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سوپر انقالبی ها دولت را تهدید به عبور کردند!سوپر انقالبی ها دولت را تهدید به عبور کردند!

استفاده  بر  تاکید  ضمن  قم  فرماندار      ◄
در  جمهور  رئیس  استانی  سفرهای  ظرفیت  از 
عمومی  های  کتابخانه  مشکالت  حل  راستای 
با ظرفیت های فرهنگی  پردیسان  استان گفت: 
برای  کتابخانه  و جمعیتی، ظرفیت داشتن یک 

دارد. را  مجتمع  هر 
سرپرست  توکلیان  مهدی  فارس،  گزارش  به 
با  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
گفتگو  و  دیدار  قم  فرماندار  ذاکریان  عباس 

کرد.
بر  تاکید  ضمن  دیدار  این  در  قم  فرماندار 
رئیس  استانی  سفرهای  ظرفیت  از  استفاده 
کتابخانه  مشکالت  حل  راستای  در  جمهور 
کتابخانه  پروژه  گفت:  استان  عمومی  های 
در  کتابخانه  فقدان  مشکل  حل  و  قم  مرکزی 
های  ظرفیت  از  استفاده  با  باید  پردیسان 

برسند. ثمر  به  استانی 
با  پردیسان  شهرک  افزود:  ذاکریان 
ظرفیت  جمعیتی،  و  فرهنگی  ظرفیت های 
دارد. را  مجتمع  هر  برای  کتابخانه  یک  داشتن 

توکلیان،  مهدی  همچنین  دیدار  این  در 
عمومی  های  کتابخانه  اداره کل  سرپرست 
و  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  ضمن  استان، 
و  استان  عمومی  های  کتابخانه  های  چالش 
کتابخانه  از  بازدید  برای  قم  فرماندار  از  دعوت 
با  قم  عمومی  های  کتابخانه  گفت:  مرکزی 

مناطق  در  خدمات  ارائه  و  پراکندگی  به  توجه 
خالهای  کردن  پر  به  توانند  می  برخوردار،  کم 

کنند. کمک  استان  فرهنگی 
جلسه  تا  شد  مقرر  جلسه  این  در  همچنین 
با  قم  شهر  عمومی  های  کتابخانه  انجمن 
► شود.    برگزار  زودی  به  قم  فرماندار  حضور 

خانه  خبری  عکاسان  کمیته  مسئول      ◄
کارگاه  برگزاری  از  قم  استان  مطبوعات 
عکاسان  ویژه  مستند«  »عکاسی  تخصصی 

داد. خبر  قمی 
مهر  با   گفتگو  در  نژاد  حسامی  امیر 
دوره های  و  کارگاه ها  برگزاری  داشت:  اظهار 
فعالیت های  کیفی  ارتقا  راستای  در  آموزشی 
عکاسان قم مؤثر است که در این زمینه کمیته 
سلسله  استان  مطبوعات  خانه  خبری  عکاسان 
می کند. برگزار  عکاسی  آموزشی  نشست های 
خانه  خبری  عکاسان  کمیته  مسئول 

عکاسان  داشت:  اظهار  قم  استان  مطبوعات 
خوبی  ظرفیت های  و  توانمندی  قم  استان 
چنین  برپایی  می باشد  تالش  که  دارند 
حرفه ای  کار  تقویت  به  آموزشی  کارگاه های 
از  بیش  را  پیشرفت  زمینه  و  کند  کمک  آنان 

سازد. فراهم  پیش 
وی ادامه داد: در این راستا کارگاه عکاسی 
عکاسان  از  حیدری  مجتبی  حضور  با  مستند 
کمیته  همکاری  با  کشور  اجتماعی  مستند 
و  اربعین  مرکزی  ستاد  آموزشی  و  فرهنگی 
و  قم  شهرداری  قم،  استان  مطبوعات  خانه 

مردادماه   ۲۴ دوشنبه  روز  قم  ارشاد  اداره 
برگزارمی  شهر  مرکزی  تاالر  در   ۱۸ ساعت 

. د شو
نیز  ساله  هر  داشت:  بیان  نژاد  حسامی 
قم  استان  خبری  عکاسان  فعال  حضور  شاهد 
هستیم  حسینی  اربعین  روی  پیاده  مراسم  در 
سوی  از  بسیاری  تصویری  گزارش های  که 
منتشر  خبرگزاری ها  در  قم  خبری  عکاسان 
نیز  کارگاه  این  برپایی  است  امید  که  می شود 
قمی  عکاسان  تولیدات  کیفی  سطح  ارتقا  به 

► کند.   کمک 

در دیدار سرپرست کتابخانه های عمومی استان با فرماندار قم مطرح شد:

پر کردن خالهای فرهنگی در قم با ایجاد احداث کتابخانه 

کارگاه تخصصی »عکاسی مستند« در قم برگزار می شود

در دیدار سرپرست کتابخانه های عمومی استان با فرماندار قم مطرح شد: 

پر کردن خالهای فرهنگی در قم با ایجاد 
احداث کتابخانه                    
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رئیس دانشگاه قم:
تفاوت فرهنگی میان 

دانشجویان بومی و غیربومی 
مشکل ساز شده است

اتباع در قم،  افزایش تعداد دانشجویان  به  با اشاره  رئیس دانشگاه قم 
گفت: باتوجه به تفاوت های فرهنگی که میان دانشجویان اتباع و بومی 
وجود دارد قانون به ما این اجازه را می دهد که نیمی از سال تحصیلی 

را حضوری و نیمی را به صورت غیر حضوری برگزار کنیم.
مشکالت  بررسی  جلسه  در  دیرباز  عسگر  آیت الله  فارس،  گزارش  به 
آموزشی دانشگاه ها که در سالن جلسات امام جواد)ع( استانداری قم 
مطلوبی  بسیار  همراهی  مفید  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
ارتباط  دانشگاه ها  با  خیرین  کرد:  اظهار  دارد،  دانشگاه ها  دیگر  با 

هستیم. مشارکت ها  افزایش  دنبال  به  همچنان  و  دارند  مطلوبی 
وی با بیان اینکه شهرداری و استانداری می توانند در راستای انتخاب 
باشند،  داشته  همکاری  دانشجویان  خوابگاه های  برای  مناسب  زمین 
بسیاری  اهمیت  خوابگاه  جغرافیایی  موقعیت  بحث  قطعا  کرد:  عنوان 

دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد.
اتباع در قم،  افزایش تعداد دانشجویان  به  با اشاره  رئیس دانشگاه قم 
اتباع  دانشجویان  میان  فرهنگی که  تفاوت های  به  باتوجه  مطرح کرد: 
از سال  نیمی  را می دهد که  این اجازه  ما  به  قانون  بومی وجود دارد  و 

برگزار کنیم. به صورت غیر حضوری  را  نیمی  و  را حضوری  تحصیلی 
از این قانون استفاده کنیم و  وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که 
کالس های دانشجویان بومی و اتباع را به صورت دوره ای غیرحضوری 
این دانشجویان  از مشکالت حضور همزمان  تا  و حضوری برگزار کنیم 

کنیم. جلوگیری 

معاون استاندار خبر داد:
اختصاص زمین ۵۰۰۰ متری به 

خوابگاه دانشجویی در قم

اینکه استان  با بیان  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم 
5 هزار متر زمین در  قم ظرفیت خوبی در حوزه خیرین دارد، گفت: 
آن  تحویل  آمادگی  که  دارد  دانشجویی وجود  برای خوابگاه  پردیسان 

به بخش خصوصی و خیرین را داریم.
که  دانشگاه ها  آموزشی  بررسی مشکالت  در جلسه  احمد حاجی زاده 
اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات  سالن  در 
هستیم،  مواجه  مشکالتی  با  دانشجویی  خوابگاه  بحث  در  اینکه  به 
یک  نمی توانیم  حتی  کنیم  بسیج  را  امکانات  تمام  اگر  کرد:  اظهار 

کنیم. تامین  را  دانشجویان  نیاز  مورد  خوابگاه  سوم 
ویژه  به  و  قم  برای  بسیاری  آسیب های  موضوع  این  اینکه  بیان  با  وی 
داریم  نظر  در  جلسه  این  در  کرد:  عنوان  دارد،  دانشجویان  برای 
آغاز سال  با  تا  برطرف کنیم  توان  را در حد  و مشکالت موجود  موانع 

نشویم. روبرو  جدی   مشکلی  با  تحصیلی 
به  اشاره  با  قم  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرد:  مطرح  دانشگاه ها،  با  رابطه  در  رهبری  معظم  مقام  دغدغه های 
باشد. رهبری  معظم  مقام  دغدغه های  رفع  باید  ما  اصلی  اولویت 

خوابگاه  برای  تاکنون  مجموعه  یک  و  شخص  یک  اینکه  بیان  با  وی 
شخص  این  کرد:  خاطرنشان  داشته اند،  درخواست هایی  دانشجویی 
از سال 91 زمین را دریافت کرده و تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده 

شود. گرفته  پس  مذکور  زمین  باید  که  است 
مراحل  درصد   80 نیز  مجموعه  یک  همچنین  داد:  ادامه  حاجی زاده 
انجام داده ولی  را  نفر   ۷۰۰ با ظرفیت  تکمیل خوابگاهی دانشجویی 

است. کار شده  پیشرفت  مانع  بدهی  به علت  بانک 
از  بسیاری  شوند  تکمیل  مورد  دو  این  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شد،  خواهد  برطرف  استان  دانشجویی  خوابگاه های  مشکالت 
و  فرزندان  دختر  دانشجویان  خصوص  به  و  دانشجویان  کرد:  تصریح 

باشیم. دغدغه مند  آن ها  به  نسبت  باید  و  هستند  ما  ناموس 
اینکه استان  با بیان  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم 
قم ظرفیت خوبی در حوزه خیرین دارد، یادآور شد: 5 هزار متر زمین 
تحویل  آمادگی  که  دارد  وجود  دانشجویی  خوابگاه  برای  پردیسان  در 

آن به بخش خصوصی و خیرین را داریم.
نیز  از ظرفیت های ملی  این حوزه می توانیم  اینکه در  به  اشاره  با  وی 
نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  کرد:  ابراز  کنیم،  استفاده 

باشند. داشته  راستا  این  در  مطلوبی  کمک های  می توانند 
قابلیت  قم  استان  در  که  ساختمان هایی  اینکه  بیان  با  حاجی زاده 
اولویت  کرد:  تاکید  شوند،  شناسایی  باید  نیز  دارند  شدن  خوابگاه 

است. خواهران  خوابگاه  ما  نخست 

خبـر

پساب های  و  معادن  پسماند    ◄
رها  طبیعت  دل  در  سنگ  کارخانجات 
می شود و زیست مردم را تهدید می کند 
خالقیت  با  قم  در  طلبه  جوان  یک  اما 
به  تبدیل  را  پسماندها  این  نوآوری،  و 
در  که  می کند  گران بهایی  محصوالت 
جوانی  دارد؛  خریدار  بین المللی  سطح 
که با اتکا به توان داخلی تهدید را تبدیل 
به فرصت کرده امروز در مسیر ایجاد یک 
چشم  جدید،  تحصیلی  رشته  و  صنعت 

است. مسئوالن  حمایت  انتظار 
مهدی تاجیک: کارآفرینی و اشتغال زایی 
اخیر  سال های  در  که  هستند  واژه هایی 
شنیده   شاید  اما  شده اند  شنیده  فراوان 
شدن روایتی که در آن یک طلبه جوان علوم 
ده ها  ایجاد  بر  عالوه  باشد،  توانسته  دینی 
و  صنف  یک  تاسیس  دشوار  مسیر  شغل، 
به  را طی کند، کمی عجیب  صنعت جدید 
که  مسیری  ساله   10 داستان  برسد.  نظر 
در  را  است  پیموده  جانی نژاد  حسین علی 
مصاحبه خبرگزاری فارس با این جوان نخبه 

می خوانید. انقالبی 
معرفی  مخاطبان  برای  را  خودتان 

. کنید
متولد  هستم،  جانی نژاد  حسین علی   
1365 در گرگان. تا پایه 5 دروس حوزه را در 
مدرسه علمیه امام صادق)ع( گرگان خواندم 
و سپس برای ادامه تحصیل به قم آمده و تا 
در  هم  سال  چندین  و  دادم  ادامه   4 سطح 
کرده  ام.  شرکت  قم  اساتید  خارج  دروس 
مقطع  تا  نیز  من  دانشگاهی  تحصیالت 
عالوه  است.  اطالعات  فناوری  کارشناسی 
بر آن به صورت تجربی و عملی مدت زیادی 
رایانه  افزار  افزار و سخت  نرم  در بخش های 
حال  در  قم  در  که  زمانی  و  دارم  کار  سابقه 
تدریس  کار  همزمان  بودم  حوزوی  تحصیل 
در  آموزشی  مراکز  برخی  و  موسسات  در 
می دادم.  انجام  را  رایانه  مختلف  رشته های 
یک  به  را  درس  که  هم   92 سال  حدود  از 
وارد  کارآفرینی  امور  به  رساندم  مقطعی 

شدم.
چطور و چرا وارد کارآفرینی شدید؟

این  وارد  می خواستم  که  زمان  همان  در 
امور شوم، محضر برخی اساتید حوزه علمیه 
استاد  خدمت  جمله  از  رسیدم  بزرگان  و 
نظرات  از  من  بندی  جمع  رفتم.  قرائتی 
بزرگان این بود که عالوه بر تبلیغ امور دینی 
کاربردی  به شکل  که  اموری شوم  وارد  باید 
مثبت  تاثیر  مردم هم  اقتصاد  و  معیشت  در 

کند. کمک  و  باشد  داشته 
تصمیم گرفتم کارهایی را شروع کنم که 
بیشتری  افراد  و  شود  اشتغال زایی  به  منجر 
توانمندی هایی  ببرند.  بهره  آن  از  بتوانند 
هم که داشتم مثال در رشته برنامه نویسی و 
ساختمان  امنیت  و  شبکه  امنیت  نرم افزار، 
و  رساندم  عالی  سطح  به  هدف  همین  با  را 
افرادی را مشغول به کار کردم که هنوز هم 
فعالیت دارند و به اصطالح شغل پایدار پیدا 

کرده اند.
و  کسب  راه اندازی  و  مشاوره  بخش  در 
کارهای خانگی با برگزاری سمینار و کارگاه 
آموزشی یا مشاوره های فردی فعال بودم و 
هنوز هم مراجعات فراوانی دارم. بسته  های 
بتوانند  افراد  تا  کرده ایم  آماده  هم  آموزشی 
عالوه بر تولید، فروش و بازاریابی خوبی هم 

باشند. داشته 
در نهایت چند سالی هست که به صورت 
تولید  رشته  وارد  عمیق  و  تخصصی  کامال 
کشور  در  رشته  این  شدم.  مصنوعی  سنگ 
ما کامال نوپا هست و حتی اهالی صنعت و 
ساختمان و معماری هم اطالعات چندانی 
محور  دو  بر  هم  ما  سعی  ندارند.  آن  درباره 
سنگ  اینکه  یکی  است.  شده  متمرکز 
و  خوب  متریال  یک  عنوان  به  را  مصنوعی 
و  کنیم  معرفی  ساز  و  ساخت  در  باکیفیت 
گرفتن  با  را  فراوانی  کار  و  کسب  اینکه  دوم 
مجوزات و رونق دادن به این کار ایجاد کنیم.
چگونه  دنیا  در  صنعت  این  جایگاه 

؟ ست ا
کشورهای  در  اکنون  هم  صنعت  این 
دارد.  باالیی  بسیار  مالی  گردش  پیشرفته 
تهیه  را  آن  ترجمه  من  که  ای  مقاله  طبق 
کرده ام گردش مالی آن فقط در آلمان بیش 
از 7 میلیارد دالر است و هزاران شغل ایجاد 

است. کرده 

محصوالت  این  تولید  اولیه  مواد 
؟ چیست

ترین  عمده  از  یکی  حاضر  حال  در 
ما  کشور  در  سنگ  صنعت  مشکالت 
پساب های  و  سنگ  معادن  پسماندهای 
استفاده  قابل  که  است  سنگ  کارخانجات 
نیستند و بازگشت آنها به طبیعت مشکالت 
زیادی ایجاد می کند. بسیاری از کارخانجات 
انباشت و  با مشکل  تولید سنگ هم اکنون 
حمل پسماند و رسوب پساب مواجه هستند 
و با شهرداری و محیط زیست در این زمینه 
رهایی  برای  حاضرند  حتی  هستند.  درگیر 
برخی  در  بدهند.  هم  هزینه  معضل  این  از 
از این پسماند و پساب برای تولید  کشورها 
مجدد سنگ استفاده می شود و ما هم دقیقا 
به دنبال همین موضوع هستیم. این امر می 

کند. ایجاد  فراوانی  و  خوب  اشتغال  تواند 
آیا این ایده اولین بار فقط به ذهن شما 
اکنون  هم  آیا  دیگر  عبارت  به  رسیده؟ 

و رقیبی در کشور دارید؟ مورد مشابه 
خیلی  فعلی  کننده های  تولید  خیر، 
هم  افراد  این  هستند.  محدود  و  پراکنده 
زیر  قانون  در  شغلی  دسته بندی  لحاظ  از 
شده اند  تعریف  سازان  موزاییک  مجموعه 
که این جای تاسف دارد. یعنی هیچ صنف 
و اتحادیه ای در ایران برای این رشته شغلی 
که  زیادی  پیگیری های  با  ندارد.  وجود 
در  درسی  رشته  اولین  کردم  تهران  از  من 
تازگی  به  و حرفه ای  فنی  در  را  این موضوع 
صنف  تاسیس  پیگیری  و  رسانده  ثبت  به 

هستم. آن  برای  مستقل 
گروه  بزرگترین  اخیر  سال های  طول  در 
در  کشور  مصنوعی  سنگ  مجازی  آموزش 
داده ایم  تشکیل  را  اجتماعی  شبکه های 
بسیاری   . دارد  عضو   270 حدود  االن  که 
یک  به  تبدیل  که  گروه  این  عضو  افراد  از 
تولیدکنندگان  از  المللی  بین  و  ملی  شبکه 
و  صنعتگران  جزو  شده اند،  عالقمندان  و 
از  حتی  هستند.  سنگ  صنعت  موثرین 
این  در  نزدیک هم  و  دور  برخی کشورهای 
گروه عضو داریم و در زمینه مسائل مختلف 
تامین مواد  نوپا مانند آموزش،  این صنعت 
می  اطالعات  تبادل  به  بازاریابی  و  اولیه 

پردازیم.
مصنوعی  سنگ  انواع  بخواهید  اگر 
را از نظر کاربرد دسته بندی کنید به چه 

بود؟ خواهد  شکل 
بندی  تقسیم  دسته   4 به  ما  محصوالت 
امکانات  لحاظ  به  که  اول  دسته  می شوند. 
مورد نیاز برای تولید ساده ترین هم هست، 
که  هستند  تزئینی  مصنوعی  سنگهای 
ظروف،  مانند  مختلف  وسایل  قالب  در 
 .... و  قاب  انواع  دکور،  لوازم  جاشمعی، 
سنگ های  دوم  دسته  شوند.  می  تولید 
سوم  دسته  و  ساختمان  داخلی  نمای 
دیوارهای  و  بیرونی  نمای  سنگ های  هم 
هم  چهار  دسته  هستند.  ساختمانی 
خاصیت  که  هستند  پلیمری  سنگ های 
در  و  دارند  باکتریال  آنتی  یا  ضدمیکروب 
آشپزخانه  یا  بیمارستان  مثل  خاصی  موارد 

می شوند. استفاده 
عوامل  مصنوعی  سنگ  تولید  برای 

چیست؟ شما  نیاز  مورد  اصلی 
اصلی  عامل  دیگری  صنعت  هر  مثل 
از پسماند  ما  یا متریال است که  اولیه  مواد 
استفاده می کنیم به عالوه مواد ترکیبی که 
در این خصوص مشکلی نداریم. عامل دیگر 
که بسیار مهم است و برای آن بسیار تالش 
فناوری  یا همان  فرمول ساخت  الزم است، 
تولید است که خود داستان بسیاری دارد و 
در آخرهم تجهیزات و دستگاه هایی که برای 

است. تولید الزم 
عوامل  این  از  یک  کدام  تهیه  برای 
بود؟ پیش روی شما  بیشتری  مشکالت 

یک  خواهید  می  وقتی  شما  عمل  در 
محصول جدید و نوپا را تولید کنید با عوامل 
روبه  هم  فراوانی  اداری  و  قانونی  موانع  و 
محصول  چون  که  معنا  این  به  هستید.  رو  
شما ناشناخته است و روند اداری آن هنوز 
نهادینه نشده و روال آن مشخص نیست، با 
را  کار شما  که  مواجه هستید  اداراتی  انواع 
نمی  همکاری  و  شناسند  نمی  رسمیت  به 

. کنند
از  بعد  چهارم  عامل  این  درباره  حاال 
این صحبت خواهیم کرد. در همان سه 

است؟  چطور  ما  وضعیت  ابتدایی  عامل 
مثال در مواد ترکیبی آیا وابستگی داریم؟

خیر، وابستگی به آن میزان که مانع کار 
که  ترکیبی  و  اولیه  موارد  در  نداریم.  باشد 
مشکلی نیست. فقط در یک مورد رزین مورد 
دسترس  در  وفور  به  اما  است  وارداتی  نیاز 
هست. در مورد فناوری اما داستان متفاوت 
است. ما هم اکنون در انواع سنگ مصنوعی 
و  داریم  کشور  داخل  در  فراوانی  دانش 
در  فراوانی  تحقیقات  ما  دانشگاهی  اساتید 
اینجاست  اما مسئله  اند.  داشته  زمینه  این 
و  آزمایشگاهها  همان  در  تحقیقات  این  که 
استفاده  برای  و  شده  محدود  علمی  مراکز 
در صنعت عملیاتی نشده است. طی کردن 

این پروسه از آزمایشگاه تا محصول تولیدی 
که  است  سخت  بسیار  روندی  مرغوب، 

است. همراه  هم  شکست  با  گاهی 
یعنی در بخش فناوری نیاز به واردات 

نداریم؟
اما  گفت.  توان  نمی  مطلق  طور  به 
اساتید  با  من  که  ای  گسترده  ارتباط  با 
قاطعیت  با  داشتم  کشور  دانشگاه های 
می گویم که ظرفیتهای علمی بسیار خوبی 
در  که  است  شکل  این  به  مسئله  داریم. 
محصول  تولید  تا  آزمایشگاه  مسیر  همین 
دیگری  کوچک تر  عوامل  مرغوب،  صنعتی 
نیاز  مورد  دستگاه های  و  فنی  نکات  مانند 
بزرگترین  از  یکی  هستند.  موثر  بسیار  هم 
مورد  دستگاههای  همین  هم  ما  مشکالت 

نداریم. دسترسی  آن  به  که  است  نیاز 
برای رفع این مشکل چه کردید؟

کار  به  دست  خودمان  موارد  اغلب  در 
ساخت دستگاه و تجهیزات شدیم. این کار 
تالش  و  داخلی  ظرفیتهای  کمک  به  هم 
راه  این  در  شد.  انجام  خودمان  همکاران 
البته هزینه های فراوانی را متحمل شدیم. 
تا حدی که گاهی من مجبور شدم خودرو و 
برخی لوازم منزل را برای سرمایه گذاری در 
این کار بفروشم. اما به هر ترتیب بود اجازه 

شود. متوقف  کار  ندادم 
فناوری  شما  مشخص  طور  به  االن 
در  را  محصول  نوع  چند  شده  عملیاتی 
حوزه سنگ مصنوعی در اختیار دارید؟

را  محصول   10 حدود  مشخص  طور  به 
می توانیم با کیفیت عالی و صرفه اقتصادی 

کنیم. تولید  باال 
مورد  می گویید  که  عالی  کیفیت  این 
تایید مراکز علمی و مصرف کننده ها هم 

؟ هست
در خصوص مراکز علمی که حتما اینطور 
است. من بخاطر اینکه بتوانم مجوزهای الزم 
را بگیرم و از کیفیت محصول از لحاظ جذب 
رطوبت، خمش، مقاومت و ... با معتبرترین 
بتون  آزمایشگاه های  و  دانشگاهی  مراکز 
البته  برقرار کردم.  تعامل گسترده ای  کشور 
و  شده  انجام  سال  چند  طول  در  کار  این 

هنوز هم ادامه دارد.
به  هم،  کنندگان  مصرف  خصوص  در 
و  عملی  نتیجه  بر  عالوه  ترتیب  همین 
رضایت باالیی که در استفاده از محصوالت 
داشتیم، استقبال مشتریان همواره بیشتراز 

است. بوده  ما  تولید  ظرفیت 
همه موارد کامال تست شده است. اغلب 
قم  در  که  کارخانه ای  در  را  محصوالت  این 
مثال  به طور  االن هم  و  تولید کرده  داشتم 
در بخش محصوالت، سنگ های تزئینی در 
ده ها کارگاه در سطح کشور و حتی خارج از 

کشور در حال تولید و فروش هستند.
فعال  االن  خودتان  کارخانه  یعنی 

؟ نیست
خیر، من بیش از یک سال است که توان 

رشته  این  آموزش  و  ترویج  برای  را  خودم 
و  تاسیس یک صنف  برای  و  صرف می کنم 
با عنوان سنگ مصنوعی  یک رشته درسی 
در مراکز علمی مانند فنی و حرفه ای  تالش 
کالس های  هم  هدف  این  برای  می کنم. 
به  و  کرده  برگزار  زیادی  رایگان  آموزشی 
کمک دوستان دیگر که اغلب طلبه هستند، 
توانستیم شبکه خوبی از عالقمندان به این 

کنیم. ایجاد  یا  شناسایی  را  حرفه 
این مخاطبان را چطور پیدا می کنید؟
برای پیدا کردن این افراد و شبکه سازی 
ایم.  کرده  طی  را  مختلفی  راه های  نیز  آنها 
از طریق صحبت و ارتباط گیری با شاغلین 
مشاغل  و  کار  جویندگان  سنگ،  بخش 

و  خانوار  سرپرست  بانوان  جمله  از  خانگی 
االن  ما  مجازی.  فضای  طریق  از  همچنین 
قریب  که  داریم  ای  صفحه  اینستاگرام  در 
و  آموزشی  فایل های  و  دارد  به 1400 عضو 
ارتباط گیری با مخاطب را از این بستر انجام 

دهیم. می 
از شاغلین که  نمونه هایی  توانید  می 
توانسته اند در این حرفه به درآمد پایدار 

برسند را ذکر کنید؟
موارد که بسیار زیاد هستند. مثال جمعی 
فعالیت  اصفهان  در  که  هستند  عزیزان  از 
دارند و اغلب آنها از معلولین هستند. البته 
آنها  با  مجازی  فضای  طریق  از  چون  من 
یعنی  موضوع  این  از  ابتدا  داشتم  ارتباط 
در  و  نداشتم  اطالع  آنها  حرکتی  معلولیت 
می  پیام  هفته  هر  شدم.  متوجه  کار  ادامه 
دهند و مشکالت و موانع کار را بررسی می 
مرغوب  بسیار  دارند  که  هم  تولیداتی  کنیم 
دکور  و  تزیینات  حوزه  در  چون  و  است 
یا  است.  برخوردار  باالی  زیبایی  از  است 
که  بانوان سرپرست خانوار  از  دیگری  گروه 
راه  از  گذشته  هفته  همین  و  دارند  فعالیت 

دادند. خبر  کارگاه  اندازی 
حرفه  این  برای  نیاز  مورد  سرمایه 

است؟ چقدر 
قابل  و  متفاوت  مختلف  بخش های  در 
گسترش است. در بخش محصوالت تزئینی 
 6 فضای  در  داخلی  نمای  سنگ  یا  دکور  و 
متر مربع و با سرمایه 5 تا 20 میلیون تومان 
می توان تولید انجام داد. در این بخش هر 
طرح های  و  اشکال  برای  قالب  بتوانیم  چه 
و  متنوع  محصول  کنیم،  تولید  جدید 

می شود. تولید  بیشتری 
کنندگان  مصرف  از  بازخوردگیری  در 

داشتید؟ هایی  تجربه  چه 
گاهی  است.  مفصل  موضوعی  هم  این 
مسئول  که  دولتی  کارشناسان  برخی 
باور  هستند  مجوز  صدور  و  کیفیت  بررسی 
کرده  تولید  ما  را  محصول  این  کنند  نمی 
به  هم  کارگاه  از  بازدید  در  حتی  و  باشیم 
این نظر نمی رسند. گاهی اوقات هم وقتی 
کننده  مصرف  به  را  خودمان  محصوالت 
ای ارائه می کنیم و کیفیت و زیبایی کار را 
می بیند، اظهار می کند شما نگویید اینها 
ساخت ایران است تا فروش بیشتری داشته 
باشید. این برای ما جای خوشحالی دارد و 
البته برای فرهنگ عمومی جامعه که باور به 
دارد. تاسف  جای  ندارد،  داخل  توانمندی 
ثبت  آیا  محصوالت  تولید  مسیر  در 

اید؟ داشته  هم  اختراع 
که  روش هایی  از  بسیاری  حقیقت  در 
آزمایش  و  ابداع  سال  چند  این  طول  در 
است.  بوده  جدید  و  نوآورانه  کرده ایم، 
شکست  هم  زیادی  بسیار  موارد  در  البته 
خورده و ناکام بوده ایم. شکست هایی که با 
و  بوده  فراوانی هم همراه  مادی  هزینه های 
سختی های زیادی به ما تحمیل کرده است. 

بله، در کارگاهی که  ثبت اختراع  اما درباره 
تولید  را  محصول   10 این  عملی  صورت  به 
می کردیم و چندین کارشناس و متخصص با 
ما همکاری داشتند بیش از 30 اختراع ثبت 

داشتیم. را  علمی  شده 
کمی درباره سختی هایی که در مسیر 
مجوزهای  گرفتن  و  صنف  این  تاسیس 

بفرمایید. داشتید  الزم 
شما  اوال  ندارد،  متولی  چون  رشته  این 
بیمه  مانند  قانونی  مزایای  نوع  هیچ  شامل 
ندارید. مثال در موضوع تولید لوازم تزئینی 
می  می کنید  مراجعه  صنف  آن  به  وقتی 
سنگ  از  شما  تولیدات  جنس  چون  گویند 
است باید به آن صنف مراجعه کنید. صنف 
چنین  حال  به  تا  من  می گوید  هم  سنگ 
را  و نمی توانم کار شما  محصولی نداشته ام 
بنابراین  دهم.  تولید  مجوز  تا  کنم  ارزیابی 
اخذ مجوز است.  کارها  از دشوارترین  یکی 
باشید  نداشته  مجوز  شما  که  هم  وقتی  تا 
قانونی استفاده کنید  از مزایای  نمی توانید 
هم  اماکن  اداره  حتی  هستید  غیرقانونی  و 

کند! برخورد  شما  با  می تواند 
مصنوعی  سنگ های  زمینه  در 
انجام  هایی  پیگیری  چه  ساختمانی 

؟ ید ه ا د ا د
در این موضوع هم همان مسیر تولید را 
در پیش گرفتیم. یعنی ابتدا وضعیت سنجی 
از نظر فناوری موجود و تکمیل آن و سپس 
کلیه مراحل تولید به صرفه را انجام دادیم. 
دیوارهای  توانستیم  سنگ  پسماندهای  از 
که  کنیم  تولید  قیمتی  ارزان  و  پیش ساخته 
بلکه  و  نیاز  مورد  فنی  استانداردهای  تمام 
ما  محصوالت  کنند.  کسب  را  آن  از  باالتر 
و  نصب  سرعت  زمینه  در  قیمت  بر  عالوه 
نمونه های  از  بسیاری  از  بهتر  هم  مقاومت 
آزمایشگاه های  در  این ها  هستند.  خارجی 
نمره  دولتی  تایید  مراحل  و  دانشگاهی 
به  یا  توجیهی  طرح  یک  گرفتند.  قبولی 
برای  و  کردیم  تهیه  هم  پروپوزال  اصطالح 
مسکن  حوزه  با  مرتبط  مراکز  از  خیلی 
فرستاده ایم برخی از آن ها هم برای توجیه 
از  پس  و  کردند  دعوت  ما  از  خودشان 
انبوه  تولید  قرارداد  پای  تا  کافی  مذاکرات 
امر  این  دلیلی  به  بار  هر  اما  رفته ایم  هم 

است. نشده  محقق 
قرار  حمایت  مورد  اگر  کنید  می  فکر 
خواهید  اشتغال زایی  تعداد  چه  بگیرید 

داشت؟
این رشته، فقط  رونق  بگویم مزیت  ابتدا 
به  فراوانی  کمک  بلکه  نیست  اشتغال زایی 
پاک سازی محیط زیست هم خواهد داشت. 
در  آن،  پیدا کردن  رونق  با  من فکر می کنم 
 50 از  بیش  می توانیم  سال  دو  یکی  طول 
تولید  از  زنجیره  یک  در  جدید  شغل  هزار 
ایجاد کنیم. فقط در قم  و مصرف  توزیع  تا 

دارد. وجود  شغل  هزار  ایجاد  امکان 
از  بیشتر  شما  نیاز  مورد  حمایت  آیا 
اگر  یعنی  است؟  سرمایه گذاری  جنس 
عمده  باشد  شما  اختیار  در  سرمایه 

می شود؟ حل  مشکالت 
آن  از  اما  است  مهمی  عنصر  سرمایه 
مهمتر اراده ای است که باید در عالقمندان 
آن و نهادهای دولتی برای همکاری و فراهم 
و  صنعت  صنف،  یک  ایجاد  مسیر  کردن 
باشد.  داشته  وجود  جدید  تحصیلی  رشته 
بسیاری از افرادی که ایده های خوبی برای 
کارآفرینی دارند در این مسیر دچار شکست 
ناامیدی شده و کار را رها می کنند. حاال  و 
اگر این صنف و صنعت جدید و بدون سابقه 
بیشتر  خیلی  مشکالت  باشد،  تاسیس 

می شود.
در پایان اگر نکته ای دارید، بفرمایید.

که  دینی  علوم  طلبه  یک  عنوان  به  من 
کارآفرینی  امور  در  هم  سال   10 حدود 
حمایت  منتظر  هیچگاه  داشته ام،  فعالیت 
این  در  نبوده ام.  شرایط  شدن  فراهم  یا 
و همکارانم همه هزینه  نیز خودم  10 سال 
پرداخت  را  موفقیت ها  و  شکست ها  های 
کرده ایم. تقاضایی هم که دارم فقط همین 
و  صنف  این  به  متولی  نهادهای  که  است 
صنعت جدید باور داشته باشند و به وظیفه 
و  ارزیابی  خصوص  در  خودشان  قانونی 
صدور مجوزهای الزم برای فعالیت ما همت 
اینکه جهت معرفی  برای  از شما هم  کنند. 
► ممنونم.   کنید،  می  تالش  کارآفرینان 

جوانی که با اتکا به توان داخلی تهدید را تبدیل به فرصت کرد

● طلبه ای که حلقه رابط میان صنعت و دانشگاه شد   ●

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره ۱۸35/۸3 اصلی واقع در بخش دو 
با وکالت یحیی  فرزند علیقلی  اکبر گلشنی  دلیر  بنام  3۷(  که  6 پالک  – کوچه  ۲۰ متری سواران   – نیروگاه  )آدرس:  ثبت قم 
علی حیدری فرزند صورت علی با شماره وکالت 665۴6 مورخ 99/۱۰/۲9 دفتر ۲3 قم میباشد در جریان ثبت است که به 
توان  نمی  نیز  ثبت  قانون   ۱5 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حدود  تحدید  قانونی  نماینده  یا  و  مالک  حضور  عدم  علت 
مالک  تقاضای  به  بنا  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱3 ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود  عمل 
  ۱۴۰۱/۰6/۱5 مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید   ۱۴۰۱/۰۲/۱۸  –  ۲/35۷5 وارده  شماره  به 
ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  ظهر   ۱۲/3۰ الی   ۸/3۰ ساعت 
گهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ  نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آ
پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 
به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   ۷3/۲/۲5 واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و 
اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف ۱55۸9( 

تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰5/۲5
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره ۱9۰۱/۱۲/۴6 اصلی واقع در 
میباشد  فرزند علیرضا  بافرانی   بنام مجید  که    )۷۲ 6 پالک  فهیمی کوچه  متری   ۱۷ اراضی )خیابان  قم  ثبت  دو  بخش 
در جریان ثبت است که به علت بارش شدید برف و نامساعد بودن شرایط جوی و عدم مراجعه به محل بعمل نیامده از 
 – وارده ۷۸3۲  به شماره  تقاضای کتبی متقاضی  به  بنا  لذا  نمود  توان عمل  نیز نمی  ثبت  قانون  ماده ۱5  طرفی مطابق 
۱۴۰۱/۰5/۱۸ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۲۷  ساعت ۸/3۰ الی ۱۲/3۰ 
صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل ویا نماینده قانونی می رساند 
گهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس  که در روز و ساعت مقرر در آ
تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد 
می  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   ۷3/۲/۲5 واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد. 

ارائه نمایند./ن )م الف ۱55۸5(  بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره 
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰5/۲5

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 
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موضع  اعالم  ایران  چند  هر      ◄
مذاکرات  دوره  آخرین  نتیجه  درباره 
بررسی های  بعد  به  را  وین  هسته ای 
شواهد  اما  کرد  موکول  خود  کارشناسی 
برای  تهران  مثبت  پالس های  از  قرائن  و 
اروپایی ها  برجامی  پیشنهاد  پذیرش 
دوباره  مسئله  همین  که  می کند  حکایت 
خواب  از  را  دلواپس  سوپرانقالبی های 

است. کرده  بیدار  زمستانی 
سوپرانقالبی ها در چهل و سه سال بعد 
کرده اند  تالش  همواره  انقالب  پیروزی  از 
ظاهر  ای  حرفه  سواران  موج  قامت  در 
باد سیاسی  تغییر جهت  به محض  و  شوند 
در  تا  کنند  عوض  رنگ  ثانیه  از  کسری  در 
شکل و قالبی جدید به باج خواهی، سهم 
خواهی و منفعت طلبی به بپردازند. برای 
به  چقدر  رویکردشان  نیست  مهم  آنها 
شان  برای  فقط  آنچه  است،  انقالب  نفع 
دست  به  آوردن  دست  به  دارد،  اهمیت 
قدرت  کیک  از  بیشتری  سهم  آوردن 
به  منجر  موضوع  این  اگر  حتی  است، 

شود. انقالب  مسیر  از  شان  خروج 
در  پیش  چندی  انقالب  معظم  رهبر 
»بعضی  فرمودند  سوپرانقالبی ها  وصف 
بسیار  انقالب  اول  سال های  در  افراد 
به تعبیری سوپرانقالبی  و  پرشور و حرارت 
را  راه  این  در  ماندن  طاقت  اما  بودند 
بمانند«.  مسیر  در  نتوانستند  و  نداشتند 
گروه  این  بارز  های  خصیصه  دیگر  از 
است.  آنها  کارانه  طلب  همیشه  روحیه 
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
گفت  موضوع  این  به  اشاره  با  اسالمی 
برای  انقالبی ها هیچ کاری  »برخی سوپر 
انقالب نکرده اند ولی از همه طلبکارند«.

توافق نزدیک بودن  نشانه های 
دور  آخرین  پایان  از  هفته  یک  از  پس 
دولت  رسد  می  نظر  به  وین  مذاکرات 
پذیرش  سوی  به  رئیسی  سیدابراهیم 
کند.  می  حرکت  برجام  احیای  توافق 
روسیه  دائم  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
وین گفت  در  المللی  بین  در سازمان های 
اوضاع،  مطلوب  پیشرفت  صورت  »در 

جامع  برنامه  احیای  سر  بر  نهایی  توافق 
برنامه  درباره  )برجام(  مشترک  اقدم 
هسته ای ایران ممکن است تا هفته آینده 
اروپا  اتحادیه  متن  این  شود.  حاصل 
نیست، بلکه متن تدوین شده توسط همه 

که  است  گفتگو هایی  در  کنندگان  شرکت 
است.« داشته  ادامه  گذشته  آوریل  از 

همین  نیز  ایران  در  معادالت  روند 
و  تحلیلگران  حتی  دهد.  می  نشان  را 
مشاهده  بر  نیز  محتاط  نظران  صاحب 
دارند.  اشاره  برجام  احیای  های  نشانه 
اسبق  سخنگوی  مهمانپرست  رامین 
فعلی،  روند  ادامه  »با  وزارت خارجه گفت 
به  مجبور  غربی  طرف  هم  و  ایران  هم 
این موضوعی است که  توافق می شویم«. 
رئیس جمهور نیز در سفر استانی اخیرش 
سیدابراهیم  کرد.  اشاره  آن  به  تلویحا 
استان  اداری  شورای  جلسه  در  رئیسی 
باز  مردم  گره  »بگذارید  گفت  کرمان 
تمام شد، شد. هر  نام هرکس  به  شود.... 
انقالب  رهبر  شود  باز  مردم  از  که  ای  گره 
این  رسانه ها  برخی  است«.  راضی  آن  از 
رئیسی  تلویحی  موافقت  مصداق  را  جمله 
کردند. توصیف  و  تحلیل  برجام  احیای  با 

سوپرانقالبی ها جدید  شلوغ کاری 
از موقعی که سوپرانقالبی های دلواپس 
نزدیک  ای  هسته  توافق  کردند  احساس 
با  و  است، دوباره سرناسازگاری گذاشتند 
می  ریسمان  آسمان  خود  خیال بافی های 

بگیرند.  ماهی  آلود  گل  آب  از  تا  بافند 
پایداری  جبهه  نماینده  خضریان  علی 
نوشته  رو  پیش  احتمالی  توافق  وصف  در 
برجام  توافق  احیای  »پیش نویس  است 
فاصله  کشور  قطعی  سیاست  با  همچنان 
همچنان  متن  در  بطوریکه  دارد.  زیادی 
عنوان  به  آمریکا  جمهور  رئیس  سخنرانی 
رفع  راستی آزمایی  و  گرفته  قرار  تضمین 
سپرده  آمریکا  به  ایران  به جای  نیز  تحریم 
ضروریات  اینکه  ضمن  است!  شده 
لغو  همچون  خوب  یک  توافق  حداقلی 
مختومه  بانکی،  و  نفتی  تحریم های 
در  باقی مانده  مسائل  پرونده های  شدن 
اتمی،  تبدیل  انرژی  بین المللی  آژانس 
ارز حاصل از  فروش نفت به ارز مورد نیاز 
روابط  برقراری  و شناسایی مشتری جهت 
در  نیز  و  اقتصادی  تجاری  مشکل  بدون 
از  یکی  است.  نشده  حل  پیش نویس 
مذاکرات  اتمام  عدم  موجب  که  خطراتی 

در  از  ایران  آینده  در  امتیازگیری  غرب  و 
همچون  هسته ای  از  فراتر  موضوعات 
رفع  عدم  می شود،  منطقه ای  و  دفاعی 
و  توافق  در    FTO تحریمی  موضوع 
است.  توافق  از  پس  به  آن  دادن  حواله 

توافق  برای  ضرب االجلی  هر  تعیین  لذا 
پذیرش  مورد  مسائل  این  رفع  بدون 

» . نیست
برای  پایداری  جبهه  عضو  تیر  این 
سپاه  از  حمایت  تابلو  پشت  شدن  پنهان 
تیم  های  تالش  بردن  زیرسئوال  هدف  با 
مذاکره کننده و اصل توافق احیای برجام 
سردار  چون  خورد  سنگ  به  زود  خیلی 
هوافضای  فرمانده  زاده  حاجی  علی  امیر 
برجامی  مذاکرات  که  سوال  این  به  سپاه 
در جریان است یک توافق خوب را چطور 
داد.  شفاف  و  صریح  پاسخی  بینید؟  می 
و  است  معتقدی  تیم  تیم،  »این  گفت  او 
دهید  اجازه  نداریم،  نظری  هیچ  هم  ما 

دهند.« انجام  را  کارشان 
از دولت به عبور  تهدید سوپرانقالبی ها 
گذشته  سال  یک  اخبار  به  نگاهی 
طور  چه  سوپرانقالبی ها  دهد  می  نشان 
جمهوری  ریاست  انتخابات  ایام  در 

نخست  صف  در  را  خود  کردند  می  سعی 
زنند  به  جا  رئیسی  سیدابراهیم  حامیان 
شوند  ظاهر  او  طرفداران  لیدر  نقش  در  و 
دوباره  گروه  این  که  رسد  می  نظر  به  اما 
ضمن  و  هستند  رنگ  تغییر  حال  در 
سیزدهم،  دولت  عملکرد  بردن  زیرسئوال 
انداختند؛  راه  را  رئیسی  از  عبور  زمزمه 
دارد.  تأمل  جای  کامال  که  موضوعی 
نزدیک  سیاسی  فعال  ذوالنوری  مجتبی 
دولت  »حرکت  گفت  پایداری  جبهه  به 
تردمیل  روی  که  مانند حرکت کسی است 
نمی شود«  طی  مسافتی  و  می دود 
بیان  با  کوشکی  محمدصادق  همچنین 
دولت  عملکرد  از  انقالب  نیروهای  اینکه 
دوباره  حمایت  درباره  نیستند،  راضی 
در  رئیسی  سیدابراهیم  از  انقالبی  جریان 
بستگی  »این  1404 گفت  انتخابات سال 
عنوان  به  دارد.  رئیسی  آقای  عملکرد  به 
و  طلبان  اصالح  برجام  قضیه  در  مثال 
بودند.  جهت  هم  اصولگرایان  از  بسیاری 
مذاکرات  و  برجام  به  انقالبی  نیروهای 

داشتند.« اساسی  ایرادات 
با  دلواپس  سوپرانقالبی های  واقع  در 
رئیسی  دولت  کوشند  می  اظهارات  این 
احیای  قضیه  از  تا  بگذارند  فشار  تحت  را 
که  موضوعی  بگیرند.  سهمی  برجام 
نوشت  و  کرد  اشاره  آن  به  عبدی  عباس 
آقای  بدست  برجام  سرنوشت  »گویا 
نهایت  در  که  دانم  نمی  است  رییسی 
تصمیمی  هر  ولی  کرد.  خواهید  چکار 
منصفانه  نظرات  محصول  باید  گرفتید 
را  مردم  رنج  و  درد  و  باشد  کارشناسان 
بی  تندروهای  به  و  بگیرید  نظر  در  نیز 
که  روزی  بدانید   . ندهید  باج  مسوولیت 
می  پنهان  آنان  شود  سرازیر  مشکالت 

پاسخگو.« شما  و  شوند 
از  سیزدهم  دولت  گذشته  سال  یک  در 
نزدیک با واقعیت ها و الزامات اداره کشور 
ماند  منتظر  باید  حال  است،  شده  آشنا 
سوپرانقالبی  جوسازی  از  دور  به  دید  و 
نهایت چه تصمیمی می  در  دلواپس  های 

► گیرد.    

نشانه های نزدیک بودن توافق

● سوپر انقالبی ها دولت را تهدید به عبور کردند!   ●

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰6۰۷۰ شماره  رأی  ۱ـ 
ششدانگ  سیفعلی  فرزند  بهرامی  جلیل  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۴۸۱
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۴۴ مترمربع پالک شماره 5۸ 
و خریداری  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  از ۱95۰ اصلی  فرعی 
مع الواسطه از سید محمد حسینی خواه و رضا عیسی آبادی صفحه ۲۱۷ دفتر 

  )۱۴۲۷۴ الف  م   (.۱3۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰636۲ شماره  رأی  ۲ـ 

ششدانگ  محمد  دین  فرزند  البرز  هادی  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۱۰۷۸
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱59/5۰ مترمربع درقسمتی از 
پالک شماره 5 فرعی از ۲۱۷3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

  )۱۴۲۷5 الف  م   (.3۷۸ دفتر   5۴۸ صفحه  البرز  محمد  دین  از 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۲۰۰۴996 شماره  رأی   -3
۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۲۰۰۲۱93 آقای عبدالله ترابی فرزند حیدر علی ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت۱۴۰ مترمربع درقسمتی از پالک 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸5 و   ۲۱۸6 از  فرعی  شماره 
عادی و خریداری مع الواسطه از رجبعلی عبادی کجانی طی سند قطعی شماره 

  )۱۴۲۷6 الف  م  قم.)   3 دفترخانه   ۱36۸/۱۲/۱5 مورخ   ۷6۲۱۰
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 
اشخاص  تا چنانچه  گهی  آ روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مالکین مشاعی 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض 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 
به  نمایند الزم  تحویل  اداره  این  به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  خود 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح 

بود.  نخواهد  دادگاه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰5/۲5
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰6/۰9

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

ضرورت حمایت از انجمن های 
صنفی مستقل 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
تاثیرگذار  نقشی  دنیا  کشورهای  همه  در  صنفی  های  انجمن 
قاچاق  از  جلوگیری  شهروندان،  حقوق  از  حمایت  در  اساسی  و 
های  شرکت  اقتصادی  های  استفاده  سوء  از  جلوگیری  کاال، 
در  مرج  و  یا هرج  آنارشیسم  از  مانع  و  دارند  و خصوصی  دولتی 
قیمت گذاری،کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی و خدمات می 
شوند. در واقع این انجمن ها با رصد محصوالت و خدمات ارائه 
شده توسط سازمان ها و نهاد ها به طور مستمر کیفیت و کمیت 
هر  بروز  صورت  در  و  کنند  می  بررسی  را  خدمات  و  محصوالت 
گونه بی نظمی و سوء استفاده با اعالم قبلی به شرکت مورد نظر 
زمینه برخورد با شرکت مورد را در اشکال مختلف فراهم می کنند 
که موثر ترین و قوین ترین این تنبیهات تحریم است. این تحریم 
ها ممکن است ساعتی و یا حتی چند ماه طول بکشد و از مردم 
بخواهند از خدمات یا محصوالت آنها استفاده نکنند. از آنجایی 
اختیار  در  اقتصادی  یکپارچه  سیستم  در  ها  شرکت  اکثر  که 
ارزشگذاری  بورس  در  نیز  آنها  سهام  و  هستند  خصوصی  بخش 
می شود، به شدت از انجمن های صنفی هراس دارند و همواره 
صنفی  های  انجمن  دارند.  مشتریان  رضایت  کسب  در  سعی 
آنها  از  عنوان  هیچ  به  که  هستند  خاصی  رویکردهای  دارای  نیز 
جریان  به  وابستگی  عدم  استقالل،  داشتن  کنند.  نمی  عدول 
غیر  های  حوزه  سایر  به  ورود  عدم  و  کشور  مطرح  سیاسی  های 
مرتبط با اهداف و وظایف  تعیین شده برای انجمن های صنفی 
در  اقتصادی  گسترده  های  کژتابی  از  جلوگیری  در  تواند  می 
واحد های صنفی کشور موثر باشد. در کشور ما نیز انجمن های 
مطلوبی  اثرگذاری  گوناگون  دالیل  به  ولی  هستند  فعال  صنفی 
ندارند و ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه به گونه ای است که 

این انجمن ها را در سایه قرار می دهد. 
تولید  شاهد  کشورمان  در  اخیر  های  سال  در  ما  متاسفانه 
سایز،  غلظت،  از  روزه  همه  که  هستیم  متنوعی  محصوالت 
توجیهی  هیچ  بدون  و  شود  می  کم  آنها  کیفیت  و  اندازه  حجم، 
مشتری  به  احترامی  بی  این  کند.  می  پیدا  افزایش  آنها  قیمت 
بیمه  و  ها  بانک  نظیر  موسسات  و  ها  شرکت  برخی  خدمات  در 
نیز مشاهده می شود که قوانین دست و پاگیر آنها گاهی اوقات 
می  فراهم  را  خرد  های  شرکت  یا  افراد  ورشکستگی  موجبات 
سازد. در واقع شرکت های مختلف با انواع و اقسام بهانه ها نظیر 
دالر،  نرخ  شدن  پائین  و  باال  اولیه،  مواد  جهانی  قیمت  افزایش 
و  کنند  می  قیمت  افزایش  به  مبادرت   ... و  بیمه  نرخ  باالرفتن 
وقتی بهانه ای جدید برای این افزایش قیمت نمی یابند اقدام به 
کاهش کیفیت، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و ارزان، کوچکتر 
یا رقیق تر کردن محصوالت و حتی حذف برخی از وسایل جانبی 
می کنند که در آخرین مورد از این جنایت های اقتصادی شاهد 
و  شعور  به  توهین  نوعی  به  که  بودیم  پراید  درب  بغل  زه  حذف 

شود!  می  محسوب  خریداران  آگاهی 
گسترش روز افزون موارد تخلفات صنفی در اکثر تولیدات به 
نظارت  که  است  آن  از  حاکی  اسمی  و  بزرگ  های  شرکت  ویژه 
تعزیرات،  اماکن،  ادارات  های  فعالیت  قالب  در  دولتی  مبارزه  و 
های  جریمه  صدور   ... و  کننده  مصرف  از  حمایت  انجمن 
جریمه  این  بلکه  ؛  نیست  کار  چاره  میلیاردی  حتی  و  میلیونی 

شد.  خواهد  برداشته  مردم  جیب  از  دیگر  صباح  چند 
کنترل  در  صنفی  های  انجمن  وجود  ضرورت  به  توجه  با 
ناهنجاری های اقتصادی جا دارد مسئوالن نوع نگاه خود را به 
اهرم  عنوان  به  آنها  از  و  داده  تغییر  صنفی  های  انجمن  مقوله 
انجمن  این  وجود  که  چرا  ببرند.  بهره  اقتصادی  مصائب  کنترل 
ها و پیگیری مطالبات صنفی از طریق مبادی قانونی و همکاری 
توده مردم عالوه بر رضایمندی شهروندان، مانع از شکل گیری 
امنیت  برای  آفرین  و خطر  واحد  غیر  و  پراکنده  تجمعات صنفی 

شد. خواهد  کشور 
این  رکن  و  اصل  اولین  صنفی  های  انجمن  بودن  مستقل 
رویکرد محسوب می شود. هر چند در حال حاضر دستور العمل 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزرات  سوی  از  ها  انجمن  این  ثبت  نحوه  و 
شائبه  نوعی  به  شاید  که  شود  می  مدیریت  و  پیگیری  اجتماعی 
ذهن  در  را  ها  انجمن  این  شدن  دولتی  شبه  یا  دولت  دخالت 

سازد! متبادر 
از سوی دیگر اگر انجمن های صنفی با نگاه و رویکرد صنفی 
آنان  بردارند، نقش  امور گام  و استقالل طلبانه در مسیر اصالح 
پایدار و موثر خواهد بود و گاه از عهده اموری برخواهند آمد که 

شاید انجام آن در توان دولت و حاکمیت نیز نباشد. 
از  اعم  اقتصادی  مافیای  با  مبارزه  بپذیریم  باید  تعارف  بدوت 
به  محصوالت  اقسام  و  انواع  واردات   ، دخانیات  خودرو،  مافیای 
ها  باند  این  اعضای  نفوذ  با  و  بود  نخواهد  پذیر  امکان  سادگی 
نمایشی  و  فرسایشی  مبارزه  عماًل  کشور  گانه  سه  قوای  بدنه  به 
برکات  منشاء  مستقل  صنفی  انجمن  یک  وجود  اما  بود.  خواهد 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  در  ویژه  به  اقتصادی  گسترده  مزایای  و 
محقق  صورتی  در  این  و  بود  خواهد  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
فعالیت های  اول حاکمیت در خصوص  خواهد شد که در وهله 
کردن  خارج  رده  از  و  کردن  گیر  زمین  در  صنفی  های  انجمن 
شرکت های متقلب و کم کار مانع تراشی نکند و فعالیت انجمن 

. نیامیزد  سیاسی  موضوعات  با  را  صنفی  های 

یادداشت

وزیر امور خارجه تصریح کرد: اگر      ◄
روزهای  در  دهد  نشان  انعطاف  آمریکا 
آینده به نقطه توافق می رسیم. آنها از پالن 
ما  می کنند،  صحبت  جایگزین(  )طرح   B

داریم. را  خودمان   B پالن  هم 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
خارجه جمهوری اسالمی ایران )دوشنبه( 
مناسبت  به  مراسمی  در  ماه  مرداد   ۲۴
به  روز  این  تبریک  ضمن  خبرنگار  روز 
قدردانی  آنها  تالش های  از  خبرنگاران 

. کرد
به سیاست خارجی  این نشست  وی در 
سیاست  همچنین  و  سیزدهم  دولت 
و  پرداخت  سیزدهم  دولت  همسایگی 
می خواهیم  این که  به  نگاه  با  تیم  افزود: 
و  است  شده  اعزام  شود  انجام  توافق 
دیگران،  یا  من  فردی  نگاه  از  صرفنظر 
چنانچه  که  است  این  کشور  تصمیم 
تامین  ما  منافع  و  رعایت  ما  قرمز  خطوط 
ولو  می دانیم  معقولی  کار  را  توافق  شود، 
فراتر  توافق  سقف  داشتیم  دوست  این که 
شدیم،  مذاکره  وارد  وقتی  باشد.  برجام  از 
برجام  در  ایراداتی  اگر  بودیم  عالقه مند 
را  ایرادات  از  بخشی  حتی  که  دارد  وجود 
تایید  هستند،  ما  همکاران  که  قبلی  تیم 
بگیریم  توانستیم  را  اینجا  تا  بله  می کنند. 
یکی  بگیریم.   نتوانستیم  را  بعد  به  این  از 
طوالنی  مذاکرات  االن  تا  که  دالیلی  از 
نمی خواهیم  که  است  خاطر  این  به  شده 
خطوط  روی  کنیم.  عبور  قرمز  خطوط  از 
روی  است  مهم  برایمان  و  ایستادیم  قرمز 
داریم  آن منطق  درباره  قرمزی که  خطوط 
بایستیم، روی بخش هایی از آن هم نتیجه 

. فتیم گر
شاید در شروع پایان توافق هستیم

نقطه ای  در  االن  گفت:  خارجه  وزیر 
توافق  پایان  شروع  در  شاید  که  هستیم 
توافق  پایان  شروع  اینکه  ولی  هستیم، 

بستگی  دقیقا  ببرد،  زمان  می  تواند  چقدر 
به طرف آمریکایی دارد. آنچه بین ما و سه 
انجام  باید  روسیه  و  چین  و  اروپایی  کشور 
ما  بین  آنچه  است.  شده  انجام  می شده، 
اساسی  انجام شود، موضوع  باید  آمریکا  و 
روی  ما  منافع  تمام  تحریم هاست.  لغو 

هسته ای  بحث  مدیریت  در  ولی  است  این 
که  بدهیم  دست  از  را  چیزها  یکسری  باید 
حوزه  در  را  چیزهایی  طرف  این  بتوانیم 

بیاوریم. دست  به  تحریم 
در مذاکرات اخیر وین پیشرفت هایی 

را داشتیم
وین  اخیر  مذاکرات  در  افزود:  وی 
طرف  به  و  داشتیم  را  پیشرفت هایی 
واسطه هایی  گفتیم.  قبل  از  آمریکایی 
ما  رسمی  واسطه  هستند.  مذاکره  برای 
در سطح مذاکره کنندگان ارشد آقای مورا 
و  هست  بورل  آقای  مورا  رئیس  و  هست 
خودش  کمتر  پیش  ماه  سه  تا  شاید  بورل 
از  ولی  می شد،  موضوع  وارد  مستقیم 
به صورت مستقیم  آمد  تهران  به  زمانی که 
ارائه  و  و بحث های مذاکره  وارد طراحی  ها 
نبودیم  موافق  خیلی  ما  است.  شده  متن 
ولی  بدهد.  ارائه  متن  کننده  هماهنگ  که 
پاکت  که  نیستیم  پستچی  ما  می گویند 

آمریکا  پاکت  و  بدهیم  آمریکا  به  را  شما  
فکر  خودمان  برای  برگردانیم.  شما  به  را 
است  داده  متن  دو  االن  تا  بورل  داریم.  
ایده های  از  تلفیقی  آنها  متن های  و 

است. مقابل  طرف های 
امیرعبداللهیان بیان کرد: در هر دور از 

دارد.  عقبه ای  و  پرده  پشت  یک  مذاکرات 
رفت و آمدهایی هست. وزیر خارجه قطر، 
عمان، عراق، فرانسه و ایتالیا در کنار کاری 
پیام هایی  می دهد  انجام  اروپا  اتحادیه  که 
می کنند  منتقل  و  می برند  و  می آورند  را 
طرف  و  ما  دیدگاه های  می کنند  تالش  و 
آمریکایی به هم نزدیک شود.. آمریکایی ها 
را  خود  مشکالت  مذاکرات  در  می خواهند 
ادبیات  یک  مقطعی  هر  در  کنند.  بزرگ 
این همه  نما دارند و می گویند  تکراری نخ 
ما  و  بدهیم  می توانیم  ما  که  است  چیزی 
قرمز  خطوط  از  نمی خواهیم  می گوییم 
را  توافقی  نمی خواهیم  کنیم  عبور  خود 
ماه  سه  دو  از  بعد  که  برسانیم  نتیجه  به 
زمین  روی  ولی  شد  انجام  توافق  بگوییم، 

نداد. رخ  اتفاقی  هیچ 
عزتمند توافق  نقطه 

دستگاه  رئیس  فارس،  گزارش  به 
چانه زنی ها  در  داد:  ادامه  دیپلماسی 

باشد  قرار  اگر  است  این  ما  قرمز  خطوط 
روی کاغذ توافقی انجام شود و مردم حس 
داده چه  رخ  تاثیری  زندگی شان  در  نکنند 
بزند؟  رقم  توانسته  دولت  این  را  اتفاقی 
نکردیم  توافق  معطل  را  خود  این که  ضمن 
و  فراز  همه  با  را  اقتصادی  برنامه  دولت  و 
در  ما  می کند.  دنبال  جدیت  با  نشیب ها 
را متعهد می  دانیم  وزارت خارجه خودمان 
نقطه  به  را  واگذار شده  ما  به  ماموریتی که 
عزتمند. توافق  نقطه  ولی  برسانیم،  توافق 

صورت  به  االن  کرد:  بیان  خارجه  وزیر 
آمریکا  با  موضوع  سه  درباره  مشخص 
طی  و  هستیم  پیام  تبادل  حال  در 
را  خود  نظرات  آخرین  آینده  روزهای 
به  که  دیگر  کشورهای  می کنیم.  اعالم 
هماهنگی  با  را  نظرات  رفتند  پایتخت ها 
و  می دهند  قرار  بررسی  مورد  مورا  و  بورل 
آمریکا  به  آمریکایی ها.  مشخص  صورت  به 
این  روی  ما  نظرات  اگر  گفتیم  صراحت  به 
سه موضوع که نظرات منطقی است تامین 
اعالم  مرحله  وارد  داریم  آمادگی  شود 
با  را  بندی  جمع  نشست  و  بشویم  توافق 
حضور وزرای خارجه در وین برگزار کنیم و 
مراحل بعدی را براساس جدول زمانبندی 

ببریم. پیش  داریم  که  توافقی  و 
آمریکایی  طرف  انعطاف  نوبت  االن 

ست ا
به  صراحت  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
آمریکایی ها که گفته بودند در آستانه  پیام 
داریم  بنزین  مشکل  و  هستیم  انتخابات 
کمک  و  داریم  مشکل  انرژی  حوزه  در  و 
نهایی  قدم  اینکه  برای  دادیم  پاسخ  کنید، 
باید  آمریکایی  طرف  حتما  برداریم  را 
مراحل  همه  در  ما  دهد.  نشان  انعطاف 
می توانستیم  که  موضوعاتی  در  مذاکره 
آمریکا  انعطاف نشان دهیم، نشان دادیم. 
نشان  انعطاف  چقدر  می فهمد  خوبی  به 
به  رسیدن  در  را  نیت  حسن  که  دادیم 

انعطاف  نوبت  االن  دهیم.  نشان  توافق 
است. آمریکایی  طرف 

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: طرف 
حد  در  وین  اخیر  مذاکرات  در  آمریکایی 
نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خود 
و  شود  متن  به  تبدیل  باید  و  کرده  بیان  را 
به  که  است  مهم  ما  برای  سوم  موضوع  در 
گارانتی  که  برمی گردد  تضمین ها  مسئله 
را  آمریکا  بینی  واقع  و  الزم  انعطاف  و  الزم 
روزهای  آینده  روزهای  باشیم.  داشته  باید 
اگر  است.  هسته ای  توافق  برای  مهمی 
روزهای  در  دهد  نشان  را  انعطاف  آمریکا 
نشان  اگر  می رسیم.  توافق  نقطه  به  آینده 
از »پالن  آنها  نخواهد شد.  آخر  دنیا  ندهد 
بی«  »پالن  هم  ما  می کنند،  صحبت  بی« 
خود را داریم. معتقدیم این موضوع باید با 
واقع بینی همه طرف ها از طریق مذاکرات 

برسد. نتیجه  به 
تا ۱۲ امشب آخرین جمع بندی خود 
به  ما  بین  باقیمانده  مسائل  به  راجع  را 
کننده  هماهنگ  به  مکتوب  صورت 

می دهیم ارائه  اروپا  اتحادیه 
جمع  کرد:  اعالم  پایان  در  خارجه  وزیر 
بندی نهایی خود را به طرف مقابل ندادیم 
را  تا ۱۲ امشب آخرین جمع بندی خود  و 
راجع به مسائل باقیمانده بین ما به صورت 
اروپا  اتحادیه  کننده  هماهنگ  به  مکتوب 
ارائه می دهیم و باید ببینیم چه بازخوردی 
می بینیم و واکنش آمریکا چه خواهد بود. 
انعطاف  و  بینی  واقع  با  آمریکا  واکنش  اگر 
بود  خواهیم  توافق  نقطه  در  باشد  همراه 
تکرار مصیبت های داخلی  به  آمریکا  اگر  و 
و  بگیرد  امتیاز  بخواهد  و  بپردازد  خود 
گفت وگو  بیشتر  باید  ندهد  نشان  انعطاف 
می کنند  تالش  که  طرف هایی  و  کنیم 
کنند  نزدیک  هم  به  را  دیدگاه ها  که 
ما  منطقی  دیدگاه های  به  را  آمریکایی ها 

► کنند.     نزدیک تر 

وزیر امور خارجه: 

● اگر آمریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می رسیم   ●
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰912762۵987

و  هنری  فرهنگی،  فعال   ۱۰   ◄
عاشورایی  پیشنهاد   3۰ قم،  رسانه ای 
ایام  در  شنیدن  و  دیدن  و  خواندن  برای 
از  هم  پیشنهادها  کردند.  معرفی  محرم 
مطالعه  تا  گرفته  مستند  و  فیلم  تماشای 
شده  متنوع  موسیقی  شنیدن  و  کتاب 

. ست ا
برای  محرم  عنایت پور:  مهدی  محمد 
می شود،  شروع  شکل  یک  به  هرکس 
ساز  و  می کوبند  سنج  و  طبل  بر  عده ای 
علم  عده ای  می کنند،  کوک  عاشقی 
راه  عزاداری  دسته  و  می آورند  کتل  و 
مجالس  و  تکایا  به  عده ای  می اندازند، 
صفا  و  می زنند  سینه  و  می روند  مذهبی 
هم  کسانی  میان  این  در  اما  می کنند 
گره  هم  با  را  شعور  و  شور  که  هستند 
با خواندن و دیدن و شنیدن به  و  می زنند 

می نشینند. عاشورا  واقعه  سوگ 
از  یکی  عنوان  به  که  واقعه ای 
یاد  بشری  تاریخ  حوادث  تراژیک ترین 
روز  آن  از  که  سالیانی  طول  در  و  می شود 
رثای  در  که  آثاری  نبوده  کم  می گذرد، 
داالن  در  و  شده اند  متولد  ثارالله  قیام 

مانده اند. زنده  تاریخ 
آثاری که فارق از ملیت و نیت و دیانت 
واقعه  یک  با  هم نفسی  بواسطه  خالقانش 
دل  به  هم  شده اند،  ماندگار  هم  جاودانه، 
و  عاشورا  و  محرم  با  را  ما  هم  و  نشسته اند 

می زنند. گره  کربال 
ساالر  سوگواری  ایام  به مناسبت  حاال 
فعال  و  شخصیت  ده  سراغ  به  شهیدان 
و  رفتیم  قم  رسانه ای  و  هنری  فرهنگی، 
را  عاشورایی  اثر  سه  که  خواستیم  آنها  از 
معرفی  ما  به  محرمی  پرونده  این  برای 

. کنند
فرهیخته  چهره های  از  تن  ده  این 
در  و  هستند  قم  هنر  و  فرهنگ  خانواده 
بین آنها از نوازنده و شاعر و روزنامه نگار تا 
مستندساز  و  فیلمساز  و  نمایشنامه نویس 
و  رمان  از  هم  پیشنهادات  دارند،  جای 
مستند  و  فیلم  و  پادکست  تا  گرفته  شعر 

است. شده  متنوع  موسیقی 
و  فیلمساز  میرغیاثی،  مهدی  سید 

دانشگاه مدرس 
شهید  اثر  حسینی«  »حماسه  *کتاب 
»صدرا«:  انتشارات  از  مطهری  مرتضی 
و  سخنرانی ها  بر  مشتمل  اثر  این 
درباره  مطهری  شهید  یادداشت های 
که  تحریف هایی  به ویژه  کربالست،  واقعه 

است. داده  روی  آن  اخبار  نقل  در 
به  آب«  »مقتل  صوتی  پادکست  *دراما 
مؤسسه  از  میر ه ای  صدرا  سید  کارگردانی 
»یم«: در این اثر صوتی بدیع که در چهل 
تولید  قمی  هنرمندان  همت  به  قسمت 
را  بزرگ  حسرتی  حکایت  آب  است،  شده 
بارها  که  مضمونی  و  واقعه  می کند.  بیان 
از زبان آب بیان می شود و آن هم حسرت 
به  یاری  در  شخصیت  این  توانایی  عدم  و 
واقعۀ  در  الحسین)ع(  اباعبدالله  حضرت 
عظمتی  دوردسِت  در  آب،  کربالست. 
برابر  در  موجودات  تمام  که  می گیرد  قرار 

ناچیزند. او 
قیامت  تا  خون  این  »تاوان  *مثنوی 
دامغانی:  معلم  علی  سروده  ما«  بر  ماند 
کرد  ُمل  شفق  جام  در  که  »روزی 
کرد  ُگل  نیزه ها  خشک چوب  بر  خورشید/ 
ایام  در  که  است  شعرهایی  از  خورشید« 
چندین  می نشیند.  مخاطب  دل  به  محرم 
را استاد حسام الدین سراج  این شعر  بیت 
حس  که  کرده  بازخوانی  شصت  دهه  در 
حسین  پا  »از  دارد:  زیبایی  بسیار  حال  و 
اسیری  زینب  بودیم،  پای  بر  ما  و  افتاد 

بودیم…« جای  بر  ما  و  رفت 
مترجم و  نویسنده  راهی،  مریم 

صفایی  »علی  نوشته  عاشورا«  *کتاب 
»لیلةالقدر«:  انتشارات  از  حائری« 
مطالعه این کتاب ۸۸ صفحه ای را که فقط 
می کشد،  طول  کمتر  حتی  یا  ساعت  یک 
مطالعه  که  می کنم  توصیه  کسانی  به 
کربال  و  حسین)ع(  امام  درباره  چندانی 
می تواند  عاشورا  کتاب  ندارند.  عاشورا  و 
باشد  مفید  و  کم حجم  ساده،  مقدمه ای 
گسترده.  مطالعاتی  سیر  یک  شروع  برای 

ظریف  نکاتی  ذکر  با  حائری  صفایی  علی 
امام  سفر  علت  کرده  سعی  اساسی،  و 
برای  را  کوفه  سمت  به  مدینه  از  حسین 
کسی  بی شک  بدهد.  توضیح  خواننده 
می شود  مشتاق  بخواند،  را  کتاب  این  که 

دیگر. کتاب های  خواندن  برای 
نوشته  کربالست«  در  »آینه  *کتاب 
انتشارات  از  سنگری«  »محمدرضا 
این  نام آشنای  نویسنده  »قدیانی«: 
کتاب تالش کرده تا جایی که امکان دارد 
جزئیات کربال و واقعه عاشورا را از مدت ها 
پیش از این واقعه تا روز واقعه و بعد از آن 
که  طوری  دهد.  توضیح  خواننده  برای  را 
نقطه  صفحه ای   ۸۰۰ کتاب  این  پایان  در 
امام  حرکت  درباره  مجهولی  نکته  یا  کور 
برای   کوفه،  طرف  به  مدینه  از  حسین 
از تمام  خواننده باقی نمی ماند. نویسنده 
کرده  تهیه  شسته ُرفته  فهرستی  وقایع، 
کوچکترین  به  پرداختن  بدون  و  است 
در  را  مطلب  اساس  و  اصل  حواشی، 

است. داده  قرار  خواننده  اختیار 
نوشته  واسعه«  »رحمت  *کتاب 
بهجت«  محمدتقی  العظمی  »آیت الله 
»بهجت«:  هنری  فرهنگی  مؤسسه  از 
بر  عالوه  صفحه،   35۰ در  کتاب  این 
کربال  گوشه  و  کنار  از  اطالعاتی  اینکه 
زبانی  با  می دهد،  خواننده  به  عاشورا  و 
درگیر  را  او  احساسات  موجز،  و  شیرین 
اساس  از  را  حرفش  که  این طور  می کند. 
امام  به  عشق  به  می کند،  شروع  بندگی 
بیابان های  در  می رسد،  حسین)ع( 
کنار  می زند،  قدم  کربال  به  متصل 
خصایص  به  می کند،  توقف  خیمه ها 
از  کمی  می پردازد،  حسین)ع(  امام 
پایان  در  و  می گوید  واقعه  این  عبرت های 
پا  و  اباعبدالله  زیارت  آداب  به  می رسد 

روضه. مجالس  به  می گذارد 
ابراهیمی،  حاجی  امیرحسن 

موسیقی مدرس  و  نوازنده 
»حسین  اثر  »نی نوا«  موسیقی  *قطعه 
شاهکارهای  از  یکی  »نی  نوا«  علیزاده«: 
مرحوم  قول  به  که  است  علیزاده  استاد 
می  حسین  را  آن  باید  مرادخانی  علی 
عشق  و  مقاومت  سمبل  »نی نوا«  ساخت. 
متولد  علیزاده  اینکه حسین  است. جالب 
مادرش  دلیل  همین  به  و  عاشوراست  روز 

گذاشت. حسین  را  او  نام 
علی  اثر  خوان«  »نوحه  *سمفونی 
رهبری،  علی  را  خوان«  »نوحه  رهبری: 
شناخته شده  ارکستر  رهبر  و  آهنگساز 
سالگی   ۲۲ سن  در  دنیا  در  ایرانی 
عاشورایی  اثر  مشهورترین  به  و  ساخت 
شد.  تبدیل  جهان  کالسیک  موسیقی  در 
رهبری  را  جهان  ارکستر   ۱۲۰ از  بیش  او 
چوب  دنیا  ارکسترهای  بزرگترین  و  کرده 

کرده اند. تجربه  را  او  رهبری 
لوریس  اثر  عاشورا«  »شب  *سمفونی 
»مکن  عنوان  با  که  اثر  این  چکناوریان: 
اجتماعی  شبکه های  در  طلوع«  صبح  ای 
از  نشان  می شود،  دیده  و  دست  به  دست 
ارمنی  هم وطن  هنرمند  این  دلدادگی 
ارادت  و  عالقه  و  عشق  از  بارها  که  است 
حضرت  و  حسین)ع(  امام  به  توسل  و 

است. گفته  عباس)ع( 
و  گوینده  موسوی،  لیال  سیده 

تئاتر هنرمند 
نوشته  پسر«  و  عشق  »پدر،  *کتاب 
انتشارات  از  شجاعی«  مهدی  »سید 
شاعرانه  و  مکتوب  روضۀ  یک  »نیستان«: 
برای  اکبر)ع(  علِی  اسب  عقاب  زبان  از 
مادرش لیال که به روایتی در کربال حضور 
زیبا  عاشقانۀ  یک  کتاب  این  نداشت. 
بخشی  است.  ارشدش  پسِر  و  پدر  میان 
اکبر  علِی  پوشِی  زره  به  که  کتاب  از 

است. بی نظیر  می پردازد، 
زنده یاد  اثِر  عاشورا«  *»موسیقِی   
آرام،  فضای  یک  در  معروفی«:  »جواد 
می برد.  آن  وقایِع  و  عاشورا  به  را  شنونده 
معنویت  از  نمایی  خونین،  جنگی  دِل  در 
عاشقانۀ  یک  و  خالق  با  بندگان  عشِق 

می کشد. تصویر  به  را  عارفانه 
نوشتۀ  ادب«  و  آب  »سقاِی  *کتاب 
انتشارات  از  شجاعی«  مهدی  »سید 

از  متفاوتی  روایت  و  رمان  »نیستان«: 
در  که  است  عباس)ع(  حضرت  زندگی 
معرفی  مختلف  دیدگاه های  از  فصل  ده 

. د می شو
مستندساز یقموری،  جواد 

به  واقعه«  »روز  سینمایی  *فیلم 

بدون  اسدی«:  »شهرام  کارگردانی 
تاریخ  عاشورایی  اثر  ماندگارترین  تردید 
انقضایی  تاریخ  که  است  ایران  سینمای 
بیضایی  بهرام  قلم  به  که  فیلمی  ندارد. 
خوبی  به  اسدی  شهرام  و  شد  نوشته 
اما  سال ها  گذشت  وجود  با  و  گرفت  قاب 

است. دیدنی  همچنان 
کارگردانی  به  »اربعین«  *مستند 
عنوان  »اربعین«  تقوایی«:  »ناصر 
به  و   ۴9 سال  در  که  است  مستندی 
ملی  تلویزیون  و  رادیو  سازمان  سفارش 
 ۱9 مستندی  است.  شده  ساخته  وقت،  
در  عزاداری  آیین  از  روایتی  که  دقیقه ای 
با  زمان  هم  بوشهر  شهر  دهدشتی  مسجد 
جالب  نکات  از  می دهد.  ارائه  اربعین  روز 
فاقد  و  تصویری  کاماًل  روایت  مستند  این 

است. آن  متن  گفتار 
به  سیدالشهدا«  »حسین  *مستند 
تهرانی«:  امیری  رائد  »سید  کارگردانی 
قسمتی،  سیزده  مستند  این  در 
وقایع  بررسی  به  مورخان  از  جمعی 
حضور  جالب  نکته  می پردازند.  عاشورا 
کارشناسان اهل تسنن و مسیحی در بین 

است. مجموعه  این  در  حاضران 
روزنامه نگار آخوندی،  زینب 

نوشته  عاشورا«  نهضت  در  *»تأملی 
»علم«:  انتشارات  از  جعفریان«  »رسول 
و  منصف  مورخی  جعفریان  رسول 
عمری  که  است  اعتماد  قابل  پژوهشگری 
تاریخ  روندهای  و  وقایع  شناسایی  برای 
وی  کتاب  خواندن  و  کرده  سر  به  تشیع 
عاشورا«  نهضت  در  »تأملی  عنوان  با 
این  برای  خوبی  پیشنهاد  می تواند 
جعفریان  باشد.  کتاب دوستان  روزهای 
و  مقتل  چند  از  خالصه ای  کتاب  این  در 
کتاب تاریخ معتبر را ذکر و به بیانی ساده 
آن  پیرامون  موضوعات  و  واقعه  شرح  به 

است پرداخته 
سید  نوشته  حسین)ع(«  »قیام  *کتاب 
نشر  »دفتر  انتشارات  از  شهیدی  جعفر 
ارزشمند  کتاب  دیگر  اسالمی«:  فرهنگ 
به  زبانی ساده  با  باز هم  که  این حوزه  در 
شهیدی  جعفر  سید  اثر  درآمده،  نگارش 
که  است  )ع(«  حسین  »قیام  عنوان  با 
این  در  وی  مطالعه  سال   5۰ محصول 
این  در  شهیدی  می شود.  محسوب  حوزه 
امام  قیام  چرایی  دنبال  به  بیشتر  کتاب 
روندهای  و  بوده  یارانش  و  حسین)ع( 

می کند. بازگو  را  اسالم  صدر  سیاسی 
های  عزاداری  و  تکایا  »تاریخ  *کتاب 
انتشارات  از  عباسی«  »مهدی  نوشته  قم« 
ارزشمند  کار  یک  اثر  این  مطاف«:  »نور 
قدیم  قم  در  عاشورا  های  سنت  حوزه  در 
خالی  روزها  این  در  آن  خواندن  که  است 

تکایای  از  ای  مجموعه  نیست.  لطف  از 
این  در  آنها  میان داران  و  قم  شهر  قدیمی 
برخی  البته  که  شده اند  معرفی  کتاب 
مذهبی  حیات  هم  هنوز  تکایا  ازاین 
فضای  لحاظ  از  تنها  و  داشته  اجتماعی 
دیگر  برخی  شده اند.  نوسازی  فیزیکی 

جای  و  رفته  بین  از  کلی  طور  به  هم 
جوان  و  بزرگ  های  هیئت  به  را  خود 
و  تکایا  تاریخ  اند.  داده  کنونی  پسند 
ارادت  برای  سندی  قم  عزاداری های 
که  عاشوراست  مکتب  به  قم  مردم  دیرینه 
مرور آن اطالعات ارزشمندی از کیفیت و 
گذشته  در  عزاداری  سنت های  چگونگی 

می دهد. مخاطب  به 
نمایشنامه  شاه  مردی،  رضا  محمد 

تئاتر کارگردان  و   نویس 
سید  شهید  نوشته  خون«  »فتح  *کتاب 
جالبی  رازهای  که  کتابی  آوینی:  مرتضی 
دل  در  حسین)علیه السالم(  کربالی  از 
آن  پیاپی  محرم   ۴ که  کتابی  دارد،  خود 
در  و سوز  معرفت  از  و کوهی  را خوانده ام 
که  عاشقانه  و  عرفانی  کتابی  دارد،  خود 
چون  مانده،  تمام  نیمه  آن  دهم  فصل 

پیوست. اربابش  به  آوینی 
نوشته  سرخ«  گل  »راز  *نمایشنامه 
نمایشنامه  این  همتی«:  »سیروس 
حال  زمان  در  عاشورا  واقعه  از  روایتی 
داستانی  در  و  شیوا  زبانی  به  و  است 
را  ریا  و  تزویر  ناپسند  صفات  امروزی، 
ارادت  نقاب  پشت  که  را  افراد  برخی  در 
نقد  به  شده اند  پنهان  بیت)ع(  اهل  به 

. می کشد
»سید  نوشته  »سراب«  *نمایشنامه 
نمایشنامه ای  فدایی حسین«:  حسین 
پر  اثری  کربال،  واقعه  حوزه  در  متفاوت 
بزرگ  نهیبی  که  اثری  چالش،  و  سؤال  از 

دارد. امروز  مخاطب  برای 
و  نویسنده  شاعر،  الف خانی،   اکرم 

نوجوان و  کودک  ادبی  کارشناس 
آب«  ردیف  »با  شعر  مجموعه   *
از  »نظاری«  نظاری:  حبیب  سید  سروده 
کشورمان  شده  شناخته  دوبیتی سرایان 
و  دید  زاویه  با  کتاب  این  در  که  است 
اندوه  عاطفه  از  سرشار  و  نو  تشبیهاتی 
می کشد. تصویر  به  را  عاشورا  لحظه های 
»نفیسه  کوشش  به  »کآشوب«  *کتاب 
این  »اطراف«:  نشر  از  زاده«  مرشد 
نویسندگان  از  روایت  بیست وسه  کتاب 
دیدگاه های  با  مختلف  روزنامه نگاران  و 
که  است  محرم  ماه  تجربه  از  متفاوت 
را  خودش  خاص  لحن  و  اقلیم  روایت  هر 
اثر برگزیده سومین دوره کتاب  این  دارد. 

است. شده  هم  عاشورا  سال 
»سیمین  نوشته  »سووشون«  *کتاب 
»خوارزمی«:  انتشارات  از  دانشور« 
مستقیم  طور  به  کتاب  این  موضوع 
ظلم  مفهوم  دلیل  به  ولی  نیست  عاشورا 
فوق العاده  داستان  این  در  که  ستیزی 
پیشنهاد  محرم  ایام  برای  دارد،  وجود 

. د می شو

نویسنده،  عزیزی،  یونس 
داستان نویسی مدرس  و  روزنامه نگار 
کرمیار  صادق  نوشته  »نامیرا«  *کتاب 
رمان  این  »نیستان«:  انتشارات  از 
اصلی  خط  عاشوراست.  واقعه  روایت گر 
مردی  پیوستن  جریان  به  نامیرا،  داستان 

حسین  سپاه  به  عمیر  بن  عبدالله  نام  به 
روان  رمان،  بیان  می پردازد.  علی  بن 
که  طوری  به  است  امروزی  زبان  به  و 
را  مخاطب  که  کرده  ایجاد  را  صمیمیتی 
برای  نویسنده  می کند.  جذب  خود  به 
کل  دانای  دید  زاویه  از  داستان،  روایت 

است. کرده  استفاده 
نوشته »مجید  *کتاب »شماس شامی« 
این رمان که  از نشر »افق«:  میرقیصری« 
قالب  در  عاشورا  واقعۀ  تاریخی  روایت 
قیصری  مجید  قلم  به  است،  داستان 
اثر  شامی«  »شماس  است.  شده  نوشته 
تاریخی  رمان های  میان  در  برجسته ای 
مطرح  مسلمان  غیر  یک  زبان  از  که  است 
شده  باعث  موضوع  همین  و  می شود 
پس  مسائل  جانب داری  هیچ  بدون  کتاب 

کند. بیان  را  عاشورا  حماسۀ  از 
مهدوی«  »لیال  نوشته  ُحسن«  »نشان 
این  معرفت«:  »کتابستان  انتشارات  از 
تأثیرگذار  روایتی  و  جذاب  داستانی  اثر 
واقعه  در  حسن)ع(  امام  خاندان  از 
و  ادبی  زبانی  داستان،  کربالست. 
دعای  از  بستری  در  و  دارد  شعرگونه 
رمان  این  در  ما  می شود.  روایت  عرفه 
نگاه  از  بزرگوار  امام  این  شخصیت  با 
زمان  در  و  می شویم  آشنا  اطرافیانشان 
نگاه  از  را  کربال  واقعه  تا  می رویی  پیش 

کنیم. مرور  داستان  راویان 
آل  طباطبایی  سادات  فاطمه 

شاعر مجتبی، 
»حدود  عاشورایی  شعر  *مجموعه 
»جمهوری«:  انتشارات  از  سه«  ساعت 
دقیق  انتخاب  به  که  شعر  مجموعه  این 
شده  گردآوری  برقعی  حمیدرضا  سید 
از  ارزشمند  اثر   ۴۱ آوری  جمع  با  است، 
جست وجوی  زحمت  گرانقدر  شاعر   33
دوش  از  را  عاشورایی  اشعار  پراکندۀ 

است. برداشته  مخاطب 
نوشته  سال«  بیست  از  »پس  *کتاب 
»شهرستان  انتشارات  از  کدیور«  »سلمان 
هفتصد  تحسین شده  رمان  این  ادب«: 
آیینی و تاریخی  با رویکردی  صفحه ای که 
»چرا  پرسش  شده،  نوشته  عاشقانه  و 
برخی  در  سیر  با  کشتند؟«  را  حسین)ع( 
از  یکی  و  می دهد  پاسخ  تاریخی  وقایع 
مذهبی  و  دینی  ادبیات  شاخص  آثار 

. ست ا
زند  علی  اثر  الحوائج«  »باب  *آهنگ 
در  که  آیینی  و  ارزشمند  کاری  وکیلی: 
اجرا  العباس)ع(  ابالفضل  حضرت  رثای 
باالی  تأثیر  و  نفوذ  به  توجه  با  است.  شده 
آثاری  چنین  تولید  جامعه،  در  موسیقی 
در نهادینه کردن عشق و معرفت اهل بیت 
علیهم السالم در قشر جوان الزم است.  ►

● ۳۰ پیشنهاد عاشورایی به انتخاب 1۰ فعال فرهنگی قم   ●
آیت الله حسینی بوشهری:

امنیت شغلی خبرنگاران تأمین 
شود

لزوم  بر  رهبری  خبرگان  مجلس  در  بوشهر  استان  مردم  نماینده 
و  خبرنگاران  از  حمایت  گفت:  و  کرد  تاکید  جامعه  در  امیدآفرینی 

است. ضروری  تالش گر  قشر  این  شغلی  امنیت  تأمین 
در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  آیت الله  نیوز،  حوزه  گزارش  به 
خبر  یک  کربال  حادثه  داشت:  اظهار  بوشهر  در  خبرنگار  روز  مراسم 
امروز  و  می شود  شناخته  تاریخ  خبر  تأثیرگذارترین  عنوان  به  که  بود 

می شود. شنیده  جهان  جای  همه  در  آن  آوازه 
را  بوشهر در مجلس خبرگان رهبری خبرنگاری  استان  نماینده مردم 
شغلی سخت و پیچیده خواند و اضافه کرد: در حوادث و برنامه های 
توجه  آنها  به  کمتر  خبرنگاران،  فراوان  تالش های  رغم  علی  مختلف 

این قشر تالشگر شود. به  بهتری  نگاه  می شود و الزم است که 
به  سخت  بشر  اینکه  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
خبر نیاز دارد و رابطه خبر و بشر ناگسستنی است، ادامه داد: وجود 
زمینه  این  در  خبرنگاران  نقش  و  است  شده  عجین  خبر  با  انسان 

است. تأثیرگذار  و  مهم  بسیار 
دارند  تأثیر  بمب  و  موشک  از  بیش  خبرنگاران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرایط  می توانند  خبر  انتشار  و  تولید  با  خبرنگاران  کرد:  تصریح 

کنند. عوض  را  جامعه 
تحریم  با  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  بوشهری  حسینی  آیت الله 
ادراکی  شناخت  بر  تأثیرگذاری  دنبال  رسانه ای  جنگ  و  اقتصادی 
نسل  روی  بر  رسانه ای  اقدامات  با  افزود: دشمن می خواهد  است  ما 

بگذارد. تأثیر  آینده 
و  گلچین  را  تعدادی  خبر،  هزاران  میان  از  خبرنگاران  کرد:  بیان  وی 
اهمیت  بی  یا  و  کرده  بزرگ  را  که می تواند موضوعی  منتشر می کنند 

. کنند
خبرنگاران  اینکه  بیان  با  کشور  علمیه  های  حوزه  عالی  شورای  دبیر 
ارائه  به جامعه  بدون سستی  و  استوار  را محکم،  باید محتوای خبری 
اعتماد  مورد  که  شود  تنظیم  گونه ای  به  باید  خبرها  گفت:  کنند 
از  زیادی  بخش  که  نباشد  مجازی  فضای  مثل  و  بگیرد  قرار  مخاطب 

می شود. منتشر  آن  در  اعتبار  و  سند  بدون  مطالب 
از  برخی  با  جامعه  التهاب های  از  زیادی  بخش  به  اشاره  با  وی 
و  مطلق  سیاه نمایی  داشت:  اظهار  می شود  ایجاد  نادرست  خبرهای 
نوشته  واقعیت ها  باید  و  ندارد  رسانه جایگاهی  در  سفیدنمایی مطلق 
همراه  منصفانه  نقدهای  و  شود  بیان  حقیقت  که  است  انتظار  شود. 

شود. ارائه  راهکار  با 
اینکه  بیان  با  بوشهر در مجلس خبرگان رهبری  استان  نماینده مردم 
کرد:  خاطرنشان  می گذارد  اثر  جامعه  هر  در  بمب  یک  مانند  خبر 
بمب به معنای این است که دل مردم را دچار اضطراب و دلهره کرده 

جلوه دهند. وارونه  را  حقیقت  و  کنند  پریشان  را  مردم  افکار  و 
تصریح  باشد  اطمینان  و  وثوق  مورد  باید  خبرنگار  اینکه  بیان  با  وی 
ابزاری که برای فعالیت رسانه ای مورد نیاز  بر  کرد: خبرنگاران عالوه 
نوآوری  و  دارای خالقیت  و  باشند  و تخصص داشته  تعهد  باید  است، 

باشند. خبر  انتشار  و  تولید  عرصه  در 
را  خبرنگاری  عرصه  در  صداقت  داشتن  بوشهری  حسینی  آیت الله 
انتشار  و  اخبار  صادقانه  بیان  داد:  ادامه  و  دانست  تأثیرگذار  و  مهم 

است. باالیی  اهمیت  دارای  مستند  اخبار 
خبرنگاران  کرد:  تأکید  کشور  علمیه  های  حوزه  عالی  شورای  دبیر 
حرمت  باید  کنند  معرفی  جامعه  به  را  متخلفی  می خواهند  اگر 
روز  در  نکنند  حفظ  را  افراد  حرمت  اگر  و  کنند  حفظ  را  او  انسانی 

باشند. پاسخگو  باید  قیامت 
خبرنگاران  اینکه  بر  تاکید  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
در  خبرنگار  قلم  افزود:  باشند  داشته  حضور  میدان  در  باید  همیشه 
مراقب  باید  خبرنگار  است.  آفرین  نقش  رسانه ای  دفاع  و  نرم  جنگ 
به دشمن  و اجازه سوءاستفاده  نکند  بازی  باشد که در جبهه دشمن 

ندهد.
این کشور،  به  باید خدمت  کار خبرنگاران  اینکه خروجی  بیان  با  وی 
امیدآفرین  باید  خبرنگاران  کرد:  اضافه  باشد  مردم  و  انقالب  نظام، 
از خبرنگاران داشته باشند  را  باید حمایت الزم  نیز  باشند و مسئوالن 

شوند. دیده  جامعه  بیدار  دیده بان  عنوان  به  و 

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره ۲۱6۷/3/۷9/6۴5 اصلی واقع در 
بخش دو ثبت قم )نیروگاه بلوار شهدای شادقلی خان کوچه ۲۰ پالک 39(  که بنام علیرضا رجبی مشکانی فرزند عباس میباشد 
در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱5 قانون 
ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به 
تقاضای مالک مذکور به شماره وارده ۲/3۸۲5 – ۱۴۰۱/۰5/۱۸ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰6/۲۷  ساعت ۸/3۰ الی ۱۲/3۰ ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا 
وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و 
رسیدگی خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده واحده ۷3/۲/۲5 معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف ۱559۱( 
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰5/۲5

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره ۲۱6۷/3/۷9/6۴۴ اصلی واقع در 
بخش دو ثبت قم )نیروگاه بلوار شهدای شادقلی خان کوچه ۱۸ پالک 3۸(  که بنام علیرضا رجبی مشکانی فرزند عباس میباشد 
در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱5 قانون 
ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به 
تقاضای مالک مذکور به شماره وارده ۲/3۸۲6 – ۱۴۰۱/۰5/۱۸ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰6/۲۷  ساعت ۸/3۰ الی ۱۲/3۰ ظهر در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا 
وکیل ویا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین ومجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و 
رسیدگی خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ماده واحده ۷3/۲/۲5 معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن )م الف ۱559۰( 
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰5/۲5

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 
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گفت:  اقتصادی  کارشناس  یک      ◄
وزرای  و  کابینه  باید  رییس جمهور 
این  چراکه  دهد،  تغییر  را  اقتصادی 
اجرایی  توان  اصال  اقتصادی  کابینه 
شده،  سپرده  آنها  به  که  مسوولیت هایی 

. رند ا ند
عمر  از  سال  یک  حدود  فکری:  مریم 
دولت سیزدهم می گذرد و ابراهیم رییسی 
تبلیغات  ابتدای  از  که  او  اقتصادی  تیم  و 
اقتصادی  شکوفایی  و  رشد  بر  انتخاباتی 
گزارش ها  و  نشانه ها  داشتند،  تاکید 
زمان  گذشت  با  که  است  آن  از  حاکی 
به آن همه شعارها و وعده های  نتوانستند 
بپوشانند؛  عمل  جامه  اقتصادی  شیرین 
این موضوع را می شود در بازارهایی چون 

کرد. مشاهده  خودرو  و  ارز  مسکن، 
در حوزه بازار مسکن، گزارش ها حاکی 
مسکونی  واحدهای  قیمت  که  است  آن  از 
کامال در سکوت و چراغ خاموش به شدت 
روندی صعودی پیدا کرده و قیمت خودرو 
در  است.  داشته  چشم گیری  رشد  نیز 
حوزه بازار ارز هم اگرچه دولت ارز ۴۲۰۰ 
بیش  به  دالر  قیمت  اما  کرده،  حذف  را 
است.  یافته  افزایش  تومان  هزار   3۰ از 
محمدصادق  شرایط،  این  به  توجه  با 
تاکید  اقتصادی  کارشناس  الحسینی، 
وزرای  و  کابینه  باید  رییس جمهور  کرد: 
این  چراکه  دهد،  تغییر  را  اقتصادی 
اجرایی  توان  اصال  اقتصادی  کابینه 
شده،  سپرده  آنها  به  که  مسوولیت هایی 

ندارند.
اقتصادی  کابینه  این  شد:  متذکر  وی 
نیز  علمی  و  تئوریک  لحاظ  به  حتی 
به  بتوانند  که  نیستند  سطحی  در 
بدهند،  درست  اطالعات  رییس جمهور 
را در  و دولت  باشند  تحلیل درست داشته 

کنند. راهبری  درست  مسیر 
مسکن  میلیون  یک  ساخت  وعده 

آمد در  آب  از  توخالی  سال  در 
کارشناس  الحسینی،  محمدصادق 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  اقتصادی 
اقتصادی  عملکرد  درباره  خبرآنالین 
گفت:  گذشته  یک سال  طول  در  دولت 
عملکرد دولت را اگر بخواهیم در یک سال 
را  موضوع  می شود  کنیم،  بررسی  اخیر 
خرد  اقتصاد  و  کالن  اقتصاد  زوایای  از 
زاویه  از  کرد.  نگاه  مختلف  بخش های  و 
اقتصاد کالن مشخص است که تورم نقطه 
تاریخی  اوج  نقطه  در  تیرماه  از  نقطه  به 
نسبت  اقتصادی  رشد  و  گرفته  قرار  خود 
حدود  در  احتماال  و  است  بهتر   ۱399 به 

باشد.  ۱۴۰۰
با اشاره به عملکرد دولت در حوزه  وی 
مسکن  حوزه  در  افزود:  خرد،  اقتصاد 
میلیون  یک  ساخت  اشتباه  تعهد  دولت 
این  بود.  داده  را  سال  در  مسکن  واحد 
از روز اول امکان پذیر نبود و هم  تعهد هم 
نداشت. را  اجرایی اش  توان  دولت  این که 

کرد:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این 
هم  تحقق  قابل  نشده،  محقق  وعده  این 
دولت  سال  دو  در  است  بعید  و  نیست 
خانه  میلیون  دو  هم  روی  که  شود  موفق 

واحد. میلیون   ۴ به  برسد  چه  بسازد؛ 
را  وعده  این  شد:  متذکر  الحسینی 
و  کرد  محقق  می شود  نحو  یک  به  فقط 
عمودی،  توسعه  جای  به  دولت  این که 
زمین  و  برود  شهرها  افقی  توسعه  روی 
را  زمین ها  پول  باید  دولت  کند.  واگذار 
جبران  را  بودجه  کسری  بتواند  که  بگیرد 
سال   ۴ در  یعنی  است؛  شدنی  این  کند. 
واگذار  زمین  قطعه  میلیون   ۴ می شود 
کرد و افراد خودشان ساخت وساز را انجام 

. هند د
عنوان  مسکن،  قیمت  به  اشاره  با  وی 
امسال  بهار  در  مسکن  قیمت  کرد: 
و  بهار  به  نسبت  توجه  قابل  افزایش 

زمستان سال قبل داشت و افزایش قیمت 
بود. تورم  از  کمتر  اندکی  مسکن 

بازار  برای  کاری  نتوانست  دولت 
کند خودرو 

درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
وعده های دولت در حوزه خودرو نیز گفت: 

کار  نمی تواند  دولت  بازار خودرو  در حوزه 
خارجی  خودروهای  زمینه  در  خاصی 
و  ندارد  و  نداشته  ارز  چون  باشد،  داشته 
شدت  به  و  است  ارزی  مضیقه  در  کشور 

باشیم. تجاری  تراز  مراقب  باید 
واردات  هم  دولت  افزود:  الحسینی 
به لحاظ سیاست  نکرده که  آزاد  را  خودرو 
قیمت های  ولی  بوده،  درستی  کار  ارزی 
دولت  در  و  رفته  باال  روزافزون  خودرو 
در  چشم گیر  رشد  شاهد  سیزدهم 
در  رشد  این  بودیم.  خودرو  قیمت های 
است. بوده  تورم  از  بیش  رییسی  دولت 
خودروهای  حوزه  در  شد:  متذکر  وی 
حال  در  گذشته  اشتباه  روند  نیز  داخلی 

است. تکرار 
نیمایی  و  آزاد  ارز  قیمت  اختالف 

است خطرناک 
درباره  اقتصادی  کارشناس  این 

دولت  کرد:  عنوان  هم  ارز  بازار  وضعیت 
هر  کرد.  حذف  را   ۴۲۰۰ ارز  سیزدهم 
اقدام  اما  داد،  انجام  را  کار  این  دیر  چند 
این  به  مجبور  دولت  البته  بود.  درستی 
کار شد، چون ارزی برای واردات کاالهای 
گندم  حوزه  در  دیدند  و  نداشتند  اساسی 

بنابراین  می آید،  وجود  به  قحطی  ذرت  و 
حذف  را  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  شدند  مجبور 

. کنند
سوی  از  کرد:  تصریح  الحسینی 
ارز  و  نیمایی  ارز  قیمت  اختالف  دیگر، 
این  که  کرده  پیدا  افزایش  خیلی  آزاد 
می شود  باعث  و  است  خطرناک  اختالف 
قانونی  طرق  از  کم  کم  کشور  که صادرات 
در  صادراتی  مزیت های  و  نشود  انجام 
بنابراین  رود،  بین  از  کاالها  از  بسیاری 
ارز  بین  شکاف  دولت  که  است  بهتر 

کند. کم  را  آزاد  و  نیمایی 
آزاد  بازار  ارز  حوزه  در  کرد:  عنوان  وی 
من فکر می کنم که دالر در حال حاضر در 
قیمت واقعی قرار دارد، بنابراین با دستور 
ارزی  منابع  هم  دولت  و  نمی آید  پایین 
بیاورد،  پایین  را  ارز  این که  برای  کافی 
انتظاراتی  هم  جامعه  انتظارات  ندارد. 

پایین  راحتی  به  را  ارز  بشود  که  نیست 
آورد.

کند تغییر  دولت  اقتصادی  کابینه 
کرد:  تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
این  قطع  طور  به  بیفتد،  اتفاق  برجام  اگر 
بازی عوض خواهد شد، ولی فکر می کنم 
متوجه  سال  یک  از  بعد  سیزدهم  دولت 
با  هم  آن  اجرایی،  کار  باالخره  که  شده 
وجود ذینفعان گسترده و در اقتصادی که 
دارد،  نیاز  ساختاری  و  عمیق  اصالحات 

است. سختی  کار 
فکر  من  شد:  متذکر  الحسینی 
نمی کنم دولت قبال این نگاه و چشم انداز 
به  داشت.  کشور  اقتصادی  حوزه  به  را 
رییس جمهور  می کنم  فکر  دلیل  همین 
تغییر  را  اقتصادی  وزرای  و  کابینه  باید 
اصال  اقتصادی  کابینه  این  چراکه  دهد، 
آنها  به  که  مسوولیت هایی  اجرایی  توان 
لحاظ  به  حتی  و  ندارند  شده،  سپرده 
نیستند  سطحی  در  نیز  علمی  و  تئوریک 
اطالعات  رییس جمهور  به  بتوانند  که 
داشته  درست  تحلیل  و  بدهند  درست 
درست  مسیر  در  را  دولت  بتوانند  و  باشند 

کنند. راهبری 
که  ببینیم  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
اگر  می افتد.  اتفاقی  چه  برجام  برای 
همه  قطع  طور  به  بیفتد،  اتفاق  برجام 
این مشکالت و ایرادات پوشیده می شود، 
زیر خاکستری  آتش  نمی رود؛  بین  از  ولی 
بزنگاه  در  متاسفانه  که  بود  خواهد 
و  شد  خواهد  روشن  ایران  توسعه نیافتگی 

سوزاند. خواهد  را  ایران  اقتصاد  کل 
کرد:  تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
اتفاق  چه  و  بیفتد  اتفاق  برجام  چه 
ساختاری  اصالحات  فکر  به  باید  نیفتد، 
انرژی  حوزه های  در  خصوص  به  عمیق  و 
ناترازی  و  کشور  در  انرژی  ناترازی  و 

► باشیم.     بانکی 

◄    دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ 
اقدامی  کرد؛  ترجیحی  ارز  حذف  به  اقدام 
انجام آن  از کارشناسان موافق  که بسیاری 
این  که  می دهد  نشان  نیز  شواهد  بودند. 
است.  جامعه  نفع  به  درازمدت  در  اقدام 
اقتصادی دولت  اقدامات  بزرگترین  از  یکی 
ترجیحی  ارز  حذف  جاری،  سال  اوایل  در 
به  یارانه  انتقال  و  اساسی  کاالی  قلم  چهار 

بود. زنجیره  انتهای 
ارز  حذف  با  می شد  بینی  پیش 
ترجیحی، شاهد شوک قیمتی شدیدی در 
سیاستمداران  اصلی  هراس  باشیم.  بازار 
نیز از همین موضوع بود که جامعه افزایش 
قیمت ها را برنتابد. به طور کلی، وقتی رشد 
اقتصاد  به  هزینه  شوک  اثر  در  تورم  شدید 
کشور ایجاد می شود، اگر نقدینگی را دچار 
بلندمدت  تخریب  باعث  و  نکند  جهش 
گذرا  و  مقطعی  آن  از  حاصل  تورم  نشود، 
خواهد بود. به زعم کارشناسان، حذف ارز 
تورمی  اثرات  و  بود  جنس  این  از  ترجیحی 

است. موقتی  جامعه  در  آن 
کاهش  به  می توان  ادعا  این  تأیید  برای 
نسبت  تیرماه  در  ماهانه  تورم  سابقه ی  بی 
کنیم.  اشاره  )خرداد(  آن  از  قبل  ماه  به 
کمیسیون  عضو  کالهی،  افشین  نظرات 
اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل 
بازرگانی تهران پیرامون حذف ارز ترجیحی 
خواهید  ادامه  در  که  کردیم  پرس وجو  را 

خواند.
افشین کالهی، عضو کمیسیون تسهیل 
بازرگانی  اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت 
این  به  پاسخ  در  تابناک  با  در گفتگو  تهران 
که تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

کرد:  بیان  بود،  خواهد  گذرا  و  مقطعی 
تاثیرات  تاکنون  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف 
از  که  هم  تورمی  و  گذاشته  بازار  بر  را  خود 
مقطعی  قطعا  آمده،  وجود  به  آن  حذف 
قیمت  تغییر  چون  بود،  خواهد  گذرا  و 
بر  زیادی  حد  تا  و  شده  ایجاد  مشخصی 

بازار اثر گذاشته است. البته معتقدم حذف 
داشته  تورم  بر  بیشتری  تاثیر  نمی تواند  ارز 

باشد.
وی ادامه داد: هنوز حذف ارز ترجیحی 
و  نیفتاده  اتفاق  گمرک  گذاری  قیمت  از 
تاثیر  تورم  بر  موضوع  این  که  دارد  امکان 
حذف  با  گمرکی  تعرفه های  چراکه  بگذارد 
برابر   5 تا   ۴ از  بیش  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
از  تومانی  ارز ۴۲۰۰  با حذف  خواهد شد. 
روی  قیمتی  تغییر  گمرک،  گذاری  تعرفه 
خواهد  ایجاد  وارداتی  اولیه  مواد  و  کاال ها 
مواد  قیمت  روی  تدریج  به  آن  تاثیر  و  شد 

می شود.   مشخص  کاال ها  یا  و  اولیه 
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 

اشاره  با  تهران،  بازرگانی  اتاق  صادرات 
اگر  حتی  گفت:  ها  قیمت  چسبندگی  به 
ارز  قیمت  محاسبه ی  نحوه  در  تغییری 
قیمت  تغییر  روی  آن  تاثیر  شود،  ایجاد 
معتقدم  اما  بود.  نخواهد  مدت  کوتاه  کاال 
شده  تمام  قیمت  نرخ  کاهش  صورت  در 

یک کاال هم امکان تغییر قیمت در بازار در 
نیست. پذیر  امکان  مدت  کوتاه 

حذف  که  سوال  این  مورد  در  کالهی 
و  مزمن  تورم  کاهش  در  را  ترجیحی  ارز 
اظهار  می کنید،  ارزیابی  چگونه  فراگیر 
ارز  قیمت  اختالف  نباید  معتقدم  کرد: 
نشود،  نرخی  تک  ارز  اگر  باشیم.  داشته 
اقتصاد  برای  ترجیحی  ارز  که  مشکالتی 
ارز  قیمت  اختالف  با  کرد  ایجاد  جامعه  و 
نیمایی و آزاد مجدد در کشور تکرار می شود 
و می تواند مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیرات 

باشد. داشته  بازار  بر  مخربی 
به نظر  این که  به  ادامه در پاسخ  وی در 
شما انتقال کامل یارانه کاال های اساسی به 

صورت  )به  یارانه  اعطای  و  زنجیره  انتهای 
نقدی یا کاالبرگ( مستقیم به مصرف کننده، 
یارانه به خانوار  این  افزایش اصابت  موجب 
تحقق  و  جینی  ضریب  کاهش  نتیجه  در  و 
عدالت بیشتر با پرداخت این یارانه مستقیم 
یارانه  اعطای  گفت:  شد،  خواهد  مردم  به 
ضریب  کاهش  در  نهایی  کننده  مصرف  به 
جینی و تحقق عدالت موثر است و با توجه 
هم  چاره ای  کشور،  اقتصادی  وضعیت  به 
کلی  طور  به  اما  نیست؛  موضوع  این  جز 
تری است  آزاد، روش مناسب  بازار  اقتصاد 
مشکالت  می توان  راحت تر  آزاد  ارز  با  و 
اقتصادی را حل کرد. البته در شرایط فعلی 
اعطای یارانه )به صورت نقدی یا کاالبرگ( 
تا حدودی می تواند به قشرهای آسیب پذیر 

توان تر جامعه کمک کند. و کم 
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
این  مورد  در  تهران  بازرگانی  اتاق  صادرات 
کسری  مساله  شما  نظر  به  که  موضوع 
بودجه که یکی از جدی ترین مسائل کشور 
باال  تورم های  ایجاد  باعث  می تواند  است 
بودجه  کسری  داد:  توضیح  باشد،  شده 
معموال به این دلیل ایجاد می شود که دولت 
منابع  از  بودجه  تامین  برای  است  مجبور 
دیگری مانند بانک مرکزی قرض بگیرد که 
این موضوع باعث افزایش تورم می شود. با 
منابع  تامین  مشکل  دولت  اینکه  به  توجه 
یارانه باید هدفمند تر اجرا شود.  مالی دارد 
از  بسیاری  بودجه ی  باید  دولت  همچنین 
ندارند،  کشور  برای  منفعتی  که  نهاد هایی 
حذف کند تا کسری بودجه برطرف شود و 

کند. پیدا  کاهش  هم  تورم 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   

ارز  دالر  میلیارد   ۲۵ برآورد  مجلس: 
داشتیم امسال  برای  ترجیحی 

تجارت  تسهیل  کمیسیون  عضو  اشاره 
به  تهران  بازرگانی  اتاق  صادرات  توسعه  و 
بانک  از  دولت  استقراض  و  تورم  موضوع 
زنگنه،  محسن  که  است  حالی  در  مرکزی 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
است  درست  است:  معتقد  نیز  یازدهم 
میزان  و  فروختیم  زیادی  نفت  اکنون  که 
بر  ما  نفت  درآمد  از  حاصل  وصولی های 
بودجه  و  برنامه  سازمان  گزارش  اساس 
نسبت به سال گذشته رشد داشته و بالغ بر 
داشتیم،  نفت  فروش  افزایش  درصد   ۴۰۰
از  استفاده  تداوم  بر  قرار  اگر  این،  با وجود 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اکنون با کمبود ارز 
مواجه بودیم و قطعًا به دلیل فشار تداوم ارز 
بانک  از  برای استقراض  به دولت  ترجیحی 
تورم  ارزی،  بودجه  کسری  وقوع  و  مرکزی 
باالیی  بسیار  رقم  زیرا  می شد،  ماندگار  نیز 
امسال  که  بود  این  برآوردمان  حتی  و  بود 
میلیارد   ۲5 به  ترجیحی  ارز  به  نیاز  میزان 

رسید. خواهد  هم  دالر 
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  که  شرایطی  در  کرد: 
از  یکی  دولت  خود  می شد،  پرداخت 
که  بود  آزاد  بازار  از  ارز  تقاضاکنندگان 
و  آزاد  بازار  در  ارز  قیمت  افزایش  موجب 
به  هم  آن  می شد؛  بیشتر  تورم  همچنین 
تومان   ۴۲۰۰ ارز  تامین  برای  اینکه  دلیل 
بازار  ارز  به  خود،  نفتی  درآمدهای  بر  مازاد 
آزاد نیاز داشت و این موضوع خود تحریکی 
 ۴۲۰۰ ارز  بین  اختالف  میزان  که  می شد 
► می کرد.     بیشتر  را  آزاد  ارز  و  تومانی 

تورم حاصل از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی مقطعی و گذراست؟

● ارز باید تک نرخی شود   ●

افزایش دستمزد کارگران کی 
قرار است برقرار شود؟

اخبار  بگیران  حقوق  برای  ایران  آمار  مرکز  امسال  مرداد  و  تیر  در 
امیدوارکننده ای نداشت. در گزارش های این سازمان نرخ تورم نقطه ای 
هر ماه باالی 5۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران 

۱۴۰۱ است. ماه های سال  تمام  برای  3۸ درصد  ثابت  رقم 
واکنش  به  را  کارگران  پیاپی،  ماه  دو  برای  تورم  صعودی  نرخ  ثبت 
قدرت  ترمیم  برای  راهی  کار  عالی  شورای  طریق  از  بلکه  تا  واداشت 
آیا تالش می تواند به  اما  بیابند.  خرید از دست رفته و تقویت دستمزد 

شود؟ منتج  مثبتی  نتیجه 
اخبار  بگیران  حقوق  برای  ایران  آمار  مرکز  امسال  مرداد  و  تیر  در 
امیدوارکننده ای نداشت. در گزارش های این سازمان نرخ تورم نقطه ای 
هر ماه باالی 5۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران 

۱۴۰۱ است. ماه های سال  تمام  برای  3۸ درصد  ثابت  رقم 
است،  ثابت  و  مقطوع  درآمدشان  که  مزدبگیرانی  برای  تورم  افزایش 
کاهش  از  غیر  پیامدی  جدید،  معیشتی  یارانه  پرداخت  سایه  در  حتی 

ندارد. خرید  قدرت 
درصدد  کارگران  آن،  دوباره  تکرار  ترس  و  اتفاق  این  به  واکنش  در 
برآمده اند تا به طریقی دولت و کارفرمایان را مجاب کنند تا راهی برای 
بیابند. خود  ماهانه  حقوق  تقویت  و  رفته  دست  از  خرید  قدرت  ترمیم 

برنامه کارگران چیست؟
علی خدایی، نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور و از 
امضاء کنندگان مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار در این باره می 
گوید: در زمانی که دستمزدهای امسال تعیین شد، دولت اصرار داشت 
که تورم سال ۱۴۰۱ در حد 3۰ درصد خواهد بود، با این فرض انتظار 
هزینه های  درصد   ۷۰ دست کم  شده  تعیین  دستمزدهای  که  می رفت 

زندگی را پوشش دهد اما در عمل تمام ادعای دولت نقش برآب شد.
فعالیت  تا  هستیم  آن  دنبال  حاال  از  اینکه  نتیجه  می دهد:  ادامه  وی 
کمیته دستمزدهای شورای عالی کار یکبار دیگر آغاز شود تا به یافتن 

منجر شود. کارگران  رفته  از دست  قدرت خرید  برای جبران  راهی 
ساالنه  مزد  تعیین  آن  وظایف  از  یکی  که  کار  عالی  شورای  برابرقانون، 
کارگران است، باید دست کم ماهی یکبار تشکیل جلسه بدهد، با توجه 
به رو به پایان بودن ماه مرداد بعید نیست که تشکیل جلسه مورد نظر 

گروه کارگری به ماه شهریور موکول شود.
ابطال  با  ماه گذشته  که  است  اتفاقی  از  این جلسه جدا  تشکیل  البته 
به  دولت  الزام  و  مجلس  سوی  از  کارگری  مسکن  حق  افزایش  مصوبه 
ابالغ حق مسکن 65۰ هزار تومانی افتاد. اگرچه هنوز در این خصوص 

ابالغ نکرده است. را  نیز دولت هنوز مصوبه جدید 
هرچند در سال ۱۴۰۰، وزارت کار توانست با برنامه ریزی زمان بندی 
اما  ببندد  همیشه  از  زودتر  را   ۱۴۰۱ سال  مزد  افزایش  پرونده  شده، 
به  که  می دهد  نشان  شورا  این  جلسات  برگزاری  سوابق  به  نگاهی 
شده  تعیین  دستمزد  تغییر  برای  ندرت  به  شورا  این  سنتی،  صورت 

است. داده  جلسه  تشکیل 
کاهش  باعث  تورمی  نوسانات  که  نیز   99 سال  در  مثال  عنوان  به 
قدرت خرید عمومی شده بود، قرار شد تا این شورا در نیمه دوم سال 
درخصوص یافتن راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران 
کشدار  آنقدر  جلسات  این  برگزاری  نهایت  در  اما  بدهد  جلسه  تشکیل 

شد. منجر   ۱۴۰۰ سال  مزد  افزایش  به  آن  خروجی  عمل  در  که  شد 

خبـر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139904030011003791/1

تولد:  تاریخ  ترابعلی  پدر:  نام  حیدری  زهرا  خانم  به  وسیله  بدین 
فوق  کالسه  پرونده  بدهکار   5۰۲۰۱۱9۲۰۲ ملی:  شماره   ۱3۷9/۰۴/۰۱
برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  پست  مامور  گزارش  برابر  که 
قرارداد به شماره بانکی 3۲۱۰ – 3۲۱۱ تاریخ سند: ۱39۸/۰۸/۰۲ به بانک 
میلیون  چهار  و  )چهل  ریال   ۴۴/۷۸۰/۰95 مبلغ  ایران  مهر  الحسنه  قرض 
اثر عدم  بر  که  باشید  بدهکار می  ریال(  پنج  و  نود  و  و هشتاد هزار  و هفتصد 
تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت 
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
تاریخ  از  گرد  می  ابالغ  بشما  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   ۱۸ ماده 
در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  گهی  آ این  انتشار 
خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می  منتشر  روزنامه 
طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  گهی  آ انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  اقدام 
اصالحی   –  ۱۸ ماده  وفق  ضمن  در  شد.  خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات 
ثنا  سامانه  در  کاربری  دریافت  و  نام  ثبت  به  موظف  مدیونین  اجرا  نامه  آیین 

)۱55۸۴ الف  )م  باشند.  می 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

صادق الحسینی: 

●  دولت باید دست به ترمیم کابینه بزند    ●
شکاف قیمت ارز نیمایی و آزاد خطرناک است

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
9 اجرای احکام مدنی قم به شماره 9/96ج/۱۴3 ثبت گردیده له بانک تجارت 
علیه حسن یزدی ، سید محسن سرکشیک و شرکت سازان راه قم محکوم علیه 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۸۴/36۱/۱63/۰۲۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
قبال  در  له  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت  ۴/۲۱۸/۰5۸/۱5۱ریال 
بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۴9 فرعی از ۱۰۷۱۲ اصلی بخش ۱ قم توقیف 
نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا سهم االرث محکوم 
مبلغ  به  فوق  6۴ سهم ششدانگ پالک  از  ۱۰/66۷ سهم مشاع  مقدار  به  علیه 
به  بازگشت   ، احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  ۴/۱59/663/3۱۸ریال  پایه 
در خصوص   ۱۴۰۱/۲/۱۸ مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۱۴۲۷69۸ ابالغیه شماره 
اصلی   ۱۰۷۱۲ از  فرعی   ۴9 ثبتی  پالک  در  واقع  ملک  اعیان  و  عرصه  ارزیابی 
 – قم  در  واقع  نظر  مورد  ملک  موقعیت  از  رساند  می  باستحضار  قم  یک  بخش 
اباد – کوچه تبریزی – پالک ۱۲ بازدید شد که  خیابان سمیه – ۱6 متری عباس 
عرصه  مساحت   : کارشناسی  گزارش  گردد:  می  تقدیم  زیر  شرح  به  ان  گزارش 
میدانی  برداشت  و  پرونده  در  موجود  مالکیت  اسناد  مطابق  نظر  مورد  پالک 
پالک  به  متر   6/5۰ طول  به  دیواریست  شماال:  که  باشد  می  مترمربع   ۱۴۰/۴
۴۸ فرعی ، شرقا: در دو قسمت اول دیواریست به طول 3/6۰ به پالک ۱۰۷۱۱ 
به   ۱9/5۰ طول  به  دیواریست   : غربا   ، ۱5/۰5متر  طول  به  دیواریست  دوم  و 
روی  بر  شارع.  به   9/۲5 طول  به  دیواریست  و  درب  جنوبا:  و  فرعی   ۴6 پالک 

شده  بنا  اول  و  همکف  طبقه  دو  صورت  به  ساختمانی  الذکر  فوق  پالک  عرصه 
و  بهداشتی  سرویس  و  اشپزخانه   ، پذیرایی  و  حال  شامل  همکف  طبقه  است.  
حمام با مساحت تقریبی 9۰ مترمربع و طبقه اول شامل یک اتاق خواب ، حال 
مترمربع   ۷۰ تقریبی  مساحت  به  اشپزخانه  و  دستشویی  و  حمام   ، پذیرایی  و 
احداث شده است. همچنین بنای احداثی به صورت شمالی ساز و دارای حیاط 
به مساحت تقریبی 5۰ مترمربع بوده که با اجر نما و کف موزاییک محوطه سازی 
مترمربع   ۲۰ تقریبی  مساحت  به  تراس  یک  دارای  نیز  اول  طبقه  است.  شده 
میانی  فلزی  ستون  و  باربر  دیوار  صورت  به  ساختمان  باربر  سیستم  باشد.  می 
ابگرمکن  و  بخاری  گرمایش  و  ابی  کولر  سرمایش  سیستم  باشد.  می  قدیمی  و 
است و ساختمان دارای دو انشعاب برق ، یک انشعاب اب و یک انشعاب گاز می 
باشد. با عنایت به مواردفوق الذکر و همچنین موقعیت پالک و قدمت ساختمان 
و نوع مصالح مصرفی ، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکر در تاریخ 
 )... و  مالیات   ، )شهرداری  دولت  به  مالک  احتمالی  دیون  گرفتن  درنظر  بدون 
شماره  نامه  براساس  گردد.  می  تعیین  ۲۴/95۷/۲۰۰/۰۰۰ریال  میزان  به 
۱۴۰۰۸563۰۰۰۱۰۱۱5۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲3 مدیر واحد ثبتی حوزه بثت 
ملک اداره یک قم میزان مالکیت خوانده پرونده )اقای سید محسن سرکشیک( 
 ۱59۸۷6 مالکیت  مستند  شماره  با  اعیان  و  عرصه  سهم   6۴ از  سهم   ۱۰6۷۷
مورخ ۱395/۸/۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸ شهر قم ثبت گردیده است. 
کل  از  سهم   ۱۰66۷ اشاره  مورد  سهم  ارزش  میزان  مذکور  موارد  براساس  لذا 

الزم  گردد.  می  تعیین  ۴/۱59/663/3۱۸ریال  مقدار  به  اعیان  و  عرصه  سهم 
ان در  اول  لیکن طبقه  و  بوده  تخلیه  به ذکر است طبقه همکف ملک مورد نظر 
اختیار مستاجر می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/6/۱6 
ساعت ۸/3۰ الی ۸/۴5 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  مزایده )شرکت کنندگان می  برنده  گردد. 
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 
به  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت 
قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و 
از  نپردازد سپرده پس  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  در صورتی که 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا



قم  انقالب  باشگاه  بدمینتون  تیم      ◄
کشور  بدمینتون  برتر  لیگ   در  حضور  برای 

کرد. آغاز  را  خود  تمرینات 
نماینده بدمینتون استان قم در لیگ برتر 
بدمینتون  لیگ برتر  قبلی  دوره  دو  در  که 
و  داشت  حضور  رعدپدافندهوایی  نام  با 
یک  و  قهرمانی  عنوان  یک  کسب  به  موفق 
با  امسال  بود  شده  قهرمانی  نایب  عنوان 
شرکت  برتر  لیگ  در  باشگاه انقالب قم  نام 

خواهدکرد.
از  قم  انقالب   باشگاه   بدمینتون  تیم 
محل  در  را  خود  تمرینات  یکشنبه  روز 
فصل  این  در  باقدرت  تا  کرده  آغاز  باشگاه 
پیداکند. حضور  کشور  لیگ برتربدمینتون 

در  است  بار  اولین  برای  که  باشگاه  این 
باشگاه  اولین  به  لیگ برتر تیمداری می کند 
بدمینتون  در  که  شده  تبدیل  خصوصی 

خواهدکرد. گذاری  سرمایه  قم  استان 
نماینده استان قم که در دو فصل گذشته 
ملی پوش  و  بومی  غیر  ستاره های  حضور  از 
فکر  به  تازه  رویکردی  با  امسال  بهره می برد 

بومی  سازی  ستاره  و  بازیکنان بومی  احیای 
است.

تیم انقالب قم با ترکیبی از بازیکنان بومی 
و غیربومی تشکیل شده که حضور بازیکنان 
بومی در تمرینات و بازی  در کنار ملی پوشان 

انگیزه مضاعفی به آن ها داده است.
مدیرعامل  عنوان  به  فرجی  مهدی 
 باشگاه، سیدمهدی  برقعی سرپرست  باشگاه 
سرمربی تیم  عنوان  به  شبانیان  حامد  و 

شده اند. معرفی 
سعید  از  متشکل  تیم  ترکیب  همچنین 
علیرضا  امیرحسین  نورعلیان،  بابیانی، 
قاسمی، سجاد ترابی، محمدمعین  کشاورز، 
رضا  شادمهرحیدری،  مجتبی  زارع، 
جانقربان، علی  حیاتی و محمدمعین  خاکی 

می باشد.
بدمینتون  فدراسیون  برنامه ریزی  طبق 
از  کشور  بدمینتون   لیگ برتر  جدید  فصل 
به  تیم   ۷ و  می شود  آغاز  ماه  شهریور  سوم 
مصاف  به  برگشت  و  رفت  و  دوره ای  صورت 

► خواهندرفت.    یکدیگر 
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آبزیان  امور  و  شیالت  معاون      ◄
بر  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
گرفته  صورت  پیش بینی های  اساس 
ماهیان  انواع  تن   ۴۰۰ و  هزار   ۲ امسال 
پرورش  استخرهای  در  سردابی  و  گرمابی 

می شود. تولید  استان  ماهی 
به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی 
داشت:  بیان  شکراللهی  اکبر  سید  قم، 
ماهیان  بخش  سه  در  استان  شیالت 
ماهیان  و  سردابی  ماهیان  گرمابی، 
در  که  می پردازد  محصول  تولید  به  زینتی 
یک هزار  سال جاری  پایان  تا  رابطه  همین 
و 5۰۰ تن ماهی گرمابی و 9۰۰ تن ماهی 
در  دارند  باالیی  غذایی  ارزش  که  سردابی 

شد. خواهد  تولید  قم 
آب  ذخیره  استخر   ۲۰۸ افزود:  وی 
ماهیان  پرورش  زمینه  در  دومنظوره 
پرورش  برای  نیز  استخر   93 و  گرمابی 
و  است  فعال  قم  در  سردابی  ماهیان 
پرورش  زمینه  در  نفر   3۰۰ از  بیش 
فعالیت  به  استان  این  در  خوراکی  ماهیان 

. زند ا می پرد
برای  الزم  اقدام های  داد:  ادامه  وی 
انجام  درقم  آبزیان  تولید  سطح  گسترش 

موقعیت  وجود  با  استان  این  و  شده است 
زمینه  در  دارد  که  ویژه ای  هوایی  و  آب 
مناسبی  جایگاه  به  ماهی  انواع  پرورش 
این  ارتقا  برای  تالش های  و  رسیده است 
می یابد. ادامه  آینده  سال های  در  جایگاه 
ماهیان  عرضه  گفت:  شکراللهی 
استان  در  شده  تولید  سردابی  و  گرمابی 
صورت  خاصی  زمان های  در  بازار  به  قم 
داشتن  با  که  بهره بردارانی  اما   می گیرد 
استخرهای مجهز امکان نگهداری ماهیان 
طول  در  می توانند  دارند  را  خود  پرورشی 
سال محصول خود را به بازار عرضه کنند.

راستای  در  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
فرصت های  گسترش  و  بیشتر  درآمدزایی 
جهاد  سازمان  شیالت،  حوزه  در  شغلی 
خصوص  در  دارد  درنظر  قم  کشاورزی 
غذایی  و  تبدیلی  صنایع  راه اندازی 
شیالتی،  محصوالت  فرآوری  به منظور 
سرمایه گذاران  برای  را  الزم  شرایط 
فراهم  حوزه  این  در  فعالیت  به  عالقه مند 

آورد.
زمینه  در  بهره بردار  هزار   ۱۴ از  بیش 
فعال  قم  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
تولید  متوسط  میزان  همچنین  هستند، 

 ۸5۰ استان در سال  این  بخش کشاورزی 
زراعی،   محصوالت  زمینٔه  در  تن  هزار 
است. گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  

کشاورزی  بخش  بهره برداران  بیشتر 
می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم 
 5۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که 

بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد 
اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 

► داده است.   

معاون شیالت قم: 

●  2هزار و ۴۰۰ تن ماهی امسال در قم تولید می شود     ● قهرمانی پینگ پنگ باز قمی در 
مسابقات جایزه بزرگ کشور

کشور،  بزرگ  جایزه  مسابقات  قهرمانی  مقام  به  سجادیان،  سیدعلی 
یافت. دست 

مسابقات جایزه بزرگ ایران در رده سنی آزاد، به میزبابی خانه شماره 
 ۱۰ از  کننده  ۸۰ شرکت  با حضور  و  تهران  استان  میز  روی  تنیس  دو 

شد. برگزار  استان 
از  خلیلی  پارسا  و  قم  از  سجادیان  سیدعلی  مسابقات،  این  پایان  در 

رسیدند. مشترک  قهرمانی  مقام  به  بوشهر 
سیدعلی سجادیان، دو هفته پیش نیز در اولین دوره مسابقات جایزه 
را  رتبه سوم  قم،  استان  ورزشکار  یادبود شهدای  ایران،  بزرگ جوانان 

کسب کرده بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:
شهر قنوات صاحب زمین چمن 

می شود
مدیرکل ورزش و جوانان قم از تامین اعتبار برای احداث زمین چمن 

فوتبال شهر قنوات خبر داد.
ابراهیم سانی خانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در حاشیه 
سفر به بخش مرکزی قم در خصوص مصوبات سفر استاندار به بخش 
شهر  استفاده  بال  ورزشی  خاکی  زمین  تکلیف  تعین  منظور  به  مرکزی 
تامین  و  قنوات  فوتبال شهر  زمین چمن  احداث  و  احیا  برای  قنوات، 

اعتبار آن قول مساعد داد.
هزار   ۲ متراژ  به  زمینی  اهدای  به  باتوجه  است   شده  مقرر  گفت:  او 
اداره  محترم  خیر  توسط  چندمنظوره  ورزشی  مجموعه  ساخت  و  متر 
کند. اقدام  مربی  تامین  و  تجهیزات  اختصاص  به  نسبت  ورزش  کل 

مرکزی  بخش  تیم های  ورودی  هزینه  کرد:تامین  عنوان  خانی  سانی 
به  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  طرف  از  استان  داخل  مسابقات  به 

است. زمینه  این  در  شده  اتخاذ  تصمیم  دیگر  ورزشی  هیئت های 
جوان،  خانه  داد:احداث  ادامه  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
سالن  مشکالت  قنوات،  شهر  در  جوانان  و  ورزش  نمایندگی  تاسیس 
قرار  بررسی  و   موردبحث  است  مواردی  دیگر  از  قنوات  شهر  فوتسال 

سات. گرفته 

مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتسال
راه هموار دلسوختگان قم برای 

صعود به لیگ دسته یک
تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت)ع( قم در مرحله برگشت پلی آف، از 

امروز در بم به مصاف حریفان می رود.
تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت)ع( قم که در مرحله رفت در سالن 
حیدریان در سه بازی پیاپی هر سه حریف خود را شکست داده بود در 

مرحله برگشت در بم به مصاف حریفان خواهد رفت.
در این مرحله تیم فوتسال دلسوختگان از امروز دوشنبه، به مدت 3 روز 
سازان  آینده  و  تهران  مقاومت  شیراز،  ارژن  تیم های  با  ترتیب  به  پیاپی 

بم روبرو خواهد شد.
گفتنی است؛ شاگردان جعفر منیعات، بازیکن اسبق ارم کیش قم، که 
امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار گرفتند،  با کسب 9  در دور رفت 
با توجه به صعود تنها یک تیم از هر گروه، برای قطعی شدن صعود به 

لیگ دسته یک کشور، به دو برد و یا یک برد و دو تساوی نیاز دارند.
مرحله نخست گروهی لیگ دسته دوم فوتسال کشور با حضور ۴۷ تیم 
در هشت گروه به انجام رسیده بود که از هر گروه دو تیم راهی مرحله 

دوم شدند.

درخشش بانوان قمی در 
مسابقات هان مادانگ کشور

کشور  قهرمانی  هان مادانگ  آزاد  رقابت های  در  قم  کار  تکواندو  بانوان 
شدند. نشان  دو  صاحب 

و  کشور  قهرمانی  مادانگ  هان  آزاد  پیکار های  در  سخایی وطن   کبری 
در بخش پومسه استاندارد در رده سنی ۴۱ تا 5۰ سال با قرار گرفتن در 

جایگاه دوم صاحب نشان نقره شد.
فاطمه محمدی  هم دیگر نماینده قم در گروه سنی ۱6 تا ۱9 سال نیز 

بر سکوی سومی این رقابت ها ایستاد و نشان برنز را از آن خود کرد.
گروه  در  کشور  هان مادانگ  قهرمانی  آزاد  مسابقات  دوره  پانزدهمین 

شد. برگزار  تکواندو  فدراسیون  سالن  در  زنان، 

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
قم   ۲ ثبت  بخش  در  واقع  اصلی   ۲333/3۱/6۴ ک  پال ششدانگ  از  سهم   ۲/9۲۲۸ مالکیت  سند 
بشماره  مالکیت  سند  و  ثبت  صابری  محمد  نام  به   ۷۲۸35 ثبت  ذیل   39۲ دفتر   369 صفحه  در 
بموجب  نامبرده  وکیل  صابری  بهناز  طرف  از  سپس  است  شده  تسلیم  و  صادر   5۴۸969 مسلسل 
سند  جابجایی  علت  به  که  نموده  اعالم  کرمان   ۲36 دفتر   ۱396/۰۴/۲۴  –  ۱۰66۱ شماره  وکالت 
قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد  به  لذا   ، است  گردیده  مفقود  مذکور  مالکیت 
نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت 
 ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود 
است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس 

   )۱55۸۸ الف  )م 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی 

نجمه عباسی فرزند محمد برابر درخواست شماره ۱۴۰۱/۱۲۷5 – ۱۴۰۱/۰۱/۱6 اعالم داشته اند که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۲۴۴93 از ۲۲9۴۲ از ۲9۱ واقع در بخش 5 ثبت قم که 
مالکیت  و سند  ثبت  )نجمه عباسی(  ایشان  بنام  الکترونیکی شماره ۱۴۰۰۲۰33۰۰۰۱۰3۴۴۷۲  دفتر  در 
3۴۲366 ب ۱۴۰۰ صادر و تسلیم شده است که علت سهل انگاری مفقود گردیده است که در حال حاضر در 
این اداره در شرف صدورالمثنی بنام ایشان میباشد، لذا مراتب طبق تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا مود ثبت برابر سند رهنی شماره 665۱۸ 

– ۱۴۰۰/۱۱/۲3 دفتر 59 قم در رهن بانک مسکن است. )م الف ۱55۸۷(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

سعید سلمانی زاده فرزند حسین برابر درخواست شماره ۱۴۰۱/۱۲۷5 – ۱۴۰۱/۰۱/۱6 اعالم داشته اند که 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۲۴۴93 از ۲۲9۴۲ از ۲9۱ واقع در بخش 5 ثبت قم 
که در دفتر الکترونیکی شماره ۱۴۰۰۲۰33۰۰۰۱۰3۴۴۷6 بنام ایشان )سعید سلمانی زاده( ثبت و سند 
مالکیت 3۴۲36۷ ب ۱۴۰۰ صادر و تسلیم شده است که علت سهل انگاری مفقود گردیده است که در حال 
حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد، لذا مراتب طبق تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این 
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا مود ثبت برابر سند رهنی شماره 

665۱۸ – ۱۴۰۰/۱۱/۲3 دفتر 59 قم در رهن بانک مسکن است. )م الف ۱55۸6(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در شعبه  که  قم  دادگاه خانواده شهرستان   6 از شعبه  اجراییه صادره  به موجب 
مریم  له  گردیده  ثبت  ۸/۱۴۰ج/69۱  شماره  به  قم  خانواده  احکام  اجرای   ۸
پرداخت  به  قره داغی چوبوقلوئی محکوم علیه محکوم است  دوستی علیه صفر 
۱۴ عدد سکه تمام بهار ازادی و مبلغ 3/6۸۷/3۸۰/۱۱6ریال در حق محکوم له 
و ۷۷/936/3۸۰ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی 
ثبتی  پالک  به  قنوات  در  واقع  ملک  سهم   ۱۰۰ از  مشاع  سهم   5۰ علیه  محکوم 
فرعی ۰ از ۴3 اصلی بخش ۴ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
ابالغیه ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۱۱99۲۰۱  ارجاع  به  بازگشت   ، نموده است. احتراما 
 ۰۰۰۰69۱ پرونده  بایگانی  و   ۱۴۰۰۰۲9۲۰۰۰۰۸۴۷۷۰۴ پرونده  شماره  به 
اقای  طرفیت  به  دوستی  مریم  خانم  دعوی  خصوص  در   ۱۴۰۱/۱۲/۸ مورخ 
صفر قره داغی چو بوقلوئی مبنی بر مطالعه مهریه و ارزیابی ملک ، به استحضار 
می رساند که با هماهنگی مدیر محترم دفتر شعبه و راهنمایی خواهان از ملک 
 6۱ پالک  گلستان  کوچه   ، پاسداران  خیابان  قنوات  شهر   ، قم  ادرس  به  مذکور 
بازدید به عمل امد که ذیال گزارش کارشناسی به انضمام تصاویر پیوست ، تقدیم 
می گردد. الف – مشخصات ثبتی ملک: با عنایت به مدارک ارائه شده خواهان ، 
ملک مورد اشاره دارای مبایعه نامه به انضمام سند )با عنوان وکالت( تنظیم شده 
در دفترخانه شماره 6۸ شهر قنوات بوده که شرح توضیحات ان عبارت است از 
: یک قطعه زمین بدون سند با کاربری مسکونی به مساحت ۱۰۰ مترمربع واقع 

در قنوات خیابان ولیعصر )ع( ۲۴ متری پاسداران ۱۴ متری سمت چپ تفکیکی 
 ۱۱۸۱۰۱۸۷96۱۷5 شماره  به  رهگیری  کد  دارای   ۱3 قطعه  اعرابی  نسرین 
 ۴9۴۷۷ امالک  ۲۱۱۲65۷۸ شناسه مشاور  نامه(  )مبایعه  داد  قرار  ثبت  شماره 
مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ از مشاور امالک موسوی موکل : خانم معصومه مرادی وکال: 
نامه مذکور ،  اقای صفر قره داغی چوبوقلوئی و خانم مریم دوستی وفق مبایعه 
مورد معامله ۱۰۰ سهم مشاع از ۱۰۰ سهم بوده که سهم خواهان به صورت 5۰ 
سهم مشاع از ۱۰۰ سهم و ملک دارای پالک ثبتی فرعی ۰  از ۴3 اصلی حوزه ثبتی 
۴ می باشد. ب- مشخصات معماری ملک: ملک مورد بازدید ، با جهت شمالی 
ساز و در یک طبقه همکف ، با اعیانی حدود 65 مترمربع بوده که روی عرصه ای 
از نوع دیوار  به مساحت ۱۰۰ مترمربع و بر ۷/5 متر بنا شده است. سازه ملک 
باربر با اجر فشاری و سقف تیرچه بلوک بوده که به صورت نیمه کاره می باشد. 
ضمنا عملیات احداث و پیشرفت ساختمان در مرحله سفت کاری متوقف و تنها 
شامل اجرای دیوار حیاط و دیوار پیرامونی و سقف روی ان و بدون امکان سکونت 
می باشد. ج – ارزیابی ملک: با عنایت به مراتب فوق ، موقعیت محلی ، امکانات 
دسترسی ، عرض شارع ، کاربری مسکونی ، ابعاد زمین ، کیفیت و کمیت بنای 
احداثی ، و سایر جهات موثر ، ارزش عرصه و اعیان ملک موصوف ، بدون لحاظ 
دیون و تعهدات محتمل به ارگان ها )شهرداری ، اداره مالیات و ...( و اشخاص 
و  ۴/۴۴5/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا   ، حاضر  حال  در   ، حقوقی  و  حقیقی 

ارزش سهم خواهان ازملک فوق ۲/۲۲۲/5۰۰/۰۰۰ریال )دو میلیارد و دویست 
گردید  مقرر  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ریال(  هزار  پانصد  میلیون  دو  و  بیست  و 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/6/۲۱ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱5 صبح 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 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

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

جینی  ضریب  کاهش  از  آمار  مرکز      ◄
در سال ۱۴۰۰ خبر داد؛ ضریب جینی در 
طول ۸ سال دولت  گذشته به شدت افزایش 
نابرابری  افزایش  نشاندهنده  که  بود  یافته 
بود. توزیع درآمد و تشدید شکاف طبقاتی 
جینی  ضریب  شاخص  ایرنا،  گزارش  به 
این  چه  هر  است.  یک  و  صفر  بین  عددی 
بهبود  بیانگر  باشد،  نزدیک تر  صفر  به  عدد 
طبقاتی  شکاف  کاهش  و  درآمد  توزیع 

است.
عملکرد  بدترین  روحانی  حسن  دولت 
در  و  داشت  درآمد  برابر  توزیع  زمینه  در  را 

از  بیش  جینی  ضریب  گذشته  سال  هشت 
یافت. افزایش  قبل  دولت های 

توزیع  شاخص  عنوان  به  جینی  ضریب 
درآمد از 365 هزارم در سال ۱39۱ به ۴۰۱ 
افزایش  یعنی  رسید   ۱399 سال  در  هزارم 
دولت  در  طبقاتی  شکاف  درصدی   9٫5
میزان  باالترین  که  است  داده  رخ  گذشته 

است. اخیر  دهه های  در 
و  یازدهم  دولت های  در  جینی  ضریب 
این  داشت،  چشمگیری  افزایش  دوازدهم 
و دهم  نهم  دولت های  در  که  بود  در حالی 
به  آن  رسیدن  و  جینی  ضریب  کاهش  با 

بودیم. مواجه  انقالب  از  پس  رقم  کمترین 
ضریب  آمار،  مرکز  جدید  آمار  اساس  بر 
جینی در سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سال 
هزارم   393 به  سیزدهم  دولت  عملکرد 

یافت. کاهش 
پرداخت  و  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  با 
تومانی،  هزار   ۴۰۰ و   3۰۰ یارانه های 
ضریب  نیز  امسال  می شود  پیش بینی 
که  یابد  کاهش  بیشتری  شدت  با  جینی 
دولت  در  درآمد  توزیع  بهبود  نشاندهنده 
سیزدهم پس از ۸ سال ناکارآمدی در دولت 

► است.     گذشته 

کاهش شکاف طبقاتی پس از 8 سال افزایش؛

● ضریب جینی در سال اول دولت سیزدهم کاهش یافت   ●

● شروع تمرینات انقالب  قم برای حضور در لیگ  برتر بدمینتون   ●



سه شنبـه 25 مرداد ۱4۰۱/ شماره ۱997 www.gooyeh-qom.com بین المللی7

◄    ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا 
را  خود  دیدگاه های  اینترنتی،  برنامه  یک  با  وگو  گفت  در 
خارجی  سیاست  بر  داخلی  سیاست  تاثیر  خصوص  در 
قبال  در  بایدن  خارجی  سیاست  بر  به ویژه  و  آمریکا 
مهمترین  که  کرده  بیان  روسیه  و  چین  ایران،  عربستان، 

است: شرح  بدین  وگو  گفت  این  محورهای 
سایه  در  آمریکا  جهانی  و  ژئوپلیتیک  چالش های 

کشور داخل  در  عمیق  اختالفات 
مسائل  یکی،  روست.  روبه  مسئله  نوع  دو  با  آمریکا 
و  اوکراین  در  روسیه  اقدام  مانند  سنتی  ژئوپولیتیک 
دیگری  و  شمالی  کره  و  ایران  چین،  اقدامات  همچنین 
کروناست.  گیر  همه  بیماری  مانند  جهانی  مسائل  بحث 
هسته ای  اشاعه  و  اقلیمی   تغییرات  بحث  این،  بر  عالوه 
هم  جهان  در  سایبری  فضای  بحث  در  ناکافی  مقررات  و 

هستند. مطرح 
شرکای  و  متحدان  رهبری  با  سال   75 مدت  به  آمریکا 
ژئوپولیتیک«  »چالش های  به  جهان،  سراسر  در  خود 
جهانی«  »چالش های  به  مدت  این  در  اما  پرداخت 
اما می توان تصور  بد شده  اوضاع،  نپرداخت. هرچند که 
داخل کشور ممکن  در  بشود. مشکالت  بدتر هم  که  کرد 
است به مشکالت بزرگتری در خارج از کشور منجر شود. 
هم  خارج  در  مشکالت  که  داد  نشان  کرونا  که  همانطور 

شود. کشور  داخل  در  مشکل  بروز  باعث  است  ممکن 
داخل  در  عمیق  اختالفات  و  بست  بن  میان،  دراین 
این  است.  آن  حریفان  شدن  دلگرم  عامل  آمریکا، 
اقدامات  به  دست  آمریکا  حریفان  شده  باعث  وضعیت 
است.  روسیه  موارد  گونه  این  از  یکی  که  بزنند  تهاجمی  
در  )شورش  ژانویه  ششم  به  پوتین  والدیمیر  که  زمانی 
که  می گیرد  نتیجه  احتماال  می کند،  نگاه  آمریکا(  کنگره 
وقتی  همچنین  است.  انسجام  هرگونه  فاقد  دیگر  آمریکا 
خارجی  سیاست  در  گسیخته  لجام  نوسانات  ما  متحدان 

می شوند. تشویش  دچار  می بینند  را  آمریکا 
در آمریکا تغییر دولت ها و دست به دست شدن قدرت 
نواسانات  باعث  خواه  جمهوری  و  دموکرات  احزاب  میان 
در  دیگر  سوی  از  می شود.  خارجی  سیاست  در  زیادی 
چیزی  چه  اکنون  که  دارد  وجود  سردرگمی   این  آمریکا 
ناهنجاری  ترامپ  آیا  است؟  ناهنجار  چیزی  چه  و  هنجار 
هنجار  یک  به  بازگشت  بایدن  جمهوری  ریاست  و  بود 
صحیح  مطلب  این  عکس  دقیقا  اینکه  یا  است؟  آشنا 
است؟ آیا ترامپ هنجار جدید بود و بایدن یک ناهنجاری 
باز  ترامپیسم  دوره  به  آینده  در  دوباره  و  است  چهارساله 

گشت؟ خواهیم 
آمریکا  به  که  کسانی  می شود  باعث  سردرگمی   این 
کنند.  نظر  تجدید  وابستگی،  این  در  دارند  وابستگی 
ریاست  ادوار  در  اوضاع  که  بود  این  بر  فرض  گذشته  در 
هری  جمهوری  ریاست  دوره  از  ما  دارد.  ثبات  جمهوری 
ترومن تا جورج بوش پدر و تا حدی در دوره اوباما چنین 
وجود  دیگر  چیزی  چنین  اکنون  اما  داشتیم  فرضی 

ندارد!
سیاست  ناکارآمدی  بر  داخلی  سیاست  تاثیر 

آمریکا خارجی 
مزیت هایی  خاص  سیاست  یک  تداوم  شرایط،  این  در 
بر  داخلی  سیاسی  مالحظات  تاثیرگذاری  و  دارد 
دموکرات ها  مثال  است  خطرناک  خارجی،  سیاست 
اتخاذ  چین  علیه  شدیدی  مواضع  جمهوریخواهان  و 
کردند و به سختی می توان گفت بین سیاست های دولت 
ترامپ و بایدن در مورد چین چه تفاوت هایی وجود دارد. 

در  جمهوریخواهان  اوکراین،  به  روسیه  تهاجم  از  پس  یا 
پوتین  علیه والدیمیر  تدابیر شدید  اتخاذ  از  آمریکا  کنگره 

کردند. حمایت 
بر  داخلی  سیاست  تاثیر  بحث  در  بزرگ  مشکل 
»ناکارآمدی«  به شکل  این مسئله  بروز  سیاست خارجی، 
این  از  اقلیمی  یکی  تغییرات  زمینه  در  اقدام  که  است 
را  داخلی  اختالفات  نتواند  آمریکا  اگر  و  است  مسائل 
ایفا  را  رهبری  نقش  نمی تواند  زمینه  این  در  بگذارد  کنار 
بتواند  که  ندارد  استاندارهایی  و  قوانین  آمریکا  کند. 
اقلیمی به  تغییرات  زمینه  در  الگو  کشور  یک  عنوان  به 

کند. وارد  فشار  دیگران 
مسئله  این  در  می توان  را  زمینه  این  در  اختالف 
 50 میان  از  جمهوریخواه  یک  حتی  که  کرد  مشاهده 
اقلیمی حمایت  تغییرات  بحث  از  جمهوریخواه  سناتور 
آمریکا  ملی  امنیت  چالش  بزرگترین  اساس،  براین  نکرد. 
این  آیا  که  دید  باید  که  است  داخلی  چالش  یک  عمال 

شود؟ پیروز  داخلی  اختالفات  بر  می تواند  کشور 
در  بایدن  خارجی  سیاست  قوت  و  ضعف  نقاط 

اوکراین جنگ  قبال 
چند  سنتِی  سیاست  یک  بایدن،  خارجی  سیاست 
با  موارد  برخی  در  که  هرچند  است  مناسب  و  جانبه 

تجارت  عرصه  در  مثال  روست  روبه  مشکالتی  و  چالش ها 
یک  این  و  ندارد  وجود  جدی  سیاست  یک  المللی،  بین 
اشتباه مهم است. از سوی دیگر، اگرچه در برخی موارد 
دولت  خارجی  سیاست  عملکرد  اوکراین،  جنگ  مانند 
گیری  موضع  اما  بوده  هوشمندانه  و  منسجم  بایدن، 
صرفا  را  مسئله  این  که  بوده  این  بحران  این  در  اشتباه 
کرده  محدود  استبداد  و  دموکراسی  بین  کشمکش  به 
نیست.  دموکراتیک  جهان،  از  زیادی  بخش  که  حالی  در 
داشتن  در  کشورها  حق  بر  باید  اوکراین  درباره  آمریکا 

می کرد  تاکید  نگرفتن  قرار  تهاجم  مورد  و  صلح  و  آرامش 
از  این نوع دسته بندی باعث می شد تعداد بیشتری  زیرا 

بپذیرند. را  آن  کشورها 
که  است  ساله  هشت  جنگ  اوکراین،  جنگ  واقع،  در 
تاریخ  این  بلکه  نبود   2022 فوریه  جنگ  شروع  زمان 
با   2014 سال  در  جنگ  بود.  جنگ  دوم  مرحله  شروع 
دونباس  شرق  منطقه  و  کریمه  تسخیر  و  روسیه  تهاجم 
بود  آماده  جنگی  برای  باید  تحلیل،  این  با  شد.  شروع 
کاغذ  روی  است  ممکن  ندارد.  مشخصی  پایان  که 
اما  باشد  داشته  وجود  جنگ  پایان  برای  سناریوهایی 
باشد  روسیه  و  اوکراین  متقابل  پذیرش  مورد  که  توافقی 
عملکرد  روسیه  اگر  اینکه  ضمن  نیست.  دسترس  در 
همانطور  نمی کند،  متوقف  را  جنگ  باشد،  داشته  خوبی 
داشته است. نسبتا خوبی  ماه گذشته عملکرد  دو  در  که 

شکست  چهره ای  با  نمی خواهد  پوتین  دیگر  سوی  از 
خورده با مردم خود روبه رو شود. او فکر می کند گذشت 
والدیمیر  است.  روسیه  نفع  به  فرسایشی  جنگ  و  زمان 
قطع  با  که  دارد  وجود  بخت  این  است  معتقد  پوتین 
از  را  خود  حمایت  اروپایی،  کشورهای  گاز،  صادرات 
تجدید  روسیه  علیه  تحریم ها  در  و  دهند  کاهش  اوکراین 
نظر کنند. عالوه بر این، بزرگترین نقطه ضعف در سیاست 

است  خالء هایی  اوکراین،  جنگ  قبال  در  بایدن  خارجی 
می توانند  همچنان  روس ها  دارد،  وجود  تحریم ها  در  که 
محل  از  را  پول  زیادی  مقادیر  و  باشند  داشته  صادرات 
جریان  در  اقداماتی  آورند.  بدست  طبیعی  گاز  فروش 
روسیه  گاز  به  وابستگی  از  بتوانند  اروپایی ها  تا  است 
است  محور  ائتالف  رویکرد  بایدن  رویکرد  شوند.  خالص 
ناتو  تقویت  باعث  و  داشته  کارایی  اوکراین  مورد  در  و 
ائتالف ها  برخی  تقویت  باعث  همچنین  رویکرد  این  شد. 
شده  آرام  اقیانوس   - هند  اقیانوس  منطقه  در  روابط  و 

است.
ضرورت تعامل با عربستان در سیاست خارجی آمریکا
افراد  با  باید  همیشه  خارجی  سیاست  بحث  در 
دی  فرانکلین  باشید.  داشته  کار  و  سر  ناخوشایند 
وینستون چرچیل  دیدار کرد.  استالین  با جوزف  روزولت 
شکست  برای  »اگر  بود  گفته  معروف  جمله ای  در  هم 
همین  کند،  معامله  شیطان  با  که  شود  الزم  هیتلر  دادن 
با  است  مجبور  آمریکا  اکنون  کرد«.  خواهد  را  کار 
و  باشد  داشته  کار  و  سر  چین  جمهور  رئیس  و  عربستان 
شاید مجبور به کنار آمدن با پوتین یا کیم جونگ اون هم 
قبال  در  آمریکا  چالش های  به  توجه  با  بنابراین،  شود. 
عربستان  کشاندن  برای  آمریکا  عالقه  همچنین  و  ایران 
اسرائیل  با  روابط  بیشتر  سازی  عادی  سمت  به  سعودی 
گفتگو  مجدد  برقراری  یمن،  و  انرژی  مسئله  همچنین  و 
عربستان  ولیعهد  چون  است  مهم  سعودی  عربستان  با 
عربستان  رهبر  دیگر  قرن  نیم  تا  است  ممکن  سعودی 

. شد با
مهار  برای  عربستان  با  واحد  سیاست  به  دستیابی 
می خواهد  همچنین  آمریکا  دارد.  زیادی  اهمیت  ایران، 
هسته ای  تسلیحات  به  دستیابی  از  را  سعودی  عربستان 
این  با  قوی  روابط  داشتن  با  کار  این  که  بدارد  برحذر 
ایران  با  مقابله  برای  کند  احساس  که  گونه ای  به  کشور 
بنابراین  می شود.  امکانپذیر  ندارد  خودکفایی  به  نیاز 
امری معقول  با عربستان  روابط  آمریکا در  سرمایه گذاری 
با  جمهور  رئیس  که  شود  باعث  کار  این  اگر  حتی  است، 
عادی سازی  با  ارتباط  در  شود.  مواجه  زیادی  انتقادات 
مطرح  سوال  این  فقط  هم  اسرائیل  و  عربستان  روابط 
این  می شود؟  عادی سازی  روابط  زمانی  چه  که  است 
اسرائیلی ها  برای  عربی«  بزرگ  پاداش  و  جایزه  »یک  کار 
مسئله  این  برابر  در  سعودی ها  دارد  امکان  است. 
مسئله  بست  بن  تا  کنند  دریافت  فلسطین  برای  امتیازی 

برود. بین  از  فلسطین 
برجام و  ایران  مساله 

باید  ایران  قبال  در  بایدن  دولت  خارجی  سیاست 
در  گسل  بزرگترین  که  باشد  مساله  این  بر  متمرکز 
شود،  اجرایی  برجام  اگر  حتی  است.  ایران  خاورمیانه، 
بخش های بزرگی از توافق به زودی منقضی خواهد شد. 
مانند  ایران  همسایگان  با  توافق  با  باید  آمریکا  بنابراین 
محدودیت هایی  یا  قرمز  خطوط  اسرائیل  و  عربستان 

هستند  تحمل  قابل  چیزهایی  چه  که  کند  اعالم  و  تعیین 
نیستند. تحمل  قابل  چیزهایی  چه  و 

و  چین  قبال  در  آمریکا  خارجی  سیاست  الزامات 
سیه و ر

از کشورهای جهان به خصوص در بحث  بخش زیادی 
برخی  اند.  نگرفته  قرار  صف  یک  در  روسیه  تحریم های 
برای  دارند.  روسیه  با  خاصی  روابط  جهان  کشورهای  از 
مثال هند به علت واردات بخش زیادی از سخت افزارهای 
نگران  بخش  نکرد.  را  کار  این  روسیه،  از  نظامی خود 
قرار  هم  کنار  در  چین  و  روسیه  که  است  این  کننده تر 
نظام های  ماهیت  از  می خواهند  کشور  دو  این  گرفتند. 
دنیایی هستند  مخالف  آنها  کنند.  سیاسی شان حفاظت 
از  روسیه  و  چین  هرچند  باشد.  آمریکا  رهبری  تحت  که 
محدودیت هایی  اما  می گویند  سخن  نامحدود«  »روابط 

دارند. اختالفاتی  کشور  دو  و  دارد  وجود  روابط  در 
هند-  اقیانوس  منطقه  در  که  روابطی  و  ائتالف ها 
تقویت  حال  در  دارند،  نگرانی  چین  از  آرام  اقیانوس 
دارد.  قرار  ژاپن  کشورها  این  همه  صدر  در  است.  شدن 
در  و  باشد  داشته  تمایل  تایوان  از  دفاع  به  باید  آمریکا 
ایجاد  بازدارندگی  تایوان  علیه  چین  تجاوزگری  برابر 
باید  تایوان  و  جنوبی  کره  استرالیا،  ژاپن،  آمریکا،  کند. 
رهبری  تا  کنند  تقویت  را  نظامی خود  توانمندی های 
تهاجم  که  شوند  متقاعد  آن  آتی  رهبران  یا  چین  فعلی 
بی  و  بیهوده  کار  زور،  به  توسل  از  استفاده  یا  تایوان  به 

بود. خواهد  نتیجه ای 
کشورهای  و  کشورها  این  باید  آمریکا  این،  بر  عالوه 
از  یکی  کند.  آماده  چین  تحریم  برای  را  اروپایی 
اکنون  است.  چین  اقتصاد  به  وابستگی  نگرانی ها، 
از  واردات  و  چین  بازار  به  دسترسی  با  زیادی  کشورهای 
وابسته  چین  به  اقتصادی  لحاظ  از  را  خود  کشور،  این 
پکن  دست  در  اهرمی   می تواند  مسئله  این  که  کردند 
باشد. بنابر این در چند سال آینده آمریکا درصدد از بین 
اروپا و شرکای آمریکا  برابر  بردن اهرم اقتصادی چین در 

بود. خواهد  آرام  اقیانوس   - هند  اقیانوس  منطقه  در 
ی نتیجه گیر

برخی  در  آمریکا  خواه  جمهوری  و  دموکرات  حزب  دو 
این  که  دارند  نظرهایی  اختالف  جهانی  مسائل  از 
گذاشته  تاثیر  آمریکا  خارجی  سیاست  بر  اختالفات 
بر  عالوه  آمریکا  خارجی  سیاست  در  نوسان  است. 
ناکارآمد نشان دادن این کشور باعث دلگرم شدن رقبای 
آمریکا و دلسردی متحدان آن شده است. به همین علت 
کنار  با  واشنگتن  می کنند  توصیه  آمریکایی  کارشناسان 
متحدان  با  قوی  روابط  برقراری  و  اختالفات  گذاشتن 
شرق  و  غرب  به خصوص  جهان  مختلف  مناطق  در  خود 
که  سدی  کند.  ایجاد  رقبا  برابر  در  محکمی   سد  آسیا، 
آمریکا  و  بگیرد  بر  در  را  اقتصادی  و  امنیت  نظامی،  ابعاد 
بررسی  کند./مرکز  مصون  رقبا  برابر  در  را  متحدانش  و 
های استراتژیک ریاست جمهوری/ دیپلماسی ایرانی  ►

ریچارد هاس تشریح می کند 

●  تاثیر سیاست داخلی بر ناکارآمدی سیاست خارجی آمریکا     ●

با  گزارشی  در  عربی  رسانه  یک      ◄
به تحصن طرفداران جریان صدر  اشاره 
تظاهرات  برگزاری  و  عراق  پارلمان  در 
این  مختلف  شهرهای  در  گسترده 
هماهنگی  چارچوب  فراخوان  به  کشور 
برای  که  نوشت  عراقی  شیعه  گروه های 
کاهش  و  عراق  سیاسی  بحران  از  عبور 
کوتاه  و  بهترین  گفت وگو  ها،  خسارت 

است. راه  ترین 
در  لبنان  العهد  خبری  پایگاه 
عراق  بزرگ  شهر  سه  نوشت:  گزارشی 
جمعه  روز  نینوا  و  بصره  و  بغداد  یعنی 
گسترده  تظاهرات  شاهد  گذشته 
از دولت  با شعار "حمایت مردم  مردمی 
چارچوب  گروه های  که  بود   " قانون  و 
تظاهرات  این  به  دعوت  هماهنگی 
ماه  اول  تظاهرات  از  بعد  بودند.  کرده 
های  دروازه  از  یکی  مقابل  در  اوت 
نهادهای  اغلب  که  خضراء  منطقه 
نظامی  و  امنیتی  و  قضایی  و  دولتی 
این  دارند،  قرار  آن  در  عراق  کشور 
رود.  می  شمار  به  تظاهرات  دومین 
است  این  در  اخیر  تظاهرات  تفاوت 
نبود  پایتخت  در  تنها  تظاهرات  این  که 

و  شمال  در  دیگری  مناطق  به  بلکه 
جنوب کشور عراق نیز رسید و از ویژگی 
آن  بودن  آمیز  مسالمت  آن  بارز  های 
خشونت  هیچگونه  آن  در  زیرا  بود، 
و  تظاهرکنندگان  میان  درگیری  یا  و 
امنیتی و دولتی  نیروهای  و  دستگاه ها 
مختلف  طیف های  و  نداشت  وجود 
دینی  مرجعیت  حامیان  کنار  در  عراقی 
شعارها  تمام  و  داشتند  مشارکت  آن  در 
اهمیت  دولت،  از  حمایت  راستای  در 
بخشیدن  سرعت  و  قانون  به  پایبندی 
طریق  از  دولت  تشکیل  روند  به 
میان  سازنده  و  جدی  گفت وگوی 
همچنین  و  سیاسی  مختلف  احزاب 
پایبندی  و  دینی  مرجعیت  از  اطاعت 

بود. ایشان  اوامر  و  دستورات  به 
در این گزارش آمده است: در بیانیه 
به  که  نکاتی  بر  عالوه  تظاهرات  پایانی 
کامل  حمایت  بر  کردیم  اشاره  ها  آن 
مخالفت  و  عراق  قضایی  دستگاه  از 
درخواست  آن،  به  تعرض  هرگونه  با 
تعلیق  رفع  بر  مبنی  پارلمان  رئیس  از 
از  آن  کردن  خالی  و  پارلمان  فعالیت 
از  درخواست  همچنین  و  معترضان 

برای  کردها  ویژه  به  سیاسی  نیروهای 
جمهوری  ریاست  نهایی  نامزد  تعیین 
در  که  دیگری  تحول  است.  شده  تاکید 
داد  رخ  هماهنگی  چارچوب  تظاهرات 
ناظران  برخی  که  بود  نامحدود  تحصن 
آن را اقدامی در مقابل تحصن نامحدود 
پارلمان عراق دانستند؛  جریان صدر در 
خود  هفته سوم  وارد  اکنون  که  تحصنی 

است. شده 
بر  ها  برخی  است:  آورده  نویسنده 
نیروهای  مردمی  اقدام  که  باورند  این 
اثبات  راستای  در  هماهنگی  چارچوب 
صدر  جریان  اقدامات  مقابل  در  حضور 
است که اکنون در حال گسترش است؛ 
چارچوب  اقدام  که  گویند  می  ها  این 
گامی  مثابه  به  است  ممکن  هماهنگی 
مستقیم  درگیری  راستای  در  زا  تنش 
دو  اینکه  ویژه  به  باشد  صدر  جریان  با 
هم  با  زیادی  اختالفات  همچنان  طرف 
رسانه  و  سیاسی  های  هجمه  و  دارند 
رسیده  خود  اوج  به  ها  آن  میان  ای 
محافل  برخی  دیگر  سوی  از  است. 
باورند  این  بر  جامعه  نخبگان  و  سیاسی 
با  هماهنگی  چارچوب  تظاهرات  که 

تظاهرکنندگان  گسترده  تعداد  به  توجه 
همچنین  و  آن  بودن  آمیز  مسالمت  و 
تواند  می  منطقی  و  روشن  های  مطالبه 
به مثابه مانعی در برابر کشیده شدن به 

سوی هرج و مرج و انحالل دولت باشد. 
اغلب اظهارات و بیانیه هایی که از سوی 
صادر  هماهنگی  چارچوب  رهبران 
گفت وگوهای  برگزاری  ضرورت  بر  شد 

دولت  از  محافظت  احزاب،  میان  مثبت 
عدم  و  قانون  از  تبعیت  آن،  نهادهای  و 
اتخاذ گام های اصالحی خارج از قانون 

است. متمرکز 

آمده  گزارش  این  دیگر  بخش  در 
ائتالف  رئیس  المالکی،  نوری  است: 
این  که  کرد  تاکید  عراق  قانون  دولت 
های  حمایت  دهنده  نشان  تظاهرات 

شیعیان  چارچوب  مواضع  از  مردمی 
داشت  همراه  به  را  پیام  این  و  است 
دولت  مدافع  و  حامی  عراق  مردم  که 
دبیرکل  الخزعلی،  قیس  هستند. 
بر  نیز  الحق  اهل  عصائب  جنبش 
تشکیل  روند  به  بخشیدن  سرعت  لزوم 
وظایف  انجام  برای  پارلمان  جلسات 
خود که مهم ترین آن ها بررسی موضوع 
بودجه است تاکید کرد و گفت که منافع 
ملت  و  است  هرچیزی  از  تر  مهم  عراق 
مقدم  شخصی  منافع  بر  باید  عراق 
اسالمی  اعالی  مجلس  همچنین  شود. 
که گروه های چارچوب  اعالم کرد  عراق 
عراق  مردم  آن  پی  در  و  هماهنگی 
سیاسی  روند  که  هستند  این  خواهان 
ما  و  برود  پیش  خود  قانونی  مسیر  در 
هولناک  تصویر  یک  مقابل  در  اکنون 
هستیم و نباید اراده یک جهت سیاسی 
شود.  مقدم  دیگر  های  طرف  بر  خاص 
بر گروه های چارچوب هماهنگی  عالوه 
سیاسی  های  شخصیت  و  نیروها  برخی 
منحل  خواهان  سنی  و  کردی  مدنی  و 
انتخابات  برگزاری  و  پارلمان  شدن 
شرطی  به  شدند؛  زودهنگام  پارلمانی 

قانونی  چارچوب  در  اقدامات  این  که 
عالوی  ایاد  مثال  عنوان  به  باشد. 
هر  در  پارلمان  جلسه  برگزاری  خواستار 
با حضور رئیس  از کشور عراق  نقطه ای 
فدرال  دادگاه  رئیس  و  قضایی  شورای 
جمهور  رئیس  جلسه  این  در  تا  شد 

شود. ابقا  یا  و  انتخاب 
  در پایان این گزارش آمده است که 
قضایی  عالی  شورای  اعالن  به  توجه  با 
بند  موجب  به  شورا  این  اینکه  بر  مبنی 
را  پارلمان  انحالل  صالحیت  قانون  سه 
به  عراق  اوضاع  که  نیست  معلوم  ندارد، 
شورای  شد،  خواهد  کشیده  سو  کدام 
و  سیاسی  های  طرف  از  قضایی  عالی 
دستگاه  که  کرد  درخواست  ای  رسانه 
قضایی را وارد دشمنی ها و رقابت های 
به  نسبت  آن  موضع  زیرا  نکنند  سیاسی 
همه طرف ها یکی است. این مواضع و 
و  کوتاه ترین  که  دهد  می  نشان  حقایق 
از بحران سیاسی  بهترین راه برای عبور 
زیرا  است  گفت وگو  میز  بر  نشست  عراق 
ها  خسارت  و  ها  آسیب  صورت  این  در 
خواهد  کاهش  ها  طرف  همه  برای 

► ایسنا     یافت./  

و  ترکیه  رایزنی های  ابعاد      ◄
جنگنده های  محوریت  با  آمریکا 
منافع  تضاد  حفظ  دالیل  اف-۱6/ 

آنکارا توسط  کشورها  با 
گفت:  ترکیه  مسائل  کارشناس 
تجهیز  و  تسلیح  حال  در  آمریکا 
ارتش یونان است و ترکیه این اقدام 
را یک تهدید امنیت ملی برای خود 
نوسازی  بحث  آنها  حاال  و  می داند 
پیگیری  را  خود  اف۱6  اسکادران 

. می کنند
کارشناس  قائم مقامی«  »علی 
سفر  ابعاد  تشریح  در  ترکیه  مسائل 
رایزنی  و  آمریکا  به  ترکیه  مقام های 
 ۱6  – اف  جنگنده های  درباره 
کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در 

 ۱6 اف-  جنگده های  بحث  در 
که  کرد  توجه  باید  ترکیه  به  آمریکا 
این  نوسازی  درخواست  آنکارا 
ایاالت  به  را  خود  جنگنده های 
از سوی دیگر  و  متحده داده است 

ترکیه به دنبال آن است که تا بتواند 
اف-  جدید  نسل  از  فروند  چندین 
۱6های ایاالت متحده را خریداری 
آنکارا  موضوع  این  موازات  به  کند. 
به این نتیجه رسیده که باید بخش 

اف-  اسکادران های  از  اعظمی 
دلیل  کند.  نوسازی  را  خود   ۱6
از  هیأت  یک  اینکه  و  وضعیت  این 
آنکارا برای مذاکره در خصوص این 
جنگنده ها به واشنگتن رفته اند، به 
اس  پدافندی  سامانه  خرید  مسٔاله 
چندی  می گردد.  بر  روسیه   ۴۰۰
جمهوری  ریاست  زمان  در  و  پیش 
دونالد ترامپ، ترکیه سامانه مذکور 
و همین  از مسکو خریداری کرد  را 
متحده  ایاالت  که  شد  باعث  امر 
را  به ترکیه  قرارداد فروش اف- 35 

کند. ملغی 
همان موقع  در  داد:  ادامه  وی 
فنی  مهندسان  و  ترکیه  خلبان   ۴۰
آمریکا  خاک  در  که  کشور  این 

هوایی  و  نظامی  دوره های  تحت 
ایاالت  خاک  از  داشتند،  قرار 
آن  از  پس  و  شدند  اخراج  متحده 
سازنده  کشورهای  جمع  از  ترکیه 
توسط   35 اف-  جنگنده های 
شد.  گذاشته  کنار  متحده  ایاالت 
که  رسیده  جایی  به  حاال  روند  این 
رسیدند  توافق  به  بایدن  و  اردوغان 
ترکیه   ۱6 اف-  جنگنده های  که 
فروند  چندین  و  کنند  نوسازی  را 
جنگنده ها  همین  جدید  نسل  از 
در  این  دهند.  تحویل  آنکارا  به  را 
باید  آمریکا  سنای  که  است  حالی 
تصویب  را  قراردادها  این  تمام 
از  برخی  راستا  همین  در  و  کند 
متحده  ایاالت  جمهوری خواهان 

اقدام مخالف هستند  با همین  هم 
هیأت  سفر  خروجی  که  دید  باید  و 
ترکیه به آمریکا چه خواهد شد. در 
سوی دیگر این معادله، بحث تنش 
ترکیه و یونان مطرح است و همین 
میان  اوضاع  تا  باعث شده  موضوع 

کند. بحرانی  را  کشور  دو 
سیاسی  مسائل  تحلیلگر   این 
باشید  داشته  توجه  کرد:  تصریح 
تجهیز  و  تسلیح  حال  در  آمریکا 
این  ترکیه  و  است  یونان  ارتش 
ملی  امنیت  تهدید  یک  را  اقدام 
اینکه  دلیل  می داند.  خود  برای 
ایجاد شد  آتن فاصله  و  آنکارا  میان 
دقیقًا همین موضوع است؛ چراکه 
پایگاه های آمریکا در یونان در حال 

تسلیح ارتش این کشور هستند که 
نیست.  خوشایند  ترکیه  برای  این 
تمام  که  است  این  دیگر  نکته 
نوعی  به  ترکیه  ارتش  جنگنده های 
خود  کارایی  و  حیات  ادامه  برای 
و  هستند  وابسته  متحده  ایاالت  به 
نظامی  چسبندگی  مسٔاله  همین 
می دهد.  نشان  را  غرب  و  ترکیه 
توجه  مورد  باید  میان  این  در  آنچه 
جدید  نسل  فروش  بگیرد  قرار 
پهپادهای بیرق دار ترکیه و اوکراین 

. ست ا
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
میان  قرارداد  این  پیش  سال ها  از 
ما  و  بود  شده  امضاء  کشور  دو 
این  است  قرار  که  می بینیم  حاال 

اوکراین  خاک  وارد  مجددًا  پهپادها 
باید  اینجا  در  که  نکته ای  شوند. 
مورد اشاره قرار بگیرد این است که 
پهپاد  اوکراین  به  سو  یک  از  ترکیه 
با روسیه  می فروشد، از سوی دیگر 
بر سر غالت اوکراین و نقل و انتقال 
آن  کمی  و  می رسند  توافق  به  آن 
و  نوسازی  سر  بر  آمریکا  با  طرف تر 
خرید نسل جدید جنگنده های اف 
۱6 رایزنی می کند. این دیپلماسی 
چند جانبه نشان می دهد که ترکیه 
منافع  تضاد  دارد  سعی  نوعی  به 
کنار  در  و  کند  حفظ  را  کشورها  با 
با  را  نظرش  مورد  آن همکاری های 
منافع  و  ملی  منافع  تامین  هدف 
مشترک چند جهته پیش ببرد.     ►

پایگاه خبری العهد لبنان 

● گفت وگو بهترین و کوتاه ترین راه برای حل مشکالت سیاسی عراق  است    ●

قائم مقامی در گفت وگو یی تشریح کرد:

● ترکیه تسلیح و تجهیز ارتش یونان توسط آمریکا را تهدید امنیت ملی خود می داند    ●
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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

نموده اند.
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰3۲39 شماره  -رأی   ۱
ششدانگ  حاجی  فرزند  حمصی  ابراهیم  آقای   ۱399۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱۸36
یک باب ساختمان به مساحت ۱9۸/۴9 مترمربع پالک شماره ۱۰6۱3/۱3۱ 
نامه  مبایعه   -۱ قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی  
دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  علیزاده  غالمعلی  از  الواسطه  مع  عادی 
۱33 صفحه ۱3۰ و ۲- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از فاطمه حاجی میرزائی 
سندمالکیت مشاعی صادره دردفتر ۴۲۸ صفحه ۱۸۱ خریداری به موجب سند 
رسمی شماره ۲۷۲5۲ مورخ 55/۰5/۱۰ دفتر خانه ۱5 قم.)م الف ۱۴۱36(

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۲۸۴6 شماره  -رأی   ۲
۱۴۰۰۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۱۸3۷ آقای علی امامی نیا فرزند حسین درششدانگ 
 ۱۱۱35/۱۲۱3 شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
عادی  نامه  مبایعه  قم  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی  
صادره  مشاعی  مالکیت  سند  توسلی  عبداله  میرزا  مرحوم  وراث  از  الواسطه  مع 

 )۱۴3۷۴ الف  ۱۲۰.)م  صفحه   ۱9۷ دفتر  در 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰۲۸3۰ شماره  -رأی   3
فرزند  حائری  رضوی  سادات  فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰۱9۱
پالک  مترمربع   9۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  سیدمحمدرضا 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴5۱ شماره 
الف  )م  قم.   ۲9 دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ مورخ   633۴۲ شماره  رسمی  سند 

 )۱۴3۷5

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰3599 شماره  -رأی   ۴
فرزند  طغرالجردی  بیگی  محسن  نجف  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰39۷
پالک  مترمربع   ۱۱6/۲۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  قلی 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۰۰۴ شماره 
الف  ۱۱قم.)م  دفترخانه   ۱3۸۰/۰۲/۲3 مورخ   5۲9۸۴ شماره  رسمی  سند 

 )۱۴3۷6
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱6۰33۰۰۰۱۰۰36۸۲ شماره  -رأی   5
در  عبداالمیر  فرزند  باسم حمیدیان  آقای سید   ۱۴۰۱۱۱۴۴3۰۰۰۱۰۰۰۱9۴
 ۲3 مترمربع پالک شماره   ۱۱۷/۰5 به مساحت  باب ساختمان  ششدانگ یک 
فرعی از 6۱۴6 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
سند  موجب  به   5۲۰خریداری  صفحه   ۲۰6 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
رمی شماره ۱53۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ دفترخانه ۷ قم.)م الف ۱۴3۷۷( 

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 
تا چنانچه اشخاص  گهی  ۱5 روز آ به فاصله  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  قم  منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
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 
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۰5/۱۰

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰5/۲5
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/9۷۲  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم 
ابوالفضل ، زهرا ،  گردیده خواهان محمود اسحاقی خواندگان فاطمه ، ربابه ، 
از  فرعی   ۴۴۲ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  اسحاقی  همگی  ابوالقاسم  و  احمد 
 – الف  ارزیابی کرده است.  به شرح ذیل  ۱ قم کارشناس  ۱۰633 اصلی بخش 
مشخصات ثبتی ، موقعیت و محل وقوع ملک: ۱- ملک مورد نظرواقع در : قم 
، بلوارجمهوری ، کوچه ۱9 ، پالک 3 بوده و البته به صورت دو کله و با کاربری 
تجاری – مسکونی می باشد که قسمت تجاری ان که به صورت دو باب مغازه و 
سمت خیابان عطاران است ، پالک های ۱3۷ و ۱39 می باشد. طبق اسناد و 
مدارک ارائه شده ، ملک مورد نظر دارای دو سند مالکیت تک برگ و همچنین 
پیوست  به  انها  تصاویر  که  باشد  می  ذیل  شرح  به  حقوقی(  )صلح  معامله  برگ 
صورت  به  مذکور  ملک   -۱ گردد:  می  ایفاد  استحضار  جهت  نیز  گزارش 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره ۴۴۲ فرعی از ۱۰633 اصلی واقع 
۱۴۸/3 مترمربع صد و چهل و هشت متر و  به مساحت  ثبت قم  در بخش یک 
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  که  باشد  می  دسیمترمربع  سی 
پالک ثبتی طبق سند مالکیت اصلی به شماره سریال ۴5۰363 الف سال 95 
دانگ  چهار  دارد.  قرار  علی  فرزند  فراهانی  تبرته  صغری  خانم  مالکیت  تحت 
مالکیت  سند  اساس  بر  نیز  نظر  مورد  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع 
اسحاقی  محمد  اقای  نام  به   95 سال  الف   ۴5۰36۲ سریال  شماره  به  اصلی 
برگ  براساس   -۲ است.  گردیده  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  عبدالحسین  فرزند 
رسمی  اسناد  دفتر   ۱۱95۸۴ ثبت  به شماره  ارائه شده  حقوقی(  )صلح  معامله 
 ،  ۱3۸9/۱۰/۲9 مورخ   ،  ۲۲۰ جلد   ۱۰۱ صفحه  قم  ثبتی  حوزه   ۱9 شماره 
اقای احمد اسحاقی واگذار گردیده  به  زیر  به شرح   ۱39 سرقفلی مغازه پالک 
اقای   : متصالح  و  عبدالحسین  فرزند  اسحاقی  محمد  اقای   : مصالح  است: 
حقوق  تمامی  و  همگی  صلح  مورد   ، باشند  می  محمد  فرزند  اسحاقی  احمد 
مصالح نسبت به سرقفلی یک باب مغازه واقع در قم ، خیابان عطاران ، بعد از 
 ۱۴/5 تقریبی  مساحت  به   ۱39 پالک   ، راست  دست   ، جمهوری  راه  چهار 
با  باشد.  می  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰633 ثبتی  پالک  از  جزئی  که  مترمربع 
 ۱65۰ شماره  استعالمیه  و  قم   ۴ دفتر   ۸6-۱۲۷۰33 خریداری  سند  به  توجه 
اقرار  ریال که مصالح  میلیون  مبلغ سه  الصلح  مال   ، قم  ثبت   ۸9/۱۰/۴ مورخ 
اسقاط   ، نموده است  دریافت  نقدا  از متصالح   ۱36۸ ان درسال  تمامی  نموده 
خیارات در مقام صلح از طرفین به عمل امد. حتی خیار غبن اگر فاحش باشد 
، ضمنا مصالح موافقت نموده که متصالح می تواند سرقفلی را به هر کس و به 
هر  حق  مصالح  و  نماید  دریافت  را  سرقفلی  مبلغ  تواند  می  و  بفروشد  مبلغ  هر 
گونه اعتراضی را از خود سلب نموده است. الزم به ذکر  است با عنایت به عدم 
محمد  اقای  به  ان  سرقفلی  که  ای  مغازه  خصوص  در   ، اینجانب  صالحیت 
نیازمند   ، است  شده  واگذار  مترمربع   ۱۴/5 تقریبی  مساحت  به  و  اسحاقی 

می  برداری  نقشه  مربوطه  کارشناس  توسط  دقیق  مساحت  تعیین  و  مساحی 
بنده  همچنین  است.  قیدگردیده  تقریبی  صورت  به  نیز  ارزیابی  در  لذا  باشد. 
بر عهده  انها  بررسی  و  ام  نموده  و موجود اظهار نظر  ارائه شده  براساس اسناد 
صدرالذکر  ثبتی  پالک  ششدانگ  اربعه  حدود  باشد.  می  صالح  ذی  مراجع 
براساس اسناد مالکیت صادر شده به شرح ذیل می باشد: شماال درب و دیوار 
به طول 6/35 شش متر و سی و پنج سانتی متر به شارع عام به عرض هشت. 
به  متر  سانتی  شصت  و  متر  دو  و  بیست   ۲۲/6۰ طول  به  دیوار  به  دیوار  شرقا: 
و  متر  شش   6/35 طول  به  دیوار  و  درب  جنوبا:  فرعی  دوازده  و  یکصد  شماره 
سی و پنج سانتی متر به شارع عام به عرض بیست و چهار متر. غربا : دیوار به 
دیوار به طول ۲۴/۱۰ بیست و چهار متر و ده سانتی متر به ده هزار و ششصد 
و سی و سه اصلی. ۲- ملک مزبور دارای کاربری تجاری – مسکونی ، دو کله و 
باشد.  می  اول  و  همکف  طبقه  دو   : شامل  ان  اعیانی  و  باشد  می  ساز  قدیمی 
شهرداری  از  صادره   ۴-۴۰۲-۴۲-6 شماره  به  نوسازی  کد  دارای  مزبور  ملک 
مورخ  مذکور  منقطه  شهرداری  امالک  واحد  گزارش  طبق  است.  قم   ۴ منطقه 
ان  5۲ مترمربع  ، مقدار  اولیه مالک  ۲۰۰ مترمربع عرصه  از مقدار   95/6/۱6
خیابان  تعریض  طرح  در  قبل  سالیان  طی  تجاری  بنای  و  عرصه  قالب  در 
متری(   3۰( جدید  طرح  به  بنا  الحال  فی  و  گرفته  قرار  متری(   ۲۴( عطاران 
بایست  مالک می   ، و معماری  معاونت محترم شهرسازی  ازطرف حوزه  ارسالی 
نماید  واگذار  شهرداری  به  را  خود  تجاری  بنای  و  عرصه  از  مترمربع   ۱5 مقدار 
مرحله  دردو  نشینی  عقب  مقدار  درخصوص  مساعدت  درخواست  مالک  که 
تجاری  بنای  و  عرصه  مترمربع   ۱5 و  قدیم  تجاری  بنای  و  عرصه  مترمربع   5۲(
اجرای  و  متری   ۲۴ طرح  )اجرای  مرحله  و  در  کارشناسی  اساس  بر  را  جدید( 
طرح 3۰ متری( را دارد. همچنین طبق نامه شماره ۴۸۸۴/و مورخ 9۴/3/۱6 
شورای محترم اسالمی شهر مقدس قم مقرر گردید بابت ۱۲ متری که قبال در 
۱5 متر به  نامبرده صلحنامه تنظیم گردد و تعریض جدید  با   ، مسیر قرار گرفته 
نامبرده  به  شهرداری  موجود  تجاری  مجوز  میزان  به  و  کارشناسی  صورت 
مالک  مورد مخالفت  که  ارسال گردد  به شورا  و  تنظیم  توافقنامه  و  داده  تجاری 
شماره  به  منطقه  شهرداری  ملک  بازدید  گزارش  براساس  است.  گرفته  قرار 
ملک  طبقات  اعیانی  مساحت   ۱3۸6/۸/۲۲ مورخ   ۴/۱۰/۸۰99 دبیرخانه 
مورد نظر به شرح زیر می باشد: مساحت تجاری همکف که به صورت دو باب 
قسمت  دو  که  همکف  مسکونی  قسمت  مساحت   ، مترمربع   ۲6  ، است  مغازه 
۷۸ مترمربع به  6 مترمربع و  می باشد ، شامل: سرویس بهداشتی به مساحت 
واحد  مساحت  باشد.  می  مترمربع   ۸۴ مجموعا  و  مسکونی  واحد  صورت 
و  مترمربع   3/65 میزان  به  امدگی  پیش  و  مترمربع   ۷3 اول  طبقه  مسکونی 
کل  مجموع  است.  ۷6/65مترمربع  اول  طبقه  اعیانی  مساحت  مجموع 
مساحت  مجموع  در  و  است  مترمربع   ۱۴/5 نیز  تجاری  طبقات  نیم  مساحت 
سیستم  نوع  باشد.  می  مترمربع   ۲۰۱/۱5  ، بررسی  مورد  ملک  اعیانی  کل 

سازه ای ساختمان ، دیوار باربر اجری با مصالح بنایی و ستون های فلزی و در 
با ستون در وسط( و سقف طاق ضربی اهنی می  )پایه اجری  وسط ساختمان 
پایین دست  در   ، از سمت کوچه  و  نمای ساختمان در قسمت مسکونی  باشد. 
همکف  اعیانی  است.  شده  سفید  سیمان  مابقی  و  سرامیک  متر   ۱/۲۰ حدود 
پوشش  است.  بهداشتی  سرویس  و  اشپزخانه   ، خواب  اتاق   ، پذیرایی  شامل: 
و  رنگ  مابقی   ، متر سرامیک   ۱/۲۰ تا حدود  ها  دیوار   ، موزاییک  پذیرایی  کف 
دست  پایین  در  بدنه   ، موزاییک  خواب  اتاق  کف  باشد.  می  پتینه  نیز  سقف 
سرامیک و در باالدست رنگ شده است. پوشش کف اشپزخانه موزاییک ، بدنه 
کاشی  بدنه  و  سرامیک  بهداشتی  سرویس  کف  است.  شده  رنگ  و  سرامیک 
باشد. ملک مورد  و دیوار ها سیمان سفید می  است. پوشش کف حیاط سنگ 
فروش  جهت  )مغازه(  تجاری  باب  دو  دارای  عطاران  خیابان  بر  ازسمت  نظر 
ها  مغازه  از  یکی  بدنه  و  کف  پوشش  باشد.  می  اب  تصفیه  دستگاه  تجهیزات 
موزاییک   ، گردیده  واگذار  نیز  ان  سرقفلی  که  دیگر  مغازه  کف  است.  سرامیک 
شده است. هر دو دارای نیم طبقه بوده و ورودی انها به صورت درب شیشه ای 
و  بخاری  ان  گرمایش  و  ابی  کولر  ساختمان  سرمایش  نوع  باشد.  می  سکوریت 
ابگرمکن گازی می باشد. ملک دارای دو انشعاب برق تکفاز ، یک انشعاب اب 
نوع  و  بنا  قدمت  به  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه  ب-  است.  گاز  انشعاب  یک  و 
 ، کمیت  گرفتن  نظر  در  نهایتا  و  ملک  موقعیت  و  ان  در  رفته  کار  به  مصالح 
کیفیت و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ملک ، در صورت صحت مدارک ابرازی و 
اصالت سند ، بالمعارض بودن و عدم هر گونه منع قانونی و شرعی برای نقل و 
به  مزبور  ملک  ارزش  نظر  به   ، تعهدات  و  دیون  گرفتن  بدون  و  مالکیت  انتقال 
هر  ارزش   – )مترمربع(  مساحت   – مورد  محل  گردد:  می  اعالم  ذیل  شرح 
 –  ۱۴۸/3 )ششدانگ(  عرصه  )ریال(  کل  ارزش   – )ریال(  مترمربع 
 –  ۱۱۰ همکف  اعیانی  مجموع   3۴/۱۰9/۰۰۰/۰۰۰  –  ۲3۰/۰۰۰/۰۰۰
بانضمام  اول  طبقه  اعیانی  مجموع   ۲/۷5۰/۰۰۰/۰۰۰  –  ۲5/۰۰۰/۰۰۰
مجموع نیم طبقات تجاری – 9۱/۱5 – ۲6/۰۰۰/۰۰۰ – ۲/369/9۰۰/۰۰۰ 
نیم  مترمربع   ۱۴/5 بانضمام  مترمربع   ۲6  – مغازه  باب  دو  تجاری  کل  ارزش 
انشعابات  و  سرپله  و  سازی  حیاط   ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تجاری  طبقات 
هشت  و  هفتاد  و  پانصد  و  میلیارد  هفت  و  چهل   : کل  جمع   35۰/۰۰۰/۰۰۰
کل  ارزش   ، مجموع  در  ۴۷/5۷۸/9۰۰/۰۰۰ریال  ریال  هزار  نهصد  و  میلیون 
و  میلیون  هشت  و  هفتاد  و  پانصد  و  میلیارد  هفت  و  چهل  مبلغ  نظر  مورد  ملک 
و  میلیون  هفت  و  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد  چهار  )معادل  ریال  هزار  نهصد 
تجاری  ارزش  کسر  صورت  در  و  گردد  می  ارزیابی  تومان(  هزار  نود  و  هشتصد 
که  حقوقی((  )صلح  معامله  )برگ  شده  ذکر  سند  طبق  که   ۱39 پالک  مغازه 
مغازه  بابت  و  است  گردیده  واگذار  اسحاقی  محمد  اقای  به  مغازه  سرقفلی 
از  ان خارج  تعیین مساحت دقیق  البته  که  قید گردیده  مترمربع   ۱۴/5 حدود 
صالحیت اینجانب بوده و صرفا طبق سند مذکور مالک قرار داده شده است ، 

)چهار  ۴/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ   ، محترم  دادگاه  ان  تایید  صورت  در 
باقیمانده  لذا  و  گردیده  کسر  ملک  کل  ازمبلغ  ریال(  میلیون  پانصد  و  میلیارد 
هشت  و  هفتاد  و  میلیارد  سه  و  )چهل  ۴3/۰۷۸/9۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ   ، ملک 
ماده   ۴ بند  مفاد  گزارش  ضمنا  گردد.  می  ارزیابی  ریال(  هزار  نهصد  میلیون 
همکف  باالی  طبقه  و  باشد.  می  ذیل  شرح  به  کالنتری  توسط  ق.ا.ا.م   ۱3۸
ملی  کد  به   ۱35۸ متولد  ساله   ۴۱ اسحاقی  فاطمه  هویت  به  خانمی 
دو  و  همسر  اتفاق  به   ۰9۱۲۷5۱۰55۷ تماس  شماره  به  و   ۰3۸۱۰9۷۴۴۷
فرزندش سکونت دارد اجاره ای پرداخت نمی کننده و در قسمت دو باب مغازه 
کاربری  با  دو  هر  که  مغازه  دهنه  دو  باشد  می  عطاران  خیابان  به  مشرف  که 
از  یکی  که  باشد  می  فعالیت  حال  در  خانگی  کن  شیرین  اب  لوازم  و  تجهیزات 
ملی  کد  به  محمد  فرزند  اسحقی  احمدی  هویت  به  فردی  را  ها  مغازه 
اعالم  که  دارد  اختیار  در   ۰9۱3۸۰9۴6۸۴ تماس  شماره  به   ۰3۸۲9۸9۰۷۴
نموده  خریداری   ۱3۸6 سال  از  سرقفلی  صورت  به  پدرش  از  اینجانب  نمود 
و  لوازم  کار  در  حاضر  حال  در  نیز  ان  که  مغازه  همین  مجاور  مغازه  و  است 
امیر  بنام  فردی  اجاره  و  اختیار  در  و  داشت  فعالیت  کن  شیرین  اب  تجهیزات 
شماره  به   ۰3۷۰۷6۷6۷5 ملی  کد  به   ۱3۷۰ متوالد  احمد  فرزند  اسحقی 
 ۱۴۰۱/۷/۱5 لغایت   ۱۴۰۰/۷/۱5 از  که  باشد  ۰9۱9۸6۷۴6۴۸ می  تماس 
به کد ملی ۰3۷۰۷6۷6۷5 به شماره تماس ۰9۱9۸6۷۴6۴۸ می باشد مبلغ 
اسحاقی  محمود  اقای  به  اجاره  تومان   ۱۸۰۰۰۰۰ و  رهن  تومان  میلیون   ۱۰
اقدام مقتضی گزارش می گردد.  مرابت جهت هر گونه  لذا  نماید  پرداخت می 
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/6/۱9 ساعت 9/۱5 الی 9/3۰ 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد. 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
برنده  واگذار می گردد.  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  شروع 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
این  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز  ضمنا 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت 
نپردازد سپرده پس  را  اموال  برنده مزایده در موعد مقرر بهای  و در صورتی که 
در  نوبت  یک  اگهی  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی 

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

پایتخت  توان  می  را  قم  شهر      ◄
تهران  کنار  در  که  چرا  نامید  ایران  کتاب 
شمار  به  کشور  در  نشر  کانون  بزرگترین 
میان  در  دیگری  نقطه  هیچ  و  رود  می 
استان ها از این امتیاز برخوردار نیست. 
پایتخت  دلیل  به  تهران  است  بدیهی 
سیاسی و اقتصادی بودن، در سایر حوزه 
اما شهر  باشد  پیشگام  نیز  ها مثل کتاب 
قم از لحاظ جغرافیایی و جمعیت و دیگر 
تهران  با  مقایسه  قابل  امکانات  و  عناصر 
قابل  های  برجستگی  دارای  اما  نیست 

است. پایتخت  با  رقابتی 
در  کتاب  نشر  و  تولید  که  حالی  در 
علمیه  حوزه  بزرگترین  حضور  بخاطر  قم 
اما  است  داشته  رونق  گذشته  از  ایران 
افت  با  اخیر  سالیان  در  کتابخوانی 
یکی  است.  بوده  همراه  خیزهایی  و 
ترویج  در  اساسی  های  زیرساخت  از 
های  کتابخانه  تأسیس  کتابخوانی 
تمام  اندازه  به  قم  گرچه  و  است  عمومی 
خود  دینی  های  حوزه  و  علمی  مرکز 
کتابخانه های عمومی  اما  دارد  کتابخانه 
کتاب  رسیدن  بسترهای  از  یکی  که  آن 
به کف جامعه به شمار می رود از تنوع و 
نیست. برخوردار  مطلوب  گستردگی 

به عبارت دیگر کتابخانه های موجود 
توان  می  را  دینی  علوم  مدارس  کنار  در 
آورد  شمار  به  تخصصی  کتابخانه  نوهی 
بصورت جداگانه  قم  اقشار  و  اما محالت 
غنی  و  جذاب  های  کتابخانه  نیازمند 

. هستند
این مهم همواره  که  شایان ذکر است 
یکی از دغدغه های بزرگان علم و دین در 
قم بوده است و کتابخانه های متعددی به 
این منظور توسط مراجع تقلید و عالمان 

یافته  قم در گوشه و کنار استان تأسیس 
تغییرات  و  اجتماعی  تحوالت  اما  است 
و  کتاب  امر  در  تحول  به  نیاز  نسلی 

است. ساخته  ضروری  را  ها  کتابخانه 
در  آن  غلبه  و  مجازی  فضای  توسعه 
نیاز  فرهنگ مکتوب،  بر  ها  بیشتر بخش 
و اشتیاق به مطالعه و حضور در کتابخانه 

رنگ کرده است. را کم  ها 
اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  نوشته  به 
 20 بر  بالغ  قم  عمومی  های  کتابخانه 
فعال  استان  سطح  در  عمومی  کتابخانه 
با  قم  مانند  استانی  برای  شاید  که  است 
به  مناسب  جغرافیایی  اندک  مساحت 
شهری  نیازهای  با  قطعا  اما  برسد  نظر 
متناسب  جوانان  یافته  تغییر  ذائقه  و 
نیست. خصوصا آنکه شهر و استان قم با 
مند  فرهنگی خود عالقه  و  دینی  سوابق 
از شاخص های ممتاز در  برخورداری  به 

است. دینی  کتابخوانی 
سبحانی  جعفر  آیت ا...  رابطه  این  در 
مهدی  با  دیدار  در  تقلید  مراجع  از 
کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  توکلیان 
های عمومی استان قم، بر اهمیت توجه 
های  کتابخانه  اعضای  دینی  مسائل  به 
های  کتابخانه  نقش  و  تاکید  عمومی 
توصیف  مهم  را  رابطه  این  در  عمومی 
آیت الله  دیدار  این  جریان  در  اند.  کرده 
ارزشمند دانستن توسعه  سبحانی ضمن 
فعالیت  از  کتابخوانی،  فرهنگ  ترویج  و 
عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  های 

کردند. قدردانی  زمینه  این  در  استان 
دیدار  این  در  سبحانی  ا...  آیت 
همچنین بر استفاده از کتابداران فعال و 
دلسوز و تالش در جهت افزایش رضایت 
تاکید  عمومی  های  کتابخانه  اعضای 

کردند.
ایشان از همکاری موسسه امام صادق 
به  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  با  )ع( 
نقش  موفق  تجربه  از  ای  نمونه  عنوان 
به  کمک  در  روحانیت  و  علمیه  حوزه 
یاد  جوانان  تحصیل  و  کتابخوانی  توسعه 

کردند.
توکلیان،  مهدی  دیدار،  این  ادامه  در 
های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
گزارشی  ارائه  ضمن  قم  استان  عمومی 

از وضعیت کتابخانه های عمومی استان 
با  عمومی  های  کتابخانه  است:  گفته 
های  باشگاه  قالب  در  و  جدید  رویکرد 
مناطق  در  را  متنوعی  خدمات  فرهنگی، 
مختلف استان و به همه گروه های سنی 

دهد. می  ارائه  جامعه 

ظرفیت  از  استفاده  بر  تاکید  با  وی 
های موسسات دینی و هم افزایی با آنها 
های  پتانسیل  قم  که  معتقدیم  گفت: 
آنها  از  بسیاری  که  دارد  زیادی  فرهنگی 

شرایطی،  چنین  در  شود؛  نمی  استفاده 
این هم افزایی ها در جهت ارائه خدمات 
ارزشمند  بسیار  مردم  عموم  به  فرهنگی 

است.
کل  اداره  سرپرست  حال  همین  در 
با  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه 

مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم 
مجلس  در  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری، 
نیز دیدار و گفتگو کرده  شورای اسالمی 
نوید  دیدارها  این  رود  می  امید  که  است 

بخش تحرک و تحول در ارتباط کتابخانه 
شود. جوانان  خصوصا  و  مردم  با  ها 

مجتبی  والمسلمین  حجت االسالم 
ذوالنوری در ابتدا پیرامون تحوالت حوزه 
امروزه  است:  گفته  دیجیتال  نشر  و  نشر 
و  دیجیتال  نشر  گرفتن  رونق  شاهد  ما 

الکترونیکی و صوتی هستیم  کتاب های 
توجه  باید  اما  است  خوبی  امر  این  که 
تواند  نمی  چیز  هیچ  که  باشیم  داشته 
جای کتاب، آن هم به صورت فیزیکی آن 

بگیرد. را 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
است:  کرده  تصریح  ادامه  در  اسالمی 
توجه  با  و  اخیر  های  سال  در  متاسفانه 
به افزایش قیمت کاغذ، قیمت کتاب نیز 
افزایش بسیاری داشته است و به همین 
کاهش  کتاب  به  مردم  دسترسی  دلیل 

است. یافته 
است:  نموده  خاطرنشان  ذوالنوری 
عصر  در  عمومی  های  کتابخانه  اهمیت 
آسان  دسترسی  این  که  است  این  امروز 
برای عموم مردم فراهم  را  به کتاب  مردم 
عمومی  های  کتابخانه  نهاد  کار  و  سازند 
پیدا  زیادی  اهمیت  زمینه  این  در  کشور 

کند. می 
نقش  عمومی  های  کتابخانه  امروزه 
نیاز های  به  بسیار مهمی در پاسخگویی 
مختلف  های  بخش  در  مردم  اطالعاتی 
دارند و باید با تکلیف گرایی و تدوین افق 
بین  در  خود  واقعی  جایگاه  به  بلند  دید 

شوند. تر  نزدیک  مردم 
هدف  با  اگر  اظهارات   و  دیدارها  این 
اداره  در  ملموس  و  حقیقی  تحول 
باشد  استان  عمومی  های  کتابخانه 
خواهد  همراه  چشمگیری  نتایج  با 
وضعیت  است  داده  نشان  تجربه  شد. 
محیطی و ظاهری کتابخانه های عمومی 
مخازن  در  موجود  های  کتاب  بخصوص 
انتظارات  و  پسند  با  زیادی  فاصله  آنها 
این  هدف  ترین  اصلی  عنوان  به  جوانان 
در  تا  است  ضروری  و  دارد  ها  مجموعه 
ایده هایی مثل باشگاه های فرهنگی که 
استان  های  کتابخانه  مدیر  اشاره  مورد 
قرار گرفته به چنین مقتضیاتی نیز توجه 

► شود.    

گزارش گویه از ضرورت تحول در کتابخانه های عمومی قم:

● پایتخت کتاب، بدون کتابخانه های جذاب   ●


