نمی کند می تواند در ۵۰ 
تجربه  را  زودرس  مرگ  و  کند  پیری  احساس  سالگی 

کند.
و  محالت  در  فعال  نهادهای  تعدد  به  اشاره  با  وی 
مدیریت  عدم  و  نهادها  این  فعالیت های  کاری  موازی 
نهادهای  محالت  برنامه ریزی  در  گفت:  یکپارچه 
بگوییم  اگر  نیست  اغراق  و  دارند  وجود  متعدد  متولی 
و  حاکمیتی  دولتی،  نهاد  سازمان،  صد  حدود  که 

می کنند. فعالیت  محالت  حوزه  در   NGO
در  کرد:  اظهار  محالت  اهمیت  با  رابطه  در  وی 
آشوب های اخیر بیان می کردند که محله محور حرکت 
انتظامی  نیروی  نظارت  و  مدیریت  کنترل،  که  کنید 
برای  را  انرژی  اتالف  و  شود  ضعیف  اغتشاشات  بر 
حاکمیت رقم زند که این امر نشان می دهد اگر به این 
مواقع  از  بسیاری  در  آن  مشابه  نکنیم  توجه  موضوع 

خورد. خواهد  رقم  هم  دیگر 
اگر  داد:  ادامه  شهری  برنامه ریزی  کارشناس  این 
در  زیادی  اجتماعی  سرمایه  کنیم  توجه  محالت  به 
است  ممکن  که  طوری  به  می شود،  حاصل  محالت 
خودش  از  خارج  به  مالی  و  اقتصادی  لحاظ  از  شهر 
حل  را  خود  مشکالت  و  نیازها  همه  و  نکند  پیدا  نیاز 

. کند
از  بسیاری  در  زیادی  ظرفیت های  کرد:  اضافه  وی 
رفت  هدر  حال  در  متاسفانه  که  دارد  وجود  ها  محله 
یک  مدیریت  و  دارد  وجود  کار  موازی  زیرا  است؛ 
پارچه ای نیست که نظم و برنامه ای منسجم ایجاد کند 

و  شهر  محله،  از  یکپارچگی  می شود  سبب  امر  این  و 
حتی کشور رخت بر بندد و مشارکت اجتماعی کاهش 

کند. پیدا 
وجود  قم  در  که  محله ای   ۱۳۶ از  افزود:  معرفی 
دارد فقط تعدادی محله را می تواند یافت که از لحاظ 
باشند  داشته  خوبی  وضعیت  محالت  ریزی  برنامه 
و  فرسوده  بافت  نشین،  حاشیه  محالت  از  بسیاری  و 
بافت تاریخی روبه نابودی هستند که اگر برنامه ریزی 
محالت  این  از  بسیاری  وضعیت  دهد  رخ  محور  محله 

می کند. تغییر 
میثم  و  ساالریه  محله ای  چرا  اینکه  بیان  با  وی 
در  می شود  معرفی  محروم  دیگر  محله ای  و  می شود 
ویژگی های مشترک هستند؟  دارای  آدم ها  که  حالی 
مانند  محله هایی  در  مشکلی  وقتی  کرد:  تصریح 
حل  برای  نهادها  می دهد،  رخ  میثم  یا  و  ساالریه 
آن  در  متعددی  افراد  زیرا  می کنند؛  اقدام  سریع  آن 
محالت مشکل را پیگیری می کنند و یا افراد ذی نفوذ 
اقدام می کنند و مشکل  آن  برای رفع  ساکن در آن جا 
 ۱۶ که کوچه ای  داشتیم  محله ای  اما  را حل می کنند 
ساکنین  زیرا  است؛  نداشته  آسفالت  سال   ۲۰ متری 

نداشتند. گری  مطالبه 
این کارشناس برنامه ریزی شهری با اشاره به اینکه 
بر اساس بررسی ها موانع توسعه محله ای به دو دسته 
تقسیم  محله  از  خارج  موانع  و  محله  داخلی  موانع 
سه  به  محله  داخلی  موانع  کرد:  اضافه  می شوند، 
می شود  تقسیم  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی،  دسته 
که هر کدام از این موارد موضوعات متعددی را شامل 

می شوند.
توانمندی  طرح   ۱۳۸۲ سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
از  که  حالی  در  کرد  کار  به  آغاز  محالت  سازی 
گفت:  گذرد،  می  سال ها  محله ها  و  قم  شهر  تشکیل 
برای  که  بود  اقداماتی  از  یکی  تسهیلگری  دفتر 

شد. انجام  محالت  توانمندسازی 
توسعه  تسهیلگری  دفتر  در  داد:  ادامه  معرفی 
نیرو  همه  با  و  وقت  تمام  صورت  به  قائم  شهر  محلی 
برای حل مشکالت و آسیب های محله تالش کردیم و 
اتفاقات خوبی برای محله رقم خورد و اهالی محله نیز 

داشتند. رضایت  شده  انجام  اقدامات  به  نسبت 
وی اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دفتر تسهیلگری 
آوری  جمع  محله  از  اطالعاتی  و  آماری  قائم،  شهر 
کردیم و سپس شروع به اعتماد سازی در محله کردیم 
کنیم  حل  را  مسائل  منطقه  اهالی  کمک  با  بتوانیم  تا 
و در همین راستا ۵۰۰ نفر از اهالی محله گروه بندی 

شدند.
کمک  با  افزود:  شهری  برنامه ریزی  کارشناس  این 
از  که  شد  شناسایی  مشکل   ۶۰ حدود  محله  اهالی 
گرفت  قرار  اولویت  در  اساسی  مشکل  پنج  آن ها  بین 
که  کردیم  اقدام  آن  حل  برای  محله  اهالی  کمک  با  و 
سواد  و  خانگی  اشتغال  آباد،  اسماعیل  گاه  سکونت 

بود. ها  آن  جمله  از  آموزی 

فرصت های  و  ظرفیت ها  شناسایی  به  اشاره  با  وی 
به کارگیری آن ها در حل مشکالت  و  موجود در محله 
محله  در  میلیون   ۷۰۰ حدود   ۱۳۹۹ سال  در  گفت: 
بین  معیشتی  بسته  صورت  به  و  شد  آوری  جمع 
مدت  در  همچنین  شد  توزیع  محله  همان  نیازمندان 
فعالیت در محله شهر قائم با مشارکت سایر سازمان ها 
حدود  که  کردیم  برگزار  متعددی  مهارتی  کارگاه های 

کردند. شرکت  آن ها  در  نفر  هزار  هفت 
مانند  هایی  ارگان  کمک  با  کرد:  عنوان  معرفی 
شادی  ُجنگ  اولین  و...  امداد  کمیته  شهرداری، 
طوری  به  کردیم  برگزار  ها  پارک  از  یکی  در  را  محله 
زده  شگفت  مردم  استقبال  و  کیفیت  از  مسئولین  که 
آن اعالم همکاری  برگزاری مجدد  برای  و  بودند  شده 

کردند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا که وارد محله شهرقائم 
شدیم افراد این محله را با اتباع می شناختند درحالی 
ایرانی  محله  این  اهالی  درصد   ۶۲ شدیم   حدود  که 
توسعه  و  تسهیلگری  دفتر  حضور  گفت:  هستند، 

شود،  شناخته  محله  این  شد  سبب  شهرقائم  محلی 
اعتبارات مالی  پیدا کنند،  ویژه ای  آن توجه  به  نهادها 
مهارتی  جهادی،  های  طرح  و  شود  جذب  محله  برای 
محله  این  در  نهادها  و  گروه ها  توسط  مختلف  و... 
ایجاد  آن  در  برگزار  های  ظرفیت  شود؛  برگزار  فعالیت 

است. بود  شده 
به طرح  با اشاره  برنامه ریزی شهری  این کارشناس 

توانمند سازی ۳۲ محله قم اظهار کرد: از ۱۳۶ محله 
قم، ۳۲ محله به عنوان هدف در طرح توانمند سازی 
برای  محله  ظرفیت  از  طرح  این  در  که  گرفتند  قرار 
و  ابهامات  هنوز  اما  می گیرد  کمک  محله  مردم  خود 
آیا امکان  ایرادهایی دارد که باید رفع شود برای مثال 
این  اداری  زمان  در  جهادی  صورت  به  افرادی  دارد 

دهند؟ انجام  را  ها  فعالیت 
و  متدین  اجتماعی  کنشگران  کرد:  تاکید  وی 
می کنند  فعالیت  کمک  نیت  با  که  داریم  زیاد  انقالب 
عملکرد  بهبود  برای  و  شدند  رها  خود  حال  به  اما 
ما  محالت  تا  باشد  آنان  ساماندهی  برای  متولی  باید 
می توانند  محله ها  زیرا  کنند؛  پیدا  بهتر  جایگاهی 
دهند. قرار  تاثیر  تحت  را   ... و  شهرسازی  پارک ها، 

نهادها  کاری  موازی  اینکه  بر  تاکید  با  معرفی 
می تواند ریشه به تیشه جامعه بزند و باید فعالیت های 
باشد،  تجمیعی  و  مشارکتی  صورت  به  باید  اجتماعی 
یادآور شد: گاهی کمک های بی رویه و مدیریت نشده 

 ► نکنند.     کار  افراد حتی  سبب می شود 

کارشناسبرنامهریزیشهری:

دانشآموزانقمیباکسب۱۱● ظرفیتهایبسیاریدرمحالتقمدرحالهدررفتناست●
مدالالمپیادیخوشدرخشیدند

مؤسس و مدیر خانه المپیاد بسیج دانش آموزی قم گفت: با استفاده 
از  یکی  به عنوان  استان  تبدیل  بر  عالوه  مدال آوران  ظرفیت  از 
سال  دو  همانند  امسال  آموزان،  دانش  به  رسان  خدمات  قطب های 
و  آموزش  ادوار  در  دیگری  زرین  برگه  مدال،   ۱۱ کسب  با  گذشته 

خورد. رقم  قم  پرورش 
و  انتخاب  شرایط  به  اشاره  با  تسنیم،  با  گفتگو  در  عبدالحسینی  لعیا 
گذشته  سال های  در  داشت:  اظهار  المپیادی  آموزان  دانش  پذیرش 
انتخاب دانش آموزان صرفًا از مدارس سمپاد و بر مبنای عالقه مندی 
امکان  این   99 سال  از  اما  می شد  انجام  درسی  ازنظر  بودن  عالی  و 

شد. فراهم  نیز  حاشیه  مدارس  ازجمله  استان  مدارس  تمام  برای 
بابیان  قم  استان  دانش آموزی  بسیج  المپیاد  خانه  مدیر  و  مؤسس 
خانه  نام  به  مؤسسه ای  افتتاح  کرد:  تصریح  مجموعه  این  اهداف 
است  استان  دانش آموزی  بسیج  علمی  پایگاه  نظر  زیر  که  المپیاد 
استفاده  و  در یک مجموعه  باهدف جذب مدال آوران سنوات گذشته 
از ظرفیت علمی و تجربی آن ها به عنوان مدرس یا مشاور برای رشد و 

است. نخبگانی  جامعه  بیشتر  چه  هر  شکوفایی 
وی اقدامات صورت گرفته برای دانش آموزان مستعد استان را برشمرد 
فرآیند  استان در  و کیفی جایگاه  ارتقاء کمی  زمینٔه  و عنوان کرد: در 
بین الملل  حتی  و  ملی  سطح  در  دانش آموزی  علمی  المپیادهای 
برای  اشتغال زایی  ایجاد  که  انجام شده  منسجمی  برنامه ریزی های 
حدود 50 نفر از دانشجویان نخبه بسیجی و مدال آور به عنوان مدرس 

است. اقدامات  این  ازجمله  مشاور  و 
داوطلب  آموزان  دانش  دسترسی  تسهیل  برای  عبدالحسینی  گفته   به 
با  موردنیاز  منابع  و  محتوا  به  علمی  المپیادهای  فرآیند  در  شرکت 
مدیرکل  مستقیم  حمایت  و  درخشان  استعدادهای  اداره  همکاری 
توسط  تخصصی  کتاب  جلد   700 تعداد  استان  پرورش  و  آموزش  
شد. جمع آوری  المپیاد  خانه  توسط  جلد   200 و  پرورش  و  آموزش 

جهانی  المپیادهای  به  را  سمپادی  غیر  آموزان  دانش  راهیابی  وی 
المپیادهای  آموزش  ترویج  و  توسعه  افزود:  و  دانست  ارزشمند  بسیار 
و  بار در مدارس غیر سمپادی استان  اولین  برای  علمی دانش آموزی 
آموزان طی دو  این دانش  رنگارنگ توسط  به تبع آن کسب مدال های 

بود. بی نظیر  قم  پرورش  و  آموزش  تاریخ  در  اخیر  سال 
قرار  پوشش  تحت  استان،  دانش آموزی  بسیج  المپیاد  خانه  مدیر 
پایه  هشتم دوره  از  را  دادن آموزش دانش آموزان مستعد و عالقه مند 
خانه  فعالیت  شروع  از  قبل  تا  گفت:  و  قرارداد  تأکید  مورد  تحصیلی 
المپیاد، آموزش داوطلبین فرایند مذکور از مرحله دوم آزمون و بعضًا 
شروع  به واسطه  آموزش  کیفیت  لذا  می گرفته  صورت  یازدهم  پایه  در 
کسب  و  پذیرفته شدگان  سطح  ارتقاء  موجب  مقدماتی  مرحله  از  آن 

است. شده  رنگارنگ  مدال های 
در  المپیاد  خانه  فعالیت  ویژه  خاص  ساختمان  یک  تخصیص  وی 
استان را ضروری دانست و یادآور شد: به روزرسانی منابع و محتواهای 
باهدف  پرورش  و  آموزش  قوی  حمایت  و  تخصصی  کتابخانه  آموزشی 
حذف مافیای آموزشی، تسهیل و بسترسازی شناسایی دانش آموزان 
مستعد و آموزش آن ها برای توانمندسازی هرچه بیشتر و برنامه ریزی 
را  دیگر  موارد  و  بین المللی  رقابت های  عرصه  به  استان  نخبگان  ورود 

دانست. ویژه  حمایت  نیازمند 
فعال  نخبگانی  جامعه  ذهنی  دغدغه  کاهش  مدیریت  عبدالحسینی 
تقویت  با  افزود:  و  کرد  تلقی  مهم  بسیار  اشتغال  درزمینٔه  را  مجموعه 
از ظرفیت  استفاده  و  و مدرسان  کادر مشاوره  بیشتر مجموعه  هر چه 
از  یکی  به عنوان  استان  تبدیل  بر  عالوه  قبل  سال های  مدال آوران 
قطب های خدمات رسان به دانش آموزان و مدارس برخی استان ها، 
و  نقره  )طال،  مدال   11 کسب  با  گذشته  سال  دو  همانند  نیز  امسال 

خورد. رقم  قم  پرورش  و  آموزش  ادوار  در  دیگری  زرین  برگه  برنز( 
مدیرخانه المپیاد بسیج دانش آموزی استان گفت: این دانش آموزان 
در رشته های جغرافیا، تفکر و کارآفرینی، علوم و فناوری نانو، نجوم و 

اختر فیزیک، ادبیات و اقتصاد  حائز رتبه های برتر شدند.
دانش  ارجاع  و  شناسایی  از  بعد  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
المپیاد سپرده  به خانه  اداره استعدادهای درخشان  از طریق  آموزان 
و  مشاوره  و  کالس  برگزاری  با  المپیاد  نوع  به  توجه  با  که  می شوند 
از  پس  که  می شود  برگزار  نیز  حضوری  کالس های  گاهی  و  آزمون 
و  راهنما  معلم  به عنوان  اساتید  نهایی  مرحله  تا  مرحله  در  قبولی 

هستند. آن ها  کنار  در  مشاور 

خبـر

● پیامدهاوراهکارهایکاهشازدواجووالدتدرقمچیست؟●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتپنجم
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۹ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به   
۵/۹۵ج/۸۳۸  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۵ شعبه  در  که  قم  شهرستان 
دو  هر  امیر  و  حسین  خواندگان  رستمیان  اله  ح  رو خواهان  گردیده  ثبت 
فرعی   ۲ از  فرعی   ۴۷ از  فرعی   ۱۱۱ ثبتی  ک  پال فروش  بر  مبنی  رستمیان 
است. کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۳۰۵ از 
 ۲ از  فرعی   ۴۷ از  فرعی   ۱۱۱ ثبتی  ک  پال ارزیابی  کارشناسی:  ع  موضو  )۱

قم دو  ثبتی  بخش  اصلی   ۲۳۰۵ از  فرعی 
 ۲ از  فرعی   ۴۷ از  فرعی   ۱۱۱ ثبتی  ک  پال ملک  ملک:  ثبتی  مشخصات   )۲
 ،۱۸ کوچه  بعثت،  بلوار  امام،  میدان  قم،  آدرس  به  اصلی   ۲۳۰۵ از  فرعی 
متر  بیست  بطول  اربعه شمااًل:  با حدود  مترمربع   ۱۱۵ به مساحت   ۷۰ ک  پال
شرقًا:  فرعی  هفت  و  چهل  مانده  باقی  در  احداثی  خانه  با  اشتراکی  دیوار 
هشت  کوچه  به  دیواریست  و  درب  سانتیمتر  پنج  و  هفتاد  و  متر  پنج  بطول 
باقیمانده  در  احداثی  خانه  دیوار  به  دیوار  متر  بیست  بطول  جنوبًا:  متری 
خانه  دیوار  به  دیوار  سانتیمتر  پنج  و  هفتاد  و  متر  پنج  بطول  غربًا:  فرعی  دو 

فرعی. دو  باقیمانده  از  قسمتی  در  احداثی 

باب  یک  مذکور  ک  پال در  شده  احداث  اعیانی  اعیانی:  مشخصات   )۳
سرویس  و  حمام  آشپزخانه،  سالن،  شامل  قدیمی  طبقه  یک  ساختمان 
های  دیواره  و  موزاییک  آن  کف  پوشش  که  توضیح  این  با  بوده  بهداشتی 
خیابان  از  دسترسی  با  اتاق  یک  اینکه  ضمن  باشد.  می  کاری  سفید  اطراف 
می  ساختمان  همین  شامل  مربع  متر   ۱۲ حدود  مساحت  با  نیز  اصلی 
انشعاب  تعداد هر کدام یک  به  تلفن  و  گاز  برق،  آب،  انشعابات  دارای  باشد. 

باشد. می  سکنه  از  خالی  بازدید  زمان  در  مذکور  ملک  باشد.  می 
موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  ک  پال ارزیابی  کارشناسی:  نظریه   )۴
متعلقات  کلیه  و  ها  دسترسی  کاربری،  ع  نو مجاور،  ع  شوار عرض  محل، 
در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون  مسکن  بازار  وضعیت  و 
ریال  میلیون  شش  و  هشتصد  و  میلیارد  یازده  مبلغ  به  کارشناسی  تاریخ 

گردد. می  پیشنهاد  و  تعیین  ریال(   ۱۱/۸۰۶/۰۰۰/۰۰۰(
الی   ۱۲/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
دادگاه  ساحلی  زندان  جنب  ساحلی،  خیابان  قم،  آدرس  به  صبح   ۱۲/۳۰
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 

را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند 
نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  شرکت  )که  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص 
ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد.  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای 
نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده 
از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  شد،  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده 
مزایده  واحد  به  بیشتر  اطاالعات  جهت  گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه 

نمایید. مراجعه 
نیا  ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

ارتباطبامدیرمسئول
۰9۱27۶25987

آگهیفقدانسندمالکیت
اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  یک  ارائه  با  جم  سپهر  نوین  شرکت 
 ۷۹۹ پالک  به  مربوط   ۴۵۳۱۸۶ مسلسل  بشماره  مالکیت  سند  که  داشته 
 ۱۴۸ الکترونیکی  دفتر  ثبت  ذیل  که  شکوهیه  در  واقع  اصلی   ۱۳۶ از  فرعی 
و  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  شده  تسلیم  و  صادر  دفتر   ۱۳۹۶صفحه    -
استناد  به  مراتب  لذا  است،  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره 
و  نزد خود  مالکیت  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  گردد  گهی می  آ ذیل 
گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا 
تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف 
به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  است پس  بدیهی  گیرد.  قرار  مورد رسیدگی 
صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۶۰۱۱(

– محمدرضا خدایاری   ثبت شهرستان جعفرآباد  رئیس 



◄    دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه 
می تواند  که  بیماری  می شود؛  محسوب 
مشکالت جدی را در دیابتی ها ایجاد کرده 
و حتی به درمان هایی نظیر دیالیز یا پیوند 
با راهکارهایی  اما  آنها منجر شود،  کلیه در 
جلوگیری  عارضه  این  پیشرفت  از  می توان 

کرد.
اختالل  به علت  قند  بیماری  یا  دیابت 
پدید  بدن  در  انسولین  مصرف  یا  تولید  در 
بدن  در  که  ماده ایست  انسولین  می آید. 
می شود  تولید  لوزالمعده  غده  توسط 
قند  که  می آورد  فراهم  را  آن  امکان  و 
)مهمترین منبع انرژی بدن( مورد استفاده 

گیرد. قرار  سلول ها 
کلیه  نارسایی  علت  ترین  شایع  دیابت 
تعداد  ساله  هر  است.  ایران  و  دنیا  در 
کلیه  نارسایی  به  جامعه  افراد  از  زیادی 
مبتال می شوند. درصد قابل توجهی از این 
سختی  و  پرهزینه  درمان های  که  بیماران 
دارند،  الزم  کلیه  پیوند  و  دیالیز  همچون 

هستند. دیابت  به  مبتالیان 
خونی  رگ های  کلیه ها  داخل  در 
کوچکی وجود دارند که حاوی سوراخ های 
از  خون  عبور  هنگام  هستند.  ریزی 
طریق  از  خون  زائد  مواد  رگ ها  این  داخل 
وارد  رگ  دیواره  در  موجود  سوراخ های 
طی  از  پس  و  می شوند  کلیوی  لوله های 
و  می دهند  تشکیل  را  ادرار  مراحلی، 
می شوند.  دفع  بدن  از  مثانه  طریق  از 
و  پروتئین ها  مثل  بدن  برای  مفید  مواد 
بزرگ شان  اندازه  به دلیل  خونی  سلول های 
از این سوراخ ها رد نمی شوند. این رگ های 
عمل  بدن  برای  صافی  یک  مثل  خونی 
دستگاه  این  می تواند  دیابت  می کنند. 

کند. تخریب  را  صافی 
باعث  قندخون،  زیادی  اساس  این  بر 
داخل  از  که  می شود  خونی  حجم  افزایش 

افزایش  این  و  می گذرد  کلیه  رگ های 
می شود  موجب  زمان  مرور  به  خون  حجم 
را  خود  کارایی  رگ ها  این  سوراخ های  که 
پروتئین  مثل  بزرگ  مواد  و  بدهند  دست  از 
هم از آن ها عبور کنند. پس، اولین مرحله 
نوعی  دفع  دیابت،  در  کلیوی  اختالل 
آلبومین  نام  به  بیمار  ادرار  در  پروتئین 
است که ابتدا مقدار آن کم بوده و اگر زود 
مختلف  درمان های  با  شود  داده  تشخیص 
کرد،  جلوگیری  آن  شدن  بدتر  از  می توان 

دفع  مقدار  نشود،  داده  تشخیص  اگر  اما 
به  و  پیدا می کند  افزایش  ادرار  در  پروتئین 
دنبال آن کلیه ها نارسا شده و عملکرد خود 

می دهند. دست  از  را 
برای  که  دیگری  مشکل  مرحله  این  در 
بدن پیش می آید این است که کلیه ها دیگر 
و  کراتینین  )مثل  بدن  زائد  مواد  دفع  توان 
بدن  داخل  در  مواد  این  و  ندارند  را  اوره( 
باید  آن ها  خروج  برای  و  می شوند  جمع 
دریافت  کلیه  پیوند  یا  شده  دیالیز  بیمار 

. کند
یک،  نوع  دیابت  به  مبتالیان  بیشتر  در 
 –  ۲۰ کلیه   گرفتاری  نشانه های  اولین 

مشاهده  بیماری  شروع  از  بعد  سال   ۱۵
دو،  نوع  دیابتی  بیماران  در  اما  می شوند، 
بیماری،  نبودن زمان شروع  به علت معلوم 
پیش بینی  قابل  هم  واقعه  این  بروز  زمان 
تشخیص  ابتدای  از  است  ممکن  و  نبوده 
داشته  وجود  کلیوی  مشکل  نیز  بیماری 

. شد با
بیماری  پیشرفت  یا  ایجاد  از  چگونه 

کنیم؟ پیشگیری  کلیه 
پیشرفت  از  پیشگیری  برای  اقدام  چند 

است: موثر  کلیه  بیماری 
قند  نگه داشتن  خون:  قند  کنترل   –  
خون در محدوده طبیعی مهمترین نکته در 
عوارض  بروز  انداختن  تأخیر  یا  پیشگیری 
از  کمتر  ناشتای  خون  قند  است.  کلیوی 
غذای  از  پس  ساعت  دو  خون  قند  و   ۱۲۰
همچنین  است.  مطلوب   ۱۶۰ از  کمتر 
)که   A۱c هموگلوبین  نام  به  شاخصی  از 
را  گذشته  ماه  سه  در  خون  قند  وضعیت 
که  کرد  استفاده  می توان  می دهد(  نشان 
از  کمتر  باید  بیماران(  اغلب  )در  آن  مقدار 

باشد. درصد  هفت 
مهم  بسیار  عوامل  از  باال  خون  فشار   –

در ایجاد مشکالت کلیوی است. همچنین 
فرد  در  باال  خون  فشار  خانوادگی  سابقه 
دیابتی احتمال ابتال به بیماری های کلیوی 
برای  زیادتر می کند. فشار خون مطلوب  را 
یک بیمار دیابتی کمتر از ۱۳۰/۸۰ است.
با  هستید  باال  خون  فشار  به  مبتال  اگر 
حد  به  را  آن  می توانید  زیر  نکات  رعایت 

برسانید: طبیعی 
- مصرف بسیار کم نمک

- استفاده از مقادیر کم نمک در هنگام 
طبخ غذا

نظیر  شور  غذاهای  مصرف  از  پرهیز   -
و... ترشی  چیپس، 

وزن،  اضافه  صورت  در  وزن:  کاهش   –
با  مورد  این  در  دهید.  کاهش  را  خود  وزن 

کنید. مشورت  خود  پزشک 
ادراری: شیوع عفونت  - کنترل عفونت 
در  و  آقایان  از  بیشتر  خانم ها  در  ادراری 
خانم های  از  بیشتر  دیابتی  خانم های 
غیردیابتی است. در ضمن بیماران دیابتی 
ممکن است علی رغم وجود عفونت ادراری، 
عالئم خفیف داشته یا بدون عالمت باشند.
یا  برای تشخیص  زیر،  با مشاهده عالئم 
رد عفونت ادراری به پزشک مراجعه کنید:

- سوزش ادرار
- تکرر ادرار )احساس نیاز مکرر به دفع 

ادرار(
- ادرار کدر یا خونی رنگ

- کمردرد
گوشت  مصرف  پروتئین:  کم  مصرف   –  
غذاهای  دیگر  و  پنیر  ماهی،  قرمز، 
تغذیه،  کارشناس  نظر  تحت  را  پروتئینی 

کنید. محدود 
سیگار  الکل:  و  سیگار  مصرف  ترک    –
خون،  فشار  روی  تأثیر  بر  عالوه  کشیدن 
پیشرفت سایر عوارض دیابت را نیز سرعت 

. می بخشد

خون  فشار  خون:  فشار  دقیق  کنترل   -
از  کمتر  همیشه  باید  دیابتی  بیمار  در 
مصرف  با  شود.  داشته  نگاه   ۱۳۰/  ۸۰
کاهش  و  فشارخون  آورنده  پایین  داروهای 
فشار  می توان  وزن  کاهش  و  نمک  مصرف 

داشت. نگه  مطلوب  حد  در  را  خون 
از  منظم:  ورزشی  فعالیت  داشتن   -
انجام  مهم،  و  ضروری  بسیار  توصیه های 
تمرینات ورزشی منظم و مداوم به مدت ۲۰ 

است. روز  در  ساعت  نیم  الی  دقیقه 
مفید  آثار  روزانه  ورزش  و  بدنی  فعالیت 
خون،  فشار  کنترل  به  کمک  مانند  زیادی 
خون،  چربی  کاهش  خون،  قند  کاهش 
برطرف  و  روحی  وضعیت  بهبود  به  کمک 
در  بی حوصلگی  و  کسالت  احساس  کردن 

می شود.  ... و  فرد 
بیماران  در  کلیه  درگیری  تشخیص 

بتی یا د
و  غدد  علوم  پژوهشکده  اعالم  بنابر 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  متابولیسم 
در بیماران دیابتی نوع یک، پنج سال بعد از 
ساعته   ۲۴ ادرار  آزمایش  دیابت،  تشخیص 
داده  ادرار  در  پروتئین  وجود  تعیین  جهت 
معینی  زمانی  فواصل  در  بعدها  و  می شود 
نوع  دیابتی  بیماران  در  اما  می شود،  تکرار 
دو، این آزمایشات از بدو تشخیص بیماری 

می شوند. انجام 
به  مبتال  بیماران  در  بارداری  اثر 

دیابتی نفروپاتی 
خانم های  در  بارداری  وقوع  صورت  در 
دیابتی مبتال به درگیری کلیه، ممکن است 
به طور موقت کارکرد کلیه اختالل بیشتری 
حاملگی  ختم  از  بعد  معمواًل  که  کند  پیدا 
ممکن  کمی  موارد  در  می شود.  اصالح 
باشد  قدری  به  کلیه  کارکرد  اختالل  است 
به  را  شدن  باردار  اجازه  معالج  پزشک  که 

► بیمار ندهد. /  ایسنا     
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متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

تایید نموده اند.  آراء ذیل  شرح 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۸۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۰۰۰ شماره  رأی  ۱ـ 
عادل جواهری جو فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۴۰مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۰۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از علی محمد رضوی احدی از ورثه سید تقی.) م الف ۱۵۸۵۷(  
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۳۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۶۰ شماره  رأی   -۲
بنا شده بمساحت ۱۰۳/۲۴  امرود فرزند صفرعلی، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  حسین رشیدی 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۳۰۲/۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

از خدیجه طغانی صفحه ۳۵ دفتر ۴۷۲.) م الف ۱۵۸۵۸(  الواسطه  خریداری مع 

آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۴۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۰۹ شماره  رأی  ۳ـ 
محمد مرتضوی راد فرزند همتعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۲۶ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره ۷۲۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ دفترخانه ۲۳ قم.)م الف ۱۵۸۵۹( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۱۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۳۵۹ شماره  رأی   -۴
محمود عیوضی فرزند محمدرضا ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۱/۰۴ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره ۲۸۹ فرعی از ۱۸۷۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی شماره ۱۴۶۷۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۶ دفترخانه ۱۲قم.) م الف ۱۵۸۶۰( 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۷۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۹۵ شماره  رأی   -۵
فاطمه صالحی فرزند محمدحسن ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۶۵ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۴۸۴/۲/۱۱۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از علی والی زاده صفحه ۴۷۸ دفتر ۱۴۹.) م الف ۱۵۸۶۱( 
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

عصرایرانیان( و  )گویه 
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵  
عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

مطالعه  یک  نتایج  انتشار  از  پس      ◄
جدید پزشکی که حکایت از این می کرد که 
افزودنی ها  از  دیگر  شماری  و  نگهدارنده ها 
افزایش  را  سرطان  به  ابتال  خطر  می توانند 
بریتانیایی  برجسته  دانشمند  یک  دهند، 
خواستار ممنوعیت استفاده از نیتریت ها در 

است. شده  فرآوری شده  گوشت 
پروفسور کریس الیوت که در رسانه ها به 
عنوان مسئول اصلی بازنگری سیستم های 
غذایی دولت بریتانیا پس از رسوایی مربوط 
شناخته   2013 سال  در  اسب  گوشت  به 
خواسته  انگلستان  دولت  از  می شود، 
عنوان  به  شیمیایی  مواد  از  استفاده 

کند. اعالم  ممنوع  را  نگه دارنده 
این خواسته در شرایطی مطرح می شود 
که در اوایل سال جاری نیز آژانس بهداشت 
و سالمتی فرانسه وجود ارتباط مستقیم بین 
نیتریت ها و نیترات های موجود در ژامبون و 

شیرینی با تعداد موارد سرطان روده بزرگ را 
تایید کرده بود.

فرانسه  دولت  بعد  به  زمان  آن  از 
تدریجی  حذف  یا  کاهش  برای  برنامه ریزی 
نیتریت از گوشت های فرآوری شده را در این 

است. کرده  آغاز  کشور 
دانشگاه  در  همکارانش  همراه  به  الیوت 
از  شماری  مطالعه  این  در  بلفاست  کوئینز 
هشت  مدت  به  را  آزمایشگاهی  موش های 
هفته متوالی با گوشت خوک تغذیه کردند. 
در واقع در این برنامه موش ها مجبور شدند 
گوشت  درصد   15 از  متشکل  غذایی  رژیم 
خوک بدون نیتریت، سوسیس بدون نیترات 
را  نیتریت  حاوی  فرانکفورتر  سوسیس  یا 

کنند. دنبال 
این موش ها در نهایت با گروهی دیگر از 
موش ها- که یک رژیم غذایی متعادل عمدتًا 
بودند-  کرده  دریافت  را  غالت  از  متشکل 

شد  مشخص  نهایت  در  و  شدند  مقایسه 
موش هایی که از سوسیس فرانکفورتر حاوی 
نیتریت استفاده  کرده اند، 53 درصد بیشتر 
رژیم غذایی سالم داشته اند،  از گروهی که 

شده اند. گوارشی  تومورهای  به  مبتال 
خاطرنشان  مطالعه  این  نویسندگان 
غذایی  رژیم  که  شرایطی  در  که  کرده اند 
خوک  گوشت  درصد   15 از  متشکل 
باالی  نسبتًا  »مصرف  مثابه  به  نیترات دار 
می شود،  محسوب  فرآوری شده«  گوشت 
گذشته  بالینی  آزمایش های  تمام  در 
فرآوری شده  گوشت  درصد   50 حداقل 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  غذایی  رژیم  در 

. ند د بو
به  موضوع  »این  که  نوشته اند  آن ها 
مواد  کم  مقادیر  که  می دهد  نشان  وضوح 
نیز  فرد  یک  غذایی  رژیم  در  مضر  غذایی 
را  بیماری  یا  شده  بیماری  باعث  می تواند 

کند«. تشدید 
خطر واقعی برای سالمت عمومی

سرطان کولورکتال یا سرطان روده بزرگ 
یکی از شایع ترین سرطان ها و یکی از علل 

اصلی مرگ و میر در سراسر اروپاست.
سازمان های  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
رژیم  یک  با  که  می کنند  توصیه  بهداشتی 
گوشت  مصرف  از  اجتناب  و  سالم  غذایی 
ابتال  خطر  فرآوری شده  گوشت های  و  قرمز 

داد. کاهش  می توان  سرطان  این  به 
بریتانیا  ملی  بهداشت  خدمات  سازمان 
هرکسی  که  می کند  توصیه  زمینه  این  در 
یا  قرمز  گوشت  گرم   90 از  بیش  روزانه  که 
فرآوری شده مصرف می کند، اگر این میزان 
کاهش  شاهد  دهد،  کاهش  گرم   70 به  را 
سرطان  به  ابتال  خطر  در  مالحظه ای  قابل 

بود. خواهد  روده 
پروفسور  که  بوده  راستا  این  در  شاید 

بریتانیا خواسته  دولت  از  نیز  الیوت  کریس 
روی  فرانسه  در  قبال  که  اتفاقی  مانند  که 
از نیتریت ها را ممنوع کند. داده، استفاده 
»نتایج  که  گفته  برجسته  پزشک  این 
یک  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  این 
ارتباط واضح و مشخص بین خطر سرطان با 
مصرف گوشت فرآوری شده با نیتریت وجود 
دارد و در واقع مصرف روزانه بیکن و ژامبون 
حاوی نیتریت یک خطر بسیار واقعی برای 

است«. عمومی  سالمت 
از  دیگر  یکی  گرین  برایان  دکتر 
»نتایج  می گوید:  گزارش  این  نویسندگان 
به  نیز  را  نکته  این  هم چنین  ما  مطالعه 
گوشت های  همه  که  می دهد  نشان  وضوح 
سرطان  به  ابتال  زمینه  در  فرآوری شده 
خطر یکسانی ندارند و مصرف گوشت های 
تومورهای  نیتریت،  حاوی  فرآوری شده 
► می کند«./شفقنا     تشدید  را  سرطانی 

بسیار  تجربه ای  می تواند  زونا      ◄
چهار  هر  از  تقریبا  که  باشد  دردناک 
زندگی تحت  را در طول  نفر  بزرگسال، یک 

می دهد. قرار  تاثیر 
عامل این بیماری که به آن هرپس زوستر 
ویروس  می گویند،  نیز   )herpes zoster(
است   )varicella-zoster( زوستر  واریسال 

نیز می شود. آبله مرغان  که سبب 
این ویروس بسیار شایع است و بیش از 
دارند.  را  آن  جهان  جمعیت  از  درصد   ۹۰
می شود  ایجاد  زمانی  معموال  بیماری  این 
مبتال  مرغان  آبله  به  کودکی  در  افراد  که 
در  و  نمی رود  بین  از  ویروس  اما  می شوند 
بدن  عصبی  سیستم  در  سال ها  عوض 

می ماند. خفته 
افرادی  یک سوم  حدود  در  ویروس  این 
دوباره  بعد  سال  چند  می گیرند،  را  آن  که 

می شود. زونا  باعث  و  فعال 
در اینجا همه چیزهایی که باید در مورد 
بدانید،  آن  درمان  نحوه  و  زونا  نشانه های 

است: شده  آورده 
نشانه های زونا چیست؟

دردناکی  بثورات  با  زونا  به  مبتال  فرد 
هر  در  است  ممکن  که  می شود  مواجه 

شوند. ایجاد  بدن  از  جایی 
احساس  می تواند  زونا  اولیه  نشانه های 
ناحیه ای  در  درد  یا  شدن  سوزن سوزن 
ناخوشی  احساس  یا  سردرد  و  پوست  از 

باشد. عمومی 
سالمت  ملی  خدمات  سازمان  گفته  به 
بثورات  این   ،)NHS( ان اچ اس  بریتانیا، 
در  که  تکی اند  تاول  نوار  »شبیه  معموال 
سمت چپ یا سمت راست بدن شما ایجاد 
روی  لکه هایی  صورت  به  آن ها  می شوند«. 
خارش دار  تاول های  به  و  ظاهر  پوست 
و  بترکند  می توانند  که  می شوند  تبدیل 
است  ممکن  بثورات  کنند.  ترشح  مایعی 
تیره  یا  قهوه ای  پوست  در  اما  باشند  قرمز 

می شوند. دیده  به سختی 
صورت،  روی  است  ممکن  بثورات  این 

چشم  و اندام تناسلی شما هم ظاهر شوند. 
ممکن  کردند،  بروز  چشم  اطراف  در  اگر 
تاثیر  تحت  را  شما  شنوایی  یا  بینایی  است 
را  صورت  طرف  یک  حرکت  و  دهند  قرار 
این  مایو،  کلینیک  گفته  به  کنند.  سخت 
می تواند  نشدن  درمان  صورت  در  بیماری 

شود. منجر  چشم  دائمی  آسیب  به 
به  و  خشک  تاول ها  روز،  چند  از  پس 
هر  در  بثورات  اگر  می شوند.  تبدیل  پوسته 
شوند،  ظاهر  بدن  راست  و  چپ  سمت  دو 

باشند. زونا  که  است  بعید 
چگونه درمان می شود؟

بکشد  طول  هفته  چهار  تا  می تواند  زونا 
افراد  در  است  ممکن  اما  یابد،  بهبود  تا 
داشته  عوارض شدیدتری  ۵۰ سال،  باالی 

باشد.
بیماران  نباشند،  جدی  عالئم  اگر 
پاراستامول  از  درد  تسکین  برای  می توانند 
بار  چند  و  کنند  استفاده  ]استامینوفن[ 
با کمپرس خنک تسکین  را  بثورات  روز  در 

. هند د
توصیه  که  دارد  وجود  مواردی  اما 
 ۱۱۱ یا  خود  عمومی  پزشک  با  می شود 

بگیرید. تماس 
یا  ضعیف  ایمنی  سیستم  که  افرادی 
بثوراتی گسترده و دردناک دارند یا بثورات 
نیز  شده اند  ظاهر  چشمشان  نزدیکی  در 
بگیرند. تماس  بهداشتی  خدمات  با  باید 

آیا زونا مسری است؟
دیگری  به  شما  از  و  نیست  مسری  زونا 
سرایت نمی کند. با این حال، اگر با فردی 
و  نداشته  مرغان  آبله  که  بگیرید  تماس 
شما  از  است  ممکن  است،  نشده  واکسینه 

بگیرد. مرغان  آبله 
بریتانیا،  سالمت  ملی  خدمات  سازمان 
نزدیک  از  می کند  توصیه  ان اچ اس، 
مرغان  آبله  قبال  که  باردار  افراد  به  شدن 
ایمنی  سیستم  که  افرادی  نگرفته اند، 
ماه  یک  از  کمتر  نوزادان  و  دارند  ضعیفی 

کنید. خودداری 

آیا واکسنی برای زونا وجود دارد؟
بله، اما در سازمان خدمات ملی سالمت 
بریتانیا فقط برای افراد ۷۰ سال به باال در 
هر  برای  است  ممکن  زونا  است.  دسترس 
یک نفر از حدود هزار نفر مبتالی باالی ۷۰ 

سال، کشنده باشد.
است.  الزم  بار  یک  فقط  واکسن  تزریق 
دالیل  به  که  افرادی  برخی  حال،  این  با 
سالمتی نمی توانند واکسن معمولی تزریق 

دارند. نیاز  دوز  دو  به  کنند، 
تزریق واکسن خطر ابتال به زونا را کاهش 
بزنید، نشانه های شما  را  آن  اگر  و  می دهد 
کوتاه تر  بیماری  و  خفیف تر  است  ممکن 

شود.
همچنان  گرفته اید،  زونا  قبال  اگر 
برابر  در  خود  از  محافظت  برای  می توانید 
بزنید. ممکن  آن، واکسن  به  ابتالی مجدد 
از  پس  سال  یک  تا  شوید  مجبور  است 
بتوانید  تا  کنید  صبر  بیماری  از  بهبودی 

► مشرق      / بزنید.  واکسن 

»دیابت«،چگونهمنجربهبروزمشکلکلیویمیشود؟

● چگونهازایجادیاپیشرفتبیماریکلیهپیشگیریکنیم؟● رئیساتحادیهسازندگانوفروشندگانطالوجواهر:
ثبتمعامالتدر

سامانهجامعتجارت،بازارسکهرا
شفافمیکند؟

برگزاری  از  تهران  جواهر  و  طال  فروشندگان  و  سازندگان  اتحادیه  رئیس 
خبرداد. طال  صنف  سکه  حوزه  فعاالن  برای  آموزش  جلسات 

سودجویان  از  برخی  موردتوجه  حوزه های  از  یکی  طال  و  سکه  بازار 
میزان  از  دقیقی  آمار  اینکه  وجود  با  است.  کالهبرداری  و  تقلب  برای 
مشاهدات  بر  بنا  اما  ندارد؛  وجود  طال  بازار  در  تقلب  و  کالهبرداری 
را  و سرمایه های خود  افتاده  دام سودجویان  در  از مردم  برخی  میدانی 

ازدست داده اند.
توجه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به بازار طال و سکه

طال  و  سکه  بازار  در  شفافیت  ایجاد  ضرورت  که  است  حالی  در  این 
موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است؛ حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی 
تبصره  بود: ضوابط  گفته  این  از  پیش  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 
با خرید، فروش،  ارز در رابطه  و  با قاچاق کاال  ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه 
حمل و نگهداری )به صورت تجاری( فلزات گران بها و گوهرسنگ ها که 
شامل طال، نقره، پالتین و مصنوعات آن ها است، باید رعایت شود. این 
دستورالعمل شامل ۶ تقسیم بندی الف: سکه و طال ب: شمش و طالی 
از  شده  استخراج  طالی  د:،  جواهرات  و  طال  مصنوعات  ج:  شده  آب 
معادن کشور ه: گوهرسنگ ها و: سایر فلزات گران بها مانند نقره و پالتین 

است. آن ها  و مصنوعات 
فروشندگان  اینکه  بیان  با  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
تبصره  فروش  ضوابط  در  شده  ذکر  موارد  می بایست  مشمول  کاالهای 
را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان  ۴ ماده ۱۸ 
ضمن  کنند؛  ثبت  تجارت  جامع  سامانه  در  را  خود  فروش  اطالعات 
اینکه فروش به مصرف کننده نهایی نیز با ثبت اطالعات تجاری توسط 
از سوی  تأیید نهایی اطالعات خرید  نیازمند  و  انجام می شود  فروشنده 

نیست. مصرف کننده 
سکه  بازار  صنفی  فعاالن  برای  تجارت  جامع  سامانه  آموزش  جلسات 

می شود برگزار 
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، در گفتگو با مهر، در 
ارز در  با قاچاق کاال و  خصوص اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه 
 ۲۶ تاریخ  از  قانونی  تبصره  این  کرد:  بیان  طال  بازار  شفافیت  راستای 
در  فعالیت ها  اغلب  اینکه  به  توجه  با  اما  می شد؛  اجرایی  باید  مهرماه 
صنف سکه، طال و جواهر به شکل سنتی انجام می شود، به همین خاطر 

و کامل همکاران وجود دارد. آموزش جامع  به  نیاز 
بذرافشان با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در میان فعاالن صنف سکه، 
حال  در  گفت:  نظارتی  سامانه های  از  استفاده  حوزه  در  جواهر  و  طال 
حاضر حدود ۲ هفته از شروع آموزش نحوه کار با سامانه جامع تجارت 
گذشته است؛ برگزاری جلسات و همایش ها در فرهنگ سازی بهتر طرح 
کمک کننده خواهد بود. طبق قانون ضرورت دارد که تمامی فروشندگان 

اطالعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
وی در همین رابطه ادامه داد: فعاالن حوزه خرید و فروش سکه در صنف 
طال و جواهر با مشکالت و ابهامات زیادی در خصوص کار با سامانه ها 
مواجه هستند؛ به همین دلیل بخش زیادی از زمان جلسات به پرسش و 

پاسخ همکاران اختصاص پیدا می کند.
به گفته بذرافشان سومین جلسه آموزشی با دعوت از فعاالن بازار سکه 
آموزش  تا طبق روال قبل ضمن  برگزار می شود  در صنف طال و جواهر 
افراد به رفع ابهامات گوناگون آن ها در خصوص اعتمادسازی به سامانه 
جامع تجارت، بیان نظرات و پیشنهادهای افراد، آشنایی با سامانه و علت 

سامانه ای شدن اقدامات در این حوزه پرداخته می شود.
و  طال  سکه،  صنف  رسته های  تمام  برای  تجارت  جامع  سامانه  آموزش 

جواهر
وی با بیان اینکه برگزاری یک جلسه آموزش کافی نیست، تشریح کرد: 
آموزش های جامع تر  با  به فرهنگ سازی  نیاز  و  افراد  به دلیل سردرگمی 

برای اجرای کامل طرح به جلسات بیشتری نیاز است.
بذرافشان در پایان بیان کرد: در صنف طال و جواهر ۲۰ رسته گوناگون 
وجود دارد که شروع طرح آموزش سامانه ها در حوزه سکه بوده است؛ 
و  آب شده  نظیر شمش، طالی  دیگر  برنامه رسته های  آن طبق  از  پس 

غیره هم اجرایی خواهد شد.
بازار طال شفاف می شود؟

به گزارش مهر، طرح ثبت معامالت سکه در سامانه جامع تجارت از ۲۶ 
مهر ۱۴۰۱ بنا بر دستور رئیس  جمهور الزامی شده است؛ البته این طرح 
به علت عدم آشنایی اعضای صنف طال و جواهر تاکنون اجرایی نشده 
بود؛ با توجه ب ه اظهارات رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران در خصوص آموزش اعضای صنف، می توان امیدوار بود که 
فرآیند ایجاد شفافیت در بازار طال و اقدامات نظارتی جهت جلوگیری از 

وقوع تقلب و کالهبرداری از مردم اجرایی خواهد شد.

اقتصادی

یورونیوز

● نتایجیکمطالعه،نگهدارندهها»خطرابتالبهسرطان«راافزایشمیدهند●

نشانههایزوناچیست؟

● آیازونامسریاست؟●

آگهیاصالحیه
خواندگان  شعبانیان  فرشته  خواهان  ۱/۱۴۰۱ج/۲۱۹  شماره  پرونده  در 
که  فروش  دستور  بر  مبنی  شعبانیان  همگی  حسین   ، فاطمه   ، ابوالفضل 
 ۲۰۸۴ گویه  روزنامه  در   ۶۳ پالک   ۷ کوچه  نواب  بلوار  مذکور  ملک  آدرس 
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ صفحه ۶ به چاپ رسیده که آدرس صحیح ملک مذکور 
اصالح  بدینوسیله  که  باشد  می  صحیح   ،  ۶۰ پالک   ،  ۷ کوچه   ، نواب  بلوار 

گردد. می 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



اداره کل فنی و طراحی  سرپرست      ◄
مدنظر  اهداف  بیان  با  قم  شهرداری 
شهرداری برای ساخت پروژه تونل شهدای 
متعادل سازی  و  روان سازی  گفت:  امنیت 
فضای  از  بهره مندی  و  شهری  مرور  و  عبور 
از  خطرپذیری،  کاهش  و  امن  شهری 
مهم ترین اهداف ما برای احداث این پروژه 

است.
نیک خلق  لیلی  شهرنیوز،  گزارش  به 
پروژه  ساخت  اهداف  بیان  در  احمدی 
تونل شهدای امنیت قم اظهار داشت: این 
پروژه در واقع ادامه بلوار جمهوری اسالمی 
به  شمال  رینگ  تکمیل  هدف  با  که  است 
جنوب شهر و باعث اتصال محور جمهوری 
کاهش  و  علی)ره(  امام  آزادراه  به  اسالمی 

می شود. منطقه  ترافیک  بار 
این  کالن  اهداف  دیگر  به  اشاره  با  وی 
متعادل سازی  و  روان سازی  گفت:  پروژه 

فضای  از  بهره مندی  شهری،  مرور  و  عبور 
ارتقا  خطرپذیری،  کاهش  امن،  شهری 

و  متوازن  توسعه  همچنین  و  شهر  ایمنی 
متعادل تجهیزات و خدمات شهری از دیگر 

اهداف ساخت این پروژه بزرگ شهری بوده 
است.

شهرداری  طراحی  و  فنی  کل  سرپرست 
قم در توضیح مشخصات این سازه شهری 
طراحی  دو  و  یک  فاز  شروع  داشت:  ابراز 
ادامه  و  انجام شد   ۹۹ تا   ۹۷ از سال  پروژه 

کشید. طول  جاری  سال  تا  طراحی 
افزود:  طرح  این  ابعاد  خصوص  در  وی 
طول  و  متر   ۱۱۰۰ زیرگذر  مسیر  طول 
است؛  متر   ۲۱ آن  عرض  و  متر   ۴۲۰ تونل 
 ۳۵ تا   ۲۵ زیرگذر  مسیر  عرض  همچنین 
مسیر  در  شمع   ۶۰۰ حدود  و  است  متر 

است. تعبیه شده 
طراحی  و  فنی  کل  اداره  سرپرست 
تالش  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
بهترین  از  پروژه  این  ساخت  در  تا  شده 
مهندسین و مشاورین کشور استفاده شود، 
پروژه  این  تفصیلی،  اساس طرح  بر  گفت: 

طبق  اما  داشت  را  تملک  از  بزرگی  بخش 
طراحی که انجام و به مشاور پیشنهاد شد، 
گرفت  صورت  صرفه جویی  تملکات  این  در 
و  هزار   ۵ تفصیلی  طرح  به  نسبت  تقریبًا  و 
۶۰۰ مترمربع در تملکات صرفه جویی شد.

نیک خلق احمدی همچنین با اشاره به 
تأثیر  و  اجرایی  دستگاه های  روند همکاری 
از  بهره برداری  زمان  شدن  طوالنی  در  آن 
پروژه اظهار داشت: در طراحی ها دو ُپست 
برق وجود داشت که روشنایی رمپ و تونل 
نحوه  درزمینٔه  اختالفاتی  کند،  تأمین  را 
قم  استان  برق  شرکت  با  روشنایی  تأمین 

کرد. مشکل  را  کار  قدری  که  آمد  به وجود 
پروسه  شدن  طوالنی  به  اشاره  با  وی 
بااین همه  افزود:  انشعابات  اخذ  اداری 
را  شرایطی  طراحی  در  تا  شد  تالش 
برای  مزاحمت  که کمترین  پیش بینی شود 

► شود.     ایجاد  اهالی 
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◄    مدیر منطقه دو شهرداری قم از آغاز بهره برداری 
از تونل شهدای امنیت قم در ادامه بلوار جمهوری خبر 
داد و گفت: برای تملک پالک هایی که در مسیر پروژه 

قرار داشت بیش از 1830 میلیارد ریال هزینه شد.
به گزارش شهرنیوز، رضا رحیمی با اشاره به افتتاح 
اظهار  نزدیک  آینده  در  قم  امنیت  شهدای  تونل  پروژه 
حلقه های  جز  اسالمی  جمهوری  بلوار  پروژه  داشت: 
ترافیکی شهر قم است که از سال ۹۵ موضوع بازگشایی 
تا  ۹دی  پل  از  اول،  مرحله  که  شد  مطرح  آن  فاز  دو 
بهره برداری  به   ۹۶ سال  در  )ع(  حسین  امام  میدان 
رسید و مرحله دوم هم که تملک آن از سال ۹۸ شروع 

رسید. خواهد  بهره برداری  به  جاری  هفته  در  شد، 
وی افزود: در این فاز از طرح ۹۶ پالک قرار داشت 
تخریب  و  خریداری  و  تملک  پالک ها  درصد   ۱۰۰ که 
شد، به گونه ای که معبری که قباًل ۲۰ متر عرض داشت 

اکنون به ۴۵ متر افزایش پیداکرده است.
با  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
به  امام  یادگار  بلوار  طرح  این  از  بهره برداری  و  افتتاح 

آیت الله  بلوار  و  سپاه  میدان  ع(،  حسین)  امام  میدان 
بروجردی)ره( متصل می شود؛ افزود: برای تکمیل این 
طرح زیرگذری به طول ۱۱۰۰ متر قبل از میدان امام 
حسین)ع( تا ۱۰۰ متری بلوار یادگار امام احداث شد 
که با افتتاح آن تداخل ترافیکی میدان امام حسین)ع( 

شد. خواهد  برطرف 
محیط  به  شهروندان  خاطر  تعلق  حس  از  وی 
مسکونی و محله ای که سال ها در آن زندگی می کردند 
و وراثتی و قولنامه ای بودن پالک ها و افزایش قیمت ها 
این  اجرای  مشکالت  به عنوان  پالک ها  تملک  روند  در 

کرد. یاد  طرح 
رحیمی با تشکر از همکاری مردم در بحث تملک و 
واگذاری امالک گفت: برای تملک این پالک ها ۱۸۳۰ 
میلیارد تومان اعتبار صرف شد که بخش مهمی از این 
معوض  زمین  اختصاص  با  و  غیرنقدی  به صورت  مبلغ 

تأمین شد.
جز  را  اسالمی  جمهوری  زیرگذر  پروژه  رحیمی 
طرح های منحصربه فرد شهرداری قم دانست و افزود: 

خواهد  نام گذاری  قم  امنیت  شهدای  نام  با  پروژه  این 
برای  مزاحمت  کمترین  ایجاد  با  آن  اجرای  و  شد 
که  رفت  پیش  مرحله به مرحله  به صورت  و  ساکنین 

انجامید. طول  به  ۳۰ماه  درمجموع 
وی در این خصوص افزود: در ابتدا تالش شد مسیر 
احداث  معبر  و  متری خاک برداری  پنجاه  بلوک های  با 
احداث  جداگانه  متر   ۵۰ هر  در  را  کارگاه  بعد  و  شود 
حداقلی  مزاحمت  به منظور  اقدامات  این  تمام  کنیم. 

گرفت. صورت  اهالی  برای 
با  کرد:  تأکید  قم  شهرداری  دو  منطقه  مدیر 
برنامه ریزی انجام شده و همکاری ساکنان برای اجرای 
 ۹ و   ۸ ماده  نظیر  قانونی  ظرفیت های  از  طرح  این 

نشد. استفاده 
یا  و  ایجاد  معبری  یک  وقتی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعریض می شود ارزش افزوده برای منطقه و محل دارد 
و  بوده  فرامنطقه ای  پروژه های  جزو  پروژه  این  گفت: 
محسوب  آن  ذی نفع  و  بهره بردار  قم  شهروندان  تمام 

می شوند.

در  و  ادامه  در  طرح  این  گفت:  پایان  در  رحیمی 
خواهد  ادامه  )ع(  علی  امام  بزرگراه  تا  آینده  سال های 
به  علی)ع(  امام  بزرگراه  طراحی ها  اساس  بر  و  یافت 
خواهد  متصل  بروجردی)ره(  آیت الله  بلوار  و  میدان 

► شد.   

ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  سرپرست      ◄
شهرداری قم از برنامه ریزی برای احداث 3 هزار و 500 
داد. خبر  شهر  هشتگانه  مناطق  در  پارکینگ  سلول 
و  مشکالت  به  اشاره  با  صفوی  امیرعباس  سید 
کمبود پارکینگ در شهر اظهار داشت: امروز در بخش 
دهه ای  یک  از  بیش  عقب ماندگی های  با  پارکینگ 
و  طوالنی مدت  برنامه ریزی  با  باید  که  هستیم  روبه رو 

شود. جبران  فاصله  این  علمی 
شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  سرپرست 
را  خیابان  اصلی  معابر  در  غیرمتعارف  پارک های  قم، 

به عنوان یکی از مشکالت حذف پارکینگ در شهر مورد 
توجه قرار داد و افزود: این مشکل تنها به هسته مرکزی 
شهر مربوط نمی شود و ما امروز شاهد مشکالت زیادی 

در تمام نقاط شهر هستیم که باید مدیریت شود.
برای  پارکینگ  حوزه  در  جامع  برنامه ریزی  از  وی 
همه مناطق شهر خبر داد و بیان کرد: از سال گذشته 
در  پارکینگ  احداث  و  ساخت  برای  جامعی  مطالعات 
منطقه  هر  پتانسیل های  و  آغازشده  هشتگانه  مناطق 
شناسایی شده  مجزا  به صورت  پارکینگ  احداث  برای 

است.

صفوی خاطرنشان کرد: در این برنامه ساخت انواع 
دیده شده  موقت  و  مکانیزه  طبقاتی،  پارکینگ های 
برای  بودجه ای  ردیف  نیز   ۱۴۰۱ سال  در  و  است 
ریال  میلیارد   ۶۰۰ مبلغ  به  طبقاتی  پارکینگ  احداث 
را دنبال  پارکینگ  بتوانیم ساخت  تا  نظر گرفته شد  در 

. کنیم
وی از ساخت بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سلول پارکینگ 
در شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعداد پارکینگ 
نظر  در  باید  و  می شود  ساخته  مرحله ای  به صورت 
در حال  و  بوده  زمان بر  پارکینگ  باشیم ساخت  داشته 

حاضر نقشه ها تصویب شده و زمین به پیمانکار تحویل 
است. داده شده 

سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم 
در پایان تأکید کرد: عقب ماندگی چند دهه در ساخت 
حل  ناگهانی  و  برنامه  بدون  نمی توانیم  را  پارکینگ 
مشکالت  نمی تواند  پارکینگ  ساخت  تنها  زیرا  کنیم، 
خود  پارکینگ  ساخت  زیرا  کند،  حل  را  شهر  ترافیکی 
نیاز  ما  و  بوده  شخصی  خودروی  با  سفر  تشویق  عامل 
داریم مردم را به استفاده از حمل ونقل عمومی به جای 

► خودروی شخصی دعوت کنیم.   

شش  منطقه  مدیر      ◄
بهره برداری  از  قم  شهرداری 
با  منطقه  عمرانی  پروژه   10 از 
میلیارد   344 بالغ بر  اعتباری 
داد. خبر  منطقه  این  در  ریال 
با  گفتگو  در  ترکمن  احمد 
دور  آغاز  به  اشاره  با  شهرنیوز، 
پروژه های  از  بهره برداری  جدید 
منطقه  داشت:  اظهار  شهری 

سیاست  به  توجه  با  قم  شهر  شش 
عادالنه  توزیع  بر  مبنی  شهرداری 
مختلف،  مناطق  در  خدمات 
شهری  پروژه های  اجرای  شاهد 
جدید  دوره  در  که  است  متنوعی 
چندین  شهری،  پروژه های  افتتاح 
این  در  بهره برداری  قابل  پروژه 
خواهد  قرار  افتتاح  مورد  هفته 

. فت گر

آسفالت  و  بهسازی  وی 
کاشانی،  آیت الله  خیابان های 
این  ازجمله  را  بعثت  و  سالمت 
پروژه ها دانست و افزود: برای این 
میلیارد   ۱۵۱ عمرانی  پروژه  دو 
نقش  که  است  شده  هزینه  ریال 
آسفالت  شرایط  بهبود  در  مهمی 
دارد. منطقه  مهم  خیابان های 

شهرداری  شش  منطقه  مدیر 

آب های  دفع  و  لوله گذاری  قم، 
به  منتهی  ریل  حریم  سطحی 
با  ابراهیم)ع(  امام زاده  زیرگذر 
دیگر  از  ریالی  میلیارد   ۵۰ هزینه 
برشمرد  قابل افتتاح  پروژه های 
انتهای  جدول گذاری  گفت:  و 
محله  شوارع  و  جانبازان  خیابان 
انتهای  جدول گذاری  و  کامکار 
نیز  فاطمیه  محله  شوارع  و  بعثت 

ریال  ۵۷ میلیارد  اعتبار  با مجموع 
است. گرفته  صورت 

بهسازی   داد:  ادامه  وی 
حضرت  بلوار  نهر  اصالح  و 
 ۳۱ هزینه  با  معصومه)س( 
خیابان  نهر  بهسازی  میلیاردی، 
آیت الله  و  ابراهیم)ع(  امامزاده 
میلیارد   ۲۵ کرد  هزینه  با  کاشانی 
پروژه های  ازجمله  نیز  ریالی 

است. قابل افتتاح 
و  پیاده روها  بهسازی  ترکمن 
توجه  مورد  نیز  را  تردد  مسیرهای 
قرار داد و گفت: بهسازی پیاده رو 
پیاده رو  بهسازی  کاشانی،  بلوار 
معابر  بهسازی  و  خرداد  سوم 
بوستان نبوت نیز با اعتبار با بیش 
شده  اجرایی  ریال  میلیارد   ۳۰ از 

► است.     
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مخاطراتتکنرخیشدن
دستوریارزچیست؟

بسیاری از کارشناسان این انتقاد را وارد کردند که چرا دولت سیزدهم 
دیگر  نرخی  و  نام  با  اکنون  بود  4200تومانی  ترجیحی  ارز  منتقد  که 

ادامه دهنده همان مسیر شده است.
تومان   500 28 هزار و  از نرخ  بانک مرکزی  آنکه رئیس جدید  از  پس 
برای ارز نیمایی سخن گفت بسیاری از کارشناسان این انتقاد را وارد 
روحانی  دولت  ترجیحی  ارز  همان  ادامه  سیاستی  چنین  که  کردند 
مجری  خود  بود،  سیاست  آن  منتقد  که  سیزدهم  دولت  چرا  و  است 
پورابراهیمی،  محمدرضا  حاال  است؟  شده  باالتر  نرخی  با  البته  آن 
می داند.  »غیرقانونی«  را  کار  این  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
رییس جمهور  اول  معاون  مخبر،  محمد  حتی  اینکه  با  دیگر،  سوی  از 
نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص دفاع 
احسان خاندوزی،  کرده،  عنوان  دولت  آینده  دو سال  برنامه  را  آنها  و 
این  تلویحا  تلویزیونی  برنامه  یک  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
دنبال  به  نیما  سامانه  در  »دولت  که  است  گفته  و  کرده  رد  را  موضوع 
ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت ها 

باشد«.  داشته  نوسان  می تواند 
ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ 
بود  نرخ  تثبیت  سیاست  از  عبور  نشانه  و  کرد  کمرنگ  را   ۵۰۰ و  هزار 
و  اقتصاد  وزیر  است.  افزوده  دولت  ارزی  تصمیمات  ابهامات  به  ولی 
سخنگوی اقتصادی دولت »تثبیت نرخ ارز« را تفسیر غلط »عده ای« 
متوسط«  به طور  است  نیمایی »ممکن  نرخ  و می گوید:  کرده  توصیف 
این موضوع  بر  دولت، مجلس هم  با  البته همسو  و  باشد  نرخ  این  در 

غیرقانونی می داند.  را  تومانی   28500 نرخ  تثبیت  و  دارد  تاکید 
اقتصادی  کمیسیون  رییس  پورابراهیمی،  محمدرضا  حال  عین  در 
سوی  از  ارز  نرخ  داشتن  نگه  ثابت  تصمیم  که  کرده  اعالم  مجلس 
رییس بانک مرکزی خالف قانون است. او گفته است: »ما با سیاست 
ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می کنیم، اما سیاست 
را  تقاضا  ارز  ثابت  نرخ  چراکه  است،  مغایر  ثابت  نرخ  تعیین  با  ثبات 
سفارش ها  ثبت  درباره  آمارها  و  می کند  سرکوب  را  عرضه  و  تحریک 
اظهارات،  این  به  توجه  با  ماجراست«.  این  گواه  اخیر  هفته های  در 
این سوال مطرح می شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول 
دولت خیلی زود از اجرای سیاست »قفل کردن نرخ ارز« برای واردات 
این  دهد؟  رخ  دیگری  اتفاقات  است  قرار  یا  می کنند  صرف نظر  کاال 
آیا کابینه  اختالف نظر در تیم اقتصادی دولت، چه پیامدهایی دارد و 

شود؟    ترمیم  دچار  است  قرار  هم  باز  دوم،  سال  در  رییسی 
 به نظر می رسد که این گونه عملکرد مسئوالن دولت در خصوص نرخ 
ارز نیمایی نتیجه ای جز سناریوهای اقتصادی قبلی ندارد. زمانی که 
که  هم  زمانی  حتی  و  شد  تثبیت  آن  نرخ  و  مطرح  تومانی   4200 ارز 
نظر  به  این بار هم  و  داشتند  انتقاد  آن  به  زیادی  لغو شد عده  ارز  این 
می رسد این مدل برخوردها از سوی دولت و بانک مرکزی و مجلس با 
ادامه  هم  باز  راه  همان  و  است  قبلی  مدل  مانند  تومانی   28500 ارز 

بر جامعه خواهد گذاشت. را  آثار تورمی خود  دارد که مجددا 
مهم ترین  آزاد،  بازار  ارز  نرخ  و  نیما  سامانه  ارز  نرخ  میان  فاصله 
قفل  با  حاضر  حال  در  می افزاید.  نگرانی ها  به  که  است  موضوعی 
این دو  تومان، فاصله   500 28 هزار و  نیما در عدد  ارز سامانه  کردن 
نشان  نیز  تجربه گذشته  تومان رسیده است.  12هزار  از  بیش  به  نرخ 
آزاد به  ارز  با نرخ  ارز نیمایی وارد شده و  با نرخ  داده، کاالی وارداتی 
آمدن  وجود  به  درباره  نگرانی  همچنان  بنابراین  است.  رفته  فروش 

می شود. احساس  رانت 
سیاستگذاری ها  که  باورند  این  بر  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری 
پشتوانه  فاقد  موارد،  بسیاری  در  اقتصادی  کالن  متغیرهای  تعیین  و 
ارز  قیمت  گرفتن  فاصله  با  چراکه  است،  الزم  کارشناسی  و  علمی 
بازار آزاد یعنی حدود 40هزار تومان،  با  نیمایی یعنی 28500 تومان 
ارز  مورد  در  قبلی  دوره  چالش های  همان  با  ایران  اقتصاد  دیگر  بار 
۴۲۰۰ تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل 
این نوع سیاستگذاری منجر به توزیع رانت نیز می شود، این در حالی 
است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز 
در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در 
برای  اقتصاد  شدن  پیش بینی پذیر  و  بازارها  در  شفافیت  ایجاد  آینده، 

بود. خواهیم  اقتصادی  فعاالن 

اقتصادی

مدیرمنطقهدوشهرداریخبرداد:

● هزینه۱8۳میلیاردتومانیتملکدرپروژهشهدایامنیتقم●

مدیرمنطقهشششهرداریخبرداد:

● بهرهبرداریاز۱۰پروژهعمرانیمنطقه۶قمبااعتبار۳۴۴میلیاردریالی●

● ساخت۳هزارو5۰۰سلولپارکینگدرمناطقهشتگانهشهرقم●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتدوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
که در شعبه ۱۳ اجرای احکام مدنی به شماره ۱۳/۱۴۰۱ج/۴۶۰ ثبت گردیده 
خواهان غالمرضا فرح آبادی خواندگان بتول ، بی بی ، زهرا ، صدیقه و غالمرضا 
مرتضی  و  نیستانک  عابدی  دو  هر  عابدین  و  خدیجه  و  نو  مزرعه  قنبری  همگی 
اکبر  و علی  و کبری هر دو ممدوحی  احترام  و  زرین خامه  و غالمرضا  ممدوحی 
بر فروش  پروانه همگی زرین خانه مبنی  و  ، مهناز  ، کامبیز  پوران  و  عابدی یکتا 
به شرح ذیل  از۲۱۴۲ اصلی بخش ۲ قم که کارشناس  ثبتی ۴۲۰ فرعی  پالک 
 : آدرس  به  ثبتی  از پالک  ارزیابی  ۰۱۰۰۴۶۰ در خصوص  ارزیابی کرده است. 
 –  ۵۷ – جنب پالک   ۱۲ – کوچه  ولی عصر  ۲۰ متری   – بلوار شهید موسوی   – قم 
زمین خالی در معیت و راهنمایی وکیل محترم خواهان به محل ملک مراجعه و 
پالک مذکور مورد معاینات فنی و ارزیابی قرار گرفته و موارد براساس ماده ۱۳۸ 
نام   -۱  : احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  اعالم می گردد:  احکام  اجرای  قانون 
امالک منطقه  و  اسناد  و  ثبت  استعالم  براساس   : نام خانوادگی صاحب ملک  و 
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  دانگ   ۱/۲ مالک  آبادی  فرح  ستاره  خانم   ، قم  دو 
اعیان  و  عرصه  ششداگ  از  دانگ   ۱/۲ مالک  آبادی  فرح  نسای  فاطمه  خانم  و 
عرصه  ششدانگ  از  دانگ   ۳/۶ مالک  ابراهیم  فرزند  آبادی  فرح  غالمرضا  آقای 
و اعیان پالک ثبتی می باشد. ۲- محل وقوع ملک و ...: پالک مذکور واقع در 
– جنب پالک ۵۷  – کوچه ۱۲  – ۲۰ متری ولی عصر  بلوار شهید موسوی   – : قم 
ثبت  اینکه ملک  تعیین   -۳ باشد.  زمین خام می  به صورت یک  و  زمین خالی   –
شده است یا نه : ملک با شماره ی ۴۲۰ فرعی از ۲۱۴۲ اصلی بخش دو قم به 
مساحت ۲۴۰ مترمربع ثبت گردیده است. ۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است 
ملک  اینکه  به  تصریح   -۵ بود  خام  زمین  صورت  به  ملک  بازدید  زمان  در  نه:  یا 
مشاع است یا مفروز : پالک ثبتی به صورت مشاع می باشد. ۶- تعیین حقوقی 
که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند : کارشناس اطالع مستندی 
از آن شروع می شود : ارزش ملک  از این موضوع ندارد. ۷- قیمتی که مزایده 
با  و  بازار  به کمیت و کیفیت و موقعیت منطقه ای ، وضعیت  با توجه  الذکر  فوق 
و به صورت  و براساس قمیت روز  امر کارشناسی  توجه به جمیع جهات موثر در 

قیمت عادله به شرح زیر اعالم می گردد: قیمت پایه مزایده کل ششدانگ پالک 
ثبتی به ارزش ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد و اعالم می گردد. تذکر مهم ۱ 
: ارزش ملک فوق الذکر بر این اساس تعیین گردیده است ، که نقل و انتقال آن 
به  بدهی  هیچگونه  موجود  وضعیت  به  توجه  با  و  نداشته  قانونی  منع  هیچگونه 
شهرداری ، بانک ها و سایر ادارت ، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی 
، اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تحت هر شرایط قانونی نداشته باشد. تذکر 
مهم ۲ : همچنین کلیه افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند ، بایستی قبال 
در مورد ملک مذکور از اداره ثبت اسناد و امالک قم و شهرداری منطقه و دیگر 
به  مذکور  ثبتی  ملک  کیف  و  کم  خصوص  رادر  الزم  استعالمات  مربوطه  ادارت 
عمل آورده و ملک را به طور کامل و از هر جهت مورد بازدید قرار دهند. همچنین 
مقرر  باشد.  می  خواهان  عهده  به  کارشناس  به  شده  ارائه  اسناد  سقم  و  صحت 
گردیدموارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
افرادی  لذا  به فروش برسد.  از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  احکام مدنی 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی 
باشد  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  مزایده 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه 
وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز 
نپردازد  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. واحد  مراجعه 
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از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  به موجب دستور فروش صادره 
له  به شماره ۵/۱۴۰۱ج/۱۱۹ ثبت گردیده  که در شعبه ۵ اجرای  احکام مدنی 
خواهان فاطمه صف ارای کلوکدرق خوانده امین اله فتحی کوهی مبنی بر فروش 
پالک ثبتی ۶۷۹ اصلی )مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور( بخش ۲ قم 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. مبنی بر دستور فروش ملک مشاعی ، 
با توجه به قرار ان شعبه محترم مبنی بر ارزیابی پالک ثبتی ۶۷۹ اصلی بخش دو 
قم با رعایت مفاد ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی ، از محل ملک معرفی شده 
به ادرس قم – خیابان امام خمینی )ره( – بین کوچه ۵۴ و ۵۶ – جنب مغازه خدمات 
کامپیوتری فرهنگیان بازدید به عمل امد که پس از انجام بررسی های الزم نتیجه 
به شرح ذیل به استحضار می رسد. مشخصات ثبتی ملک: ملک مورد نظر دارای 
یک جلد دفترچه مالکیت تک برگی به شماره ۴۵۰۷۸۲/الف/۹۵ و عبارتست از 
از ۶۷۹ اصلی  به شماره صفر فرعی  اعیان مغازه )وضعیت خاص طلق(  و  عرصه 
مترمربع   ۲۷/۹۵ مساحت  به  قم  استان  قم  دو  اداره  ملک  ثبت  حوزه  دو  بخش 
حدود مغازه شماال دیواریست به طول ۳/۹ متر به عقب نشینی اتی خیابان امام 
که قبال محل پالک ۶۸۱ اصلی بوده ، شرقا در دو قمست اول دیوار به دیوار به 
طول ۰/۳۵ متر به ۶۷۶ اصلی دوم دیوار به دیوار به طول ۸/۴۰ متر به ۶۷۸ اصلی  
، جنوبا درب و دیوار به طول ۵/۱۲ متر به خیابان امام و غربا دیواریست مشترک 
به طول ۵/۶ متر به شماره یک فرعی از ۶۸۱ اصلی که طی انتقال قطعی شماره 
۱۶۷۸۶۶ مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ توسط دفترخانه شماره ۴ شهر قم ، سه دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه و اعیان به نام فاطمه صف ارای کلو کدرق فرزند بهمن به شماره 
شناسنامه ۶۱۰ و شماهرملی ۱۳۷۷۳۷۴۴۲۴ شده که سند از نوع انتقال اجرایی 
می باشد. در زمان بازدید ملک )مغازه( بهم ریخته مشخص بود که مدت هاست 
و  به اظهارات خواهان چند سال است استفاده نشده  بنا  و  ان استفاده نشده  از 
همکف  صورت  به  مذکور  مغازه   : ملک  عمومی  مشخصات  باشد.  نمی  اجاره  در 
تا  مابقی   ، ارتفاع ۱/۲ متر سنگ  به  بدنه   ، زیرزمین میباشد. کف مغازه سنگ  و 
با کف و  ، زیرزمین مغازه  با پوشش رنگ  تیر اهن  زیر سقف کاشی ، سقف مغازه 
ارتباط  و  است  بهداشتی  سرویس  خیابان  سمت  زیرزمین  ابتدای  که  سنگ  بدنه 

نیز شامل یک کنتور  انشعابات  فلزی  است.  پله  انتهای مغازه توسط  از  زیرزمین 
برق و یک کنتور اب و ملک دارای گواهی پایانکار به شماره ۸۶۰۵/۳/ش مورخ 
۷۸/۹/۱۴ با مجوز ۲۴ مترمربع تجاری در همکف و ۱۴ مترمربع انباری تجاری 
نظریه  دارد.  قرار  امام  خیابان  تعریض  طرح  در  کامل  طور  به  ملک  و  زیرزمین  در 
و  کمیت   ، مساحت   ، کاربری   ، ملک  موقعیت   ، الذکر  فوق  مراتب  به  عنایت  با   :
کیفیت و در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیر گذار ، به نظر اینجانب ششدانگ ملک 
مذکور با فرض متعلق سرقفلی به مالک و عدم واگذاری بغیر ، از قرار هر مترمربع 
 ۲۷/۹۵ برای  و  ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
پانصد  و  میلیارد  سه  و  سی  ۳۳/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ان  مترمربع 
سازد  می  نشان  و  خط  پایان  در  گردد.  می  ارزیابی  و  براورد  ریال  میلیون  چهل  و 
ارزیابی انجام شده فارغ از هر گونه بدهی به شهرداری ، اداره کل مالیاتی و ... 
صورت گرفته است. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت 
۱۱/۳۰الی ۱۱/۴۵صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به  های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
به  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه 
کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو 
شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت 
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 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 های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
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در  قم  شیالت  بخش  فعاالن  موفق  تجربه      ◄
خود  محصوالت  صادرات  و  خاویاری  ماهیان  پرورش 
این  در  می دهد  نشان  خوبی  به  جهانی  بازارهای  به 
ارزی  درآمدهای  افزایش  برای  مهیا  بستری  عرصه، 

شده است. فراهم  استان 
محمد جنابان: کسب درآمد ارزی از طریق پرورش 
ماهیان خاویاری، آن هم در قم با شرایط آب و هوایی 
آن  تحقق  باید  که  است  مساله ای  دارد،  که  ویژه ای 
جستجو  عاشق  و  دلسوز  افرادی  تالش   دل  در  را 
و  کردند  باور  را  خواستن  معنای  که  انسان هایی  کرد، 
تولید ثروت کنند. از گوهر دریا  توانستند در دل کویر 
در نتیجه این تالش ها امروز قم یکی از استان های 
موفق کشور در زمینه پرورش ماهیان خاویاری است؛ 
گوشت  ُتن   ۵۲ از  بیش  ساالنه  تولید  با  استان  این 
کیلوگرم   ۱۲۸ تولید  با  و  ششم  رتبه  خاویاری  ماهیان 
خود  به  را  بخش  این  در  کشور  هفتم  رتبه  خاویار 

داده است. اختصاص 

ماهیان  پرورش  مزرعه  هشت  حاضر  زمان  در 
تعداد  نخست  رتبه  قم  و  فعال  استان  این  در  خاویاری 
استان های  میان  در  خاویاری  ماهیان  پرورش  مزارع 

داده است. اختصاص  خود  به  را  غیرساحلی 
پرورش  نمونه  بهره برداران  از  یکی  رابطه  همین  در 
بهره برداران  به  داشت:  بیان  قم  در  خاویاری  ماهیان 
در  استخر  احداث  با  می کنم  توصیه  کشاورزی  بخش 
زمین های خود، ابتدا از آبی که در اختیار دارند برای 
را  پرورش ماهیان خاویاری استفاده کنند و سپس آن 
برای تولید محصول به کار گیرند، با این کار هزینه های 
افزایش  بهره بردارن  درآمد  و  کاهش  محصول  تولید 

می یابد.
می توان  که  این  به  اشاره  با  برخوردار  محمدتقی 
ماهیان  پرورش  برای  قم  کشاورزی  چاه های  آب  از 
خاویاری به خوبی استفاده و ثروت آفرینی کرد، گفت: 
برای  مناسب  بستری  قم  در  خاویاری  ماهیان  پرورش 
توسعه صادرات و ارزآوری است و همچنین فرصت های 

می کند. ایجاد  را  بسیاری  شغلی 
تولید  قطب  به  می توان  را  قم  که  این  بیان  با  وی 
ماهیان  پرورش  با  داد:  ادامه  کرد،   تبدیل  خاویار 
ایران  کویر  از  قم،  کشاورزی  استخرهای  در  خاویاری 
درآمد  و  داشت  خواهیم  خاویار  صادرات  اروپا  قلب  به 
این  فعاالن  برای  طریق  این  از  توجهی  قابل  ارزی 

خورد. خواهد  رقم  استان  در  عرصه 
برابر  در  خاویاری  ماهیان  که  این  بر  تاکید  با  وی 
دارند،  خوبی  مقاومت  بیماری ها  و  محیطی  تغییرات 
افزود: عالوه بر این ویژگی مثبت، ما توانسته ایم غذای 
تولید کنیم   به صورت داخلی  را  این ماهیان  نیاز  مورد 
اختیار  در  را  زمینه  این  در  تجربه های خود  آماده ایم  و 

دهیم. قرار  عالقه مندان 
ماهیان خاویاری در قم موضوعی است که  پرورش 
این  در  اما  می شود،  دنبال  خصوصی  بخش  توسط 
مسیر اتخاذ سیاست های حمایتی توسط سازمان های 
دولتی متولی همچون سازمان جهاد کشاورزی استان 

از  حوزه  این  در  کار  و  کسب  بیشتر  هرچه  رونق  برای 
است. برخوردار  ویژه ای  اهمیت 

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم در این خصوص 
هرچه  فعال سازی  دنبال  به  قم  در  ما  گفت:  ایرنا  به 
آبزی   و  شیالت  حوزه  در  استان  ظرفیت های  بیشتر 
تولید  سطح  افزایش  راستا  این  در  و  هستیم  پروری 
قابلیت  که  را  خاویار  و  خاویاری  ماهیان  گوشت 
دستور  در  دارد  نیز  ارزی  درآمدهای  کسب  و  صادرات 

دادیم. قرار  خود  کار 
موفق  تجربه  داشت:  بیان  رضا  حاجی  محمدرضا 
پرورش دهندگان ماهیان خاویاری در قم نشان داد ما 
می توانیم از همین آب چاه های در اختیار بهره برداران 
و  استفاده  صورت  بهترین  به  کشاورزی  بخش 
برنامه ریزی های انجام شده برای افزایش بهره وری در 

کنیم. محقق  را  اقتصادی  مهم  بخش  این 
برای  روز  دانش  از  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
گسترش ظرفیت های استان در حوزه پرورش ماهیان 

در  حوزه  این  فعال  بهره برداران  داد:  ادامه  خاویاری، 
گونه های  از  استفاده  در  خوبی  بسیار  تجربه  از  قم 
سازگار با شرایط آب وهوایی قم و همچنین راهکارهای 
و  هستند  برخوردار  احتمالی  تنش های  با  مقابله 
ترکیب کردن دانش و تجربه با هم موجب شده تا قم به 
عنوان یکی از قطب های مهم پرورش ماهیان خاویاری 

باشد. مطرح  کشور  در 
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی قم برای توسعه 
در  خاویاری  ماهیان  پرورش  با  مرتبط  کسب وکارهای 
زمینه  این  در  آموزشی  مباحث  ارائه  بر  عالوه  استان، 
بخش  گذاری  سرمایه  هرگونه  از  عالقه مندان،  به 
حمایت  خاویاری  ماهیان  پرورش  حوزه  در  خصوصی 
همکاری  با  را  ایشان  نیاز  مورد  تسهیالت  و  می کند 

کرد. خواهد  تامین  عامل  بانک های 
کرد:  تاکید  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
مناسب  بستری   ، استان  در  خاویاری  ماهیان  پرورش 
اقتصاد  تقویت  و  ارزی  درآمدهای  کسب  برای 

نگاه  با  ما  رابطه  همین  در  و  است  کشاورزی  بخش 
سمت  به  بخش  این  در  قم  مناسب  ظرفیت های  به 
خواهیم  حرکت  ماهیان  از  گونه  این  تولید  گسترش 

. کرد
سابقه  علمی  یافته های  اساس  بر  است  گفتنی 
حدود  به  زمین  کره  روی  بر  خاویاری  ماهیان  زندگی 
سابقه  این  می گردد،   باز  قبل  سال  میلیون   ۲۰۰
در  خاویاری  ماهیان  می دهد  نشان  حیات  طوالنی 
حساب  به  مقاوم  گونه ای  محیطی  شرایط  با  سازگاری 
ایران  در  خاویاری  ماهیان  اصلی  زیستگاه  می آیند؛ 
دریای خزر است، اما در طول سالیان گذشته به دالیل 
در  ارزشمند  گونه  این  انقراض  خطر  جمله  از  مختلف 
استخرها  در  ماهیان  این  پرورش  موضوع  منطقه،  این 
استان  یک  عنوان  به  نیز  قم  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
حوزه  این  وارد  قبل  سال   ۲۰ حدود  از  ساحلی  غیر 
موفق  قطب های  از  یکی  عنوان  به  اکنون  و  شده است 
میان  در  خاویار  و  خاویاری  ماهیان  گوشت  تولید 

می آید. حساب  به  کشور  ساحلی  غیر  استان های 
سازمان  شیالت  حوزه  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
در  خاویاری  ماهیان  پرورش  قم،  کشاورزی  جهاد 
دلیل  به  و  بوده  صرفه  به  مقرون  هرنظر  از  استان  این 
می تواند  ماهی  این  خاویار  و  گوشت  بودن  صادراتی 
برای  نیز  را  مناسبی  ارزی  درآمد  کسب  فرصت 
دانش  به  توجه  با  همچنین  کند،   فراهم  بهره برداران 
غذا  تامین  زمینه  در  آمده  بدست  خودکفایی  و  بومی 
ماهیان  پرورش  در  استفاده  مورد  تجهیزات  سایر  و 
خاویاری، این کسب و کار در برابر فشارهای تحریمی 
رونق  برای  مناسبی  بستر  و  دارد  خوبی  مقاومت  نیز 
استان  کشاورزی  بخش  در  اقتصادی  فعالیت های 

. ست ا
جمله  از  ماهی  فیل  می کنند  بیان  کارشناسان 
ماهیان  دهندگان  پرورش  برای  گزینه ها  بهترین 
خاویاری در استان قم است،  چرا که سازگاری بیشتری 
با تغییرات دمایی دارد و شوری آب را به خوبی تحمل 

می کند و در نهایت هم از نظر تولید گوشت و هم تولید 
دارد. قبولی  قابل  عملکرد  خاویار، 

کارشناسان  مسئوالن،   شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
لزوم  به  همگی  استان  شیالت  بخش  بهره بردارن  و 
قم  استان  در  خاویاری  ماهیان  تولید  سطح  گسترش 
از  که  می کنند  تالش   آن  تحقق  برای  و  دارند  اعتقاد 
کار  و  کسب  این  توجه  قابل  درآمد  آن  دالیل  جمله 

. ست ا
تولید  زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
هستند،  فعال  قم  استان  در  کشاورزی  محصوالت 
تولید بخش کشاورزی قم در  همچنین میزان متوسط 
سال ۸۵۰ هزار تن در زمینه محصوالت زراعی،  باغی،  
بهره برداران  بیشتر  است؛  گلخانه ای  و  شیالت  دامی، 
بخش کشاورزی را روستاییان استان تشکیل می دهند 
درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 
اشتغال روستاییان در بخش های مختلف قم را به خود 

► داده است.    اختصاص 
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معاونآموزشوپرورشاستان:
مناطقکمبرخورداردراولویت

آموزشوپرورشقماست

پرورش  و  آموزش  اولویت  گفت:  قم  استان  پرورش  و  آموزش  معاون 
برخوردار  کم  مناطق  و  ها  شهرستان  ورزشی  فضاهای  بهینه سازی 

است.
تحقق  اهمیت  به  اشاره  با  قم،  در  تسنیم  با  گفتگو  در  یزدی  علی 
اظهار  ورزشی،  استعدادیابی  تخصصی  کارگروه  تشکیل   شاخص 
راستای  در  جلساتی  دانش آموزان  استعدادیابی  بحث  در  داشت: 
ارائه طرح با حضور جمعی از نخبگان ورزشی به منظور استعدادیابی 
فوتسال،  هندبال،  چون  ورزشی  مختلف  رشته های  در  دانش آموزان 
صورت  به  بدمینتون  و  میز  روی  تنیس  شنا،  بسکتبال،  والیبال، 
شد. برگزار  دوم  دوره  ابتدایی  دانش آموزان  ویژه  استانی  و  متمرکز 
بیان  با  قم  استان  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاون 
مورد  اول  مرحله  در  دانش آموزان  کرد:  تصریح  طرح  اجرای  مراحل 
متخصصین  توسط  شده  طراحی  بازی های  با  سپس  و  سنجی  پیکر 
آنها  به  کارت سنجش  نیز  پایان  در  و  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  امر  این 

شد. خواهد  اعطا 
با  کرد:  عنوان  و  دانست  مطلوب  بسیار  را  طرح  این  نتیجه  وی 
نهایت  در  شعبان،  نیمه  با  همزمان  استعدادیابی  جشنواره  برگزاری 
به سمت کانون های ورزشی سوق داده خواهند  دانش آموزان مستعد 
ورزشی  مسابقات  در  نیز  را  مطلوبی  بسیار  نتیجه  حرکت  این  که  شد 

داشت. خواهد  پی  در  کشوری  سطح  در  دانش آموزان  قهرمانی 
ورزشی  فضاهای  بهینه سازی  را  پرورش  و  آموزش  اولویت  یزدی 
راستای  در  افزود:  و  دانست  برخوردار  کم  مناطق  و  شهرستان ها 
زمین  بهره برداری  برای  تمهیدات الزم  پروژه شهید سلیمانی،  اجرای 
انجام  نیز  صدر  شهید  آموزشگاه  مربعی  متر   850 مصنوعی  چمن 
قرار  کهک  شهرستان  دانش آموزان  اختیار  در  زودتر  چه  هر  و  شده 

گرفت. خواهد 
اجرای  از  قم  استان  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاون 
خبر  کودکان  آمادگی  پایش  موضوع  با  تخصصی  وبینار  پاک  طرح 
وظایف  اهم  از  بدنی  تربیت  درس  اجرای  و  ارزشیابی  گفت:  و  داد 
سال  اول  سال  نیم  پایان  در  لذا  می رود،  شمار  به  بدنی  تربیت  حوزه 
تحصیلی جاری، برای تمامی دانش آموزانی که اطالعات آنان تا پایان 
دی ماه در سامانه سیدا ثبت شده باشد کارنامه حرکتی صادر خواهد 

شد.
دانش آموزان  هزار   290 از  بیش  حرکتی  کارنامه  صدور  زمان  یزدی 
تمامی  از  شد:  یادآور  و  کرد  اعالم  دوم  سال  نیم  پایان  در  را  استان 
در  داده ها  ثبت  به  موفق  که  پایه ای  آموزگاران  و  بدنی  تربیت  معلمان 
نیم سال اول شده اند، تقدیر خواهد شد و زمان ثبت نتایج در سامانه 

شد. خواهد   1402 سال  اردیبهشت ماه  پایان  تا  نیز  سیدا 
به گفته معاون سالمت و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان قم در 
مسابقات تنیس روی میز کارکنان دستگاهای اجرایی که در دو بخش 
بانوان و آقایان و در قالب 12 تیم برگزار شد آموزش و پرورش سکوی 

نخست را آن خود ساخت.

خبـر
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آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان  اداره ثبت اسناد  هیات حل اختالف مستقر در 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۴۳  ۱ -رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۱۶۷ مربوط 
پالک  مترمربع   ۱۵۱/۲۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اکبر  فرزند  طباخیان  محمدمهدی 
الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۱۱۴۴۵ شماره 
به موجب سند  ۱۸۶ خریداری  ۴۹۷ صفحه  دفتر  در  مالکیت مشاعی صادره  پوردرخشان سند  ابوالفضل  از 

 )۱۵۸۶۲ الف  قم.)م   ۴۴ دفتر   ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ مورخ   ۱۵۷۱ شماره  رسمی 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۶۲ آقای  ۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۹۶۶۶ مربوط 
شماره  پالک  مترمربع   ۵۷/۲۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  زینلی  مهدی 
۱۰۳۵۹/۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از خانم 
به موجب اسناد رسمی شماره های ۵۴۴۵۴ مورخ  ارمکی خریداری  آزادی  و مهدی  ارمکی  زراعتگر  جواهر 
۱۳۵۹/۱۲/۲۳ و ۶۷۳۵۵ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۰۳ دفترخانه ۳ قم و حصر وراثت ۱۲۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۱۴.

)م الف ۱۵۸۶۳( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۸۲ آقای  ۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۰۲۵ مربوط 
محمد حشائی فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۶ مترمربع پالک شماره ۱۰۴۵۴ 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمدعلی جوان 
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۲۰ صفحه ۱۸۲ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۷۵۷۰۹ مورخ 

۱۳۷۴/۱۲/۲۴ دفترخانه ۶ قم.)م الف ۱۵۸۶۴( 

 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۱۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۹۶۶۵ شماره  رأی   -۴
پالک  مترمربع   ۹۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  جعفرقلی  فرزند  پور  نصراله  محسن  آقای 
الواسطه  نامه عادی مع  مبایعه  قم  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۳۸ شماره 
از سلطنت سزاوار خریداری به موجب سند صلح شماره ۸۶۵۱۵۳ مورخ ۱۳۴۶/۰۲/۱۷ دفترخانه ۸ قم.)م 

 )۱۵۸۶۵ الف 
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۷۸  ۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۲۶۱ مربوط 
پالک  مترمربع    ۴۹/۰۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  یداله  فرزند  همت  پرویزی  قربانعلی 
شماره باقیمانده ۱۱۵۵۶ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 

الف ۱۵۸۶۶(  اکرم شهرت همگی سزاوار فرزندان علی.)م  و  و زهرا  و فاطمه  از رضا و حسین  الواسطه 
آقای  به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۹۱۱  ۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۰۸ مربوط 
شماره  پالک  مترمربع   ۹۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  خصوصی  محمود 
در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۶۱۰/۹۸
دفتر ۱۲۳ صفحه ۳۵۸ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۴۳۳۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ دفترخانه ۲۱ 

 )۱۵۸۶۷ الف  قم.)م 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۱۰ آقای  ۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۷۹ مربوط 
محمدعلی محمودیان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۵۷۸/۳۰۹ شماره  پالک  مترمربع   ۶۵/۳۷
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۵۱ صفحه ۲۲ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۲۸۳۲۸ مورخ 

۱۳۵۹/۰۵/۲۹ دفترخانه ۱۶ قم.)م الف ۱۵۸۶۸( 

به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۱۱ آقای  ۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۸۰ مربوط 
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسین  فرزند  فینی  مادابی  زهرا 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۵۷۸/۳۰۹ شماره  پالک  مترمربع   ۶۵/۳۷
سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۵۱ صفحه ۲۲ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۲۸۳۲۸ مورخ 

)۱۵۸۶۹ الف  قم.)م   ۱۶ دفترخانه   ۱۳۵۹/۰۵/۲۹
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۴۸ آقای  ۹- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۵۳۰ مربوط 
به مساحت ۷۳/۲۰ مترمربع پالک شماره  خانم زهرا صفری فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان 
مورخ   ۱۴۱۳۰۵ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۵۷۴

 )۱۵۸۷۰ الف  قم.)م   ۷ دفترخانه   ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

و عصرایرانیان( )گویه  بود. 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

● پرورشماهیانخاویاریدرقم؛تولیدثروتدردلکویرازگوهردریا●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  احکام  اجرای   ۲ شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
ثبت  ۱/۹۹ج/۱۰۱۰  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  تهران 
محکوم  دارا  فلز  پترو  شرکت  و  پایا  صنعت  ایمان  شرکت  ملت  بانک  له  گردیده 
و  له  محکوم  حق  در  ۴۷/۱۸۲/۳۱۵/۶۰۱ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
هزینه  بابت  ۵۹۹/۶۳۰/۵۶۵ریال  مبلغ  و  عشر  نیم  ۲/۳۵۳/۹۷۵/۷۸۰ریال 
بدهی محکوم علیه قطعات  قبال  در  له  ، محکوم  دادرسی در حق صندوق دولت 
۴۲۵ و ۴۲۷ و ۴۲۸ کد ۳۷ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم )با رعایت شرایط 
کارشناس  که  نموده  توقیف  موقع(  به  ساخت  عدم  از  ناشی  فسخ  حق  قراردادی 
میزان  به  ق.ا.ا.م   ۱۳۵ و   ۵۱ واد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
محکوم به و حق االجرا از ششدانگ پالک های فوق به فروش خواهد رسید. احتراما 
آن   ۱۴۰۱/۷/۱۴ مورخ  شماره ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۷۱۰۱۵۰۳  ابالغیه  به  بازگشت 
به طرفیت  ملت  بانک  بایگانی ۹۹۰۱۰۱۰ موضوع دعوی  به شماره  شعبه محترم 
شرکت ایمان صنعت پایا مبنی بر ارزیابی سه قطعه از اراضی منطقه ویژه اقتصادی 
سلفچگان به شماره قطعات ۴۲۵ ، ۴۲۷ ، ۴۲۸ واقع در فاز ۲ ضمن مراجعه به شعبه 
محترم ، مطالعه پرونده و آگاهی از دستور مقام محترم قضایی ، متعاقبا مراجعه به 
محل و بازدید از وضعیت موجود به همراه خواهان و بررسی مدارک ابرازی ، گزارش 

کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: ۱( موضوع کارشناسی : ارزیابی سه قطعه 
 ۴۲۸ و   ۴۲۷  ،  ۴۲۵ قطعات  شماره  به  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه  اراض  از 
۲( مشخصات ثبتی ملک : قطعات ۴۲۵ ، ۴۲۷ و ۴۲۸ به آدرس قم ، منطقه ِویژه 
اقتصادی سلفچگان ، بلوار راه آهن ، راه آهن ۶ رفاه ۳ )بر خیابان های ۳۱۵ و ۲۵۱( 
که مساحت قطعات ۴۲۷ و ۴۲۸ هر کدام ۲۴۰۰ مترمربع و مساحت قطعه ۴۲۵به 
اعیانی  فاقد  حاضر  حال  در  مذکور  قطعات  باشد.  می  مترمربع   ۳۵۸۶/۸۴ متراژ 
بوده و هیچگونه تسطیح و جدول گذاری و دیوار کشی بر روی آن ها انجام نشده 
است. ۳( نظریه کارشناسی : ارزیابی قطعات صدراالشاره براساس جدول زیر با در 
نظر گرفتن موقعیت محل ، نوع کاربری ، دسترسی ها و کلیه متعلقات و وضعیت 
بازار مسکن ، بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی به 
از قرار هر مترمربع  به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع  شرح ذیل می باشد: قطعه ۴۲۷ 
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال = ۴۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قطعه ۴۲۸ به مساحت ۲۴۰۰ 
۴۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   = ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع 
قطعه ۴۲۵ به مساحت ۳۵۸۶/۸۴ مترمربع از قرار هر مترمربع ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ریال 
= ۶۸/۱۴۹/۹۶۰/۰۰۰ریال ارزیابی کل قطعات ۴۲۵ و ۴۲۷ و ۴۲۸ به مبلغ یکصد 
ریال  و شصت هزار  نهصد  و  میلیون  نه  و  و چهل  پانصد  و  میلیارد  و چهار  پنجاه  و 

فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین  ۱۵۴/۵۴۹/۹۶۰/۰۰۰ریال 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ ساعت ۱۲/۱۵ الی ۱۲/۳۰ به آدرس  قم ، خ ساحلی 
، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ 
کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
)شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی 
عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده 
نماید. حداکثر  به قسمت اجرا تسلیم  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  درصد 
برنده مزایده در موعد  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که  مهلت مزبور 
نفع دولت ضبط  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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


