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دکترسقائیان نژاد بر اجرای پرقدرت 
پروژه های  شهرداری تاکیدکرد؛

رئیس سازمان اوقاف مطرح کرد؛ فرماندار قم:

 روند افتتاح پروژه های 
شهری قم تا پایان سال 

ادامه خواهد داشت

مسووالن هیات های 
مذهبی رعایت 

پروتکل ها را جدی  بگیرند

آماده سازی ۳۷۵ موکب 
توسط سازمــان اوقاف 

برای اربعین ۱۴۰۱
صفحه 3 صفحه 1 صفحه 2

صفحه 3

آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
صفحه صفحه ۱۳۱۳33 پروژه شهری قم برگزار شد پروژه شهری قم برگزار شد

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

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

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

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

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com

 استاندار: استاندار:

بسیاری از گره های استان قم در حال باز شدن استبسیاری از گره های استان قم در حال باز شدن است

عاشورا  واقعه  و  اربعین  اینکه  بیان  با  اوقاف  سازمان  رئیس      ◄
است،  سلطه  نظام  مقابل  در  اهل بیت)ع(  و  تشیع  تجمع  مهمترین 
عراق  داخل  و  ایران  داخل  در  اربعین  موکب   ۳۷۵ حدود  گفت: 

است. تجهیز  حال  در  سازمان  توسط 
رئیس  خاموشی  سیدمهدی  حجت االسالم  مهر،  گزارش  به 
مقدسه  اعتاب  امنای  همایش  در  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
در  را  مهم  مسائل  شناخت  می کنم  تقاضا  کرد:  اظهار  اسالم  جهان 
فعلی  کنیم که مسائل  توجه  باید  قرار دهید؛  این جلسه  کار  دستور 
براساس  تا  است  مسائلی  چه  اسالم  عالم  جغرافیای  و  تشیع  عالم 

کنید. تنظیم  را  خود  سال  برنامه  و  طرح  مسائل،  آن 
وحی  همان  غدیر  کرد:  تاکید  غدیرخم  واقعه  درخصوص  وی 
رسالتش  )ص(نمی گفت،  اسالم  گرامی  پیامبر  اگر  که  است  الهی 
اسالمی  حکومت های  رکن  اصلی ترین  غدیر  بود؛  نکرده  تمام  را 

دارد. تاکید  مرجعیت  و  والیت  زعامت،  بر  که  است 
مشخص  کاماًل  شد:  یادآور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 

رئیس سازمان اوقاف مطرح کرد؛

آماده سازی ۳۷۵ موکب 
توسط سازمان اوقاف برای 

اربعین ۱۴۰۱

یعنی  سلطه  نظام  چرا  که  است 
نقطه  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 
کانونی خودشان را در ضربه زدن 
کرده اند؛  متمرکز  امامت  بحث  به 
حاضر،  عصر  در  امامت  مسئله 
تزویر  و  زور  و  زر  جهان  مسئله 
است.  شده  مستکبر  جهان  و 
کسانی  آن  قرآن  آیات  براساس 
می کنند،  مبارزه  طاغوت  با  که 
امامت  بحث  عملیاتشان  محور 
امامت  بحث  زمانیکه  است؛ 
اجتماع  امور  و  نباشد  مطرح 
امامت  قدرت  و  امام  دست  در 
آن  یعنی  وهابیت  نظام  نباشد، 
صهیونیست  نظام  با  که  نظامی 
می گیرد  شکل  است،  جمع  قابل 
خدمت  در  اسالم  جهان  منافع  و 

می گیرد. قرار  سلطه  نظام 
اصلی ترین  اینکه  بیان  با  وی 
حریم  از  دفاع  برای  کانونی  نقطه 
والیت  بحث  ناب،  اسالم  و  دین 
تا  می کنم  تقاضا  گفت:  است، 
)ع(از  حسین  امام  خطبه های 
کربال  به  مکه  از  مکه،  به  مدینه 

به نظرم  و در کربال مطالعه شود؛ 
می شد  داشته  پاس  غدیر  اگر 
)ص( اکرم  پیامبر  پیام  در  و 

اتفاق  کربال  واقعه  می شد،  دقت 
جهت  همین  به  نمی افتاد؛ 
مهمترین  عاشورا  واقعه  و  اربعین 
در  اهل بیت  و  تشیع  تجمع 
در  است.  سلطه  نظام  مقابل 
طرح  در  سلطه  نظام  حاضر  حال 
اربعین فکر  به  نقشه خود راجع  و 
راجع  می کنم  تقاضا  می کند؛ 
ذکر  که  موارد  این  به  اربعین  به 
فرمائید؛  ویژه  توجه  می کنم، 
تسهیل کننده  باید  ما  همه 
اربعین  در  مردم  بیشتر  حضور 

. شیم با
با  خاموشی  حجت االسالم 
اربعین،  بحث  در  اینکه  به  اشاره 
را  مذاهب  و  ادیان  بین  تقریب 
آنتوان  افزود:  دهیم،  قرار  مدنظر 
کتاب  دو  مسیحی  نویسنده  بارا 
مجموعه  یک  است؛  نوشته 
و  )ع(  حسین  امام  پیرامون 
پیرامون  دیگری  و  او  حرکت 

اسارت  بحث  در  زینب  حضرت 
است؛ کتاب این نویسنده درباره 
صرخه  »زینب  زینب  حضرت 
آنتوان  دارد؛  نام  مسیره«  اکملت 
مراسم  در  اینکه  از  پس  بارا 
شعری  می کند،  شرکت   اربعین 
شعر  انتهای  در  و  سروده  بلندی 
پیشنهاد  بشر  جمیع  به  می گوید 
کمال،  به  رسیدن  برای  می کنم 
انتخاب  را  )ع(  حسین  امام  راه 

. کنند
موکب   ۳۷۵ آماده سازی 
برای  اوقاف  سازمان  توسط 

۱۴۰۱ اربعین 
باید  ما  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
زوار  کار  کمک کننده  و  تسهیل گر 
گفت:  باشیم،  حسینی  اربعین 
امسال  اربعین  می کنم  فکر 
باشد،  آزاردهنده  راه  گرمای 
احداث  و  بستنی  یخ،  بنابراین 
ضرورت  خنک  هوای  تونل های 
وسایل  به  را  موکب ها  باید  دارد؛ 

کنیم. تجهیز  سرما  تولید 
امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 

ایران  اینکه  به  اشاره  با  خیریه 
پاکستانی،  زوار  عبور  محل 
و  هندی  افغانستانی، 
ایران  خاک  داخل  از  آذربایجانی 
تصریح  است،  عراق  به سمت 
به  زائران  ورود  محل  از  ما  کرد: 
به سمت  خروج  مسیر  تا  ایران 
کنیم؛  خدمت رسانی  باید  عراق 
در  اربعین  موکب   ۳۷۵ حدود 
داخل ایران و داخل عراق توسط 
در  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
است؛  آماده سازی  و  تجهیز  حال 
هر  نیز  سامرا  در  خدمت رسانی 

است. داشته  افزایش  ساله 
خاموشی  حجت االسالم 
اعتاب  برنامه های  درخصوص 
گفت:  اسالم  جهان  مقدسه 
مقدسه  اعتاب  سال  برنامه  باید 
مشاهده  همه  تا  شود  بارگذاری 
اعتاب  سال  برنامه  کنند؛ 
نیازسنجی  براساس  باید  مقدسه 
و  برنامه ریزی  نظرسنجی  و 

شود. طراحی 
تجربه  انتقال  درباره  وی 

اسالم  جهان  مقدسه  اعتاب 
مثال  به طور  افزود:  یکدیگر  به 
تجربه  رضوی  قدس  آستان 
خوبی در بحث موزه داری و کتب 
به  را  آن  می تواند  و  دارد  خطی 

اسالم  جهان  مقدسه  اعتاب  بقیه 
دهد. انتقال 

امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  خیریه 
جلسه  منتظر  می دهم  پیشنهاد 
جلسات  ابزار  همین  با  و  نباشیم 
مختلف  کمیته های  مجازی 
جلسات  نتیجه  و  شود  برگزار 

حضوری  جلسات  در  کمیته ها 
شود. مطرح 

از  بازدید  است،  ذکر  به  الزم 
صحن  و  نجف  بازسازی  ستاد 
از  بازدید  )س(،  زهرا  حضرت 

بررسی  و  فتحیه  علمیه  مدرسه 
بازدید  و  آن  عمرانی  عملیات 
صحن  عمرانی  عملیات  از 
 … و  زینبیه  تل  کربال،  عقیله 
سفر  برنامه های  از  بخش هایی 
اوقاف  سازمان  رئیس  روزه  سه 
پایان  امروز  که  بود  خیریه  امور  و 

► یافت.     

واکنش دفتر آیت اهلل جوادی آملی به 
انتشار گزینشی سخنان ایشان                   
صفحه 8

شاعر و طنزپرداز برجسته کشور:

هر بار به »قمپز« دعوت شدم با عشق آمدم                        
مسئوالن کم ظرفیت شده اند                                                
صفحه 4

تلنگر - وحید حاج سعیدی

ادغام ایران خودرو و سایپا و 
بانک مرکزی!                                                
صفحه 7

ترامپ خطا کرد اما ....

یک بام و دوهوای بایدن در مذاکرات 
احیای برجام                                               
صفحه 5

همسر را از روی واکنشش هنگام عصبانیت باید شناخت، اشتباه است 

خشم  و عصبانیت»باروت« زندگی مشترک 
است ؟                                            
صفحه 6

گزیـده خبـرها



سفر  برکت  به  گفت:  قم  استاندار      ◄
و  زیرساخت ها  به  قم  به  رئیس جمهور 
از  بسیاری  و  شده  ویژه  توجهی  مشکالت 
است. شدن  باز  حال  در  استان  گره های 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شاهچراغی  محمدتقی  سید  قم، 
در  رهبری  نهاد  دفاتر  نمایندگان  با  دیدار 
جواد)ع(  امام  سالن  در  که  دانشگاه ها 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری 
اینکه بار سنگینی از مطالبات مردمی روی 
تالش  تمام  کرد:  اظهار  است،  زمین مانده 
راستا  این  در  استانداری  مجموعه  همت  و 
مؤثر، موضوع  و  اقدامات مفید  با  است که 
مقام  تأکید  مورد  که  را  جامعه  در  امید 
ببریم. پیش  را  است،  نیز  رهبری  معظم 

 500 و  هزار  حدود  اینکه  بیان  با  وی 
استانداری  فعلی  مجموعه  در  تصمیم 

در  کرد:  عنوان  است،  شده  اخذ  قم 
داده ایم  تشکیل  را  تیمی  استانداری 
و  کرده  دنبال  را  تصمیم ها  این  تمام  که 
قرار  وضعیتی  چه  در  هرکدام  که  می دانند 

دارد.
در  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار 
موضوع  هیچ  قم  استانداری  مجموعه 
حتی  کرد:  مطرح  نداریم،  زمین مانده ای 
اگر در جمعی تصمیمی اخذ نموده و پس 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  الزم  مطالعات  از 
عملیاتی  را  آن  نمی توان  مختلف  دالیل  به 
به  نتیجه  که  است  این  بر  دستور  کرد، 

برسد. جمع  آن  اطالع 
وی با تأکید بر اینکه با همکاری جمعی 
برداریم،  را  بلندی  قدم های  می توانیم 
خاطرنشان کرد: حدود 95 درصد جمعیت 
هستند  ساکن  قم  شهر  خود  در  استان 

بافت  در  نیز  آن ها  از  بسیاری  متأسفانه  و 
فرسوده زندگی می کنند که پس از گذشت 
فرسوده  باف های  وضعیت  هنوز  سال ها 

است. نشده  تکلیف  و  تعیین 
به  رئیس جمهور  سفر  شاهچراغی 
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  استان 
این سفر برکت های بسیاری داشته است و 
خوشبختانه بسیاری از گره های موجود در 

است. شدن  باز  حال  در  استان 
زیرساخت ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سفر  در  کالن  موضوعات  از  برخی  و 
قرارگرفته  توجه  مورد  رئیس جمهور 
و  قم  هویت  موضوع  کرد:  تصریح  است، 
امروز  توانمندسازی دو موضوعی است که 

شود. پرداخته  آن  به  ویژه  به طور  باید 
از  برخی  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
ظرفیت های  از  استفاده  با  مردم  مشکالت 

معصومه)س(  حضرت  مقدس  آستان 
برطرف خواهد شد، یادآور شد: نگاه مردم 

مقدس  آستان  به  باید  حرم  مجاورین  و 
► باشد.      مردم  حامی  به عنوان 
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ساکنان قمرود همچنان سراب 
می بینند

وعده های  رغم  به  قمرود  منطقه  به  آبرسانی  کیلومتری   ۱۴ طرح 
است. مانده  تمام  نا  همچنان  مسئوالن 

از کش  ۹۶ آغاز شده پس  از سال  به منطقه قمرود که  آبرسانی  طرح 
و قوس های فراوان و قول های بر زمین مانده به ۵۰ متری این منطقه 

است. رسیده 
کیلومتری   ۱۴ طرح  این  استانی  مسئوالن  وعده  آخرین  اساس  بر 
قرار بود خرداد ماه امسال به بهره برداری برسد اما مردم این منطقه 

هستند. مسئوالن  وعده  تحقق  انتظار  چشم  همچنان 
این طرح که حدود ۶ سال است آغاز شده است قرار است آب شرب 

۱۸ روستا با حدود ۱۳ هزار نفر را تامین کند.
رفته  دیگر  جای  به  پروژه  این  اعتبار  گوید:  می  طرح  این  پیمانکار 
که  من  انتقال  خط  مطالبات  بود  قرار  و  بود  آمده  اعتباری  است،  
پرداخت  است  تومان  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد   ۱ حدود  ماه  اسفند  از 

ریخت. هم  بر  چیز  همه  اما  شود، 
در حال حاضر و به رغم همه این مشکالت حدود ۶۰ متر از این طرح 
از زیر ریل  انتقال آب  انتظار مجوز عبور خط  باقی مانده است که در 

راه آهن است.

دستگیری باند سارقان نوجوان 
موتورسیکلت در قم

نوجوان  سارقان  باند  دستگیری  از  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
داد. خبر  پرونده  این  در  سرقت  فقره   ۳۰ کشف  و  موتورسیکلت 

امیر  سرهنگ  قم،  انتظامی  فرماندهی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
متعدد  سرقت های  وقوع  پی  در  افزود:  زمینه  این  در  مختاری 
و  خورشید  راه  سه  مطهر،  حرم  اطراف  محدوده  از  موتورسیکلت 
ایجاد  موجب  و  می پیوست  بوقوع  روزه  همه  تقریبا  که  اراک  خیابان 
کار  دستور  در  ویژه  به صورت  موضوع  بود،  شده  عمومی  نارضایتی 

گرفت. قرار  سعیدی  شهید   ۱۳ کالنتری 
نهایت،  در  آن  اجرای  و  عملیات  طرح ریزی  با  کرد:  اضافه  وی 
همسایه  کشورهای  از  یکی  تبعه  همگی  که  نوجوان  چند  تحرکات 
 ۱۳ کالنتری  تخصصی  و  گشت  عوامل  رصد  و  توجه  مورد  هستند، 

گرفت. قرار  سعیدی  شهید 
از  یکی   ۱۳ کالنتری  عوامل  بی دریغ  تالش  با  کرد:  تصریح  وی 
منتقل  کالنتری  به  و  دستگیر  است،  اتباع  از  و  ساله   ۱۴ که  سارقان 
نفر  چند  همکاری  به  موتورسیکلت،  سرقت  به  اعتراف  ضمن  و  شد 
دیگر از همسن و ساالن خود در انجام سرقت ها اقرار و اعتراف کرد.
نفر   ۱۳ تعداد  قضایی،  دستگاه  مطلوب  همکاری  با  گفت:  مختاری 
نفره سازماندهی  و چهار  باندهای سه  قالب  در  از همدستان وی که 
چهار  در  و  شد  شناسایی  آنان  حضور  پاتوق  و  مخفیگاه  بودند،  شده 
دستگیر  مطهر،  حرم  اطراف  در  پرسه زنی  حال  در  جداگانه  عملیات 

شدند.
ساله   ۱۹ تا   ۱۲ همگی  شده  دستگیر  افراد  کرد:  نشان  خاطر  وی 
علی الخصوص  شهر  مرکزی  هسته  در  کردن  کمین  با  که  بوده 
می کردند  شناسایی  را  ایمنی  فاقد  موتورهای  مطهر،  حرم  اطراف 
و  می کردند  سرقت   را  سیکلت  موتور  مالکان،  غفلت  از  استفاده  با  و 
به  را  موتور  هر  و  برده  تهران  آباد  حسن  به  نیسان  خودروی  با  سپس 

می فروختند. ناچیز  بسیار  مبلغ 
تحقیقات  و  شده  کشف  سرقت  فقره   ۳۰ حدود  تاکنون  گفت:  وی 

دارد. ادامه  همچنان  احتمالی،  سرقت های  سایر  کشف  برای 
مجاز  غیر  ماینر  دستگاه   ۳۵ توقیف  و  کشف 

کشف  از  استان  انتظامی  فرماندهی  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
ریال  میلیارد  هشت  ارزش  به  غیرمجاز  ماینر  دستگاه   ۳۵ توقیف  و 

داد. خبر  استان  این  در 
با  مقابله  راستای  در  افزود:  زمینه  این  در  برزگر  حسین  سرهنگ   
دیجیتال  رمز  ارز  دستگاه های  جمع آوری  و  قاچاق  شوم  پدیده 
تعداد  گرفته  صورت  پلیسی  اقدامات  با  استان،  سطح  در  غیرمجاز 
آوری  جمع  و  کشف  مسکونی  واحد  یک  از  فعال  ماینر  دستگاه   ۳۵

. شد
دستگاه های  تقریبی  ارزش  کارشناسان،  اعالم  برابر  افزود:  وی 

است. شده  براورد  ریال  میلیارد  هشت  از  بیش  مکشوفه 
از  پس  و  دستگیر  رابطه  این  در  متهم  نفر  یک  کرد:  تصریح  برزگر 

شد. معرفی  قضایی  مرجع  به  پرونده  تشکیل 
گاهانه شهروندان با پلیس، یادآور شد:  وی با قدردانی از همکاری آ
کاالهای  نگهداری  از  اطالعی  چنانچه  می خواهیم  شهروندان  از 
 ۱۱۰ تلفن  شماره  طریق  از  را  موضوع  دارند  افراد  توسط  قاچاق 
با  قانونی  برخورد  و  پیگیری  به  اسرع وقت نسبت  در  تا  اطالع دهند 

شود. اقدام  متخلفان 

استاندار:خبـر

● بسیاری از گره های استان قم در حال باز شدن است   ●

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم       ◄
با اشاره به تشکیل کمیته مشترک شهرداری، سازمان 
در  نظام مهندسی  سازمان  و  شهرداری  آتش نشانی 
80 ساختمان  ایمنی ساختمان ها گفت: حدود  حوزه 

است. شناسایی شده  قم  در  ناایمن 
قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیرامون  که  جلسه ای  حاشیه  در  معتمدی  ابراهیم 
معاونت  جلسات  سالن  در  ناایمن  ساختمان های 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  استانداری  امور  هماهنگی 
ناایمن  ساختمان های  خصوص  در  که  جلسه ای  در 
و  داشتند  حضور  مرتبط  مجموعه های  شد،  برگزار 
قرار گرفت. بررسی  زمینه مورد  این  در  موارد مختلفی 
تکالیفی  کشور  وزارت  سوی  از  اینکه  بیان  با  وی 
برای مجموعه های مسئول در این حوزه مشخص شده 
اتفاقاتی که در چند سال  به  با توجه  ابراز کرد:  است، 
همکاری  با  داد،  رخ  پالسکو  حادثه  از  پس  گذشته 

سازمان  و  آتش نشانی  شهرداری،  مجموعه های 
قم  در  ناایمن  ساختمان   80 حدود  نظام مهندسی 

است. شناسایی شده 

قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
به صورت  بخشنامه ها  جلسه  این  در  کرد:  تأکید 
کمیته ای  شد  مقرر  و   گرفت  قرار  بررسی  مورد  دقیق 
سازمان  و  آتش نشانی  سازمان  شهرداری،  از  متشکل 
نظام مهندسی تشکیل شود که دبیرخانه این کمیته بر 

است. شهرسازی  و  راه  کل  اداره  عهده 
به گفته وی، این 80 نقطه ناایمن که در فاز نخست 
شناسایی شده بود، با توجه بخشنامه ها و چک لیست ها 
مقرر شد که وضعیت آن ها در دو هفته تعیین تکلیف و 

در سامانه مربوط به وزارت کشور بارگذاری شود.
این  مستمر  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  معتمدی 
تا  متولیان خاطرنشان کرد:  و  مالکان  با حضور  کمیته 

می شود. برگزار  جلسات  این  ایمنی  مباحث  تکمیل 
شهرداری،  حوزه  این  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نظام مهندسی  و  شهرداری  آتش نشانی  سازمان های 
اداره  توسط  موضوع  و  کرد:  اضافه  هستند  متولی 

مجموعه  و  می شود  پیگیری  و  رصد  شهرسازی  و  راه 
خواهد  انجام  را  الزم  هماهنگی های  هم  استانداری 

داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم مطرح 
دستگاه های  از  که  شد  مقرر  بعدی  جلسه  در  کرد: 
قضایی هم حضور داشته باشند تا ما بتوانیم از ظرفیت 

کنیم. استفاده  هم  قضائی  حوزه 
خصوص  در  جلسه  این  ادامه  در  شد:  یادآور  وی 
ظرف  که  شد  مقرر  هم  دولتی  ناایمن  ساختمان های 
تا  شود  برگزار  دستگاه ها  با  جلساتی  آینده  هفته  دو 

شود. پیگیری  منابع  تأمین  و  فنی  کارهای 
ارتقای  شاهد  امیدواریم  داشت:  اظهار  معتمدی 
به  خدمات رسانی  حال  در  که  مجموعه هایی  ایمنی 
مردم مانند مجموعه های تجاری، دستگاه های دولتی 
به  و  باشیم  هستند،  بزرگ  مسکونی  مجتمع های  و 

► برسیم.     مشترک  نقطه ای 

◄     رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر قم گفت: اقدامات سازمان پارک ها در حفظ باغات 
اولویت  ارزشمند است و احیای باغات باقی مانده شهر 

اصلی مدیریت شهری است.
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
به  اشاره  با  ثابت  سبحانی  مجتبی  سید  قم،  شهرداری 
اظهار  قم  باغات  شدن  شناسنامه دار  و  شناسایی  طرح 
داشت: این طرح در جهت صیانت از این سرمایه های 
اول در  طبیعی در شهرداری قم صورت گرفته که قدم 

است. شهر  باقی مانده  باغات  حفظ 
سوی  از  باغات  اطالعات  کسب  البته  داد:  ادامه 
نهایت،  در  اما  بود  همراه  دشواری هایی  با  مالکان 
در  باقی مانده  باغات  وضعیت  از  دقیقی  آمار  هم اکنون 

دارد. وجود  قم  شهر  محدوده  و  حریم 

شهرها  در  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  قانون  وی 
را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: طبق ماده ۹ این 
رفتن  بین  از  موجبات  عمدًا  که  باغات  مالکان  قانون، 
جزای  پرداخت  و  حبس  به  نمایند  فراهم  را  درختان 

شد. خواهند  محکوم  نقدی 
سازمان  حمایت های  به  اشاره  با  ثابت  سبحانی 
پارک ها از باغداران افزود: طی سال های گذشته سازمان 
هماهنگی  گیاه پزشکی،  مشاوره های  ارائه  با  پارک ها 
تالش  مناسب،  کود  تهیه  و  آب  منابع  تأمین  پیگیری  و 

باشد. داشته  سرمایه ها  این  حفظ  به  کمکی  تا  کرده 
وی با تأکید بر روند رو به رشد تملک باغات باقی مانده 
با  گفت:  بخش  این  در  تملک  باالی  هزینه  و  شهر  در 
می بایست  شهروندان،  منافع  حفظ  ضرورت  وجود 
تملک  روند  تا  گیرد  قرار  مدنظر  نیز  باغداران  حقوق 

بر همین اساس   و  یابد  ادامه  بیشتری  با سرعت  باغات 
بسته های  تهیه  حال  در  شهری  خدمات  کمیسیون  در 
باغ  به حفظ  مالکینی هستیم که نسبت  برای  تشویقی 

می نمایند. اقدام  درختان  به  رسیدگی  و 
اسالمی  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
باغ  تملک  برنامه  جاری  سال  در  کرد:  اضافه  قم  شهر 
گلزاری در منطقه ۱ به مساحت ۷ هزار مترمربع و باغ 
اشراقی در خیابان سمیه به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع در 
دستور کار مدیریت شهری است و  همچنین باغ صادقی 
در منطقه ۲ به مساحت ۸ هزار مترمربع و باغ بهاالدینی 
مراحل  در  مترمربع  هزار   ۱۲ مساحت  به   ۴ منطقه  در 
پایانی تملک قرار دارند که پیش بینی می کنیم تا پایان 
بوستان های  به  ممکن  زمان  کمترین  در  و  نهایی  سال 

زیبای شهری تبدیل شوند.    ►

قم گفت:  ۲۵  بازرگانی  و خدمات  غله  مدیرکل      ◄
باال  سبوس  درصد  با  کامل  نان  قم،  در  نانوایی  واحد 
استان  آرد  تولید  کارخانه های  از  یکی  و  می کنند  پخت 
نیز به صورت نمونه آرد مورد نیاز پخت نان کامل را عرضه 

می کند.
خدمات  و  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازرگانی قم، سعید محمدی بیان کرد: مصرف نان کامل 
مردم  سالمت  برای  باال  سبوس  درصد  داشتن  دلیل  به 
بسیار خوب است و در همین رابطه گسترش واحدهای 

عرضه کننده این نوع نان را در قم دنبال می کنیم.
کامل  نان  از  استفاده  ترویج  که  این  به  اشاره  با  وی 
کمک  عمومی  سالمت  سطح  ارتقای  به  رسانه ها  در 
می کند، افزود: به همین دلیل ما در استان قم به دنبال 
آن هستیم که در همه مناطق و محله ها مردم به این نوع 

باشند. داشته  دسترسی  نان 
آشنا  برای  شده  انجام  تالش های  با  داد:  ادامه  وی 
ساختن هرچه بیشتر مردم با خواص نان کامل، مصرف 
تعداد  اکنون  و  است  افزایش  به  رو  قم  در  نان  نوع  این 
از  خود  روزانه  مصرف  برای  شهروندان  از  توجهی  قابل 

می کنند. استفاده  نان  نوع  این 
تبیین  مردم  برای  راستا  همین  در  گفت:  محمدی 
شد که رنگ تیره تر نان های کامل نسبت به سایر نان ها 
به دلیل کیفیت پایین تر آن نیست بلکه اتفاقا این رنگ 
باالی  سبوس  دلیل  به  نان  مطلوب  کیفیت  از  نشان 

است. آن  در  موجود 
وی ادامه داد: فرهنگ سازی برای استقبال گسترده 
در  و  می یابد  ادامه  همچنان  قم  در  کامل  نان  عرضه  از 
این رابطه ما از اصحاب رسانه استان می خواهیم به ما 

کمک کنند تا خواص استفاده از این نوع نان برای مردم 
بیان شود.

نانوایان  بر تالش  تاکید  با  مدیرکل غله قم همچنین 
مردم،  به  مطلوب  نان  عرضه  برای  استان  این  در  فعال 
گفت: نانوایان در زمینه استفاده از سهمیه آرد نانوایی 
خود که در اصل مال مردم است، نهایت دقت خود را به 
کار می گیرند تا نان به خوبی و با کیفیت الزم به دست 

برسد. مردم 
و  شهر  سطح  در  نانوایی   ۹۰۰ حدود  کلی  طور  به 
مناطق مختلف استان قم فعال است و نانوایان در این 
استان انواع نان های مورد عالقه مردم را تولید می کنند.
پنج کارخانه تولید آرد در قم فعال است و میزان آرد 
مصرفی نانوایی ها در این استان در هر ماه بیش از ۱۰ 

هزار ُتن است.    ►

توجیهی  جلسه های  در  گفت:  قم  فرماندار      ◄
مرکز  می شود،  گذاشته  مذهبی  هیات های  برای  که 
بهداشت هم حضور داشته باشد و مسئوالن هیات ها 
به  موارد  این  مسئولیت  تمامی  چون  کنند،  گاه  آ را 
رعایت  باید  آنها  و  است  هیات ها  مسئوالن  عهده 

بگیرند. جدی  خود  های  هیات  در  را  ها  پروتکل 
ایرنا، عباس ذاکریان در سی و سومین  به گزارش 
سلیمانی  شهید  طرح  عملیاتی  قرارگاه  جلسه 
در  بهداشتی  پروتکل های  بر  نظارت  کارگروه  و 
حرم  خادمان  گفت:  فرمانداری  رضا)ع(  امام  تاالر 
از  باید  جمکران  مسجد  و  )س(  معصومه  حضرت 
زدن  الزام  به  نیز  زائران  تا  کنند  استفاده  ماسک 

کنند. رعایت  بیشتر  را  ماسک 
ماسک  خادمان  اگر  داشت:  اظهار  قم  فرماندار 

اماکن  این  وارد  که  کسانی  و  زائران  باشند،  داشته 
تر  جدی  را  بهداشتی  مسائل  نیز  می شوند  مقدس 

. می گیرند
خادمان  اقناع سازی  و  توجیه  بر  تاکید  با  وی   
ماسک  از  استفاده  ضرورت  بر  مبنی  جمکران  و  حرم 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  نظارت ها  گفت: 
کارهای  که  سالمت  خادمان  و  شود  تشدید  باید 
از  استفاده  به  نیز  می کنند  فتق  و  رتق  را  زائران 

دهند. تذکر  ماسک 
مانند  دستگاه هایی  کمک  ادامه  در  قم  فرماندار 
هالل احمر را مورد تاکید و قرار داد و یادآور شد: در 
مقررات  که  قشری  بیشترین  آیینی  مراسم های  بحث 
مذهبی  هیات های  کردند،  رعایت  را  بهداشتی 

بودند.

به  مسووالن  اهتمام  کرد:  خاطرنشان  ذاکریان 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  ماسک،  از  استفاده 
به  افراد  بقیه  پایبندی  برای  اجتماعی  فاصله گذاری 

می باشد. ضروری  مسائل  این 
در  التور  بیمار  شیوع  به  اشاره  با  همچنین  وی 
استان های غربی کشور خاطرنشان کرد: بیماری وبا 
نیز جدی است، از این رو می طلبد که در هیات های 
این  به  جدیت  با  صلواتی  ایستگاه های  و  مذهبی 
که  است  این  نیز  بحث  پرداخته شود، عمده  موضوع 

شود. گذاشته  آموزش 
توجیهی  جلسه های  در  کرد:  اضافه  قم  فرماندار 
مرکز  می شود،  گذاشته  مذهبی  هیات های  برای  که 
بهداشت هم حضور داشته باشد و مسئوالن هیات ها 
به  موارد  این  مسئولیت  تمامی  چون  کنند،  گاه  آ را 

رعایت  باید  آنها  و  است  هیات ها  مسئوالن  عهده 
بگیرند. جدی  خود  های  هیات  در  را  ها  پروتکل 

ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
موکب ها  برپایی  برای  مجوز  صدور  فرآیند  اینکه  به 
باید  حسینی  عزاداران  از  پذیرایی  ایستگاه های  و 
با  که  است  این  اول  گام  داشت:  بیان  شود  تسهیل 
مجوزدار  را  موکب ها  دستورالعمل ها،  حداقل  رعایت 
انجام  کافی  اقناع  الزم،  آموزش  با  همچنین  و  کنیم 

دهیم.
برای  شهرداری  در  که  سامانه ای  کرد:  بیان  وی 
ایجاد  صلواتی  ایستگاه های  برپایی  مجوز  صدور 
اطالعات  فن آوری  زیرساخت های  لحاظ  به  شده، 
زمان  باید  است  متقاضی  که  کسی  و  نیست،  روان 

► کند.    صرف  کار  این  برای  را  زیادی 

معاون استاندار از تشکیل کمیته ایمنی ساختمان های ناایمن در قم خبر داد؛

● 80 ساختمان ناایمن تعیین تکلیف می شوند   ●

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر خبر داد:

● احیای باغات باقی مانده شهر قم با تهیه بسته حمایتی برای مالکین   ●

مدیرکل غله قم:

● ۲۵ واحد نانوایی در قم نان کامل پخت می کنند   ●

فرماندار قم:

● مسووالن هیات های مذهبی رعایت پروتکل ها را جدی  بگیرند   ●
آگهی تحدید حدود اختصاصی

از  فرعی   ۴۳۹ پالک  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
نبش  اراضی خیابان جمهوری-  قم  ثبت  یک   در بخش  واقع  اصلی   ۱۰۸۶۱
باشد،  در جریان  نژاد فرزند محمدصادق می  نام علی یزدی  به  ۲۵ که  کوچه 
تکلیف(  تعیین  قانون   ۳ ماده   ۳ تبصره   ( حضور  عدم  بعلت   که  است  ثبت 
نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل 
تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۴/۳۰  -  ۱/۴۵۳۱ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
 ۱۲ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ مورخ  روزدوشنبه  در  مذکور  پالک 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح 
در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ 
طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم 
ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ثبت  اداره  با  اعتراض  از تسلیم  ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )۱۵۴۹۵ الف  )م  نماید./ع  ارائه  اداره 
 ۱۴۰۱/۵/۴ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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بوستان مریم)س( در 
منطقه یک شهرداری قم به 

بهره برداری رسید 

در  واقع  مریم)س(  حضرت  خانواده  و  بانوان  بوستان  نخست  فاز 
منطقه  در  سقایتی  شهید  خیابان  شاهرودی،  هاشمی  شهیدان  بلوار 
استان،  اسالمی  شورای  رئیس  شهردار،  حضور  با  قم  شهرداری  یک 
شهری  مدیران  از  برخی  و  شهر  اسالمی  شورای  بانوان  کمیته  رئیس 

رسید. بهره برداری  به 
درمجموع برای فاز نخست این بوستان حدود ۹۰ میلیارد ریال هزینه 
ایجاد  ریال،  میلیارد   ۱۰ بوستان  برای مباحث عمرانی  که  شده است 
 ۷۵ نیز  تملکات  برای  و  ریال  میلیارد   ۴.۵ متعلقات  و  سبز  فضای 

است. انجام گرفته  شهرداری  منابع  محل  از  هزینه  ریال  میلیارد 
خانواده  و  بانوان  بوستان  احداث  و  عمرانی  عملیات  تملکات،  انجام 
حضرت مریم از سال ۱۳۹۸ در مساحتی بالغ بر سه هزار مترمربع در 

بوده است. کار منطقه یک شهرداری قم  دستور 
افزایش  و  توسعه  بانوان،  برای  نشاط آفرین  و  مفرح  محیطی  ایجاد 
از  بانوان  فراغت  اوقاف  غنی سازی  زمینه  ایجاد  و  سبز  فضای  سرانه 

است. تعریف شده  پروژه  این  کالن  اهداف 
همچنین می توان به محصور بودن و حریم امن برای بانوان و امکانات 
این  بارز  ویژگی های  به عنوان  بانوان  آسایش  جهت  ورزشی  و  رفاهی 

پروژه اشاره کرد.
با  است؛  انجام  حال  در  پروژه  این  سوم  و  دوم  فاز  تملکات  هم اکنون 
تملکات فاز شمالی و شرقی بوستان مریم مساحت نهایی آن به بیش 

رسید. مترمربع خواهد  ۱۰ هزار  از 

آغاز تملک فاز دو و سوم بوستان حضرت مریم)س(
اجرای ۲۱۳ میلیارد تومان 

پروژه عمرانی در منطقه یک

و  دوم  فاز  تملکات  هم اکنون  گفت:  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
سوم پروژه بوستان خانواده و بانوان حضرت مریم)س( در حال انجام 
نهایی  مساحت  مریم  بوستان  شرقی  و  شمالی  فاز  تملکات  با  و  است 

رسید. خواهد  مترمربع  هزار   10 از  بیش  به  آن 
و  خانواده  بوستان  از  بهره برداری  حاشیه  در  محمدرضاخانی  مجید 
کرد:  بیان  قم،  شهرداری  یک  منطقه  در  مریم)س(  حضرت  بانوان 
تکمیل  فاز  سه  در  منطقه  بانوان  بوستان  تنها  به عنوان  بوستان  این 

شد. خواهد 
وی ادامه داد: فاز اول این بوستان در ۳۰۸۰ متر بااعتباری بالغ بر ۹ 

میلیارد تومان تکمیل و در اختیار شهروندان قرارگرفته است.
مدیر منطقه یک شهرداری قم اضافه کرد: هم اکنون تملکات فاز دوم 
و سوم این پروژه در حال انجام است؛ با تملکات فاز شمالی و شرقی 
بوستان حضرت مریم مساحت نهایی آن به بیش از ۱۰ هزار مترمربع 

خواهد رسید.
منطقه  جاری  سال  میلیارد   ۲۱۳ بودجه  به  اشاره  با  محمدرضاخانی 
و  تملک  برای  تومان  میلیارد   ۱۱۰ ازاین بین  قم گفت:  یک شهرداری 
خواهد شد. هزینه  نوبهار  و  ری  دروازه  چهل اختران،  محله  بازگشایی 
سبز  فضای  و  پارکینگ  اجرای  گفت:  قم  شهرداری  یک  منطقه  مدیر 
اجرا  به  ری  دروازه  و  چهل اختران  محورهای  در  بازگشایی  از  پس 

آمد. درخواهد 

احداث ۲ بوستان بانوان در 
مناطق پرجمعیت شهری

در  گفت:  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
احداث  بانوان  بوستان   2 دارند  باالیی  جمعیتی  بافت  که  مناطقی 

شد. خواهد 
بوستان  از  بهره برداری  حاشیه  در  جوادیان  پیام  شهرنیوز،  گزارش  به 
بیان  قم،  شهر  بانوان  بوستان  هشتمین  به عنوان  مریم  حضرت 
داشت: عالوه بر این بوستان، بوستان ارغوان در منطقه سه، بوستان 
نرگس در منطقه ۴، بوستان بصیرت در منطقه ۵، بوستان های لبخند 
بوستان  و  هفت  منطقه  در  نجمه  بوستان   ،۶ منطقه  در  اردیبهشت  و 

است. قرارگرفته  بانوان  اختیار  در  نیز  هشت  منطقه  در  پروانه 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: بوستان 
بانوان بصیرت در منطقه ۵ در حال آماده سازی است و دسترسی های 

مطلوبی برای آن دیده شده است.
تملک  نیز  قم  شهرداری  دو  منطقه  در  کرد:  خاطرنشان  جوادیان 
تملکات  اتمام  از  پس  که  است  انجام  حال  در  دونقطه  در  اراضی 
قم  مناطق  تمام  به این ترتیب  و  شد  خواهد  آغاز  آن  عمرانی  عملیات 

شد. خواهند  بانوان  بوستان  دارای 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم در پایان تأکید 
بانوان  بوستان   ۲ دارند  باالیی  جمعیتی  بافت  که  مناطقی  در  کرد: 

شد. خواهد  احداث 

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری:
مجموعه فرهنگی ورزشی 
شهیدان شاطری یک سالن 

استاندارد و دقیق است

قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
خاطر  به  شاطری  شهیدان  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  سالن  گفت: 
فرهنگی  مجموعه های  احداث  در  گذشته  تجربه های  از  استفاده 
استفاده  برای  استاندارد  و  دقیق  نمونه،  سالن  یک  ورزشی 

است. شهروندان 
بهره برداری  حاشیه  در  طباطبایی نژاد  احمد  سید  حجت االسالم  
سه  منطقه  در  شاطری  شهیدان  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  از 
فرهنگی  مجموعه  این  از  بهره برداری  با  کرد:  بیان  قم،  شهرداری 
مجموعه   ۸ بین  از  ورزشی  سالن  ششمین  افتتاح  شاهد  ورزشی 

هستیم. شهرداری  تعهد  مورد  منطقه   ۸ در  ورزشی  فرهنگی 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
به  شاطری  شهیدان  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  سالن  داد:  ادامه 
مجموعه های  احداث  در  گذشته  تجربه های  از  استفاده  خاطر 
برای  استاندارد  و  دقیق  نمونه،  سالن  یک  ورزشی  فرهنگی 

است. شهروندان  استفاده 
ادامه  حال  در  نیز  دیگر  سالن  دو  اینکه  بابیان  طباطبایی نژاد 
مناطق  سالن  شد:  یادآور  هستند،  تکمیل  و  عمرانی  عملیات 
که  است  احداث  حال  در  هم اکنون  نیز  شهری  هفت  و  هشت 
است. امیدوارکننده تر  هشت  منطقه  فیزیکی  پیشرفت  ازاین بین 
قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
شهرداری  هشت  منطقه  ورزشی  سالن  می شود  پیش بینی  گفت: 
شود. بهره برداری  آماده  و  تکمیل  آینده  ماه  سه  تا  پردیسان  در  قم 

خبـر خبـر

عملیات  آغاز  و  بهره برداری  آیین      ◄
بالغ بر  بااعتباری  شهری  پروژه   ۱۳ اجرایی 
و  استاندار  حضور  با  ریال  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار 

شد. برگزار  قم  کالن شهر  شهردار 
بهره برداری  افتتاح،  آیین  ایرنا،  گزارش  به 
شهری  پروژه   ۱۳ اجرایی  عملیات  آغاز  و 
ریال  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار  بالغ بر  بااعتباری 
سید  شاهچراغی،  محمدتقی  سید  حضور  با 
از  جمعی  و  شهردار  نژاد  سقائیان  مرتضی 
اسالمی شهر  اعضای شورای  و  مدیران شهری 
عمرانی،  ورزشی،  فرهنگی،  زمینه های  در  قم 

شد. برگزار  سبز  فضای  و  حمل ونقل 
ترافیک شورای اسالمی  و  معاون حمل ونقل 
 ۲۰۰ افزایش  گفت:  آیین  این  در  قم  شهر 
مطهر،  حرم  شرقی  ضلع  در  پارکینگ  ظرفیت 
 ۶ و   ۴ مناطق  در  هوشمند  تقاطع  افزایش 
پارکینگ های  ترافیک،ایجاد  آرام سازی  باهدف 
دستگاه   ۴۴ نوسازی  و  موتورسیکلت  ویژه 
عملیاتی  اقدامات  آخرین  درون شهری  تاکسی 

است. حمل ونقل  عرصه  در  قم  شهرداری 
مسعود طبیبی با اشاره به چشم انداز تحولی 
توسعه  کرد:  بیان  شهر،  حمل ونقل  حوزه 
مهم  اولویت های  از  یکی  چراغ دار  تقاطع های 

است. شهری  مدیریت  مجموعه 
تقاطع های  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ترافیک  آرام سازی  داد:  ادامه  چراغ دار، 
و  مهم  قاعده  دو  عبوری  ترافیک  کنترل  و 
که  تقاطع هاست  قبیل  این  توسعه  در  اساسی 
حال  در  شهری  مناطق  برخی  در  هم اکنون 

است. انجام 
زیرساخت ها  ظرفیت  افزایش  گفت:  طبیبی 
عمر  طول  افزایش  کنار  در  پارکینگ  مانند 
خط کشی های  مانند  موجود  زیرساخت های 
عرصه  این  در  معابر  سطح  عرضی  و  طولی 

است. قم  شهری  مدیریت  موردتوجه 
شورای  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
آمار  بودن  باال  به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی 
در  به خصوص  رانندگی  و  راهنمایی  سوانح 
سوانح  کرد:  تصریح  موتورسیکلت ها،  بین 
وضعیت  قم  در  موتورسیکلت ها  تصادفات  و 

ندارد. مطلوبی 
وی عنوان کرد: شهر محل زندگی است و نه 
اصل  بنابراین  خودروها  پرسرعت  تردد  صرف 
عابران  مرور  و  عبور  مناسب سازی  و  آرام سازی 

یابد. توسعه  شهر  سطح  در  باید  پیاده 
ترافیک شورای اسالمی  و  معاون حمل ونقل 
عابر  پل های  اینکه  بر  تاکید  با  قم  شهر 
استفاده  جهت  جذابیت  فاقد  غیرمکانیزه 
پل های  تعداد  افزایش  گفت:  است،  عمومی 
جزو  پله برقی  و  آسانسور  به  پیاده  عابر 

است. شهری  اولویت های 
فرهنگی  مجموعه  مناسبت  همین  به 
بهسازی  و  احداث  و  شاطری  شهیدان  ورزشی 
بلوار  به  بادیان  شهید  قم»محور  شهر  ورودی 
قم  شهرداری  سه  منطقه  در  سلیمانی«  شهید 

رسید. بهره برداری  به 
مریم  حضرت  خانواده  بوستان  همچنین 
حوزه  طرح  چندین  همراه  به  یک  منطقه  در 
مختلف  مناطق  در  نیز  ترافیک  و  حمل ونقل 
جدید  پروژه های  افتتاح  قالب  در  شهری 
بهره برداری  به  قم  شهری  مدیریت  مجموعه 

. رسید

عملیات اجرایی پروژه بزرگ هدایت آب های 
اثربخشی  که  بافقی  آیت الله  بلوار  در  سطحی 
ویژه ای در کنترل روان آب ها را در مناطق دو، 
اول  فاز  و  داشت  خواهد  دنبال  به  شش  و  سه 
عملیات  شامل  خداکرم  شهید  بلوار  بهسازی 
منطقه  در  آسفالت  روکش  و  اصالح  زیرسازی، 

شد. آغاز  مرحله  این  در  نیز  سه 
ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  پروژه های 
پیاده،  عابر  پل های  از  بهره برداری  نظیر 
احداث  شهری،  تقاطع های  سازی  هوشمند 
بهره برداری  موتورسیکلت،  و  خودرو  پارکینگ 
اجرای  و  زائران  حمل  برقی  خودروهای  از 
در  نیز  نانو  بارنگ  معابر  خط کشی  عملیات 
مدیریت  مجموعه  جدید  پروژه های  قالب 
شهری قم در این مرحله به بهره برداری رسید.
این  افتتاحیه های  حاشیه  در  همچنین 
شهری  مدیریت  مجموعه  طرح های  از  مرحله 
تاکسیرانی  ناوگان  وارد  جدید  تاکسی   ۴۴ قم 

شد. قم 
در حاشیه این آیین از مادر شهیدان حسین 
دفاع  دوران  شهدای  از  شاطری  محمدتقی  و 

► تقدیر شد.    لوحی  اهدای  با  مقدس 

آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی
 ۱۳ پروژه شهری قم برگزار شد

اجرای  از  قم  شهردار       ◄
در  شهری  پروژه های  پرقدرت 
مجموعه  گفت:  و  داد  خبر  قم 
توان  تمام  با  شهری  مدیریت 
ثمر  به  و  شهری  پروژه های  اجرای 
کار  دستور  در  را  آن ها  رساندن 

دارد.
در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید 
آغاز  و  بهره برداری  افتتاح،  آیین 
شهری  پروژه   ۱۳ اجرایی  عملیات 
هزار   ۱۳۰۰ بالغ بر  بااعتباری  قم 
افتتاح  روند  افزود:  ریال،  میلیارد 
پروژه های شهری قم تا پایان سال 

داشت. خواهد  ادامه 
اصلی  سیاست  قم  شهردار 
را  جاری  سال  در  قم  شهرداری 
عملیاتی  دوم  برنامه  اساس  بر 
بیشتر  پرداختن   ۱۴۰۴ قم  شهر 
دانست  نرم افزاری  مباحث  به 
مرتبط  مباحث  کرد:  تصریح  و 
شهری  محیط  آرام سازی  با 
هسته  محدوده  در  به خصوص 
برنامه های  ازجمله  شهر  مرکز 

است. اجرایی 
مشکالت  سقائیان نژاد  دکتر 
هسته  ساله  چندین  و  گسترده 
داد  قرار  موردتوجه  را  شهر  مرکزی 
و گفت: واگذاری اراضی ۴۸ و ۳۲ 
سال های  طی  پردیسان  هکتاری 
در  که  بود  متوقف شده  اخیر 
گذشته  سال  سفر  مصوبات  قالب 
شدن  قطعی  و  رئیس جمهور 
و  فرصت  اراضی،  این  واگذاری 
پروژه های  برای دنبال کردن  بستر 
ایجادشده  شهر  مرکزی  هسته 

. ست ا
طرح  اینکه  بابیان  وی 
ریل  کیلومتر   ۱۵ جمع آوری 

و  اجراست  حال  در  متروکه 
رسالت  خیابان  محدوده  در 
آن  از  کیلومتر  یک  حدود  تنها 
جمع آوری  با  گفت:  باقی مانده، 
به  هکتار   ۱۰ متروکه  ریل های 
و  می شود  افزوده  قم  سبز  فضای 
حمل ونقلی  وضعیت  این  بر  عالوه 

می یابد. بهبود  نیز 
هشت  قم،  شهردار  گفته  به 
مرکزی  هسته  در  مهم  پروژه 

ساماندهی  که  تعریف شده  شهر 
مهم ترین  شرقی  ضلع  پارکینگ 
آینده  روزهای  طی  و  آن هاست 
برای  سرمایه گذار  جذب  فراخوان 
شد  خواهد  برگزار  پروژه  اجرای 
سلول   ۶۰۰ و  هزار  افزایش  که 
اهداف  ازجمله  خودرو  پارکینگ 

است. پروژه  این 
وی با اشاره به پروژه ساماندهی 
برای  کرد:  بیان  نو،  قبرستان 
پیرامونی  مغازه   ۱۳۲ ساماندهی 
تومان  میلیارد   ۳۵۰ قبرستان  این 

اعتبار  جاری  سال  بودجه  در 
منابع  از  بخشی  و  است  دیده شده 
هکتاری   ۴۸ اراضی  از  حاصل 
این  ساماندهی  برای  پردیسان 
از هسته مرکزی شهر هزینه  بخش 

. د می شو
به  اشاره  با  سقائیان نژاد  دکتر 
یاسر  عمار  پروژه  شدن  ساله   ۵۴
هنوز  پروژه  این  پالک   ۸۰ گفت: 
میلیارد   ۴۰۰ است،  نشده  تملک 

موردنیاز  آن  تملک  برای  تومان 
از  تومان  میلیارد   ۱۰۰ که  است 
این  به  شهرداری  داخلی  منابع 
است. گرفته شده  نظر  در  منظور 

نماز  غیرهمسطح  تقاطع  وی 
و  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸۰ با 
میلیارد   ۱۰۰ بر  افزون  بااعتباری 
در  پروژه های  ازجمله  را  تومان 
دانست  قم  شهرداری  اجرای  حال 
اختیار  در  پاییز  فصل  پایان  تا  که 

گرفت. خواهد  قرار  مردم 
برخی  بیان  ضمن  قم  شهردار 

حال  در  بزرگ  پروژه های  از  دیگر 
بلوار  ادامه  قم،  شهرداری  اجرای 
زیرگذر  تونل  و  اسالمی  جمهوری 
میدان  محدوده  در  بلوار  این 
با  امام  یادگار  تا  )ع(  حسین  امام 
بااعتباری  و  درصدی   ۹۴ پیشرفت 
از  را  تومان  میلیارد   ۲۴۰ بالغ بر 
به زودی  پروژه هایی عنوان کرد که 

می رسد. بهره برداری  مرحله  به 
تونل  ادامه  پروژه  تکمیل 
تکمیل  ممتاز،  خیابان  تا  غدیر 
اسالمی  شورای  جدید  ساختمان 
اتوبوس  مسیر  راه اندازی  شهر، 
بروجردی  آیت الله  بلوار  در  تندرو 
برای تسریع در دسترسی پردیسان 
آخرین  احداث  شهر،  مرکز  به 
سالمت  مدافعان  تقاطع  دسترسی 
بروجردی،  آیت الله  بلوار  به 
تکمیل  معارفی،  شهربازی  احداث 
خروجی غربی تونل غدیر، احداث 
منطقه  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
 ۹ محله  زیرسازی  هفت،  و  هشت 
بوستان های  تکمیل  پردیسان، 
کوثر،  و  )ع(  نبی  خضر  زائر، 
یک  خط  نخست  فاز  راه اندازی 
شهید  میدان  ساماندهی  و  مترو 
مهم ترین  دیگر  از  مطهری 
گفته  به  که  است  پروژه هایی 
جز   ۱۴۰۱ سال  در  قم  شهردار 
مجموعه  اجرایی  اولویت های 
جاری  سال  در  قم  شهرداری 

. هستند
یادآور  سقائیان نژاد  دکتر 
جلساتی  قالب  در  به زودی  شد: 
و  استان  مدیریت  محوریت  با 
ملی  سطح  در  پیگیری هایی 
مونوریل  و  مترو  فرودگاه،  وضعیت 

► شد.   خواهد  بررسی 

دکترسقائیان نژاد بر اجرای پرقدرت پروژه های شهرداری تاکیدکرد؛

 روند افتتاح پروژه های شهری قم تا پایان سال ادامه خواهد داشت

آگهی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۴۷ دفتر   ۱۴۰۰/۷/۸  –  ۵۴۸۵۱ شماره  وکالت  بموجب  دخیلی  عباس  آقای  وکیل  پور  افضل  مریم  اینکه  به  نظر 
اعالم  قم   ۱۷ دفتر   ۸۲/۰۵/۱۵  –  ۸۵۹۴۶ قطعی  سند  برابر  اصلی   ۲۷۳۰/۷ پالک  ششدانگ  از  دانگ   ۳ مالک  قم 
۱۶۵ نزد خانم  ۸۸ دفتر   ۲ ثبت قم موضوع صفحه  ۲۷۳۰/۷ اصلی واقع در بخش  نموده اند که سند مالکیت پالک 
مالکیت  گهی می شود که دارنده سند  آ ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ لذا مراتب طبق ماده  پور میباشد.  فاطمه حاجی 
نماید  اداره  این  تسلیم  را  مذکور  مالکیت  سند  دارند  مهلت  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ این  انتشار  تاریخ  از  نظر  مورد 
از  پس  صورت  این  غیر  در  نماید  اعالم  اداره  این  به  خود  کتبی  اعتراض  ضمن  را  آن  داشتن  نگاه  قانونی  مجوز  یا  و 
الف  )م  شد./آ  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  الذکر  فوق  سهم  به  نسبت  سند  تنظیم  به  نسبت  مذکور  مدت  انقضای 

 )۱۵۵۰۷
)ره( خمینی  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  به  رونوشت 

رئیس ثبت منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره ۲۲۷۷/۱۱/۷۴۰ اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم )آدرس ۴۵ مدرس ۳۰ متری حافظ شرقی نبش حافظ ۷(  که بنام عباس بیرامی  فرزند مصطفی 
از طرفی مطابق  نیامده  بعمل  قانونی تحدید حدود  نماینده  یا  و  به علت عدم  مالک   ثبت است که  میباشد در جریان 
و ساختمان های  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده  تبصره  لذا طبق  نمود  توان عمل  نمی  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده 
پالک  اختصاصی  حدود  تحدید   ۱۴۰۱/۰۴/۲۸  –  ۲/۱۱۴۳۸ وارده  به  الذکر  فوق  مالک  طرف  از  رسمی  سند  فاقد 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  ظهر   ۱۲/۳۰ الی   ۸/۳۰ ساعت    ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور 
در  گهی  آ در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  رساند  می  قانونی  نماینده  ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله 
خواهد  ماه  یک  بمدت  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  اعتراض  قانونی  مهلت  رسانند  بهم  حضور  مذکور  محل 
تبصره  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود 
تقدیم  گواهی  بایست  می  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   ۷۳/۲/۲۵ واحده  ماده 

 )۱۵۵۰۹ الف  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 
گهی : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ تاریخ انتشار آ

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد       تلفن: 09184480402رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 



◄     عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
تاکسی  دستگاه   40 نوسازی  قم  شهر 
را موردتوجه قرارداد و گفت:  درون شهری 
پایان  تا  قم  شهرداری  برنامه ریزی  طبق 
نوسازی  تاکسی  دستگاه   400 سال 

شد. خواهد 
ماشاالله  شهرنیوز،  گزارش  به 
سعادتمند در حاشیه افتتاح و بهره برداری 
این  در  کرد:  بیان  شهری،  پروژه   ۱۳
قم  شهرداری  افتتاحیه های  از  مرحله 
درمجموع ۱۳۰۰ میلیارد پروژه در اختیار 
در حوزه های مختلف عمرانی،  شهروندان 
فرهنگی ورزشی، حمل ونقل و فضای سبز 

گرفت. خواهد  قرار 
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
با بهره برداری از طرح های  قم ادامه داد: 
حمل ونقل  حوزه  در  قم  شهرداری  جدید 
اتوبان  سمت  از  قم  شهر  ورودی  مانند 
مرور  و  عبور  در  تسهیل  شاهد  امیرکبیر 

بود. خواهیم  شهروندان 
بهره برداری  به  اشاره  با  سعادتمند 
شهیدان  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  از 
شاطری در منطقه سه، تأکید کرد: عالوه 
نیز  مریم  بانوان  بوستان  یک  فاز  این  بر 
مدیریت  مجموعه  شاخص  طرح های  جزء 
افتتاح  از  مرحله  این  در  قم  شهری 

بود. پروژه ها 
قم  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
درون شهری  تاکسی  دستگاه   ۴۰ نوسازی 
طبق  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  را 
سال  پایان  تا  قم  شهرداری  برنامه ریزی 
خواهد  نوسازی  تاکسی  دستگاه   ۴۰۰

. شد
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
تونل  نظیر  پروژه هایی  شد:  یادآور  قم 
غدیر،  تونل  ادامه  اسالمی،  جمهوری 
پروژه  ادامه  و  نماز  غیرهمسطح  تقاطع 
از پروژه های شاخص در دست  عمار یاسر 

► است.     قم  شهرداری  انجام 

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل       ◄
ظرفیت  جعفرآباد  شهرستان  در  گفت:  قم 
دارد. وجود  مسکونی  واحد   ۵۰۰ احداث 

مردادماه  دوم  شامگاه  صادقی  محمد 
در جلسه بررسی وضعیت اراضی جعفرآباد 
حضرت  حرم  محراب  سالن  در  که 

کرد:  اظهار  شد،  برگزار  معصومه)س( 
آستان  به  طبیعی  منابع  که  زمین هایی 
مقدس به عنوان معاوض زمین های موقوفه 
مسیر  در  است  داده  پیشنهاد  جعفرآباد 
طرح توسعه شهر به سمت کهک قرار دارد 
سال  چندین  که  دارد  وجود  امکان  این  و 

آید. وجود  به  مشکالتی  آینده 
از  ما  درخواست  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منابع طبیعی این است که زمین دیگری را 
تنها  کرد:  مطرح  دهد،  پیشنهاد  آستان  به 
بروز  از  جلوگیری  شهرسازی  و  راه  هدف 

است. آینده  در  مشکالت 

از  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
به  جعفریه  در  آستان  زمین های  اختصاص 
طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: 
درنظر  گرفته  صورت  هماهنگی های  با 
منطقه  در  را  زمین ها  این  معادل  داریم 
کنیم. واگذار  مقدس  آستان  به  پردیسان 

آستان  زمین  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارد،  وجود  واحد   ۵۰۰ احداث  امکان 
مطرح کرد: تعداد افرادی که از این منطقه 
واجد شرایط برای طرح اقدام ملی مسکن 
احداثی  واحدهای  تعداد  از  کم تر  هستند 

► است.    

پایگاه  افتتاح  از  بیگدلی  دکتر       ◄
قم  در  بار  نخستین  برای  موتوری  اورژانس 

داد. خبر 
در  قم  اورژانس  رئیس  بیگدلی  دکتر 
خدمات  منظور  به  گفت:  خبر  این  تشریح 
برای  همشهریان،  به  بیشتر  چه  هر  رسانی 
بار در استان قم موتور آمبوالنس  نخستین 

شد. عملیات  چرخه  وارد 

دو  ماه  مرداد  ابتدای  از  گفت:  وی   
به  )موتورالنس(  آمبوالنس  موتور  دستگاه 
اورژانس  عملیاتی  ناوگان  به  دائم  صورت 
۱۱۵ قم اضافه و خدمات رسانی می کنند.

با  افزود:  قم   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
بر  رسیدن  زمان  کاهش  اهمیت  به  توجه 
موتور  اندازی  راه  به  نسبت  بیماران  بالین 
و شلوغ  پرترافیک  مناطق  در  ها  آمبوالنس 

این  اندازی  راه  با  امیدواریم  که  شد  اقدام 
بتوانیم خدمات رسانی در مناطق  سیستم 

ببخشیم. سرعت  نیز  را  شهر  پرترافیک 
 دکتر بیگدلی یادآوری کرد: موتورالنس 
ارائه  جهت  کامل  تجهیزات  دارای  ها 
بیماران  به   پزشکی  های  فوریت  خدمات 
این  تعداد  تا  هستیم  تالش  در  و  هستند 

► دهیم.    افزایش  را  موتورها 

قم،  شهرداری  شش  منطقه  مدیر       ◄
با تأکید بر ضرورت ساماندهی معابر سطح 
عملیات  ادامه  و  انهار  اصالح  از  منطقه، 
امامزاده  خیابان  معابر  جدول گذاری 
خبر  کاشانی  آیت الله  بلوار  و  ابراهیم)ع( 

داد.
شش  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  ترکمن  احمد  قم،  شهرداری 
نواقص جداول در سطح  رفع  و  ساماندهی 
اقدامات خدمات رسانی شهرداری  از  معابر 

به شهروندان است، اظهار داشت: با توجه 
به اهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی 
شهر، شهرداری با هدف ساماندهی معابر و 
زیباسازی  همچنین  و  شهر  سطح  نهرهای 
پیاده روها  فضاهای شهری و مناسب سازی 
و جداول، عملیات بهسازی و مرمت جداول 

معابر را در دستور کار قرار داده است.
افزود:  قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
فعالیت های  اجرای  فرآیند  ادامه  در 
با  ارائه خدمات  و  منطقه  در سطح  عمرانی 

افزایش  و  معابر  کیفی  سطح  ارتقای  هدف 
طبق  شهروندان،  به  خدمات رسانی 
عملیات  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
ابراهیم)ع(  امامزاده  خیابان  جدول گذاری 
کار  دستور  در  کاشانی  آیت الله  بلوار  و 
منطقه  شهرداری  زیربنایی  امور  معاونت 

گرفت. قرار 
خیابان  در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
و  متر   ۵۰۰ طول  به  ابراهیم)ع(  امامزاده 
۴۰۰متر   طول  به  کاشانی  آیت الله  بلوار  در 

این  کرد:  تصریح  است،  شده  اجرایی 
بهداشت  سطح  ارتقای  هدف  با  اقدامات 
رضایت  جلب  و  شهروندان  زندگی  محیط 
وضعیت  ساماندهی  و  ترمیم  با  شهروندان 
بهبود  راستای  در  و  شهر  سطح  جداول 
و  سطحی  آب های  جمع آوری  وضعیت 
فعالیت های  اصولی  اعمال  فاضالب، 
در  معبر  ارتفاع  سطح  تنظیم  و  زیرساختی 

می گردد. اجرایی  شهر  سطح 
پروژه  اجرای  از  هدف  خاتمه  در  ترکمن 

هدایت  و  دفع  را  معابر  جدول گذاری 
بارندگی، کنترل  زمان  آب های سطحی در 
ایمنی  و  کیفی  سطحی  ارتقای  و  سیالب 
توجه  با  گفت:  و  کرد  عنوان  شهر  معابر 
سطحی  آب های  مهار  و  هدایت  لزوم  به 
و  نقلیه  وسایل  تردد  تسهیل  راستای  در 
جدول گذاری،  عملیات  پیاده،  عابرین 
تعمیر و اصالح جداول مستهلک در سطح 
منطقه با سرعت و حجم گسترده تری ادامه 

► یافت.    خواهد 
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بیان  با  کشورمان  برجسته  طنزپرداز  و  شاعر     ◄
آمدم،  عشق  با  شدم  دعوت  »قمپز«  به  بار  هر  اینکه 
گفت: تا پیش از این محفل، مردم ایران کمتر گویش 
این  با  که  با شعرهای خوبی  اما  را می شناختند  قمی 
مجازی  جهان  در  و  سروده  »قمپز«  محفل  در  گویش 
با گویش قمی آشنا شدند. منتشر شده، مردم بیشتر 
بیست  شهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  بیابانکی  سعید 
خوب  خیلی  محافل  از  یکی  »قمپز«  اینکه  بیان  با 
توفیق  بار  چندین  که  است  طنز  شعر  حوزه  در  کشور 
این  مهم  ویژگی های  از  یکی  گفت:  داشتم،  حضور 

است. قمی  گویش  به  اهمیت  محفل 
این  از  پیش  تا  می کنم  فکر  کرد:  تصریح  وی 
را می شناختند  ایران کمتر گویش قمی  مردم  برنامه، 
محفل  در  گویش  این  با  که  خوبی  شعرهای  با  اما 
شده،  منتشر  مجازی  جهان  در  و  سروده  »قمپز« 

شدند. آشنا  قمی  گویش  با  بیشتر  مردم 
و  گویش ها  از  برخی  اینکه  بیان  با  طنز  شاعر  این 
گفت:  دارند،  طنز  حوزه  در  باالیی  ظرفیت  لهجه ها 
این ظرفیت  اصفهانی  و  مازندرانی  مثاًل گویش قمی، 
را دارد و ادبیات به حفظ این گویش ها کمک می کند.
نبود  ادبیات  و  شعر  اگر  کرد:  تأکید  بیابانکی 
اما  داشت  وجود  گویش ها  این  رفتن  بین  از  امکان 

است. کرده  حفظ  را  آن  ادبیات  امروز 
»سکتۀ  و  »ضدحاالت«  طنز  مجموعه های  شاعر 
هنری  حوزه  به  کنم  عرض  تبریک  باید  افزود:  ملیح« 
این  که  احمدی  عباس  دکتر  بویژه  همکارانم  و  قم 
فردش  به  منحصر  بسیار  نام  با  سال هاست  را  برنامه 
آنان است حفظ کرده اند و به  از ذوق باالی  که نشان 
واقع من هر بار به »قمپز« دعوت شدم با عشق آمدم.

و  مسئوالن  کم ظرفیتی  از  همچنین  بیابانکی 
به  آن  از  و  کرد  انتقاد  ادبیات  برای  آنان  مزاحمت 
یاد  امروز  طنز  شعر  امروز  چالش   مهمترین  عنوان 

. کرد
بیشتر  چرا  اینکه  خصوص  در  همچنین  وی 
و  طنز  شعر  به  انقالب  رهبر  عالقه  وجود  با  مسئوالن 
از جمله طنزپردازان،  با شاعران  ایشان  دیدار ساالنه 
اینکه  بخاطر  گفت:  ندارند،  را  ایشان  رویه  و  نگاه 
دارند  سواد  نه  متأسفانه  مسئوالن  از  دسته  این 
به  روابط  اساس  بر  که  هم  عده ای  و  شایستگی  نه 
طنز  شعر  و  ادبیات  برای  اکثرًا  می رسند،  مسئولیت 

می کنند. ایجاد  مزاحمت 
این شاعر برجسته کشورمان با تأکید بر اینکه طنز 
خیلی  گفت:  است،  گفتن  سخن  فرزانگی  زبان  به 
محسوب  طنز  می خنداند  را  مردم  که  مطالبی  از 

شود  فراموش  است  ممکن  زمان  مرور  به  و  نمی شود 
می ماند. باقی  است،  فاخر  زبان  که  طنز  و  شعر  اما 

سخن  و  کالم  به  طنز  اینکه  بر  تأکید  با  بیابانکی 
بزرگان  کالم  نافذترین  افزود:  می دهد،  نفوذ  ضریب 

در  حافظ  و  سعدی  و  موالنا  جمله  از  ما  ادبیات 
موالنا  مثنوی  اگر  و  دارد  طنز  شکل  که  است  جایی 

پیدا  مخاطب  آنقدر  نبود،  تمثیل محور  و  طنزمحور 
► نمی کرد.    

شاعر و طنزپرداز برجسته کشور:

● هر بار به »قمپز« دعوت شدم با عشق آمدم  ●
مسئوالن کم ظرفیت شده اند

مصباحی مقدم:
کاهش تورم و ثبات 

قیمت ها اتفاق می افتد اما نه تا 
آذر و دی

رفتن  ثبات  به  رو  شاهد  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
قیمت ها خواهیم بود اما اینکه تا دی ماه این موضوع به نتیجه برسد، 

ندارم. پیش بینی  چنین  من 
۱۴۰۱رونمایی  خرداد  تورم  نرخ  از  ایران  آمار  مرکز  زد.  رکورد  تورم 
با  مقایسه  در   1401 ماه  خرداد  نقطه ای  تورم  نرخ  که  کرد  اعالم  و 
خانوارهای  ترتیب  این  به  و  یافته  افزایش  درصد  ۲.۱۳واحد  قبل  ماه 
گذشته  سال  خرداد  از  بیشتر  ۵۲.۵درصد  میانگین  به طور  ایرانی 
این  کرده اند.  هزینه  مصرفی شان  خدمات  و  کاالها  سبد  خرید  برای 
در حالی است که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از کاهش نرخ تورم در 

بودند. داده  خبر  نزدیک  آینده 
نیوز درباره  نامه  با  حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو 
وعده دولت برای کاهشی شدن نرخ تورم در آینده نزدیک گفت: تورم 
عوامل متعددی دارد. رشد هزینه ها از جمله این عوامل است. وقتی 
این  طبع  به  کند،  می  پیدا  افزایش  57درصد  تا   38 کارگران  حقوق 

مسئله روی نرخ تورم اثر می گذارد.
عامل  دیگر  نقدینگی«  رشد  از  ناشی  پولی  پایه  »رشد  افزود:  وی 
»استقراض  طریق  دو  از  هم  نقدینگی  رشد  است.  تورم  نرخ  افزایش 
مرکزی«  بانک  از  ها  بانک  »استقراض  و  مرکزی«  بانک  از  دولت 
بانک  از  کنون  تا  کار  ابتدای  از  سیزدهم  دولت  شود.  می  حاصل 
مرکزی استقراض نداشت و حتی تنخواه آغاز سال 1401 را نیز مورد 
استفاده قرار نداد. استقراض بانکها از بانک مرکزی نیز توسط مصوبه 
مجلس مهار شده است و دیگر شرایط مثل قبل نیست چون بانک ها 
آن  معادل  و  کنند  تودیع  مرکزی  بانک  نزد  را  دولتی  مالی  اوراق  باید 

بدهد. مدت  کوتاه  اعتبار  آنها  به  مرکزی  بانک 
تورم  سوم  عامل  کرد:  اظهار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
رشد  انتظار  مردم  که  وضعیتی  در  یعنی  است  تورمی  انتظارات  نیز 
می  تورم  نرخ  افزایش  موجب  مسئله  این  خود  باشند  داشته  را  تورم 
تأخیر  به  را  خود  های  فروش  و  جلو  را  شان  خریدهای  چون  شود 
می  دیده  جامعه  در  همچنان  عامل  این  آثار  متأسفانه  اندازند؛  می 
برخی  البته  و  کنند  می  تورم  بینی  پیش  عمومی  اذهان  چون  شود 
نیز به تشدید این مسئله کمک می کند. این عامل  تحلیل های غلط 
اطالع رسانی درست  با  آنکه دولت  مگر  نیست  کنترل  قابل  هیچگونه 

باشد. عامل  این  اثرگذاری  افزایش  مانع 
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم بر اثر رشد قیمت ارز، افزود: جهش 
های ارزی نیز گرچه خود معلول نرخ تورم است اما از عوامل افزایش 
تورم به حساب می آید. این عامل در دولت سیزدهم تا حدودی مهار 
بانک  ارز شروع به جهش کرد،  شده است چون چندی پیش که نرخ 
کاهشی  روند  و  کند  مهار  را  موضوع  توانست  موقع  به  ورود  با  مرکزی 
به نقطه قبلی نرسید. همین شرایط در سال  ارز  اینکه قیمت  ولو  شد 
1397 رخ داد و مشاهده کردیم قیمت ارز از 4200 تومان به 32هزار 

رسید. تومان 
به  رو  ارز  نرخ  گویند  می  که  کسانی  کرد:  تأکید  دانشگاه  استاد  این 
کاالی  هر  مانند  نیز  ارز  که  هستند  این  از  غافل  البد  است  افزایش 
دیگری تحت تأثیر نرخ تورم قرار می گیرد و طبعا ارزش ارز به نسبت 
افزایش تورم باید افزایش پیدا کند ولی ما شاهد این افزایش نیستیم 
مجموع  در  کند.  می  افزایش  دارد  ارز  قیمت  کمتری  نسبت  با  چون 
می  کاهشی  تورم  نرخ  روند  معتقدم  تورمی  عامل  چهار  به  نگاهی  با 

شود.
پایان  برای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  وعده  درباره  مقدم  مصباحی 
ما شاهد  البته  افزود:  ماه،  پایان دی  تا  اقتصادی  یافتن سختی های 
این  ماه  دی  تا  اینکه  اما  بود  خواهیم  قیمت ها  رفتن  ثبات  به  رو 

ندارم. پیش بینی  چنین  من  برسد،  نتیجه  به  موضوع 

یوسفیان مال:
دولت خوب عمل کرد اما توفیق 

نداشت
دولت سیزدهم تقریبا یک ساله شده است و به همین خاطر مدام در 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  که  خصوص  به  است.  ارزیابی  معرض 
آنطور که وعده داده می شد حل نشده است. با این حال شاهدیم که 
عملکرد دولت از سوی بسیاری از کارشناسان مثبت ارزیابی می شود.
عزت الله یوسفیان مال، نماینده پیشین مجلس از جمله افرادی است 
می دهد.  قبولی  نمره  رئیسی  دولت  در  امور  اداره  سال  یک  این  به 
اقدام  گفته  که  مسیری  در  »دولت  گفت:  »فردا«  با  گفت وگو  در  او 
با  مقابله  مساله  در  است.  نبوده  مناسب  گاهی  شریط  اما  است  کرده 
کرونا اگرچه که مقدمات در دولت قبل فراهم شده بود، اما این دولت 

کرد.« عمل  خوب  و  شد  پیگیر 
برای  بستر  که  کرد  عمل  نحوی  به  دولت  حال  عین  »در  افزود:  وی 
شد  گفته  مسائلی  کشاورزی  جهاد  بحث  در  اگرچه  نبود.  آماده  فساد 

نبود.« قبل  مثل  زمینه  این  در  واقع  به  اما 
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: »دولت تالش خود را کرد و حتی از 
و برخی  نبود  واقعا دولت یکپارچه  اما چون   . تر رفت  برنامه هم پیش 

با دولت همراهی نکرده اند، کارها مانده است.« دستگاه ها 
یوسفیان مال تاکید کرد: »حرکت دولت صادقانه بود. شاید هر دولت 
جاها  خیلی  نمی زد.  تومانی   4200 ارز  حذف  به  دست  بود  دیگری 
دولت مایل نبود که این اتفاقات رخ دهد و شرایط اینطور پیش رفت.«
نداشت.  چندانی  توفیقات  دولت  وجود  این  »با  گفت:  همچنین  وی 
fatf  سبب  عوامل بیرونی از جمله عدم احیای برجام یا عدم تصویب 
کاری  کم  از  ناشی  شرایط  این  باشیم.  داشته  نارسایی هایی  که  شد 
امر  که  دولت  در  انسجام  عدم  حال  این  با  نیست.  برنامه  نداشتن  یا 
او  با  که  نیاورد  را  وزرایی  رئیسی  آقای  و  بود  اثر گذار   ، است  واضحی 

بدوند.«
صادقی  »دولت  گفت:  جمع بندی  در  مجلس  پیشین  نماینده  این 

کرد.« پیگیری  را  مسائل  و  گفت  کم  دروغ  بود، 

خبـر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم خبر داد:

● برنامه ریزی شهرداری قم برای نوسازی ۴۰۰ دستگاه تاکسی درون شهری قم تا پایان امسال   ●

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

● ظرفیت احداث ۵۰۰ واحد مسکونی در جعفرآباد وجود دارد   ●

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم خبر داد؛

● افتتاح پایگاه های اورژانس موتوری برای نخستین بار در قم   ●

● اصالح انهار و جدول گذاری خیابان امامزاده ابراهیم)ع( و بلوار آیت الله کاشانی قم   ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
شورای   ۱۳ شماره  مجتمع  احکام  اجرای   ۵ شعبه  از  صادره  نیابت  موجب  به 
شماره  به  قم  شورای  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  تهران  اختالف  حل 
محکوم  امیری  رمضان  علیه  جهان  بهزاد  له  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۰ج/۱۷۱۹ 
له  محکوم  حق  در  ۲/۰۵۵/۵۲۵/۹۴۸ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۱۰۲/۵۲۶/۲۹۷ریال  و 
ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی 
ای  ایکس  ال  ۴۰۵ جی  تیپ:  پژو   : نوع: سواری سیستم  نموده است.  ارزیابی 
مدل : ۱۳۸۴ رنگ : کرم – بژ – متالیک شماره موتور: ۱۳۴۸۴۱۱۶۵۶۵ شماره 
شاسی: ۱۴۲۴۲۲۲۴ نوع سوخت: بنزین تعداد محور: ۲ تعداد چرخ: ۴ تعداد 
سیلندر: ۴ ظرفیت : ۵ نفر شماره پالک انتظامی ۳۶۲ط۱۹ایران ۵۷ از وسیله 
نقلیه در پارکینگ خلیج فارس در معیت خواهان اقای بهزاد جهان بازدیدبه عمل 
اوردم که با توجه به مدل ، استهالک و نوع کاربری و اینکه خودرو از نظر ظاهری 
دارای عیوبی شامل شیشه بزرگ جلو شکسته جفت اینه بغل سمت چپ و راست 
راهنما  ، طلق چراغ  پنجره  ، جلو  تودوزی صندلی ها   ، و عقب  ، سپر های جلو 
جلو سمت راست مستعمل و شکسته بوده ، الستیک ها به علت توقیف طوالنی 

ها  درب  زه  فاقد  خودرو   ، گردیده  خارج  انتفاع  حیز  از  مسقف  غیر  پارکینگ  در 
، گلگیر  فابریک است  و دارای رنگ غیر  بوده گلگیری عقب سمت چپ تعویض 
ها و درب ها دارای رنگ غیر فابریک است ، سقف و کاپوت جلو به علت افتاب 
سوختگی تغییر رنگ داده رکاب های سمت چپ و راست و بدنه از قسمت عقب 
دارای  داشبورد  دارد. سینی جلو پشت  نقاشی  و  به صافکاری  نیاز  راست  سمت 
زدگی  زنگ  و  پریدگی  رنگ  خش  و  خط  دارای  کال  خودرو  بدنه  بوده  پوسیدگی 
می باشد. موتور خودرو به علت رسوب بیش از حد در پارکینگ و فرایند طوالنی 
فنی  ازمایش  از  امکان  و  باشد  می  خاموش  خودرو  باتری  افتادن  کار  از  توقیف 
منقضی  نقلیه  وسیله  ثالث  شخص  نامه  بیمه  باشد.  نمی  میسور  خودرو  موتور 
و  قابل قبول  و در حد  با در نظر گرفتن وضعیت  نقلیه  شده است. قیمت وسیله 
تعیین  تومان  میلیون  متعارف مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل چهل و هشت 
می گردد. ضمنا حسب اعالم کارشناس خودرو مذکور مبلغ ۷/۲۰۰/۰۰۰ریال 
تاریخ  در  نقلیه  وسیله  ثالث  شخص  نامه  بیمه  همچنین  و  دارد  رانندگی  جرائم 
است  شده  منقضی  و  گردیده  صادر  پاسارگاد  بیمه  شرکت  توسط   ۱۳۹۹/۵/۲۴
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ 

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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مقامات  دوحه،  مذاکرات  برگزاری  از  پس     ◄
برای  بیرونی  عوامل  تقویت  به  دیگر  بار  آمریکایی 
اند.  آورده  روی  مذاکرات  فضای  بر  تاثیرگذاری 
مطالبه  زدن  پس  هدف  با  صرفا  اقدامات  این  تمامی 
پروسه  در  اعتباری"  تضمینهای  ارائه   " بر  مبنی  ایران 
احیای توافق هسته ای صورت می گیرد. مقاومت غیر 
با  اعتباری  تضمینهای  ارائه  برابر  در  آمریکا  حقوقی 
هدف حضور شرکتهای خارجی در ایران، اصلی ترین 
عامل به بن بست رسیدن مذاکرات و عدم پیشرفت در 
آن ) از اسفند ماه 1400 تا کنون( محسوب می شود. 
در چنین شرایطی، شاهد ارائه سیگنالهای تکراری 
عنوان  هستیم.به  بایدن  دولت  سوی  از  عجیبی  و 
امنیت  شورای  هماهنگ کننده  کربی«  »جان  مثال، 
نشست  در  راهبردی  ارتباطات  امور  در  آمریکا  ملی 
اینکه دولت  بر  خبری اخیرش و در تالش برای تأکید 
مواضع  جمهوری خواه  سابق  دولت  مانند  هم  فعلی 
آن ها  که  »وقتی  گفت:  دارد  ایران  برابر  در  تندی 
کنند  متوقف  را  )ایران( چرخش سانتریفیوژهای خود 
سخت ترین  و  شدیدترین  به  و  برگردند  پایبندی  به  و 
در  حال  به  تا  که  توافقی  هر  در  با  مقایسه  در  نظارت 
برداشته  مشمول  برگردند،  گرفته  صورت  زمینه  این 
اقتصادی  تنفس  فضای  و  می شوند  تحریم ها  شدن 
دهند.« انجام  نفت  بازار  در  کارهایی  و  می کنند  پیدا 

که  آن  علی رغم  است!  مشخص  کاال  مسئله  صورت 
دولت بایدن بارها خروج ترامپ از برجام را یک اشتباه 
تلقی کرده اند و مدعی هستند که قصد دارند به توافق 
در  ملموسی  اقدام  رسمًا  اما  بازگردند  ایران  هسته ای 
این راستا انجام نمی دهند و از تریبون ها مختلف برای 
مذاکرات  پیشرفت  عدم  برای  ایران  شناختن  مسئول 

می کنند. استفاده 

تأکید  ایران  مقامات جمهوری اسالمی  این حال  با 
بلکه  نشده  خارج  هسته ای  توافق  از  تهران  که  دارند 
برجام  از  خود  خروج  باید  ابتدا  که  است  واشنگتن 
به  همچنان  آمریکایی  مسئوالن  اما  کند،  جبران  را 
ادعای خود مبنی بر لزوم بازگشت ایران به پایبندی به 
توافق اصرار دارند. به عبارت بهتر، مقامات کاخ سفید 
کنند.  می  دفاع  اعتباری"  تضمین  بدون  "توافقی  از 
خطاکار  بر  مبنی  بایدن  دولت  اعضای  مکرر  تاکید 
ای  هسته  توافق  از  خروج  خصوص  در  ترامپ  بودن 
این  اثر  زیرا  دارد  آمریکا(  در   ( داخلی  مصرفی  صرفا 
و  وین  مذاکرات  در  اخیر  یکسال  طی  را  خود  اعتراف 
به  توجه  با  دیگر،  سوی  از  است!  نداده  نشان  دوحه 
وضعیت  تردید  بدون  است،  حاکم  اکنون  که  شرایطی 
کند.  پیدا  ادامه  تواند،  نمی  برجام  معادله  در  سکون 
هم  و  ایران  هم  که  است  این  مساله  این  اصلی  دلیل 
تکلیف  تعیین  صدد  در  الملل  بین  نظام  اعضای  دیگر 

هستند. پرونده  این 
تبلیغاتی  و  حقوقی  غیر  های  فضاسازی  خالف  بر 
توافق  احیای  ای  هسته  توافق  قبال  در  بایدن  دولت 
یکدیگر  کنار  در  مولفه  دو  تحقق  معلول  ای   هسته 
است. اول، توافق نظر در مورد نقاط اختالفی و دوم، 
مکتوب.  گزاره  یک  قالب  در  نظر  توافق  این  تثبیت 
اختالفی  موارد  اکثر  خصوص  در  نظر  اتفاق  اکنون 
صورت گرفته با این حال، بسیاری از این توافق نظرها 
بدان معناست که حدود  این  اند.  هنوز مکتوب نشده 
مختلف  ابعاد  همچنین  و  حقوقی  و  اجرایی  ثغور  و 
بر  صرفا  یعنی  است.  نشده  اعمال  و  محاسبه  ها  آن 
گرفته  صورت  هایی  تفاهم  اختالفی  موارد  برخی  سر 
هستیم  شاهد  ما  که  موضوعاتی  از  مورد  دو  است. 
شده  مذاکرات  در  وقفه  ایجاد  و  خوردگی  گره  موجب 

ای  هسته  غیر  محدودیتهای  تکلیف  تعیین  یکی  اند، 
مانند   ( ایرانی  ضد  تحریمهای  رفع  پروسه  در  دخیل 
علیه  تروریسم  با  مبارزه  بهانه  به  که  محدودیتهایی 
شده  وضع  کشومان  امنیتی  و  اقتصادی  نهادهای 

است ( و دیگری هم بحث ارائه تضمین های اعتباری 
اند.  نشده  فصل  و  حل  هنوز  مقوله  دو  این  است. 

اولیه  تفاهم  ها  آن  مورد  در  که  معناست  بدان  این 
به  تفاهم  این  اینکه  به  برسد  چه  نگرفته،  صورت  هم 
مرحله تثبیت و البته، مکتوب شدن بخواهد برسد. در 
گرفته  قرار  ای  مرحله  در  برجام  معادله  کنونی  شرایط 
فصل  و  حل  خاص  صورت  به  اختالف  دو  این  اگر  که 
دستیابی  برای  نیز  اندازی  چشم  تردید  بدون  نشوند، 

داشت. نخواهد  وجود  توافق  یک  به 
آنها  ارائه  لزوم  و  اعتباری  میان، تضمینهای  این  در 
نشست  برگزاری  جریان  در  دارد.  ای  ویژه  جایگاه 
قدرت  که  کردند  تاکید  آمریکایی  مقامات  دوحه، 

خارجی  شرکتهای  به  اعتباری  تضمینهای  ارائه 
ایران را ندارند! دولت بایدن  جهت سرمایه گذاری در 
مدعی است که حتی تا سال 2024 میالدی که قطعا 
توانند  نمی  دارند  حضور  سفید  کاخ  در  دموکراتها 
موقعیتی  چنین  در  دهند.  ارائه  را  تضمینی  چنین 
بابت  ترامپ  از  همراهانش  و  بایدن  مکرر  ،انتقادات 
خصوص  این  در  که  شماتتهایی  و  برجام  از  خروج 

► ندارند!    چندانی  اصالت  گیرد،  می  صورت 

ترامپ خطا کرد اما ....

امیرعلی ابوالفتح تشریح کرد:● یک بام و دوهوای بایدن در مذاکرات احیای برجام  ●
آثار مثبت و منفی تفاهم نامه 

گازی ایران و روسیه

سفر پوتین به ایران از زویای بسیاری مهم به نظر می رسد؛ از یک سو 
مسئله انرژی در این سفر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و در همین 
به  دیگر  سوی  از  و  شد  امضا  کشور  دو  میان  هم  تفاهم نامه ای  راستا 
دو  همکاری های  گسترش  زمینه  می تواند  اخیر  سفر  می رسد  نظر 
کشور باشد؛ به ویژه آنکه اکنون هم روسیه و هم ایران عزم راسخی بر 

دارند. آمریکا  نفوذ  حوزه  از  جلوگیری 
این  درباره  خارجی،  سیاست  مسائل  تحلیلگر  ابوالفتح،  امیرعلی 
25ساله  تفاهم نامه  مانند  »تفاهم نامه هایی  گفت:  »فردا«  به  موضوع 
ایران و چین یا 20ساله ایران و روسیه یا همین تفاهم نامه گازی ایران 
باشند  داشته  مثبتی  آثار  می توانند  هم  شد  امضا  اخیرا  که  روسیه  و 
احساس  غربی  طرف های  که  است  این  آنها  مثبت  اثر  منفی.  هم 
نزدیک تر  چین  و  روسیه  به  ایران  بگذرد  بیشتر  زمان  هرچه  می کنند 
می شود و به همین دلیل می کوشند تا هرچه سریع تر مسئله برجام را 
حل وفصل کنند زیرا تصور غربی ها آن است که با گذشت زمان ایران 

می کند«. پیدا  گرایش  شرق  سمت  به  گذشته  از  بیش 
که  است  آن  هم  تفاهم نامه ها  دست  این  منفی  »اثر  داد:  ادامه  او 
و  یابد  افزایش  چین  و  روسیه  با  ایران  همکاری های  سطح  هرچه 
فشار ناشی از تحریم های آمریکا کاهش یابد، ایران انگیزه خود برای 
احیای برجام را از دست می دهد و به نوعی از به دست آوردن نتیجه 
با غربی ها صرف نظر می کند و به هر حال مناسبات با غربی ها عادی 

می ماند«. باقی  بحران  این  همیشه  و  نمی شود 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خارجی  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
یا  تأثیر مستقیم خواهد گذاشت  برجام  بر سرنوشت  پوتین  اخیر  سفر 
تغییری  و  است  نگذاشته  تأثیری  که  لحظه  این  »تا  کرد:  بیان  خیر، 
باید  که  آمریکاست  این  است.  نیاروده  وجود  به  مذاکرات  شرایط  در 
تصمیم  خیر.  یا  برگردد   2015 توافق  به  می خواهد  که  بگیرد  تصمیم 

ماجراست«. بر  فرع  برجام  موضوع  در  چین  و  روسیه 
اظهار  بود،  چه  این  به  سفر  برای  پوتین  انگیزه  اینکه  درخصوص   ، او 
فکر  چه  پوتین  آقای  که  گفت  و  کرد  نیت خوانی  »نمی شود  کرد: 
منافع  کشوری  هر  حال  هر  به  که  می دهد  نشان  قرائن  اما  می کند 
قرار  آمریکا  با  نیابتی  جنگی  در  روسیه  وقتی  می کند.  دنبال  را  خود 
بکاهد؛  مخالفانش  زا  و  کند  زیاد  را  محدانش  می کند  سعی  دارد 
البته  و  است  داده  افزایش  را  ایران  با  ارتباطش  هم  دلیل  همین  به 
می کند  سعی  هم  آمریکا  که  دیدیم  ایران  به  پوتین  سفر  موازات  به 

دهد«. افزایش  را  ونزوئال  با  ارتباطش 
می خواهد  پوتین  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پایان  در  ابوالفتح 
گازی  حوزه  در  تجاری اش  رقیب  یک  به  ایران  تبدیل شدن  مانع 
بازار  به  ایران  ورود  شد.  ذوق زدگی  نوعی  دچار  »نباید  گفت:  شود، 
گسترده  لوله کشی های  دارد،  مقدماتی  اروپا  گازی  سرمایه گذاری 
میسر  فعال  که  می طلبد  را  عظیمی  زیرساخت های  و  می خواهد 
ایران،  تأمین می کند و حتی اگر  را  اروپا  40درصد گاز  نیست. روسیه 
این  نمی توانند.  کنند،  جبران  را  خأل  این  بخواهند  هم  عراق  و  قطر 
بازار  به  ایران  تا جلوی ورود  ایران آمده باشد  به  طور نیست که پوتین 
کنونی  شرایط  در  هم  بخواهد  اگر  ایران  زیرا  بگیرد  را  جهانی  گاز 
آن هم در شرایطی که  و  آینده  و شاید در هفت هشت سال  نمی تواند 
ایران  به  توتال  مانند  خارجی  سرمایه گذارهای  و  شود  رفع  تحریم ها 
کنونی  شرایط  در  اما  باشد  داشته  گاز  صادرات  اروپا  به  بتواند  بیایند 

نیست«. میسر  امکانش 

بیانیه کاخ الیزه درباره 
گفت وگوی  تلفنی رئیسی  و 

مکرون
همتای  با  گفت وگو  در  فرانسه  جمهور  رئیس  کرد:  اعالم  الیزه  کاخ 
ممکن  هم  هنوز  هسته ای  توافق  احیای  که  کرده  تاکید  خود  ایرانی 

ست ا
گفت وگوی  درباره  بیانیه ای  )الیزه(  فرانسه  جمهوری  ریاست  کاخ 
تلفنی ابراهیم رئیسی  و امانوئل مکرون روسای جمهور ایران و فرانسه 

کرد. منتشر 
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ الیزه در این بیانیه اعالم کرد که 
برجام  احیای  مذاکرات  نکردن  پیشرفت  از  خود  اظهارات  در  مکرون 
ابراز نا امیدی کرده و گفته است که از نظر او احیای توافق هسته ای 

ایران هنوز ممکن است. با 
جمهوری  رئیس  از  همچنین  مکرون  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
اجرای  به  بازگشت  و  توافق  به  دستیابی  برای  که  است  خواسته  ایران 
"انتخاب روشنی" داشته   ،2015 توافق هسته ای  ایران ذیل  تعهدات 

باشد.
متقاعد  که  گفته  ادامه  در  فرانسه  جمهور  رئیس  رویترز،  گزارش  به 
هرچه  باید  اما  است،  امکان پذیر  هنوز  نتیجهای  چنین  است  شده 

شود. انجام  زودتر 
مداخله جویانه  اظهاراتی  در  مکرون  امانوئل  الیزه،  کاخ  اعالم  بنابر 
نیز خواستار آزادی چهار تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران شده 

است.
مکرون  امانوئل  و  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت الله  ایسنا،  گزارش  به 
دقیقه ای  تلفنی۱۲۰  گفت وگوی  در  شنبه  روز  فرانسه  جمهور  رئیس 
تحوالت  همچنین  و  دوجانبه  همکاری های  تقویت  راهکارهای  درباره 
امنیت  جمله  از  جهانی  عمده  چالش های  و  بین المللی  و  منطقه ای 

کردند. مذاکره  انرژی  امنیت  و  غذایی 

خبـر

اتحادیه  جوزف بول مسئول سیاست خارجی       ◄
اروپا و انریکه مورا نماینده ویژه اروپا درمذاکرات برجام 
سکوت  مذاکرات  این  تحوالت  آخرین  قبال  در  دو  هر 

اند. کرده 
با توجه به اینکه اکثر موارد اختالفی در چهارچوب 
مذاکرات وین حل و فصل شده اند، اما موارد اختالفی 
نهایی  توافق  انعقاد  مسیر  در  ای  کننده  تعیین  و  مهم 
ارائه  لزوم  آنها،  ترین  مهم  که  باقیست  خود  قوت  به 
شرکتهای  گذاری  سرمایه  جهت  اعتباری  تضمینهای 
مقامات  میان،  این  در  است.  کشورمان  در  خارجی 
متعهد(  نه طرف  و  واسطه گر)  اروپایی در کسوت یک 
توان  می  را  جدیدی  راهکارهای  که  اند  شده  مدعی 

این  آیا  اما  کرد.  طراحی  موارد  این  فصل  و  حل  برای 
است؟ صحیح  ادعا 

در  چه  که  دارند  اصرار  ها  اروپایی  مثال   عنوان  به 
بحث ارائه تضمین های اعتباری و چه در مساله خروج 
سازمان  فهرست  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
راهکارهای  توان  می  آمریکا  ادعایی  تروریستی  های 

گرفت. نظر  در  را  بینابینی 
در مورد تضمین های اعتباری نیز بازیگران اروپایی 
داری  خزانه  وزارت  اینجا  در  که  هستند  باور  این  بر 
 2024 سال  تا  مطلق  صورت  به  که  ندارد  نیاز  آمریکا 
و  کشورها  حضور  مورد  در  را  هایی  تضمین   2026 یا 
این  فقط  که  همین  کند.  ارائه  ایران  با  مراوداتشان 

که درمسیر  این  بر  مبنی  بدهد،  را  هایی  تضمین  نهاد 
همکاری شرکت های بین المللی با ایران خللی ایجاد 
این  واقعیت  همه،  این  با  کند.  می  کفایت  کند،  نمی 
است که یکی از دالیلی که منجر به ایجاد وضعیت رکود 
این است  روند مذاکرات وین شده،  فعلی در  و سکون 
و  دهند  نمی  جواب  بینابینی  راهکارهای  همیشه  که 

بود. نخواهند  مفید 
قالب  در  ایران  مطالبات  که  شاهدیم  راستا  این  در   
بیان  به صورت خطوط قرمز  و مذاکرات،  اتمی  معادله 
به  برجام،  به  آمریکا  بازگشت  فرآیند  در  ایران  و  شده 
این منظر، حل و  از  باشد.  نیز نمی  دنبال ظاهرسازی 
اعتباری،  تضمینهای  مانند  هایی  گره  و  مسائل  فصل 
در گروی آن است که طرف آمریکایی چنین موضوعی 
راهکار  معادله،  این  در  بپذیرد.  مطلق  صورت  به  را 
به  قطعی  تضمین  ارائه  بین  و  ندارد  وجود  رسمی 
شرکتها در خصوص عدم ابطال برجام ) حداقل تا سال 
را  گزینه  یک  صرفا  تضمین،  این  ارائه  عدم  و   )2024

کرد! انتخاب  توان  می 
در این میان، مقامات اروپایی برخی گزاره ها را نیز 
مطرح کرده اند که در عمل جنبه ای اجرایی و عملیاتی 
گذاشته  مسکوت  فعال  اختالفی  نقاط  اینکه  ندارد، 
شود و حل و فصل آن ها به بعد از احیای برجام موکول 
شود. به عبارت بهتر، اروپاییان عمال پیشنهاد داده اند  
ما به جای اینکه پرونده را مختومه اعالم کنیم و بگوییم 
به نتیجه نرسیده، آن را باز نگه داریم و پس از احیای 
این در حالی است  بپردازیم.  نقاط اختالفی  به  برجام 
که اگر اکنون نقاط اختالفی واقعا به صورت عملیاتی 
تا  ها  آن  فصل  و  حل  امکان  نیز  آینده  در  نشوند،  حل 

حد زیادی کاهش پیدا می کند. 
در هر حال، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
است  خواسته  اروپایی  بازیگران  از  بارها  کشورمان 
موارد  فصل  و  حل  خصوص  در  را  خود  پیشنهادات  تا 
اختالفی ارائه دهند یا ترسیم چارچوبهای عینی برای 
شکست  با  خصوص  این  در  اما  دهند  ارائه  آنها  حل 

اند. شده  مواجه 
بابت  هایی  اروپایی دغدغه  بازیگران  در عین حال، 
جهانی  معادالت  بر  آن  تبعات  و  اوکراین  جنگ  وقوع 
سرگیری  از  به  اروپاییان  اصرار  رموز  از  یکی  هستند. 
که  شرایطی  به  توجه  با  است.  مسئله  همین  مذاکرات 
ویژه  به  است،  شده  حاکم  الملل  بین  نظام  در  اکنون 
وضوح  به  را  موضوع  این  ما  اوکراین،  جنگ  از  پس 
المللی  بین  پازل های  نوعی  به  مشاهده می کنیم که 
در سطحی کالن در عرصه های گوناگون به هم ریخته 

است. 
های  بندی  قطب  در  ویژه  به  را  خود  مساله  این 
برخی  ایجاد  در  حتی  و  الملل  بین  نظام  در  تاکتیکی 
نیز نشان  آمریکا  ائتالف های منطقه ای بر خالف نظر 
مورد  در  توانیم  می  ما  شرایطی،  چنین  در  دهد.  می 
گیری  بهره  شرایط  که  باشیم  القول  متفق  گزاره  این 
ایران از امتیازات ناشی از فروش نفت حتی به صورت 
است.  کرده  پیدا  افزایش  قبل  به  نسبت  غیررسمی 
به  نسبت  امروز  نیز  ایران  نفت  به  نیاز غرب  مقابل،  در 
گذشته بیشتر افزایش یافته است. با همه این اوصاف، 
راهکار  یک  به  تبدیل  که  زمانی  تا  فرامتنی  موارد  این 
برجامی  اختالفات  حل  راستای  در  عملیاتی  و  عینی 

► برد.    نخواهد  به جایی  راه  نشود 

◄     فعال سیاسی اصولگرا گفت: پول ها و سرمایه 
های زیادی امروز در کشور دپو شده تا تکلیف برجام 
مشخص شود بنابراین باید زودتر مشخص شود برجام 

احیا خواهد شد یا خیر.
پیدا کرده است  نامعلومی  آینده  مذاکرات برجامی 
علی  سیاسی  نظران  صاحب  و  کارشناسان  برخی  و 
معتقدند  آنها  دانند.  این وضعیت می  مقصر  را  باقری 
سعید  مذاکراتی  مدل  از  الگوگیری  با  باقری  علی 
»مذاکره  شکل  به  را  گفتگوها  روند  عمد  از  جلیلی 
برای مذاکره« درآورد تا احیای برجام شکست بخورد. 
کارشناسان  از  دیگری  گروه  دیدگاه،  این  مقابل  در 
باقری دفاع می کنند و می گویند  از علی  هستند که 
و  کند  می  فرق  پیش  سال   10 باقری  علی  با  »او 
جلو  دادند  او  به  که  اختیاراتی  براساس  را  مذاکرات 

است.« برده 
فردا  خبرنگار  با  گفتگو  در  حقیقت پور  منصور 

مذاکرات  جریان  در  باقری  علی  عملکرد  درباره 
یک  فاقد  ایران  کننده  مذاکره  تیم  گفت:  برجامی 
یک  طلبد  می  رو  این  از  است،  رسمی  سخنگوی 
ای  رسانه  و  امنیتی  سیاسی،  مسائل  به  گاه  آ فرد 
را  ایران  کننده  مذاکره  هیأت  سخنگویی  مسئولیت 
موضوعات  درباره  الزم  مقاطع  در  تا  بگیرد  برعهده 

دهد. انجام  رسانی  اطالع  مطروحه 
مذاکره کننده  تیم  گزارش دهی  انتظار  درباره  وی 
نظر  زیر  تیم مذاکره کننده  افزود:  و مجلس،  به مردم 
زمان  در  کند.  می  عمل  ملی  امنیت  عالی  شورای 
بود،  جریان  در  برجامی  مذاکرات  که  نیز  نهم  مجلس 
مجلس  به  روحانی  آقای  دولت  مذاکره کننده  آقایان 
می  گزارش  نمایندگان  به  سطحی  در  و  آمدند  می 
نمی  قبول  توصیه  و  راهبرد  مجلس  از  ولی  دادند 

کردند.
نتیجه  به  درباره  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 

حجم  باالرفتن  و  برجام  احیای  گفتگوهای  نرسیدن 
انتقادها به علی باقری، اظهار کرد: آقای باقری سال 
95 با آقای باقری 1404 فرق دارد. آقای باقری سال 
اما  زد  می  فضایی  های  حرف  و  بود  فضا  در   1395
یعنی  است  زمین  روی  پاهایش   1401 باقری  آقای 

بگوید. نباید  چه  و  بگوید  باید  چه  داند  می  االن 
وی افزود: آقای باقری االن می داند که اگر حرفی 
نمی  بنابراین  کند  عملی  را  آن  مذاکرات  در  باید  بزند 
بگذرد  کنارش  از  هم  بعد  و  بدهد  پایه  بی  شعار  تواند 
محاجه  و  بنشیند  مقابل  طرف  روی  به  رو  باید  بلکه 

بنشاند. کرسی  به  را  خود  حرف  تا  کند 
های  سرمایه  و  ها  پول  کرد:  تأکید  پور  حقیقت 
برجام  تکلیف  تا  شده  دپو  کشور  در  امروز  زیادی 
شود  مشخص  زودتر  باید  بنابراین  شود  مشخص 
برجام احیا خواهد شد یا خیر. امروز خیلی از سرمایه 
و تجار منتظر مشخص شدن  تولیدکننده ها   گذارها، 

را  مملکت  نباید  معتقدم  بنابراین  هستند  مسئله  این 
معطل کرد، این معطل ماندن قدرت تصمیم گیری را 
► است.   گرفته  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  از 

بازی محتاطانه اروپاییان پس از مذاکرات دوحه 

● راز سکوت بورل   ●

حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا:  

● زودتر مشخص شود برجام احیا خواهد شد یا خیر   ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه افتخار الملوک زین العابدین مشرف بشماره ملی ۰۰۴۷۰۲۹۷۹۱ با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم 
داشته اند که سند مالکیت تمامی ششدانگ پالک ۱۰۲۵۳/۱۸۵ اصلی واقع در بخش ثبت یک قم که در دفتر ۲۲۵ صفحه 
۱۰۷ ذیل ثبت ۳۴۶۳۲ بنام سید محمود رضوی ثبت و سند مالکیت به شماره ۰۳۱۶۹۳ صادر و تسلیم شده سپس طی 
سند قطعی بشماره ۱۳۳۱۹ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ دفتر ۲۷ قم بشماره چاپی سند ۰۳۳۲۵۵ الف ۹۱ به افتخارالملوک زین 
العابدین مشرف بشماره ملی ۰۰۴۷۰۲۹۷۹۱ منتقل گردید. سپس از طرف ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده لذا به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از 
انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۵۰۴(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

سند  که  داشته  اعالم  قم   ۴۷ دفترخانه  در  مصدق  شهود  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  کرمشاهی  زهرا  خانم 
الکترونیک  دردفتر  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۵۴۹/۷۰ ک  پال ششدانگ  به  مربوط  مالکیت 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  صادره  سند  و  ثبت  وی  نام   ۱۳۹۵۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۲۲۲
تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  اند.  نموده  را 
را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل 
اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند 

   )۱۵۵۰۶ الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 



رواج شبه علم و دست نکشیدن برخی افراد از عادت های زندگی       ◄
باعث شده است که بسیاری از کارهایی که ما برای افزایش سطح سالمت 
خود انجام می دهیم، نه تنها فایده ای نداشته باشد، بلکه سالمت مان را به 

خطر هم بیندازد.
انتظار،  برخالف  که  را  معروف  افسانه  پنج  "ایندیپندنت"  روزنامه 

می کنیم.  بررسی  هم  با  ندارند،  ما  برای  فایده ای 
۱- ۱۰ هزار قدم پیاده روی برای سالمتی مهم است 

روزانه«  قدمی  هزار   ۱۰ »پیاده روی  سالمتی،  رایج  افسانه های  از  یکی 
است. 

این  به  رسیدن  برای  تالش  ماساچوست،  دانشگاه  محققان  گفته  به 
هدف که بیشتر تحسین می شود، هیچ فایده ای ندارد. این تیم داده های 
۱۵ مطالعه را که تاثیر تعداد قدم های روزانه نزدیک به ۵۰ هزار نفر از چهار 
به هر علتی، بررسی می کند، تجزیه و تحلیل  بر میزان مرگ و میر  را  قاره 

است. کرده 
و فوق العاده ای دارد  پیامدهای مثبت  برای سالمتی  پیاده روی  هرچند 
 ۱۰ دقیقا  که  رایج  باور  این  اما  باشد  سودمند  می تواند  آن  از  میزان  هر  و 
هزار قدم در روز باید پیاده روی کنیم، هیچ پایه علمی ندارد و از یک کارزار 
گرفته  سرچشمه  گام شمارها  فروش  برای   ۱۹۶۴ سال  در  ژاپنی  بازاریابی 

است.
۲- نیاز ضروری بدن به خوردن پنج نوع  میوه و سبزی در روز 

سازمان  اما  روزانه  سبزی  و  میوه  هشت  می گفتند  باستان  یونانیان 
شود.  مصرف  تا  پنج  روزانه  کرد  توصیه   ۱۹۹۰ سال  در  بهداشت  جهانی 

ندارد. خاصی  معنای  واقعا  عدد  این  هرچند 
سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است که روزانه ۴۰۰ گرم میوه و 
سبزی بخوریم، اما برای اینکه این مقدار برای همه قابل درک باشد، آن را 

معادل پنج عدد میوه ۸۰ گرمی در نظر گرفتند. 
یک پژوهش در سال ۲۰۱۷ در دانشگاه مک مستر در کانادا، نشان داد 
که از نظر امید به زندگی، افزایش مصرف میوه و سبزی از چهار تا به پنج 

تا در روز، هیچ منفعت مضاعفی ندارد.
۳- مواد قندی را کامال از رژیم غذایی خود حذف کنید

کنید،  تهیه  قندی  مواد  بدون  خوراکی های  می خواهید  همیشه  اگر 
افسانه ممکن  این  رد کردن  بد است،  مواد قندی  چون معتقدید که همه 

بازگرداند. شما  زندگی  به  شادی  کمی  است 
از  بسیاری  در  طبیعی  صورت  به  قند  نیستند.  بد  قندی  مواد  همه 
قند  دارد.  وجود  شیر  و  طبیعی،  ماست  میوه،  جمله  از  سالم،  غذاهای 
طبیعی حاوی ویتامین ها، مواد مغذی و مواد معدنی است که می تواند به 

کند. کمک  قندافزوده،  ناسالم  اثرات  از  جلوگیری 
مغز  برای  سوخت  اصلی  منبع  که  است  کربوهیدرات  نوعی  شکر 
است. با این حال، در مجموع ایده خوبی است که از مصرف مواد قندی 

کنید. خودداری  تصفیه شده  و  فرآوری شده 
۴- گلوتن برای شما مضر است

آیا  اما  شده،  پیدا  جا  همه  در  تازگی  به  گلوتن  بدون  غذاهای  سروکله 
است؟ ما  سالمتی  دشمن  واقعا  گلوتن 

واضح است که پیروی از یک رژیم غذایی بدون گلوتن برای بسیاری از 
سلیاک  بیماری  به  که  آن هایی  ویژه  به  غذایی،  بی تحملی  به  مبتال  افراد 
در  سلیاک  با  نامرتبط  »بی تحملی«  حال،  این  با  است.  مفید  دچارند، 

است. یافته  افزایش  اخیر  سال های 
اگر به بیماری سلیاک مبتال نیستید یا پزشک معالجتان تشخیص نداده 
نیست. گلوتن گونه ای  بد  برای شما  به گلوتن حساسید، گلوتن  است که 
پروتئین بر پایه گندم و بخشی کلیدی از یک رژیم غذایی سالم است و فیبر 

محلول، پروتئین و مواد مغذی برای بدن فراهم می کند.
۵- روزی هشت لیوان آب بنوشید

این افسانه، توصیه ای در سال  باورند که منشا  این  بر  از مردم  بسیاری 
از سوی هیات غذا و تغذیه آمریکا بود که می گفت مردم به حدود   ۱۹۴۵
را  توصیه  این  در  بعدی  جمله  آن ها  اما  دارند.  نیاز  روز  در  آب  لیتر   ۲.۵

دارد.« وجود  شما  غذای  در  مقدار  این  »بیشتر  گرفتند:  نادیده 
آب در میوه ها و سبزیجات، آبمیوه، چای و قهوه نیز موجود است.

به  توصیه  از  که  ندارد  وجود  شواهدی  است  داده  نشان  تازه  مطالعات 
نوشیدن شش تا هشت لیوان آب در روز حمایت کند. همچنین، نوشیدن 
آب،  با  مسمومیت  به  منجر  و  باشد  خطرناک  می تواند  آب  زیاد  مقادیر 

► ایسنا        / و حتی مرگ شود.  )کم ُسدیمی خون(  هیپوناترمی 
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»وفای به نذر«           

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِبیِه 

َ
أ َعْن  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  َجْعَفِر  اِدِق  الصَّ َعِن  َخاِلٍد  ْبُن  َمْسَلَمِة  َعْن 

ْذِر«، َقاَل: »َمِرَض  )علیهم السالم(  ِفي َقْوِلِه َعزَّ َو َجَل  »ُیوُفوَن ِبالنَّ
َصِغیَراِن،  اِن  َصِبیَّ ُهَما  َو  السالم(  )علیهما  اْلُحَسْیُن  َو  اْلَحَسُن 
َفَقاَل  َرُجاَلِن،   َمَعهُ   َو  آله(  و  علیه  الله  )صلی  ِه  اللَّ َرُسوُل  َفَعاَدُهَما 
هُ  َعاَفاُهَما.  ِإِن  اللَّ َنْذرًا  اْبَنْیَك   َنَذْرَت  ِفي   َلْو  اْلَحَسِن   َبا 

َ
أ َیا  َحُدُهَما: 

َ
أ

1.»... َجل   َو  َعزَّ  ِه  ِللَّ ُشْکرًا  اٍم  یَّ
َ
أ َثاَلَثَة  ُصوُم  

َ
أ السالم(  )علیه  َفَقاَل  

مسلمة بن خالد از امام صادق )علیه السالم( نقل می کند که 
»ُیوُفوَن  اتی  هل  سوره  آیات  از  یرخی  نزول  باره  )در  آن حضرت 
السالم(  )علیهما  حسین  امام  و  حسن  »امام  فرمودند:  ْذِر«(  ِبالنَّ
در دوران کودکی مریض شدند. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( 
همراه دو نفر از یارانش به عیادت آن ها رفتند. یکی از آن دو نفر، 
به امام علی )علیه السالم( عرض کرد: کاش برای شفای دو فرزند 
خویش برای خدا نذر می کردید. حضرت فرمودند: )اگر آن ها را 
می گیرم  روزه  روز،  خداوند، سه  و سپاس  برای شکر  شفا دهد(، 
و فاطمه )سالم الله علیها( نیز همین سخن را تکرار کردند و آن 
نیز گفتند: ما هم سه روز، روزه می گیریم. کنیز آن ها  دو فرزند، 
را  ایشان  خداوند  پس  می گیرم.  روزه  هم  من  گفت:  نیز  فّضه 
علی  گرفتند.  روزه  نداشتند،  غذایی  درحالی که  آنان  و  داد  شفا 
ریسنده  یهودی خویش، شمعون که  نزد همسایه  السالم(  )علیه 
پشم بود، رفت و فرمود: آیا این معامله را می پذیری که در مقابل 
ریسیدن مقداری از پشم گوسفند، توسط دختر رسول خدا )صلی 
یهودی  مرد  آن  بدهی؟  من  به  جو  پیمانه  سه  آله(،  و  علیه  الله 
آن  و  گوسفند  پشم  مقدار  آن  السالم(  )علیه  علی  پس  پذیرفت. 
سه پیمانه جو را آوردند و فاطمه )سالم الله علیها( را از آن باخبر 
الله علیها( رشتن  ایشان هم پذیرفتند. فاطمه )سالم  و  ساختند 
آن مقدار پشم گوسفند را شروع کردند و هنگامی که یک سّوم آن 
پنج  و  نموده  آسیا  برداشته،  را  آن جو  از  پیمانه  ریسیدند، یک  را 
قرص نان پختند که به هرکدام از آن ها، یک قرص نان اختصاص 
محّمد  حضرت  همراه  به  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  می یافت. 
منزل  به  و  آورده  به جای  را  مغرب  نماز  آله(،  و  علیه  الله  )صلی 
آمدند،پس سفره را پهن کردند و همه آن ها بر سر سفره نشستند 
و آن هنگام که علی )علیه السالم( اّولین لقمه را برداشت، فقیری 
)صلی  محّمد  بیت  اهل  ای  برشما  سالم  گفت:  و  درآمد  کنار 
که  غذایی  آن  از  هستم،  مسلمان  فقیری  من  آله(!  و  علیه  الله 
می خورید، به من نیز بدهید، خداوند شما را از سفره های بهشتی 
زمین  بر  خویش  لقمه  السالم(  )علیه  علی  پس  سازد.  بهره مند 
از آن که همگی غذای خود  )بعد  . پس آن حضرت   ... گذاشتند 
را بخشیدند( دست به سفره برده و آن چه بر سفره بود، همه را به 
آن شخص فقیر بخشیدند و شکم گرسنه سر بر بالین نهاده و فقط 
فاطمه  حضرت  گرفتند.  روزه  نیز  را  بعد  روز  آن ها  نوشیدند.  آب 
)سالم الله علیها( به سراغ یک سّوم دیگر آن پشم گوسفند رفتند 
آسیاب  و  برداشته  جو  آن  از  دیگر  پیمانه  یک  و  ریسیده  را  آن  و 
قرص  یک  آن ها  از  به هرکدام  که  پختند  نان  قرص  پنج  و  کردند 
الله  السالم( همراه رسول خدا )صلی  نان می رسید. علی )علیه 
علیه و آله( نماز مغرب را به جای آورده و به منزل خویش آمدند. 
آن  و  نشستند  سفره  سر  بر  آن ها  همه  و  کرده  پهن  را  سفره  پس 
برداشتند،  را  خویش  لقمه  اّولین  السالم(  )علیه  علی  که  هنگام 
برشما  »سالم  گفت:  و  شد  ظاهر  در  آستانه  در  مسلمانی  یتیم 
ای اهل بیت محّمد )صلی الله علیه و آله(! من یتیمی مسلمان 
هستم، از آن غذایی که می خورید، به من نیز بدهید، خداوند شما 
السالم(  )علیه  بهره مند سازد. پس علی  بهشتی  از سفره های  را 
لقمه خویش را بر زمین گذاشتند و سپس حضرت فاطمه )سالم 
الله علیها( هرآن چه بر سفره بود، به آن یتیم بخشیدند و درحالت 
گرسنگی شب را به صبح رساندند و تنها آب نوشیدند. روز بعد را 
نیز روزه گرفتند و فاطمه )سالم الله علیها( یک سّوم باقیمانده از 
آن پشم گوسفند را ریسیده و آخرین پیمانه از آن جو را آسیاب و 
خمیر کردند و از آن پنج قرص نان تهیه کردند که هر قرص نان 
همراه  به  السالم(  )علیه  علی  داشت.  اختصاص  آنان  از  به یکی 
به  و  آورده  به جای  را  مغرب  نماز  آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبر 
بر سر سفره نشستند.  آن ها  و همه  پهن شد  آمدند. سفره  منزل 
اّولین لقمه خویش را برداشتند،  هنگامی که علی )علیه السالم( 
یکی از اسیران مشرک بر در ایستاد و گفت: سالم برشما ای اهل 
به بند  و  می کنید  اسیر  را  ما  آله(!  و  علیه  الله  )صلی  محّمد  بیت 
می کشید و به ما غذا نمی دهید؟! پس علی )علیه السالم( لقمه 
را بر زمین گذاشت و دست به سفره برده و آن چه بر سر سفره بود 
را به آن اسیر دادند ... و شب را با گرسنگی به صبح رساندند و تا 

بعد، بدون غذا ماندند. روز  صبح 
علی )علیه السالم(، حسن و حسین )علیهم 

بردند،  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  نزد  را  السالم( 
هنگامی که  می لرزیدند.  گرسنگی  شّدت  از  دو  آن  درحالی که 
رسول خدا )صلی الله علیه و آله( آن دو را دیدند، فرمودند: ای 
ابالحسن! حال و روز شما خیلی مرا ناراحت می کند، بشتاب نزد 
حضرت  رفتند.  شتاب  با  پس  برویم،  علیها(  الله  )سالم  فاطمه 
گرسنگی  شّدت  از  و  بود  محراب  در  علیها(  الله  )سالم  فاطمه 
بود.  افتاده  گود  چشم هایش  و  بود  چسبیده  پشتش  به  شکمش 
آن  در  را  ایشان  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  هنگامی که 
حالت دید، وی را در آغوش گرفت و فرمود: وای بر من! سه روز 
است که شما در این حالت هستید! پس جبرئیل )علیه السالم( 
فرود آمد و عرض کرد: ای محمد! این را که خداوند عطا فرموده 
محمد  حضرت  باد.  گوارایت  خویش،  بیت  اهل  جمع  در  و  بگیر 
بگیرم؟ عرض کرد:  را  فرمود: چه چیزی  آله(  و  الله علیه  )صلی 
ْذُکوًرا ...  َلْم َیُکن َشْیًئا مَّ ْهِر  َن الدَّ نَساِن ِحیٌن مِّ اْلِ َتی َعَلی 

َ
أ »َهْل 

ْشُکوًرا«. مَّ َسْعُیُکم  َوَکاَن  َجَزاء  َلُکْم  َکاَن  َهَذا  ِإنَّ 
 *******************

اعلمی،  ناشر:   ،257 امالی، ص  علی ،  بن  1. صدوق، محمد 
بیروت، 1400 ق / 1362 ش. پنجم ،  چاپ 

حدیث روز )315( 

شدن  انباشته  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  یک    ◄
درباره  نکردن  صحبت  و  یکدیگر  از  زوجین  دلخوری 
گفت:  بیانجامد،  تند  واکنشی  به  نهایتا  می تواند  آن 
هنگام  واکنشش  روی  از  را  همسر  باید  که  تصور  این 
کنترل  توانایی  است.  اشتباه  شناخت،  عصبانیت 
خشم و عصبانیت به هنگام بروز اختالف تنها یکی از 
جنبه های سالمت روان است و زوجین باید با صحبت 
خود  خشم های  انباشت  از  دلخوری ها  درباره  کردن 

کنند. جلوگیری 
با  ایسنا،   با  گفت وگو  در  تکلو  ابراهیم  محمد  دکتر 
از  خود  خشم  و  ناراحتی  نباید  زوجین  اینکه  بر  تاکید 
این  کرد:  اظهار  کنند،  انباشته  هم  روی  را  یکدیگر 
همانند  مشترک  زندگی  در  شده  انباشته  خشم های 
جرقه ای  کوچک ترین  با  که  مانند  می  "باروت" 

کنند. منفجر  را  مشترک  زندگی  می توانند 
خشم های  زوجین  وقتی  روانشناس،  این  گفته  به 
ناراحتی های  می کنند،  انباشته  را  خود  فروخورده 
کوچک ترین  با  زوجین  می شود  باعث  شده  تلنبار 
عصبانیت  و  تند  واکنش  افتاده ای  پا  پیش  موضوع 

دهند. نشان  خود  از  شدید 
و  خشم ها  باید  زوجین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تصریح  کنند،  ابراز  را  یکدیگر  از  خود  ناراحتی های 
کرد: بعضا زوجین با این نیت که اگر ناراحتی خود را 
و  کرده  قضاوت  را  آنها  همسر  است  ممکن  کنند  ابراز 
ناراحتی  و  بیان خشم  از  آنها دلخور شود،  از دست  یا 
می کنند  تصور  زوجین  گاهی  حتی  می کنند.  امتناع 
زمان  گذشت  با  و  ندارد  بیان  به  نیاز  دلخوری ها  این 
اینگونه  آنکه  حال  می شود،  حل  آمده  پیش  مسائل 

. نیست
ابراز  و  بیان  نحوه  تاکید کرد که  تکلو در عین حال 

زوجین  و  است  اهمیت  حائز  نیز  همسر  به  دلخوری 
مکانی  و  زمان  چه  در  اینکه  و  بیان  لحن  به  باید 
داشته  توجه  کنند،  مطرح  همسر  با  را  خود  دلخوری 

. شند با
و  خشم  بیان  برای  که  است  معتقد  روانشناس  این 

اگر  که  معنا  آن  به  کرد،  سنجی  موقعیت  باید  کدورت 
دلخوری  شنیدن  برای  مناسبی  شرایط  مقابل  طرف 
آتش  دلخوری  بیان  با  لحظه  آن  در  یا  و  ندارد  همسر 
مسائل  درباره  نباید  شود،  می  بیشتر  اختالف  شعله 

کرد. صحبت  آمده  پیش 

در  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
باور عموم مردم این امر وجود دارد که تصور می کنند 
واکنش  روی  از  و  عصبانیت  به هنگام  باید  را  نزدیکان 
توضیح  اینباره  در  شناخت،  ناراحتی  هنگام  به  آنها 
داد: شاید این باور تا حدی درست باشد اما نمی توان 

به خاطر این تفکر با قصد و نیت از پیش تعیین شده 
آن  در  واکنشش  با  متناسب  و  کرد  عصبانی  را  همسر 

سنجید. را  او  لحظه، 
و  موقعیت ها  در  افراد  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
شرایط مختلف واکنش های متفاوتی نشان می دهند، 

موقعیت های  در  افراد  اینکه  درواقع  داد:  ادامه 
چه  تا  و  می دهند  نشان  واکنش هایی  چه  مختلف 
بلد  را  هیجانات  و  خشم  کنترل  و  مدیریت  اندازه 
روان  سالمت  تشخیص  راه های  از  یکی  تنها  هستند؛ 
از روی عمد همسر  امر  این  به صرف  نباید  و  آنهاست 

شود. عصبانی  که  داد  قرار  موقعیتی  در  را 
کنترل  برای  راهکارهایی  بیان  به  ادامه  در  تکلو 
اختالف  بروز  هنگام  به  زوجین  عصبانیت  و  خشم 
تکنیک های  چون  کرد:  نشان  خاظر  و  پرداخت  نظر 
و  دارند  جسمی  و  ذهنی  جنبه  "یوگا"  و  "مدیتیشن" 
کنترل  برای  می کنند،  ایجاد  تعادل  افراد  ذهن  در 
موسیقی  دادن  گوش  هستند.  موثر  ناراحتی  و  خشم 
کنترل  در  نیز  روی  پیاده  مثل   ورزش هایی  انجام   و 
موضوع  تمام  گفت  نمی توان  البته  موثراند.  خشم 
سطح  اما  می شود،  حل  تکنیک ها  این  با  زوجین 

می آورد. پایین  را  افراد  ناراحتی  و  خشم 
از  باید  زوجین  شدید  اختالفات  در  که  افزود  وی 
مشخص  تا  گیرند  بهره  روانشناسان  حرفه ای  کمک 
کنترلی  خود  حالت  از  عواملی  چه  تاثیر  تحت  شود 

می شوند. خارج 
هیجانی  را  "خشم"  همچنین  روانشناس  این 
طبیعی و مثبت دانست که باید از آن به درستی بهره 

برد.
و  شرایط  به  اشاره  با  خود،  سخنان  پایان  در  تکلو 
هیجان  زندگی،  در  استرس زا  مختلف  موقعیت های 
کرد:  عنوان  حال  عین  در  و  دانست  طبیعی  را  خشم 
اما نحوه ابراز خشم، مهم است. اگر خشم به درستی 
روانی  فشار  کاهش  و  هیجانی  تخلیه  در  شود  ابراز 
شود،  روزمره  رفتار  یک  به  تبدیل  اگر  اما  است  موثر 

► می گیرد.      خود  به  منفی  و  بد  جنبه 

برخی  دید  از  اینستاگرام  بودن  تصویرمحور       ◄
از  مردان  از  بیش  زنان  تا  می شود  باعث  پژوهشگران 
و  بپذیرند  تاثیر  اجتماعی  شبکه  این  فضای  و  محیط 
باشد. مضاعف  هم  زنان  برای  اینستاگرام  آسیب های 
فضای  در  زنان  نوظهور  اجتماعی  »آسیب های 
مقاله ای  عنوان    )۱( اینستاگرام«  بر  تاکید  با  مجازی 
اصفهانی«  »مریم غازی  و  قلم »کریم خانمحمدی«  به 

است.
است  آسیب هایی  نوظهور،  اجتماعی  آسیب های 
اینترنت،  مانند  ارتباطی  جدید  فناوری های  اثر  بر  که 
و  اجتماعی  شبکه های  و  هوشمند  تلفن های  ماهواره، 
به  و  فرد  بر  مهمی  تاثیرات  و  شده اند  ایجاد  پیام رسان 
 ۲ به  که  آسیب ها  این  دارند.  و  داشته   جامعه  آن  تبع 
به  می شوند،  تقسیم  روانشناختی  و  اجتماعی  دسته 
روانشناختی  ویژه  خصوصیات  و  استفاده  میزان  دلیل 

دارد. مضاعف  تاثیری  آنان  بر  زنان، 
خصوصی  حریم  افشای  از  بسیاری  موارد  روزانه 
به پلیس سایبری  آنها  انتشار تصاویر شخصی  بانوان و 

می شود داده  گزارش 

توصیفی-  روش  با  حاضر  پژوهش  در  نویسندگان 
اینستاگرام  عمومی  صفحه های  بررسی  به  تحلیلی 
زنان  سوی  از  که  صفحه هایی  همچنین  و  ایرانی  زنان 
ابتدا  پرداخته اند.  می شوند،  دنبال  ایرانی  دختران  و 
صفحه های  از  تعدادی  اینستاگرام  اکسپلور  قسمت  از 
مخاطبان  که  ایرانی  اینفلوئنسرهای  به  مربوط  فارسی 
صفحه ها  این  )موضوع  شدند  انتخاب  دارند،  زیادی 
از  پس  است(.  بوده  خانواده  و  زنان  محوریت  با 
 10 اجمالی  صورت  به  صفحه ها،  این  پیش آزمون 
صفحه پرمخاطب انتخاب شدند. سپس در بازه زمانی 
 ۲ مدت  به  پارسال  مرداد  اول  تا    ۱۴۰۰ خرداد  اول 
مورد  آسیب های  از  تعدادی  و  رصد  آنها  محتوای  ماه 
استخراج شده است. در واقع نویسندگان مقاله حاضر 
با رصد کاربران زن اینستاگرام و تحلیل کنشگری آنان، 
بر  اینستاگرام  اجتماعی  آسیب های  بررسی  درصدد 

برآمده اند.   ایرانی  زنان 
زنان و ۱۱ آسیب اینستاگرامی

اجتماعی  شبکه های  محبوبیت  اخیر  سال های  در 
محبوب ترین  طوری که  به  یافته  افزایش  به شدت 

شبکه ها صدها میلیون کاربر دارند. رسانه های نوین از 
انتقال پیام استفاده می کنند  روش های متنوعی برای 
فرهنگ  ساخت  در  اطالعات،  از  زیادی  حجم  با  و 
و  باورها  نامطلوب،  یا  مطلوب  ارزش های  و  عمومی 
افکار عمومی موثرند.  این فناوری ها هم می توانند در 
راستای ارتقای علمی افراد و جامعه نقش داشته باشند 
مشکالت  زمینه ساز  می توانند  افراط،  صورت  در  هم  و 
باشند. جامعه  درنهایت  و  افراد  روانشناختی  و  رفتاری 
نویسندگان مقاله حاضر برای آسیب شناسی فضای 
مجازی بر زنان به مشاهده و بررسی مطالب موجود در 
کاربران  از  برخی  استوری های  و  کامنت ها  پست ها، 
پرداخته اند. عالوه بر این، 10 نفر از کنشگران زن در 
اینستاگرام که به صورت مطلوب در حوزه زنان فعالیت 
آسیب های  مورد  در  مصاحبه  انجام  جهت  می کنند 
انتخاب و مصاحبه هایی  اینستاگرام  اجتماعی زنان در 
در مورد مهمترین آسیب های اینستاگرام بر زنان با آنان 
انجام شده است. در ادامه فهرست و شرح کوتاهی از 

آمده است؛ آسیب های  این 
تصاویر  انتشار  با  اینستاگرام  در  جوان  زنان  برخی 

احساسات  و  روحی  حاالت  خود،  از  ویدئوهایی  و 
نمایش  به  اغراق آمیزی  شکل  به  را  درونی شان 

رند ا می گذ
۱- عادی سازی بی اخالقی:  کاربران زن اینستاگرام 
قماربازی،  مانند  اخالقی  مفاسد  مشاهده  معرض  در 
و  نیز دروغ  و  انحرافات جنسی  شرابخواری، خشونت، 
به  مدتی  از  پس  و  می گیرند  قرار   ... فحاشی،  فریب، 
دلیل عادی شدن مواجهه با چنین مواردی قبح چنین 
اعمالی از بین رفته و حتی در برخی از موارد منجر به 
نیز  حقیقی  فضای  در  اخالق  خالف  رفتارهایی  انجام 

می شود.
۲- ُمدگرایی: شبکه اینستاگرام با تبلیغ، الگونمایی 
راه های  ارائه  همراه  بـه  خاص،  ظاهری  ترویج  و 
ایده آلی  به  رسیدن  برای  را  افراد  آن،  به  دستیابی 

می اندازد. تکاپو  به  غیرواقعی،  و  بی منطق 
بسیاری  موارد  روزانه  خصوصی:  حریم  افشای   -۳
تصاویر  انتشار  و  بانوان  خصوصی  حریم  افشای  از 
پلیس سایبری گزارش داده می شود.  به  آنها  شخصی 

اینستاگرام  در  زنان  برخی 

زنان و ۱۱ آسیب اینستاگرامی 

●  پنج راهکار برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی بر زنان     ●

● ۱۰ هزار قدم پیاده روی برای سالمتی مهم است   ●

همسر را از روی واکنشش هنگام عصبانیت باید شناخت، اشتباه است 

● خشم  و عصبانیت»باروت« زندگی مشترک است ؟    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۹ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم 
که در شعبه ۱ اجرای احکام شورای قم به شماره ۱/۹۷ج/۲۰۹۳ ثبت گردیده له 
ابوالفضل باقی زاده علیه مرتضی پرهیزگار محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
حق  در  عشر  نیم  ۹/۴۱۶/۹۰۳ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۱۸۹/۱۳۸/۰۶۱ریال 
توقیف  منقول  اموال  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق 
میزان  به  اموال  از  نموده است. ضمنا  ارزیابی  به شرح ذیل  نموده که کارشناس 
ارجاعی کالسه  پرونده  در خصوص  فروش خواهد رسید.  به  علیه  بدهی محکوم 
خواسته  به  و  پرهیزکار  مرتضی  علیه  زاده  ابوالفضل  له   ۱۴۰۰/۱۱/۶-۹۷۲۰۹۳
و   ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مورخه   ۵۳۱/۱ ش  کارشناسی  نظریه  پیرو   ، وجه  مطالبه 
اظهارات خوانده مبنی بر انکه ، تمامی اموال توقیفی را محل کارگاه کارتن سازی 
بعثت واقع در قم – بلوار خلیج فارس – ۲۰ م شمس – ۱۰ م افرا – فرعی دوم – پ ۶ 
مستقر نموده است. لذا اینجانب محمد فقیهی به عنوان کارشناس ، جهت بازدید 
مجدد از اموال توقیفی شده ، انتخاب گردیده ام ، بنابر این پس از مطالعه پرونده 
الزم  هماهنگی  طرفین  با   ، اموال  امین  و  او  وکیل  و  خواهان  اظهارات  استماع  و 
اموال  استقرار  از هماهنگی الزم محل  این پس  بنابر  گردید.  انجام  بازدید  جهت 

توقیف شده ، به نشانی فوق ، مراجعه شد ، اقای رحمان ادیبی فرزند عبدالغفار 
به عمل  بازدید  توقیفی موجود  اموال  از  با حضور وی  که  در محل حضور داشت 
امد و پس از روئیت و بررسی های به عمل امده مشاهده شد تعداد ۱۰ کارتن ۲۴ 
جفتی کفش زنانه مدل فروغ در سایز ۳۷ الی ۳۹ در داخل سالن کارگاه و تعداد 
۱۹ کارتن ۲۴ جفتی کفش زنانه مدل فروغ در داخل دفتر کارگاه قرار دارند. بنابر 
این پس از روئیت اموال مشاهده شد و مدارک و مستندات مربوطه و بررسی های 
انجام شده ، با امعان نظرنسبت به مشخصات فنی ، مارک و مدل اموال ، با در نظر 
گرفتن جمیع عوامل موثر در موضوع پرونده ، نظریه کارشناسی خود را به شرح 
ذیل تقدیم می دارم. طبق گزارش مامور انتظامی : تعداد کفش های توقیف شده 
تعداد ۲۹ کارتن  باشند که  EVA مدل فروغ می  زنانه  تایی کفش  ۳۰ کارتن ۲۴ 
تعداد   ، موجود  توقیفی  اموال  مجموع  باشند.  می  موجود  زنانه  کفش  تایی   ۲۴
حال  در  توقیفی  اموال  قیمت  که  باشند  می  فروغ  مدل  زنانه  کفش  جفت   ۶۹۶
۲۷/۱۴۴/۰۰۰تومان  مجموعا   ، ۳۹/۰۰۰تومان  مبلغ  جفت  هر  قرار  از  حاضر 
)مبلغ بیست و هفت میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار تومان( ارزیابی و براورد 
الی  تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ساعت ۱۰  الذکر در  موارد فوق  می گردد. مقرر گردید 

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

بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵98۷   

ادغام ایران خودرو و سایپا و 
بانک مرکزی!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
شما  از  نیست  پنهان  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزیر  از 
تمامی  مملکت  در  خودروسازی  ماجرای  پنهان،  چه  دوستان 
برادران  جلدی  دو  رمان  از  آن  کتاب  صفحات  تعداد  و  ندارد 
قبل  سال  چند  همین  تا  البته  است!  شده  بیشتر  کارامازوف 
اینطوری نبود که بتوان به راحتی از آنها انتقاد کرد و حتی اگر 
به طنز مطلبی در خصوص این صنعت نوشته می شد، عزیزان 
آن را یابو خطاب کردن اسب پادشاه قلمداد می کردند و تهدید 

 ... و  ارعاب  و 
اما االن خدا را شکر از این مرحله خارج شدیم و به مقوالتی 
این  کشتار  مرگ،   ارابه  کش،  نعش  ارابه  سازان،  حلبی  چون 
ایم.  رسیده  هم   ... و  است  مغول  خان  چنگیز  از  بیش  صنعت 

را ما  پیشنهاداتی  و همان  اینجا ختم نشده  به  تنها کار  البته 
اجرا  فاز  در  االن  کردیم  می  ارائه  طنز  قالب  در  قبل  های  سال 
قرار گرفته و دوستان در محافل رسمی از آنها به عنوان راهبرد 

کنند.  می  یاد  اجرایی  راهکار  و  عملیاتی 
اشاره  با  راهور  پلیس  رئیس  تیمور حسینی  المثل سردار  فی 
حساب  یک  با  است:  گفته  شرکت  دو  این  تعطیلی  ضرورت  به 
با  ما  شوند،  تعطیل  اگر  سایپا  و  ایران خودرو  چهارتا،  تا  دو  دو 
این  با صرفه جویی مصرف سوخت  تنها  واردات خودرو خارجی 
خودروها حقوق تمام کارکنان آنان را می دهیم.تعطیلی این دو 

است./خبرفوری  کشور  نفع  به  شرکت 
هر چند سردار فقط صرفه جویی در مصرف بنزین را محاسبه 
گذاری  سرمایه  آقایان،  تیمداری  های  هزینه  اگر  و  است  کرده 
این  مدیران  آنچنانی  های  پاداش  و  حقوق  ها،  شرکت  سایر  در 
مجروحان  و  متوفیان  دیه  و  هوا  آلودگی  خسارات  ها،  شرکت 
و  حقوق  بتوانیم  شاید  کنیم،  حساب  را  رانندگی  حوادث 
طرف  های  کشور  خودروسازی  های  شرکت  کارگران  دستمزد 
قرار داد را بدهیم و قیمت خودرو برایمان تقریبًا به نصف برسد!
با  دارند  تمایل  بیشتر  خودروسازان  خود  که  نماند  گفته  نا 
ضررهای  بتوانند  تا  شوند  ادغام  مرکزی  بانک  یا  نفت  وزارت 
خودروهایی  تولید  به  همچنان  و  کنند  صاف  را  شان  انباشته 
ادامه دهند که در تصادفات به چندین تکه نامساوی تبدیل می 

کرد! جمع  کاردک  با  باید  را  شدگان  کشته  و  شوند 
فقط خدا کند این طرح و طرح های مشابه به گوش متولیان 
آموزش و پرورش نرسد. چون ممکن است دو روز دیگر به جای 
کم  بسیار  هزینه  با  معلم،  استخدام  و  بندی  رتبه  طرح  اجرای 
محل  از  و  کنند  پر  آنها  با  را  مدارس  و  کنند  وارد  چینی  معلم 
به  کنند! خدا  بازخرید  را  معلمان  در حقوق، همه  صرفه جویی 

... بگذراند  خیر 

ر ـُ َتَلنگ

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
۹۱۴۲ دردفتر  ۴۲ اصلی واقع در بخش چهار قم ذیل ثبت  ۱۸۰ فرعی از  ک ثبتی  ششدانگ پال
است  شده  صادر   ۲۴۰۷۵۶ مالکیت  سند  و  ثبت  والیجردی  جعفری  محمد  نام  به   ۶۳ دفتر   ۵۳
صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  جابجائی  علت  به  مالکیت  سند  که  نموده  اعالم  نامبرده  سپس 
آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  اند.  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند 
سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه 
گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف 
برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )۱۵۵۱۰ الف  )م  شد.  خواهد  اقدام  مقررات 
)ره( امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

برابر  قم   ۱۰۷ رسمی  اسناد  دفتر   ۱۳۹۸/۰۵/۰۶  –  ۱۲۳۴۶ شماره  نامه  وکالت  بموجب  ماندگاری  مرضیه 
درخواست شماره ۱۴۰۱/۱۲۹۷ – ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اعالم داشته اند که سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی 
۲۳۹۵۴ از ۴۵۶۹ از ۶۲۰ از ۲۹۱ واقع در بخش ۵ ثبت قم  که دردفتر ۲۳۸ صفحه ۴۴۸ ذیل ثبت ۱۸۷۱۵۲ 
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن ثبت و سند مالکیت ۰۰۶۴۱۰۲ 
الف ۹۳ – صادر و تسلیم شده است سپس برابر سند قطعی شماره ۵۲۵۳۶ – ۹۴/۱۲/۱۸ دفتر ۴۸۰ تهران 
به شعبانعلی ماندگاری ورنوسفادرانی منتقل شده است که علت سهل انگاری ) آتش سوزی( مفقود گردیده 
است که  در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره ۱ 
اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 
مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۵۰۸(   

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

 –  ۱۴۰۱ /۷۴۳۷ شماره  درخواست  برابر  محسن  فرزند  مشرف  العابدین  زین  الملوک  افتخار 
اصلی   ۱۰۲۵۳ از   ۱۸۴ ثبتی  ک  پال دانگ  شش  مالکیت  سند  که  اند  داشته  اعالم   ۱۴۰۱ /۰۲ /۱۸
افتخار   ( ایشان  بنام   ۳۴۶۳۱ ثبت  ذیل   ۱۰۴ صفحه   ۲۲۵ دردفتر  که  قم  ثبت   ۱ بخش  در  واقع 
است  شده  تسلیم  و  صادر   –  ۹۱ الف   ۰۳۳۲۵۴ مالکیت  سند  و  ثبت  مشرف(  العابدین  زین  الملوک 
صدور  شرف  در  اداره  این  در  حاضر  حال  در  که  است  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به  که 
ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  طبق  مراتب  لذا  باشد،  می  ایشان  بنام  المثنی 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در 
روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و 
است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس 

   )۱۵۵۰۵ الف  )م 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

 ۲۵( امروز  درحالی  تونس  جمهوری  رئیس       ◄
قانون  پیش نویس  رفراندوم  موعد  عنوان  به  را  ژوئیه( 
اساسی جدید کشورش تعیین کرده است که یک سال 
قانون   ۸۰ بند  رسما  وی  روز  همین  در  درست  و  قبل 
که  فصلی  گذاشت؛  اجرا  به  را   ۲۰۱۴ مصوب  اساسی 
می گیرد  دربر  را  ماهه  چند  نهایتا  فوق العاده  دوره  یک 
دولت  و  پارلمان  انحالل  حق  جمهور  رئیس  آن  طبق  و 

ندارد. را 
رفراندوم  درباره  را  تحلیلی  الجدید  العربی  روزنامه 
اقدامات  و  تونس  جدید  اساسی  قانون  پیش نویس 
قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور طی یک سال 

نوشت. گذشته 
به رغم آنکه در بند ۸۰، ذکر شده دوره اقدامات فوق 
العاده نهایتا چند ماه خواهد بود و امکان انحالل دولت 
ندارد،  وجود  جمهور  رئیس  شخص  توسط  پارلمان  و 
فوق  اقدامات  آغاز  از  ماه   ۱۲ گذشت  با  سعید  قیس 
العاده و هدف قرار دادن نهادهای قانونی، پیش نویس 
قانون اساسی جدیدی را که تدوین و به تونسی ها ارائه 
کرد که به واسطه آن بدون هیچگونه رقیبی قدرت را به 
دست بگیرد و آنگونه که خودش دوست دارد شرایط را 

تعیین کند. قانون اساسی جدید  برای تصویب 
شرکت  رفراندوم  در  که  کسانی  تعداد  سعید،  برای 
قانون  رد  یا  قبول  به  که  کسانی  تعداد  یا  می کنند 
اساسی جدید رای می دهند چندان مهم نخواهد بود؛ 
به درصد مشارکت  چراکه وی عمدا در فرمان رفراندوم 
جدید  اساسی  قانون  پیش نویس  تصویب  برای  الزم 
اشاره ای نکرده است و همچنین اعالم نکرده که قانون 

جدید تحت چه شرایطی و با احتساب اکثریت مشارکت 
کنندگان در رفراندوم یا اکثریت ثبت نام کنندگان برای 

شد. خواهد  پذیرفته  مشارکت 
مشابه  روند  این  که  می رسد  نظر  به  حال،  این  با 
اصالح  و  تغییر  درباره  اخیر  الکترونیک  نظرسنجی 
برای  آمادگی  و  کشور  این  جمهوری  ریاست  سیستم 
مشارکت  تعداد  پایه  بر  سعید  قیس  و  است  رفراندوم 
نتیجه گیری کند. در هر صورت  کنندگان در رفراندوم 
رئیس  برای  محکی  امروز  درفراندوم  مشارکت  درصد 
جمهور و بیانگر میزان محبوبیت مردمی و شمار حامیان 
کنندگان  تحریم  درصد  مقابل  در  و  بود  خواهد  سعید 
رفراندوم نیز پیام روشنی مبنی بر شمار مخالفان طرح 

است. وی 
آنچه  به  اساسی  قانون  این  که  است  معتقد  سعید 
قانون  تصویب  زمان  از  تونس  در  سال  هشت  طول  در 
پایان  شد،  پایه گذاری  تاکنون   ۲۰۱۴ سال  در  اساسی 
دموکراسی  پایه های  که  اساسی  قانون  می دهد؛ 
نظام  یک  و  کرد  ریزی  پی  کشور  این  در  را  مشارکتی 
پارلمانی بر پایه نظام جمهوری و برتری قانون را ایجاد 

کرد.
ژوئن،   ۳۰ تاریخ  در  تونس  جمهوری  رئیس 
پیش نویس قانون اساسی جدید خود را که شامل حدود 
۱۴۲ فصل است، ارائه کرد و سپس اصالحاتی را انجام 
داد که شامل ۴۶ فصل بود و پس از آن در هشتم ژوئیه، 
را  خود  اساسی  قانون  از  دیگری  شده  اصالح  نسخه 

کرد. منتشر 
سعید و راه رسیدن به سیستم پادشاهی

صورت  سعید  قیس  توسط  اقداماتی  سلسله  اگر 
 ۲۰۲۱ ژوئیه   ۲۵ "کودتای"  به  رسیدن  نمی گرفت 
سیستم  یک  تحمیل  هدف  با  رفراندوم  برگزاری  و 
نبود؛  امکان پذیر  تونسی ها  بر  جدید  حکومتی 
را  آن  تونس  جمهوری  رئیس  مخالفان  که  سیستمی 

خوانده اند. دیکتاتوری"  و  "پادشاهی  سیستم 
هدف  بر  سعید  استثنایی،  اقدامات  اتخاذ  از  پس 
 ۲۵ و  شد  متمرکز  اساسی  قانون  نهادهای  دادن  قرار 
دولت  و  کرد  تعلیق  را  پارلمان  فعالیت   ۲۰۲۱ ژوئیه 
 ۳۰ نهایت  در  و  گذاشت  کنار  نیز  را  المشیشی  هشام 
مارس ۲۰۲۲، انحالل پارلمان اعالم شد و به دنبال آن 
دادستانی کل تونس پیگرد قانونی نمایندگان آن را در 

داد. قرار  خود  کار  دستور 
شورای  کردن  منحل  با  و  گذاشت  فراتر  را  پا  سعید 
عالی قضایی تونس در فوریه گذشته، دستگاه قضایی 

داد. قرار  هدف  را  کشورش 
طبق نوشته العربی الجدید، رئیس جمهوری تونس 
را  "پوپولیستی"  اقدامات نوعی گفتمان  این  در تمامی 
در دستور کار خود قرار داد که پایه و اساس آن مطرح 
کردن اتهامات علیه اشخاص و طرف های مختلف بدون 

ارائه دلیل و مدرک بود.
توسط  گسترده ای  اقدامات  گذشته  سال  یک  طی 
سعید  قیس  طرح  علیه  سیاسی  و  مردمی  جنبش های 
صورت گرفت و گروه ها و احزاب مختلفی در این راستا 
تشکیل شد و حتی کمپین هایی در مخالفت با رفراندوم 
جمهوری  رئیس  پیشنهادی  اساسی  قانون  پیش نویس 
همچنان  اقدامات  این  حتی  و  شد  اندازی  راه  تونس 

شاهد  روزها  این  تونس  خیابان های  و  دارد  ادامه 
سعید  اقدامات  و  رفراندوم  مخالفان  گسترده  تظاهرات 

. هستند
و  اقدامات  این  که  می رسد  نظر  به  حال،  این  با 
تونس  صحنه  چراکه  است؛  نبوده  کافی  تحرکات 
قیس  "کودتای"   برابر  در  یکپارچه  جبهه  فاقد  امروز 
احزاب  برخی  که  است  این  نیز  آن  دلیل  و  بوده  سعید 
حساب های  تسویه  که  معتقدند  همچنان  طرف ها  و 
رئیس  اقدامات  با  مقابله  به  نسبت  آنها  میان  سیاسی 

دارد. قرار  اولویت  در  جمهور 
مطالعات  و  تحقیقات  مرکز  مدیر  مبروک"،  "مهدی 
زمان  از  الجدید گفت:  العربی  به  تونس  سیاست عرب 
کودتای ۲۵ ژوئیه گذشته تا کنون روزهای دشواری بر 
مردم گذشته است و علی رغم سود برخی طرف ها، اما 
کشور موارد زیادی را از دست داده است که در شرایط 

را تخمین زد. پیامدهای آن  و  فعلی نمی توان میزان 
وی گفت: ما نمی توانیم انکار کنیم که در ۲۵ ژوئیه 
در  کودتا  که  شدیم  ملحق  کشورهایی  به  ما  گذشته، 
شاهد  کودتا  این  در  که  هرچند  است،  داده  رخ  آنها 
"کودتا"  یک  ما  کشور  در  اما  نیستیم،  نظامی  فعالیت 
علیه قانون اساسی اتفاق افتاده است که درس بزرگی 

را به ما داد.
را  سیاسی  فرهنگ  یک  کودتا  است:  معتقد  مبروک 
به ما ارائه کرد که بیشتر بر پایه اصول پوپولیستی است. 
سیاسی  فرهنگ  و  تونسی ها  ارزش های  فرهنگ  این 
می برد./  بین  از  را  شده اند  بزرگ  آن  اساس  بر  که  آنها 

ایسنا    ►

◄     قاسم محبعلی گفت: در شرایط کنونی به نظر 
می رسد که عالقه ای هم به احیای برجام وجود ندارد.

روسیه نمی خواهد ایران رقیب  گازی اش شود
ارتباط ایران و روسیه عمیق تر می شود و این موضوع 
کارشناسان  برخی  گفته  به  اما  است  مثبت  گرچه 
و  غربی  کشورهای  با  ایران  ارتباط  آینده  بر  می تواند 

بگذارد. تأثیر  برجام  سرنوشت  بر  البته 
خارجی،  سیاست  مسائل  تحلیلگر  محبعلی،  قاسم 
درباره این موضوع گفت: »علت اینکه ایران به روسیه 
ایران  است.  غرب  با  ارتباط  در  بحرانش  شده،  نزدیک 
در  می تواند  را  مشکالتش  از  بخشی  می کند  تصور 
از  بعد  روسیه  که  اکنون  و  کند  حل  روسیه  با  ارتباط 
آغاز جنگ اوکراین، منزوی شده است، این کشور هم 

شود«. نزدیک  گذشته  از  بیش  ایران  به  دارد  تمایل 
به  نزدیک شدن  با  می خواهد  »روسیه  داد:  ادامه  او 

می داند  زیرا  شود  برجام  نتیجه رسیدن  به  مانع  ایران 
اگر برجام احیا شود، یک رقیب جدی در حوزه گازی 
رقیب  ایران  نمی خواهد  روسیه  و  کرد  خواهد  پیدا 

شود«. گازی اش 
کرد:  بیان  همچنین  سیاست  مسائل  تحلیلگر  این 
به  نباید  را  کرده  امضا  را  تفاهم نامه ای  روسیه  »اینکه 
هم  گذشته  در  زیرا  دانست  آن  قطعی  اجرای  معنای 
لوله  دیده ایم که روسیه برای مثال توافقی درباره خط 
مانع  آنکه  برای  صرفا  کرد،  امضا  را  هند  و  پاکستان 
اجرای آن پروژه شود و یادمان می آید که به تعهداتش 
تا  می کند  امضا  تفاهم نامه ای  هم  اکنون  نکرد.  عمل 
در  کند.  منصرف  اروپا  به  گاز  انتقال  از  را  ایران  صرفا 
زمان شاه هم روسیه همین کار را کرد. این کشور برای 
گاز  لوله  خط  کند  ِاعمال  را  خود  کنترل  بتواند  اینکه 
ایران را از کشور خود رد کرد؛ خط لوله ای که گاز ایران 

از انقالب کال آن خط  رابه اروپا منتقل می کرد که بعد 
شد«. بسته  لوله 

که  زمانی  تا  حال  هر  »به  گفت:  پایان  در  محبعلی 

همین  وضعیت  نشود،  متوازن  ایران  خارجی  سیاست 
سیاست  رویکرد  در  مهم  تغییراتی  آنکه  مگر  است؛ 
نظر  به  کنونی  شرایط  در  شود.  ایجاد  ما  خارجی 
به احیای برجام وجود ندارد  می رسد که عالقه ای هم 
و  غربی  کشورهای  با  ارتباط  برقراری  به  عالقه ای  زیرا 
به  ندارد؛  وجود  ژاپن  و  جنوبی  کره  مانند  کشورهایی 
ایران  برای  اقتصادی  عرصه  در  کشور  دو  دلیل  همین 
ابعاد  در  و  چین  وسیع  سطح  در  است؛  مانده  باقی 
مذاکرات  کنونی  شرایط  در  روسیه.  محدودتر  خیلی 
برای  زیادی هم  زمان  و دیگر  بن بست رسیده است  به 
احیای برجام وجود ندارد زیرا سال آینده موعد برجام 
بعید  هیچ  برود  دست  از  برجام  اگر  و  می شود  تمام 
نیست که پرونده ایران بار دیگر به شورای امنیت برود 
شوند«./  گرفته  سر  از  برجام  از  پیش  تحریم های  و 

► »نامه نیوز«    

روزنامه العربی الجدید:

● "کودتای" ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱  تونس ؛ آمیزه ای از گفتمان "پوپولیستی" و دیکتاتوری   ●

قاسم محبعلی تشریح کرد:

● تعمیق مناسبات ایران و روسیه چه تأثیری بر سرنوشت برجام می گذارد    ●

◄    روسیه با توافق بر سر صادرات غالت به دنبال 
از  بیش  نزدیکی  است/  خارجی  فشارهای  کاهش 

می دهد وسعت  را  جنگ  غرب،  به  اوکراین  حد 
که  بود  این  بر  قرار  گفت:  ترکیه  مسائل  کارشناس 
که  ترتیبی  هر  به  تا  نکند  عبور  فعلی  روند  از  ترکیه 
به همین  و  دارد  نگه  امن  را  دریای سیاه  بتواند  شده 
جنوب  و  شمال  کریدور  که  است  آن  دنبال  به  دلیل 
امن  ترتیب  هر  به  را  سیاه(  دریای  تا  خلیج فارس  )از 
را  نظر  همین  تقریبًا  هم  روسیه  البته  که  نگهدارد 

دارد.
در  ترکیه  مسائل  کارشناس  قائم مقامی«  »علی 
اوکراین  و  روسیه  توافق  اولین  ابعاد  و  دالیل  تشریح 

بر سر صادرات و آزادسازی غالت در گفت وگو با ایلنا 
یکجانبه  صورت  به  روسیه  اینکه  از  بعد  کرد:  اظهار 
این  علیه  جهان  عمومی  افکار  کرد  حمله  اوکراین  به 
ناتو  وضعیت  این  امتداد  در  و  شدند  بسیج  کشور 
کردند  سعی  اروپا  و  آمریکا  از  اعم  غرب  مجموعه  و 
کنند.  بهره برداری  مسکو  علیه  موضوع  این  از  تا  
را  روسیه  صرفًا  اوکراین  به  حمله  در  کرملین  اشتباه 
و  نظامیان  اوکراین  در  بلکه  نداد،  قرار  انتقاد  تیغ  زیر 
این  بر  گرفتند.  قرار  هجمه  مورد  زیادی  غیرنظامیان 
اتفاقًا  و  شد  ناامن  میان  این  در  دریای سیاه  اساس 
انجام می شد  این معبر  از طریق  تنها خروجی روسیه 
شد.  تبدیل  مسکو  و  کی یف  میان  نبرد  عرصه  به  که 

به  و  جو  گندم،  حبوبات،  ذخایر  شرایطی  چنین  در 
تٔامین کننده  روسیه  و  اوکراین  که  غالت  کلی  صورت 
شد  روبه رو  مشکل  با  می آمدند  حساب  به  آنها  اصلی 
چالش  به  جهانی  بازارهای  در  آن  توزیع  اساسًا  و 

شد. کشیده 
دلیل  به  شد  باعث  بن بست  این  داد:  ادامه  وی 
جهان  در  غذایی  مواد  توزیع  بحران  موجود،  جنگ 
که  بود  جا  همین  در  و  شود  برجسته  پیش  از  بیش 
انتقادها علیه روسیه سر به فلک کشید. این انتقادها 
دنیا  در  غذایی  مواد  تامین  زنجیره  بر  منفی  تاثیرات 
و  روسیه  اخیرًا  تا  شد  موجب  نهایت  در  و  گذاشت 
توافق  یک  به  دنیا  در  غالت  توزیع  سر  بر  اوکراین 
پیش  روز  چند  قرارداد  این  کنند.  پیدا  دست  نسبی 
ترکیه  ضمانت  تحت  و  ملل  سازمان  نظارت  تحت 
آنتونیو  مراسم  این  در  که  شد  امضاء  استانبول  در 
طیب  رجب  و  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش، 
اردوغان، رییس جمهوری ترکیه به عالوه وزرای دفاع 
هم  اوکراین  طرف  از  داشتند.  حضور  مسکو  و  آنکارا 
به  اما  داشت  حضور  کشور  این  زیرساخت  امور  وزیر 
نگرفت  قرار  قرارداد  طرف  روسیه  با  مستقیم  صورت 
دانست. سه جانبه  نشست  یک  را  نشست  این  باید  و 
قرار  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
میان  هماهنگی  مشترک  کمیسیون  تا  شد  این  بر 
مقام های  و  شود  فعال  استانبول  دانشگاه  در  طرفین 
صورت  به  ترکیه  و  اوکراین  ملل،  سازمان  روسیه، 
مرور  و  عبور  کریدورهای  توقف  بدون  و  ساعته   ۲۴
مبدا  از  که  کنند  کنترل  را  غالت  حامل  کشتی های 
شد.  خواهد  انجام  دنیا  معابر  سایر  به  اوستیا  بندر 
کودهای  آمونیاک،  گرفته  صورت  توافق  براساس 
این کریدور  از طریق  شیمیایی و غالت قرار است که 
سایر  ورود  و  شود  صادر  دنیا  تمام  به  مرور  و  عبور 

بود؛  خواهد  ممنوع  مسیرها  این  به  هم   کشتی ها 
کاروان های  هم  جنگی  کشتی های  اینکه  انضمام  به 
باشید  داشته  توجه  کرد.  نخواهند  را همراهی  مذکور 
صادرات  مورد  در  ترکیه  میانجی گری  عملیات  که 
غالت اوکراین و روسیه نیز نتیجه بخش بود و به نوعی 
اوضاع  مثبت  صورت  به  توانست  آنکارا  که  گفت  باید 

ببرد. جلو  و  بزند  رقم  خود  نفع  به  را 
توانست  ترکیه  نهایت  در  افزود:  قائم مقامی 
خود  برای  موضوع  این  محوریت  با  را  خوبی  جایگاه 
خارجی  سیاست  مسیر  در  و  بین الملل  نظام  در 
و  اوکراین  می کند  سعی  آنکارا  بزند.  رقم  مدنظرش 
بنشاند  مذاکره  پای  شده  که  ترتیبی  هر  به  را  روسیه 
و به هر نحوه مخالف ادامه جنگ در این روند است. 
تا  نکند  عبور  فعلی  روند  از  ترکیه  که  بود  این  بر  قرار 
را امن نگه  بتواند دریای سیاه  ترتیبی که شده  به هر 
کریدور  که  است  آن  دنبال  به  دلیل  همین  به  و  دارد 
به  را  دریای سیاه(  تا  )از خلیج فارس  و جنوب  شمال 
تقریبًا  هم  روسیه  البته  که  نگهدارد  امن  ترتیب  هر 

دارد. را  نظر  همین 
این  در  هم  ناتو  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
این سازمان،  از  به طرفیت  ترکیه  که  میان می خواهد 
در  اما  کند  هدایت  سالمت  و  سالم  را  کریدور  این 
به  از حد  بیش  اوکراین  توجه داشت که  باید  بین  این 
نزدیکی  این  است  ممکن   است.  شده  نزدیک  آمریکا 
اوضاع  و  شود  منجر  فرسایشی  جنگ  یک  ادامه  به 
دنیا را بیش از این به هم بریزد. از سوی دیگر روسیه 
روند  ادامه  چراکه  است؛  خود  اقتصاد  نگران  هم 
برای  نامناسبی  خروجی  می تواند  فرسایشی  جنگ 
داشت  توجه  باید  میان  این  در  و  باشد  داشته  مسکو 
که چین هم هیچ وقت خود را در این راه فدای مسکو 

► کرد.     نخواهد 

قائم مقامی در گفت وگو یی تشریح کرد:

● اهداف روسیه از توافق  با اوکراین بر سر آزادسازی غالت با میانجیگری ترکیه چیست؟    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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ادامه از صفحه 6

آیت الله سیستانی در سالمت 
کامل هستند

کامل  سالمتی  از  سیستانی  سیدعلی  الله  آیت    دفتر  مسووالن  از  یکی 
داد. خبر  تقلید  مرجع  این 

با  گفتگو  در  دوشنبه  بامداد  تقلید  مرجع  این  دفتر  مسووالن  از  یکی 
ایرنا، افزود: در پی انتشار برخی اخبار جعلی درباره سالمت آیت الله 
و  صحت  در  شیعیان  عالیقدر  مرجع  رساند  می  اطالع  به  سیستانی، 

باشند. می  کامل  سالمت 
الله  آیت  سالمتی  مورد  در  شایعات  پیش  ساعاتی  است  گفتنی 

. بود  منتشرشده  رسانه ها  برخی  در  سیستانی 

واکنش دفتر آیت الله جوادی 
آملی به انتشار گزینشی سخنان 

ایشان

دفتر حضرت آیت الله جوادی آملی خواستار لزوم توجه کاربران به اصالت 
منبع اخبار این مرجع تقلید شد.

در  آملی  جوادی  الله  حضرت آیت  دفتر  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
اطالعیه ای خواستار لزوم توجه کاربران به اصالت منبع اخبار این مرجع 

آمده است: آن  در  تقلید شد که 
به اطالع عموم مردم متدّین و فهیم می رساند که کلیه اخبار و اطالعات 
الله  آیت  حضرت  های  سخنرانی  و  جلسات  دیدارها،  محتوای  مورد  در 
العظمی جوادی آملی )دام ظله(، از طریق آثار مکتوب معظم له و یا از 
طریق درگاه رسمی بنیاد بین المللی اسراء )esra.ir( به آگاهی می رسد 

و تنها اخبار منعکس شده مورد تایید می باشد.
العظمی  الله  آیت  حضرت  کالم  بودن  مستند  لزوم  و  علمیت  سبب  به 
کالم  که  گردد  می  توصیه  محترم  خوانندگان  به  حتما  آملی،  جوادی 
و  علمی  کامال  فضایی  در  که  له  معظم  دروس  محتوای  خصوصا  ایشان 
تخصصی بیان می شود را به صورت کامل و جامع پیگیری نموده، و از هر 
گونه نتیجه گیری از محتوای تقطیع شده و گزینشی جدا پرهیز نمایند.
جامعه  ایجاد  جهت  در  رسانه،  اصحاب  خصوصا  همگان،  است  امید 
و  و رعایت مناسبات صحیح اخالقی  بر مبنای صدق، عدل  متعالی که 

الله. شاء  ان  نمایند.  حرکت  می شود،  بنا  حقوقی 
خاطرنشان می شود، در شرایطی که دشمن بیش از پیش علیه حجاب در 
حال هجمه است، سخنانی گزینشی از آیت الله جوادی آملی در فضای 
مجازی منتشر شده است تا با برداشت های نادرست از آن اهداف دشمن 

محقق شود که آیت الله به این مساله واکنش نشان دادند.

خبـر

◄      مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی در نشست 
تفکر  بزرگ  ظلم های  از  یکی  گفت:  مبنا  تخصصی 
سکوالر لیبرال به فکر و تمدن بشری این است که حق 
را کنار گذاشته و منافع مادی را جای آن گذاشته است. 
ما  و  است  توأم  اسالم  جمهوری  با  حق  احیای  مسئله 
در مقابل سکوالریزم دارای فکر و ایده ایم و یک ژانری 
از اسالم و حق  در جمهوری اسالمی است که منبعث 

است. گرایی 
ایران  »نقش  موضوع  با  مبنا  تخصصی  نشست 
دیدارهای  به  نگاهی  با  جهان  جدید  نظم  تغییر  در 
در  شد.  برگزار  مجازی  صورت  به  انقالب«  رهبر  اخیر 
پژوهشگاه  مدیر  الریجانی  جواد  محمد  نشست  این 
دانش های بنیادی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: 
نباید از تهدیدها ترسید برای همین مقام معظم رهبری 

است. شده  تمام  رو  در  بزن  دوره  فرمودند 
به عنوان یک کنشگر  وی گفت: جمهوری اسالمی 
فعال در مسائل منطقه ای و فرا منطقه ای است و محور 
دیگر آن نقش مقام معظم رهبری در این پروسه است. 
بر  را  اسالمی  جمهوری  عظیم  چالش های  در  ایشان 
چالش های  در  و  کردند  رهبری  اساسی  قانون  مدار 
مختلف مثل فتنه ۸۸ و یا پیشرفت علمی کشور و… با 

آمدیم. بیرون  موفقیت 
خصوص  در  نکته  اولین  کرد:  تصریح  الریجانی 
از  درست  فهم  جهان  جدید  نظم  تغییر  در  ایران  نقش 
بردای  پرده  برای  و  است  المللی  بین  شرایط  وضعیت 
از وضعیت های حقیقی برای بررسی وضعیت و جایگاه 

بپردازیم. آن  سابقه  به  باید  ایران 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  مؤسس 
گفت: بعد از اتمام حادثه جنگ جهانی دوم دول غربی 
و  افتادند  جهانگشایی  و  جهانی  کلوب  ایجاد  فکر  به 
شوروی  امپراطوری  ظهور  با  اوایل  همان  پروژه  این 
هم  از  گرفت.  را  آمریکا  رهبری  جلوی  که  شد  آغاز 
داشت  زیادی  بسیار  آثار  شوروی  امپراطوری  پاشیدن 
جنگ  این  غنایم  که  بود  این  غربی ها  تئوری  اولین 
آمریکا و برخی دول  به  سرد که رهبری بر جهان است 
اروپایی می رسد.کم کم معلوم شد ادعای جهانگشایی 
و  نیست  راحتی  این  به  آمریکا  رهبری  به  غربی  کلوب 
عراق  در  شکست  مثل  شد  پیدا  مختلفی  شکست های 
در  آمریکا  که  شکستی  و  افغانستان  به  ناتو  ورود  یا 
کمتر  شوروی  جماهیر  شکست  از  خورد  افغانستان 
کرد  سعی  سرعت  به  پوتین  هم  شوروی  خود  در  نبود. 
روسیه را به مدار کشورهای مهم وارد کند و این جریان 

به دنبال داشت  را  ادعای رهبری بزرگ دنیا دو چالش 
بود که معلوم شد  یکی روسیه و دیگری بحث مقاومت 

نیست. هم  راحتی  همین  به  دنیا  رهبری 
نوع  خطرناک ترین  اسالمی  جمهوری  مقاومت 

بود جهان  رهبری  مدعی  برابر  در  مقاومت 
با  اشاره  با  بنیادی  دانش های  پژوهشگاه  مدیر 
اما  گفت:  جهان  مختلف  نقاط  در  مقاومت  مفاهیم 
مقاومت جمهوری اسالمی خطرناک ترین نوع مقاومت 
کسی  بود.  آمریکا  یعنی  جهان  رهبری  مدعی  برابر  در 
چالش های  با  خود  است  جهان  رهبری  مدعی  که 
بزرگی روبرو است مثاًل سربازان آمریکا به هر کجا رفتند، 
توفیقی نداشتند چالش های سیاسی اجتماعی، شیوع 
عجیب خشونت در کشورشان و… از جمله چالش های 
این کشور است و باید تصوری واقع بینانه از کسانی که 

باشیم. داشته  هستند،  جهان  رهبری  مدعی 
امروز  گفت:  امروز  متفاوت  شرایط  به  اشاره  با  وی 
این  در  و  شده اند  درگیر  خود  جهان  رهبری  مدعیان 
سیاسی  نظم  یک  بنای  اسالمی  جمهوری  شرایط 
نهاده  را  بیت  اهل  زندگی  از  برگرفته  مدرن  اجتماعی 

است.
وی با اشاره به موضوع دموکراسی گفت: دموکراسی 

یک مکانیزم است و بحث امروز دموکراسی فراتر ار رأی 
دادن است و آن مشارکت است و در کشور ما مشارکت 
جمهوری  ظهور  ابتدای  در  و  است  شرعی  وظیفه  یک 
نیست  پذیر  امکان  این  می گفتند  عده ای  اسالمی 
اصاًل اسالم دین کهنه ای است و بعد از مدتی به یک 
و  نیفتاد  اتفاق  این  اما  می شود  تبدیل  ضعیف  کشور 
از  و  نظام حکومتی قوی در جهان اسالم شکل گرفت 
نظر قوت و استحکام کشور و امنیت نه تنها کشورهای 

خشمگین هم شدند. بلکه  کرد  زده  شگفت  را  غربی 
در  رهبری  معظم  مقام  نقش  به  اشاره  با  الریجانی 
که  تحریم  در  مثاًل  گفت:  بینانه  واقع  تصاویر  القای 
رهبری  معظم  مقام  استراتژی  است  آشکار  تجاوز  یک 
در  ایشان  و  کنیم  اثر  بی  را  تحریم ها  که  است  این 
تاثیرگذار  بسیار  روز  شرایط  و  وضعیت  از  برادری  پرده 

. هستند
این  و  ببینیم  کوچک  را  دنیا  نباید  ما  گفت:  وی 
کشور  چند  با  باید  فقط  رابطه  کنیم  فکر  که  است  بد 
از  بعد  اسالمی  جمهوری  باشد.  وحشی  مدرن 
است  داشته  فناوری  و  علمی  عظیم  پیشرفت  انقالب 
نتایج  از  یکی  شک  بدون  کشور  علمی  پیشرفت های  و 

► است.    بوده  رهبری  هدایت  و  پرچمداری 

آگهی مزایده 
مجزا  و  مفروز  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۲۴۱۲۳ ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  تمامی  مزایده  گهی  آ
ملک  ثبت  حوزه   ۰۰ ناحیه   ۰۵ بخش  در  واقع   ۱ طبقه  در   ۲۹ قطعه  مذکور  اصلی  از  فرعی   ۲۲۷۲۷ از  شده 

 ۱۴۰۱۰۴۰۱۰۳۶۵۰۰۰۰۳۴ کالسه  پرونده  به  مربوط  قم  یک  اداره 
متعهد:   )۱۴۰۱۰۰۴۰۰ بایگانی  شماره  با   (  ۱۴۰۱۰۴۰۱۰۳۶۵۰۰۰۰۳۴ کالسه  اجرایی  پرونده  بموجب 
مرحوم علی رضا داوردوست ) ورثه متعهد: ۱- جواد داوردوست و ۲- عارفه مشهور شنبه بازاری و ۳- اشرف 
براغ و ۴- سوگند داوردوست( متعهد له: عارفه مشهور شنبه بازاری سند ازدواج: شماره سند: ۱۱۰۷۶ تاریخ 
نوشهر  شهر   ۲۴ شماره  طالق  و   ۱۱۸ شماره  ازدواج  دفترخانه  صادرکننده:  دفترخانه   ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ سند: 
۵ قم به مساحت  – اصلی واقع در بخش  استان مازندران تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ ۲۹۱/۲۴۱۲۳ 
 ۱۳ اندیشه  خیابان  تیراژه  میدان  تقوی  شهیدان  بلوار  پردیسان  قم   ( آدرس:  به  مترمربع   ۷۶/۲۷ ششدانگ 
عارفه  قبال طلب خانم  در  مذکور(  )ورثه  داوردست  رضا  علی  مرحوم  به  متعلق   )۵ واحد   ۳ بلوک  مهر  مجتمع 

به فروش میرسد: مزایده  از طریق  و  بازداشت شده است  بازاری  مشهور شنبه 
حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی ۲۴۱۲۳ فرعی از ۲۹۱ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۲۷۲۷ فرعی 
هزار  وچهار  بیست   ( قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   ۰۵ در بخش  واقع   ۱ طبقه  در   ۲۹ قطعه  مذکور  اصلی  از 
و یکصد و بیست و سه فرعی از دویست و نود و یک اصلی مفروز و مجزا شده از بیست و دو هزار و هفتصد و 

به حدود:  از اصلی مذکور  بیست  و هفت فرعی 
و پنجره است بطول )۳/۲۰( سه متر وبیست  اول دیوار  شماال: درسه قسمت که قسمت دوم آن غربی است 
بطول  است  پنجره  و  دیوار  سوم  سانتیمتر  وسی  متر  یک   )۱/۳۰( بطول  است  پنجره  دیوارو  دوم  سانتیمتر 

سانتیمتر پنج  و  متر  پنج   )۵/۰۵(
شرقا: دیوار و پنجره است بطول )۹/۹۵( نه مترو نود و پنج سانتیمتر 

 ۳۰ آپارتمان قطعه  به  پانزده سانتیمتر  جنوبا: دیواریست مشترک بطول )۴/۱۵( چهار مترو 
است  جنوبی،  آن  هشتم  و  دوم  قسمتهای  شمالی،  آن  دهم  و  ششم  قسمتهای  که  قسمت  یازده  در  غربا: 
دیواریست  دوم   ۳۰ آپارتمان قطعه  به  نه سانتیمتر  و  و هفتاد  متر  بطول )۱/۷۹( یک  دیواریست مشترک  اول 

۳۰ سوم دیواریست مشترک بطول  آپارتمان قطعه  به  مشترک بطول )۱/۳۶( یک متر و سی و شش سانتیمتر 
)۰/۱۰( ده سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۳۰ چهارم دیوار به دیوار است بطول ) ۲/۴۴( دومتر و چهل و چهار 
 ۲۸ قطعه  آپارتمان  به  متر  سانتی  ده  و  متر  یک   )۱/۱۰( بطول  مشترک  دیواریست  پنجم  پله  راه  به  سانتیمتر 
دیواریست  هفتم   ۲۸ قطعه  آپارتمان  به  سانتیمتر  یک  و  متر  یک   )۱/۰۱  ( بطول  مشترک  دیواریست  ششم 
مشترک  دیواریست  هشتم    ۲۸ قطعه  آپارتمان  به  سانتیمتر  پنج  و  هفتاد  و  متر  یک   )۱/۷۵  ( بطول  مشترک 
یک   )۱/۶۹( بطول  مشترک  دیواریست  نهم   ۲۸ قطعه  آپارتمان  به  سانتیمتر  سی  و  متر  یک   )۱/۳۰( بطول 
و  سی  و  متر  یک   )۱/۳۱  ( بطول  مشترک  دیواریست  دهم   ۲۸ قطعه  آپارتمان  به  سانتیمتر  نه  و  شصت  و  متر 
به  یازدهم دیواریست مشترک بطول )۱/۶۰( یک متر و شصت سانتیمتر   ۲۸ آپارتمان قطعه  به  یک سانتیمتر 

.۲۸ قطعه  آپارتمان 
مزایده: مورد  مشخصات 

بنا شده است.  با نمای آجر نما  و  ۳ قرار دارد. هر بلوک در ۴ طبقه  آپارتمان مورد مزایده در طبقه اول بلوک 
هر طبقه ۲ واحدی و فاقد آسانسور است . واحد فاقد انباری و آسانسور و سیستم گرمایش نیز بخاری گازی 
حمام  و  بهداشتی  سرویس  خواب،  اتاق  دو   mdf کابینت  با  اپن  آشپزخانه  سالن،  شامل  واحد  این  باشد.  می 

دیوارها گچکاری است. و  است 
دادگستری: کارشناس رسمی  توسط  ارزیابی 

با توجه به نکات مورد اشاره و موقعیت محل، مساحت، کمیت و کیفیت ساختمان احداثی سایر عوامل موثر 
بر ارزش عرصه و امتیازات آپارتمان مورد بازدید شامل آب، برق، گاز، خط تلفن ثابت و نیز بدون در نظر گرفتن 
دیون و بدهی های احتمالی ، بهای کل ششدانگ ۸/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و ارزش سه دانگ مشاع 

از ششدانگ ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
مترمربع  هر  ازای  به  قیمت  و  تومان(  میلیون  ده  و  چهارصد  معادل   ، ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  )چهار 

گردد. می  تعیین  ریال   ۱۰۷/۵۱۲/۷۸۳
اداره اجرای اسناد رسمی  ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در  روز شنبه مورخ  ۱۲ ظهر  الی  ۹ صبح  از ساعت  مزایده مذکور 

یک  بخش  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع  قم 
انجام می شود. قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره   - قم  

ده  و  معادل چهارصد   ، ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  )چهار  ریال  مبلغ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  از  مذکور  مزایده 
میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
 ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده 
IR با شناسه واریز ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می باشد )حتی بستانکار پرونده هم اگر 
نماینده  یا  نمایید( و حضور خریدار  پرداخت  را  ۱۰ درصد  بایست  را دارد می  رقابت در مزایده  و  قصد شرکت 
قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ 
روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد 
تجدید  مزایده  و  اعتبار ساقط  از درجه  فروش  این صورت عملیات  در  و  واریز خواهد شد.  به حساب خزانه  و 
ملک  های  بدهی  ضمن  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق  گردد.  می 
نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم 
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. و در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار ، وفق ماده ۱۲۵ ائین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده 
باشد وفق ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به 
مقررات وصول  طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  و  خواهد شد.  اقدام  کتبی  توافق  اساس  بر  بدهکار  با  مازاد 
مراجع  عنداللزوم  و  شهرداری  و  دارایی  مفاصاحساب  به  منوط  اجرایی  انتقال  سند  تنظیم  ضمنا  شد.  خواهد 
ذیصالح دیگر می باشد. در ضمن فیش واریزی می بایست توسط شخص شرکت کننده در مزایده واریز شده 

)۱۵۵۱۵ باشد.)م الف 
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ گهی:  انتشار آ تاریخ 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۸۱۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  فراهانی  علی  علیه  بهاری  نورالدین  له 
در  عشر  نیم  ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۳۵۰/۸۳۰/۰۰۰ریال 
حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف 
 ۲۵۰ جوش  اینورتر   -۱ است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۵۰/۰۰۰۰/۰۰۰ریال  فی  عدد   ۱ ترانس  ایران  امپر 
۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ چنگ  دولگ  فرز  مینی   -۲
دلر   -۴ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ چکشی  دلر   -۳
ماکیتا ۱ عدد ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵- گاو صندوق ایران 
تلفن   -۶ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ طبقه  دو  کاوه 
۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱  tf-۵۹۲۵ مدل  تل  تکنو 
۷- پرژکتور ال ای دی ۳۰ وات صبا ترانس کارکرده ۱۷ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۱  mf۲۱۶n مدل   cannon کاره   ۴ پرینتر   -۸ ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع 

۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۹- تلفن تکنیکال مدل ۱۰۷۴-
دوربین  سیستم   -۱۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱  tec
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱ هارد  و   dvr  + دوربین  عدد   ۸ با  شانل  بسته  مدار 
جمع ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۱- مودم وای فای tplink ۱ عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۱ اینچ   dell  ۱۹ دی  سی  ال  مانیتور   -۱۲ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
 ANIK دزدگیر  سیستم   -۱۳ ۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدد   ۱ حریق  اعالم  سنسور  و  دزدگیر  چشمی  عدد   ۸ همراه  به   A۴۷۰ مدل 
به   ASER تاب  لب   -۱۴ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 GB  ۶  HDD + MEMORY  +  core i۵-۳۲۳۰  GH  ۳.۲  +  VGA مشخصات 
 DISPLAY  +  ۱۰۰۰  GB DVD DRIVE  ۲  M  ۷۱۰  GEFORE  +  DDR۳
GB +۱۵.۶ ۱ عدد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۵- تابلو 
ال ای دی روان ۱۲۸ * ۴۸ ۱ عدد ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ۳۸۵/۴۰۰/۰۰۰ریال  کل  جمع 
۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 

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

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا 

و  شده  بازسازی  تصاویری  انتشار  با 
زیادی  تعداد  جذب  دنبال  به  غیرواقعی، 
باعث  رفتار  این  هستند.  فالوئر  و  الیک 
در  کاذب  نفس  به  اعتماد  احساس  ایجاد 
بروز  زمینه ساز  می تواند  و  می شود  آنان 
ازجمله  روانی  بیماری های  و  اختالالت 

شود. خودشیفتگی 
انجام دستورات دینی  به  ۴- بی توجهی 

از جمله رعایت عفاف و حجاب
روانی:  و  روحی  مشکالت   -۵
حاضر  پژوهش  در  مصاحبه شوندگان 
از  یکی  را  روانی  و  روحی  مشکالت 
زنان  برای  اینستاگرام  شایع  آسیب های 
افزایش  مصاحبه شوندگان  می دانند. 
ناامیدی  افسردگی،  نگرانی،  و  اضطراب 
و  خودکم بینی ها  پرخاشگری،  یاس،  و 
مهمترین  از  را  نفس  به  اعتماد  کاهش 

کرده اند. تلقی  رایج  آسیب های 
در  جوان  زنان  وجود:   ابراز  به  میل   -۶
ویدئوهایی  و  تصاویر  انتشار  با  اینستاگرام 
احساسات  و  روحی  حاالت  خود،  از 
نمایش  به  اغراق آمیزی  شکل  به  درونی 
مصرف  حال  در  نمونه  برای  می گذارند؛ 
انتشار  الکلی.  مشروبات  و  مخدر  مواد 
و  فرد  خود  برای  هم  تصاویراغراق آمیز  این 
بروز  به  منجر  و  است  آسیب زا  دیگران  هم 
غیرحقیقی  وعمق  شدت  با  احساسات 

 . د می شو
مادری  نقش  تضعیف  و  فردگرایی   -۷
افراطی  کاربران  از  برخی  همسری:  و 
خود  ارزشمند  و  مهم  نقش  به  اینستاگرام 
تعامل  داشتن  و  همسری  که  خانواده  در 
کرده  بی توجهی  است  همسر  با  مناسب 
نمی کنند.  تلقی  اولویت  با  امری  را  آن  و 
بسیاری  منفی  تبلیغات  براثر  اینکه  افزون 
اینستاگرام،  در  فمینیستی  گروه های  از 
تلقی  بی ارزش  امری  مادری  و  ازدواج 

. د می شو
براثر تبلیغات منفی بسیاری از گروه های 
فمینیستی در اینستاگرام، ازدواج و مادری 

امری بی ارزش تلقی می شود
افراطی  استفاده  مجازی:  اعتیاد   -۸
آن،  به  شدید  وابستگی  و  اینستاگرام  از 
زنان  اینکه  است.  مجازی  اعتیاد  از  نوعی 
سراغ  ناخواسته  و  گاه  ناخودآ صورت  به 
اینستاگرام می روند از نشانه های اعتیاد به 

است. آن 
در  آنچه  ایده آل:  خود  جلوه گری   -۹
خود  ابراز  مواجهیم  آن  با  اینستاگرام 
در  زنان  است.  غیرحقیقی  صورت  به 
بازسازی  تصاویری  انتشار  با  اینستاگرام 
تعداد  جذب  دنبال  به  غیرواقعی،  و  شده 
عبارت  به  هستند.  فالوئر  و  الیک  زیادی 
نمایش  را  خود  از  ویژگی هایی  آن  دیگر 

آنچه  نه  باشند  دارند  دوست  که  می دهند 
به صورت حقیقی هستند. این رفتار باعث 
در  کاذب  نفس  اعتمادبه  احساس  ایجاد 
بروز  زمینه ساز  می تواند  و  می شود  آنان 
ازجمله  روانی  بیماری های  و  اختالالت 

شود. خودشیفتگی 
نویسندگان  فرهنگی:   تغییرات   -۱۰
قواعد  فضا،  این  معتقدند  حاضر  مقاله 
در  می کند.  کمرنگ  را  واقعی  فرهنگ 
قواعد  ایران،  جامعه  در  واقعی،  فضای 
در  مثال  برای  مشخصی  قانونی  و  عرفی 
مورد رعایت حجاب وجود دارد. این قواعد 
به  اندکی  صورت  به  یا  مجازی،  فضای  در 
نمایش گذاشته می شوند یا اصال به نمایش 
و  انتشار  که  جایی  تا  نمی شود.  گذاشته 
بسیاری  برای  بی حجاب،  عکس  تماشای 
در  هنجار  به  و  طبیعی  امری  کاربران،  از 

می آید. شمار  به  مجازی  فضای 
خیانت  و  نامحرم  با  آزاد  روابط   -۱۱
مجازی  فضای  اینکه  دلیل  به  سایبری: 
دارد،  را  واقعی  فضای  تاثیرات  از  بسیاری 
با  ارتباط  در  حریم  حفظ  در  اسالم  نظر  از 
محیط  و  واقعی  محیط  بین  فرقی  نامحرم، 
مجازی  محیط  در  ارتباط  و  نیست  مجازی 
چون  و  است  نامحرم  دو  خلوت  همانند 
محل  بنابراین  ندارد،  راه  آنجا  به  کسی 
دیجیتال،  سواد  آموزش  است.  اشکال 

برای  مجازی،  فضای  سواد  و  رسانه  سواد 
است. ضروری  و  الزم  کاربران  همه 

تاثیر  تحت  مردان  از  بیشتر  زنان 
نتیجه  در  و  می گیرند  قرار  مجازی  فضای 
آسیب های فضای مجازی بر آنان بیشتر از 

است مردان 
پنج راهکار برای جلوگیری از آسیب های 

فضای مجازی بر زنان
خود  مدیریت  راهکار  اولین  نخست- 
کاربران  است.  مجازی  اعتیاد  ترک  و 
وگذار  گشت  کنند  توجه  باید  اینستاگرام 
واقعی  نیاز  بدون  اگر  مجازی  فضای  در 
از  باعث  گیرد  صورت  علمی  توجیه  و 
وقت  اتالف  و  عمر  سرمایه  رفتن  دست 
و  سرگردانی  ترک  بنابراین،  شد؛  خواهد 
مجازی  فضای  از  استفاده  در  بی برنامگی 
به عنوان بهترین راهکار جهت ایمن ماندن 

است. آسیب ها  از 
باید  خود،  مدیریت  بر  افزون  دوم- 
سوی  از  الزم  مجازی  آموزش های 
غیر  در  یابد.  گسترش  مربوطه  سازمان ها 
آسیب های  با  نمی توان  دیگر  صورت  این 

کرد. مقابله  شده  ایجاد  اجتماعی 
آموزش  در  والدین  حیاتی  نقش  سوم- 
گرفته  نادیده  نباید  نیز  فرزندان  کنترل  و 

شود.
فضای  درباره  آگاهی  افزایش  چهارم- 

آثار  و  کارکردها  نیز  و  آن  فلسفه  و  مجازی 
آن نیز از عوامل مهم بازدارنده دیگر است. 
این  در  ناآگاهی  براثر  آسیب ها  از  بسیاری 
زمینه است. آموزش سواد دیجیتال، سواد 
همه  برای  مجازی،  فضای  سواد  و  رسانه 

است. ضروری  و  الزم  کاربران 
دیگر  از  دینی   باورهای  تقویت  پنجم- 
مقاله  نویسندگان  که  است  راهکارهایی 
باور  به  بنا  می کنند.  تاکید  آن  بر  حاضر 
با  می شود  موجب  حضور«  »تقوای  آنها 
از  فرد  پرخطر،  فضایی  در  حضور  وجود 

ماند. امان  در  آن  آسیب های 
نتایج

مردان  از  بیشتر  زنان  می رسد  نظر  به   -
و  می گیرند  قرار  مجازی  فضای  تاثیر  تحت 
در نتیجه آسیب های فضای مجازی بر آنان 

است. مردان  از  بیشتر 
مدیریت  در  زنان  ویژه  نقش  دلیل  به   -
بر  که  آسیب هایی  فرزند،  تربیت  و  خانواده 
از  وارد می شود،  آنان  بر  اثر فضای مجازی 

است. برخوردار  بیشتری  اهمیت 
پی نوشت

۱-  »آسیب های اجتماعی نوظهور زنان 
در فضای مجازی با تاکید بر اینستاگرام«، 
کریم خانمحمدی و مریم غازی اصفهانی، 
آسیب های  اسالمی  مطالعات  فصلنامه  دو 
اجتماعی، دوره ۲، شماره ۱، ۱۳۹۹.      ►

محمدجواد الریجانی مطرح کرد؛ 
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