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تاکید  با  برزیلی  مسلمان  بانوی      ◄
را در زندگی فردی  اینکه حجاب، زن  بر 
باید  گفت:  می کند،  قوی تر  اجتماعی  و 
فقط  من،  برای  حجاب  که  کنم  اعتراف 
بگذارم  سر  روی  که  نیست  پارچه  یک 
باعث  حجاب  بلکه  بروم  خیابان  به  و 
روح  و  جسم  سالمت  و  تفاهم  آرامش، 

می شود. خانواده  اعضای 
دیِن  را  اسالم  برخی  ربانی:  اعظم 
زعم  به  و  می کنند  معرفی  سخت گیر 
زنان  برای  که  محدودیت هایی  از  خودشان 
برچسب  می گویند.  سخن  آورده  بوجود 
می زنند  عزیز  اسالم  به  را  آئین  بودن  ُکهنه 
گویی  که  می کنند  رفتار  گونه ای  به  و 
کالم  بر  آنان،  غیرواقعِی  و  بی منطق  اصول 
ارزشمند، پرمغز و ُپرمحتوای اسالم، ترجیح 

دارد.
اگرچه که بیش از دو هزار سال از میالد 
بعثت  از  قرن  پانزده  حدود  و  مسیح)ع( 
دستورات  و  گذشته  اسالم)ص(  پیامبر 
و  فطرت  با  آسمانی،  کتب  این  اخالقی 
به  افرادی  اما  شده؛  آمیخته  انسان  جان 
راحتی موضوعاتی چون حجاب را به چالش 
می کشند و تخریب رسانه ای وجهه مدافعان 

می دهند. قرار  خود  کار  دستور  در  را  آن 
زنان،  حجاب  که  داشت  توجه  باید   
مسیحیت،  آئین  در  که  بوده  مساله ای 
است.  می¬ آمده  شمار  به  واجب  امری 
در  مسیحی  دانشمند  زیدان«،  »جرجی 
حجاب،  از  مقصود  »اگر  می گوید:  این باره 
پوشانیدن تن و بدن است، این وضع، قبل 
از اسالم و حتی پیش از ظهور دین مسیح، 
خود  در  هنوز  آن  آثار  و  است  بوده  معمول 

است.« مانده  باقی  اروپا 
در  یهود  دیِن  احکام  تنها  نه  مسیحیت 
قوانین  و  نداده  تغییر  را  زنان  حجاب  مورد 
بلکه  است،  بخشیده  استمرار  را  آن  شدید 
با  و  نهاده  فراتر  را  قدم  موارد،  برخی  در 
مطرح  را  حجاب  وجوب  بیشتری،  تاکید 
ساخته است، زیرا در شریعت یهود، تشکیل 
محسوب  مقدس  امری  ازدواج،  و  خانواده 

است. می شده  
برزیل،  اهل   )Rozana( ُرزانا عواضه  بانو 
ظلمت  میان  در  که  است  کسانی  از  یکی 
ُه  "الَلّ مصادیق  از  یکی  ناآگاهی،  و  جهل 
ُلماِت ِإَلی  ذیَن آَمنوا ُیخِرُجُهم ِمَن الُظّ َوِلُیّ اَلّ
عفاف  برزیل  عریان  جامعه   در  و  شد  الّنوِر" 

فاطمی را سرمشق زندگی خود و فرزندانش 
داد. قرار 

این  با  گفتگویی  قم،  فارس  خبرگزاری 
بانوی مسلمان برزیلی انجام داده است که 

گردد: می  مخاطبین  تقدیم 
را  خودتان  ابتدا  در  لطفا  سالم  با 

کنید. معرفی 
بنده  می کنم.  خواهش  علیکم.  سالم   -
برزیل هستم.  اهل   )Rozana( ُرزانا عواضه 
نفره   ۵ خانواده  یک  در  سائوپائولو  شهر  در 
در  اولیه،  تحصیالت  از  پس  آمدم.  دنیا  به 
تحصیل  به  شروع  معلم  تربیت  دانشگاه 
صاحب  برزیل،  در  ازدواج  از  پس  کردم. 
هم  آمدم.  ایران  به  سپس  و  شدم  فرزند   ۳
صدیقه  علمیه  حوزه  طالب  از  یکی  اکنون 

هستم. الزهراء)س( 
استفاده  روسری  از  ِسنی  چه  از  شما 
شما  بومی  جامعه   نگاه  اساسا  و  کردید 
و...  همسایه ها  بستگان،  مثل  برزیل  در 
به شما در اوقاتی که از حجاب استفاده 

چیست؟ می کنید، 
اولین  برای  سالگی  دوازده  در  من   -
من  مادر  و  پدر  البته  پوشیدم؛  حجاب  بار، 
نگاه  خصوص  در  بودند.  مسلمان  ابتدا  از 
که  بگویم  باید  خودم  حجاب  به  دیگران 
همسایه ها  و  مردم  دارم،  حجاب  من  وقتی 
به من نگاه می کنند  در برزیل جور دیگری 
داری؟  حجاب  چرا  شما  می پرسند:  و 
چیست؟  اسالم  که  نمی دانند  اصال  چون 
تصویر  یک  اسالم،  از  مردم  تصور  متاسفانه 
هم  آن  علت  و  است  تروریستی  و  خشن 
مدام  که  است  اسالم  علیه  منفی  تبلیغات 
تروریست  را  اسالم  رسانه ها،  و  تلویزیون  در 

می کنند. معرفی 
از  فارغ  بدانیم  است  جالب  ما  برای 
شخصی  نظر  اجتماعی،  واکنش های 
اسالمی  حجاب  خصوص  در  شما  نظر 
مورد  این  در  است  ممکن  اگر  چیست. 

دهید. توضیح 
- باید اعتراف کنم که حجاب برای من، 
بگذارم  که روی سر  نیست  پارچه  فقط یک 
برای  بروم، در حقیقت حجاب  به خیابان  و 
از  ناشی  که  است  قلبی  موضوع  یک  من، 
خدا  به  قلبی  محکم  اعتقاد  و  راسخ  ایمان 
آرامش  اسباب  حجاب،  من  نظر  به  است. 
تحکیم  باعث  و  است  زن  خود  برای  قلبی 

می شود. خانواده  بنیان 

آرامش،  باعث  حجاب  دیگر  عبارت  به 
اعضای  روح  و  جسم  سالمت  و  تفاهم 
باشیم  باید شاکر خدا  ما  خانواده می شود. 
اسالم،  نعمِت  خصوصا  نعمت ها  همه   از  و 
نعمت امامان معصوم)ع(، از خدای مهربان 
اآلن  ما  تا  شدند  باعث  که  افرادی  همه   و 

کنیم. تشکر  باشیم،  مسلمان 
وضعیت  و  می کنم  فکر  خودم  با  وقتی 
جامعه  با  را  دیگر  جوامع  فرهنگی  و  فکری 
این  به  می کنم،  مقایسه  دینی  و  ایمانی 
به  خدا  از  باید  ثانیه  هر  که  می رسم  نتیجه 
کنیم  تشکر  حجاب  این  و  راه  این  خاطر 
هستیم.  مسلمان  که  لله  شکرَاَ  بگوئیم  و 
شیعه  و  مسلمان  امروز  من  که  الحمدلله 
هستم و این دین، بهترین و کامل ترین دین 

است.
که  شد  مشخص  شما  گفتمان  نوع  از 
جایگاه  از  شما،  اعتقادات  در  حجاب 
ویژه ای برخوردار است. اگر بخواهید این 
از  تعریف کنید،  را در یک جمله  حجاب 

می کنید؟ استفاده  جمله ای  چه 
- بله. کامال درست است. من تحقیقا به 
در  را  زن  حجاب،  که  رسیده ام  نتیجه  این 
می کند.  قوی تر  اجتماعی  و  فردی  زندگی 
بهترین  "اسالم"  و  "حجاب"  من  نظر  به 
چیزهایی هستند که خداوند بزرگ برای ما 

است. کرده  مقرر 
شما  از  که  افرادی  برای  اگر  شما   
راهنمایی  به  عالقه  یا  می کنند  سوال 
آنان دارید، بخواهید حجاب را به چیزی 
تشبیه  موضوعی  چه  به  کنید،  تشبیه 

؟ می کنید
- همانطور که گفتم، به نظر من حجاب 
مثل  حجاب  خداست.  نعمت های  از  یکی 
یک الماس است، اگر ما یک الماس داشته 
باشیم، قطعا آن را به همه نشان نمی دهیم؛ 
ما  امروز  دارد.  وجود  خطر  احتمال  زیرا 
باید  و  هستیم  الماس  یک  همچون  زنان، 
به حجاب خودمان که از حضرت زهرا)س( 

کنیم. افتخار  گرفتیم،  الگو 
شما یک بانوی مسلماِن برزیلی االصل 
کردید  رشد  جامعه ای  در  و  هستید 
جایگاهی  آنچنان  آن،  در  حجاب  که 
باعث چه  نظر شما بی حجابی  به  ندارد. 

می شود؟ جامعه  در  آسیب هایی 
به  منجر  بی حجابی،  که  است  روشن   -
فروپاشی  و  زوجین  بین  خیانت  افزایش 

خانواده ها می شود. به نظر من بی حجابی، 
مردان را به بی وفایی تشویق می کند و موّید 
غرب  در  خانواده ها  فروپاشی  مطلب،  این 
خواهد  منجر  جامعه  فروپاشی  به  که  است 
توهین  بدترین  که  داشت  اذعان  باید  شد. 
به  نه  را  او  مردم  که  است  این  زن،  یک  به 

عنوان یک انسان؛ بلکه به عنوان یک سوژه  
کنند. نگاه  جنسی 

قرآن به زنان دستور داده که خود را از 
نگاه نامحرمان بپوشانند و حجاب داشته 
با  امروزی  زناِن  شما،  اعتقاد  به  باشند. 
داشتن چه مقدار و چه نوع پوششی، به 

ُحکم کتاب خدا عمل نموده اند؟
متولد  برزیل  در  که  خانمی  عنوان  به   -
مشاهده  را  این  کرده ام،  زندگی  و  شده ام 
برزیل  جامعه   در  زنان  اگر  که  کرده ام 
دیگر  بپوشند،  شلوار  و  مانتو  روسری، 
که  زنانی  اما  نمی کند؛  اذّیت  را  آنان  کسی 
آنان  دنبال  مردان  می پوشند،  کوتاه  لباس 
می کنند.  اذّیت  را  آنان  و  می افتند  راه  به 
بارها اتفاق افتاده که افرادی ما را به خاطر 
حجاب مسخره می کردند؛ ولی هیچ گاه آزار 
اینکه  باالتر  و  نداشتند  جنسی  مزاحمت  و 
می کردند،  مسخره  که  همان هایی  گاهی 
بعد از مدتی از رفتار و پوشش من خوششان 
صحبت  من  با  داشتند  دوست  و  می آمد 

بدانند. اسالم  دیگر  دستورات  از  و  کنند 
هم  کمی   لطفا  است  ممکن  اگر  حاال 
توضیح  مسیحیان  پوشش  به  راجع 

. هید د
علیرغم  مسیحیان  چه  اگر  حتما.  بله   -
اینکه با من هم دین و هم کیش نیستند؛ اما 

به مسائل  بانوان مقید  با  زیادی  ارتباط  من 
آنان  واقع  در  داشتم.  آیین  آن  در  دینی 
نامناسب  و  کوتاه  لباس های  پوشیدن  هم 
و  یهودیان  هم  گذشته  در  می دانند.  بد  را 
اما  بودند،  معتقد  حجاب  به  مسیحیان  هم 
اآلن فقط مسلمانان به صورت جدی به این 

فرهنگی  فروپاشی  و  مانده اند  باقی  اعتقاد 
است. گذاشته  تاثیر  خیلی  آنجا  در  جوامع 
ما جالب  برای مخاطبان  ممکن است 
شهروند  یک  که  شما  بدانند،  باشند 
به  اکنون  و  هستید  برزیلی االصل 
عنوان یک مسلماِن غیر ایرانی در ایران 
نظام  درباره  را  نظرتان  می کنید،  زندگی 
از  که  این  و  چیست  اسالمی  جمهوری 
بین شخصیت هایی که تا کنون دیده اید، 
خود،  زندگِی  در  می توانید  را  کسی  چه 

دهید؟ قرار  الگو 
- من ایران را خیلی دوست دارم و افتخار 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  در  که  می کنم 
رهبر  فرمان  تحت  و  هستم  تحصیل  حال 
که  مسائلی  همه  این  میان  در  که  عزیز 
قوی ترین  دارد،  وجود  جهان  و  منطقه  در 
عقل، فهم، صبر و راهنمایی را دارد، زندگی 
سردار  هم،  الگو  شخصیت  درباره  می کنم. 
فداکاری  کامِل  اسوه   سلیمانی  قاسم  حاج 
و گذشت بود که از بهترین و ارزشمندترین 
اسالم،  راه  در  جان،  یعنی  داشته اش 
من  الگوی  ایشان  گذشت.  وطن  و  قرآن 
به  دیگر  کشورهای  در  و  هستند  زندگی  در 
فرهنگ  نماد  و  برجسته  شخصیتی  عنوان 
آزادگی، شجاعت و افتخار ایرانیان شناخته 

► می شوند.    
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منطقه موشکی اسرائیل را آتش 
باران خواهد شد

بخواهد  سیاسی  نظام  اگر  اینکه  بیان  با  مجلس  در  قم  نماینده 
دهد،  نشان  فعالی  حضور  خود  منطقه  در  باید  باشد  داشته  ماندگاری 
در  فعال  حضوری  برای  را  خود  تالش  تمام  اسالمی  جمهوری  افزود: 

است. گرفته  کار  به  منطقه 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری  مجتبی  االسالم  حجت 
اسالمی شامگاه شنبه در جلسه نشست سیاسی تبیین آخرین وضعیت 
مدرسین  جامعه  جلسات  سالن  در  که  جانبه  سه  اجالس  و  آسیا  غرب 
حوزه علمیه قم برگزار شد با بیان اینکه وقتی صحبت از یهود می شود 
متبادر به ذهن اسرائیل و صهیونیسم است اما این سه در برخی از امور 
با هم اشتراکات و افتراقاتی دارند، گفت: صهیونیست ها یکی از عالئم 

ظهور را شکل گیری دولت یهود می دانند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با ابراز اهداف سفر روسای 
جمهور ترکیه و روسیه به ایران اظهار کرد: نقش جمهوری اسالمی در 
شکست  سر  یک  که  چرا  باشد  می  رنگ  پر  بسیار  ای  منطقه  معادالت 

های آمریکا و اسرائیل در منطقه ایران است.
بخواهد  سیاسی  نظام  اگر  اینکه  بیان  با  ذوالنوری  االسالم  حجت 
دهد،  نشان  فعالی  حضور  خود  منطقه  در  باید  باشد  داشته  ماندگاری 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی تمام تالش خود را برای حضوری فعال 

است. گرفته  کار  به  منطقه  در 
مقاومت  محور  های  زمین  بگیرد  در  جنگی  روزی  اگر  داد:  ادامه  وی 
شکافته خواهد شد و ۱۱۰ هزار منطقه موشکی اسرائیل را آتش باران 

کرد. خواهد 
ایران  به  امروز  اگر  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
جمهوری  بازدارندگی  سطح  از  آگاهی  خاطر  به  شود  نمی  حمله 
اما  هستیم  مستقل  کاماًل  کشوری  ما  کرد:  اظهار  است،  اسالمی 
از کشورها  با برخی  را  روابطمان  ایجاب می کند که  منافع ملی گاهی 

کنیم. تر  مستحکم 
با طالبان  با روابط جمهوری اسالمی  وی در پاسخ به سوالی در رابطه 
تا بحرانی در مرزها  و  ما نیست  با  اولویت طالبان درگیری  اذعان کرد: 
نداریم چالش بالفعل برای خودمان درست نمی کنیم هرچند جمهوری 

اسالمی ایران قائل به تشکیل دولت با رای مردم افغانستان است.
را  ایران  آبه  حق  طالبان  اینکه  به  اشاره  با  ذوالنوری  االسالم  حجت 
پذیرفته است، ابراز کرد: تجار ما در حال حاضر رابطه مناسبی با کشور 
افغانستان دارند و ما به دنبال تامین منابع کشور ایران حتی با حضور 

هستیم. طالبان 

مشاور فرمانده سپاه:
تنها راه مقابله با فشار دشمن 

قدرت یافتن است
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: شدت فشار 
به نظام جمهوری اسالمی هر روز رو به افزایش می باشد و راه مقابله با 

آن قدرت یافتن هرچه بیشتر ایران است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه قم، سردار مهدی اباذری، در نشستی 
اشتغال  هجرت  ملی  رویداد  حاشیه  در  که  قوی"  "ایران  موضوع  با 
آفرینی در تاالر شیخ مفید دانشگاه قم، با اشاره به جمله "خرمشهرها 
اول  نکته  گفت:  کرده اند،  بیان  انقالب  معظم  رهبر  که  است"  درپیش 
این است که بدانیم خدا با ماست، باور به این جمله موفقیت در همه 
مسائل را دربر دارد، این موضوع را در سرتاسر مبارزات دیده ایم، برای 
مثال بسیار دیده ایم که سربازان آمریکایی با همه تجهیزاتشان دربرابر 

می شوند. خودباختگی  دچار  ما  سپاه 
وی درباره دستیابی به اهداف انقالب، افزود: برای رسیدن به مقصد، 
اول به آرمان بزرگ و پس از آن رهبر بزرگ نیاز است که ما از آن بهره مند 

هستیم.
می کند  بیان  که  آمریکایی  معروف  استراتژیست  نظریه  به  اشاره  با  وی 
"انقالب اسالمی خطرناک ترین دشمن مشترک تمدن غرب، در سراسر 
اول  نیمه  و  بیستم  قرن  دوم  نیمه  آمریکای  کرد:  تصریح  است"،  تاریخ 
قرن بیست و یکم قدرت متمرکزی داشت که با گذشت زمان دچار افول 

شد، این امر نشان از پایان امپراتوری آمریکایی است.
باید  بشناسید  را  اسالمی  انقالب  می خواهید  اگر  داد:  ادامه  اباذری 

هستند. چه کسانی  دشمنان  این  و  دارد  دشمن  چرا  ببینید 
بیان  اسالمی  انقالب  به  زدن  آسیب  برای  دشمنان  تالش  درباره  وی 
یافته  افزایش  روز  هر  فشار  شدت  سخت،  نیمه  و  نرم  حوزه  در  کرد: 
دیگری  و  طبس  جنگ  موضوع  آنان  های  تالش  از  مورد  دو  است، 

است. فارس  خلیج  در  حضورشان 
اباذری در رابطه راهبرد آمریکا در مقابل نظام  جمهوری اسالمی عنوان 
کرد: راهبرد آمریکا می تواند در دو زمینه باشد، براندازی نرم و براندازی 
بردن  بین  از  و  حکومت  شکل  حفظ  معنی  به  نرم"  "براندازی  سخت، 
و  )هیبریدی(  ترکیبی  جنگ  طریق  از  که  است  آن  محتوای  و  ماهیت 
نظامی،  علمی،  تجاری،  اقتصادی،  های  حوزه  در  حداکثری  فشار 

می شود. انجام  نرم  جنگ  و  سیاسی 
آیا رویارویی آمریکا و جمهوری اسالمی در  وی با طرح این پرسش که 
حوزه سخت اتفاق خواهد افتاد، گفت: همواره در جبهه مقابل آمریکا 
قرار داشته ایم اما از عواملی که این رویارویی را منتفی می کند می توان 
یا امریکا، تضعیف قدرت آمریکا و یا قدرت یافتن  به کوتاه آمدن ایران 
موجود  حل  راه  تنها  شرایط،  به  توجه  با  که  کرد  اشاره  اسالمی  ایران 

ایران است. یافتن  قدرت 

بانوی مسلمان برزیلی: خبـر

● حجاب، زن را در زندگی فردی و اجتماعی قوی تر می کند   ●

پیگیری  و  برای شناسایی  استاندار قم گفت:       ◄
کارگروهی  می بایست  قم  مختلف  مناطق  مشکالت 
متشکل از معاون سیاسی استاندار و همچنین مدیرکل 
جماعات  ائمه  از  نمایندگانی  و  اسالمی  تبلیغات 

شود. تشکیل 
سید  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
دومین  در  شنبه  شامگاه  شاهچراغی  محمدتقی 
کل  اداره  در  که  قم  مساجد  تعالی  شورای  نشست 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  قم  استان  اسالمی  تبلیغات 
مسجدی در تراز انقالب اسالمی است که امام جماعت 
آن بتواند مشکالت محله را به دقت رصد و با همکاری 
اقدام کند. آن  به حل  و مسئوالن نسبت  بسیج  پایگاه 

استاندار قم با بیان اینکه استانداری قم در رویکرد 
شروع  اقداماتی  شهر  مشکالت  رفع  برای  خود  جدید 
این  در  جلساتی  به صورت هفتگی  افزود:  است  کرده 
راستا برگزار می شود و در سفر رئیس جمهور به استان 
از جمله آب شرب، فاضالب  اساسی  نیز مشکالت  قم 
فرودگاه  و  مونوریل  و  مترو  پروژه های همانند  و  شهری 

و بررسی قرار گرفت. مورد بحث 
نهادهای  در  قم  مسائل  داشت:  عنوان  شاهچراغی 
مختلف از جمله وزارتخانه ها و مجلس شورای اسالمی 
آنها  از  برخی  حل  برای  که  است  پیگیری  حال  در 

هستیم. بیشتری  زمان  نیازمند 
استاندار قم ابراز داشت: برای شناسایی و پیگیری 

مشکالت مناطق مختلف شهر قم می بایست کارگروهی 
و  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون  از  متشکل 
از  نمایندگانی  و  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  همچنین 
ائمه جماعات در مناطق مختلف تشکیل شود که این 
تصمیم  و  مسائل  حل  در  خوبی  برکات  می تواند  امر 

باشند. داشته  ها  گیری 
ادارات  مدیران  اینکه  بر  تاکید  با  شاهچراغی 
باشند  پاسخگو  خود  عملکرد  به  نسبت  می بایست 
نبود  پاسخگو  دلیل  به  که  داشتم  مدیری  افزود: 
صحبتی که با وزیر مربوطه انجام دادیم، این شخص 
پاسخگو  را  خود  باید  مدیران  همه  و  شد  جابجا 

► بدانند.  

استاندار قم:

● کارگروهی جهت شناسایی و پیگیری مشکالت مناطق مختلف قم تشکیل شود   ●

حجاب باعث آرامش و سالمت اعضای خانواده است

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
۱۰487 اصلی واقع در بخش یک  از  ۳۵/8۳۱ فرعی  به  پالک  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
۱4 معصوم(   – نبش خیابان فراشاهی ) جنب مسجد  ثبت قم اراضی کمربندی امام علی )ع( پمپ بنزین پاسارگاد 
 ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  در جریان  باشد،   اسداله می  فرزند  آبادی   نجف  بنام مصطفی مهدوی  که 
تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون 
  ۱4۰۱/۰۵/24 مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱4۰۱/۰4/26 مورخ   ۱/4۵76 نامبرده  کتبی 
به مالکین  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  ۱2 صبح در محل وقوع ملک  الی   8/۳۰ ساعت 
برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور 
قانون   2۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   7۳/2/2۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی  تقدیم دادخواست  میبایست گواهی  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم 

 )۱۵۳4۱ الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۵/۰۳ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

تحدید حدود اختصاصی ششدانگ باغ و زمین به پالک ثبتی ۳۳۵ فرعی از ۱۱8 اصلی واقع در بخش پنج حوزه ثبتی کهک 
به نام آقای غالمعلی بهروزیان فرد فرزند اله یار می باشد و در جریان ثبت است در روز شنبه ۱4۰۱/۰۵/29 از ساعت 8/۳۰ 
صبح الی ۱2 ظهر بنا به درخواست مالک طبق تقاضای وارده به شماره ۱26/۱4۰۱/4۱24 مورخ ۱4۰۱/۰4/2۵ در محل 
وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره پالک فوق 
الذکر به این وسیله اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. هر یک از صاحبان امالک یا 
نمایندگان قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند برابر ماده ۱۵ قانون مزبور، ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک  که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر 
اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد./ ن )م الف ۱۵487(
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۵/۰۳

سعید عبدالهی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک



دوشنبـه 3 مرداد 1401/ شماره 19۸5 گفتگو3

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

ساخت و ساز در مسجد جمکران 
به همت بسیج سازندگی قم 

موتورخانه  احداث  از  قم  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  فنی  مدیر 
بسیج  همت  به  جمکران  مقدس  مسجد  در  بقیع  شبستان  و  مرکزی 

خبرداد. سازندگی 
به  جمکران  مقدس  مسجد  موتورخانه  پروژه  گفت:  اسدی   مهران 
این  گرمایش  و  سرمایش  برای  الزم  زیرساخت های  تامین  منظور 

است. شدن  دنبال  درحال  مسجد 
گوید:  می  قم  استان  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  فنی  مدیر   
موجب  جمکران  مقدس  مسجد  رفاهی  و  خدماتی  فضا های  گسترش 

باشد. مرکزی  موتورخانه  یک  نیازمند  مکان  این  که  است  شده 
جمکران  مسجد  موتورخانه  پروژه  ساخت  مسئولیت  واگذاری  از  او  
ابتدای  از  گفت:  و  خبرداد  قم  استان  سپاه  سازندگی  بسیج  عهده  بر 
امسال  این پروژه آغاز شده است و اجرا و طراحی به صورت همزمان 
و  است  شده  انجام  ریزی  بتن  تن  هزار  امروز  تا  و  می شود  انجام 
به  و  انجام  ساختمان  اسکلت بندی  هفت  برج  پایان  تا  امیدواریم 
صورت  در  پروژه  این  بهمن ماه   22 تا  و  کنیم  ورود  تاسیسات  مرحله 

رسید. خواهد  سرانجام  به  الزم  اعتبار  تامین 
مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم از تکمیل شبستان 
بقیع به عنوان یکی دیگر از پروژه های واگذار شده به بسیج سازندگی 
خبرداد و گفت: این پروژه نیز به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده است و تا 

یک ماه دیگر تکمیل خواهد شد.

اجرای پروژه برق رسانی 
به شهرک صنوف قم با اعتباری 

بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال 

نیرورسانی  پروژه  اجرای  از  قم  شهرداری  میادین  سازمان  مدیرعامل 
اعتباری  با  فرهنگیان  کیلوولت   63/20 ُپست  از  صنوف  شهرک  به 

داد. خبر  ریال  میلیارد   100 بالغ بر 
شهری  مشاغل  ساماندهی  و  میادین  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  ضمن  مظفری  علیرضا  قم،  شهرداری 
پروژه  قالب  در  برق  صنعت  زیر ساخت های  در  توسعه  میزان  این 
نیرورسانی به شهرک صنوف، شامل اجرای 4 کیلومتر شبکه از ُپست 
 4 اجرای  همچنین  و  معصومیه  برق  ُپست  سمت  به  فرهنگیان  برق 
معادل  ریالی  برآورد  با  صنوف  شهرک  تا  ُپست  این  از  شبکه  کیلومتر 

است. آمده  در  اجرا  مرحله  به  ریال  میلیارد   ۱۰۰
وی با اشاره به اهمیت و مشکالت اجرای این پروژه گفت: در شرایط 
و  هزینه  با  پروژه  این  بین المللی،  اقتصادی  محدودیت های  و  تحریم 
خدمات رسانی  این  امیدواریم  و  رسیده  سرانجام  به  زیادی  مشکالت 
سبب افزایش سطح رضایت مندی صاحبان مشاغل در شهرک صنوف 

باشد. به دنبال داشته  را 
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم 
معابر  و  )ورودی  صنوف  شهرک  روشنایی  سیستم  اصالح  داد:  ادامه 
معابر  آسفالت  و  زیرسازی  صنوف،  شهرک  آب  شبکه  اتصال  بلوار(، 
دوربرگردان  از  بهره برداری  و  احداث  آهنگران،  و  آهن فروشان  سایت 
فرسوده  جداول  تعویض  و  جدول گذاری  صنوف،  شهرک  اختصاصی 
و  خدماتی  واحدهای  احداث  آهن فروشان،  و  آهنگران  سایت  در 
شهرک  سطحی  آب های  دفع  پروژه  اجرای  کارگاهی،  واحدهای 
پروژه های  از  بخشی  و…  سبز  فضای  جامع  طرح  اجرای  صنوف، 
بزرگ  شهرک  این  توسعه  جهت  سازمان  توسط  انجام شده  عمرانی 

است.

خبـر

والمسلمین  االسالم  حجت      ◄
فرهنگی  آینده  گفت:  مهر  رضوی 
نودی  دهه  و  است  ساز  آینده  شهر، 
جهانی  قم  جمکران  از  صدای شان  ها 
این  دنبال  به  شاءالله  ان  و  است  شده 
پی  در  نیز  عملی  های  حرکت  صدا، 
محمدی)ص(  ناب  اسالم  عالیه  اهداف 

آمد. خواهد 
افراد  زندگی  سبک  و  فرهنگ  اشاره:  
موضوعاتی  جمله  از  شهر  یک  و  جامعه 
سال  و  نگرفته  شکل  یکباره  به  که  است 
باید  موضوع  یک  رسیدن  ثمر  به  برای  ها 
تالش کرده و برنامه ریخت و به اجرا درآورد 
تا به نتیجه مد نظر رسید. به همین خاطر 
نظیر  شهری  در  فرهنگی  پایدار  اقدامات 
و  ضروری  بسیار  است،  القراء  ام  که  قم 
عالوه  که  اقداماتی  است؛  اهمیت  حائز 
جلوی  قم،  شهر  فرهنگ  و  رشد  ارتقای  بر 
های  فعالیت  و  ها  سودجویی  از  بسیاری 
را  فرق  و  ها  انجمن  ها،  گروه  ضدفرهنگی 

گیرد. می 
مذهبی  و  ترین  فرهنگی  از  قم  شهر 
ایران  کشورمان  و  دنیا  شهرهای  ترین 
دنیا  مردم  ارادتمندترین  قم  مردم  و  است 
به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( هستند. 
و  ملت  دشمنان  که  است  خاطر  همین  به 
انقالب اسالمی ایران برای این شهر که در 
موارد متعدد ضربه هایی کاری و مهم را به 
آورده  وارد  نظام  دشمنان  رمق  کم  پیکره 
متعددی  های  برنامه  و  ها  نقشه  است، 
تدارک دیده اند تا با ایجاد ناهنجاری های 

مختلف  های  باری  و  بند  بی  و  فرهنگی 
زنند  برهم  را  آن  اسالمی  و  معنوی  فضای 

دهند. رواج  را  غربی  فرهنگ  و 
با  رسا،  خبرگزاری  راستا  همین  در 
جالل  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
نمایندگان  مجمع  رییس  نایب  مهر  رضوی 
شهر  فرهنگی  وضعیت  درباره  طالب 

که  است  داده  انجام  گفتگویی  قم  مقدس 
خوانید: می  ادامه  در 

چگونه  را  قم  فرهنگی  وضعیت 
می کنید؟ ارزیابی 

انقالب  خاستگاه  قم  که  جایی  آن  از 
جهان  علمیه  های  حوزه  مرکز  و  اسالمی 
به  دشمنان  شود  می  محسوب  اسالم 
آن  فرهنگی  مباحث  زدن  برهم  دنبال 
قم  شریف  مردم  که  همانگونه  و  هستند 

دارند،  تاکید  آن  زائرین  و  مجاورین  از  اعم 
شهر  این  دینی  نشاط  و  معنویت  باید 
یا  دانسته  دستانی  چراکه  بماند؛  محفوظ 
رواج  با  که  هستند  این  دنبال  به  نادانسته 
بی بند و باری و برخی ناهنجاری ها حریم 
و حرمت این شهر را بشکنند؛ اما با حضور 
موسسات و ثمن های مردم محور، فعالیت 

باید جلوی  مساجد و کانون های فرهنگی 
هجوم فرهنگی به این شهر با قداست و با 

شود. گرفته  قدمت 
شأنیتی  دارای  بیت  اهل  شهرکریمه 
این  جمله  از  عفاف  و  حجاب  که  است 
مسائل  مهم ترین  از  و  است  ها  شأنیت 
مراجع  سکونت  شود.  می  محسوب  آن 
این  بر  الهی  برکات  از  قم  در  تقلید  عظام 
مقدس  مسجد  وجود  و  است  شریف  مردم 

راه  که  است  هایی  اماره  از  نیز  جمکران 
را  مهدویت  با  پیوند  و  دلدادگی  و  هدایت 

زند. می  رقم 
زین  مثل  شهدایی  که  بدانیم  باید 
شهدا  اینگونه  و  ها  صادقی  و  ها  الدینی 
اند؛  نساخته  ها  کوروش  و  هخامنشیان  را 
حسینیه  مساجد،  را  افراد  گونه  این  بلکه 
ها و مراکز فرهنگی تربیتی به وجود آورده 
جمله  از  حججی  مثل  شهیدانی  و  اند 
ابهت  با  که  هستند  مکتب  این  شیفتگان 
به  خم  و  ایستاده  دشمنان  خنجر  زیر  در 
باز  آغوشی  با  را  شهادت  و  نیاورده  ابرو 

. یرفت پذ
به  منسوبین  شریف  مضاجع  قدرت 
الهی  معنوی  قدرت  یک  محمد)ص(  آل 
وجود  امروز  و  است  ثمر  پر  البته  و  ماندگار 
از برکات  با محوریت مردم  مبلغان جهادی 
نباید مسائل  و  قم محسوب می شود  شهر 
سازمانی  یا  و  مسئولین  به  را  فرهنگی 
را  آنها  تنها  و  دانسته  مربوط  مشخص 
مسئول دانست؛ بلکه همه در برابر دشمن 
صحنه  در  باید  همگان  و  هستند  مسئول 
آلوده  مگسان  تا  داشته  حضور  میدان  و 

نیابند. خود  برای  جوالنی 
دیگر  و  حجابی  بی  بحث  رفته  رفته   
در  گردانی  سگ  مثل  هایی  ناهنجاری 
حال  در  قم  مثل  مقدسی  شهر  سطح 
باره  این  در  شما  نظر  است  گسترش 

؟ چیست
به نظر من مسئولینی که ضامن اجرای 
قانون هستند باید جلوی ناهنجاری هایی 

را  شهر  سطح  در  ها  گردانی  سگ  مثل 
الزم  برخوردهای  قانونی  منافذ  از  و  گرفته 
که  چرا  دهند؛  انجام  هنجارشکنان  با  را 
به  مقید  باید  همه  که  است  امری  قانون 
با کسانی که قانون  باید  و  انجام آن باشند 
اند،  را در عمل شیوه خود ساخته  گریزی 

شود. حقوقی  و  قانونی  قضایی،  برخورد 
در بحث عفاف و حجاب نیز، باید عالوه 
حرمت  با  قانون،  دستورات  به  انجام  بر 
شکنان نیز برخوردهای الزم صورت بگیرد؛ 
کارهای  هم  و  فرهنگی  کارهای  هم  البته 
حقوقی و قضایی برای تبیین گری و جهاد 

بگیرد. انجام  توأمان  باید  تبیین 
نمادهای  از  برخی  درباره  شما  نظر 
قم  شهر  ظاهری  فضای  در  موجود 
چیست؟ چرا برخی از نمادهای شهری 

نیستند؟ اسالمی 
که  نمادی  هر  از  استفاده  من  نظر  به 
نبوده  ایرانی اسالمی  تبیین روحیه  گویای 
روحیه  با  یا  و  باشد  بیگانه  ما  انقالب  با  و 
با اهداف شهدا  انقالبی هماهنگ نبوده و 
مخالفت کند، مردود بوده و ما این نمادها 

دانیم. می  شیطانی  نمادهای  را 
چگونه  را  قم  شهر  فرهنگی  آینده   

کنید؟ می  ارزیابی 
و  آینده ساز است  فرهنگی شهر،  آینده 
قم  جمکران  از  صدای شان  ها  نودی  دهه 
دنبال  به  شاءالله  ان  و  است  شده  جهانی 
پی  در  نیز  عملی  های  حرکت  صدا،  این 
محمدی)ص(  ناب  اسالم  عالیه  اهداف 

► آمد.     خواهد 

نایب رییس مجمع نمایندگان طالب:

● دهه نودی ها صدای شان از جمکران قم جهانی شد   ●

توازن  عدم  از  قم  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل       ◄
کرد. انتقاد  شهری  مناطق  در  عدالت  توزیع 

حجت االسالم  قم،  موج  خبرگزاری  گزارش  به 
جلسه  دومین  در  شنبه  شامگاه  شعبان زاده  مرتضی 
اداره کل  کوثر  تاالر  در  قم،  مساجد  تعالی  شورای 
تبلیغات اسالمی این استان همچنین افزود: در استان 
هشت گانه  مناطق  سهم  اگر  که  داریم،  بوستان   ۳۳۰
بر اساس جمعیت باشد، 4۰  این تعداد بوستان  از  قم 
باشد. منطقه  سه  این  در  باید  بوستان ها  این  درصد 

وی با انتقاد از پایین بودن سرانه فضای سبز در این 
به  باید  سه منطقه خاطرنشان کرد: سرانه فضای سبز 
نگهداری  و  توسعه  بحث  برود،  محوری  عدالت  سمت 
محله ها،  برخی  شود،  تفکیک  هم  از  نیز  سبز  فضای 

باید حل شود. که  دارند  بحران کمبود فضای سبز 
مدیرکل تبلیغات اسالمی قم، نامتوازن بودن عدالت 
بیان  و  داد  قرار  توجه  مورد  نیز  را  آموزش  موضوع  در 

داشت: در قم با کمبود ۵4 مدرسه مواجه هستیم، اما 
در  دانش آموزان  حضور  سرانه  باید  پرورش  و  آموزش 

را کاهش دهد. کالس درس 
وی ناعادالنه بودن توزیع امکانات رفاهی در مناطق 
مذکور را نیز یادآور شد و گفت: در استان بیش از 2۰ 
دهم  یک  معادل  استخر،   2 فقط  که  داریم،  استخر 
دارد،  وجود  منطقه  سه  این  در  موجود  استخرهای 
سه  این  در  استان  جمعیت  درصد  چهل  که  حالی  در 

دارند. سکونت  منطقه 
زاده خاطرنشان کرد: در قم 4۳۰ ورزشگاه  شعبان 
خصوصی  نیز  بقیه  و  دولتی  ورزشگاه   ۱۱۰ داریم، 
این سه  این ورزشگاه ها در  از  تعداد کمی  اما  هستند، 

گرفته اند. قرار  منطقه 
جبران  راهکار  گفت:  قم  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
رئیس  که  است  این  امکانات  درتوزیع  بی عدالتی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در برنامه ۱4۰۱ 

پیش  را  بودجه الزم  قم  میان مدت شهر  یا  و   ۱4۰2 یا 
تصویب  عدالت  جبران  سرانه  اگر  چون  کند،  بینی 
شود، یک مسئول یا مدیرکل می تواند با گرفتن بودجه، 

کند. توسعه  به  اقدام 
کاهش  موضوع  با  ویژه ای  جلسه  اینکه  بیان  با  وی 
آموزشی،  رفاهی،  محورهای  در  طبقاتی  فاصله 
شود  تشکیل  زیرساخت ها  و  سبز  فضای  تفریحی، 
گفت: در مناطق 2، ۳ و 6 سیمای بصری به طور کلی 

دارد. ایراد 
وی با تاکید بر اینکه برخی مشکل ها و آسیب هایی 
موضوع های  به  ناظر  دارد  وجود  مناطق  این  در  که 
از  باید  قم  برخی مشکالت شهر  فرهنگی است گفت: 

شود.  رفع  و  پیگیری  ملی  طریق 
دومین نشست شورای تعالی مساجد قم به ریاست 
همچنین  و  استاندار  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
تعدادی از مدیران استانی و امامان جماعت مناطق 2، 

۳ و 6 قم برگزار شد و طی آن سه َتن از امامان جماعت 
را  ائمه جماعات حاضر، گزارشی  بقیه  از  نمایندگی  به 
از مسائل و مشکل های این سه منطقه ارائه کردند.  ►

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم       ◄
نوسازی  و  بهسازی  با  همزمان  حاضر  حال  در  گفت: 
فروش  غرفه های  و  پارکینگ   ۳۰۰ قم،  کهنه  بازار 
که  ایجادشده  گردشگران  برای  سنتی  و  صنایع دستی 

شود. می  افتتاح  زودی  به 
ابراهیم  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
معتمدی در جلسه زیرساخت بازار کهنه قم افزود: پس 
نوسازی  با  اولویت  کهنه،  بازار  سقف های  بازسازی  از 
داخل غرفه هاست که در صورت بازسازی توسط غرفه 
داران، دولت حمایت هایی در این زمینه انجام خواهد 

داد.
دوره  به  مربوط  نو  و  کهنه  بازار  راسته  مجموعه   
بافت قدیمی شهر،  صفوی دوره قاجار است و در قم، 
جوار محله عربستان و در قلب منطقه تاریخی خیابان 

با   ۱۳76 آذر   ۱6 تاریخ  در  اثر  این  و  شده  واقع  آذر 
به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   ۱9۳7 ثبت  شمارٔه 

است. رسیده  ثبت 
وجود  قم  در  پارک  جای  هزار   6 حدود  اکنون  هم 
دارد که با احداث دو پروژه پارکینگ جدید، پیش بینی 
هزار  هفت  به  قم  عمومی  پارکینگ  ظرفیت  می شود 

شود. نزدیک  پارک  سلول 
قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بازارچه های  ایجاد  اهمیت  و  نقش  به  اشاره  با 
و  زائرین  ماندگاری  افزایش  و  جذب  در  صنایع دستی 
مسافران، بر لزوم برنامه ریزی و تالش در جهت توسعه 

کرد. تأکید  قم  مقدس  شهر  در  مراکز  این  رونق  و 
تاریخی  آثار  مطالعه  اهمیت  به  اشاره  با  معتمدی 
امنیت  با  گردشگری  داشت:  اظهار  گردشگران  توسط 

وجود  و  دارد  تنگاتنگی  رابطه  اقتصادی  و  سیاسی 
امنیت در آن  از وجود  گردشگران بسیار در یک کشور 

دارد. حکایت 
و  فرهنگی  بعد  از  گردشگری  داد:  ادامه  وی 
کشورهای  و  جوامع  زیرا  است،  مهم  نیز  اجتماعی 
زبان،  ترویج  به  گردشگران  طریق  از  می توانند  میزبان 

بپردازند. خود  اجتماعی   رسوم  و  فرهنگ 
وی با اشاره به اهمیت جذب گردشگر تصریح کرد: 
گردشگری امروزه صنعتی بسیار مهم در تمام جهان به 
اقتصادی  شکوفایی  در  پررنگی  نقش  و  آید  می   شمار 
گردشگران  تعداد  چه  هر  که  می کند  ایفا  کشورها 
ایجاد  بیشتری  مشاغل  شوند،  وارد  کشور  به  بیشتری 
خواهد شد و این موضوع برای کشورهایی که جمعیت 

► است.   اهمیت  حائز  بسیار  داشته  جوانی 

● ناعدالتی توزیع امکانات در مناطق شهری قم    ●

معاون استاندار قم:

● ۳۰۰ پارکینگ جدید در مجاورت بازار کهنه قم به زودی افتتاح می شود   ●

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰46۳۳ شماره  رأی  ۱ـ 
در  غالمحسین  فرزند  کائینی  زهرا  خانم   ۱۳99۱۱44۳۰۰۰2۰۰۱۵99
 7۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
بخشنامه  طبق  که  اصلی   2۱67/2 باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی   2۱67/2/4۵۵ پالک  به  سازمان 
دفتر  ثبت  خداپرست  محمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 

   )۱4274 الف  )م  الکترونیک.  
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰46۵۱ شماره  رأی  2ـ 
فرزند  دوست  صالح  سلطان  صاحب  آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰2۳94
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  احمدعلی 
بخش  در  واقع  اصلی   ۱9۵۵ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱4۰ بمساحت 
الف  افسر.)م  از حسین  الواسطه  و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  دو 

 )۱427۵
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ

نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

ایرانیان( عصر  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱4۰۱/۰۵/۰۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱4۰۱/۰۵/۱9

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

◄     مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم از تشکیل 
قم  استان  پرتویی  پدافند  قرارگاه  ۱۰گانه  کارگروه های 

خبرداد.
پرتویی  پدافند  قرارگاه  نشست  در  متقیان  مهدی 
امام جواد)ع( استانداری  استان که در سالن جلسات 
پدافند  قرارگاه  نشست  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم 
پدافند  کمیته  ابالغیه  راستای  در  استان  پرتویی 
از  ناشی  بحران  مدیریت  ملی  طرح  و  کشور  غیرعامل 
استاندار  ریاست  به  کشور  هسته ای  و  پرتویی  حوادث 

است. شده  برگزار  قم 
سیاست ها،  آخرین  شدن  مطرح  از  وی 

حوزه  در  نظر  مورد  نامه های  بخش  و  دستورالعمل ها 
کرد  یاد  نشست  این  در  استان  پرتویی  پدافند  قرارگاه 
هم پوشانی  و  هم افزایی  ضرورت  به  باتوجه  گفت:  و 
قرارگاه  گانه   ۱۰ کارگروه های  استان،  دستگاه های 
شدند. ایجاد  مشخص  وظایف  شرح  با  پرتویی  پدافند 
کرد:  مطرح  قم  استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
آلودگی  رفع  همچنین  و  پایش  و  رصد  کارگروه های 
با  مرور  و  عبور  و  امنیت  کارگروه  سپاه،  مسئولیت  با 
مسئولیت فرماندهی انتظامی، کارگروه انتقال، درمان 
علوم  دانشگاه  مسئولیت  با  امدادی  خود  آموزش  و 
پزشکی استان قم، کارگروه اطفای حریق با مسئولیت 

تخلیه  و  نجات  جست وجوی  کارگروه  شهرداری، 
کارگروه  احمر،  هالل  جمعیت  مسئولیت  با  ساکنین 
مسئولیت  با  عمومی  افکار  مدیریت  و  رسانی  اطالع 
فناوری  و  ارتباطات  کارگروه  استان،  سیمای  و  صدا 
فناوری  و  ارتباطات  اداره کل  مسئولیت  با  اطالعات 
با  بیمه  و  قضایی  حقوقی،  کارگروه  و  استان  ارتباطات 

است. شده  تشکیل  دادگستری  مسئولیت 
را  الزم  اقدامات  کارگروه ها  این  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  استان  مصون سازی  و  هم افزایی  راستای  در 
بررسی های  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  می دهند، 
در  آموزشی،  دوره های  برگزاری  ضرورت  و  شده  انجام 

برای  تخصصی  آموزش های  که  شد  مقرر  نشست  این 
شود. برگزار  قرارگاه  مخاطب  کارگروه های 

تشکیل  موضوع  بررسی  اینکه  به  اشاره  با  متقیان 
است،  کار  دستور  در  استان  در  هسته ای  اورژانس 
آمادگی، تمرین، رزمایش و اطالع رسانی  تصریح کرد: 
از حوادث  در حوزه پیشگیری و مدیریت بحران ناشی 

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  کشور  هسته ای  و  پرتویی 
پدافند  ادامه داد: کارگروه های مختلف قرارگاه  وی 
پرتویی استان قم حداکثر تا یک ماه آینده باید نسبت 
به  ارسال  و  نتایج  جمع بندی  و  جلسات  برگزاری  به 

► دهند.   انجام  را  الزم  اقدامات  دبیرخانه 

مدیرکل پدافند غیرعامل استان:

● کارگروه های ۱۰گانه قرارگاه پدافند پرتویی استان قم تشکیل شد   ●
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به  گردشگری  جهانی  فدراسیون  ملی  مدرس     ◄
صنعت  در  موجود  آسیب های  و  ضعف  نقاط  تشریح 

پرداخت. گردشگری 
جهانی  فدراسیون  ملی  مدرس  نداف نیا،  الهام 
بررسی  پژوهی،  قم  بنیاد  نشست  در  گردشگری، 
عنوان  قم،  استان  گردشگری  صنعت  چالش های 
خدماتی  صنعت  نوعی  گردشگری،  صنعت  کرد: 
مختلف  اقتصادی  بخش های  از  ترکیبی  که  است 
اقامت،  و  ارائه خدماتی هم چون مسکن  به  که  است 
تفریحی  خدمات  و  حمل ونقل  نوشیدنی،  غذا، 
می پردازد و با صنعت توزیع و خدمات فروش اجناس 

می کند. همکاری  خدمات  و 
کنار  در  گردشگری  صنعت  داد:  ادامه  وی 
اصطالحاتی همانند بهره وری، درآمدزایی و اشتغال، 
استفاده   ... و  اجتماعی  توسعه  اقتصادی،  رشد 
تولیدات  دیگر  مانند  کاالیی  هیچ  اما  می شود؛ 
با  و  خریده  را  آن  بتوانید  که  نمی کند  تولید  صنعتی 
گردشگری  این رو،  از  کنید.  منتقل  خانه تان  به  خود 
دنیا  مختلف  مردم  بین  پلی  و  مهمان نوازی  صنعت 
دیگر  نسبت  به  مردم  از  را  استفاده  بیشترین  و  است 
صنایع دارد و سهم ارزشمندی را در اقتصاد جهان از 

است. کرده  خود  آن 
مواد  اسکان،  نقل،  و  حمل  اینکه  بابیان  وی 
مهم  بخش های  توریستی  جاذبه های  و  غذایی 
جاذبه های  بخش  گفت:  هستند،  گردشگری  صنعت 
اکثر  زیرا  است  بخش ها  مهم ترین  از  توریستی 
توریستی  مکان های  از  بازدید  باهدف  گردشگران 
می شوند  مکان هایی  جذب  معمواًل  و  می کنند  سفر 

ندارد. وجود  زندگی شان  محل  نزدیکی  در  که 
متأسفانه  اینکه  بابیان  گردشگری  راهنمای  این 
آسیب زا  بسیار  این  و  نمی دانیم  صنعت  را  گردشگری 
بخش  در  که  افرادی  از  بسیاری  گفت:  است، 
متأسفانه  هستند  فعال  مجازی  فضای  در  گردشگری 
می زنند؛  آسیب  استان  در  صنعت  این  به  ناخواسته 

اینستاگرام  صفحه  در  بکر  مکان های  معرفی  با  مثاًل 
روانه می کنند.  آن مکان  به  را  از جمعیت  خود سیلی 
آسیب های  و  زباله  از  بسیاری  حجم  با  آنکه  نتیجه 

شد. خواهیم  روبه رو  منطقه  زیست محیطی 
شعور  تخصص،  گردشگری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کافی  اطالعات  صرف  و  می خواهد  باالیی  درک  و 
نیست، بیان کرد: حضور انبوه گردشگر بدون راهنما 
معنایی ندارد و جز حرکتی ضد فرهنگی و آسیب زا به 
ندارد. فایده ای  طبیعی  جاذبه های  و  تاریخی  اماکن 
از  قبل  گردشگری  راهنمای  داد:  ادامه  وی 
حرکت، در خالل حرکت و بعد از بازید در سه مرحله 
کالس  نوعی  به  و  می کند  توجیه  را  گردشگران 
است.  آن ها  با  سفر  پایان  تا  و  می کند  برگزار  درس 
و شعور  با کسب درک  و  گردشگران در چنین فضایی 
صورت  این  در  می پردازند.  گردشگری  به  باالتری 

می گیرد. صورت  مفید  گردشگری  که  است 
عملیاتی  بخش های  از  اینکه  بابیان  نیا  نداف 
محقق  قم  استان  در  یک  کدام  گردشگری  صنعت 
یا  مارکتینگ  ضعیف،  هتلداری  گفت:  است؟  شده 
بازاریابی ضعیف، ضعف آداب معاشرت با گردشگران 
همه  دیگر  موارد  بسیاری  و  ایرانی ها  غیر  به ویژه 
این  در  ما  عمده  ضعف های  و  آسیب ها  دهنده  نشان 

است. حوزه 
گردشگری جان  بالی  جمعی؛  خودباوری  ضعف 

ما  الیتغیر  صفت  دو  متأسفانه  کرد:  عنوان  وی 
خودباوری  ضعف  یعنی  قمی ها  به ویژه  ایرانی ها 
از موانع اصلی  جمعی و همه چیزدان دانستن خود، 
به  شهرمان  عمومی  فرهنگ  سطح  اعتالی  عدم 

می آید. حساب 
اضافه  گردشگری  جهانی  فدراسیون  ملی  مدرس 
چهره  به  آسیب زننده  بسیار  نمونه های  از  کرد: 
برخی  ادب  و  نزاکت  از  دور  برخوردهای  قم،  شهر 
عنوان  به  آن  از  که  است  قمی  گاه  ناآ شهروندان 
متأسفانه  ولی  می کنند  یاد  مزه پرانی  و  خوشمزگی 

ایرانی،  غیر  به ویژه  و  غیربومی  گردشگر  دید  زاویه  از 
می شود. توصیف  شرم آور  و  توهین آمیز  بسیار 

بسیار  ویترین  مرور  به  رفتارها  این  افزود:  وی 
نمایش  به  دیگران  برای  قم  از  شرم آوری  و  زننده 

لکه ای  تا چنین  برد  زمان خواهد  گذاشته که سال ها 
اتفاق  این  آموزش  بدون  آیا  ولی  شود  پاک  یادها  از 

؟ فتد می ا
ظاهر  به  شهروندان  برخی  حتی  گفت:  نیا  نداف 
برخی  حجاب  حفظ  منظور  به  مذهبی  و  متدین 
بسیار  روش های  از  خارجی،  و  داخلی  گردشگران 
استفاده  اسالمی  اخالقی  شئونات  دور  به  و  خشن 
به  منجر  برخورد،  طرز  این  شما  نظر  به  آیا  می کنند. 
و  هستیم  آموزش  نیازمند  همه  شد؟  خواهد  اصالح 
باشیم. داشته  توقع  دولتی  نهادهای  از  نباید  را  این 
به  عالقه مندان  عنوان  به  ما  کرد:  اظهار  وی 
فرصتی  هر  از  بایستی  گردشگری  صنعت  و  فرهنگ 

و  نوجوانان  و  مدارس  دانش آموزان  جذب  برای 
جوانان بهره ببریم و آن ها را برای آینده تربیت کنیم.

فرهنگی  نظر وضعیت  از  قم  اینکه شهر  بابیان  وی 
نسبت به ده سال گذشته موقعیت بسیار بهتری پیدا 

دارای جاذبه های  قم  نیست، گفت:  کافی  ولی  کرده 
صنعت  از  است؛  کم نظیری  و  ناب  بسیار  توریستی 
طبیعی  جاذبه های  و  تاریخی  اماکن  تا  گرفته  فرش 
ولی  است  کرده  مهیا  ما  برای  را  باالیی  پتانسیل  همه 
از این گنج خداداد  در عمل هیچ بهره برداری خوبی 

نمی گیرد. صورت 
نیا ادامه داد: یکی از علل آن این است که  نداف 
است؛  نیامده  کسبه  دندان  زیر  صنعت  این  پول  مزه 
را  قم  از  کوچک تر  شهرهای  کسبه  رفتار  وقتی  زیرا 
با گردشگران  با چه ادب و متانتی  نظاره می کنیم که 
قدیمی ها  قول  به  و  می کنند  رفتار  خارجی  و  داخلی 
بایستی  وقت  آن  است،  تبلیغ  بهترین  خوش  اخالق 

باشیم. قمی  همشهریان  برخی  رفتار  از  شرمسار 
به  فرهنگ سازی  از  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بسیار  متأسفانه  که  است  دولتی  نهادهای  عهده 
افزود:  شده اند،  ظاهر  بی اثر  و  ضعیف  و  ناکارآمد 
گذاری  سرمایه  است  این  توسعه  برای  راهکار  اولین 
عنوان  به  ما  یعنی  است؛  خصوصی  بخش  روی  بر 
را  آستین  تاریخ،  و  تمدن  و  فرهنگ  به  عالقه مندان 

برداریم. قدمی  خود  توان  در  یک  هر  و  بزنیم  باال 
بابیان  گردشگری  جهانی  فدراسیون  ملی  مدرس 
گالری  به  قم  تاریخی  خانه های  شدن  تبدیل  اینکه 
به  چندانی  نیاز  که  است  پیشنهادات  از  یکی  موزه 
است  مدیدی  ندارد، گفت: مدت  هزینه های سنگین 
ولی  هستیم  قم  فرش  موزه  افتتاح  انتظار  چشم  که 
همه  و  است  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  سال ها  از  پس 
آن می دانند. را مسبب  دولتی خاصی  اداره  یا  ارگان 

یا  خصوصی  بخش  نیست  بهتر  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  یا  تاریخی  بافت  داخل  در  بیاید  مردم نهادی 
با  آشنایی  عنوان  به  را  بخشی  قم،  تاریخی  بناهای 
بنای  با  آشنایی  هم  تا  کند  تجهیز  قم  فرش  صنعت 
مراحل  با  تاریخی  فضایی  در  هم  و  دهد  رخ  تاریخی 

گیرد. صورت  آشنایی  فرش  آماده سازی 
می تواند  کوچک  قدم  این  اینکه  بابیان  وی 
و  برود  تیمچه فرش قم  به  را تشویق کند که  گردشگر 
برای  دیگر  راهکار  کرد:  اضافه  بگیرد،  صورت  خرید 
شاغل  کسبه  که  است  آن  عمومی،  فرهنگ  اعتالی 
تمدید  برای  کنیم  مجبور  را  شهر  تاریخی  بافت  در 
گردشگری  صنعت  با  آشنایی  دوره  خود  کسب  پروانه 

► شود.    پایش  و  ببیند  را 

در بنیاد قم پژوهی مطرح شد؛

● درخشش خانه های تاریخی قم در قامت گالری های هنری و موزه های قم شناسی  ● غیاثی: فرش آرا قطعا بازی راحتی در مقابل ما 
نخواهد داشت

برای پیروزی به میدان 
می رویم

وجود  که  مشکالتی  همه  با  گفت:  قم  فردوس  فوتسال  تیم  سرمربی 
می گویم  قاطعیت  با  و  هستند  یکدل  و  متحد  فردوس  بازیکنان  دارد 
تیم خوب فرش آرا در بازی فردا قطعا کار راحتی در مقابل ما نخواهد 

داشت.
روز  کشور  فوتسال  لیگ برتر  سوم  هفته  رقابت های  فارس،  گزارش  به 
تقابل  دیدارها؛  این  از  یکی  که  آغاز خواهد شد  مردادماه   ۳ دوشنبه 
مهمان  یک  مسابقه  این  بود،  خواهد  مشهد  فرش  آرا  با  قم  فردوس 
ویژه دارد و آن هم حضور وحید شمسایی سرمربی تیم فوتسال ایران 
حیدریان  شهید  ورزشگاه  در   ۱7 ساعت  فردا  بازی  این  است.  قم  در 

می شود. برگزار  قم 
گفت وگو  در  قم  فردوس  فوتسال  تیم  سرمربی  غیاثی  وحید  سید 
از  کرد:  اظهار  فردا  بازی  خصوص  در  قم  فارس  ورزشی  خبرنگار  با 
ابتدای لیگ مشکالت فراوانی همراه تیم ما بود اما با غیرت و هوش 
را  خوبی  عملکرد  ابتدایی  بازی   2 در  توانستیم  خودمان  بازیکنان 

کردیم. کسب  را  مهم  امتیاز   2 و  باشیم  داشته 
وی افزود: دربازی فردا هم می توانم بگویم برای پیروزی وارد میدان 
خواهیم شد و قطعا تیم خوب فرش آرا مشهد کار راحتی را در مقابل 
فردوس  بازیکنان  دارد  تیم  که  مشکالتی  وجود  با  داشت،  نخواهد  ما 
هواداران  کردن  خوشحال  برای  و  هستند  همدل  و  متحد  یکدیگر  با 

بازی خواهند کرد. توان  تمام  با  قمی 
اما  است  سخت  بسیار  فوتسال  بازی  پیش بینی  داد:  ادامه  غیاثی 
داشته  قبولی  قابل  نمایش  و  فنی  بازی  تیم  دو  هر  امیدوارم  کل  در 
باشند و هواداران قمی و مشهدی یک بازی خوب را تماشا کنند، ما 

داریم. نگه  باال  را  قم  فوتسال  پرچم  می کنیم  تالش  نیز 
بازیکنانم  روحی  و  بدنی  شرایط  کرد:  تصریح  قم  فردوس  سرمربی 
نسبت به هفته اول بهتر شده اما همچنان مشخص نبودن مدیرعامل 
است  ما  تیم  دغدغه  مهم ترین  مالی  مشکالت  و  مدیره  هیئت  و  تیم 
باید  که امیدواریم در روزهای آینده وضعیت بهبود پیدا کند، بازیکن 
باشد  مشکلی  اگر  و  شود  مسابقه  و  تمرین  وارد  آرامش  و  روحیه  با 

بگذارد. نمایش  به  را  خود  توانایی های  نمی تواند  ورزشکار 
برای  است  قرار  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وحید  کرد:  عنوان  کند،  سفر  قم  به  تیم  دو  این  بازی  تماشای 
خوشی  خاطرات  باهم  و  بوده  من  سابق  هم بازی های  از  شمسایی 
برای  خوبی  اتفاقات  است  کرده  سفر  قم  به  وقت  هر  وی  داریم،  را 
فوتسال این شهر رقم خورده و امیدواریم این بار هم منشأ خیر باشد.

غیاثی در پایان گفت: از هواداران قمی نیز می خواهم فردا در سالن 
تماشاگر  وجود  کنند،  حمایت  شهرشان  تیم  از  و  کنند  پیدا  حضور 
به همین خاطر  و  بازیکن می دهد  به  انگیزه مضاعفی  بازی  در سالن 

بگذارد. نمایش  به  خود  از  را  خوبی  عملکرد  تا  می کند  تالش 

رئیس هیات کشتی قم:
سطح آمادگی علیرضا نجاتی 
برای مسابقات کشتی جهانی 

صربستان مناسب است

نجاتی  علیرضا  آمادگی  سطح  گفت:  قم  استان  کشتی  هیات  رئیس 
مناسب  صربستان  جهانی  مسابقات  در  حضور  برای  قمی  کار  فرنگی 

است. گذاشته  سر  پشت  را  خوبی  تمرینات  او  و  است 
انتخاب  مورد  نجاتی  داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  علیایی  هادی 
ایران قرار گرفته است و  بزرگساالن  تیم ملی کشتی فرنگی  کادر فنی 
آغاز می کند. با حریفان  را  بیستم شهریورماه امسال کار رقابت خود 
مدال   2۰۱9 در مسابقات سال  این  از  پیش  نجاتی  ابراز داشت:  وی 
المپیک  مسابقات  در  حضور  سابقه  و  بود  کرده  کسب  را  جهانی  برنز 

دارد. خود  کارنامه  در  نیز  را  توکیو 
صربستان  جهان  قهرمانی  فرنگی  کشتی  مسابقات  کرد:  بیان  وی 
صربستان  کشور  پایتخت  بلگراد  در  شهریور   27 تا   ۱9 روزهای  طی 

شد. خواهد  برگزار 
 6۳ وزن  در  مسابقات  این  در  قمی  کار  فرنگی  نجاتی  گفت:  علیایی 

کرد. خواهد  تن  بر  را  ملی  تیم  دوبنده  کیلوگرم 

خبـر

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰۵۳4۰ شماره  رأی  ۱ـ 
۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰۰۰99 آقای محسن احمدی فرزند عیسی در قسمتی 
مترمربع   ۳۳۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2۳۰2/2 از  فرعی  شماره  پالک 
 -۵72۵ و   ۱4۰۰  -2۱97 الکترونیک  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی  متقاضی 

  )۱4۱۵۰ الف  م   (.۱۳99
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰۵۰۰8 شماره  رأی  2ـ 
فرزند  جهانتیغی  اندام  گل  خانم    / آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰2299

بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  در  محمد  دوست 
واقع  اصلی   ۱9۳9 از  فرعی   68 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   9۱/۵۰
محمدرضا  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در 
صفری آبادی فراهانی و مراد علی تاج آبادی صفحه ۱9 دفتر ۱۱2 )بالسویه(.

 )۱4۱۵۱ الف  )م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰۵۳۱۱ شماره  رأی   -۳  
در  محمد  فرزند  رضوانیان  سعید  آقای   ۱۳4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰2۳86
 7۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی 
مترمربع پالک شماره 2/9 فرعی از 2272 اصلی واقع در بخش دو ثبت مبایعه 
م  بهمن.)  یگانه  محسن  و  محمدعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

 )۱4۱۵2 الف 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

)گویه( بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱4۰۱/۰۵/۳

تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱4۰۱/۰۵/۱9
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ـ رئیس  آبادی  عباس پور حسنی حجت 

دو قم

◄     جلسه شورای سازمان آرامستان های شهرداری 
برگزار  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  حضور  با  قم 
گذشته  سال  اقدامات  بررسی  ضمن  آن  قالب  در  و 
قرار  موردبررسی  جاری  سال  برنامه های  سازمان،  این 

گرفت.
به گزارش شهرنیوز، برگزاری جلسه شورای سازمان 
شورای  اعضای  حضور  با  قم  شهرداری  آرامستان های 
و  معاون محیط زیست  اصفهانیان مقدم  اسالمی شهر، 
خدمات شهری مجموعه مدیریت شهری قم، مدیرعامل 
سازمان و اعضای شورای سازمان انجام، وضعیت درآمد 
آن   ۱4۰۰ سال  بودجه  تفریغ  و  سازمان  کرد  هزینه  و 

شد. بررسی 
خصوص  در  توضیحاتی  جلسه،  این  خالل  در 
قطعات،  نظافت  و  فروشندگان  استقرار  و  جانمایی 
نیروهای  ویژه  شهر  خادمان  مستند  ساخت 
بخش  در  شاغل  بانوان  از  قم،تقدیر  آرامستان های 
مقاومت  روز  بزرگداشت  شهدا،  سردیس  نصب  تطهیر، 

سلیمانی،  سردار  شهادت  سالگرد  دومین  با  همزمان 
برگزاری مراسم غبارروبی، نیازسنجی تابلوهای هدایت 
مبلمان  بهبود  عمرانی،  پروژه های  طراحی  مسیر، 
توسعه  المان ها،  رنگ آمیزی،نصب  پروژه های  شهری،  

گرفت. انجام  غیره  و  برق رسانی  شبکه 
بهشت  آرامستان  در  غبارروبی  آیین   ۱۵۰ برگزاری 

معصومه)س(
در  قم  شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
جلسه شورای آرامستان های شهرداری قم، با اشاره به 
در  داشت:  اظهار  سازمان،  این  گذشته  سال  عملکرد 
این مدت 9 هزار حفره قبر یک و دوطبقه احداث شده 

است.
سازمان  اقدامات  نیارکی  موسوی  سیف الدین  سید 
جدیداالحداث،  معابر  آسفالت  احداث  خصوص  در 
مورد  را  معابر  جدول گذاری  و  روکش  معابر،  زیرسازی 
توجه قرار داد و اضافه کرد: افزون بر 2۰ هزار مترمربع 
بهشت  آرامستان  در  معابر  فرش  موزاییک  اجرای 
دارالسالم  در  نیز  مترمربع   2۵۰۰ و  معصومه)س( 

است. اجراشده 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری قم ادامه 
داد: خرید و نصب 4 المان به همراه ۵۰ نیمکت، ۱۳۵ 

مبلمان  بهبود  راستای  در  نیز  آبخوری   ۵ و  زباله  سطل 
آرامستان  بهشت معصومه)س( انجام یافته است.

آرامستان  بهداشتی  سرویس  تکمیل  وی،  گفته  به 
اداری،  ساختمان  محوطه  بهسازی  اجرای  دارالسالم، 
پروژه های  قالب  در  نیز  ساختمان  تعمیرات  و  بازسازی 

است. شده  نهایی  سازمان  گذشته  سال  بازسازی 
مجموعه  کتاب  عنوان  دو  چاپ  از  نیارکی  موسوی 
نگارش  شیوه  و  وصیت  احکام  و  اموات  استفتائات 
از  را  کشور  آرامستان های  ویژه  بار  نخستین  برای  آن 
اقدامات شاخص فرهنگی سال گذشته یاد کرد و گفت: 
مراسم   ۱۳۰ همراه  به  غبارروبی  مراسم   ۱۵۰ برگزاری 
بزرگداشت  مزار شهدای مدافع حرم،  مذهبی در جوار 
و سرباز،  مردمی سردار  پویش  راه اندازی  مقاومت،  روز 
ابومهدی  و  سلیمانی  سردار  شهید  سردیس  نصب 
ویژه  خاموش  خادمان  مستند  ساخت  و  المهندس 
سال  مهم  فعالیت های  از  قم  آرامستان های  شاغلین 

► بود.    ۱4۰۰

در جلسه شورای سازمان آرامستان های قم مطرح شد:

● تأکید بر بهبود خدمات رسانی و استفاده از ظرفیت معنوی گلزار شهدای مدافع حرم   ●
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◄   مدیرعامل شرکت مهندسی 
تفاهم  از  )متن(  نفت  توسعه  و 
میان  شده  امضا  مشترک  نامه 
مصداق  عنوان  به  روسیه  و  ایران 
گفت:  و  کرد  یاد  برد  برد-  معامله 
از  جدیدی  فصل  نامه  تفاهم  این 
روابط را میان دو کشور باز خواهد 

کرد.
با  گفتگو  در  شریفی«  »ابوذر 
میان  اخیر  تفاهم نامه  درباره  ایرنا 
گازپروم  و  ایران  نفت  ملی  شرکت 
این  امضای  افزود:  روسیه، 
اجرایی شدن  و  تفاهم  یادداشت 
در  را  مثبتی  تحوالت  می تواند  آن 
به ویژه  ایران  گاز  و  نفت  صنعت 

آورد. فراهم  گازی  میادین 
این  پیگیری  اضافه کرد:  وی 
آن  رسیدن  نتیجه  به  و  تفاهم نامه 
شرکت  اقدامات  اولویت  در  باید 
قرار  تابعه  شرکت های  و  نفت  ملی 

. گیرد
با  متن  شرکت  مدیرعامل 
صنعت  امروز  نیاز  اینکه  به  اشاره 
سرمایه گذاری  کشور،  گاز  و  نفت 
فناوری های  از  استفاده  و 
روسیه  امروز  نیاز  و  پیشرفته 
شمال-جنوب  کریدور  راه اندازی 
نفتی  فرآورده های  سوآپ  برای 
این  کرد:  امیدواری  ابراز  است، 
در  موثری  گام  بتواند  تفاهم نامه 

باشد. طرفین  اهداف  تحقق 
این  مدد  به  شد:  یادآور  وی 
کشور  مشترک،  همکاری های 
عواید  از  بهره مندی  بر  عالوه 

گاز  نفتی،  فرآورده های  انتقال 
کشورهای  از  خام  نفت  حتی  و 
دریای  به  خزر  دریای  حاشیه 
از  می تواند  آزاد،  آب های  و  عمان 
توسعه  برای  الزم  سرمایه گذاری 
بخصوص  گاز  و  نفت  میادین 

شود. بهره مند  مشترک  میادین 
در  البته  تصریح کرد:  شریفی 
قراردادهای  است  الزم  راستا  این 
و  شده  آسیب شناسی  موجود 
متناسب  الزم  تغییرات  انجام  با 
توسعه،  مورد  میادین  شرایط  با 
تجارب  و  فناورانه  قابلیت  از 
بین المللی  معتبر  شرکت های 

شود. استفاده  روسی 
امضای  با  ایرنا،  گزارش  به 

میلیارد   4۰ مشارکت  تفاهم نامه 
نفت  ملی  شرکت  میان  دالری 
روسیه،  گازپروم  شرکت  و  ایران 
توسعه  مسیر  در  بلندی  گام 
تامین  و  ایران  گاز  و  نفت  میادین 
ال ان جی،  پروژه های  مالی 

غیره  و  مشعل  گازهای  جمع آوری 
شد. خواهد  برداشته 

این  مفاد  شدن  اجرایی  با 
به  منتهی شدن  و  تفاهم نامه 
می شود  پیش بینی  قرارداد، 
برای  دالر  میلیارد   2۵ به  نزدیک 
تکمیل  و  گازی  میادین  توسعه 
جمع آوری  و  ال ان جی  پروژه های 
میلیارد   ۱۵ و  مشعل  گازهای 
نفتی  میدان   6 توسعه  برای  دالر 

میادین  که  شود  گرفته  نظر  در 
تیمور  آب  چنگوله،  آذر،  کرنج، 
میادین  این  جمله  از  منصوری  و 

. هستند
»محسن  گفته  به  حال  عین  در 
شرکت  مدیرعامل  خجسته مهر« 

تا  شده  مقرر  ایران،  نفت  ملی 
مفاد  اجرایی شدن  سرعت  به 
رسیده  امضا  به  که  تفاهم نامه ای 
صورت  در  و  شده  پیگیری  است، 
با  ایران  نفت  ملی  شرکت  موافقت 
طرف  اقتصادی  و  فنی  پیشنهاد 
گازپروم(،  )شرکت  سرمایه گذار 
موردنظر  توسعه ای  قراردادهای 
همکاری های  متضمن  که 
► شود.    امضا  است،  بلندمدت 

برای  رییس جمهور  راهبردهای  به دنبال     ◄
اساسی،  قانون   44 اصل  سیاست های  تحقق 
گسترش  و  سمند  سرمایه گذاری  شرکت های 
درصد   ۱۳.77 ایران خودرو  سرمایه گذاری 
بلوکی  به صورت  را  ایران خودرو  شرکت  سهام 
با  شرایط  واجد  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  به 

می کنند. واگذاری  ضوابط  رعایت 
الله  آیت  گذشته  سال  ماه  اسفند  اواسط  در 
کشور  جمهور  رییس  رئیسی،  ابراهیم  سید 
از  بازدید  به  اقدام  غیرمنتظره  صورت  به 
خودرو  ایران  شرکت  تولید  خط  و  پارکینگ ها 
مسائل  و  مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  و  کرد 

گرفت. قرار  تولیدی  شرکت  این 
کارخانه  از  جمهور  رییس  بازدید  دنبال  به 
دستور  در  مهم  دستور  هشت  خودرو،  ایران 
مهم  قدم های  طریق  این  از  تا  گرفت  قرار  کار 
بازار  وضعیت  بهبود  راستای  در  نخست  و 
این محورهای  از  برداشته شود که یکی  خودرو 
به  رئیس جمهوری  ماده ای  هشت  دستورالعمل 
واگذاری سهام دولتی شرکت های  وزیر صمت، 
بود. ماهه   6 زمانی  بازه  در  بزرگ  خودروسازی 

سهام  واگذاری  برای  موانع  رفع  شناسایی 
بزرگ خودروسازی  شرکت های  دولتی 

مهمی  دستورالعمل  چنین  اعالم  به  توجه  با 
روزهای  نخستین  در  جمهور،  رییس  سوی  از 
منطقی«  »منوچهر  جاری  سال  اردیبهشت ماه 
معدن  وزارت صنعت،  معاون صنایع حمل ونقل 
این  در  شده  انجام  مهم  اقدامات  از  تجارت  و 
این  در  الزم  موانع  گفت:  و  داد  خبر  زمینه 
آن ها  رفع  حال  در  و  شناسایی شده  خصوص 

 6( نظر  مورد  زمانی  دوره  در  بنابراین  هستیم؛ 
افتاد. خواهد  اتفاق  این  ماهه( 

سهام  واگذاری  برای  مهم  سندی  تدوین 
خودروسازها

نخستین  در  اقداماتی،  چنین  دنبال  به 
و  معدن  صنعت،  وزیر  ماه  خرداد  روزهای 
انجمن  با اعضای هیات مدیره  تجارت در دیدار 
کشور  سازان  قطعه  و  نیرومحرکه  همگن  صنایع 
خودروساز  دو  سهام  واگذاری  برای  گفت: 
در  سندی  و  انجام شده  برنامه ریزی ها  کشور 
اهلیت  آن  اساس  بر  که  است  تدوین  دست 
شروط  مهم ترین  به عنوان  سهام  این  خریداران 

شد. خواهد  گرفته  نظر  در 
دغدغه  خودروسازها  سهام  واگذاری 

مجلس نمایندگان  و  وزیر   مشترک 
حاجی حسینی«  جواد  »محمد  همچنین 
معاون حقوقی وزارت صمت در حساب توئیتری 

شرکت های  سهام  واگذاری  نوشت:  خود 
)خودسهام داری(  خودروسازان  زیرمجموعه 
صمت  وزارت  برنامه های  محوری ترین  از  یکی 
ابتدا  از  که  است  صنعت  این  تحول  مسیر  در 
بود. نمایندگان مجلس  و  وزیر   دغدغه مشترک 

روند  به  مربوط  آیین نامه  ادامه داد:  وی 
اهلیت،  براساس  خودروسازان  سهام  واگذاری 
تخصص و تعهد خریداران در حال نهایی شدن 

است.
سهام  فروش  برای  صمت  وزارت  اهداف 

دولتی
جمهور  رییس  راهبردهای  راستای  در 
تحقق  و  شفاف  خصوصی سازی های  برای 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اهداف 
دولتی،  سهام  فروش  برای  صمت  وزارت 
گسترش  و  سمند  سرمایه گذاری  شرکت های 
درصد   ۱۳.77 ایران خودرو  سرمایه گذاری 
بلوکی  به صورت  را  ایران خودرو  شرکت  سهام 
با  شرایط  واجد  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  به 

می کنند. واگذار  مقررات  و  ضوابط  رعایت 
آمادگی  اعالم  برای  می توانند  متقاضیان 
احراز  برای  مربوط  فرم های  تکمیل  و  خرید 
امروز  از  تخصصی،  اهلیت  و  عمومی  صالحیت 
به  روز   ۱۵ مدت  به  مردادماه(  دوم  )یکشنبه، 
مراجعه  ایران خودرو  اقتصادی  و  مالی  معاونت 

. کنند
سهام  واگذاری  و  عرضه  ویژه  شرایط 
قانونی  فرآیند  تکمیل  از  پس  ایران خودرو 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  طریق  از 

► شد.   خواهد  اطالع رسانی 

کارشناس  رحیمی،  محمدطاهر     ◄
آقای  که  است  عجیب  حقیقتًا  گفت:  اقتصادی 
آمارهای  جزئیات  کنار  از  بی دقت  کاماًل  همتی 
عبور  دولت  در  مرکزی  بانک  ماهانه  منتشرشده 
می کنند و روایت و تحلیل بعضًا غلط و ناقص از 

می دهند. ارائه  آمارها 
اقتصادی،  کارشناس  رحیمی،  محمدطاهر 
بانک  سابق  رئیس کل  اظهارنظر  به  واکنش  در 
پولی  پایه  کاهش  بردن  سوال  زیر  در  مرکزی 
ارائه شده  ماهانه  رسمی  آمارهای  طبق  گفت:  
است  ذکر  به  الزم  )البته  دولت  مرکزی  بانک  در 
سال   ۳ در  اقتصادی  آمار  انتشار  متأسفانه 
مدت  به  مرکزی  بانک  بر  همتی  آقای  ریاست 
حدود ۱8 ماه تا سال 99 ممنوع بود( به منظور 
کنترل پایه پولی و متعاقبًا کاهش قدرت بانک ها 
و  نقدینگی  رشد  اصلی  عامل  که  پول  خلق  در 
سال  در  مرکزی  بانک  می باشد،  کشور  در  تورم 
۱4۰۱ تصمیم گرفت بعد از یک رفتار انبساطی 
پایه  انقباض  به   ۱4۰۰ سال  در  شدید  نسبتًا 

بیاورد. روی  باز  بازار  عملیات  در  پولی 
وی در توضیح تبعات این اقدام افزود: اقدام 
ترازوی  کفه  که  است  معنا  این  به  مرکزی  بانک 
خالص خرید و فروش اوراق بین بانک مرکزی و 
بانک ها به صورت خالص به سمت فروش اوراق 

پایه  محو  و  جذب  و  بانک ها  به  مرکزی  بانک  از 
ابتدای  ماه  سه  در  فلذا  کند.  سنگینی  پولی 
اصلی  اقالم  افزایش  وجود  با   ۱4۰۱ سال 
با  مرکزی  بانک  اما  پولی،  پایه  تشکیل دهنده 
کاهش پایه پولی از مسیر عملیات بازار باز مانع 
خرداد  در  حتی  و  شد  پولی  پایه  بیشتر  رشد 

زد. رقم  را  پولی  پایه  کاهش 
بانک  رئیس کل  برداشت  درباره  رحیمی 
کرد:   بیان  نیز  اقدام  این  از  قبل  دولت  مرکزی 
علت  می کنند  ادعا  همتی  آقای  آنچه  برخالف 
بانک  انقباضی  رفتار  پولی  پایه  کاهش  اصلی 
مرکزی در فصل اول سال ۱4۰۱ بوده است که 
آن هم بعد از رفتار انبساطی شدید سال ۱4۰۰ 
سیاست  این  مرکزی  بانک  و  است  داده  رخ 
ذخیره گیری  قدرت  کاهش  باهدف  را  انقباضی 
بانک ها  پول  خلق  قدرت  کاهش  تبعا  و  بانک ها 
تورم  کنترل  و  نقدینگی  رشد  کاهش  درنتیجه  و 

است. برده  کار  به 
به گفته این کارشناس اقتصادی، یک نگرانی 
اینجا ممکن است به وجود بیاید آن هم نگرانی 
وجود  با  بنگاه ها  گردش  در  سرمایه  تأمین  از 
این  که  است،  مرکزی  بانک  انقباضی  رفتار 
نگرانی را هم می توان با هدفمندسازی و هدایت 
اعتبارات بانکی با ابزارهایی نظیر اوراق اعتباری 

گام  اوراق  نظیر  زنجیره ای  درون  مالی  تأمین 
بانک  و  اقتصاد  وزارت  اکنون  که  نمود  برطرف 
برای  آن  پیاده سازی  و  طراحی  مشغول  مرکزی 

هستند. کشور  مهم  صنایع  برخی 
گفت  باید  پایان  در  کرد:   اضافه  رحیمی 
کاماًل  همتی  آقای  که  است  عجیب  حقیقتًا 
منتشرشده  آمارهای  جزئیات  کنار  از  بی دقت 
عبور  سیزدهم  دولت  در  مرکزی  بانک  ماهانه 
می کنند و درنتیجه منجر به روایت و تحلیل بعضًا 
غلط و ناقص از آمارها توسط ایشان می شود.  ►

معامله برد- برد ایران و روسیه با اجرای تفاهم نامه 
نفتی ۴۰ میلیارد دالری

یک اتفاق مهم در بازار برنج
قیمت جدید برنج در بازار

اعالم شد
تقی زاده: منتظر ارزانی برنج باشید

هفته  از  برداشت  فرایند  افزایش  با  دارند  اعتقاد  برنج  بازار  فعاالن 
باشیم. بازار  و  کشور  شمال  در  قیمت ها  افت  شاهد  می توانیم  آینده، 

بازار خودرو نشان می دهد  به گزارش خبرآنالین، بررسی قیمت ها در 
قیمت  تومان  هزار   ۱8۰ تا   8۰ حدود  در  برنج  کیلوگرم  هر  قیمت  که 

دارد.
آن طور که از قیمت ها برمی آید، برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه 
اشرفیه در بازار 98 هزار تومان قیمت دارد. برنج عنبربو نیز به قیمت 

8۵ هزار تومان با فروش می رود.
در این میان، برنج هاشمی معطر گیالن هر کیلوگرم 9۱ هزار تومان و 
برنج دم سیاه درجه یک ۱۳۵ هزار تومان به فروش می رود. در لیست 
و  تومان   ۵۰۰ و  هزار   9۵ قیمت  به  هاشمی  ایرانی  برنج  نیز  قیمت ها 

برنج طارم هاشمی ۱74 هزار تومان دیده می شود.
برنج ارزان می شود؟

برنج  صنفی  انجمن  عضو  تقی زاده،  حسن  اخیرا  رابطه،  همین  در 
و  هاشمی  برنج  کیلوگرم  هر  قیمت  گفته،  مازندران  استان  فروشان 
طارم درجه یک کشت اول در شمال به 9۰ تا 9۵ هزار تومان رسیده 
را  کاهش  تومان  هزار   ۳۰ تا   2۵ بین  گذشته  هفته های  به  نسبت  که 

می دهد. نشان 
هر  قیمت  گذشته  های  هفته  در  او،  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
کیلوگرم برنج هاشمی و طارم در شمال کشور به ۱2۰ هزار تومان نیز 
توانیم  می  آینده،  هفته  از  برداشت  فرایند  افزایش  با  که  بود  رسیده 

باشیم. بازار  و  کشور  شمال  در  قیمت ها  افت  شاهد 
هاشمی  و  طارم  یک  درجه  برنج  برداشت  هم اکنون  کرده،  عنوان  وی 
آغاز شده و برداشت برنج های ُپرمحصول فجر، شیرودی و ندا از اوایل 

می شود. شروع  شهریورماه 
تقی زاده به ایرنا توضیح داده، اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی 
از  تومان  هزار   8۵ تا   8۰ قیمت  با  گذشته  سال  یک  درجه  طارم  و 
عرضه  بازار  در  هزارتومان   9۵ تا   9۰ نرخ  با  و  خریدرای  کشاورزان 
می شود. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج سال گذشته فجر 67 هزار 
تومان، شیرودی ۵۵ هزار تومان و ندا ۵۰ هزار تومان با احتساب ۱۰ تا 
۱۵ درصد شکسته است که به ترتیب با نرخ های 7۵ هزار تومان، 62 
بازار شمال کشور به فروش می رسد. هزار تومان و ۵8 هزار تومان در 

بازار برنج اتفاقی مهم در 
د این میان، طبق اعالم معاون گمرک ایران ممنوعیت فصلی واردات 
این  واردات  این اساس  بر  و اجرایی نخواهد شد؛  لغو  برنج در امسال 

کاال به روال قبل ادامه دارد.
اعالم  ایران   گمرک  گمرکی  امور  - معاون  عسگری  فرود  که  آن طور 
بر  و  بازار  تنظیم  ستاد  نشست  سی امین  تصمیم  طبق  است،  کرده 
لغو  امسال  در  برنج  فصلی  ممنوعیت  جهاد  وزارت  پیشنهاد  اساس 

. شد
اول  با  امروز همزمان  برنج  واردات  لغو ممنوعیت فصلی  به گفته وی، 

ابالغ شد. اجرایی  به گمرکات  مردادماه 
در این رابطه یادآور می شود براساس بند 8 مندرجات ذیل یادداشت 
فصل  در  برنج  ترخیص  واردات،  و  صادرات  مقررات  قانون  دهم  فصل 
تا  سال  هر  مردادماه  اول  از  ممنوعیت  این  زمان  و  ممنوع  برداشت 

است. شده  تعیین  سال  همان  آبان ماه  پایان 
قبل  مدتی  از  قیمت ها،  افزایش  و  داخل  بازار  وضعیت  به  توجه  با  اما 
و  بود  جریان  در  امسال  در  واردات  ممنوعیت  لغو  برای  مذاکرات 

بودند. واردات  روند  ادامه  خواستار  واردکنندگان 
هشدارهایی  و  برنج  واردات  وضعیت  به  توجه  با  نیز  گذشته  سال  در 
لغو  مورد  در  بسیاری  رایزنی  داشت،  وجود  نرخ  افزایش  مورد  در  که 

بود. نشده  موافقت  آن  با  ولی  انجام  ممنوعیت 

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
اختصاص 8۰ هزار تن برنج و 
شکر برای ایام محرم و صفر

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در آستانه ماه محرم از اختصاص 
از محل ذخایر راهبردی کاالهای اساسی این  8۰ هزار تن برنج و شکر 

شرکت برای برپایی آیین های ایام محرم و صفر خبر داد.
اقالم  این  افزود:  راد«  سعید  »سید  کشاورزی،  جهاد  وزارت  گزارش  به 
به منظور تهیه و توزیع نذورات با قیمت های مصوب در اختیار هیئت های 

مذهبی، تکایا و دسته های سوگوار قرار می گیرد.
 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم این که این کاالها شامل 
۵۰ هزار تن برنج و ۳۰ هزار تن شکر است، اظهار داشت: توزیع اقالم 
مذکور که برای ماه های محرم و صفر در نظر گرفته شده است، به زودی 
خواهد  ادامه  صفر  ماه  پایان  تا  سوگواری  ایام  طول  در  و  می شود  آغاز 

داشت.
وی با اشاره به این که تخصیص اقالم فوق در هر استان بر عهده کارگروه 
ادارات کل غله و خدمات  اظهار کرد:  قرار دارد،  آن استان  بازار  تنظیم 
بازرگانی استان ها، مقدار تعیین شده از این کاال را به هیات های مذهبی 
که از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تبلیغات اسالمی استان 

معرفی می شوند، تحویل خواهند داد.
ایام  این  برای  اساسی  این که در طرح عرضه کاالهای  بر  تاکید  با  وی  
گران قدر، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی ۱9 هزار تومان، برنج هندی 
تومان  هزار   ۱8 شکر  و  تومان  هزار   ۱۱ تایلندی  برنج  تومان،  هزار   ۱7
تعیین شده است، خاطرنشان کرد: این کاالها از محل انبارهای ادارات 

تامین شده است. بازرگانی استان ها  کل غله و خدمات 

عرضه سنگین ارز در بازار 
توافقی؛ 86 میلیون دالر بدون 

مشتری ماند
میلیون   86 سنگین  عرضه  از  پس  مردادماه(   2 )یکشنبه،  روز   در 
مشتری  بدون  مابقی  و  رفت  فروش  به  آن  دالر  هزار   4۵ تنها  دالری 

. ند ما
به گزارش ایرنا، روز )یکشنبه( در بازار توافقی ارز، بیش از 86 میلیون 
دالر با قیمت ۳۰ هزار و 2۵۰ تومان عرضه شد، درحالی که تنها برای 
حدود 4۵ هزار دالر آن به فروش رفت و مابقی دالرهای عرضه شده، 

بدون مشتری ماند.
در  ارز  بازار  ساماندهی  برای  مرکزی  بانک  که  بود  خردادماه  اواخر   
این  به  صادرکنندگان  و  معتبر  صرافی های  صرافی ها،  کانون  با  تعامل 
شود.  راه اندازی  تقاضا  و  عرضه  توافقی  بازار  که  رسید  جمع بندی 
ارزی  متشکل  بازار  و  صرافی ها  در  ارز  توافقی  معامالت  امکان  سپس 

شد. فراهم 
توافقی  بازار  فعالیت  کار  به  آغاز  در  مردادماه(  دوم  )یکشنبه   امروز 
بازار ارز، دالر با قیمت ۳۰ هزار تومان و با حجم ۱۰ هزار معامله شد.

ریال-  معامالتی   نماد  ایجاد  با  گذشته،  روزهای  در  دیگر  سوی  از 
بازار برای  این  ارز روبل در  تامین  بازار متشکل ارزی، امکان  روبل در 

است. شده  فراهم  روسیه  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان 
مرکز  به  بازار  وضعیت  درباره  کشور  صرافان  کانون  کل  دبیر 
راه اندازی  به  شدن  نزدیک  با  گفت:  مرکزی  بانک  پژوهش های 
طبق  می شود  پیش بینی  ارزی،  متشکل  بازار  در  متفرقه  ارزهای 
بین  معامالت  از  بیشتری  حجم  توافقی،  بازار  در  ارز  معامالت  تجربه 
بازارهای  سمت  به  غیررسمی  بازار  از  ارز  مصرف کنندگان  و  فروشنده 
شود. منتقل  صرافی ها  چرخه  در  مرکزی  بانک   تحت نظر  رسمی 

بازار  در  دیگر  ارزهای  شدن  اضافه  با  افزود:  زاده  سلطانی  کامران 
و  کرد  خواهد  پیدا  کاهش  دالر  مصرف  روی  بر  تمرکز  ارزی،  متشکل 
ارزهای متفرقه پرمصرف همانند لیر ترکیه، دینار عراق و درهم  امارت 
ارز  نرخ  تعدیل  به  ارایه خدمات خواهد شد که می تواند  به هموطنان 

کند. کمک  بازار  در 
نیز  مردادماه  ابتدایی  روزهای  در  ارز  بازار  وضعیت  خصوص  در  وی 
گفت: خوشبختانه با توجه به ابالغیه های بانک مرکزی به صرافی ها، 
ارزی  نیاز  تامین  و  صادرکنندگان  ارز  عرضه  روند  تداوم  شاهد 
در  توافقی  نرخ دالر  در حال حاضر  که  به گونه ای  متقاضیان هستیم. 
کانال 29 و ۳۰ هزار تومان در نوسان محدود است و خبری از جهش 

نیست. ارز  قیمتی 
به  نسبت  نیز  غیررسمی  معامالت  فضای  که  است  حالی  در  این 
دالالن  سوی  از  نوسان  ایجاد  امکان  و  شده  محدودتر  بسیار  گذشته 
معامالت  تاثیر  تحت  ارزی،  شاخص  جهت گیری  زیرا  ندارد؛  وجود 
کرد:  تاکید  وی  داد.  قرار  کشور  سطح  مجاز  صرافی های  شبکه  در 
آرامی را تجربه می کند و پیش بینی می شود در ادامه  ارز شرایط  بازار 
عرضه  امکان  و  مرکزی  بانک  ارزی  سیاست های  به  توجه  با  روند  این 

باشد. داشته  تداوم  صرافی ها،  شبکه  به  اسکناس 

بازار خودروهای خارجی همچنان در رکود
ثبات قیمت ها در یک ماه اخیر

گذشته  هفته های  همچون  پایتخت،  در  خارجی  خودروهای  بازار  رصد 
بازار است. این  ثبات قیمت ها در  و  از تداوم رکود عمیق  حاکی 

اعالم  باال  فروشندگان  سوی  از  قیمت ها  اما  شده،  یاد  رکود  وجود  با 
می شود.

به طور مثال فروشندگان بابت هر دستگاه خودروی تیگوان )شاسی بلند 
فولکس واگن( صفر کیلومتر مدل 2۰۱8 حدود 4.2 میلیارد تومان و هر 
تومان  میلیارد  سه  از  بیش   2۰۱7 مدل  کیلومتر  صفر  سانتافه  دستگاه 

می کنند. مطالبه 
اکنون  گفت:  ایرنا  به  خارجی  خودروهای  بازار  فعال  یک  زمینه  این  در 
قیمت خودروهای داخلی نیز چند هفته ای است که ثابت مانده و حتی 
نیز  شاهین  و  کوئیک  خودروی  مدل  دو  بودن  قرعه کشی  بدون  اعالم 

است. نداشته  داخلی ها  قیمت  بر  تاثیری 
نیز  خارجی ها  قیمت  داخلی ها،  تبع  به  بیان داشت:  طواحن«  »کورش 
همچون یک ماه اخیر بدون تغییر مانده است، اما معتقدیم قیمت های 

اعالمی از سوی فروشندگان باال است.
وی، وضعیت فعلی بازار را فقط به نفع خودروهای چینی برشمرد که در 
ماه های اخیر با رشد قیمتی نیز همراه بوده اند؛ به طور مثال هر دستگاه 
داشت،  قیمت  تومان  میلیارد   ۱.۱ که  بهمن  گروه  مونتاژی  فیدیلیتی 

اکنون در محدوده قیمتی ۱.4 میلیارد تومان قرار گرفته است.
طواحن، همچنین صحبت های انجام شده پیرامون واردات خودرو و در 
دست تهیه بودن آیین نامه واردات را بی تاثیر بر قیمت ها و بازار توصیف 
کرد و افزود: در سال های گذشته و به خصوص از اواخر پارسال و ماه های 
باید گفت گوش  اما  به گوش رسید،  از سوی مسووالن  گذشته اخباری 

مردم از این حرف ها پر شده است.
تا واردات شکل اجرایی به خود نگیرد و مشخصات و  وی معتقد است: 
نمی توان  نشود،  مشخص  کرد  وارد  می توان  که  خودروهایی  مختصات 

داشت. انتظار  قیمت ها  بر  تاثیری 
واردات  شدن  مطرح  درخصوص  همچنین  خودرو  بازار  کارشناس  این 
خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر، اظهار داشت: در این محدوده قیمتی فقط 
می توان خودروهای هندی وارد کرد و خودروی اروپایی، کره ای یا ژاپنی 
در این بازه قیمتی وجود ندارد. امروز حتی قیمت خودروهای چینی که 

در بازار کشورمان حضور دارند، دست کم ۱۵ هزار دالر است   
صمت  وزارت  نقل  و  حمل  صنایع  معاون  منطقی«   »منوچهر  پیشتر 
خاطرنشان کرد:  خودرو،  واردات  آیین نامه  وضعیت  آخرین  درخصوص 
این آیین نامه اکنون در هیات دولت در دست تصویب بوده و فرایند کار 

است. انجام  حال  در  آن 
وی تاکید کرد: در این آیین نامه باید نظر همه وزارتخانه ها و دستگاه های 
مربوطه گرفته شود و سپس متناسب با آن طرح، آیین نامه اجرایی تنظیم 
شود که تالش می شود در آن از نظرات همه تشکل ها و بخش خصوصی 

نیز استفاده شود.
منطقی ادامه داد: امروز می خواهیم وارد دورانی از خودروسازی شویم 
اتفاقات  و  کرده  وارد  یا  تولید  مناسب  قیمت  با  مناسب  محصوالت  که 

بیفتد. صنعت  این  در  فناوری  نظر  از  خوبی 
نیرو  همگن  صنایع  انجمن  رییس  نجفی منش«  »محمدرضا  همچنین 
وزارت  برنامه های  از  یکی  گفت:  کشور  خودروی  قطعه سازان  و  محرکه 
داخلی سازی  هدف  با  کشور  به  اقتصادی  خودروهای  واردات  صمت، 

آنهاست. تدریجی 

خبـر خبـر

وعده رییس جمهور محقق می شود؟

واگذاری سهام ایران خودرو در گام پایانی

یک کارشناس اقتصادی:

تحلیل همتی از علل کاهش پایه پولی غلط است
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
قم  یک  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  های  پرونده  متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات 
به شرح  پرونده  در  استناد مدارک موجود  به  و  براساس گزارش کارشناسان  را 

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰28۳۱ شماره  -رأی   ۱
اکبر  علی  فرزند  شعبانی  نکوکار  مریم  خانم   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۰۵۵۵
شماره  پالک  مترمربع   8۰/4۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰47۳
و  فاطمه  و  تقی  محمد  و  ابوالفضل  و  محمد  ابو  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
موجب  به  خریداری  جواد  ورثه  قمی  وکیلی  همگی  کبری  و  ربابه  و  طاهره 
الف  قم.)م   8 دفترخانه   ۱۳۳9/۰2/۰۱ مورخ   ۵۰4۳۰ شماره  رسمی  سند 

)۱4۱46
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱794 شماره  رأی   -2
محمد  فرزند  خلیلی  خلیل  فاطمه  خانم   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۰۰8۱
پالک  ۱2۵/88مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین 
اداره  ۱۰9۳4واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک  ۱۰9۳۳/76۳ و  شماره 

 86 دفترخانه   ۱4۰۱/۰۱/۱۵ مورخ   2۵48۰ شماره  رسمی  سند  قم  یک 
 )۱4276 الف  م  قم.) 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱9۰7 شماره  رأی   -۳
علی  سیدمحمد  فرزند  جنانی  سیدرضا  آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۱676
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱4۵2 شماره  پالک  مترمربع   2۰7/6۰
 ۱۳99/۰4/۰8 مورخ   ۳۰226 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت 

 )۱4277 الف  م  قم.)   4۰ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱9۰6 شماره  رأی   -4
سه  در  حسن  فرزند  فرقدانی  حسین  آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۱67۵
 2۰7/6۰ به مساحت ششدانگ  باب ساختمان  از ششدانگ یک  دانگ مشاع 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱4۵2 شماره  پالک  مترمربع 
دفترخانه   ۱۳99/۰4/۰8 مورخ   ۳۰226 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره 

)۱4278 الف  م  قم.)   4۰
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۳۰۱9 شماره  رأی   -۵
ششدانگ  در  قاسم  فرزند  برجیان  الهه  خانم   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۰۰98

۱۰۳24 اصلی  ۳۱/۰2 مترمربع پالک شماره  یک باب ساختمان به مساحت 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع 
 ۱۳6 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  کوپائی  نوری  محمد  از  الواسطه 

 )۱4279 الف  م   (.۱۰2 صفحه 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 
عصرایرانیان(  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 

۱4۰۱/۰۵/۰۳ اول:   انتشار  تاریخ 
۱4۰۱/۰۵/۱9 تاریخ انتشار دوم :  

قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

»حصن ایمن«           

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِبیِه َعْن آَباِئِه 

َ
َضا )علیهما السالم( َعْن أ َعْن َعِليِّ ْبِن ُموَسی الرِّ

الله  )صلی  ِبيِّ  النَّ َعِن  السالم(  )علیهم  َطاِلٍب  ِبي 
َ
أ ْبِن  َعِليِّ  َعْن 

ِح  ْو اللَّ َعِن  ِإْسَراِفیَل  َعْن  ِمیَکاِئیَل  َعْن  َجْبَرِئیَل  َعْن  آله(  و  علیه 
َطاِلٍب   ِبي  

َ
أ ْبِن   َعِلِي   َواَلَیُة  َجَل   َو  َعزَّ  ُه  اللَّ »َیُقوُل  َقاَل:  اْلَقَلِم  َعِن 

َعَذاِبي«.1 ِمْن  ِمَن 
َ
أ ِحْصِني   َدَخَل   َفَمْن   ِحْصِني  

امام  از  او  و  الّسالم(  )علیهما  الرضا  موسی  بن  علی  امام  از 
از محمد بن علی  او  و  از جعفر بن محمد  او  و  موسی بن جعفر 
و او از علی بن الحسین و او از حسین بن علی و او از علی بن 
ابی طالب و او از پیامبر )صّلی الله علیه و آله( و او از جبرئیل و 
او از میکائیل و او از اسرافیل و او از لوح از قلم روایت و کرده اند 
و دوستی علی  تعالی فرمود: والیت  و  تبارک  که گفت: خداوند 
در  قلعۀ من است، پس کسی که  الّسالم(  )علیه  ابی طالب  بن 
این قلعه داخل شود، در قلعۀ من، از عذاب من ایمن است«.

حدیث  دو  الهی[  امن  قلعه  و  ]دژ  خداوند  حصن  مورد  در 
یکی  السالم(؛  )علیه  رضا  امام  از  دو  هر  که  داریم  هم  به  شبیه 
َدَخَل  َفَمْن  ِحْصِنی  ُه  اللَّ ِإالَّ  ِإَلَه  )اَل  الّذهب  سلسلة  حدیث  به نام 
َنا ِمْن ُشُروِطَها(2 و دیگری 

َ
أ ِمَن ِمْن َعَذاِبی ِبُشُروِطَها َو 

َ
ِحْصِنی أ

است. فوق  حدیث  همین 
خدا  )دژ(  حصن  توحید،  کلمه  آیا  که  است  این  سؤال  حال 
است،  او  حصن  السالم(  )علیه  علی  حضرت  والیت  یا  است، 
دیگری  و  توحید  حصن  یکی  دارد،  حصن  دو  خدا  این که  یا 
 ( رضا  حضرت  است؟  دیگری  به گونه  یا  است،  والیت  حصن 
َنا 

َ
أ َو  »ِبُشُروِطَها  فرمودند:  حدیث  این  پایان  در  السالم(  علیه 

شرط هایی  است،  خدا  حصن  که  توحید  کلمه  ُشُروِطَها«؛  ِمْن 
دارد و من یکی از آن شروط هستم؛ یعنی خوِد من که امام رضا 
والیت  که  می شوید،  خدا  حصن  وارد  شما  وقتی  یعنی  هستم، 

بپذیرید. را  من 
)علیه  رضا  امام  شخص  تنها  والیت  که  است  واضح  البته 
اثنی  ائمه  همه  والیت  مقصود،  و  نداشته  خصوصیتی  السالم( 
علی  والیت  آن ها،  اّول  که  است  بوده   ) السالم  علیهم   ( عشر 
)علیه السالم( است. پس در آن جا که حضرت فرمودند: »اَل ِإَلَه 
و دژ، به شرط والیت  این حصن، حصار  یعنی  ُه ِحْصِنی«؛  اللَّ ِإالَّ 
امامان معصوم )علیهم السالم(، مستحکم است و بدون والیت، 

ندارد. استحکامی 
پروردگارت  طرف  از  آن چه  پیامبر  »ای  آیه  در  نیز  کریم  قرآن 
اگر  و  برسان  مردم(  )به  کامل  به طور  است  شده  نازل  تو  بر 
)خطرات  از  را  تو  خداوند  و  نداده ای  انجام  را  او  رسالت  نکنی، 
کافران  جمعیت  خداوند  و  می دارد  نگاه  مردم،  احتمالِی( 
را  رسالت  تکمیل  خداوند  پس  نمی کند«.3  هدایت  را  )لجوج( 
رسول  توسط  السالم(  )علیه  امیرالمومنین  والیت  اعالم  با  فقط 
که  معنا  به این  می داند؛  ممکن  آله(  و  علیه  الله  )صلی  اکرم 
ورود  و  نمی گردد  تکمیل  والیت،  پذیرش  بدون  اسالم  پذیرش 
امامان معصوم )علیهم  پذیرش والیت  با عدم  به حصن خداوند 

است. ناممکن  السالم( 
به خود  آیه لحن خاصی  آمده است که  آیه هم  این  تفسیر  در 
آیه  این  در  می سازد،  ممتاز  بعد،  و  قبل  آیات  از  آن را  که  گرفته 
آله(  است و تنها  الله علیه و  به پیامبر )صلی  روی سخن، فقط 
ایها  )یا  پیامبر!  ای  خطاِب  با  یعنی  می کند؛  بیان  را  او  وظیفه 
که  می دهد  دستور  تأکید  و  صراحت  با  و  شده  شروع  الرسول( 
آن چه را از طرف پروردگار بر او نازل شده است، به مردم برساند. 
سپس برای تأکید بیشتر به آن حضرت اخطار می کند که اگر از 
این کار خودداری کنی، )که هرگز خودداری نمی کرد( رسالت 

نکرده ای! تبلیغ  را  خدا 
)علیه  امیرالمؤمنین  بخشی  خاتم  و  والیت  آیه  نزول  سالروز 

مبارک باد. آن حضرت  محبان  و  شیعیان  همه  بر  السالم( 
*****************

1. صدوق، محمد بن علی ، امالی، ص 235، ناشر: اعلمی، 
چاپ پنجم ، بیروت، 1400 ق / 1362 ش.

)علیه  الرضا  أخبار  عیون  علی ،  بن  محمد  صدوق،   .2
السالم( ، محقق / مصحح: الجوردی، مهدی ، ج 2، ص 135، 

ق.  1378 تهران،  اول،  چاپ  جهان ،  نشر  ناشر: 
3. مائده، آیه 67.

حدیث روز )314( 

و  غذایی  مواد  از  بعد  ها  گرانی  موج  حالی  در    ◄
نیز در  را  و درمان و سالمت مردم  اقالم اساسی، دارو 
مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان  از  یکی  است  برگرفته 
نه  آینده  در  اوضاع  بهبود  از  خبر  اسالمی  شورای 

است. داده  دور  چندان 
به گزارش روزنامه »گویه«؛ شرایط اقتصادی کشور 
و  ضعیف  و  متوسط  اقشار  معیشت  حوزه  در  خصوصا 
آنچنان  گذشته  ماه  سه  طول  در  جامعه  برخوردار  کم 
دچار تالطم شد که مشابه آن در دولت های قبل کمتر 
به چشم می آید. در حالی که از زمان دولت اصالحات 
درصد  با  نوروز  تعطیالت  از  بعد  سال  هر  ها  گرانی 
های  دولت  در  رویه  این  یافت  می  افزایش  مشخصی 
امکان  و  امروز گرفتار شوک های متعدد شد  به  تا  بعد 
دولت  دوره  در  گرچه  برد.  بین  از  را  مردم  بینی  پیش 
فراگیر  عدالت  درک  از  مردم  نیز  اصالحات  به  موسوم 
مورد  جامعه  ضعیف  اقشار  و  مانند  محروم  اجتماعی 
توسعه  اشرافی  رفتارهای  و  گرفتند  قرار  اعتنایی  بی 
اقتصاددانان  برخی  باور  به  صورت  هر  در  اما  یافت 
آن  در  به هشت درصد  نزدیک  اقتصادی  مناسب  رشد 
را  معیشتی  و  اقتصادی  های  چالش  از  بسیاری  زمان 

پوشاند. می 
بازگشت  با شعار  نژاد که  دولت عدالتگرای احمدی 
اجرای  با  بود  آمده  کار  روی  پایین  طبقات  و  مردم  به 
پرداخت  طعم  آنکه  با  ها  یارانه  هدفمندی  طرح 
اما جهش های قیمتی در  را چشاند  به مردم  مستقیم 

زد. لطمه  کار  فواید  و  نظم  به  ها  حوزه  سایر 
آغاز و گسترش تحریم ها نیز در اولین مراحل خود 
اعتدالگرای  دولت  در  نمود.  سردرگمی  دچار  را  مردم 
نتوانست  از کاالهای اساسی  ارز حمایتی  نیز  روحانی 
به حمایت از مردم و اقشار نیازمند منجر شود و ناکامی 
های جدی داشت اما در دولت سیزدهم با آغاز اصالح 
یارانه ها که ترکیبی از طرح های پیشین در قالب های 
تازه به شمار مپی رود و یک مخرج مشترک با آنها دارد 
و هدف و شعار آن برقرار هرچه بیشتر عدالت در توزیع 
و تخصیص یارانه ها عنوان می شود با گرانی های بی 
حوزه  تمامی  به  آن  گسترش  و  غذایی  مواد  در  سابقه 
های کاالیی و خدماتی در هاله ای از ابهام قرار گرفته 

بهبود  نوید  فراهانی  امیرآبادی  احمد  اکنون  است. 
اظهار  خود  مقصود  تشریح  در  و  داده  را  فعلی  روند 
و  می کرد  چاپ  اسکناس  قبل،  دولت  است:  داشته 
ارز را گران می خرید، اما دولت فعلی این کار را نکرد، 
چون ابرتورمی که در ونزوئال اتفاق افتاد، در ایران نیز 

از  را  ریالی  هزار   42 ارز  حذف  وی  می آمد.  وجود  به 
مصوبه  این  کرد:  تاکید  و  دانست  مجلس  مصوبه های 
مجلس بود، که دولت آن را اجرا کرد، از این رو باید با 
دولت همراه شویم و نگوییم که دولت همه چیز را گران 
باید مسئولیت  بیان داشت: ما  امیرآبادی  کرده است. 
را به عهده بگیریم، دولت قانونی را که مجلس تصویب 
درد  هم  دولت  دست  است،  گذاشته  اجرا  به  کرده، 
نکند چون آینده خوبی در انتظار اقتصاد کشور است.

همین  دولت  اینکه  بیان  با  همچنین  قم  نماینده 
االن ماهانه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت قبل 
نشود،  داده  بدهی  این  اگر  پرداخت می کند گفت:  را 
چاپ  قبل  دولت  در  که  پشتوانه ای  بدون  اسکناس 

می شود. تورم  نرخ  رفتن  باال  باعث  شده، 
پیش  دولت  که  اقتصادی  برنامه  این  با  گفت:  وی 
تورم  نرخ  نگیرد،  شکل  هم  برجام  اگر  حتی  گرفته، 
 ۱2 به  نیز   ۱4۰۳ سال  در  و  درصد   ۳۰ به  آینده  سال 
درصد خواهد رسید. وی یادآور شد: دولت 6۰۰ هزار 

پیش بینی  یارانه ها  هدف مندی  محل  از  ریال  میلیارد 
دهد،  انجام  را  اقتصاد  درصدی  هشت  رشد  که  کرد 
ادامه  سختی ها  جاری  سال  دی ماه  یا  آذر  تا  نهایتا 
خواهیم  تجربه  را  خوبی  اقتصادی  شرایط  ولی  دارد، 

کرد.
از  تجلیل  آیین  در  امیرآبادی  آقای  نیز  این  از  پیش 
بیان  قم  استان  کشاورزی  بخش  نمونه  بهره برداران 
انجام  بینی های  پیش  با  که  بدانند  مردم  باید  کرد: 
یافته برای تحقق رشد هشت  شده و اعتبار اختصاص 
صورت  به  تورم  کاهش  شاهد  آینده  سال  از  درصد 
بود  اقتصادی کشور خواهیم  بهبود وضعیت  و  مستمر 
و این موضوعی است که نهادهای بین المللی نیز آن را 

دادند. قرار  توجه  مورد 
دیگری  چاره  دولت  است:  گفته  قم  مردم  نماینده 
مسیر  به  کشور  اقتصاد  بازگرداندن  برای  و  نداشت 
صحیح، باید این کار را انجام می داد و دولت سیزدهم 
کار درست را انجام داد. امیرآبادی در این رابطه گفت: 
می شد  پرداخت  ترجیحی  ارز  که  زمان  آن  در  حتی 
عنوان  به  مردم  آیا  بود؟  مردم  نفع  به  آن  از  چقدر 
تومان  هزار   ۳8 کیلویی  قیمت  به  را  گوشت  مثال 
ارز  پرداخت  بود  قرار  اگر  که  حالی  در  می خریدند؟ 
گوشت  قیمت  باید  باشد  داشته  را  الزم  تاثیر  ترجیحی 

می ماند. باقی  محدوده  این  در 
وی افزوده است: البته در مجلس دو مصوبه داریم 
در این خصوص که باید اجرا شود یکی این که قیمت 
دست  به   ۱4۰۰ شهریور  قیمت  به  اساسی  کاالهای 
یارانه  پرداخت  جای  به  که  این  دیگر  و  برسد  مردم 
نقدی، کاال برگ در اختیار مردم قرار گیرد که دولت به 
این مصوبات  و اجرای  دنبال فراهم کردن شرایط الزم 

کنیم. عبور  مرحله  این  از  تا  است 
با نظارت بیشتر، اجازه  با اشاره به این که باید  وی 
مردم  داد:  ادامه  نداد،  را  قیمت ها  بی دلیل  افزایش 
می کند،  تغییر  شرایط  اما  هستند  سختی  در  اکنون 
آبرو  جا  این  در  باید  من  گفتند  جمهور  رییس  آقای 
می گذاشتم و وقتی همه به این نتیجه رسیدیم که این 
طرح به نفع اقتصاد کشور است، پس باید اجرا می شد 
و ما از آقای رئیسی به دلیل توجهی که نسبت به این 

می کنیم. تشکر  دارند  مساله 
اجرای  در  را  دولت  باید  همگان  که  حالی  در 
موفقیت آمیز برنامه های بزرگ خود یاری کنند باید به 
از نظارت  یادآوری کرد در کنار حمایت  نمایندگان قم 
نیز غافل نشوند چرا که دولت های قبل نیز همواره از 
اقدامات خود را گام های بزرگ قلمداد می کردند که 
اما شرایط در برخی مراحل  موجب تحول خواهد شد 

شد. نیز  بدتر 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  از  انتظار  رو  این  از 
تأثیر خوبی هستند؛  خصوصا نمایندگان قم که دارای 
اقتصادی  برنامه  هر  توجیه  از  قبل  مردم  از  حمایت 

► است.    

اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس       ◄
شهرداری ها  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  قم  شهر 
چالش  با  شهری  پایدار  درآمد های  کسب  در  معمواًل 
و  چیست؟  مشکل  این  رفع  چاره  هستند،  روبرو 
درآمد های  کسب  برای  را  حقوقی  راهکار های  چه 
روزبه روز  گفت:  قرارداد؟  مدنظر  توان  پایدارمی 
شهرداری ها  برای  پایدار  درآمد  کسب  راه های 
به همین  نیز  محدودتر شده است و کمک های دولت 
به  شهرداری ها  و  است  پیداکرده  کاهش  ترتیب 
به هیچ وجه  که  محدودشده اند  مردم  از  عوارض  اخذ 
و  نیست  شهری  مدیریت  هزینه های  رشد  با  متناسب 
شدن  منفی  سمت  به  شهرداری ها  مالی  تراز  هرروز 

می رود.
حاشیه  در  محرری  محسن  شهرنیوز،  گزارش  به 
شوراهای  حقوقی  کمیسیون های  روسای  نشست 
مشهد  در  استان ها  مراکز  و  کالن شهرها  اسالمی 
شورا های  حقوقی  جایگاه  نقش  خصوص  در  مقدس، 
شهری  مدیریت  توسعه  در  شهرداری ها  و  اسالمی 
یک نهاد  شورا  کرد:  اظهار  ایران  شهر های  اداره  و 
و  ضوابط  با  مستمرًا  که  است  اجتماعی  و  حقوقی 
اسالمی  شورای  اعضای  لذا  کاردارد،  سرو  مقررات 
حقوقی  قوانین  به  کاملی  اشراف  باید  نیز  شهر ها 
داشته  شهری  مدیریت  و  شورا ها  قانونی  وظایف  و 

. شند با
تخلفات،  از  بسیاری  طبیعتًا  کرد:  اضافه  وی 
شورا ها  اعضای  بین  که  چالش هایی  و  انحرافات 
خاطر  به  بودیم،  شاهد  کوچک  شهر های  به ویژه 
و  مقررات  وظایف،  با  شورا ها  اعضای  بودن  ناآشنا 
ناآشنایی  این  دلیل  به  که  است  اختیارت  حدود 
برخی اوقات ورود ها و دخالت هایی می کنند که آن ها 

می کند. مشکل  دچار  را 
شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
شورا  حقوقی  کمیسیون های  اینکه  بابیان  قم، 
شورا ها  کلی  مدیریت  و  شورا  اعضای  می شود  باعث 
از  و  کرده  حرکت  خودشان  وظایف  چهارچوب  در 
نظارت  و  سیاست گذاری  برای  ظرفیت  حداکثر 
استفاده  شهری  مدیریت  و  شورا  راهبردی  امور  بر 
کمیسیون های  نقش  ازاین جهت  کرد:  تصریح  کنند 
اجرای  و  شهری  مدیریت  توسعه  در  شورا ها  حقوقی 

وظایف و مأموریت های شورای اسالمی شهر ها بسیار 
است. حساس 

دیوان  تشکیل  تأثیر  خصوص  در  محرری، 
شهرداری ها  مشکالت  کاهش  بر  شهری  محاسبات 
شورای  مهم  وظایف  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  نیز 
شهرداری ها  مالی  عملکرد  بر  نظارت  شهر  اسالمی 
بودجه  اجرای  از  بعد  و  بودجه  حین  بودجه،  قبل 
داشته  وجود  این  برای  اکنون  که  ساختاری  است؛ 
و  حسابرسی  مؤسسات  ظرفیت های  از  استفاده 
است  مالی  مسائل  به  ورود  جهت  قانونی  حسابرسان 

است. خرج  از  بعد  نظارت  این  عماًل  که 
شهرداری ها  خرج  از  قبل  نظارت  افزود:  وی 
یک  نیز  آن  که  است  بودجه  تصویب  قالب  در  نیز 
در  و  است  بودجه  الیحه  ارائه  هنگام  کلی  نظارت 
شهر  شورای  به عنوان  دقیقی  نظارت  عماًل  میان  این 
دیوان  بنابراین  نداریم؛  شهرداری ها  عملکرد  بر 
که  باشد  مجموعه ای  می تواند  به طورکلی  محاسبات 
با اسناد  از هزینه  به ویژه قبل  بودجه  تمام مراحل  در 
را  ساختار  این  اکنون  ما  که  کند  پیدا  ورود  هزینه 
اجرا  ضعیف  بسیار  شهر  شورای  وظیفه  این  و  نداریم 
شده  مشکالت  از  بسیاری  باعث  درواقع  و  می شود 

. ست ا
قم  شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
ادامه داد: تشکیل دیوان محاسبات شهرداری ها نیاز 
را  دیوان  بتوانیم  اگر  دارد،  دولت  و  مجلس  مصوبه  به 
ایجاد ساختار گسترده ای  باعث  که  مناسبی  به شکل 
مشکالت  کاهش  باعث  می تواند  دهیم  تشکیل  نشود 
و  تخلفات  از  پیشگیری  بحث  در  به ویژه  شهرداری ها 

شود. مالی  انحرافات 
شهرداری ها  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  محرری، 
چالش  با  شهری  پایدار  درآمد های  کسب  در  معمواًل 
و  چیست؟  مشکل  این  رفع  چاره  هستند،  روبرو 
درآمد های  کسب  برای  را  حقوقی  راهکار های  چه 
روزبه روز  گفت:  قرارداد؟  مدنظر  توان  پایدارمی 
شهرداری ها  برای  پایدار  درآمد  کسب  راه های 
به همین  نیز  محدودتر شده است و کمک های دولت 
به  شهرداری ها  و  است  پیداکرده  کاهش  ترتیب 
به هیچ وجه  که  محدودشده اند  مردم  از  عوارض  اخذ 
و  نیست  شهری  مدیریت  هزینه های  رشد  با  متناسب 

شدن  منفی  سمت  به  شهرداری ها  مالی  تراز  هرروز 
می رود.

باشد  داشته  ادامه  روند  این  اگر  کرد:  اضافه  وی 
و  حقوق  پرداخت  توانایی  تنها  شهرداری ها  عماًل 
امکان  و  داشت  خواهند  را  جاری  هزینه های  و  مزایا 
را  خدمات  توسعه  و  عمرانی  هزینه های  پرداخت 

داشت. نخواهند 
قم  شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
مشکل  این  با  مقابله  برای  راه ها  از  یکی  کرد:  تصریح 
برای  قانون  که  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده 
حوزه  در  به خصوص  کرده  پیش بینی  شهرداری ها 
چهار  تبصره  و  شش  تبصره   ،۱۰۱ ماده  مانند  امالک 

است. امالک  مدیریت 
قانون  که  است  ظرفیت هایی  این  افزود:  محرری 
باید  که  است  قرارداده  شهری  مدیریت  اختیار  در 
حقوقی  کمیسیون های  روسای  نشست  در  موارد  این 
شورا های اسالمی شهر کالن شهر ها و مراکز استان ها 
شد  خواهد  برگزار  مشهد  در  هفته  این  آخر  که 
برای  پایدار  درآمد  تولید  برای  ظرفیت هایی  به عنوان 

شود. گذاشته  بررسی  و  بحث  به  شهرداری ها 
تخلفات  از  پیشگیری  راه های  خصوص  در  وی 
ماده  کمیسیون  در  احتمالی  سوءاستفاده های  و 
با  شهر ها  همه  کرد:  اظهار  نیز  شهرداری ها  پنج در 
برخی  برای  رانت هایی  که  هستند  روبرو  چالش  این 
پنج  ماده  کمیسیون  از  مجوز ها  اخذ  جهت  افراد  از 
که  باشد  این  شاید  آن  اصلی  علت  است،  ایجادشده 
را  الزم  جامعیت  باید  که  آن طور  تفصیلی  طرح های 

دارد. تغییرات  به  نیاز  مرتب  که  ندارند 
قم  شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
جامعه ای  نگاه  تفصیلی  طرح های  اگر  کرد:  تصریح 
برای  که  اقتصادی  ابعاد  و  شهری  نیاز های  به 
باشد  داشته  را  است  نیاز  سازندگان  و  ساخت وساز 
مراجعه  پنج  ماده  کمیسیون  به  دائم  نیست  نیاز  دیگر 
احتمالی  سوءاستفاده های  برای  را  فضا  و  شود 
مشکل،  این  رفع  برای  راه  مهم ترین  لذا  کند،  محیا 
به  همه جانبه  نگاه  و  تفصیلی  طرح های  بودن  جامع 
است. سازندگان  هم  و  مالکان  هم  مردم،  نیاز های 

که  است  این  هم  دوم  نکته  داد:  ادامه  محرری، 
بگیرد  تصمیمی  پنج  ماده  کمیسیون  است  قرار  اگر 

به صورت  تصمیم گیری  بلکه  نباشد  پالک  به صورت 
از  پهنه  و  منطقه  از  مجموعه ای  و  باشد  پهنه ای 
سوءاستفاده  جلوی  که  شوند  بهره مند  تصمیم گیری 

شود. گرفته  فردی 
کمیسیون  دبیرخانه  استقرار  تأثیر  خصوص  در  وی 
مراکز  و  کالن شهر ها  شهرداری های  پنج در  ماده 
حال  در  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  نیز  استان ها 
است  شده  عملیاتی  تهران  شهرداری  در  تنها  حاضر 
سایر  با  را  تهران  وضعیت  بعد  و  ماند  منتظر  باید  و 
کاهش  باعث  استقرار  این  آیا  که  کرد  مقایسه  شهر ها 
اگر  و  نه؟  یا  است  شده  شهرداری  در  سوءاستفاده ها 
پنج در  ماده  کمیسیون  دبیرخانه  بود  مثبت  کارکرد 

شود. مستقر  نیز  شهر ها  سایر  شهرداری های 
شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
ایجاد دبیرخانه دائمی  این سؤال که  به  قم، در پاسخ 
تصمیم  به  چقدر  کالن شهر ها  حقوقی  کمیسیون های 
کمک  شهری  مدیریت  لوایح  و  طرح ها  در  سازی 
امری  دائمی  دبیرخانه  راه اندازی  گفت:  نیز  می کند 
کمیسیون های  زیرا  شود،  ایجاد  باید  و  است  ضروری 
حقوقی،  تجربیات  تبادل  در  کالن شهر ها  حقوقی 
عدالت،  دیوان  و  استان ها  عالی  شورای  با  ارتباط 
حقوق  از  دفاع  شوراها،  مصوبات  ابطال  از  پیشگیری 
به  حقوقی  و  امالک  حوزه  در  به ویژه  شهرداری ها 
حقوقی  کمیسیون های  دائمی  دبیرخانه  پشتیبانی 

دارند. نیاز 
موانع  و  چالش ها  خصوص  در  همچنین  محرری، 
فاقد  امالک  و  اراضی  به  پاسخگویی  با  ارتباط  در 
مالکان  با  توافقات  مرحله  در  افزود:  نیز  رسمی  سند 
وجود  شش دانگ  سند  بزرگ مقیاس  اراضی  بخش  در 
و  تقسیم شده  خرد  قطعات  به  که  زمانی  اما  دارد، 
که  هستند  تقسیم نامه  به  نیازمند  می شوند  واگذار 
اجرای  در  را  شهرداری ها  امر  همین  و  ندارد  وجود 
نظرات  از  استفاده  با  می کند،  مشکل  دچار  پروژه ها 
و  حدود  تعیین  و  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
اما  کرده ایم،  رفع  را  مشکل  حدی  تا  ثبتی  استعالم 
موجود  چالش های  و  مشکالت  از  یکی  همچنان 
باید  که  است  سند  فاقد  اراضی  و  غیررسمی  اسناد 
این  مشهد  نشست  در  حقوقی  همکاران  همفکری  با 
► شود.      قرارداده  بررسی  و  موردبحث  موضوع 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر قم:

● تراز مالی شهرداری ها به سمت منفی شدن می رود   ●

»گویه« بررسی کرد:

● نوید نماینده قم در مجلس درباره بهبود شرایط اقتصادی     ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

یافتن نیمه گم شده با شل کردن 
سر کیسه!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
و  فامیل  افراد  پیش  سال  چند  همین  تا   ... خیر  به  یادش 
بی  اطراف شان  دم بخت  جوانان  ازدواج  برای  همسایه ها  و  در 
به نیمه گمشده شان نمی  آنها را  تا  و  منت آستین باال می زدند 
زیاد  شده  گم  نیمه  اگر  حاال  نمی شدند؛  بی خیال  رساندند، 
و  گرفتند  نمی  سخت  زیاد  نبود،  ریگالژ  خودش  نیمه  با  هم 
اما  کنند!  باالنس  را  خودشان  زندگی  طول  در  کنند  می  سعی 
در  واسطه گری  بازار  زندگی ها،  سبک   تغییر  و  زمان  گذشت  با 
این  معتقدند  خیلی ها  و  شده  کمرنگ  حسابی  و  کساد  ازدواج 

نمی ارزد. دردسرهایش  به  کار 
عقد  پنجشنبه  طرف   ... خدا  بندگان  دارند  هم  حق  البته 
هفته  یک  الاقل  مومن  داده!  طالق  دادخواست  شنبه  و  کرده 
سر می کردی بعد تقاضای طالق می دادی! بعضی ها هم که 
هستند.  کالس  با  و  الکچری  های  جشن  ویژه  به  جشن  عاشق 
حاال می خواهد جشن تولد نوه عمه اش باشد یا جشن طالق! 
یعنی طرف حاضر است دو دستی گند به زندگی اش بزند ولی 

کند!  تجربه  را  طالق  جشن 
و  و کم چرب شده  آبکی  ها  زندگی  اینکه چون  مخلص کالم 
ازدواج ها دوام و قوام درست و حسابی ندارند، عزیزان واسطه 

پردازند.  امر می  این  به  گر هم کمتر 
حاال در غیاب عمه جان ها و خاله خانباجی ها، غریبه ها در 
یا  معرف  را  خود  که  افرادی  آمده اند.  میدان  به  مجازی  فضای 
شریک  تا  کمک  می کنند  جوانان  به  و  می نامند  ازدواج  واسطه 
البته به شرطی که جوان تر هم دست به  زندگی شان را بیابند؛ 
را  کیسه  سر  خود  نیمه گمشده   شدن  پیدا  برای  و  شوند  جیب 

کنند.  شل 
مشغول  مجازی  درندشت  فضای  در  که  بزرگواران  این 
گروه ها  راه اندازی  با  ندارند،  خاصی  دستک  و  دفتر  و  هستند 
»همدلی«،  مثل  نام هایی  با  تلگرامی  و  واتساپی  کانال هایی  و 
گمشده«  »نیمه های  »همسریابی«،  ازدواج«،  و  »آشنایی 
شدت  به  ارسطو  قول  به  که  را  آنهایی  و  ازدواج  داوطلبان  و... 
ازدواجی هستند، دورهم جمع می کنند و بر اساس مشخصات 
اعتقادات  دارایی،  میزان  وزن،  قد،  شغل،  تحصیالت،  فردی، 
های  نیمه    ... و  سکونت   محل  منطقه  پوشش،  نوع  مذهبی، 
گمشده را پیدا می کنند و به هم وصل می کنند. البته ماحصل 
چنین ازدواج ها نا گفته پیداست و سر و صدای جشن طالق را 

شنید! شادی  و  سرور  جشن  صدای  از  تر  زود  توان  می 
که  گیرد  می  صورت  مالی  گردش  مختصری  هم  البال  این 
است  متغیر  گمشده  های  نیمه  های  آپشن  و  ها  آیتم  به  بسته 
طال  سکه  تا  کالس  با  های  کیس  معرفی  برای  اوقات  گاهی  و 
را  ما  دوست  آن  که  کسانی  ماندیم  ما  فقط  رود.  می  پیش  هم 
شغل  توان  نمی  تومان  میلیون  یک  با  که  کردند  می  مسخره 

هستند؟! کاری  چه  مشغول  و  کجا  االن  کرد،  ایجاد 

ر ـُ َتَلنگ

◄     تحلیلگر مسائل منطقه گفت: رئیس جمهوری 
سعی  و  می بیند  خطرناکی  وضعیت  در  را  خود  ترکیه 
و  بزند  کلید  ملی گرایانه  فاز  با  را  سناریو  یک  می کند 
در داخل و خارج، اوضاع را به نفع خود کنترل کند.
تشریح  در  منطقه  مسائل  تحلیلگر  زنگنه«  »صباح 
پیامدهای حمله ترکیه به دهوک و استراتژی آنکارا در 
کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  سوریه  و  عراق  شمال 
و  عراق  کشور  دو  هر  شمال  که  می کند  سعی  ترکیه 
سوریه را در ناامنی نگه دارد و به نوعی سیاست اتخاذ 
شده در قبرس شمالی را در این دو منطقه پیاده سازی 
ترکیه  که  اقدام هایی  تمام  اساس  این  بر  است.  کرده 
در  باید  را  می دهد  انجام  سوریه  و  عراق  شمال  در 
آنکارا  چراکه  دانست؛  منطقه  دو  این  بر  سلطه  قالب 
هر  و  بدهد  ادامه  نهایت  در  را  روند  این  می خواهد 
الحاق  خود  خاک  عمق  به  را  مذکور  مناطق  از  کدام 
یعنی  می کند؛  کار  دوسویه  ترکیه  اما  سوریه  در  کند. 
سوریه  کردهای  و  خود  میان  حائل  دیوار  سو  یک  از 
حمایت  حال  در  دیگر  سوی  از  و  می کند  تکمیل  را 
سال های  که  است  تکفیری  و  تروریستی  گروه های  از 

ریختند. زمین  به  را  بیگناه  مردم  خون  سال 
روال  همین  هم  عراق  شمال  در  داد:  ادامه  وی 
جاری است و مسٔاله نفت و هدف قرار دادن ُکردهای 
این در حالی  قرار داده است.  کار  را در دستور  عراق 
احزاب  اینکه  دلیل  به  استانبول  و  آنکارا  در  که  است 
به  دارند،  اختیار  در  را  شهرداری  اردوغان  مخالف 

جلو  خود  نفع  به  را  اوضاع  تا  می کنند  سعی  نوعی 
ببرند. اردوغان خود را در یک محور خطرناک می بیند 
و به همین دلیل سعی می کند که یک سناریو را با فاز 
ملی گرایانه کلید بزند و در داخل و خارج اوضاع را به 

نفع خود کنترل کند. در این میان باید توجه شود که 
تهدید  با  مقابله  برچسب  با  را  ُکردها  نوعی  به  ترکیه 
برای  را  چالش  این  و  می دهد  قرار  هدف  ملی  امنیت 

خود یک چالش بزرگ خطاب می کند. آنکارا به دنبال 
گذشته  از  بیش  را  ُکردی  چالش های  که  است  آن 
استفاده  آن  از  نهایت،  در  بتواند  تا  کند  برجسته 

بزند. رقم  خود  نفع  به  را  اوضاع  و  کرده  داخلی 

توجه  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
داشته باشید که ُکردهای ترکیه به نوعی در یک سری 
این  امتداد  در  و  گرفته اند  قرار  مشخص  مشکالت  از 

و  بودجه  کسری  با  هم  آن  دولت  و  ترکیه  مشکالت، 
لیر  ارزش  سقوط  و  تورم  مانند  عدیده ای  مشکالت 
که  شده  باعث  مولفه ها  تمامی  است.  شده  مواجه 
زندگی در جامعه ترکیه بسیار سخت تر از گذشته شود 
تحت الشعاع  آینده  انتخابات  در  را  اردوغان  مطمئنًا  و 
قرار خواهد داد. این در حالی است که حمالت اخیر 
که  شده  باعث  عراق  شمال  در  دهوک  شهر  به  ترکیه 
دهند  نشان  خود  از  رادیکال  عکس العمل  عراقی ها 
رادیکال  روند  این  که  می کنم  فکر  اساس  همین  بر  و 
تشدید  می تواند  و  داشت  خواهد  ادامه  ترکیه  علیه 

شود.
این  دیگر  سوی  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
ترکیه  به  عراقی  گردشگران  ورود  بر  می تواند  منازعه 
و  اوضاع  توانست  خواهد  مسٔاله  این  و  بگذارد  تاثیر 
این  توریسم  خصوص  به  و  ترکیه  اقتصادی  احوال 
عدم  دیگر  منظر  از  دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  کشور 
را  مشکل  می تواند  عراق  به  ترکیه  کاالهای  ورود 
را  کشور  این  اقتصاد  و  کند  چندان  دو  آنکارا  برای 
به  که  اینجاست  مسٔاله  اما  دهد.  قرار  ضربه  مورد 
و  عراق  مقام های  پرونده،  این  صحنه  پشت  در  نظرم 
حتی  که  گونه ای  به  هستند؛  هماهنگ  هم  با  ترکیه 
تقصیر  و  ترکیه  کشور  به  آنها  از  برخی  بیانیه های  در 
آن در بمباران شمال عراق اشاره نشده است. مضاف 
آب  و  عراق  به  هنوز  آنکارا  داشت  توجه  باید  اینکه  بر 

► دارد.      نیاز  رابطه  این  در  دجله 

ها  روس  که  واقعیت  این       ◄
باشند،  متکی  ایران  آوری  فن  به 
می  نشان  و  است  مهمی  مسئله 
سویه  یک  رابطه  یک  این  که  دهد 
نیست بویژه آنگاه که پای فن آوری 

باشد. میان  در  نظامی 
ترکیه  و  روسیه  رهبران  دیدار 
و  وحدت  نمایش  یک  ایران،  در 
که  است  نظامی  بالقوه  همگرایی 
نیرومنِد  وزنه متقابل  به عنوان یک 
اخیر  دیدار  برابر  در  ژئوپولیتیک 
اسرائیل  از  آمریکا  رئیس جمهوری 
دو  یعنی  سعودی،  عربستان  و 
رده  شرکای  که  است  کشوری 
آیند.  می  شمار  به  آمریکا  نخست 
دستور  در  سوریه  مسئله  هرچند 
کار گفت وگوها بود اما در ماه های 
برخوردار  چندانی  فوریت  از  اخیر 
توسط  هدف  این  اعالم  با  و  نبوده 
به  ایران  انزوای  پی  در  که  آمریکا 
روسیه  و  ای  هسته  برنامه  خاطر 
است،  اوکراین  به  یورش  خاطر  به 
دیگر مسائل امنیتی به اولویت این 

است. شده  تبدیل  دیدار 
یک   – ترکیه  و  روسیه  ایران، 
عضو ناتو که روابطش با این پیمان 
می   – است  خورده  دشواری  به 
های  تالش  ثمری  بی  خواهند 
چالش  یا  بازدارندگی  برای  آمریکا 
دهند.  قرار  تاکید  مورد  را  آنها  با 
زمانبندی نشست تهران هم ظاهرا 
بالفاصله  که  شده  تنظیم  طوری 
انتقاِد  مورد  شدیدا  دیداِر  از  پس 
شود. برگزار  خاورمیانه  از  بایدن 

کارشناسان می گویند که منافع 
های  سال  این  در  ایران  و  روسیه 
همراستا  ای  فزاینده  بطور  اخیر 
گراوسکی،  نیکول  است.  شده 
"از  گوید:  می  بلِفر  مرکز  پژوهشگر 
شاهد  اوکراین  جنگ  آغاز  زمان 
بسیار  توجه  روسیه  که  هستیم 
ایران نشان  با  به روابطش  بیشتری 
می دهد و اهمیت این روابط را باال 

است." برده 
امنیت  مشاور  سولیوان،  جیک 
که  کرد  ادعا  اخیرا  آمریکا  ملی 

ایران قصد دارد صدها پهپاد رزمی 
را در اختیار روسیه قرار دهد تا در 
شود.  گرفته  کار  به  اوکراین  جنگ 
امیرعبداللهیان،  حسین  هرچند 
تکذیب  ایران،  خارجه  امور  وزیر 
سالح  تامین  آماده  ایران  که  کرده 
برای روسیه می شود اما وقتی پای 
باشد،  میان  در  موضوعاتی  چنین 
توسط  اغلب  ایران  های  دیپلمات 
مسائل  بر  که  پاسداران  سپاه 
در  دارد،  اشراف  نظامی  و  امنیتی 

شوند. می  داشته  نگه  تاریکی 
قدرت  یک  به  سالح  فروش 
تحول  یک  ایران  برای  ای،  هسته 
گرانسنگ خواهد بود. دهه هاست 
های  سالح  مشتری  تهران،  که 
با  اخیرا  اما  است  روسی  و  چینی 
سرمایه گذاری بر یک برنامه بومی 
غربی  های  دیپلمات  پهپاد،  تولید 
آورده  را به هشدار  و خاورمیانه ای 

است. 
که  گوید  می  گراوسکی 
روسیه  به  ایران  که  پهپادهایی 

نوعی است که  از همان  می دهد، 
این  است.  فروخته  ها  حوثی  به 
آوری  فن  به  ها  روس  که  واقعیت 
مهمی  مسئله  باشند،  متکی  ایران 
است و نشان می دهد که این یک 
آنگاه  بویژه  نیست  رابطه یک سویه 
میان  در  نظامی  آوری  فن  پای  که 

. شد با
اردوغان،  طیب  رجب  حضور 
این  در  ترکیه  جمهوری  رئیس 
یک  بر  است  تاکیدی  هم  نشست 
حداکثر  که  خارجی  سیاست 
نمایش  به  را  دیپلماتیک  انعطاف 
که  حالی  در  ترکیه  است.  گذاشته 
دیپلماتیک،  مستحکم  پیوندهای 
تجاری و نظامی اش با غرب و بویژه 
با  روابطش  کند،  را حفظ می  اروپا 
را  اسرائیل  و  عرب  خودکامگان 
پیوندهای  و  است  کرده  ترمیم  هم 
فعال تجاری و سیاسی با ایران هم 
تنها  نه  را  روابطش  زمان  هم  دارد. 
که  هم،  اوکراین  با  بلکه  روسیه  با 
دریافت  را  ترکیه  رزمی  پهپادهای 

است. داده  ادامه  کند،  می 
در  یف  کی  و  آنکارا  مسکو، 
ملل  سازمان  با  وگو  گفت  حال 
کریدور  یک  ایجاد  شرایط  سر  بر 
در  هماهنگی  دفتر  یک  و  غالت 
با بحران  تا هم زمان  ترکیه هستند 
و  گندم  خوراکی،  مواد  در  جهانی 
شرق  کشاورزی،  محصوالت  دیگر 
اروپا را از گذر دریای سیاه به دیگر 
ظاهرا  کنند.  ارسال  جهان  نقاط 
پوتین و اردوغان در این باره هم در 
اند. کرده  وگو  گفت  تهران  نشست 

خواهان  همچنین  ترکیه 
اقدام  برای  مسکو  سبز  چراغ 
های  گروه  و  کرد  رزمندگان  علیه 
شمال  در  آنها  به  وابسته  سیاسی 
روسیه،  که  جایی  است؛  سوریه 
و  آمریکایی  نیروهای  سوریه، 
مسلح  های  گروه  از  دیگر  بسیاری 
منطقه  این  بر  سلطه  تقالی  در 

. هستند
 / گاهی  درآ برزو  نویسنده: 

► ایرانی       دیپلماسی 

زنگنه در گفت وگو یی تشریح کرد:

● چراترکیه به دنبال ناامنی در شمال عراق و سوریه است؟   ●

ایندیپندنت  :

● فروش سالح به روسیه، تحولی گرانسنگ برای ایران   ●

به  را  نئو-امپریالیستی  دیدگاه  بایدن      ◄
آورد خاورمیانه 

»سفر اخیر جو بایدن به خاورمیانه توسط سیاست 
سفر  این  آن ها،  نظر  به  شد.  تحسین  آمریکا  خارجه 
روابط  سیاسی  واقع گرایی  درک  و  فهم  در  ریشه 
بی ثبات کننده  تاثیرات  توسط  که  داشت  بین الملل 
جنگ در اوکراین، منافع ملی آمریکا و حقایق قدرت 

گرفت.« شکل  خاورمیانه  در 
این  اما  نوشت:  تحلیلی  در  آی  ایست  میدل 
خصوص  به  منطقه،  مردم  نظر  با  کلی  به  دیدگاه 
بایدن،  جو  سفر  است.  متفاوت  مدنی  جامعه  فعاالن 
دخالت  توسط  عمیقا  که   – آمریکا  رئیس جمهوری 
به  را  خاورمیانه  معاصر  تاریخ   – گرفت  شکل  اروپایی 

موضع اولیه و پیشین خود بازگرداند. این سفر بایدن 
منطقه  بر  غرب  جدید  امپریالیستی  سلطه  یک  شامل 
"آنگلو- توسط  فتح جهان عرب  به  بود؛ درست شبیه 
فرنچ" )انگلیس و فرانسه( که در یک قرن پیش اتفاق 

افتاد.
سازی  شهرک  از  آشکاری  حمایت  سفر  این  در 
محلی،  دیکتاتورهای  با  دیدار  اسرائیل-استعماری، 
اقتصادی  توسعه  درخصوص  اعتماد  غیرقابل  تعهد 
وجود  دموکراسی  مسئله  پیرامون  پرصدایی  سکوت  و 

سرافکندگی  و  تحقیر  این  بایدن،  سفر  حین  داشت. 
که توسط بسیار از عرب ها و مسلمانان احساس شد، 

بود. آشکار  و  ملموس 
امپریالیسم  و  استعمارگری  قبیل  از  واژه هایی  آیا 
به طور کلی در اینجا غلط هستند؟ برای پاسخ به این 
و  استعمارگری  اخالقی  نقد  اصل  باید  نفر  یک  سوال 
امپریالیسم را یادآوری کند. این پروژه اروپایی از نظر 
امپریالیستی  قدرت های  زیرا  بود  اشتباه  اخالقی 
که  کردند  ایجاد  را  اقتصادی  و  سیاسی  برنامه های 
کنترل  تحت  مردمان  دموکراتیک  و  انسانی  حقوق 
نفع  به  طبیعی  منابع  از  حال  عین  در  و  نفی  را 

می کرد. بهره برداری  غرب  اقتصادهای 
بایدن  خاورمیانه  سیاست  به  شبیه  تصویر  این  آیا 

سلطه  از  علنا  بایدن  رئیس جمهور  اگرچه  است؟ 
انجام  به  او  اما  نکرد  حمایت  جدید  امپریالیستی 
ورود  به محض  بایدن  نزدیک شد.  دادن چنین کاری 
بارها  او  که  کرد  خاطرنشان  اسرائیل  فرودگاه  در 
و  است  کرده  بازدید  اسرائیل  از  اخیر  سال   ۵۰ در 
نیست  الزم  بودن  صهیونیست  "برای  افزود  همچنین 

باشید." یهودی 
که  جایی   – آمریکا  در  او  اظهارات  این  حالیکه  در 
– چندان بحث برانگیز نشد،  اسرائیل حمایت می شود 

صهیونیسم  که  مسلمانان  و  عرب ها  توسط  قطعا  اما 
توجه  مورد  می شناسند،  قربانیانش  دیدگاه  از  را 
که  کرد  حمایت  کسی  از  صراحتا  بایدن  گرفت.  قرار 
توسط  و  رانده  بیرون  خود  خاک  از  را  فلسطینی ها 
شناخته  آپارتاید  رژیم  عنوان  به  بشری  حقوق  جوامع 

می شود.
قیاس  بیت المقدس،  به  نسبت  بایدن  سیاست 
مربوط به مسئله استعمار را زنده نگه می دارد. دولت 
ترامپ،  دونالد  بحث برانگیز  سیاست  صریحا  بایدن 
جابجایی  بر  مبنی  آمریکا  سابق  رئیس جمهوری 
است؛  پذیرفته  را  بیت المقدس  به  آمریکا  سفارت 
بین المللی  قوانین  از  سرپیچی  منزله  به  که  اقدامی 

شد. تلقی 
غیرقانونی  شهرک سازی  که  حالیست  در  این  و 
شدن  گسترده  به  اشغالی  باختری  کرانه  در  اسرائیل 
بایدن طی سفرش  که  واقعیتی   – ادامه می دهد  خود 
آن شکست خورد. بردن  زیر سوال  و  انتقاد  به  نسبت 

طرح  اجرای  آشکارا  و  گاه  ناخودآ بایدن  درواقع 
 – اسرائیل  درگیری  به  را  امپریالیسم  و  استعمار 
خانواده  پیشینه  گفت:  وی  داد.  تعمیم  فلسطین 
با  پیشینه دیرینه ای  ما  و  آمریکایی است  ایرلندی  من 
بریتانیا و نگرش و رفتار آن ها نسبت به کاتولیک های 
بی شباهت  اساسا  که  داریم  سال   4۰۰ طی  ایرلندی 

نیست. فلسطینی  مردم  به 
ایرلندی  شاعر  هینی،  شیموس  از  شعری  بایدن 
تالشی  و  ماندال  نلسون  به  هینی  آن  در  که  کرد  نقل 
است.  کرده  اشاره  جنوبی  آفریقای  در  آپارتاید  علیه 
این رئیس جمهور آمریکا این اشعار را "درخور ادبیات 
ایرلند خواند که همچنین می تواند مناسب  کالسیک 

باشد." هم  فلسطینی ها 
با دیکتاتورهای عرب همچنین شامل  دیدار بایدن 
به  نسبت  بایدن  که  آنجایی  از  شد.  نئو-امپریالیسم 
وعده  وی  ماند،  متعهد  کنونی  استبدادی  وضعیت 
این  شد.  نخواهد  دور  خاورمیانه  از  آمریکا  که  داد 
گزارش ها  از  بسیاری  توسط  او  ورود  از  پیش  دیدگاه 
که  می دادند  نشان  که  گزارش هایی  شد؛  تایید 
توافقنامه های  جدید،  امنیتی  تضمین های  آمریکا 
اسرائیل  با  هوایی  دفاع  منطقه ای  مشارکت  و  دفاعی 

می دهد. ارائه  فارس  خلیج  دولت های  به  را 
صدق  هم  اقتصاد  راجع به  همچنین  امپریالیسم 

حفظ  در  مهم  عامل  یک  نفت  حالیکه  در  می کند. 
غرب  است،  خاورمیانه  در  بزرگ  قدرت های  منافع 
نفت  خرید  به  کمتری  وابستگی  گذشته  به  نسبت 
اطمینان  که  است  مهم  بسیار  اما  دارد.  منطقه  از 
از  عربی  کشورهای  توسط  که  سودی  شود  حاصل 
فروش نفت به دست می آید، مجدد در اقتصاد آمریکا 
و  تسلیحات  فروش  می شود.  سرمایه گذاری  اروپا  و 
و عرب،  بانفوذ غربی  بین حاکمان  آن  روابط متعاقب 

است. معادله  این  کلید 
متحده  ایاالت   ،2۰2۰ و   2۰۱۵ سالهای  بین 
تسلیحات  دالر  میلیارد   64 از  بیش  که  کرد  توافق 
دفاعی  و  امنیتی  توافقنامه های  بفروشد.  ریاض  به 
آن ها  درخصوص  عربی  مستبدان  با  بایدن  که  جدید 
افزایش  را  ارقام  و  آمار  این  حتما  می کند،  مذاکره 

داد. خواهد 
فارس  خلیج  سرمایه گذاری  فرصت های  و  ثروت 
غرب  سیاسی  و  تجاری  منافع  طمع  مورد  شدت  به 
است و این مسئله در سفر محمد بن سلمان، ولیعهد 
از  قبل   2۰۱8 سال  در  متحده  ایاالت  به  سعودی 
پست  واشنگتن  ستون نویس  خاشقجی،  جمال  قتل 
فرش  با  ولیعهد  رسید.  اثبات  به  سعودی  منتقد  و 
شخصیت های  با  مالقات  جمله  از  بی سابقه ای  قرمز 
اقتصادی  سیاسی،  حوزه های  در  آمریکایی  برجسته 
به  اقتصادی  منافع  درواقع،  شد.  مواجه  فرهنگی  و 
کمک  خاورمیانه  در  غربی  امپریالیسم  شکل گیری 
یک  غرب  حامی  و  دوست  دیکتاتورهای  و   – می کند 

هستند. منافع  این  تقویت  جهت  کلیدی  فاکتور 
گفته  پاکستانی  فقید  نویسنده  احمد،  اقبال 
او  می کنیم."  زندگی  بدی  زمانه  در  "ما  است: 
پایان  به  منتهی  خاورمیانه  وضعیت  درخصوص 
تاریخ  تاریک  عصر  نوشت:  درستی  به  بیستم  قرن 

است. سرسپردگی  و  تسلیم  عصر  مسلمانان، 
است  شده  تاریک تر  تصویر  این  جدید،  قرن  در 
به  مایوس کننده  آینده  درخصوص  پیش بینی  و 
انگیزه های  به  شما  اگر  خصوص  به  می رسد،  نظر 
دموکراسی  با  منطقه  این  در  که  مردمی  سیاسی 
همزاد  می کنند،  نرم  دست وپنجه  بشر  حقوق  و 
که  است  نتیجه گیری  تنها  این  کنید.  پنداری 
دیدگاه  و  خاورمیانه  به  بایدن  جو  سفر  از  می توان 

► ایسنا     کرد./  برداشت  نئو-امپریال 
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◄      موسوی: شهر متعلق به تمامی طبقات 
گروه های  که  است  جایی  شهر  است.  اجتماعی 
مختلف انسانی و اجتماعی در آن اسکان دارند و 
امکان زیست تمام اصناف و طبقات در آن وجود 
دارد. شهر در مفهوم نو و مدرن، فضایی اجتماعی 
است که به تعبیر »پیر بوردیو« جامعه شناس یک 
میدان عام را برای تمام اصناف و طبقات تدارک 
می بیند و در عین حال دارای میدان های متعدد 
و خاص است. یعنی شهر هم یک فضای عمومی 

و هم یک فضای خصوصی است.
تاریخ  در  الزهرا:  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بارز  چندان  زنان  کنشگری  شهرها،  اجتماعی 
بوده اند  تاریخی در شهرها  غایبان  زنان  و  نیست 
اما امروزه شهر تمام اقشار و گروه ها را در دل خود 

است داده  جای 
انسانی  گروه های  از  اجتماعی  شهرها،  در 
آمده  شهر  به  مختلف  زمان های  طی  که  داریم 
انواع  این  بر  عالوه  کرده اند.  زیست  آنجا  در  و 
را  ناتوانان  و  معلوالن  و  مانند سالمندان  گروه ها 
شهر  از  متفاوت  مدرن  شهر  واقع  در  داریم.  هم 
در معنای گذشته است. امروزه شهر تمام اقشار 
در  است،  داده  جای  خود  دل  در  را  گروه ها  و 
اجتماعی شهرها، کنشگری  تاریخ  در  که  حالی 
تاریخی  غایبان  زنان  و  نیست  بارز  چندان  زنان 

بوده اند. شهر  در 
بیشتر  زمینه ها  برخی  در  زنان  سهم  امروزه 
زمانی  آموزش  در  که  طور  همان  است؛  شده 
زنان تشویق می شوند  امروزه  و  بودند  زنان غایب 
تا به سمت آموزش دانشگاهی و حرفه ای بروند. 
در رابطه با شهر هم باید به این نکته توجه کنیم 
اگر  شود.  تبدیل  زنان  دوستدار  شهر  به  شهر  که 
کشورهای  در  شهرها  از  بسیاری  و  ایران  در  چه 
الزاماتی  شهر  در  زنان  حضور  برای  مختلف 
فرهنگی در نظر گرفته شده است، اما باید گفت 
فضای شهر متعلق به همه گروه ها، اصناف و همه 

است. مردم 
 این روزها صحبت از این است که سهم زنان 
را دریابیم و به آن بپردازیم، چرا که در مورد توجه 
به حضور زنان در عرصه های عمومی نوعی تاخیر 
معابر  برخی  در  مثال  برای  دارد.  وجود  تاریخی 
نشده  اندیشه  زنان  تردد  برای  مناسبی  سازوکار 
برخی  یا  روشنایی  نظر  از  معابر  برخی  است. 
حضور  برای  کار  و  کسب  و  ستد  و  داد  فضاهای 
زنان مناسب نیستند. در مورد برخی فضاها مثل 
پارک ها که با عنوان دستاورد بزرگ شهرسازی در 
فضای  می شود،  شناخته  ایران  اخیر  دهه های 

ندارد. وجود  زنان  برای  امنی 
نیستم.  زنانه  پارک  گسترش  به  معتقد  من 
از  پارک های شهری  از  تعدادی  تعریف تخصیص 
مقبول  و  پذیرفته  امری  شهری  برنامه ریزی  نظر 
درست  پارک ها  همه  به  آن  تعمیم  اما  است، 
این  فضایی  و  جمعیتی  ساماندهی  مهم  نیست. 

است. پارک ها 
امروزه باید به حضور زنان در پارک ها، متروها، 
وسایل حمل و نقل و... به طور مجدد توجه شود 
تا  شهری  جامع  برنامه ریزی  در  غالب  نگاه  زیرا 
که  معنا  این  به  بوده است.  مردانه  نگاه  کنون 
مردان  عمومی  طور  به  را  جامعه  فعال  جمعیت 
تشکیل می دادند اما اکنون مشاهده می کنیم که 
جمعیت فعال را هر دو جنس یعنی هم مردان و 
زنانه  به  نسبت  البته  می دهند.  تشکیل  زنان  هم 
افراطی وجود  نگاه های  به شهرها هم  نگریستن 

مثل  اندیشمندان  از  بسیاری  مثال  برای  دارد. 
چارچوب  در  خود  مطالعات  در  آدلر«  »آلفرد 
بودند  مردانی  برنامه ریزان،  اگر  معتقدند  شهری 
توجه  زنان  حضور  به  و  داشتند  باور  را  زنان  که 

می بود. مالیمی  شهر  شهر،  داشتند، 
کم و زیاِد سهم زنان در تقسیم بندی جنسیتی 

شهر
علمی  هیات  عضو  موسوی  سیدیعقوب  دکتر 

الزهرا دانشگاه 
باید  برنامه ریزی  به نظر من سهم جنسیت در 
می شود  صحبت  جنسیت  از  وقتی  شود.  بارز 
شهر  پسران.  و  دختران  یا  زنان  و  مردان  یعنی 
جنسیتی،  نگاه  است.  جنس  دو  هر  به  متعلق 
در  جنس  دو  کردن  لحاظ  بر  مبتنی  نگاهی 
شهری  برنامه ریزی  کلی  طور  به  من  است.  شهر 
انسان محور را سیاست مطلوب شهری می دانم و 

را. آن  بودن  محور  زن  یا  مردمحور  لزوما  نه 
از  تعدادی  تخصیص  موسوی:  یعقوب  دکتر 
پارک ها از نظر برنامه ریزی شهری امری پذیرفته و 
مقبول است، اما تعمیم آن به همه پارک ها درست 
فضایی  و  جمعیتی  ساماندهی  این  بلکه  نیست 

این پارک ها است که اهمیت دارد
مشخص  باید  زنان  سهم  انسان محور  شهر  در 
نوعی  زنانه  شهر  یک  به  شهر  تبدیل  اما  باشد، 
تخیل یا یک اتوپیا بیش نیست. هیچ کجای دنیا 
آمریکا که  نیست. حتی شهرهایی در  هم چنین 
خاستگاه فمینیسم هستند هم چنین امکانی در 
آن وجود ندارد که تنها مختص زنان باشد یا زنانه 
انسان  میزان  به همان  زنان  باشد.  طراحی شده 
هستند که مردها هستند.  در واقع در مردان هم 
زنان  در  که  می شود  مشاهده  ویژگی هایی  همان 
مشاهده می شود. بنابراین، بهتر است زنان را در 
از این نظر به  و  ببینیم  شهر به عنوان یک عامل 

بدان اهمیت بدهیم. یا فضاهای مربوط  تردد 
با  ما  شهری  برنامه ریزی  در  زنان  وضعیت 
کشورهای  شهری  برنامه ریزی  در  زنان  وضعیت 

دارد؟ تناسبی  چه  مختلف 
در  حتی  بلکه  ایران  در  تنها  نه  موسوی: 
کشورهای اروپایی هم زنان در شهر غایبند. شهر 
طراحی  فرزند  دارای  زنان  یا  سالمند  زنان  برای 
این  است.  عمومی  نقص  یک  این  و  است  نشده 
بحث همان قدر که در مورد تهران مطرح است در 

است. مطرح  هم  سوئیس  شهرهای  مورد 
برای  شهر  فیزیکی  زیرساخت های  نمی گویم 
اما ضعیف است. در شهرهایی  زنان صفر است، 
مثل استکهلم یا مونیخ شاید وضعیت بهتر باشد، 
مطالعات  و  تحقیقات  گزارش ها،  اساس  بر  اما 
شهری، شهرهای مختلف در کشورهای مختلف 
هم با وجود توسعه فیزیکی در خصوص معلوالن، 
مهاجران و سایر گروه های انسانی دارای نواقص 
و مشکالتی هستند. برای مثال در شهرهایی مثل 
شیکاگو، کالیفورنیا و بالتیمور بحث تازه واردان به 
در  است.  وحشتناک  خدمات،  ارائه  نوع  لحاظ 
لندن بحث امنیت زنان بسیار جدی است. حتی 
می توان گفت که امنیت اجتماعی زنان در لندن 
یک مساله وموضوع مهم مطالعات شهری است.
آیا پروژه هایی مثل پارک های مخصوص بانوان 
ارتقای  به  زنان  به  مترو  واگن های  اختصاص  یا 

می کند؟ کمکی  زنان  دوستدار  شهر  شاخص 
به  مطلق  جنسیت نگری  با  شخصا  موسوی: 
جنسیت نگری  نیستم.   موافق  شهری  فضای 
و  مردانه  به  را  شهر  فضای  که  است  معنا  این  به 

با  را  مردان  و  زنان  خداوند  کنیم.  تقسیم  زنانه 
حدودها  و  حریم  اصول،  مبناها،  رعایت  با  و  هم 
حیات  طول  در  مردان  و  زنان  آفریده است. 
اجتماعی با هم هستند و همه جا قواعدی دارند. 
این  مهم  است.  همین طور  هم  شهر  در  بنابراین 
است که شهر را با بها دادن به سهم زنان طراحی 
آنها  برای  را  فرصت ها  از  استفاده  امکان  و  کنیم 
هم  ضوابطی  حال  عین  در  اما  کنیم.  فراهم  هم 
آرامش  و  امنیت  احساس  زنان  که  کنیم  ایجاد 
ما  اینکه  است.  هنر  یک  من  نظر  به  این  و  کنند 
مساله  صورت  ساده ترین  کنیم  فضایی  تفکیک 

است.
اموری  در  می تواند  جنسیتی  تفکیک  البته 
ارائه  و  اجناس  و  اقالم  برخی  فروش  قبیل  از 
چنین  تعمیم  اما  بگیرد  صورت  خدمات  برخی 
از نظر من مناسب  به سایر جوانب زندگی  امری 
نیست. به نظر من برخی اقدامات و پروژه ها نظیر 
تفکیک  همین  خاطر  به  دقیقا  هم  بانوان  اسنپ 
است  الزم  نکرد.  پیشرفت  زیاد  که  بود  جنسیتی 
بی طرفانه  شهری  فضای  با  رابطه  در  نگاه مان 
بهره مندی  برای  را  خدماتی  و  تسهیالت  و  باشد 
کنیم. فراهم  شهر  در  جوانان  نیز  و  مردان  زنان، 

خاصی  گروه های  به  نکردن  توجه  پیامدهای 
چیست؟ شهر  در  زنان  مثل 

حقوق  از  بحث  در  کلی  طور  به  موسوی: 
از  اعم  جامعه  آحاد  همه  گفت  باید  شهروندی 
زنان، مردان و کودکان دارای حقوقی هستند. نه 
تنها زنان و مردان بلکه حتی کودکان هم نیاز به 
امنیت هستند؛  نیازمند  فضا دارند. کودکان هم 
امری که روز به روز در حال کمرنگ شدن است. 
انجام می شود که  به نحوی  و سازها  زیرا ساخت 
کودکان  می گیرد.  کودکان  از  را  عمومی  فضای 
مکانی  برخی موسسه ها  یا  باشگاه  پارک،  از  غیر 

ندارند. گذار  و  یا گشت  تفریح   برای 
شهری  جامع  برنامه ریزی  در  غالب  نگاه 
فعال  جمعیت  چون  بوده   مردانه  نگاه  تاکنون 
اما  می دادند،  تشکیل  مردان  عموما  را  جامعه 
هم  یعنی  جنس  دو  هر  را  فعال  جمعیت  امروز 

می دهند تشکیل  زنان  هم  و  مردان 
یا  که طی 4۰  در حالی  باید گفت  عبارتی  به 
۵۰ سال گذشته، فضاهای عمومی نقش مهمی 
در اجتماعی شدن، جامعه پذیری و فرهنگ پذیری 
در  فضاها  این  نقش  امروزه  داشت،  کودکان 

شده است. کمرنگ  شدن  اجتماعی  جریان 
شهروندی زنان و همه گروه ها هم در شهر مولفه 
بسیار مهمی است. اصوال امروزه شهر در ادبیات 
و  رسالت  یک  دارای  جامعه شناسی  و  حقوقی 
ماموریت بسیار سنگین است که بسیار با شهر و 
رسالت آن در سده های گذشته تفاوت دارد. شهر 
بود  یکنواختی  و  ساده  شهر  گذشته،  سده های 
حفظ  و  ساختن  جز  ساکنین  برای  مسوولیتی  و 
دیوار امنیتی نداشت. اما امروزه این طور نیست. 
زنان  روانشناسی  و احوال و حتی  از حال  امروزه 
امکان هایی  باید  در شهر صحبت می شود. شهر 
برای سالم بودن روان زنان شهری تدارک ببیند. 
و  نادیده گیری  فراموشی،  غفلت،  نوع  هر  زیرا 
اقتصادی  مدنی،  به حقوق  نسبت  انگاری  سهل 
نتایج  به  منجر  است  ممکن  زنان  اجتماعی  و 
بسیار تلخ برای نسل های آینده شود. این مساله 
مادران  بزند.  بهم  را  اجتماعی  سازمان  می تواند 
را  بالنده ای  نتوانند نسل  ندارند  که نقش مهمی 
باید  زنان  که  حالی  در  کنند.  تربیت  آینده  برای 

دارای امکانات باشند و در این زمینه، نهادسازی 
بشود. اجتماعی 

شهر  شهری،  جامعه شناسان  از  یکی  قول  به 
سنتی  کارکردهای  که  نیست  سابق  شهر  دیگر 
هم  دینی  هیات های  حتی  امروزه  باشد.  داشته 
شناسنامه دار  و  می گیرند  مجوز  فعالیت  برای 
هستند. شهر امروز شهری نظام مند، قانون مند، 
بدون سوءتفاهم و سرکوب است. به عبارتی ساده 
شهر  از  ایران  در  باشد.  دموکراتیک  باید  شهر 
دموکراتیک با مالک دین صحبت می شود. یعنی 
شهر هم باید آزاد باشد و هم باید قواعدی داشته 
باشد. یعنی یک نوع دموکراسی متعهد باید وجود 
داشته باشد. در غیر این صورت خسرانش از نظر 
بود.  خواهد  جدی  بسیار  فرهنگی  و  اجتماعی 
بی توجهی و یکنواختی و سطحی نگری به مسائل 
منفی  پیامدهای  زنان  مثل  اجتماعی  گروه های 
و  آموزشی  گذاری  سرمایه  همه  و  داشت  خواهد 

را خواهد سوزاند. ما  تربیتی 
زنان  هویت  روی  می تواند  شهری  فضای  آیا 

باشد؟ تاثیرگذار 
معما  یک  هنوز  هویت  و  شهر  رابطه  موسوی: 
شهرها  است  مدعی  که  داریم  ادبیاتی  ما  است. 
اما  می گذارند،  تاثیر  شخصیت  و  ذهنیت  روی 
است.  را می کنند، سوال  کار  این  که چطور  این 
انجام  حال  در  مطالعاتی  زمینه  این  در  تازگی  به 
هویت  متروپل ها  و  کالن شهرها  واقعا  که  است 
اما  می بخشند.  تحقق  چقدر  را  شهروندان 
شده ای  منتشر  پیمایشی  تحقیق  من  متاسفانه 
در این زمینه ندیده ام و به نظر من در تحقیقات 
شهری هم کمتر  به این موضوع توجه شده است 
اما جا دارد که این موضوع باز شود که آیا از منظر 
انسانی  هویت  و  شهر  شهری،  جامعه شناسی 

دارند؟ تنگاتنگی  ارتباطات 
شهرسازی  مفهوم  در  شهر  که  بگویم  خالصه 
چند  هر  ندارد،  را  الزم  استانداردهای  ایران  در 
داد.  وجود  آن  برای  هم  بسیاری  ظرفیت های 
جهانی  رتبه بندی  در  ایران  که  است  گفتنی 
نظر  از  ما  یعنی  ندارد.  خوبی  رتبه  هم  شهرها 
هستیم. عقب  هم  سئول  و  سنگاپور  از  شهری 

و  ملی  هویت  احساس  روی  کنونی  وضعیت 
است؟ تاثیرگذار  شکل  چه  به  زنان  تعلقات 

موسوی: تعلق به مکان در میان زنان و مردان 
گذشته  در  است.  متفاوت  درجه  و  شدت  نظر  از 
بیشتر بحث این بود که معموال زنان کمتر مایلند 
را  خود  فضای  و  فرهنگی  اجتماعی،  محیط  تا 
نگاه  نوع  این  اخیر  اما در سال های  ترک کنند. 

است. شده  متفاوت 
کشورهای  در  حتی  بلکه  ایران  در  تنها  نه 
این یک نقص  غایبند،  زنان در شهر  اروپایی هم 
تهران  مورد  در  که  همان قدر  و  است  عمومی 
به  هم  سوئیس  شهرهای  مورد  در  است  مطرح 

می آید چشم 
تاثیر  مکانی  تعلق  روی  که  متغیرهایی 
توسعه  اخیر  سال های  در  متعددند.  می گذارند 
جاذبه های  و  وسوسه ها  و  اجتماعی  شبکه های 
کاهش  نظیر  شهری  مصائب  انواع  بهتر،  زندگی 
امید و آرمان اجتماعی در شهر روی تعلق مکانی 
روی  موارد  این  خصوص  به  گذاشته اند؛  تاثیر 
و  تاثیرگذاشته  آنها  تعلق ملی  و احساس  جوانان 
تعلق  بلکه  ملی،  تعلق  تنها  نه  است  شده  سبب 
شهری، مکانی، بومی و خانه را هم در میان آنها 
کمتر کند و این موارد بحران هایی است که ما در 

مواجهیم. آنها  با  شهری  مدیریت 
متغیرهایی  سری  یک  از  شهری  فضای   
تاثیرگذار اما پنهان و ضعیف تشکیل شده است و 
در هر مقطع، دوره، زمینه و بستری در این عوامل 
است  این  شهری  برنامه ریزی  کار  دارند.  دخالت 
که در میان انواع عوامل و عناصر مختلف بررسی 
یا  آشکار  کدامیک  و  نزدیک  یک  کدام  که  کند 
پنهان هستند. کدامیک ساده یا پیچیده هستند.
جزو  اما  هستند  تاثیرگذار  فضاها  یقین  به 
مکانی،  تعلق  کاهش  در  نیستند.  اصلی  عوامل 
زمانی، عامل مکان  دارد.  نیست که نقش  مکان 
که  عاملی  اما  بود،  تاثیرگذار  مکانی  تعلق  در 
متغیرهای  می کند،  تشدید  را  مکانی  تعلق  االن 
فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 

هستند. اجتماعی  شبکه های  و  جمعیتی 
اکنون ماهواره ها نقش مهمی دارند زیرا امروزه 
ده ها کانال، شبکه و هزاران برنامه و سایت روی 
نقطه  بهترین  حتی  می کند.  کار  جوانان  ذهن 
تاثیر محرک های بیرونی  تهران هم باشید، تحت 

گرفت. خواهید  قرار 
بین  شخصیتی«  »اختالل  رفتارهای  بروز 
اعضای خانواده با استفاده افراطی از شبکه های 

مجازی 
یک متخصص مشاوره و روان درمانی، با اشاره 
اجتماعی  شبکه های  از  افراطی  استفاده  اثر  به 
اسکیزویید،  شخصیت  اختالل  بروز  در  مجازی 
گفت: امروزه رفتار اسکیزوییدی حاصل استفاده 
بین  در  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  افراطی 

می شود. دیده  زیاد  بسیار  خانواده  اعضای 
علمی  کنفرانس  در  نظری  محمد  علی  دکتر 
همزمان  مجازی"  فضای  بستر  در  "خودمراقبتی 
درباره خودمراقبتی  روز جهانی خودمراقبتی،  با 
تا  کرد:  اظهار  مجازی  فضای  در  خانواده 
در  خانواده  اعضای  از  مراقبت  به  نسبت  کنون 
منظر  از  است.  شده  توجه  کمتر  مجازی  فضای 
رونشناسی انسان گرا، رفتار اسکیزوییدی از جمله 
آسیب هایی است که امروزه اعضای خانواده ها را 

است. کرده  درگیر 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اسکیزویید  شخصیت  اختالل  درباره  شاهرود 
شخصیت  اختالل  به  مبتال  فرد  داد:  توضیح 
می کند،  سیر  خود  درونی  دنیای  در  اسکیزویید 
ارتباط او در عالم واقع با افراد و سطوح انسانی او 
کاهش پیدا کرده و در نتیجه به عواطف او آسیب 
این  اجتماعی  مراودات  همچنین  می شود.  وارد 
اصطالح  به  و  نیست  بخش  رضایت  برایش  فرد 
عامیانه می توان گفت چنین فردی در موقعیتی 

نیز قهر است. با خود  قرار دارد که گویا 
اعضای  افراطی  استفاده  به  اشاره  با  نظری 
در  و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  خانواده 
یکدیگر،  با  اعضاء  ارتباط  شدن  کمرنگ  نتیجه 
تصریح کرد: امروزه شاهد این امر هستیم که هر 
یک از اعضای خانواده با تلفن همراه خود در دنیا 
و فضای دیگری در حال محاوره با موقعیت های 
مختلف است و این امر کاهش تعامالت اعضای 
بر  اثر گذاری اعضای خانواده  خانواده و کاهش 
هرچه  دیگر  سوی  از  می کند.  ایجاد  را  یکدیگر 
کمرنگ  واقعی  فضای  در  هم  با  اعضاء  ارتباط 
اسکیزوییدی  رفتار  سمت  به  آنها  حرکت  شود، 

می شود. بیشتر 
این متخصص مشاوره و روان درمانی همچنین 
تربیتی  عملکرد  به  امروزه  که  گفت  هم  را  این 

از این رو  والدین آسیب زیادی وارد شده است و 
فرزندان آنگونه که باید در فرآیند هویت یابی خود 
می تواند  موفقیت  عدم  این  و  نمی شوند  موفق 
و  شخصیتی  هویتی،  رشدی،  اختالالت  انواع 

کند. ایجاد  آنها  در  را  روانی 
به گفته وی، امروزه علیرغم افزایش دسترسی 
آحاد جامعه به دانش روز اما توانایی والدگری در 
والدین در  و  پیدا کرده است  والدین کاهش  بین 
امکانات موجود  با  پرورش نسل جدید در قیاس 
در  گفت  می توان  حتی  و  دارند  کمتری  توانایی 

نیز دیده اند. آموزش کمتری  راستا  این 
معتقد  روان درمانی  و  مشاوره  متخصص  این 
است که در حال حاضر میزان اثر گذاری والدین 
فاصله  نیز  آن  پی  در  و  یافته  کاهش  فرزندان  بر 
بین آنها بیشتر شده و نیز والدین از فرزندان خود 

دارند. کمتری  رضایت 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
و  والدین  و  شوهر  و  زن  بین  عملکرد  شاهرود 
فرزندان را مهم ترین کارکرد خانواده عنوان کرد 
و  زن  عملکرد  ارتقاء  در  والدین  اگر  داد:  ادامه  و 
میان  عملکرد  از  و  نبوده  موفق  خود  شوهری 
والدگری  نقش  در  باشند،  نداشته  رضایت  خود 
نیز موفق نخواهند شد و از سوی دیگر زمانی که 
خانواده این عملکرد خود را از دست دهد، امکان 
خانواده  اعضای  بین  در  روانی  اختالالت  ایجاد 

داشت. خواهد  وجود 
"انزوای  درباره  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
از  افراطی  استفاده  از   حاصل  اجتماعی" 
این  فرزندان  در  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
مجازی  فضای  در  گرچه  که  افزود  هم  را  نکته 
سایرین  با  تعامل  و  بازی  به  می توانند  فرزندان 
فضای  در  اجتماعی  انزوای  دچار  اما  بپردازند 
اثرات  ترین  مهم  جمله  از  که  شوند  می  واقعی 
آن آسیب به عواطف انسانی است، به شکلی که 
هم خود فرد و هم اطرافیان او از  زندگی رضایتی 

داشت. نخواهند 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
احساس  پوچی،  احساس  امیدی،  نا  شاهرود، 
به  اقدام  نهایتا  و  خودکشی  تفکر  بیهودگی، 
اجتماعی  انزوای  اثرات  جمله  از  را  خودکشی  
این  وقتی  کرد:  بیان  و  دانست  واقعی  در فضای 
انزوا و یا رفتار اسکیزوییدی بین اعضای خانواده 
زن  روابط  در  بخش  لذت  مراودات  گیرد،  شکل 
تعامالت  تعداد  از طرفی  و  یافته  و شوهر کاهش 
در  افراطی  گیری  قرار  اثر  در  نیز  اعضاء  مثبت 
فضای مجازی کاهش می یابد. در واقع مهم ترین 
عواطف  به  آسیب  اسکیزوییدی،  رفتار  آسیب 

است. انسانی 
چگونگی   درباره  خود  سخنان  پایان  در  وی 
اعضای  بین  در  اسکیزوییدی  رفتار  با  مقابله 
سطح  ارزیابی  اهمیت  به  اشاره  با  خانواده، 
والدین  تعامالت  سطح  و  شوهر  و  زن  تعامالت 
شوهر  و  زن  هرچقدر  کرد:  تاکید  فرزندان،  و 
داشته  مثبت  تعامالت  فرزندان  با  و  یکدیگر  با 
حقیقی  فضای  در  مثبت  تعامالت  این  و  باشند 
و  فرزندان  با  و  یکدیگر  با  زوجین  ارتباط  باشد، 
اثرگذاری والدین بر فرزندان بیشتر شده و نهایتا 
کاهش  خانواده  اعضای  عواطف  سطح  به  ضربه 
می یابد. نباید فراموش کرد که سالمت خانواده را 
با آموزش ها ارتقاء داد این در حالیست  می توان 
زن  تعامالت  سطح  به  ابتدا  خانواده  سالمت  که 

► ایسنا      می گردد./  باز  وشوهری 

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
آقای   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰2۰۰۰44۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰484۵ شماره  رأی  ۱ـ 
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  از ششدانگ قطعه  در قسمتی  فرزند سیدمحمد  میری  سید رضا 
۱۰8مترمربع پالک شماره فرعی از ۱82۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند صلح 

شماره 2۵۱46 مورخ ۱4۰۱/4/2 دفترخانه ۱۰7 قم.) م الف ۱4222(   
آقای   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰۱۰۰۰۱42 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4۵8۳ شماره  رأی  2ـ 
مصطفی چراغی فرزند ابراهیم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 6۰ 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱969 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )۱422۳ الف  شاکری.)م  زهرا  از  الواسطه 
 ۳- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰۳۳2۵ مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰۱۳7۰ آقای 
 8۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمد  فرزند  قاسمی  کمال 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2۰98/8 اصلی ) طی بخشنامه سازمان قبال باقیمانده 2۰98 بوده و تغییر 
کرده است(  واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسن میره صفحه 76 

 )۱4224 الف  م  دفتر26.) 
4- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4۵۵6 مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰2۰۰۰۰28 خانم 
معصومه جعفری فرزند امام علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵7 
مترمربع پالک شماره ۱۳8 فرعی از ۱898 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره ۱۱779۳ مورخ ۱4۰۱/۱/2۰ دفترخانه 4۱ قم. ) م الف ۱422۵( 
آقای   ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰2۰۰۰۱87 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4۱6۳ شماره  رأی  ۵ـ 
سید محسن شریفی فرزند سیدهاشم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۱۳۳ مترمربع پالک شماره ۱ فرعی از 2282 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از علی احسانی طی سند قطعی 2۱4۰2 مورخ ۱۳۵6/۱۰/8 دفترخانه 2۰ قم.)م الف ۱4226( 
آقای   ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰۱9۱8 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰42۵۳ شماره  رأی  6ـ 
حسین ترابی عابدین فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
78 مترمربع پالک شماره فرعی از 2۳۰۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

ثبت دفتر الکترونیک 4۱۱۱ - ۱۳99.)م الف ۱4227( 
 7- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4۵۵8 مربوط به پرونده کالسه ۱۳99۱۱44۳۰۰۰2۰۰264۵ آقای 
اصغر جلیلی صدرائی فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 

 2۳۳4 پالک  به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی  2۳۳۳و2۳۳4  از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   7۳/۱7
بهرامی  حسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  شده  تبدیل  اصلی 

صفحه ۵6 و 29۰ دفتر ۵44 و ۵۳8. ) م الف ۱4228( 
 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰24۱۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4۵79 شماره  رأی   -8
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمود  فرزند  پرهازه  صمد  آقای 
6۰مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی پالک شماره فرعی از 2۱72 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از علی جانعلی ئی طی سند قطعی شماره ۱62۵7۵ مورخ ۱۳88/۱۱/29 

 )۱4229 الف  قم.)م   ۳ دفترخانه 
 ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰2۰۰۰2۱9 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4۵۵۵ شماره  رأی   -9
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عروجعلی  فرزند  بختیاری  اصغر  علی  آقای 
ثبت قم مالکیت متقاضی  واقع در بخش دو  از 2724 اصلی  بمساحت ۵۰ مترمربع پالک شماره ۳2 فرعی 

)۱42۳۰ الف  قم.)م   28 دفترخانه   ۱۳94/6/26 مورخ   ۵928۰ شماره  سندقطعی  طی 
 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰228۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4692 شماره  رأی   -۱۰
بنا شده بمساحت 69/۳۰  بایرامی فرزند رمضانعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  آقای قربانعلی 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱964 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )۱42۳۱ الف  م   (.۵۳4 دفتر   ۳9۳ صفحه  محمدی  گل  براتعلی  از  الواسطه 
۱۱- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4۵6۳ مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰۱2۰8 آقای 
محمد مشگینی فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۳/9۰ 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2۳۰۳ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

الواسطه از ربابه ده شیری صفحه ۵۳6 دفتر ۳42.) م الف ۱42۳2( 
۱2- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4664 مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰2۰۰۰26۱ آقای 
 72/۵6 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  نقی  فرزند  کرمی  احمد 
قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱7۵2 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

 )۱42۳۳ الف  م  94 قم.)  ۱۳97/6/27 دفترخانه  ۱47۰8 مورخ  شماره 
۱۳- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰27۳2 مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰۱۳6۵ آقای 
 82 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حمداله  فرزند  ارباب  محمد 
مترمربع پالک شماره ۱77 فرعی از ۱۵66 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از زهرا مهدوی صفحه 2۰۵ دفتر 2۳6.) م الف ۱42۳4( 
۱4- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰4224 مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۱۱۱44۳۰۰۰2۰۰۰۱۳8 خانم 
 ۵۰ بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  قسمتی  در  محسن  فرزند  مهاوی  حمیده 

مترمربع پالک شماره ۳66 فرعی از ۱94۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از حجت اله بیکی ملکی صفحه 4۱2 دفتر 226.) م الف ۱42۳۵( 

۱۵- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰46۵2 مربوط به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰۱۵6۵ آقای 
محمد حسین فرکی فرزند سبز علی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
8۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱74۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از علی اکبر قره گوزلو طی سند قطعی شماره ۳4۰۳ مورخ ۱۳9۱/۱۰/7 دفترخانه 6۱ قم.)م الف 

 )۱42۳6
 ۱4۰۰۱۱44۳۰۰۰2۰۰۱4۳۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱4۰۰6۰۳۳۰۰۰2۰۱9۵78 شماره  رأی   -۱6
آقای اکبر میقانی فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۱۵2/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از 228۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه از محمدعلی جناب زاده اردکانی طی سند قطعی شماره 72۵4۵ مورخ ۱۳8۱/۱۱/7 دفترخانه 

۱2 قم.) م الف ۱42۳7( 
۱7- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰466۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۳99۱۱44۳۰۰۰2۰۰289۳ آقای 
محمد ابراهیم سعادت خیری فرزند یوسف آقا در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده بمساحت ۱۳7/۰4 مترمربع پالک شماره فرعی از ۱96۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 

مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالحسن عالمه ) برفره(. ) م الف ۱42۳8( 
۱8- رأی شماره ۱4۰۱6۰۳۳۰۰۰2۰۰466۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۳99۱۱44۳۰۰۰2۰۰2894 خانم 
فیروزه قنبری فرزند محمدولی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت ۱۳7/۰4 مترمربع پالک شماره فرعی از ۱96۵اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالحسن عالمه ) برفره(. ) م الف ۱42۳9(
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   2 باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. )گویه و عصر آزادی(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱4۰۱/۰۵/۰۳
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱4۰۱/۰۵/۱9

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

● برای تحقق ایده شهر دوستدار زنان، آیا باید برای بانوان تسهیالتی خاص در فضای شهری در نظر گرفت؟   ●


