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◄    در روزهای گذشته افراد مختلفی از جمله 
فدوی  سردار  چون  شاخص  نظامی  چهره  چند 
روحانی  مشهور  روحانی  چند  و  نقدی  سردار   ،
کامپیوتری،  های  بازی  باز  فضای  از  انتقاد  با 
محرک  از  بخشی  را  ها  بازی  این  های  خشونت 
لقب  آمیز  خشونت  اقدامات  برای  نوجوانان 
در  تخصصی  ستاد  یک  که  انتقاداتی  دادند. 
داده  نشان  آن  به  جالبی  واکنش  علمیه  حوزه 

است.
ارشد  فرمانده  چند  از  فوقانی:  امیرحسین 
نظامی کشور تا چند روحانی نامی از نقش بازی 
بازداشت  آمار  و  ها در خشونت نوجوانان گفتند 
باور  این   . شد  اعالم  سال   ۱۵ حوالی  شدگان 
از  حجم  این  باعث  کامپیوتری  های  بازی  که 
االسالم  حجه  را  اند  شده  نوجوانان  خشونت 
احمدی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر چهارمحال و بختیاری هم طوری مطرح 
به  اشاره  با  او  شد.  ای  رسانه  حسابی  که  کرد 
دهه  و  هشتاد  دهه  روی  شدیدا  دشمن  اینکه 
نودی ها سرمایه گذاری کرده و بنا دارد این قشر 
قرار  دین  شریعت  و  احکام  و  اسالم  مقابل  در  را 
هیجانی  بازی های  برخی  داشت:»  بیان  دهد، 
در  نوجوانان  آوردن  میدان  به  برای  رایانه ای 

بود.« شده  برنامه ریزی  روزی  چنین 
همراه  به  زیادی  های  بازتاب  که  ادعایی 
کال  و  پاپجی  تا  کلنز  آف  کلس  از  داشت. 
طعم  که  بودند  مهمی  های  بازی  دیوتی  آف 
سال  در  که  هایی  بازی  چشیدند.  را  فیلترینگ 
باور  داشتند.  مقطعی  ها  فیلترینگ  هم   ۹۸
آزاد  مجازی  فضای  منتقدان  از  بسیاری  غالب 
کودکان  برای  ها  بازی  که  است  هایی  چالش   ،
یک  که  مشکالتی  کنند.  می  ایجاد  نوجوانان  و 
هم  آن  هایی  خشونت  اینچنین  آن  عینی  نمود 

است. سال  و  همسن  های  گروه  از  بیرون 
علمیه  حوزه  سرگرمی  و  بازی  ستاد  اما  حاال 
در بیانیه ای ضمن محکومیت حوادث تلخ اخیر 
به  گران،  اغتشاش  و  دشمنان  طلبی  فرصت  و 
و  کودکان  رشد  برای  سرگرمی  و  بازی  اهمیت 
نوجوانان پرداخته و خواسته از اتهام زنی خارج 
اخیر  حوادث  گناه  تمام  انداختن  و  اندازه  از 
و  شود  پرهیز  کامپیوتری  های  بازی  گردن  به 

هر  تاثیرات  ابعاد  دقیق  بررسی  زمان  تا  حداقل 
پرهیز  اتهاماتی  چنین  از  مختلف  عوامل  از  یک 

شود.
اتفاقات  ساحتی  چند  بررسی  خواهان  آنها 
بازی  اینکه  پذیرش  با  البته  و  اند  شده  اخیر 
شخصیت  دهی  شکل  در  اثرگذار  رسانه  یک  ها 
کودکان و نوجوانان کشور هستند و رهبر انقالب 
به  را  رهنمون  این  کامپیوتری  های  بازی  درباره 
خواهند  داشته:»می  فرهنگی  اندرکاران  دست 
ما،  ملت  رفتار  روی  بر  و  ما  ملت  ذهن  روی  بر 
اثرگذاری  ما،  کودک  حتی  نوجوان،  جوان، 
کنید،  ترویج  بازی  کنید،  تولید  بازی  کنند. 
چیزهایی  اینها   ... بکنید،  ابتکاری  کارهای 

است.« الزم  که  است 
پدیده  به  اند  خواسته  مربوطه  مسئوالن  از 
نگاهی   ، سلبی  صرفا  نگاه  جای  به  ها  بازی 

باشند. داشته  هم  را  ایجابی 
مسئوالن  به  همیشه  که  انتقادی  و  پرسش 
اینکه  است.  وارد  زمینه  این  در  کشور  فرهنگی 
شاهد  کمتر  بسیار  های  هزینه  رغم  به  ساله  هر 
تولید بازی ها یا محصوالت ویژه کودکان هستیم 
که آنها را با خود درگیر کند. از قصه های آموزنده 
روحیه  بر  گذاشتن  دست  تا  سرشارمان  تاریخ  و 
چون  سنی  های  رده  این  ویژه  های  شاخصه  و 
خشن  های  بازی  که  آدرنالین  و  تحرک  به  نیاز 
خارجی با مدل خود دارند اما مدل کنترل شده 
اش را در نمونه های داخلی نمی بینیم تا شاهد 

شویم. خودمان  تولیدات  به  ها  بچه  جذب 
فوت  از  پس  تلخ  حوادث  آغاز  زمان  از 
های  بازی  از  بسیاری   ، کشور  در  امینی  مهسا 
سرگرمی  برای  هم  که  طرفدار  پر  کامپیوتری 
و  جوانان  درآمدزایی  های  راه  از  بخشی  هم  و 
و محدودیت هایی  فیلترینگ  با  بودند  نوجوانان 

شدند. روبرو 
در  هم  اتفاقات  این  از  پیش  هفته  چند  البته 
انتقادات تند صدا و سیما و رئیس آن یعنی  پی 
زنده  پخش  پلتفرم  مدتی  برای  جبلی  پیمان 
آپارات گیم تصمیم  یعنی  بازی های کامپیوتری 

گرفت. تعطیلی  به 
در  سرگرمی  و  بازی  ستاد  مسئوالن  اما  آنچه 
طبیعی  نیاز  یک  پذیرش  اند  آورده  خود  بیانیه 

از ۱۸ سال است که  برای رده های سنی کمتر 
آنهاست. زیست  مسیر  از  بخشی 

البته آنها با قبول حساسیت در انتخاب بازی 
ابزاری  مانند  ها  بازی  ظرفیت  اند:»  نوشته  ها، 
خود  اهداف  با  متناسب  آن  سازندگان  که  است 
بنابراین  کنند.  برداری  بهره  آن  از  توانند  می 
قابل  منفی  و  مثبت  تاثیرات  توانند  بازی ها می 
توجهی داشته باشند و اینکه تولیدکنندگان این 
ابزار چه کسانی هستند، نقش تعیین کننده در 
نوع آثار این رسانه دارد. بنابراین غفلت از تولید 
منفی  آثار  تواند  می  مفید،  و  سالم  های  بازی 

باشد.« داشته  ناپذیری  جبران 
توجه  است:»با  آمده  همچنین  بیانیه  این  در 
اجتماعی،  پدیده  یک  اغتشاشات  اینکه  به 
عوامل  معلول  و  است  سیاسی  و  فرهنگی 
های  شبکه  بیگانه،  تحریکات  جمله  از  متفاوتی 
اجتماعی،  های  شبکه  ایرانی،  ضد  تلویزیونی 
طالق، اعتیاد، تک فرزندی، شکاف نسلی و عدم 
مسئولین  طرف  از  مناسب  تربیتی  ریزی  برنامه 
است، گره زدن اغتشاشات به بازی بدون لحاظ 
میزان تاثیر آن، امری غیر علمی است. بنابراین 
گاهانه  انجام کارهای تخصصی و اندیشه ورزی آ
نسبت به میزان تاثیر بازی در کنار عوامل دیگر 
رویکردهای  و  تصمیمات  و  باشد  می  ضروری 

داشت.« خواهد  دنبال  به  را  صحیح 
در جمع بندی همچنین آورده اند:» با توجه 
غیر  و  مشخص  نیازهای  از  یکی  بازی  اینکه  به 
قابل اجتناب امروز کودکان، نوجوانان و جوانان 
برای  مسئولین  ویژه  توجه  است،  ایران  جامعه 
مناسب  عملیاتی  راهکارهای  و  ایجابی  فعالیت 
مورد  در  سلبی  اقدامات  به  نکردن  بسنده  و  آن 

نماید.« می  ناپذیر  اجتناب  امری  ها  بازی 
آسیب  بر  سرآغازی  تواند  می  که  نگاهی 
شده  تولید  محصوالت  تمام  مجدد  شناسی 
و  شان  برای  کرد  هزینه  میزان  اخیر،  های  سال 
که  بخصوص  باشد.  شان  اثربخشی  عدم  دالیل 
سید ابراهیم رئیسی در زمان کاندیداتوری برای 
ها  بازی  این  از  استفاده  حق  جمهوری  ریاست 
که  داده  قول  آنها  به  و  پذیرفته  را  جوانان  برای 
اینترنت  افزایش کیفیت  با  حتی تالش می کند 
► نشوند.  هم  اختالل  و  قطعی  دچار  کشور 

شوراهای  و  روستایی  امور  مدیرکل      ◄
تومان  میلیارد   ۱۰۰ گفت:  قم  استانداری 
روستاهای  توسعه  برای  درسالجاری  بودجه 

شده است. گرفته  نظر  در  استان  این 
در  داشت:  اظهار  رحیمی  غالمرضا 
بنیاد  و  فرمانداران  با  اخیرا  که  جلسه ای 
که  این  برای  الزم  تعریف  یافت،  ترتیب  مسکن 
شد. گرفته  نظر  در  شود  عملیاتی  طرح ها 
قالب  در  مذکور  بودجه  که  کرد  تاکید  وی 
و  هزینه   روستاها  در  هادی  طرح های  اجرای 

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  نیز  طرح  مجری 
بود. خواهد 

پایدار  اشتغال  تسهیالت  وام  اعطای  از  وی 
طرح  این  قالب  افزود:در  و  داد  خبر  روستایی 
پرداخت  تسهیالت  تومان  میلیارد  سه  مبلغ 
وام  پرداخت  سقف  حاضر  درحال  که  می شود 
علت  به  این  و  رسیده است  اتمام  به  کشاورزی 

بود. متقاضی  افراد  بودن  زیاد 
که  طرح هایی  صاحبان  داد:  ادامه  رحیمی 
موارد  و  تبدیلی  صنایع  صنعت،  زمینه های  در 

مذکور  تسهیالت  از  می توانند  باشد  دیگر 
کنند. استفاده 

به  صرفا  الزم  تسهیالت  شد:  یادآور  وی 
بلکه  نمی شود  پرداخت  روستاها  ساکن  افراد 
مکان  در  اعطایی  تسهیالت  که  است  آن  مهم 

گردد. هزینه  روستاها 
بیان کرد: متقاضیان دریافت تسهیالت  وی 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  به  می توانند  روستایی 
مراجعه  معدن  و  صنعت  اداره  یا  اجتماعی 

► دهند.     پرونده  تشکیل  و  کرده 
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ضرورت ساماندهی تورهای 
گردشگری غیرمجاز استان قم

ساماندهی  ضرورت  بر  قم  استاندار  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
کرد. تاکید  قم  استان  غیرمجاز  گردشگری  تورهای 

با  ابوالقاسم مقیمی در جلسه بررسی وضعیت تورهای گردشگری قم 
حضور رئیس اتحادیه صنفی و حرفه ای راهنمایان تورهای گردشگری 
و  غیرقانونی  گردشگری  تورهای  ساماندهی  کرد:  اظهار  قم  استان 

گیرد. قرار  انتظامی  و  نظارتی  نهادهای  کار  در دستور  غیرمجاز 
وی ضمن تأکید بر نظارت مؤثر و کامل بر اجرای تورهای گردشگری و 
تفریحی غیرمجاز و لزوم ساماندهی عملکرد این صنف افزود: نظارت 
دستگاه های  ورود  مستلزم  غیرمجاز  گردشگری  تورهای  برگزاری  بر 
کمیسیون  در  مرتبط  موضوعات  و  است  استان  انتظامی  و  نظارتی 

گیرد. قرار  بررسی  مورد  گردشگری  امنیتی 
مشکالت  بررسی  ضمن  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
زائرین  به ویژه  زائرین  آمار  رشد  به  توجه  به ضرورت  توجه  با  صنف  این 
گردشگری  صنعت  از  بخش  این  در  سرمایه گذاری  لزوم  و  خارجی 
موقعیت  به  قم  استان  گردشگری  راهنمایان  ویژه  توجه  گفت:  استان 
تولید  و  تاریخی  و  معاصر  دوره  دو  در  قم  استان  فرهنگی  و  تاریخی 
ساختارهای  معرفی  جدی  نیاز  حوزه،  این  فعالین  توسط  محتوا 
شایانی  کمک  صنعت  این  توسعه  و  رشد  به  که  است  استان  تاریخی 
و  صحیح  برنامه ریزی  به  ملزم  مرتبط  دستگاه های  و  کرد  خواهد 

هستند. حوزه  این  تقویت 
مقیمی در ادامه با تأکید بر لزوم ورود استان قم در برنامه ها و تورهای 
را  قم  استان  در  خارجی  گردشگران  حضور  تسهیل  بین المللی، 
خواستار شد و با تأکید بر قرارگرفتن استان قم در برنامه سفر تورهای 
مذهبی  و  طبیعی  و  گردشگری  ظرفیت های  بین المللی،  و  داخلی 

داد. قرار  تأکید  مورد  را  قم  استان  ویژه 

تبلیغات کنگره شهدای قم گسترده باشد 
معاون استاندار قم: تمام 
دستگاه ها و اقشار پای کار 

بیایند
قم گفت: کنگره شهدا  استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  معاون سیاسی، 
تعداد  این  در  اقشار  تمام  از  و  است  قم  استان  شهید   ۶۰۹۰ برای 
برای  دستگاه ها  و  اقشار  تمام  باید  نتیجه  در  داشتند،  حضور  شهدا 

بیایند. کار  پای  کنگره  برگزاری 
فضاسازی  کمیته  جلسه  در  مهرماه   ۲۴ یکشنبه  حاجی زاده  احمد 
سالن  در  که  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  محیطی  تبلیغات  و 
تبریک  ضمن  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات 
برگزاری  حال  در  کرد:  اظهار  صادق)ع(،  امام  و  پیامبر)ص(  میالد 
 ۶ تاکنون  و  هستیم  استان  شهدای  ملی  کنگره  اجالسیه های 

است. مانده  اجالسیه 
حال  شهر  کل  که  باشد  طوری  به  تبلیغات  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  کنگره  این  کرد:  مطرح  باشد،  داشته  را  شهدا  کنگره  هوای  و 
شهدا  تعداد  این  در  اقشار  تمام  از  و  است  قم  استان  شهید   ۶۰۹۰
باید تمام اقشار و دستگاه ها برای برگزاری  حضور داشتند؛ در نتیجه 

بیایند. کار  پای  کنگره 
در  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
اجالسیه نخست تبلیغات درحد شایسته ای نبوده است، عنوان کرد: 
برگزار  بسیاری  اقدامات  تاکنون  شهدا  کنگره  برگزاری  راستای  در 

است. آمده  کار  پای  جدیت  با  نیز  اسالمی  جمهوری  ارتش  و  شده 
فضاسازی  در  تنها  ضعف  تاکنون  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمل  گونه ای  به  باید  کرد:  خاطرنشان  است،  بوده  ادارات  و  شهری 
گردد. مطلع  کنگره  برگزاری  از  می شود  شهر  وارد  هرکسی  که  شود 

معاون استاندار قم:
فعالیت های بخش خصوصی را 

محدود نمی کنیم

دنبال  به  استاندار قم گفت: در دولت  منابع  و  توسعه مدیریت  معاون 
ما  هدف  بلکه  نیستیم،  خصوصی  بخش  فعالیت های  کردن  محدود 

است. اطالعات  فناوری  فعالیت های  اقتصاد  تقویت 
قم  استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  قریشی  سیدمهدی 
و  اطالعات  فناوری  راهبری  شورای  جلسه  در  مهرماه   ۲۴ یک شنبه 
مدیریت  توسعه  معاونت  جلسات  سالن  در  که  قم  استان  ارتباطات 
استان  رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  منابع  و 
است  این  بر  ما  تالش  کرد:  اظهار  است،  کرده  پیدا  تغییر  صنعت  از 
ازجمله  دیگر  مسیرهای  به  و  نباشد  صنعت  مسیر  در  استان  توسعه 

کنیم. حرکت  اطالعات  فناوری  و  گردشگری  زیارت، 
اینکه هدف ما حذف گره ها و موانع موجود در این مسیر  با بیان  وی 
است، عنوان کرد: تالش بر این است در چشم انداز ۱۴۲۰ قم حوزه 

ببینیم. پررنگ  را  اطالعات  فناوری 
رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  قم  استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
استان رویکرد حمایتی است، مطرح کرد: در این مسیر از پیشنهادات 

بهره مند خواهیم شد. نیز  این عرصه  فعالین 
ساختار  باید  اطالعات  فناوری  حوزه  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  مشخص  محوریت  عنوان  به  را  مشخصی 
نیستیم،  خصوصی  بخش  فعالیت های  کردن  محدود  دنبال  به  دولت 
است. اطالعات  فناوری  فعالیت های  اقتصاد  تقویت  ما  هدف  بلکه 
ظرفیت  از  موضوع  این  برای  می توان  اینکه  به  اشاره  با  قریشی 
باید  کرد:  تصریح  کرد،  استفاده  قم  به  جمهور  رئیس  دوم  سفر 
این  بتوانیم در  تا  این حوزه هرچه سریع تر احصا شود  نیازمندی های 

کنیم. اخذ  را  الزم  مصوبات  سفر 

مدیرکل امور فنی استانداری قم تشریح کرد:
از بررسی راهکارهای کاهش 
تخلفات ساختمانی تا تصویب 
طرح 560 هکتاری پردیسان

کمیسیون  نخست  ماهه   ۶ عملکرد  قم  استانداری  فنی  امور  مدیرکل 
کرد. تشریح  را  آن  ذیل  فنی  کمیته  و   ۵ ماده 

عباس صادقیان مدیرکل امور فنی استانداری قم در گفتگو با ایسنا در 
خصوص عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری دفتر فنی، امور عمرانی و 
حمل و نقل و ترافیک استانداری قم در حوزه کمیسیون ماده ۵، اظهار 
کرد: طی این مدت شاهد برگزاری ۸ جلسه کمیسیون ماده ۵ بوده ایم.

وی با بیان اینکه در این جلسات ۱۲۰ مصوبه به تصویب رسیده است، 
مطرح کرد: همچنین کمیته فنی ذیل کمیسیون ماده ۵ نیز طی ۶ ماه 

نخست سال جاری ۳۵ جلسه برگزار کرده است.
کمیسیون  مصوبات  اهم  به  اشاره  با  قم  استانداری  فنی  امور  مدیرکل 
 ۴۸ و  هکتاری   ۳۲ هکتاری،   ۵۶۰ تصویب  کرد:  عنوان   ،۵ ماده 
هکتاری پردیسان جهت نهضت ملی مسکن ازجمله مهم ترین مصوبات 

است. کمیسیون  این 
به  نیز  قمرود  منطقه  شمال  تفصیلی  طرح  بازنگری  اینکه  بیان  با  وی 
 ۶۳ بازنگری  مصوبه  همچنین  کرد:  خاطرنشان  است،  رسیده  تصویب 
است. رسیده  تصویب  به  کمیسیون  این  در  نیز  قدس  شهرک  هکتاری 
ساختمانی  تخلفات  کاهش  راهکارهای  اینکه  به  اشاره  با  صادقیان 
بررسی شده است، تصریح کرد: همچنین شوارع  این جلسات  نیز در 
جلسات  در  نیز  مقدس  مسجد  پیرامون  کاربری های  و  جمکران 

است. گرفته  قرار  بررسی  مورد   ۵ ماده  کمیسیون 

خبـر خبـر

مدیرکل امور روستایی استانداری قم:

100 میلیارد تومان برای توسعه مناطق روستایی در قم اختصاص یافت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
پالک شماره ۱۸۴۶/۲/۳۱۲- اصلی واقع در بخش دو ثبت قم آدرس: نیروگاه 
که   ۴ پالک  کاظم  موسی  امام  مسجد  جنب  سواران  متری   ۲۰ توحید  میدان 
به  که  است  ثبت  جریان  در  میباشد  الله  حجت  فرزند  کردی  محمد  آقای  بنام 
علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی 
ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود  عمل  توان  نمی  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق 
به  بنا  و  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳
تحدید   ۱۴۰۱/۰7/۱۸  –  ۲/۱۹۸۱7 وارده  شماره  به  مذکور  مالک  تقاضای 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹  ساعت 
به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲/۳۰ الی   ۸/۳۰
و  روز  در  که  رساند  می  قانونی  نماینده  ویا  وکیل  یا  مجاورین  و  مالکین  اطالع 
گهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض  ساعت مقرر در آ
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات  از 
و رسیدگی خواهد شد.  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  ومجاورین طبق  مالکین 
پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   7۳/۲/۲۵ واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا 
بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع  اداره ثبت می  به  از تسلیم اعتراض 

الف ۱۵7۵7(  نمایند./ن )م  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  ذیصالح قضائی 
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰7/۲۵

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   ۲۳ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
7/۱۴۰۰ج/۱۸۴  شماره  به  قم  شورای  مدنی  احکام  اجرای   7 شعبه  در  که  قم 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  نورزاد  فاطمه  علیه  رستمی  مجید  له  گردیده  ثبت 
نیم  له و ۵۲/۳7۸/۳۸۰ریال  پرداخت ۱/۰۴۸/۳۶7/۶۱۵ریال در حق محکوم 
عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول 
توقیف نموده و کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. با احترام در اجرای 
قرار کارشناسی صادره به شماره بایگانی ۰۰۰۰۱۸۴ مبنی تعیین قیمت پایه یک 
پالک  شماره   ، متالیک  خاکستری  رنگ   ۱۳۹۳ مدل   SE پراید  سواری  دستگاه 
با   ۱۰۸۱۸۲۴E۴۱۱۱۰۰NAS شاسی  شماره  و   ۱۶ ایران  ۶۳۶ق۲۴  انتظامی 
و  اورده  عمل  به  بازدید  سینا  پارکینگ  در  موصوف  خودرو  از  خواهان  راهنمایی 
جلو  های  گلگیر  شامل  راست  و  چپ  سمت  بدنه  ناحیه  از  خوردو  شد.  مالحظه 
اثار  موتور  درب   ، طرف  دو  چپ  و  راست  سمت  های  درب   ، طرف  دو  عقب  و 
برخورد دارد ، چراغ های جلو ، سپر جلو ، چراغ عقب سمت چپ شکسته بود ، 
الستیک های خودرو مستعمل بود ، صندلی ها ، داشبورد و تزئینات با توجه به 
مدل عادی بود ، سایر قسمت ها سالم بود ، به علت فرسایش باطری خودرو در 
وضعیت خاموش بازدید شد ، خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر تا تاریخ 
۱۴۰۱/7/۱7 نزد شرکت بیمه ایران می باشد. با وصف اعالمی ارزش پایه خودرو 

و  براورد  ریال  میلیون  پنجاه  و  معادل هشتصد  تومان  میلیون  پنج  و  مبلغ هشتاد 
اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/7 ساعت ۸/۳۰ 
دادگاه های  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۸/۴۵ الی 
حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش 
مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد. 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
به  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
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 
می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب 
تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده 
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد 
مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

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



لیدرهای  گفت:  خاتمی  احمد  سید  الله  آیت      ◄
و  می گیرند  پول  می شوند  تغذیه  خارج  از  اغتشاش 
حقوقی  عضو  عنوان  به  بنده  با  می شوند،  هدایت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تماس گرفتند و تهدید 
ات  سینه  روی  را  تو  سر  ندهی  استعفا  اگر  که  کردند 

گذاریم. می 
احمد  سید  الله  آیت  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
خاتمی در مراسم افتتاحیه  مدرسه  فقهی امیرالمومنین 
و  فضال  اساتید،  از  جمعی  حضور  با  که  السالم  علیه 
طالب حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به اغشاشات 
ٰی  َحَتّ ُیَقاِتُلوَنُکْم  َیَزاُلوَن  »َواَل  آیه  بیان  با  و  اخیر،  فتنه  و 
 ،  78 فتنه  اْسَتَطاُعوا«گفت:  ِإِن  ِدیِنُکْم  َعْن  وُکْم  َیُرُدّ
88، فتنه بنزینی 98 و 1401 که در مراحل پایانی آن 
هستیم همه یک هدف داشته و دارد و آن براندازی نظام 

است. والیی 
 می خواهند نظام والیی را براندازند 

همان  افزود:  علمیه  های  حوزه  عالی  شورای  عضو 
براندازانی که می خواستند نظام نبوی را براندازند، امروز 
می خواهند نظام والیی را براندازند و نخواهند توانست. 
مذبوحانه  ها  تالش  این  که  نیست  تردیدی  جای  هیچ 

است.
حجاب حکم قطعی دین است 

کِرَه  َوَلْو  ُنوِرِه  ُمِتمُّ  کریمه"َواللُه  آیه  ادامه  در  وی 
و تصریح کرد: مطلقا  داد  قرار  توجه  مورد  اْلکاِفُروَن"،را 
عقب  حجاب  جمله  از  دین  اجزاء  تک  تک  از  و  دین  از 
است  دین  قطعی  حکم  حجاب  کرد.  نخواهیم  نشینی 

و به فضل خدا نظام اسالمی از این حکم قطعی عقب 
نشینی نخواهد کرد. دشمن این عقب نشینی را دنبال 
می کند، این شلوغی ها و جنجال ها برای این است که 
آخرین  تا  یاری خدا  به  و  کنیم  نشینی  از دین عقب  ما 
راه  این  آخرین قطره خون در  تا  و  آخرین نفس  تا  نفر، 

ایم. ایستاده 

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت:به تعبیر مقام 
معظم رهبری آینده از آِن دین است.آیه 33 سوره توبه و 

ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی 
َ
ِذی أ 9 سوره صف می فرماید: "ُهَو الَّ

ِه َوَلْو کِرَه اْلُمْشِرکوَن"  یِن کلِّ َوِدیِن اْلَحقِّ ِلیْظِهَرُه َعَلی الدِّ
این دو آیه وعده می دهد، معنای این وعده این است که 
کنیم  است.باور  دین  اختیار  در  روشن  آینده  این  یقینا 
این دین و پرچم توحید است که در این کشور بلند شده 

است.

 لیدرهای اغتشاش از خارج تغذیه می شوند 
لیدرهای  برای  الهی  حکم  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 

گرفت  نظر  در  را  آمیز  عبرت  مجازات  اشد  اغتشاشات 
لیدرهای  که  نیست  تردیدی  هیچ  داشت:  اظهار 
و  می گیرند  پول  می شوند  تغذیه  خارج  از  اغتشاش 
آن  به  هم  کشور  وزیر  که  همانطور  می شوند؛  هدایت 
مجمع  حقوقی  عضو  عنوان  به  بنده  با  کرد.  اشاره 
کردند  تهدید  و  گرفتند  تماس  نظام  تشخیص مصلحت 
که اگر استعفا ندهی سر تو را روی سینه ات میگذاریم! 
کشور  از  خارج  از  شد  مشخص  تحقیقات  از  پس  که 

اند! گرفته  تماس 
 مردم، دشمن را در اغتشاشات ناکام گذاشتند 

نکردن  اینکه همراهی  بیان  الله خاتمی ضمن  آیت 
گفت:  گذاشت  ناکام  اغتشاشات  در  را  دشمن  مردم، 
بوده،  انقالبی  حوزه  بگوییم  باید  حوزوی  عنوان  به 
در  که  نسلی  ماند.  انقالبی خواهد  و  آفریده  را  انقالب 
این مدرسه و امثال این مدرسه پروریده می شوند، باید 
را  این است که اسالم  و  بدانند  انقالب  پاسدار  را  خود 

می کند. حفظ 
 مدیر غیر انقالبی در شأن یک حوزه نیست 

خط  همان  که  هستند  گفت:جریانی  پایان  در  وی 
از  دین  جدایی  تز  بر  اند.  گرفته  رو  پیش  را  دشمن 
می خواهند  و  می دمند  است  رضاخانی  تز  که  سیاست 
طالب آینده را طالبی بی تفاوت نسبت به نظام و انقالب 
بار بیاورند که این توطئه است. ما در پی حوزه انقالبی 
پیش  و  رهبری  معظم  مقام  که  حوزه ای  همان  هستیم 
انقالبی  باید  امام راحل می خواست.لذا مدیر  ایشان  از 
باشد و مدیر غیر انقالبی در شان یک حوزه نیست.  ►

با  بیت)ع(  اهل  مداحان  از  یکی      ◄
نمایش  از  مردم  زیاد  استقبال  به  اشاره 
را  نمایش  این  گفت:  شیدایی«  »فصل 
تاریخ  در  درخشان  آثار  از  یکی  می توان 

کرد. محسوب  کشور  هنر 
بیت)ع(  اهل  مداح  سلحشور  مهدی 
در  شیدایی«  »فصل  نمایش  از  بازدید  در 
فصل  کرد:  بیان  قم،  در  فارس  با  گفتگو 
بود  زیبا  فوق العاده  نمایش  یک  شیدایی 
بر  ویژه  جلوه های  و  صدا  نور،  تلفیق  که 

بود. افزوده  اثر  این  جذابیت 
رسانه ای  سازمان  از  داد:  ادامه  وی 
را  اثر  این  که  عزیزانی  همه  و  ج  او هنری 

آورده اند کمال تشکر  به قم  و  تولید کرده 
می گویم  خداقوت  آن ها  به  و  دارم  را 
تهیه  را  تاثیرگذار  و  فاخر  اثر  این  که 
آثار  از  یکی  شیدایی«  »فصل  کرده اند، 
محسوب  کشور  هنر  تاریخ  در  درخشان 

. د می شو
از  یکی  کرد:  تصریح  سلحشور 
فراوان  استقبال  باعث  که  ویژگی هایی 
در  تماشاگران  که  است  این  شده  مردم 
اتفافات  و  می گیرند  قرار  صحنه  وسط 
که  می شود  اجرا  آن ها  پیرامون  نمایش 
حواس  می شود  باعث  ع  موضو همین 

شود. فعال  مخاطب  ۵گانه 

کرد:  خاطرنشان  اهل بیت)ع(  مداح 
صحنه های  و  بخش ها  همه  تماشای  از 
روایت  خوبی  به  و  بردم  لذت  نمایش  این 
بسیار  کربال  واقعه  بخش  اما  شد،  اجرا  و 
گوشه ای  صحنه  این  کرد،  متاثر  را  بنده 
از دریای لطف و کرامت امام حسین )ع( 

بود. درخشانی  اتفاق  که  داد  نشان  را 
همت  به  شیدایی«  »فصل  نمایش 
راستای  در  ج  او رسانه ای  هنری  سازمان 
استان  شهدای  ملی  کنگره  برنامه های 
در   ۱۹ ساعت  از  مهرماه   ۲۶ تا  قم 
در  واقع  غدیر  نمایشگاهی  مجموعه 
► می شود.    اجرا  قدس  شهرک  انتهای 
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۳۳  فرعی از ۱۱۲۹۱ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی 
جاده کاشان – کوچه کارخانه یخ – انتهای کوچه فرعی سمت راست درب دوم درب قهوه ای  که بنام محمد هاشم آقائی    
فرزند ابوالقاسم می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق 
ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/7۶۵7 -  ۱۴۰۱/۰7/۲۱ تحدیدحدود 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک 
بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر 
اعتراضات  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  در محل مذکور حضور 
مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف 
نیز به  با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را  از تسلیم اعتراض  مدت یک ماه پس 

این اداره ارائه نماید./ )م الف ۱۵۶۹۳( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰7/۲۵ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۴۵۱ از  فرعی    ۲7 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی خیابان ۱۵ خرداد- خیابان سعدی –خیابان وصال شیرازی- وصال شیرازی-۲- فرعی ۲ پالک ۶۴  که بنام فاطمه 
تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  ثبت است  در جریان  باشد،   فرزند سیدمحمدرضا می  سادات رضوی حائری  
تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/7۶۶۴ 
-  ۱۴۰۱/۰7/۲۱ تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴  ساعت ۸/۵ الی ۱۲ صبح در محل 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می  وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع 

ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ )م الف ۱۵۶۹۲( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰7/۲۵ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ماجرای تهدید آیت الله خاتمی از سوی فتنه گران؛ 

معاون امور عمرانی استاندار قم:● تهدید کردند که اگر استعفا ندهی سر تو را روی سینه ات می گذاریم   ●
قم به 120 هزار پارکینگ 

نیازمند است
پارکینگ  کمبود  مشکل  به  اشاره  با  قم  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
پارک  جای  هزار   ۱۲۰ به  قم  دست کم  کنونی  شرایط  در  گفت:  قم  در 

است. نیازمند 
در  استان  ترافیک  شورای  جلسه  در  معتمدی  ابراهیم  مهر،  گزارش  به 
سالن جلسات استانداری قم، اظهار داشت: به رغم تدابیر انجام شده، 
شاهد  و  است  اشکاالتی  دچار  همچنان  مدارس  سرویس  موضوع 

هستیم. ساعات  برخی  در  نیز  سنگینی  ترافیک های 
وی عنوان کرد: مصوبات حوزه حمل ونقل و ترافیک در محدوده خارج 
نیز  شهری  محدوده  در  و  رسیده  اجرا  مرحله  به  درصد   ۶۰ تا  شهر  از 

است. پیگیری  دست  در  گذشته  مصوبات 
باالی  حجم  به  اشاره  با  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تردد در محورهای مواصالتی استان، گفت: به همین دلیل آمار سوانح 

نیز گاهی در سطح استان باال است.
معتمدی با تأکید بر معضل ترافیکی خیابان امیرکبیر در محدوده حرم 
و  مغازه  جمع آوری  شد:  یادآور  )س(،  معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر 
واحدهای تجاری پیرامون قبرستان نو پیش شرط اولیه ساماندهی این 
خیابان  این  در  اصلی  زیرگذر  احداث  کنار  در  ترافیک  کاهش  و  محور 

است. شهری  پرتردد 
در  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  قم  در  پارکینگ  کمبود  مشکل  وی 

است. نیازمند  پارک  جای  هزار   ۱۲۰ به  قم  دست کم  کنونی  شرایط 

مدیرکل روابط عمومی استانداری قم مطرح کرد:
استفاده از ظرفیت دستگاه های 
دولتی برای تغییر فضای شهری

از  باید  قم گفت:  استانداری  الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  مدیرکل 
ظرفیت دستگاه های دولتی برای تغییر فضای شهری به سمت فضای 

کنیم. استفاده  کنگره 
کنگره  محیطی  تبلیغات  و  فضاسازی  کمیته  جلسه  در  فردوسی  علی 
ملی شهدای استان قم که در سالن جلسات امام جواد)ع( استانداری 
برای  دولتی  دستگاه های  ظرفیت  از  باید  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  فضای  سمت  به  شهری  فضای  تغییر 
تکلیف  و شهادت یک  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  تبلیغ  زیرا  کنیم؛  استفاده 

است. عمومی 
استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  تا  ماه  یک  تنها  کرد:  بیان  وی 
با سرعت ورود کنیم و در این مسیر  باید بسیار جدی و  فاصله داریم و 

بیایند. پای کار  حاکمیتی  و  دولتی  دستگاه های  تمام  باید 
اینکه  بیان  با  قم  استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
جامعه  واقعی  فضای  و  محدود  مجازی  فضای  به  را  فعالیت  تمام  نباید 
را رها کنیم گفت: فضای غالب در جامعه باید زمینه ساز ترویج فرهنگ 

. ایثار و شهادت باشد 
شهر  فضاسازی  راستای  در  منظمی  برنامه  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
موضوع  کرد:  تصریح  شود،  تدوین  شهدای  ملی  کنگره  محوریت  با 
شود  محدود  ادارات  داخل  به  تنها  نباید  ادارات  توسط  فضاسازی 
شهدای  ملی  کنگره  سمت  به  شهری  فضای  که  است  این  ما  هدف  و 

کند. تغییر  استان 
شهادت  سرآمد  »قم  تبلیغات  در  محوری  شعار  اینکه  بیان  با  فردوسی 
کنند،  برنامه ریزی  شعار  این  محور  بر  باید  همه  و  است  سرافرازی«  و 
به  برنامه ها اخاللی در خدمت رسانی  این  نباید در حین اجرای  گفت: 
برنامه های  یا  و  شهدا  گلزارهای  در  حضور  همچنین  شود  ایجاد  مردم 
جمعی ویژه بزرگداشت شهدا نباید به نحوی باشد که خدمت رسانی به 

نیستند. راضی  که خود شهدا هم  ترک شود  مردم 
تأکید  با  قم  استانداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
این  تبیین  و  تبلیغات  در  شهدا  وصیت نامه  از  استفاده  ضرورت  بر 
مجازی  فضای  به  را  جوان  نسل  تربیت  متأسفانه  گفت:  وصیت نامه ها 
سپرده ایم و در این فضا جوانان و نوجوانان با سیره و عمل شهدا بیگانه 

شده اند.
متعددی  جشنواره های  و  مسابقات  می توان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دیوار  اداره ای  اگر  همچنین  کرد:  عنوان  کرد،  برگزار  شهدا  عنوان  با 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  با  هماهنگی  با  می تواند  دارد  مناسبی 

کند. دیوارنگاری  به  اقدام  قم  شهرداری  ورزشی 
خود  کارکنان  فرزندان  برای  باید  ادارات  اینکه  بیان  با  فردوسی 
جوانان  و  نوجوانان  کرد:  اظهار  باشند،  داشته  ویژه ای  برنامه های 
متناسب  باید  و  بود  خواهند  ما  فرهنگی  برنامه های  مخاطب  مهم ترین 

باشد. نسل  این  ذائقه  با 
و  غبارروبی  زین الدین،  شهید  موزه  خانه  ظرفیت  از  بهره مندی  وی 
شهیدان  وصیت نامه  از  بخشی  قرائت  و  شهدا  گلزارهای  عطرافشانی 
ترویج  برای  مصداقی  برنامه های  از  را  اداری  جلسات  ابتدای  در 
ادارات رسانه ای کردن  باید  افزود:  و  بیان کرد  و شهادت  ایثار  فرهنگ 

کنند. تلقی  الزام  یک  را  خود  فعالیت های 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم با اشاره به اینکه 
باید گزارش اقدامات انجام شده تا ۳۰ آبان ماه اعالم شود، بیان کرد: 
در  و شهادت  ایثار  فرهنگ  ترویج  در  غیرفعال  و  فعال  نام دستگاه های 

جلسه شورای اداری استان اعالم خواهد شد.

خبـر

مهدی سلحشور مداح اهل بیت:

● نمایش »فصل شیدایی« اثری درخشان در تاریخ هنر کشور است    ●

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

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

نموده اند. 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵7۳ شماره  رأی  ۱ـ 
قسمتی  در  اسداله  فرزند  بنکشی  زهرا  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۳۸۸
مترمربع   ۸۲/۳7 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از 

نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از ۱۹۴۸/۱/۵  فرعی  پالک شماره 
آقا فاضلی صفحه ۳۲۸ دفتر ۱۶۶.) م  از حاجی  الواسطه  و خریداری مع  عادی 

 )۱۴۹۹۸ الف 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 

را اخذ و ظرف مدت  آن  و رسید  ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم  اداره  به  را  خود 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است 
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰7/۲۵
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

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

و  مفروز  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۱۳۳۰ ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  گهی  آ
مجزا شده از ۱۰۹۴ فرعی از اصلی مذکور ، واقع در بخش ۵ حوزه ثبت ملک 
 ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۵۰۰ کالسه  های  پرونده  به  مربوط  قم   یک  اداره 
موجب  به   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۵۰۰ شماره  با  اجرایی  پرونده  موجب  به 
بایگانی  شماره  با   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۵۰۰ شماره  با  اجرائی  پرونده 
۱۴۰۰۰۰۵۲۲ متعهد : سمیه سادات هاشمی بدنه – متعهد له : بانک مسکن 
از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۱۳۳۰ ثبتی  پالک  ششدانگ   ،
یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   ۵ دربخش  واقع   ، مذکور  اصلی  از  فرعی   ۱۰۹۴
سبالن  خیابان   – شهروند  بلوار   – دانشگاه  بلوار   – پردیسان   – قم  ادرس  به  قم 
متعلق   ۴ پالک  چپ  سمت   –  ۶ کوچه   – اقلیمی  خیابان   – بهمن   ۲۲ خیابان   –
رسد:  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  مدنی  هاشمی  سادات  سمیه  خانم  به 
و  مفروز  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی  شماره۱۳۳۰  به  ثبتی  پالک   : ملک  مشخصات 
۵ حوزه ثبت ملک  ۱۰۹۴ فرعی ازاصلی مذکور ، واقع در بخش  مجزا شده از 
اداره یک قم )پالک هزار و سیصد و سی فرعی از دویست و نود و یک اصلی 
مفروز و مجزی شده از ده هزار و نود و چهار فرعی از اصلی مذکور( به مساحت 
۲۲/۵۰ بیست و دو متر و  ۱۸۰ مترمربع به حدود: شماال : پی است به طول 
پی   : شرقا  فرعی  یک  و  سی  و  سیصد  و  هزار  یک  شماره  به  متر  سانتی  پنجاه 
پی   : جنوبا  متر  ده  عرض  به  احداثی  خیابان  به  متر  هشت   ۸ طول  به  است 
۲۲/۵۰ بیست و دو متر و پنجاه سانتی متر به شماره یک هزار  است به طول 
شماره  متربه  هشت   ۸ طول  به  است  پی   : غربا  فرعی  نه  و  بیست  و  سیصد  و 
مالکیت   : مالکیت  مشخصات  فرعی.  هفت  و  بیست  و  سیصد  و  هزار  یک 
 ۳۱۴7۹ شناسنامه  شماره  حسین  سید  فرزند  مدنی  هاشمی  سادات  سمیه 
با   ۰۳۸۱7۸۰۴۵7 ملی  شماره  دارای  قم  از  صادره   ۱۳۵۹/7/۱ تولد  تاریخ 
و اعیان ، موضوع  به عنوان مالک ششدانگ عرصه   ۶ از کل سهم   ۶ جز سهم 
شماره  با   ۹۴ سال  ج  سری   ۲۴۹۲۶۶ چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند 
است.  گردیده  ثبت   ۱۳۹۵۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۴77۹ الکترونیک  الکترونیکی 
محدودیت : محدودیت دفتر امالک : مازاد دارد رهنی شماره ۴7۸7۸ مورخ 
که  قم  استان  قم  شهر   ۵۶ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
مورخ   ۴۰۸77 شماره  رهنی  شده  ثبت  ماه   ۱۸ مدت  به  مسکن  بانک  نفع  به 

۵۶ شهر قم استان قم که به نفع  ۱۳۹۵/۸/۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۱۲ ماه ثبت شده ، دفتر امالک  ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰به مدت  بانک مسکن مبلغ 
مشخصات  ندارد  ارتفاقی:  حقوق  ندارد   : بیمه  ندارد.  حکایتی  این  از  بیش 
مورخ   ۸/۱۰/۲۸۵7۹ شماره  به  ساختمان  پروانه  دارای  ملک   : مزایده  مورد 
 ۸/۱۰/۳۸۳۲۸ به شماره  / عدم خالف  کار  پایان  و گواهی   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
دارای  عرصه   ، باشد  می  تخلیه   ، باشد  نمی  اوقافی  ملک   ۱۳۹۵/۳/۳ مورخ 
بتنی  اسکلت  نوع   ، ندارد  قرار  شهرداری  طرح  در   ، باشد  نمی  اصالحی 
 ۳۸۱ زیربنا  کل  مساحت  سرامیک  کف  مصالح   ، بلوک  تیرچه  سقف  نوع   ،
طبقه   ۲  ، است  نشده  نماسازی   ، ضعیف  معماری  طراحی  کیفیت   ، مترمربع 
ساز  نیمه  صورت  به  فوق  ساختمان   : توضیحات  باشد.  می  نوساز  ملک   ،
)اتمام  درصد   ۶۰ حدود  در  زیرزمین  قسمت  در  بنا  فیزیکی  پیشرفت  و  بوده 
در  دوبلکس(  صورت  )به  اول  و  همکف  طبقات  و  اسکلت(  اجرای  و  اسکلت 
دو  و  اشپزخانه  و  اتاق  یک  دارای  همکف  طبقه  باشد.  می  درصد   ۸۵ حدود 
بهداشتی و حمام است. دارای  اتاق خواب و سرویس  اول دارای سه  و  سالن 
امتیاز اب ، برق ، گاز ، سرمایش نصب شده ولی زیر ساخت کولر ابی صورت 
گرفته  نظر  در  پکیج  ساخت  زیر  ولی  نشده  نصب  گرمایش  است.  پذیرفته 
وضعیت  در  معبر  عرض   ، متر   ۲۲/۵ عرصه  عمق   ، متر   ۸ عرصه  بر  است. 
ملک  گیری  قرار  سمت   ، خوب  عرصه  موقعیت  باشد.  می  متر   ۱۰ موجود 
نظریه  متر   ۱۸۰ جدید  تفصیلی  طرح  براساس  عرصه  بندی  پهنه   ، شمالی 
ثبتی  پالک  ارزیابی  دادگستری:  رسمی  محترم  کارشناسان  نفره   ۳ هیات 
ابعاد  و  پالک  موقعیت  گرفتن  نظر  در  و  فوق  مراتب  به  عنایت  با  نظر  مورد 
در   ، کارشناسی  امر  در  موثر  سایرجهات  نمودن  ولحاظ  کاربری  نوع  و  عرصه 
پالک  رسمی  انتقال  و  نقل  عدم  و  ابرازی  مستندات  اعتبار  و  صحت  صورت 
انجام  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  معارض  نداشتن   ، نظر  مورد 
میلیارد  )سیزده  ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  عرصه  ارزش  است.  گردیده 
)چهارده  ۱۴/۸7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  اعیان  ارزش  ریال(  میلیون  پانصد  و 
اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  ریال(  میلیون  هفتاد  و  هشتصد  و  میلیارد 
میلیون  و هفتاد  و سیصد  میلیارد  و هشت  )بیست  ۲۸/۳7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۱۲ ظهر در  ۹ صبح الی  ریال( مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت 

خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۸/۸ یکشنبه  روز 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   -7 کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی 
مذکور  مزایده  انجام می شود.  قم  اسناد رسمی  اجرای  اداره   – قم  بخش یک 
و  سیصد  و  میلیارد  هشت  و  بیست  ۲۸/۳7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پایه  مبلغ  از 
پیشنهادی خواهد شد. شرکت  باالترین قیمت  به  و  ریال شروع  هفتاد میلیون 
سپرده  حساب  به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوط  مزایده  در 
شناسه  با   IR شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰7۶۰۱۳۲۰7۸۹۵۶۹۳  شماره  به  ثبت 
)حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵7۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱7۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار 
جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  نماید(  پرداخت  را  درصد  ده 
فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی  مزایده 
به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  ظرف  را 
 ، مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبا  حساب  شماره 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد 
عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  باشد  نمی 
بر  مازاد  الحراج  حق  گردد  می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش 
ملک  های  بدهی  ضمن  بوددر  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ 
رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیات  از  اعم 
در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی 
اجرای  نامه  ائین   ۱۲۵ ماده  وفق  بستانکار  طلب  بر  مازاد  مبلغ  وجود  صورت 
چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت  قابل  رسمی  اسناد  مفاد 
گردد.  می  اقدام  اجرا  نامه  ائین   ۱۲۵ ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار 
بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  نقدی  غیر  واریز  بر  توافق  )درصورت 
طبق  مزایده  حق  و  دولتی  حقوق  شد  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  براساس 
مفاصا  به  منوط  اجرایی  انتقال  تنظیم سند  ضمنا  مقررات وصول خواهد شد. 
باشد  می  دیگر  صالح  ذی  مراجع  و  عنداللزوم  و  شهرداری  و  دارایی  حساب 
واریز شده  مزایده  در  توسط شرکت کننده  بایست  واریزی می  در ضمن فیش 

باشد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
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◄    حضور قابل توجه دهه هشتادی ها 
در اعتراضات اخیراتفاقی قابل توجه بود. 
این  با  نکردن  گفتگو  را  آن  علت  برخی 
و  می دانند  آن ها  صدای  نشنیدن  و  نسل 
حتی به شکاف نسلی اشاره می کنند. اما 

مواجهیم؟ نسلی  شکاف  با  واقعًا  آیا 
به  یا  جدید  نسل  مطهری:  محدثه 
هستند  نسلی  هشتادی ها  دهه  تعبیری 
اینترنت  فضای  در  زیست  واسطه  به  که 
جدید،  ارتباطات  دنیای  به  ورود  و 
پیدا  نیز  جدیدی  زندگی  سبک  و  ادبیات 
تغییر  موجب  طبع  به  امر  این  و  کرده اند 
شده  نیز  دغدغه هایشان  و  عالقه مندی ها 
ارتباط گیری  نحوه  در  تفاوت  این  است. 
آن ها  بین  افتادن  فاصله  باعث  ادبیات  و 
و  است  شده  آن ها  از  پیش  نسل های  و 
شدن  شنیده  برای  گوشی  کسی  کمتر 
برای  می کند.  فراهم  آن ها  حرف های 
راهکارهایی  یافتن  و  موضوع  این  تحلیل 
نسل  این  با  بیشتر  ارتباط  و  تعامل  برای 
حوزه  پژوهشگر  حق پناه،  حسین  آقای  با 

کردیم. گفتگویی  رسانه، 
نسل  نقش  اخیر  اعتراضات  در 
دهه  دیگر  معنای  به  و  جدید 
می رسد.  نظر  به  پررنگ  هشتادی ها 
چطور  را  نسل  این  اعتراض  نحوه  شما 

می کنید؟ تحلیل 
دهه  حضور  به  بخواهیم  اگر 
بپردازیم  اخیر  اعتراضات  در  هشتادی ها 
حضور  اینکه  وجود  با  کنیم  اشاره  باید 
به عنوان دهه هشتادی  نسل جدیدی که 
از  بیشتر  اعتراضات  این  در  می شناسیم 
بوده است  دیگر  آشوب های  و  اعتراضات 
میزان  و  سنی  میانگین  می رسد  نظر  به  و 
سن  در  که  افرادی  و  نوجوانان  حضور 
است،  بیشتر  خیلی  هستند  دانشجویی 
یا  عامدانه  اصرار  و  مسئله  تقلیل  اما 
اینکه  برای  دارد  وجود  غیرعامدانه ای 
را  نوجوانی  دوره  هیجانات  و  نوجوانان 
و  آشوب ها  این  اصلی  عامل  عنوان  به 
غلط  تقلیل  این  کنیم.  معرفی  اعتراضات 

. ست ا
دهه  زیست  که  است  این  واقعیت  اما 
هشتادی ها در فضای مجازی و در فضای 
بومی  این ها  است.  داده  رخ  رسانه ای 
از  که  هستند  نسلی  اولین  و  دیجیتال اند 
گوشی  همیشه  کرده اند،  باز  چشم  وقتی 
فناوری های  و  بوده  اطرافیانشان  دست 
را  زندگی شان  از  مهمی  بخش  دیجیتال 
درس  حتی  می دهد.  و  می داده  تشکیل 
فناوری ها  با  کرونا  ایام  در  این ها  خواندن 
بود.  شده  ادغام  رسانه ای  فضاهای  و 
ارتباطات  حتی  و  فراغت  سرگرمی، 
بوده  طریق  این  از  هم  اجتماعی شان 
و  ظهور  ما  که  است  طبیعی  پس  است. 
بقیه  از  بیشتر  را  نسل  این  مجازی  بروز 
و  راحت تر  خیلی  این ها  ببینیم.  نسل ها 
کنش ها  مواضع،  می توانند  ما  از  سریع تر 
و هیجانات خود را به شکل رسانه ای بروز 

. هند بد
یک علتی که ما حضور دهه هشتادی ها 
می کنیم،  حس  بیشتر  را  ماجرا  این  در 
است.  رسانه ای شان  ظهور  و  بروز  میزان 

مدارس  از  که  تصاویری  و  فیلم ها  حتی 
در  ضریبش  از  بیشتر  می آید،  بیرون 
رسانه ای اش  و  مجازی  ضریب  واقعیت، 

دارد. اهمیت 
فضای  و  دیجیتال  فناوری های 
اکنون  کنش  بر  تأثیری  چه  مجازی 
از  خطاهایی  چه  داشته؟  نوجوانان 
رخ  نسل  این  برای  بزرگ ترها  جانب 

است؟ داده 
جدید  نسل  که  است  جدی  نکته  این 
ابزارهای  این  با  شدن  بزرگ  خاطر  به 
کرونا،  دوران  در  مخصوصًا  و  دیجیتال 
تخلیه  و  واقعی  میدان  در  حضور  فرصت 
نداشته  را  احساساتش  و  هیجانات 
و  نوجوانانه  پاتوق های  از  و  است 
هر  از  کمتر  نوجوانانه  عمومی  حوزه 
اگر  است.  بوده  بهره مند  دیگری  زمان 
مساجد،  پارک ها،  کتابخانه ها،  روزی 
حضور  عرصه  اردوها  و  فرهنگسراها 
اخیر  سال  چهار  سه  در  بوده،  نوجوانان 
و  داشته اند  کمتر  را  این ها  نوجوان ها 
و  واسطه  با  تجربه های  کلی  عوض  در 
مهمانی  به  یعنی  کرده اند.  پیدا  رسانه ای 
بازی  فوتبال  کشته اند،  آدم  رفته اند، 
خانه  و  گذاشته اند  مسابقه  کرده اند، 
در  را  کارها  این  همه  اما  ساخته اند، 
یا  داده اند.  انجام  کامپیوتری  بازی های 
مثاًل در خیاالتشان و در خالل موسیقی ها 

شده اند. عاشق 
کامپیوتری،  بازی های  موسیقی،  زبان 
اجتماعی  شبکه های  و  پیام رسان ها 
این ها  زبان  کنیم  تصور  ما  که  شد  باعث 
اگرچه  حقیقت  در  می فهمیم.  کمتر  را 
آن ها  رفتارهای  و  اصطالحات  از  برخی 
می کند  جلوه  غریب  و  عجیب  ما  برای 
و  احساسات  هیجانات،  اصل  ولی 
ثابت  همیشه  نوجوانی  دوره  نیازهای 
همه  یعنی  است.  همان  هم  هنوز  و  بوده 
استقالل  شدن،  دیده  به  نیاز  نوجوانان 
سرگرمی  و  هیجان  هویت یابی،  تمایز،  و 
خودش  دارد  االن  که  چیزی  داشته اند. 
جلوه  ناراحت کننده ای  شکل  به  را 
همیشه  از  کمتر  ما  که  است  این  می دهد 
پاسخ های  این ها  واقعی  نیازهای  به 
در  دقیقًا  مثاًل  داده ایم.  درست  و  واقعی 
به هویت یابی  نیاز  ما  نوجوان  که  شرایطی 
را  هویت بخش  منابع  از  خیلی  ما  دارد، 
او  که  است  طبیعی  پس  گرفته ایم،  او  از 
برآورده کند.  به شکل غلطی  را  نیازهایش 
دسترسش  در  غلط  پاسخ های  که  چرا 
ضعیف  او  ملی  هویت  وقتی  هستند. 
ملی  هویت بخش  منابع  و  است  شده 
نیستند،  دسترسش  در  کافی  اندازه  به 
گروه  از  اجتماعی اش  پیوندهای  وقتی 
و  کمتر  و...  فامیل  مدرسه،  همساالن، 
مجازی اش  پیوندهای  و  می شود  کمتر 
سلبریتی ها  و  بازی  موسیقی،  محور  حول 
می شود،  همیشه  از  جدی تر  برایش 
پاسخ های  آن  به  که  است  طبیعی  خیلی 

نشان  واکنش  سریع تر  غلط  دسترس  در 
دوست  ما  که  ظرفیت هایی  آن  تا  دهد 

کند. استفاده  آن ها  از  نوجوان  داریم 
در  را  چیزهایی  چه  تغییرات  این 

است؟ کرده  عوض  نوجوان 
باید  و  شده  عوض  امروز  که  چیزی  آن 
به آن توجه کرد خود نوجوان نیست، بلکه 
نوجوان  تربیت  و  شدن  اجتماعی  شرایط 
کسی  می خواهیم  اگر  است.  جدید  نسل 
فعلی  شرایط  در  کنیم،  مقصر  و  متهم  را 
و  نوجوان ها  را  تقصیر  کمترین  حتمًا 
که  است  مهم  این  دارند.  هشتادیا  دهه 

این  درک  و  مفاهمه  در  کجا  ببینیم  ما 
نوجوانی  با  ما  گذاشته ایم.  کم  نسل 
و  درک  می خواهد  که  هستیم  طرف 
بدهد.  پاسخ  نیازهایش  به  و  شود  شنیده 
پدرها،  ما  هستیم؛  ما  متهم  و  مقصر  لذا 
مسئوالن  تصمیم گیران،  مربیان،  مادرها، 
و سیاستگذارانی که در شناخت، مفاهمه 
گذاشته ایم. کم  این ها  به  پاسخگویی  و 

هم  دیگر  مقصر  یک  به  می خواهم 
و  کارشناسان  ما  از  برخی  کنم؛  اشاره 
سخنرانان که آمدیم و در بوق و کرنا کردیم 
گودزیال  هشتادی  دهه  نسل  یک  با  که 
نمی فهمیم  را  حرف هایش  مواجهیم، 
متفاوت  ما  با  زیستشان  و  زبان  خیلی  و 
تافته  یک  به  را  این ها  که  همین  است! 
اینکه  جای  به  کردیم،  تبدیل  بافته  جدا 
بدتر  را  ماجرا  کند  کمک  مشکل  حل  به 
که  جلساتی  از  خیلی  در  ما  است.  کرده 
دارند،  حضور  تصمیم گیران  و  مسئولین 
را  نسل  این  ما  که  می شنویم  زیاد  را  این 
را  جمالتی  و  کلمات  نمی فهمیم،  اصاًل 
این  نمی کنیم.  ما درک  که  کار می برند  به 
و  قدیم  نسل  بین  دوگانه سازی  احساس 
نسلی می آورد.  توهمی  جدید یک شکاف 
با  ما  می دهد  نشان  مختلف  پژوهش های 
نیستیم.  مواجه  نسلی  بین  شکاف  یک 
یعنی اگرچه زبان عوض شده و در کالم و 
متفاوت  نیازهایشان  به  پاسخگویی  شیوه 
و  است  ثابت  نیازهایشان  هم  اما  هستند، 
این نسل، تفاوت  از ارزش های  هم خیلی 
بسا  چه  است.  نکرده  قبلی  نسل  با  جدی 

و  اتفاقات  این  در  امیدی  سویه های  ما 
این  هم  آن  و  می بینیم  نوجوانان  حضور 
دغدغه  ما  امروز  نوجوان  اتفاقًا  که  است 
حقیقت  و  واقعیت  به  رسیدن  و  تغییر 

دارد.
با این اوصاف باید نگران چه آسیبی 
جبران  برای  باشیم؟  نسل  این  بین  در 

باید چه کرد؟ این خسارت 
است  نگران کننده  که  چیزی  آن 
نسل،  این  افراد  از  برخی  که  است  این 
نیستند.  متصور  خودشان  برای  آینده ای 
کم  نسل  این  برای  آینده  خلق  در 

خودش  برای  که  نوجوانی  گذاشته ایم. 
را  فردا  رؤیای  و  نیست  متصور  آینده ای 
مرزها  این  داخل  رؤیایش  برای  و  ندارد 
ساخت  در  را  خودش  و  نمی یابد  جوابی 
دخیل  خودش  فردای  و  آینده  رؤیای 
خیابان  وسط  که  است  طبیعی  نمی داند، 
خودش،  به  زدن  آسیب  دنبال  و  بیاید 

باشد. کشورش  و  اطرافش 
کار  این  بگویی  نوجوان  این  به  اگر 
باعث  می شود،  کشور  تجزیه  باعث  تو 
باعث  و  می شود  آشوب  و  بی نظمی 
می گوید  می شود؛  بلندمدت  آسیب های 
سهامدار  را  خودش  چون  بشود!  خب 
احساس  خانه  این  مالک  و  شرکت  این 
است  توجه  قابل  که  چیزی  آن  نمی کند. 
کاری  کند،  حل  را  مسئله  می تواند  و 
ساخت  فردا،  نوجوان  آینده  ساخت  برای 
سهیم  و  دادن  مسئولیت  و  او  برای  رؤیا 
بوم  و  مرز  این  آینده  خلق  در  او  دانستن 
بسترها  ایجاد  همچنین  است.  خودش  و 
و  هیجان  او  اینکه  برای  میدان هایی  و 
را  نوجوانی اش  دوره  نیازهای  و  انرژی 
میدان  ما  اگر  کند.  رفع  یا  ارضا  تخلیه، 
او  و  می سازند  دیگران  نسازیم،  برایش  را 
نخواهد  پایبند  ما  میدان  قواعد  به  هم 
برایش  که  میادینی  قواعد  به  بلکه  بود، 

کرد. خواهد  عمل  می سازند 
فاصله  این  در  نوجوانان  خود  چقدر 
افتادن بین نسل خودشان و نسل های 

مقصرند؟ قبلی 
از  ساختن  »مقصر  دیگر  مهم  بحث 
اخیر  در مصاحبه های  ما  است.  نوجوان« 
ماجرا  این  از  زیادی  سهم  که  می بینیم 
می دهند  نسبت  نوجوانان  حضور  به  را 
را  زمینه هایش  و  دالیل  همچنین  و 
کامپیوتری،  بازی های  به  منحصر 
مشروب  اوقات  گاهی  و  مجازی  فضای 
چنین  منکر  ما  می کنند.  مخدر  مواد  و 
نمی کنیم  فکر  اما  نیستیم،  مسائلی 
بشود  راحتی  همین  به  مسئله  این  برای 
فکر  ما  بلکه  داد،  ارائه  حل  راه  و  تحلیل 
برای  که  نوجوانی  حساب  باید  می کنیم 
برای  و  هیجان خواهی  برای  شدن،  دیده 
را  می زند  طغیان  به  دست  شدن  شنیده 
هدایت شده  واقعًا  یا  که  کسانی  اندک  از 
پایبندی  و  اعتقاد  هیچ  اینکه  یا  و  هستند 

کرد. جدا  ندارند، 
که  هستیم  روبه رو  نوجوانی  با  ما  اگر 
هم  باز  ندارد،  هویت  و  پایبندی  و  اعتقاد 
او مقصر نیست. وقت آن رسیده که  قطعًا 
او  ما  که  سال هایی  تمام  در  کنیم  نگاه 
خودمان  رسمی  تربیت  و  تعلیم  تحت  را 
توانسته ایم  چقدر  داریم،  مدرسه  در 
و  مسئولیت  هویت،  ایجاد  برایش 
نگاه  این  به  ناظر  کنیم؟  شخصیت 

ما  مختلف  ساختارهای  که  می کنیم 
رسانه ای  اقتصادی،  ساختارهای  از  اعم 
توانمندسازی  در  چقدر  آموزشی  و 
و  مؤثر  مواجهه  برای  والدین  و  خانواده ها 

کرده اند. کار  نوجوانان  با  همدالنه 
خودمان  سراغ  به  باید  حل  راه  در  پس 
بیندازیم.  نگاهی  خودمان  به  و  برویم 
مسئوالنه  و  متعهدانه  کنیم  تالش  سپس 
بفهمیم. و  بشنویم  را  نوجوان  تا  بایستیم 
که  امروز  ملتهب  شرایط  در 
خشمگین اند،  و  پرخاشگر  نوجوانان 
گفت وگو  وارد  آن ها  با  می توان  چگونه 

؟ شد
مدت هاست  که  نوجوانی  آن  حتمًا 
نشدن  دیده  و  نشدن  شنیده  احساس 
است  ممکن  دارد،  نشدن  درک  و 
نوجوانی  آن  کند.  فحاشی  یا  پرخاشگری 
کلمات  و  فحاشی  مجازی  فضای  در  که 
طبیعی  است،  شده  عادی  برایش  رکیک 
فضای  یک  در  وقتی  هم  االن  است 
می کند  پیدا  حضور  آشوب  و  هیجانی 
می برد  کار  به  که  اصطالحاتی  و  الفاظ 
است؟  طبیعی  چرا  هستند.  رکیک  عمدتًا 
مجازی  فضای  بستر  در  هم  را  این  چون 
پرخاش  هم  االن  و  است  کرده  تجربه 
حد  تا  خودش  هم  پرخاش  این  می کند. 
زیادی اقتضای دوره نوجوانی است. پس 
برای مواجه شدن با نوجوان باید خودمان 
آماده  او  هیجانی  رفتار  و  پرخاش  برای  را 
فرونشست،  هیجانات  این  که  بعد  کنیم. 
برای  وارد گفت وگوی عقالنی شویم.  حاال 
این  اول  بدانیم  باید  نوجوان  با  گفت وگو 
اجازه  باید  بشنویم.  باید  که  هستیم  ما 
سانسور  بدون  و  راحتی  به  او  بدهیم 
حرف هایش را بزند و بعد که او شنوایی ما 
را دید، حاال نوبت شنیدن اوست و ما تازه 
بزنیم.  را  حرف هایمان  می توانیم  این جا 
برای  جایی  اساسًا  ساختارهایمان  در  ما 
همیشه  نکرده ایم.  فراهم  نوجوان  شنیدن 
این  او بشنود. فکر می کنیم  تا  ما گفته ایم 
نوجوان  با  گفت وگوی  مخصوصًا  مسائل، 
است،  امکان پذیر  کمتر  فعلی  شرایط  در 
با  ما  و  است  التهاب  شرایط  االن  زیرا 
کرده  لج  که  هستیم  روبه رو  جماعتی 
است! کسی که لج کرده حتی اگر چیزی 
قبول  بدهی،  او  به  هم  را  می خواهد  که 
نمی کند. باید اول شرایط را به نحوی آرام 
بردارد  خشم  و  لجاجت  از  دست  که  کرد 
وارد  شما  با  منطقی  فضای  یک  در  و 

شود. گفت وگو 
اتفاقاتی  با  شما  نظر  به  نهایت  در 
این  با  افتاده، در مواجهه  این مدت  که 
رویکردمان  در  تغییری  چه  باید  نسل 

باشیم؟ داشته 
از خوبی های این اتفاقات این است که 
را داریم می بینیم؛  باالخره ما نسل جدید 
چه بخشی از آن را در سالم فرمانده، چه 
که  فیلم هایی  در  را  آن  از  دیگری  بخش 
را  بخشی  چه  و  می آید  بیرون  مدارس  از 

خیابان! کف 
مستقیم  مواجهه  کمتر  نسل  این  با  ما 
بسته  حلقه های  در  همیشه  و  داشته ایم 
درگیر  خودش  اجتماعی  شبکه های 
را  مسئله  که  است  مهم  است.  بوده 
و  می شود  جمع  که  اغتشاشی  یک 
این  اتفاقًا  بلکه  نبینیم.  می شود  تمام 
مواجهه ای  و  می آید  بیرون  که  تصاویری 
هشداری  زنگ  باید  داریم،  آن ها  با  که 
امنیتی  نگاه  جای  به  اینکه  برای  باشد 
مواجه  امروز  نوجوان  با  تربیتی  نگاه  با 
با  بخواهیم  اینکه  جای  به  یعنی  شویم. 
نگاه های  یا  صرف  امنیتی  برخوردهای 
صرفًا  و  کنیم  جمع  را  امروز  یافته  تقلیل 
آینده  فکر  به  کنیم،  حل  را  امروز  مشکل 
که  باشد  حواسمان  و  باشیم  جدید  نسل 
نسل  همین  را  کشور  آینده  است  قرار 
کم کاری  هم  االن  تا  اگر  بسازد.  امروز 
کم  نسل  این  برای  جایی  و  کرده ایم 
تغییر  با  که  رسیده  آن  وقت  گذاشته ایم، 
سیاسی  و  امنیتی  نگاه  از  رویکردمان 
برنامه های  فرهنگی،  و  تربیتی  نگاه  به 
را  بلندمدتی  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
► باشیم.   داشته  جدید  نسل  برای 

از اصل 27 قانون اساسی تا 
قانون جدید

باید  آمیز  مسالمت  اعتراض  حق  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  یک 
تا  نمی دهند  مجوز  مسئوالن  حالیکه  در  شود  شناخته  رسمیت  به 
یک  حرف  البته  شد؟  خواهد  چه  که  دارند  ترس  زیرا  باشند؛  راحت 
بلکه سال هاست که مجوز برگزاری تجمعات داده نشده  دوره نیست، 

است.
در هفته های اخیر و به دنبال اعتراضاتی که در پی مرگ مهسا امینی 
برگزاری  حق  افز  حرف  مدام  شد،  آلوده  اغتشاش  به  و  گرفته  شکل 
قانون  ضرورت  به  نیز  بسیاری  موارد  در  و  بوده  تجمعات  و  اعتراض 

است. شده  تاکید  موجود  قوانین  اجرای  یا  رابطه  این  در  گذاری 
امور  کمیسیون  رئیس  جوکار،  محمدصالح  که  بود  راستا  همین  در 
تجمعات  برگزاری  سازوکار  کرد:  تأکید  شوراها  و  کشور  داخلی 
و  اجتماعات  است.  شده  مشخص  مجلس  طرح  در  کامال  اعتراضی 
راهپیمایی ها باید بدون سالح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم 
برگزاری  برای  بخشداری ها  یا  فرمانداری ها  از  افراد  بزنند.  هم  به  را 
در  است  قرار  که  شعارهایی  و  کرد  خواهند  درخواست  تجمعات 

می شود. شفاف  کامال  شود،  مطرح  راهپیمایی 
چارچوب  در  می توانند  مختلف  اقشار  مجلس  طرح  در  افزود:  وی 
را  اعتراضات  و  مطالبات  و  کرده  برگزار  را  خود  تجمعات  قانون 
بین  مرز  ترتیب  این  به  کنند.  مطرح  مسائل  و  موضوعات  به  نسبت 
افراد ضدانقالب مشخص خواهد شد.  اغتشاش  با  قانونی  اعتراضات 
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  گام  به  اشاره  با  جوکار  محمدصالح 
اعتراضات  شنیدن  برای  مناسب  بستر  فراهم کردن  برای  شورها 
راهپیمایی ها  برگزاری  به  اساسی  قانون   27 اصل  کرد:  بیان  مردمی، 
برگزاری  اساسی،  قانون   27 اصل  اساس  بر  باز می گردد.  تجمعات  و 
سالح  آن  در  و  نبوده  امنیت  مخل  که  راهپیمایی هایی  و  اجتماعات 

است. آزاد  نمی شود،  حمل 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب  منتظری،  غالمرضا   
تصمیمی  سران  جلسات  در  »ظاهرًا  که  است  داده  خبر  نیز  اسالمی 
فراهم  اعتراضات  شنیدن  برای  جدیدی  کار  و  ساز  که  شده  گرفته 
شود«. منتظری همچنین گفته است :»با توجه به این که کار مجلس، 
دولت  تمایل  صورت  در  می تواند  مجلس  اجرا،  نه  است  قانون گذاری 
ریل گذاری های  زمینه  این  در  اعتراضات  بیان  برای  ایجاد فضایی  به 

انجام دهد.« را  الزم 
آن  از  پیش  اما  است  تقدیر  و  توجه  قابل  زمینه  این  در  مجلس  تالش 
تا  کرد  توجه  اساسی  قانون   27 اصل  ماندن  مغفول  چرایی  به  باید 
مشابهی  سرنوشت  نیز  زمینه  این  در  جدید  قوانین  نخواسته  خدای 

باشد. نداشته 
قانون   ۲7 »اصل  که  است  معتقد  اصولگرا  تحلیلگر  ایمانی،  ناصر 
اساسی تاکنون اجرا نشده است و دلیل آن عمدتا به هراس  و راحت 
نمی آید  خوشش  کسی  معموال  برمی گردد.  دولت ها  مسئوالن  طلبی 
پاک  مساله  صورت  می شود  تالش  و  بشنود  را  انتقاد  و  اعتراض  که 

نشود.« صادر  اعتراض  برای  مجوزی  اصال  و  شده 
رسمیت  به  باید  آمیز  مسالمت  اعتراض  »حق  گفته:  ایسنا  به  وی 
باشند؛  راحت  تا  نمی دهند  مجوز  مسئوالن  حالیکه  در  شود  شناخته 
زیرا ترس دارند که چه خواهد شد؟ البته حرف یک دوره نیست، بلکه 
سال هاست که مجوز برگزاری تجمعات داده نشده است. هرچند  در 
اما   شده  داده  حدودی  تا  مجوزهایی  چنین  صنفی  اعتراضات  مورد 

است.« نشده  داده  اجازه ای  چنین  سیاسی  مسائل  درباره 
درست  کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
قانون   ۲7 اصل  نکردن  اجرا  متهم  را  گذشته  دولت های  من  که  است 
اساسی می کنم، اما باید توجه داشته باشیم که اعتراضات قانونی در 
دنیا دارای قید و بندهای فراوانی است و کسی تصور نکند روزی اگر 
مجوز برگزاری تجمعات صادر شد، می تواند شعارهای آنچنانی داده، 
مطالعه  مورد  باید  شرایط  این  بیاورد.  بوجور  ناامنی  و  کرده  تخریب 
شود،  داده  آمیز  توهین  شعارهای  نباید  تجمعات  این  در  گیرد.  قرار 
رفتارهای  مسئولیت  باید  گروه  و  حزب  یک  شود،  ایجاد  بندان  راه 
احتمالی خارج از قانون تجمع کنندگان را بر عهده گیرند. در ایران، 
گویند،  می  آمیز  مسالت  تجمعات  برپایی  لزوم  از  بحران  ایجاد  هنگام 
اما پس از اینکه آن بحران تمام می شود،  همه فراموش می کنند که 

اند. داده  چه وعده هایی 
برای  خود  وظیفه  باید  دولت ها  این که  بر  تاکید  با  پایان  در  ایمانی 
اجرای اصل ۲7 قانون اساسی را اجرا کنند، تصریح کرد: دولت باید 
راهپیمایی  برگزاری  متقاضی  که  دار  شناسنامه  حزب  و  گروه  هر  به 
را بدون دلیل و سندی،  را بدهد و موضوع  در چارچوب قانون است، 
تنها دولت  نه  باید در نظر گرفت  را هم  واقعیت  این  نکنند.  »امنیتی« 
اصال  نمی آید.  خوشش  اعتراض  از  فرانسه  دولت  مثال  بلکه  ما  های 
باالخره کسی که  آید؟   اعتراض خوشش می  از  کدام دولت است که 
از  به دولت نقد و اعتراض کند. دولت ها   اعتراض می کند می خواهد 
باید  حق  این  حالیکه  در  نمی کنند  استقبال  مردم  حق  این  اجرای 

شود. اجرا 

گفتگو با »حسین حق پناه« کارشناس رسانه و فعال حوزه نوجوان؛خبـر

● تقصیر »دهه هشتادی ها« در اعتراضات از همه کمتر است!    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا کوهستانی باارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند ششدانگ پالک ثبتی 
۹۴۰ فرعی از ۲7۱ اصلی واقع در بخش پنج قم ذیل دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۹7۲۲ به نام 
محمدرضا کوهسانی ثبت وسند تک برگی ۱۳۳۴۰۶ ب ۹7 صادر شده است که سند مالکیت اولیه  به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی  را نموده اند. لذا مراتب باستناد تبصره ۱ 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی  اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
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 ۱۵7۵۶(   

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

 ۶۰ دفتر   ۰۵۱۴۰/۳۰ و۳۹۶۹۲-   ۱۴۰۱/۰۵/۰۶-۳۹۴7۸ شماره  های  نامه  وکالت  بموجب  ابراهیمی  رئیس  مهدی 
اند که  اعالم داشته   ۱۴۰۱/۰۶/۰۳  -۳۵۲۲۹ برابر درخواست شماره  ئی  اله حمزه  وراث مرحوم رحمت  از طرف  قم 
سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی ۱۶۶ از ۵7 از ۱۰۲۴۶ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم که در صفحه ۴۲۶ دفتر 
صادر   ۸۹ الف   ۰۳۰۴۸۹ مالکیت  سند  و  ثبت  اکبر  علی  مال  فرزند  ئی  حمزه  اله  رحمت  بنام   ۴۰7۸۹ ثبت  ذیل   ۲۵۹
بنام  المثنی  اداره درشرف صدور  این  در  انگاری مفقود گردیده است که در حال حاضر  تسلیم شده است که سهل  و 
گهی  آ تاریخ ذیل  به  نوبت  ثبت در یک  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  ۱ اصالحی  تبصره  مراتب طبق  لذا  میباشد،  ایشان 
با مدارک خود  را همراه  باشند مراتب  انجام معامله  یا  و  نزد خود  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  می گردد 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس 
شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )۱۵7۵۵ )م الف 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402
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که  می دهم  یقین  گفت:  عاملی      ◄
نه  شده،  مجروح  نه  هیچ دانش آموزی 
داده  رخ  درگیری  نه  و  شده  کشته  کسی 
به  می شود  خالصه  مساله  کل  است. 
این که  درباره  خانواده ها  برخی  اعتراض 
به  آنها  اطالع  بدون  بچه های شان  چرا 
در  هیچی  این  از  غیر  رفته اند.  برنامه 

نیست. اردبیل 
حسن  دولتی،  مسئوالن  بر  عالوه 
از  دیگر  یکی  اردبیل  جمعه  امام  عاملی، 
شدن  کشته  و  مجروح  که  است  کسانی 
دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد در این 

می کند. تکذیب  را  شهر 
چهارشنبه  روز  ماجرای  می گوید  او 
اعتراض  فقط  شاهد،  مدرسه  در  گذشته 
بردن  به  دانش آموزان  والدین  از  تعدادی 
بچه های شان به مراسم میدان عالی قاپوی 
با  او  است.  بوده  آنها  اجازه  بدون  اردبیل، 
اما می گوید  این خانواده ها صحبت نکرده 
گفته اند  او  به  استان  عالی رتبه  مقامات 
برای  و  مدرسه  این  در  دیگری  اتفاق  که 
قسم  عاملی  است.  نیفتاده  دانش آموزان 
نام  با  منتشرشده  اعالمیه  که  می خورد 
اسراء پناهی خانقاه مربوط به دانش آموزی 
کشته  شاهد  مدرسه  در  می شود  گفته  که 
فوت  پیش  چندروز  اسراء  و  نیست  شده، 
هم  را  این  اردبیل  جمعه  امام  است.  کرده 
حرف  است  بهتر  مسئوالن  که  می گوید 
مسئوالن  »به  بشنوند:  را  دانش آموزان 
به  ندارد  حق  کسی  که  گفته ام  استان 
یا  احضار  را  آنها  بزند،  دست  دانش آموزان 

بکند.« برخوردی 
در  را  عاملی  گفتگوی  از  هایی  بخش 

خوانید: می  ادامه 
گاهی شایعاتی راه می افتد که مسئوالن 
نمی کنند.  اطالع رسانی  کامل  به طور  ما 
اطالع رسانی  عدم  شایعه،  شیوع  عوامل 
به موقع است. در این حادثه، چند مدرسه 
برای  را  به طور داوطلبانه دانش آموزان شان 
اجتماع برده بودند، بین خود دانش آموزان 
آنها  اولیای  اما  نیامده  پیش  مشکلی 
ما  اجازه  بدون  چرا  که  کرده اند  اعتراض 
تنشی  بنابراین  برده اند،  اجتماع  به  را  آنها 
ایجاد  شاهد  مدرسه  مسئوالن  و  اولیا  بین 

شده،  کشته  دانش آموزی  نه  است.  شده 
االن  است.  شده  مجروح  و  دستگیر  نه 
این  کجاست؟  شده،  کشته  این  خانواده 
این  ما شد.  اردبیل  برای  مایه یک بصیرت 
هشدار بزرگی برای ملت ماست که دشمن 
ببرد. پیش  را  خودش  منویات  می خواهد 

که  شده  بزرگی  خطای  من  نظر  به 
برده اند.  را  بچه ها  والدین،  اجازه  بدون 
اولیای  اما فقط  بودند  برده  را  چند مدرسه 
به  باید  کردند.  اعتراض  شاهد  مدرسه 
مشکل  ولی  می دادند  اطالع  خانواده ها 

است. نبوده  دیگری 
من به شما اطمینان می دهم که چنین 
ساخته  همه  این ها  است.  نبوده  چیزی 
است.  ماهواره ای  کانال های  پرداخته  و 
بچه ها هیچ حرفی در این باره نداشته اند، 
حتی  بوده اند.  معترض  خانواده ها  فقط 
مراسم  به  بچه شان  معترضان،  از  بعضی 
که  بوده  این  حرف شان  و  بوده  نرفته 
بین  از  االن  برده اید.  اجازه  بدون  چرا 
دانش آموزان ما، نه کسی کتک خورده، نه 

است. شده  دستگیر  یا  مجروح  کسی 
که  می دهد  نشان  کشته سازی  این 
را  ما  ملی  انسجام  می خواهد  دشمن 
ما،  اردبیل  بیایید  االن  شما  بریزد.  به هم 
کشته  این  نه.  یا  شده  کشته  کسی  ببینید 
کجاست؟ اصال ما جایزه می دهیم به کسی 
ما  نشان دهد.  ما  به  را  فرد کشته شده  که 
نباید به این اندازه حرف های دشمن را به 

بپذیریم. راحتی 
من با مدیران ارشد گفتم که خانواده ها 
و  دهند  گوش  را  آنها  حرف  و  بپذیرند  را 
آماده ام؛  من  که  کردم  اعالم  هم  مردم  به 
در  بیاید.  باشد،  داشته  حرفی  هرکس 
اعتراض دارد الزم  خطبه هم گفتم هرکس 
جمعه  نماز  برود.  خیابان  به  حتما  نیست 
اردوگاه  در  همیشه  باید  ما  چیست؟  برای 
و  کنیم  دفاع  آنها  حق  از  باشیم،  مردم 

بشنویم. را  ایرادها 
ولی  دارد،  صحت  خانواده ها  اعتراض 

است. نخورده  کتک  دانش آموزی 
بپرسید.  خانواده اش  از  دیگر  را  این 
را فاش کنم.  اسرار خانواده  نمی توانم  من 
آنها  نمی دهد.  من  به  را  اجازه  این  دین 

واقعا  باید  ما  مسئوالن  دارند.  حیات  حق 
ماجرای  مردم  کنند.  اطالع رسانی  درست 
هم  من  می دانند،  خوب  هم  را  خانم  این 
را می دانم. شما خاطرتان جمع  جزئیاتش 
مساله  این  به  ذره ای  خانم  این  که  باشد 
جالله  قسم  می توانم  من  ندارد.  ربطی 

بخورم. شما  برای 
پرورش  آموزش  و  پرورش،  و  آموزش  
سمت  به  برود  باید  کار  صرف  یعنی  است. 
نباید  هم  سیاسیون  و  پرورش  آموزش  و 
دخالت کنند. آموزش وپرورش عزت، آینده 
این  مدرسه  در  روشنگری  ماست.  ثروت  و 
است که عرق ملی و تربیت دینی به خوبی 
تبدیل  بیفتد،  اتفاق  این  اگر  شود،  مطرح 
این  فردا  است  قرار  می شود.  سرمایه  به 
کنند. اداره  دانش آموزان  همین  را  کشور 

ایجاد  ذهنی  گره های  دشمن  اگر 
می کند، باید این گره ها باز شود. گره های 
ذهنی با عملیات علمی باز می شود و ما از 
به  نسبت  را  تکریم  نهایت  باید  جهت  این 
دولت ها  و  باشیم  داشته  آموزش وپرورش 
هم باید روی آموزش وپرورش عنایت داشته 
یک  پرش  سکوی  آموزش وپرورش  باشند. 
کلی  به طور  و  آینده  و  است  ملت  و  کشور 
آموزش وپرورش  به  وابسته  راه ها  همه 
است. نظر ما این است که تمام فعالیت ها 
تمرکز  آموزش وپرورش  رکن  دو  به  باید 

باشد. داشته 
شما  به  من  اردبیل  ماجرای  راجع به 
نه  هیچ دانش آموزی  که  می دهم  یقین 
نه  و  شده  کشته  کسی  نه  شده،  مجروح 
درگیری رخ داده است. کل مساله خالصه 
خانواده ها  برخی  اعتراض  به  می شود 
بدون  بچه های شان  چرا  این که  درباره 
این  از  غیر  رفته اند.  برنامه  به  آنها  اطالع 

نیست. اردبیل  در  هیچی 
احترام،  نهایت  با  روشنگری  از  غیر  ما 
کرامت،  حفظ  روی  ما  نداریم.  دیگری  راه 
حساس هستیم. اگر دشمن مشکل ذهنی 
احترام  و  حرمت  نهایت  با  باید  کرد،  ایجاد 
برخورد  اگر  شود.  حل  ذهنی  مشکل 
یک  می شود؟  حل  مساله  آیا  کنیم  تند 
عزیز  ایران  هم  آن  و  داریم  نقطه مشترک 

است.

فقط وهابیت است که می گوید همه باید 
وحشتناک  خیلی  این  کنند.  فکر  ما  مثل 
است. منظور من همه است. مثل من امام 
دستگاه های  وظیفه  بزرگ ترین  جمعه. 
از  ما  فهم  کردن  نزدیک  کشور،  فرهنگی 

همه  است.  اجتماعی  پدیده های  و  دین 
یک  به  این که  برای  داریم  مقصد  یک  ما 
را  حرف ها  شویم.  تبدیل  مجموعی  واحد 
با  نمی شود  فحش  با  بشنویم.  آزادانه  باید 
است  زمینه الزم  این  در  زد.  مخالف حرف 
شود  حاکم  این  اگر  شود.  رفتار  بلوغ  با 
بسیاری از طردها و بد و بیراه گفتن ها و... 

می رود. بین  از 
باشد  قانون  خالف  چیزی  یک  وقتی 
یک  وقتی  باشد.  کالن  مصلحت  خالف  و 
است،  کرده  اختالسی  یا  خطا  مدیری 
این که زمینه این اختالس چه بوده، چطور 
است  سواالتی  اینها  و...  گرفته  صورت 
اگر  شود.  مطرح  امنی  جای  در  باید  که 
باید  ندارد،  اگر  بزند.  دارد،  حرفی  مسئول 
استعفا بدهد. ما باید از سر اصالح صحبت 

عداوت. نه  کنیم 
حل  مشکالت  از  خیلی  گفت وگو  با 
سیاسی  بلوغ  به طرف  باید  ما  می شود. 
کنیم.  تحمل  کریمانه  را  همدیگر  و  برویم 
باید  شویم.  عصبانی  همدیگر  از  نباید 
در  و  بزنند  را  حرف شان  مردم  داد  اجازه 
مسیر گفت وگو تحمل و برخورد کریمانه در 

کند. پیدا  ترویج  جامعه 

اعتراض  می خواهیم  ما  زمانی که 
ما  کشور  ۱۰۰درصد  که  بدانیم  باید  کنیم 
زمانی که  درنتیجه  است.  دشمن  هدف 
داشته  منطقی  اعتراض  می خواهیم  ما 
برنامه های  دنبال  عده ای  یک  باشیم، 

شروع  را  اهانت  و  تخریب  و  هستند  دیگر 
. می کنند

و  معرف  به  امر  ستاد  استان  در  من 
اصلی  منکر  راه  انداخته ام.  منکر  از  نهی 
یا  شهردار  یک  ببینید  شما  که  است  این 
استاندار یا وزیر خوب کار نکرده یا تصمیم 
بزنید.  فریاد  شما  و  است  گرفته  اشتباهی 
نورانی  اصل  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
را  آن  شأن  ما  است  جامعه  اصالح  برای 
مراکز  شکستیم.  جزئی  کارهای  برای 
افراد  دست  باید  ما  تصمیم گیری  حساس 
کاردان و دنیادیده باشد؛ مدیری که امروز 
دیگر  شش ماه  می داند  و  می گیرد  تصمیم 

می شود. چه 
می گیرد  را  ایرادش  کارمند  وقتی  مدیر 
مدیر  می کند،  را  کارمند  آن  ریشه  او  و 
باید  خیابانی  دعوای  است.  سفارشی 
شود،  حاکم  عقالنیت  یک  و  شود  برچیده 
و  باشد  داشته  تحمل  باید  دولت  هم 
معترض  عزیزان  و  ببرد  باال  را  آستانه اش 
دیگر  افکار  که  افرادی  باشند  مواظب 
ما  لوث کنند.  را  دارند، می خواهند مساله 
اصالحی  حرکت های  می توانیم  آینده  در 

► باشیم.    داشته  جامعه  در 

◄    برجام بیش از گذشته سرنوشتی نامعلوم دارد؛ 
انتخابات  برگزاری  تا  آمریکا  می شود  گفته  سو  یک  از 
میان دوره ای کنگره تصمیمی برای احیای برجام ندارد 
درباره  غربی  مقامات  اظهارنظرهای  با  دیگر  سوی  از  و 
می رسد  نظر  به  ایران  در  اخیر  چندهفته  رخدادهای 
مسیر رسیدن به توافق نهایی قدری سخت شده است.
سیاست  مسائل  تحلیلگر  ظهره وند،  ابوالفضل 
»برجام  گفت:  »فردا«  به  موضوع  این  درباره  خارجی، 
می کنند  سعی  هنوز  غربی ها  و  است  تلخ  واقعیت  یک 
پروژه ای  برجام  دارند.  نگاه  ایران  سر  روی  را  سایه ش 
که  حاال  بود.  فروپاشی  منظور  به  ایران  استحاله  برای 
غربی ها این ناآرامی ها را هدایت می کنند، برجام دیگر 
برایشان کارساز نیست. برجام برای زمانی بود که نتوانند 

کاری پیش ببرند و این اسب تروا یعنی برجام را به داخل 
ناآرامی های  موضوع  بر  که  اکنون  اما  بفرستند  ایران 
داخلی کار می کنند نیازی ندارند برجام را احیا کنند اما 
برجام  از  دیگر می خواهند  بار  یابد  پایان  ناآرامی ها  اگر 
که  است  این  هم  ظاهری شان  بهانه   و  کنند  استفاده 
موضوع  به  بعد  و  بگذرد  کنگره  میان دوره ای  انتخابات 
ناآرامی ها  این  روی  واقعیت  در  اما  برسیم  مذاکرات 

کرده اند«. باز  حساب 
مانند  مختلفی  ابزارهای  از  »غربی ها  داد:  ادامه  او 
در  و  می کنند  استفاده  و...  ناآرامی ها  برجام،  تحریم، 
که  اکنون  هستند.  داخل  از  فروپاشی  دنبال  نهایت 
است  داده  نشان  را  خودش  آشکار  خیلی  اتفاقات  این 
جهت  در  را  خود  آشکار  دشمنی  آمریکا  و  انگلستان  و 

ناآرامی ها  از  هم  اروپایی  و  می دهند  نشان  براندازی 
حمایت می کنند، دیگر باید برجام را مرده  متعفن درنظر 
وجود  برجام  غربی  طرف های  به  اعتمادی  زیرا  بگیریم 
ندارد. آنها تمام قد اسلحه برداشته اند و امنیت ملی ما را 
مورد تهدید قرار می دهند؛ حاال در این شرایط چرا باید 
همچنان خود را معطل برجام کنیم و اقتصاد را شرطِی 

داریم«. نگه  آن 
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان 
کرد: »البته این را هم بگویم که غربی ها خودشان ضرر 
و  دادند  دست  از  را  بازی  زمین  اوکراین  در  آنها  کردند. 
از  را  مذاکره  زمین  ناآرامی ها  از  حمایت  با  هم  اکنون 
منطقی  آنها  با  بحث  ادامه  دیگر  واقعا  و  دادند  دست 
آنها  نیت  می دانیم  و  است  روشن  همه چیز  زیرا  نیست 

را  اهدافی  چه  که  بگوییم  صراحب  به  باید  ما  چیست. 
دنبال می کنند و پشت پرده تصمیمات چه قدر خصمانه 
است. غربی ها جنگ علنی علیه ایران راه انداخته اند«.

غربی ها  این  »اکنون  گفت:  پایان  در  ظهره وند 
دارند.  قرار  خود  شرایط  ضعیف ترین  در  هستند 
به  آلمان  صداعظم  که  می بینیم  کنونی  شرایط  در 
از  نمی توانند  زیرا  است  افتاده  بن سلمان  دست وپای 
باید  که  هستیم  ما  این  حاال  برآیند.  مشکالتشان  پس 
سردرگمی  از  را  خود  و  بگیریم  موضع  صریح  آنها  علیه 
یک  در  اکنون  که  است  این  واقعیت  برهانیم.  برجام 
جنگ جهانی قرار داریم که البته نهایِت این جنگ این 
کاری  هیچ  غربی ها  مطمئنا  و  پیروزیم  که  هستیم  ما 

► دهند«.    انجام  ما  علیه  نمی توانند 

کاهش  برای  مسئوالن  گفت:  آیتی  مهدی      ◄
قانون  برگردند.  اساسی  قانون  اصول  به  باید  تنش ها 
تجمعات  دارند  حق  مردم  که  دارد  صراحت  اساسی 
در  کشور  وزارت  چرا  کنند.  برگزار  سالح  حمل  بدون 
همه این 43سال یک بار هم مجوز برگزاری یک تجمع 

است؟ نداده  منتقدان  به 
چندهفته ای است که ناراآمی هایی در سطح جامعه 
که  شود  بررسی  باید  که  ناآرامی هایی  شد؛  مشاهده 
چیست  معترضات  مطالبات  چیست؟  در  ریشه هایش 
و چگونه می شود به آنها پاسخ منطقی و متناسب داد؟
سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  و  فعال  آیتی،  مهدی 
یک  دنیا  »در  گفت:  »نامه نیوز«  به  موضوع  این  درباره 
انگلیس  آمریکا،  از  متشکل  دارد؛  وجود  شوم  مثلث 
و  تجاوزها  با  زمین  کره  جنگ های  بیشتر  اسرائیل.  و 

ترورهای این سه به وجود آمده است؛ ببینید که تمام 
گروه های تروریستی اعم از طالبان، داعش، بوکوحرام، 
این  است.  بوده  سه  همین  دست ساز  و...  القاعده 
و  است  ریخته  هم  بر  را  خاورمیانه  همواره  شوم  مثلث 
دیدیم که با عنوان بهار عربی چه طور کشورهای مصر، 
لیبی و تونس را به آشوب کشید. در افغانستان و عراق 

کردند«. برپا  آتش  هم 
مشاهده  هم  اخیر  چندهفته  »در  داد:  ادامه  او 
ایران  ناآرامی های  پی  در  شوم  مثلث  این  که  کردیم 
اسرائیل  و  انگلیس  آمریکا،  دنبال می کنند.  را  منافعی 
برای  نه  می سوزد  ایران  مردم  رفاه  برای  دلشان  نه 
را دنبال می کنند؛  آنها صرفا منافع خود  آزادی مردم؛ 
بود.  همین ها  تحریک  به  هم  اوکراین  جنگ  کمااینکه 
به جز خودشان وجود  دیگری  نمی خواهند قطب  آنها 

داشته باشد و از کشورهای بزرگ و مهمی مانند روسیه، 
چین و هند می ترسند زیرا تصور می کنند این کشورها 
با وسعت باالی جغرافیایی و سرمایه انسانی و مالی ای 
دنیا  را  تک قطبی  نظام  می توانند  دارند،  اختیار  در  که 
تغییر دهند؛ به همین دلیل می خواهند همواره آسیا و 

باشد«. آشوب  در  خاورمیانه  خصوص  به 
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: »بعد از گفتن 
خودمان.  داخلی  اوضاع  به  برسیم  مهم،  مقدمه  این 
با  و  باشند  هوشیار  باید  مسئوالن  همه  و  دولتمردان 
نگاه  یکپارچه  را  ملت  مسالمت آمیز،  تدابیر  اتخاذ 
دوقطبی  را  ملت  باشد،  که  سو  هر  از  خشونت  دارند. 
می کند. به وجود آمدن دوگانه خودی و غیرخودی در 
ملت اصال به صالح نیست و حتما چنین وضعیتی هم 

است«. نظام  ضرر  به  هم  و  مردم  ضرر  به 

آیتی در پایان گفت: »مسئوالن برای کاهش تنش ها 
اساسی  قانون  برگردند.  اساسی  قانون  اصول  به  باید 
بدون  تجمعات  دارند  حق  مردم  که  دارد  صراحت 
همه  در  کشور  وزارت  چرا  کنند.  برگزار  سالح  حمل 
به  تجمع  یک  برگزاری  مجوز  هم  بار  یک  43سال  این 
رفراندوم  از ظرفیت  آنکه چرا  یا  نداده است؟  منتقدان 
نمی شود؟  برگزار  مهم  مسائل  درباره  قانون گذارانه 
محل  که  موضوعاتی  درباره  صراحت  به  و  بیایند  مردم 
همین  یا  دنیا  با  ارتباط  برجام،  مانند  است  اختالف 
فراموش شده  اصول  باید  بدهند.  را  نظرشان  حجاب 
قانون اساسی را احیا و اجرا کنیم. عالوه بر اینها الزم 
است که مسئوالن کارآمدتر از این باشند. واقعا باید به 
صورت  اعتراضی  اصال  تا  داد  سروسامان  کشور  امور 

► نگیرد«.  

◄    طبق آخرین اطالعات به دست آمده، ۴ نفر از 
از آتش سوزی ها  اثر استنشاق دود ناشی  بر  زندانیان 

اند. نیز مجروح شده  درگذشتند و ۶۱ زندانی 
درگیری  پی  در  قضاییه  قوه  رسانه  مرکز  گزارش  به 
و  ویژه سرقت  بند  زندانیان  از  برخی  بین  شب گذشته 
آتش سوزی پیش  و  اوین  زندان  مالی  محکومیت های 
ورود  به  منجر  که  زندان،  این  خیاطی  کارگاه  در  آمده 
سریع و به موقع نیروهای انتظامی و امدادی شد تعداد 
صحنه  از  و  کرده  پیدا  نجات  زندانیان  از  توجهی  قابل 
آتش سوزی به نقطه امن منتقل گردیدند و متاسفانه ۴ 

تعدادی مجروح شدند. و  نیز فوت شده  زندانی 
به  اطالعات  آخرین  طبق  گزارش  این  اساس  بر 
دود  استنشاق  اثر  بر  زندانیان  از  نفر   ۴ آمده،  دست 

زندانی   ۶۱ و  درگذشتند  ها  سوزی  آتش  از  ناشی 
جزو  شده  فوت  زندانی   ۴ هر  اند.  شده  مجروح  نیز 
اوین  زندان  در  که  بودند  سرقت  از  ناشی  محکومین 

کردند می  طی  را  خود  محکومیت  دوران 
مجروح  های  زندانی  اکثر  افزاید  می  گزارش  این 
از  نفر   ۱۰ تنها  و  شدند  مداوا  سرپایی  صورت  به  شده 
نفر   ۴ حال  که  هستند  بستری  درمانی  مراکز  در  آنان 

است. شده  گزارش  وخیم 
موقع  به  ورود  از  پس  شده  تاکید  گزارش  این  در 
دادستان تهران، رئیس سازمان زندانها در محل زندان 
انتظامی،  نیروهای  زندان،  مسئولین  با همکاری  اوین 
در  که  زندانی   7۰ از  بیش  اورژانس  و  نشانی  آتش 
کردند. پیدا  نجات  بودند  دیدگی  آسیب  خطر  معرض 

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه خاطرنشان می کند، 
زندان  گذشته  شب  سوزی  آتش  و  درگیری  جریان  در 
خطرناک،  و  خشن  جرایم  زندانیان  از  تعدادی  اوین 
تمهیدات  به  توجه  با  را داشتند که  زندان  از  فرار  قصد 

نشدند. فرار  به  موفق  شده  اتخاذ  حفاظتی 
تاکید  قضاییه  قوه  رسانه  مرکز  گزارش  پایان  در 
عادی  گذشته  شب  نیمه  از  اوین  زندان  شرایط  شده، 
است و امکان تماس زندانیان با خانواده از همان شب 
گذشته و ساعتی پس از اطفای حریق فراهم گردیده تا 

شود رفع  احتمالی  های  نگرانی 
هویت زندانیان فوت شده نیز به اطالع خانواده آنها 
دستور  از  پس  و  متعاقبا  درگذشتگان  اسامی  و  رسیده 

مقام قضائی منتشر خواهد شد.    ►

امام جمعه اردبیل:

● مسئوالن بهتر است حرف دانش آموزان را بشنوند    ●

ابوالفضل ظهره وند، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی:

● غربی ها جنگ علنی علیه ایران راه انداخته اند    ●

مهدی آیتی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی:

● اصول فراموش شده قانون اساسی احیا و اجرا شود    ●

● روایت خبرگزاری قوه قضاییه از »علت فوت ۴ زندانی در زندان اوین«    ●

خوش چشم، تحلیلگر مسائل بین الملل:
آشوب ها و تحریم ها ریشه در 
تالش آمریکا برای به بن بست 

کشاندن مذاکرات است
اقدامات  و  تحریم ها  و  آشوب ها  گفت:  هسته ای  مسائل  تحلیلگر 
کشاندن  بن بست  به  برای  آمریکا  تالش  در  ریشه  ایران،  علیه  غربی 

است. مذاکرات 
ایرنا درباره تحریم های جدید  با  سیدمصطفی خوش چشم در گفتگو 
ناآرامی های اخیر در کشور گفت: ما  با  آن  ارتباط  و  ایران  غرب علیه 
یک جنگ اراده ها با طرف های غربی در مذاکرات داریم که دور اول 

آن در بهار و در طول سه ماه انجام شد.
غربی  طرف های  با  اراده ها  جنگ  هسته ای،  مسائل  تحلیلگر  این 
در  سعی  اپوزیسیون،  برجسته نمایی  ادراکی،  جنگ  بر  مشتمل  را 
منظور  به  تحریم ها  بازاعمال  سایبری،  حمله  اغتشاشات،  ایجاد 
سواحل  در  ایران  نفتی  محموله  توقیف  دستور  روانی،  تاثیرگذاری 
سیاسی  و  دیپلماتیک  فشار  روانی،  جنگ  و  خرابکاری  ترور،  یونان، 
ناشی  سیاسی  امنیتی  تهدیدات  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  در 

کرد. عنوان  ایران  به  نسبت  منطقه  به  بایدن  سفر  از 
ابزارهای  همه  از  قبل  دفعه  مانند  هم  دور  این  در  کرد:  تصریح  وی 
شورای  بعدی  اجالس  آغاز  تا  اینکه  برای  می شود  استفاده  فشار 
حکام در اواخر پاییز سعی کنند ایران را از مواضعش به عقب برانند.
با  آمریکایی ها  که  روزی  از  داد:  ادامه  بین الملل  مسائل  تحلیلگر 
سوی  از  آمریکا  در  اشخاص  ربایش  و  ترور  در  سعی  واهی  اتهامات 
ایران مطرح کردند، مشخص بود این حربه تکراری که در دوره اوباما 
انجام  اعتباری  ایجاد خسارت های  برای  تاکتیک  اولین  به عنوان  هم 

است. گام  اولین  می شود 
گام های  غربی  طرف  قطع  به طور  کرد:  خاطرنشان  خوش چشم 
از  بعد  برمی دارد.  کرد،  اقدام  بهار  در  که  ترتیبی  همان  به  را  بعدی 
رسانه ای  و  شناختی  ادراکی،  جنگ  عبارتی  به  دوم  گام  اول،  گام 
و  کشور  از  خارج  فارسی زبان  شبکه های  از  استفاده  با  که  است 

شد. انجام  اینستاگرام  و  توییتر  مانند  پلتفرم هایی 
از هرگونه موقعیتی  اقدام سوم طرف غربی استفاده  یادآور شد:  وی 
برای ایجاد اغتشاش و یا تبدیل اعتراضات به اغتشاشات و همچنین 
شد  سعی  ترکیبی  جنگ  از  دور  این  در  است.  اغتشاشات  گسترش 
به کار  بهار  فصل  در  فشار  ابزارهای  به  نسبت  بیشتری  ابزارهای  تا 

شود. گرفته 
تحلیلگر مسائل هسته ای اظهار کرد: در فصل بهار هم بعد از اجرای 
اما  بیاید  به وجود  گسترده ای  اغتشاشات  تا  شد  سعی  ترجیحی،  ارز 
به  نیاز  که  چرا  نبود  مهیا  آمریکا  برای  زمان  آن  در  اقدام،  این  توان 
داشت. گسترده تری  بسیار  رسانه ای  و  ادراکی  جنگ  زیرساخت های 
ناآرامی ها  این  مقدمات  دور  این  برای  اما  داد:  ادامه  خوش چشم 
گروه های  از  استفاده  با  کردند  سعی  نهایت  در  و  مهیا  پیش  از  را 
موساد  توسط  شبکه سازی شده  و  دیده  دوره  گروه های  و  تجزیه طلب 
این  که  کنند  اغتشاشات  به  تبدیل  را  اعتراضات  گروه ها،  دیگر  و 
سرعت  به  اولیه  ساعات  و  ناآرامی ها  نخست  روز  همان  از  موضوع 

افتاد. اتفاق 
وی گفت: البته بعد از فروکش کردن اغتشاشات هم قطعا تحریم های 
برآمده  تحریم های  کرد.  خواهند  ایران  دنبال  علیه  را  بشری  حقوق  
تحریم های  چراکه  نیستند،  تاثیرگذاری  تحریم های  اغتشاشات  از 
موشکی  و  منطقه ای  هسته ای،  حوزه های  در  اصلی  تاثیرگذار 
نوع  ضعیف ترین  لذا  و  شده  اعمال  تاکنون  اسالمی  جمهوری  علیه 

است. بشری  حقوق  تحریم های  تحریم ها، 
دیواره  سه  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  بین الملل  مسائل  تحلیلگر 
نبود  یا  بود  است،  شده  اعمال  ایران  بر  تحریم ها  شدیدترین  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  بر  تاثیری  بشری،  حقوق  تحریم های  این 
بعدی  گام  در  تا  داشت  خواهد  پی  در  روانی  تاثیر  فقط  و  نمی گذارد 
ملتهب  ارزی  مداخله  با  را  دالر  و  اقتصادی  بازارهای  کنند  سعی 

. کنند
خوش چشم افزود: طرف غربی به طور قطع بعد از انجام این اقدامات 
در  و  خرابکاری  و  ترور  مانند  دیگر  سخت  اقدامات  اعمال  به دنبال 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای  طریق  از  فشار  نهایت 
که  بزنند  تخمین  بتوانند  تا  بود  خواهند  اسالمی  جمهوری  علیه 

خیر. یا  می کند  عقب نشینی  مذاکرات  از  دیگر  دور  در  ایران 
خالی  دست  هم  ایران  اسالمی  جمهوری  البته  کرد:  تصریح  وی 
برای  جایی  قطعا  و  دارد  گوناگونی  فشار  ابزارهای  و  نیست 
عقب نشینی وجود ندارد و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ایران 

نمی کند. رها  را  باقی مانده  امتیازات 
پایان این  تحلیلگر مسائل هسته ای یادآور شد: قطعا طرف غربی در 
دور هم به همان نتیجه ای که در دوحه حاصل کرد و مجبور  شد پس 
با  می یابد.  دست  بدهد،  ایران  به  را  امتیازاتی  هفته  چند  گذشت  از 
بعد  کشور  مانده،  باقی  هنوز  کلیدی  بسیار  امتیازات  اینکه  به  توجه 
دنبال محقق  به  ماه ها قطعا  این  در  از مذاکرات  این دوره طوالنی  از 

بود. خواهد  امتیازات  همین  دریافت  کردن 

خبـر

آگهی موت فرضی
پرونده  در  قلندران  نسرین  خانم  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
جهت  دادخواستی  دادگاه  این   ۰۱۰۰۲۶۶ بایگانی  شماره  با 
آقای  پدرش  داشته  اظهار  و  کرده  مطرح  فرضی  موت  حکم  صدور 
شماره  با   ۱۳۲۵/۱/۱۲ متولد  شیرخان  فرزند  قلندران  ابوالفضل 
و  کرده  ترک  را  منزل  قبل  سال   ۳۳ حدود   ۰۳۸۵۳7۰۲۲۹ ملی 
خبری  مذکور  غایب  از  که  کسانی  کلیه  از  است.  نگشته  باز  تاکنون 
خود  اطالعات  و  شده  حاضر  دادگاه  این  در  شود  می  دعوت  دارند 

کنند. ثبت  را 
خانواده  قم)18  شهرستان  خانواده  دادگاه   4 شعبه  قاضی 

قادیکالهی فقیهی  محمدحسن  سابق(- 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم

قم  مدنی  احکام  اجرای   ۹ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
اداره  و  پایانی  معصومه   ، رجبیان  مهدی  علیه  محقق  علی  سید  له  گردیده  ثبت  ۹/۱۴۰۰ج/۶۱۰  شماره  به 
۱۸/۳۰۴/۳۰۵/۵۵۵ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  قم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  سرپرستی 
در حق محکوم له و ۹۱۶/7۱۵/۲77ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم 
علیه پالک ثبتی ۲۰۴ فرعی از ۱۰۶۰۰ اصلی بخش ۱ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
بازگشت  ؛  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  ششدانگ  کل  شعبه  اعالم  حسب  ضمنا  است  نموده 
 ۰۰۰۰۶۱۰ بایگانی  شماره  با  پرونده  خصوص  در   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۶۲۹۸۸۸۰ شماره  الکترونیکی  ابالغ  به 
)مربوط به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۲۵۱۲۴۰۰۶۲۸ ؛ مربوط به دعوی اقای سید علی محقق داماد علیه اقای 
مهدی رجبیان و خانم مصعومه پایانی فر( به استحضار می رساند در معیت و راهنمایی اقای مهدی رجبیان و 
خانم معصومه پایانی فر از اپارتمان مسکونی واقع در : قم – ساالریه – خیابان میثم پایین – نبش شرقی کوچه 
۴ – پالک ۱۲۴ )به نام ساختمان ارکیده( – طبقه دوم روی همکف – جنوب شرقی طبقه دوم – واحد اپارتمانی 
شماره ۵ )طبق کروکی موقعیت و تصاویر پیوست( بازدید به عمل امده است و پس از بررسی های الزم ، گزارش 
بازدید و نظریه کارشناسی تقدیم می گردد. الف( قرار کارشناسی : ارزیابی ششدانگ پالک ثبتی ۲۵۳۲ فرعی 
از ۱۰۶۰۰ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۰۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یک ثبت قم. ب( گزارش از 
روند کارشناسی و اطالعات به دست امده از ملک: زمان بازدید به طرفین پرونده اعالم شده است. صرفا اقای 
مهدی رجبیان و خانم مصعومه پایانی فر در بازدید حضور داشتند. سخنان طرفین پرونده به صورت حضوری و 
یا تلفنی استماع شده است. اپارتمان مسکونی مورد بازدید در طبقه دوم از ساختمان ارکیده قرار گرفته است. 
ساختمان ارکیده دارای دو طبقه زیرزمین ، طبقه همکف و ده طبقه روی همکف می باشد ؛ این ساختمان دو 

نبش است ، همچنین دارای اسانسور می باشد. در طبقه مورد نظر سه واحد اپارتمانی قرار دارد. طبق سند 
مالکیت تک برگی ارایه شده با شماره سریال ۴۵7۶۹۲ سری ج/۹7 صادره در تاریخ ۲۴ اردبیهشت ۱۳۹۸ ، 
این اپارتمان با شماره ۲۵۳۲ فرعی از ۱۰۶۰۰ اصلی قطعه هفت تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۲۰۴ فرعی 
از اصلی مذکور بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و هفده 
دسیمترمربع واقع  در سمت جنوب شرقی طبقه دوم است و دارای پارکینگ و انباری اختصاصی در زیرزمین 
دو می باشد و وضعیت خاص ان طلق است و طبق ثبت در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۸ اقای مهدی رجبیان 
اعیان  و  ثمنیه عرصه  بهای  استثنای  به  فر  پایانی  قیمومیت خانم معصومه  با  اعیان  و  مالک ششدانگ عرصه 
 ، حمام  دو   ، اشپزخانه   ، خواب  اتاق  سه   ، پذیرایی  و  نشیمن  سالن  شامل  بازدید  مورد  اپارتمانی  است.واحد 
سرویس بهداشتی و بالکن می باشد. سالن نشیمن و پذیرایی و اتاق خواب ها دارای سنگ فرش و گچ کاری 
بدنه و سقف به همراه کاذب و ابزار گچی و کابینت )فاقد شیراالت و اجاق گاز و هود( می باشد. یک حمام در 
اتاق خواب و حمام دیگر بین اتاق خواب ها قرار گرفته است و دارای سرامیک فرش و کاشی بدنه می باشند. 
سرویس بهداشتی دارای سرامیک فرش و کاشی بدنه می باشد. بالکن دارای سرامیک فرش و سنگ کاری بدنه 
و گچ کاری سقف است. پکیج دیواری و صفحات رادیاتور ها نصب شده است. لوله کشی مسی و کابل کشی 
مربوط به کولر گازی انجام شده است لیکن کولر گازی نصب نشده است. درب فضاهای داخلی چوبی است 
و پنجره ها و درب بالکن از جنس UPVC و شیشه دو جداره می باشد. این واحد دارای کنتور اب و برق و گاز 
می باشد. اپارتمان مورد بازدید در دو ضلع دارای پنجره است لذا از نور طبیعی مناسب و تهویه طبیعی خوبی 
برخوردار است. اپارتمان مورد نظر خالی از سکنه است و در تصرف مالک می باشد. ج( نظریه کارشناسی : با 
عنایت به موقعیت ، منطقه ، مساحت اپارتمان ، کمیت و کیفیت ساختمان ، داشتن سند مالکیت ششدانگ ، 

وضعیت دسترسی به شوارع ، عرض شارع ، قرار گیری در محل تقاطع دو شارع ، کاربری ، داشتن پارکینگ و 
انباری ، برخورداری از نور طبیعی خوب و تهویه طبیعی مناسب از دو ضلع ، لحاظ تعداد کل واحد های موجود 
ساختمان ارکیده ، لحاظ تعداد واحد های موجود در هر طبقه ، قرار گیری اپارتمان مورد نظر در طبقه دوم از 
اپارتمان مورد بازدید  ده طبقه ، لحاظ قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر عوامل موثر ، ارزیابی ششدانگ 
جمعا مبلغ پنجاه و یک میلیارد و سیصد و یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال اعالم می گردد )یکصد و 
پنجاه و سه متر و هفده دسیمترمربع از قرار هر مترمربع سیصد و سی و پنج میلیون ریال( مقرر گردید موارد 
فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/7 ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ 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. لذا افرادی 
از  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده  پنج روز مانده  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  که قصد 
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 از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ اجرای احکام 
به شماره ۹/۱۴۰۰ج/۳۹۶ ثبت گردیده خواهان علیرضا بوستانی خواندگان فرزاد بوستانی و هاجر  مدنی 
محمودی مبنی بر فروش پالک بثتی ۱۹۵۳/۴۴۸/۱۴۰۲ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
کرده است. احتراما بازگشت به ابالغیه شماره ۱۴۰۱۱۰۲۱۰۰۰۰۲۸۳۸۳۴7 )درخواست نظریه تکمیلی( 
پرونده به شماره بایگانی ۰۰۰۰۳۹۶ دعوی علیرضا بوستانی به طرفیت فرزاد بوستانی و هاجر محمودی )که 
 ۱۹۵۳/۴۴۸/۱۴۰۲ ثبتی  پالک  ملک  ارزیابی  جهت   ۱۴۰۱۰۰۲۱۰۰۰۰۰۱۹۱۸۶۴ شماره  ابالغیه  طی 
اصلی بخش ۲ قم به اینجانب ارجاع گردیده و از ملک واقع در قم – نیروگاه – شیخ اباد – ۲۰ متری معصومه 
از  پس   ۱۴۰۱/۳/۱ مورخ  ارزیابی  گزارش  پیرو  امد(  عمل  به  بازدید   ۶۶ پالک   –  ۱۰ کوچه  نبش   – شمالی 
 -۱ اعالم می گردد.  قرار ذیل  به  ارزیابی  تکمیلی  ؛ گزارش  بررسی شهرسازی ملک در شهرداری  و  مطالعه 
مشخصات ثبتی : براساس تصویر سند مالکیت تک برگ شماره ۸۶۶۲۱۴ سری د ۹۴ تاریخ ۲۱ بهمن ۹۵ 
مشخصات ملک : ششدانگ عرصه و اعیان )وضعیت خاص طلق( پالک ثبتی شماره ۱۴۰۲ فرعی از ۱۹۵۳ 
7۰/۲۵ مترمربع  به مساحت  ۲ قم  واقع در بخش  از اصلی مذکور  ۴۴۸ فرعی  از  و مجزا شده  اصلی مفروز 
شماال به طول ۱۲ متر به پالک مجاور ؛ شرقا در دو قسمت ؛ اول درب و دیواریست به طول ۳/۶۰ متر به 
به تقاطع ۶ و ۱۴ متری ؛ جنوبا درب و دیوار  شارع به عرض ۶ متر ؛ دوم درب و دیوار به طول ۳/۱۰ متر 
به طول ۱۰/۲۵ متر به شارع به عرض ۱۴ متر ؛ غربا دیوار به دیوار به طول ۶ متر به پالک مجاور ؛ حقوق 
ارتفاقی ندارد. متن سهم ششدانگ مالکیت فرهاد بوستانی فرزند قربانعلی ۲- مشخصات اعیانی : یک باب 
ساختمان تجاری مسکونی ۳ طبقه با اسکلت مصالح و ستون فلزی و سقف طاق ضربی و طبقه دوم با سقف 
شیروانی ؛ در نبش کوچه ۱۴ متری و کوچه ۱۴ متری و کوچه و فضای سبز ؛ اعیانی طبقه همکف شامل یک 
باب مغازه و حیاط و سرویس پله با پله سنگ و بدنه سرامیک و سفید کاری ؛ یک اتاق کوچک در پاگرد پله با 

درب الومینیوم ؛ طبقه اول شامل سالن با کف سیمان و بدنه قسمت پایین دست کاشی و بقیه و سقف سفید 
کاری ؛ اشپزخانه اپن با کابینت فلزی و سینک ظرفشویی ؛ سرویس بهداشتی در زیر پله همکف و حمام در 
پاگرد پله به طبقه دوم ؛ طبقه دوم شامل هال و یک اتاق با کف ایزوگام و بدنه قرنیز و سفید کاری و سقف 
کاری را رابینس زیر سقف شیروانی ؛ اشپزخانه اپن کف سرامیک و بدنه کاشی و سینک ظرفشویی و کابینت 
با کف  بهار خواب  ؛  نما سازی  بدون  دیوار  و  ایزوگام  الومینوم کف  با درب  ؛ یک حیاط خلوت  فلزی  جزیی 
ایزوگام و دیوار جانپناه با پوشش پالستر سیمان و ورق فلزی گالوانیزه روی قسمتی از دیوار ؛ دارای سرویس 
گرمایش  و  ابی  کولر  ساختمان  سرمایش  سیستم  ؛  اهنی  درب  و  کاشی  بدنه  و  سرامیک  کف  با  بهداشتی 
بخاری گازی و ابگرمکن ؛ نمای ساختمان بدون نما سازی و درب و پنجره های خارجی فلزی ؛ ملک دارای 
کنتور برق و یک کنتور اب و یک کنتور گاز می باشد. توضیح : طبقه دوم قبال پشت بام ساختمان بوده که در 
سالیان اخیر با سقف سبک شیروانی با جزئیات مطروحه اضافه و ساخته شده است. براساس بازدید به عمل 
امده و اظهارات اقای فرزاد بوستانی ؛ مغازه از فروردین ۱۴۰۰ برای مدت یک سال با ۳۵ میلیون تومان رهن 
و ۵۰۰ هزار تومان با فعالیت شغلی گیم نت دراجاره است و طبقات در اجاره نیست و طبقه اول در استفاده 
اقای فرزاد بوستانی و طبقه دوم خالی می باشد. براساس گواهی عدم خالف شماره ۲/۱۰/۱۲۸۸7 مورخ 
۹۵/۱۱/۲7 ؛ ملک با کد نوسازی ۰-۰-۱-۶۸-۱۳۶-۸-۲ با کاربری تجاری مسکونی با جمع کل اعیانی 
۱۶۳/۵۰ مترمربع که ۴۲/۸۵ مترمربع یک باب تجاری همکف و ۳ مترمربع نیم طبقه تجاری ؛ و مسکونی 
طبقه همکف و اول و دوم با جمع اعیانی ۱۱7/۶۵ مترمربع )با پیش امدگی موجود سمت گذر( که مجموعا 
در زمینی به مساحت ۶۹/۲۵ مترمربع و مساحت پس از بر اصالحی ۶۵/۱۰ مترمربع با موقعیت شمالی – 
جنوبی )به صورت دو نبش( با قدمت تقریبی بنای اولیه بیست سال ساخت اعالم گردیده است. ۳- ارزیابی 
: با توجه به مراتب فوق ؛ محل و موقعیت ملک ؛ ابعاد و مساحت عرصه و کاربری ؛ سند مالکیت ؛ متراژ و 

مشخصات و قدمت اعیانی و عدم خالف و انشعابات موصوف )بدون هر گونه به اشخاص حقیقی و حقوقی 
و عدم معارض و اصالت سند و مدارک( جهت پرونده اجرایی فوق ؛ ششدانگ عرصه و اعیان به شرح ذیل 
ارزیابی می گردد. ۱- عرصه ششدانگ طبق سند 7۰/۲۵ مترمربع ، مترمربعی ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا 
مترمربع   )۶۳/۵۰( جمعا  خالف(  عدم  )دارای  دوم(  اول  و  )همکف  اعیانی   -۲ ۸/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
عدم  بر  مازاد  اعیانی   – سازی  حیاط   -۳ ۵/7۲۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربعی  ؛ 
 : ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل  و جمعا  انشعابات  و  تجاری  امتیاز  و  و شیروانی  با سقف سبک  خالف 
پانزده میلیارد و چهارصد و دو میلیون و پانصد هزار ریال ۱۵/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
برنده مزایده )شرکت کنندگان می  را پیشنهاد دهند واگذار می گردد.  باالترین مبلغ  به کسانی که  و  شروع 
بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

● نگین گردشگری کشور در حسرت ماندگاری زائران    ●
◄    شهر قم با وجود همه توانمندی های خود در حوزه 
عدم  می شود  دیده  آن  در  نیز  ضعف هایی  گردشگری 
فضاهای  رشد  عدم  و  زائرسراها  نبود  مسافر،  ماندگاری 
تعریفی  نبود  و  گردشگری  ظرفیت های  با  همسو  تفریحی 
گردشگری  میله های  پشت  که  گردشگری  از  درست 
باید  که  است  چالش هایی  زندانی شده  و  محصور  مذهبی 

کنند. توجه  آن  به  مسئوالن 
قرار  با  امروز  که  شکننده  و  خشک  اقلیم  با  شهری  قم 
گرفتن در شاهراه مواصالتی ۱7 استان کشور و هم چنین 
به برکت وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه )سالم الله 
علیها(، مسجد مقدس جمکران و دیگر مکان های زیارتی 
شمار  به  کشور  پذیر  گردشگر  استان های  جزء  تفریحی  و 

می رود.
آن  کویر  دل  در  اما  بدانیم  کویری  شهری  را  قم  شاید 
برنامه ریزی  یک  با  که  بوده  آب وهوایی  خوش  روستاهای 
و طبیعی  روستایی  مقاصد خوب گردشگری  از  می توانند 

شوند. تبدیل  کشور  در 
است  آفرین  اشتغال  و  پول ساز  صنعتی  گردشگری 
بتوان  اینکه  بدون  و  سرمایه  کمترین  با  می توان  که 
و  درآمدزایی  به  کنیم  وارد  لطمه ای  محیط زیست  به 

یافت. دست  پایدار  اقتصادی 
اخیر  سال  چند  در  که  نیست  پوشیده  برکسی   
و  شهری  پروژه  چندین  از  بهره برداری  با  قم  شهرداری 

است. رقم زده  را  خوبی  عملکرد  قم  در  تفریحی 
حوزه  در  باالیی  بسیار  ظرفیت های  قم  کالنشهر 
انسجام  نبود  به  توجه  با  متأسفانه  که  دارد  گردشگری 
گردشگری  حوزه  دست اندرکاران  بین  یکپارچگی  و 
از  درست  تعریف  عدم  سویی  از  و  شهری  مدیریت  و 
بایدوشاید  که  آن طور  است  نتوانسته  قم  در  گردشگری 
کنار  در  قم  شود؛  بهره مند  پول ساز  صنعت  این  از 
شهر  دومین  مشهد  و  شیراز  مانند  کالن شهرهایی 
وجود  با  اما  می رود  شمار  به  کشور  مذهبی  گردشگری 
بحران  از  بعد  به ویژه  قم  شهر  به  ورودی  زائر  باالی  حجم 
و  زائران  ماندگاری  حسرت  در  هنوزه  که  هنوز  کرونا 

می برد. سر  به  خود  گردشگران 
عدم توجه به حوزه گردشگری منجر به افول اقتصادی 
بوده  حالی  در  این  و  است  شده  شهری   ناپایداری  و 
در  تأثیرگذار  عوامل  از  شهری  مدیریت  مؤلفه های  که 
از  یکی  است؛  گردشگری  پایدار  توسعه  شاخص های 
پایدار  توسعه  به  دست یابی  برای  اساسی  شرط های 
برای  سازمان یافته  برنامه ریزی  نیازمند  گردشگری 

بهره برداری  با  قم  شهرداری  اخیرًا  است،  سطوح  تمام 
بوستان  پرندگان،  باغ  چون  هم  مهمی  پروژه های  از 
بوستان  طرح های  مجموعه  و  مقدس  دفاع  باغ موزه 
۱۰۰۰ هکتاری که در چندین فاز تعریف و فازهایی از آن 
گردشگری  رونق  در  سعی  است،  رسیده  بهره برداری  به 
شهری و هم چنین جذب و ماندگاری مسافر داشته است.
فضا  دهنده  تغییر  عامل  یک  شهری  گردشگری 
و  شهر  هر  برای  شناخته شده  زمان های  و  مکان ها  در 
استفاده  که  میزان  هر  می گردد،  محسوب  کالن شهری 
تسهیالت  خدمات،  امکانات،  و  فضا  این  از  گردشگران 
فضای  ساختار  و  فضا  باشد،  بیشتر  شهری  جاذبه های  و 

دارد. تمایل  بیشتر  گردشگری  سمت  به  شهری 
حوزه  در  خود  توانمندی های  همه  وجود  با  قم  شهر 
عدم  می شود  دیده  آن  در  نیز  ضعف هایی  گردشگری 
فضاهای  رشد  عدم  و  زائرسراها  نبود  مسافر،  ماندگاری 
تعریفی  نبود  و  گردشگری  ظرفیت های  با  همسو  تفریحی 
گردشگری  میله های  پشت  که  گردشگری  از  درست 
باید  که  است  چالش هایی  زندانی شده  و  محصور  مذهبی 

کنند. توجه  آن  به  مسئوالن 
گردشگری  رونق  و  ماندگاری  در  که  شهری  پروژه های 

دارد تأثیر  شهری 
فرهنگی،  سازمان  زائرین  امور  و  گردشگری  مدیر 
اجتماعی و ورزشی شهرداری قم در گفت وگویی با اشاره 
به نقش مدیریت شهری در رونق گردشگری قم می گوید: 
ماندگاری  و  رونق  به  قم  شهرداری  اخیر  سال  چند  طی 
امر  این  برای  و  است  داشته  ویژه ای  توجه  قم  در  مسافر 
بهره برداری  مورد  را  تفریحی  و  شهری  خوب  پروژه های 
هم چنین  و  پرندگان  باغ  به  می توان  که  است  داده  قرار 
افتتاح فازهایی از پروژه هزار هکتاری و افزایش فضاهای 

کرد. اشاره  سبز 
تفریحی،  پروژه های  کنار  در  می افزاید:  نادری  حمید 
و  غیرهمسطح  تقاطع های  پروژه های  مانند  پروژه هایی 
توسعه  شهری،  زیباسازی  و  روشنایی ها  به  توجه  زیرگذر، 
شهر  چهره  اینکه  از  جدای  سردیس ها،  نصب  و  المان ها 
قم را تغییر داده در جذب گردشگران هم مؤثر بوده است.
پروژه هایی  افتتاح  با  هم  آینده  در  وی،  گفته  به 
بلندمدت  در  دیگری  پروژه های  و  منوریل  مترو،  مانند 
خواهیم  شهری  گردشگری  حوزه  در  خوبی  افق های  به 
شهری  مدیریت  سیاست  اینکه  به  توجه  با  اما  رسید، 
تمرکز  قم  در  ساعت   ۴۸ به  مسافران  ماندگاری  افزایش 
یک شب  به  تنها  را  ماندگاری  نتوانسته ایم  هنوز  و  شده 

دهیم. افزایش 
گردشگری  مدیریت  قم  اینکه  به  اشاره  با  نادری 
می کند:  عنوان  دارد،  عهده  بر  را  کشور  کالن شهرهای 
ازجمله  کشور  دیگر  کالن شهرهای  با  که  رایزنی هایی  با 
تورهای  است  قرار  گرفته،  صورت  یزد  و  مشهد  و  شیراز 
شهر  با  شهرها  این  بین  ارزان قیمت  سفرهای  و  یکپارچه 

کنیم. برگزار  قم 
فرهنگی،  سازمان  زائرین  امور  و  گردشگری  مدیر 
نیمه  در  می افزاید:  قم  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
با همکاری شهر مقدس مشهد  شعبان آتی هم قرار است 
ارزان قیمت  سفرهای  جمکران  مقدس  مسجد  بر  تمرکز  با 
رضا  امام  شهادت  با  نیز  مشهد  شهر  در  و  شود  مدیریت 
یابد  رونق  گردشگری  حوزه  در  شهری  همکاری های  )ع( 
که با رشد نهضت پارکینگ سازی که زمانی چالشی برای 
مسافران قم بود وضعیت گردشگری قم نیز روزبه روز بهتر 

شد. خواهد  مطلوب تر  و 
خوبی  اتفاقات  هم  هتل سازی  حوزه  در  وی،  گفته  به 
به  با توجه  و در شهر کهک که  در حال رقم خوردن است 
اقداماتی در زمینه قم گردی  آب وهوای مطلوبی که دارد 

در  و  شروع شده  گردی  بوم  مراکز  برای  مطالعاتی  طرح 
می شود. دیده  افق هایی  بلندمدت 

توسعه  سمت  به  قم  شهری  مدیریت  بلند  گام 
ی شگر د گر

قم  شهرداری  هکتاری  هزار  بوستان  پروژه  مدیر 
و  گردشگری  حوزه  در  شهری   مدیریت  می گوید: 
حسب   ۱۳۹۵ سال  از  زیارتی،  توریستی  جاذبه های 
ارائه طرح بوستان هزار هکتاری  دستور شهردار اقدام به 
پیوست  دارای  ۱۰۰۰هکتاری  پروژه  این  و  کرده  زائر 

می باشد. نیز  زیارتی  فرهنگی 
قم  شرقی  جنوب  در  زائر  هکتاری  هزار  بوستان 
–زیردست کوه  حدفاصل میدان مفید، کوه خضر نبی)ع( 
دوبرادران – تا باالدست مسجد مقدس جمکران واقع شده 

است.
مهدی هاشمی می افزاید: ابتدای آن طراحی و احداث 
اول  فاز  در  نبی)ع(  خضر  هکتاری   ۴۵ بوستان  باغ موزه 
۲۵ هکتار اجرا و در تابستان ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید 
و فاز دوم شامل نمازخانه، سرویس بهداشتی ،ساختمان 
مسیر  و  دوچرخه سواری  پیست  آب نماها،  اداری، 

است. شدن  تکمیل  حال  در  آن   ،  … تندرستی 
شهری  مدیری  دغدغه های  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
در  مرحله  درچند  مستمر  پیگیری های  و  قم  کالنشهر 
فازهای مختلف به بهره برداری رسیده است. باغ پرندگان 
باغ  بااعتباری   ۱۳۹۹ ماه  آبان  در  هکتار   ۱۱ مساحت  به 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و  تومان  میلیارد   ۳۰ بر 
7میلیارد  بالغ بر  آن  نگهداری  و  پرنده  تأمین  خصوص  در 
عموم  مورداستفاده   ۱۴۰۰ سال  ماه  آبان  از  که  تومان 

است. قرارگرفته  زائرین  و  مردم 
گیاه شناسی  باغ  طراحی  می کند:  اظهار  هاشمی 
 ) آب  ذخیره  منابع  دوبرادران)باالدست  کوه  جنب  در 
پیمانکار  به  واگذاری  حال  در  که  هکتار   ۱۶ مساحت  به 

می باشد. اجرا  جهت 
رونق  در  شهری  مدیریت  نقش  به  اشاره  با  وی 
گردشگری شهری عنوان می کند: پل طبیعت، حدفاصل 
آوینی  شهید  بلوار  روی  بر  خضر  بوستان  و  پرندگان  باغ 
که کلیه طراحی های آن در حال واگذاری به سرمایه گذار 
و  رونق  در  مهمی  نقش  می تواند  که  بوده  احداث  جهت 
► آنالین    پردیسان  کند./  ایفا  گردشگری  پایداری 

آگهی فقدان سند مالکیتآگهی فقدان سند مالکیت
آقای شهاب مرادی با ارائه دوبرگ استشهادیه شهود مصدق در دفترخانه 7۱ قم اعالم داشته که سند مالکیت 
ثبت قم در دفتر  واقع در بخش دو  از ششدانگ پالک ۲۵7۰/۱۲۲/۱۸۴ اصلی  به سه دانگ مشاع  مربوط 
۵۵۸ صفحه ۸۹ به نام وی ثبت و سند صادره مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را  نموه 
اند، لذا مراتب باستناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 
با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می 
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 ۱۵7۵۳(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 

دفتر   ۴۱۸ صفحه  در  قم   ۲ ثبت  بخش  در  واقع  اصلی   –  ۱۹۴۰/۱۰۱ ک  پال ششدانگ  از  سهم   ۱۰۵ مالکیت  سند 
سند  برابر   7۶۰۱۱ مسلسل  بشماره  مالکیت  سند  و  ثبت  قینرجه  هدایت  فرمان  نام  به   ۴۱۰۱۰ ثبت  ذیل   ۲۳۸
رای  مالک  جلیلی  حسین  طرف  از  سپس  است  شده  وتسلیم  صادر  قم   ۱7 دفتر   ۱۳۶۰/۰۹/۲۱  -۳۴۶۶۲ قطعی 
علت  به  مزبور  مالکیت  سند  است  گردیده  اعالم  هیات   ۱۴۰۱/۰۴/۰۳  –  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶7۶ شماره 
گردیده  مفقود  مذکور  مالکیت  سند  جایی  جابه  علت  به  که  است  گردیده  اعالم  است  گردیده  مفقود  جابجایی 
می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد  به  لذا  است، 
خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد 
رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس 
اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار 

   )۱۵7۵۴ الف  )م  شد.  خواهد 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی حجت آبادی 



دوشنبـه 25 مهر 1401/ شماره 2033 www.gooyeh-qom.com بین الملل7

ادامه مطلب در صفحه 8

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

نوسانات عبرت آموز!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 ، گفت  می  چیزی  بزرگتر  یک  وقتی  گذشته  های  زمان  در 
با آب طال می  را  همه به گوش می گرفتند و آن پند و نصیحت 
نوشتند. ) البته طال آن روز ها آنقدر نوسان نداشت و حتی روی 

نیز طال کوب می کردند و قس علی هذا...( را  جلد کتاب ها 
اصاًل یکی از خصایص و ویژگی های گذشتگان عبرت گرفتن 
شدید  خیلی  ایشان  قاطبه  و  بود  اتفاقیه  وقایع  و  حوادث  از 
عبرت  سر  به  سر  جهان   « که  بودند  باور  این  بر  قاطع  و  اللحن 
رخداد  و  وقایع  از  داشتند  سعی  همواره  و   » است  حکمت  و 
می  پر  گونه  این  را  فراغتشان  اوقات  حتی  و  بگیرند  عبرت  ها 
مردم  و  بودند  نشده  اختراع  تاریخ  ها  موقع  آن  البته  کردند. 
این  و  بگیرند  عبرت  اجتماعی  علوم  و  جغرافی  از  بودند  مجبور 
کار هم با دشواری هایی همراه بود! حتی اساتید دانشگاه نیز 
چندین  بر  عالوه  بایست  می  استادی  درجه  به  رسیدن  برای 
یاران  از   ... و  کتاب  چاپ   ،   ISI مقاالت  ارائه   ، تدریس  سال 
موضوع  همین  دهنده  نشان  بیت  این  که  گرفتند  می  عبرت 

شو!« استاد  بگیر  یاران  از  عبرت   « است 
عبرت  به  مبرم  نیاز  رغم  علی  جدید  قرن  و  سوم  هزاره  در 
گرفتن از سرگذشت دیگران ، به دالیل گوناگون نظیر باال رفتن 
سواد اطالعاتی مردم به واسطه فضای مجازی، واگیر دار بودن 
مدارک دانشگاهی ، عقل ُکل شدن مردم و چندین عامل ریز و 
درشت دیگر که در این مقال نمی گنجد ، مردم نسبت به عبرت 
قضیه  این  به  کمتر  و  شدند  تفاوت  بی  مختلف  وقایع  از  پذیری 
این رویکرد اجتماعی در کنترل  آنجا که  از  اما  توجه می کنند. 
 ، است  بخش  اثر  مدرن  های  شکنی  ساختار  و  ها  هنجاری  نا 
سنت  این  احیای  و  اندیشی  چاره  فکر  به  مسئولین  از  ای  پاره 
فرموده  اقتصاد  وزیر   91 سال  خیر  به  یادش  افتادند.  حسنه 

بود!« آموز  ارز عبرت  بازار  نوسانات   «  : بودند 
امور  به  مشغله  و  گرفتاری  همه  این  با  مسئوالن  اینکه 
و  تشکر  بسی  جای  دارند  ویژه  توجه  هم  اجتماعی  و  فرهنگی 
ما در درک کنه  اوقات  و خدا قوت دارد. فقط گاهی  قدر دانی 
و ذات این جمالت دچار ثقل هاضمه می شویم که صد در صد 
است  بنده  اطالعاتی  سواد  بودن  پائین  و  دانش  ِقّلت  علت  به 
حسابی  مرد   ( است  نقص  بی  و  کامل  مسئوالن  سخنان  وگرنه 
این همه دانشگاه دولتی و غیر دولتی و آزاد و پیام نور و ... تو 
به  بیل   ، بشه  حالیت  وزیر  های  صحبت  تا  بخون  درس  برو  هم 

وا...( نخورده!  کمرت 
این  شویم  نمی  متوجه  ما  اوقات  گاهی  تعارف  بدون  اما 
نوسانات و حکایات برای چه کسی عبرت آموز است برای مردم 
می  مصوب  بخشنامه  و  قانون  یک  روز  هر  اینکه  مسئولین.  یا 
یا  نفر اصرار می کند در بورس سرمایه گذاری کنید  شود، یک 
فعاًل خانه و خودرو و هویج و سیر و ... نخرید، مردم باید عبرت 
تا عبرت شود الیعلمون  بگیرند و مراقب باشند ضرر نکنند »که 
شان  اظهارنظرات  و  ها  بخشنامه  صدور  در  که  مسئولین  یا  را« 
دقت کنند و همه جوانب کار را در نظر بگیرند. تا نظر شما چه 

باشد؟  

ر ـُ َتَلنگ

آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  اصلی   ۱۰۸7۰ از  فرعی   ۴۰۶ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
که    ۳۵ پالک   – راست  سمت  اول  فرعی   7 کوچه  محمودنژاد-  شهید  بلوار  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش 
بنام محمد رضا دهقانی    فرزند ابوالقاسم می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون 
مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰7/۲۳   -  ۱/77۲۰ نامبرده  کتبی  تقاضای 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در 
ماده  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود 
گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   7۳/۲/۲۵ مصوب 

 )۱۵۶۹۶ الف  )م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم 
 ۱۴۰۱/۰7/۲۵ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

۱۰۸7۳ اصلی واقع در بخش  از  ۲7  فرعی  به  پالک  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
می  جعفر  فرزند  گوگانی     شیرین  بنام  که     ۴۲ پالک   -۳۱ کوچه   – جمهوری  بلوار  اراضی  قم  ثبت  یک 
باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده 
 ۱۴۰۱/۰7/۲۱   -  ۱/7۶۳۵ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵
۱۲ صبح در محل وقوع  ۸ الی  ۱۴۰۱/۰۸/۲۲  ساعت  تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 
آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک 
تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها 
پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس 
از تسلیم  7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )۱۵۶۹۵ الف  )م  نماید./  ارائه 
 ۱۴۰۱/۰7/۲۵ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

بخش  در  واقع  ۳۲اصلی  از  فرعی    ۶۴ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
آستان  بنام  که  بهداری    مقابل   – جنابان  شهید  خیابان  سراجه-  روستای   – قنوات  اراضی  قم  ثبت  چهار 
مقدس حضرت معصومه )س(    فرزند- می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  عدم حضور  نیامده از 
 ۱/7۸۳۰ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی 
الی   ۸/۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴  ساعت  روز سه شنبه مورخ  در  تحدیدحدود پالک مذکور   ۱۴۰۱/۰7/۲۱   -
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مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

نیویورک تایمز 

● آیا جهان در مسیر ضد تورم قرارگرفت ؟   ●
آیا اقتصاد جهانی که با نرخ  بهره پایین عادت کرده، قادر به تحمل فشار نرخ های مثبت می باشد؟ 

گزارشی  در  نیویورک تایمز  روزنامه      ◄
استاد  و  اقتصادی  مورخ  توز  آدام  نوشته 
ضدتورم  جدید  روند  به  کلمبیا  دانشگاه 

است. پرداخته  جهان  اقتصاد  در 
آمده  گزارش  این  از  بخش هایی  در 

: ست ا
بهبود  سایه  زیر  گذشته  ماه های  در 
کووید،  شوک  از  ناشی  اقتصادی  سریع 
تورمی  موج  بزرگ ترین  شاهد  دنیا 
این  به   1980 دهه  اوایل  از  جهانی- 
آن،  به  واکنش  در  که  اتفاقی  بود.  سو- 
 2021 تابستان  در  مرکزی  بانک های 
که  کردند-  بهره  نرخ  افزایش  به  شروع 
بعدتر،  بود.  برزیل  هم  مسیر  این  پیشتاز 
به  هم  فدرال رزرو   ،2022 سال  اوایل  در 
بر  جهانی  اثر  یک  و  شد  ملحق  روند  این 
این  حاصل  که  اتفاقی  گذاشت.  اقتصاد 
حرکتی  فدرال رزرو  وقتی  که  بود  واقعیت 
سایر  می کند،  دالر  تقویت  راستای  در 
بهره  نرخ  یا  می شوند  ناچار  نیز  کشورها 
شدید  کاهش  با  یا  دهند،  افزایش  را  خود 
که  شوند-  مواجه  ملی شان  پول  ارزش 

می دهد. افزایش  را  تورم  هم  همین 
را  آشنا  کلی  طرح  یک  که  الگو  این 
گستره  در  بار  این  اما،  می کند،  دنبال 
در  است.  درآمده  اجرا  به  وسیع تری 
جامع ترین  شاهد  حاضر  حال  در  واقع 
پولی  سیاست های  سختگیرانه ترین  و 
را  آن  شبیه  تاکنون  جهان  که  هستیم 
لحظات  از  یکی  است.  کرده  مشاهده 
تاریخ سازی که می توان آن را نقطه پایانی 
دهه  از  که  نامید-  شدن  جهانی  عصر  بر 
اتخاذ  و  تورم  به کاهش  این سو  به   1990
توسط  پولی  انبساطی  سیاست های 
روند  بود.  شده  منجر  مرکزی  بانک های 
جهانی  مقیاس  در  را  تعادل  این  اما  فعلی 

است. داده  قرار  تغییر  آستانه  در 
چرخه  این  پیامدهای  پیش بینی  البته 
به هر حال  است.  ضدتورم جهانی دشوار 
انجام  مقیاس  این  در  اتفاق  این  هیچ گاه 

نیست  مشخص  بنابراین  و  است  نشده 
ملموس  کاهش  به  منجر  روند  این  آیا  که 
به  نه؟  یا  شد  خواهد  تورم  محسوس  و 
ضدتورم  زیاد  احتمال  به  که  خصوص 
می تواند خطر یک رکود اقتصادی جهانی 
در  رکودی هم  افزایش دهد- که چنین  را 
مسکن،  بازار  می تواند  بدبینانه  نگاهی 
را ورشکست کرده  و دولت ها  کسب وکارها 
جهان  سراسر  در  را  نفر  میلیون  صدها  و 
دهد. قرار  پریشانی  و  بیکاری  آستانه  در 
بدبینانه؛  سناریوی  این  سایه  در 
سه  این  به  توجه  با  باید  تصمیم گیران 
از  آیا  بپردازند:  سیاست گذاری  به  پرسش 
عنوان  به  می توان  بهره  نرخ های  افزایش 
ابزاری برای ایجاد نوعی تعادل اقتصادی 
بانک های  آیا  برد؟  بهره  فعلی  شرایط  در 
نرخ  یک  انتخاب  به  می توانند  مرکزی 
کاهش  به  هم  که  بپردازند-  مناسب  بهره 
را  اقتصاد  که  این  هم  و  کند  کمک  تورم 
و  وام  بر  مبتنی  اقتصاد  آیا  و  نکند؟  خفه 
جدی  افزایش  از  می تواند  جهان  بدهی 
نرخ بهره به رهبری فدرال رزرو جان سالم 

ببرد؟ در  به 
نقاط  بیشتر  در  تورم  افزایشی  روند 
کمبودهای  و  تنگناها  از  ناشی  جهان 
کاالها-  تامین  زنجیره  در  شده  ایجاد 
قیمتی  شوک های  و  کرونا-  با  مرتبط 
بهره،  نرخ  افزایش  با  است.  بوده  انرژی 
بازار  وارد  بیشتری  ریزتراشه های  یا  گاز 
روندی  شاهد  اتفاقَا  بلکه  شد،  نخواهد 
حقیقت  در  بود.  خواهیم  برعکس  کاماَل 
کاهش سرمایه گذاری باعث محدود شدن 
آتی  عرضه  آن  تبع  به  و  آینده  ظرفیت 
هست  هم  دلیل  همین  به  شد.  خواهد 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  از  بعضی  در  که 
مرکزی  بانک  توسط  بهره  نرخ  افزایش 
گاز  و  برق  قیمت  در  محدودیت  ایجاد  با 
حاصل  اطمینان  تا  است  شده  همراه 
نخواهد  گسترده  و  ریشه دار  تورم  که  شود 
در  نیز  فدرال رزرو  اصلی  نگرانی  این  شد. 

هست. حاضر  حال 
اولیه  ابزار  که  قیمت  مهار  حال  این  با 
شدن  کند  به  می تواند  است،  فدرال رزرو 
منجر  کار  بازار  کسادی  و  رکود  و  اقتصاد 
بیشتر  بیکاری  به  نیز  این  که  شود- 

شد. خواهد  منتهی 
اگر  حتی  مناسب  بهره  نرخ  انتخاب 
انجام  اقتصاد  یک  برای  فقط  باشد  قرار 
در  است.  سخت  کافی  اندازه  به  گیرد، 
همگی  همسایه  کشورهای  اگر  میان  این 
کار  دهند،  افزایش  را  خود  بهره  نرخ 
شرایطی  چنین  در  می شود.  دشوارتر 
را  بهره  مناسب  نرخ  می توان  چگونه 
مرکزی  بانک  که  زمانی  کرد؟  انتخاب 
راه  از  یکی  می دهد،  افزایش  را  بهره  نرخ 
است.  پول  ارزش  افزایش  تورم  مهار  های 
سرمایه گذاری  جذب  باعث  باال  بهره  نرخ 
خود  نوبه  به  هم  آن  و  می شود  خارجی 
در  می شود.  موجب  را  ارز  نرخ  افزایش 

و  ارزان تر  را  واردات  قوی تر،  ارز  واقع 
سیاست  یک  این  می کند.  کمتر  را  تورم 

است. کالسیک 

افزایش قدرت دالر- که در سال 2022 
باعث  که  این  با  هستیم-  آن  شاهد  نیز 
ولی  شود،  ارزان تر  آمریکا  واردات  شده 
نیز  را  اتفاق در عین حال قیمت نفت  این 
را  نفت  قیمت  که  دیگری  کشورهای  برای 
داده  افزایش  می کنند،  پرداخت  دالر  به 
وارداتی،  تورم  این  به  واکنش  در  است. 
نیز  کشورها  دیگر  مرکزی  بانک های  برای 
باقی  بهره  نرخ های  افزایش  جز  گزینه ای 
باطل  دور  یک  امر  این  که  نمی ماند- 
غیر  روند  یک  می آورد.  وجود  به  مداوم 
نهایت  در  می تواند  که  پیش بینی-  قابل 
حد  از  باالتر  سطوحی  به  را  بهره  نرخ 

برساند. تصور 
و  ترسناک  تاثیر  تنها  البته  این 
جهانی  ضدتورم  اولین  این  نگران کننده 
ارز  نرخ  به  تنها  نه  کاال  قیمت  نیست. 
بازارهای  به تعادل عرضه و تقاضا در  بلکه 
حال  هر  به  دارد.  بستگی  جهانی  و  ملی 

در  که  گرفت  نادیده  را  واقعیت  این  نباید 
کرونا،  از  بعد  اقتصادی  بهبودی  جریان 
تقاضا  افزایش  دلیل  به  تنها  آمریکا  تورم 

و  کمبودها  بلکه  نبود،  متحده  ایاالت  در 
در  نیز  چین  در  تامین  زنجیره  تنگناهای 

داشت. دخالت  تورم  این 
روندی  شاهد  اما  حاضر  حال  در 
افزایش نرخ بهره توسط  برعکس هستیم. 
این  تاثیر  مرکزی،  بانک های  از  بسیاری 
خود  اقتصاد  کاهش  به  فقط  را  تصمیم 
این  بلکه  نمی کند.  معطوف  بانک ها  آن 
برای  را  عرضه  و  تقاضا  توازن  تصمیم 
نوعی  می تواند  و  می دهد  تغییر  نیز  بقیه 
البته  که  کند-  ایجاد  جهانی  سرریز  تأثیر 
را  آن  بزرگی  میزان  دقت  به  نمی توان 

زد. حدس 
ناشناخته  موضوعات  میان  این  در 
مثال  عنوان  به  دارد.  وجود  نیز  دیگری 
مناسب  بهره  نرخ   روی  بتوان  اگر  حتی 
با  جهانی-  اقتصاد  تورم  کاهش  برای 
مشخص  اما  کرد،  توافق  هزینه-  حداقل 
به  که  جهانی  اقتصاد  آیا  که  نیست 

کرده،  عادت  پایین  بسیار  بهره  نرخ های 
مثبت  نرخ های  فشار  تحمل  به  قادر 

► شفقنا      / بود؟  خواهد 

لیبرالیسِم  گفت:  اروپا  مسائل  کارشناس      ◄
و  مدل ها  به  وابسته  بریتانیا  بر  حاکم  اقتصادی 
نظام  کنونی  وضعیت  و  است  بین المللی  نرخ های 
کردن  عملی  در  را  کشور  این  نخست وزیر  بین الملل 

است. گذاشته  ناکام  وعده هایش 
به  با اشاره  اروپا  »مرتضی مکی« کارشناس مسائل 
کنار  و  بریتانیا  نخست وزیر  برای  آمده  پیش  مشکالت 
با  گفت وگو  در  کشور  این  دارایی  وزیر  شدن  گذاشته 
باید توجه داشت که  ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز 
بریتانیا  به نخست وزیری  تراس در شرایط سختی  لیز 
جانسون  بروس  کنارگیری  هم  آن  مبدأ  که  رسید 
حزب  آنکه  برای  بریتانیا  پیشین  نخست وزیر  بود. 
و  نشود  کشیده  چالش  به  این  از  بیش  محافظه کار 
بیش  متعدد  پرونده های  افشای  دلیل  به  جایگاهش 
بهتر  که  رسید  نتیجه  این  به  نیفتد،  خطر  به  این  از 
ما  نهایت  در  کند.  کنار گیری  نخست وزیری  از  است 
نخست وزیر  عنوان  به  تراس  لیز  که  بودیم  آن  شاهد 
جدید بریتانیا انتخاب شد و به همین دلیل باید گفت 
از  فرار  نوعی  محافظه کار  حزب  توسط  او  انتخاب  که 
احوال  و  اوضاع  بتوانند  که  می آمد  حساب  به  بحران 
بحران  سرایت   از  و  دارند  نگه  حد  همین  را  سیاسی 

کنند. جلوگیری 
وی ادامه داد: در نهایت تراس با طرح بسته نجات 
آمد  کار  روی  بریتانیا  مالیات های  کاهش  و  اقتصادی 

اما اوضاع و احوال نشان می دهد که وضعیت برای او 
چندان مناسب و عادی نیست؛ چراکه کسری بودجه، 
روز  راستا  این  در  می دهد.  آزار  را  بریتانیا  دولت  و  او 
جمعه شاهد آن بودیم که وزیر دارایی بریتانیا که تنها 
توسط  بود  کرده  شروع  را  فعالیتش  پیش  هفته  شش 
خارجه  وزیر  هانت،  جرمی  و  شد  برکنار  تراس  لیز 

سابق این کشور به جای او سکان وزارت دارایی را در 
را کنار بحران هایی مانند  این تغییر  اگر  دست گرفت. 
بحران انرژی برآمده از جنگ اوکراین و تورم در سطح 
جهانی قرار دهیم، به وضوح می بینیم که نخست وزیر 

سیاسی  نامطلوب  وضعیت  یک  در  هم اکنون  بریتانیا 
به سر می برد.

از  جدا  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
توجه  باید  بریتانیا  امور  اداره  در  تراس  لیز  شخصیت 
تحویل  را  ُپست  این  حساس  برهه  یک  در  او  که  کرد 
نظامی  کمک های  که  است  این  واقعیت  است.  گرفته 
کنار  در  لندن  ایستادن  و  اوکراین  به  بریتانیا  مالی  و 
از  مخرب  میراث  یک  مسکو  با  مقابله  برای  واشنگتن 
این  از  فارغ  داد.  تراس  لیز  تحویل  را  جانسون  زمان 
تورمی  تاثیر  بود که همین کمک ها  باید متوجه  ماجرا 
و طرح  بریتانیا  فعلی  کابینه نخست وزیر  بر  را  خودش 
بحرانی  به حدی  اوضاع  و  است  او گذاشته  اقتصادی 
صورت  به  را  کابینه اش  دارایی  وزیر  او   که  شده 
یک طرفه برکنار کرد و حواشی زیادی را به وجود آورد. 
مالیات  کاهش  راهبرد  بود  متوجه  باید  دیگر  سوی  از 
به شمار  کارگر  اساسًا سیاست کالن حزب  بریتانیا  در 
این موضوعی است که  و  نه حزب محافظه کار  می رود 

شود. درک  بریتانیا  سیاسی  ادبیات  در  باید 
برای  تراس  لیز  وعده  و  سیاست  به  اشاره  با  مکی 
زمان  در  بریتانیا  اقتصاد  به  دادن  سامان  و  سر 
در  فعلی  نخست وزیر  نظرم  به  کرد:   تصریح  انتخابات 
این  ۱۰ شود  زمانی که قصد داشت وارد خانه شماره 
شعار را مطرح کرد تا بتواند جناح چپ محافظه کاران 
سمت  به  را  کارگر  حزب  انشعابی های  انضمام  به 

عملیاتی  اما  شد  هم  موفق  اتفاقًا  که  کند  جذب  خود 
نظام  فعلی  شرایط  در  هم  آن  بزرگ  وعده  این  کردن 
بدهی های  و  شده  روبه رو  مشکل  با  حاال  بین الملل 
یک  و  شده  انباشت  مشکالت  این  روی  هم  خارجی 
این  است.  داده  شکل  را  وجهی  چند  و  آشکار  تضاد 
نگران  حدی  تا  را  بریتانیا  وزیر  نخست  حاال  چالش ها 
که  کردند  اعالم  لندن  در  واقع  رسانه های  که  کرده 
دقیقه  هشت  حدودًا  جمعه  روز  در  او  خبری  نشست 
خبرنگاران  سواالت  به  پاسخ  از  و  انجامیده  طول  به 

است. زده  باز  سر 
این  موازات  به  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
در  تورم  و  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  وضعیت 
لیز  سیاسی  چهره  و  جایگاه  تخریب  موجب  بریتانیا 
و  است  شده  کشور  این  شهروندان  میان  در  تراس 
دارایی  وزیر  عنوان  به  را  هانت  جرمی  او  هم اکنون 
دهد.  سامان  و  سر  را  اوضاع  بتواند  تا  کرده  انتخاب 
هانت  جرمی  نمی کنم  فکر  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
بتواند کاری از پیش ببرد؛ چراکه لیبرالیسِم اقتصادی 
وابسته  غربی،  دولت های  سایر  یا  کشور  این  بر  حاکم 
به مدل  ها و نرخ های بین المللی است و هرگونه نوسان 
از  پذیرفتن  تاثیر  و  شدن  دگرگون  باعث  تعادل  عدم  و 
حاضر  حال  در  که  می شود  جهانی  سیاست های  آن 
مشاهده  را  موضوع  این  می توان  وضوح  به  لندن  در 

► کرد.   

چین  کمونیست  حزب  ملی  کنگره  بیستمین      ◄
می شود افتتاح  پکن  در  اکتبر   ۱۶ یکشنبه 

به گزارش بی.بی.سی، از اول اکتبر سال ۱۹۴۹ اداره 
است.  بوده  کشور  این  کمونیست  حزب  دست  در  چین 
نقش رهبری این حزب در قانون اساسی چین منظور شده 
و حزب کمونیست دولت، پلیس و ارتش را کنترل می کند.

 حزب کمونیست چین که حدود ۹۰ میلیون عضو دارد، 

در  و  )پولیت بورو(  سیاسی  دفتر  که  است  هرمی  شکل  به 
جینپینگ  شی  حاضر  حال  در  که  جمهور  رئیس  نهایت 

این هرم قرار دارد. است، در رأس 
ولی  است،  خلق-  ملی  کنگره  پارلمان-  دارای  چین 
رهبری  که  تصمیم هایی  تصویب  به  است  محدود  نقشش 

است. کرده  اتخاد  حزب 
هرمی که از رأس کنترل می شود

حزب  عضو  چین  جمعیت  درصد  هفت  به  نزدیک 
کشور  این  در  موفقیت  اساسی  هستند-شرط  کمونیست 
در  حتی  و  بازرگانی  یا  سیاست  دنیای  در  موفقیت  از  اعم 
وفادار  عضو  یک  باید  شخص  که  است  این  هنری  دنیای 

باشد. کمونیست  حزب 
مانند  میلیاردرهایی  از  می توان  افراد  این  جمله  از 
و  ژنگفی، صاحب هوآوی  و رن  بابا  ما، صاحب علی  جک 

برد.   نام  بیگبین  فنگ  چون  هنرپیشه ای 
مذهبی  و  عقیدتی  مخالفت های  کمونیست،  حزب 
باشد  مخالف  واقعا  که  حزبی  هیچ  به  نمی کند.  تحمل  را 
خطر  با  دولت  از  منتقدان  و  نمی شود  داده  فعالیت  اجازه 

مواجهند. آزار  و  اذیت  و  تعقیب 
نوبه  به  که  را  مرکزی  کمیته  اعضای  حزب،  ملی  کنگره 
خود وظیفه اش انتخاب اعضای دفتر سیاسی حزب است، 

می کند. انتخاب 
سیاسی  دفتر  و  مرکزی  کمیته  عضو  که  کسانی  باره  در 
و  می شود  گرفته  تصمیم  قبل  از  شد  خواهند  حزب 

است. حزب  سیاسی  دفتر  دست  در  واقعی  اختیارات 
چین  جمهور  رئیس  جینپینگ،  شی  حاضر  حال  در 
حزب   ۲۰۱۸ سال  اوایل  در  دارد.  قرار  رهبری  صدر  در 

محدود  چین  کمونیست 

مکی در گفت وگو یی مطرح کرد:

● تاثیر تورمی  کمک های نظامی و مالی بریتانیا به اوکراین وزیر دارایی  را برکنار کرد    ●

قدرت حزب کمونیست چین که 90 میلیون عضو دارد، به شکل هرمی است 

● دفتر سیاسی، در رأس هرم قدرت در چین     ●
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● چرا قیمت مسکن در قم سر به فلک کشید؟     ●
افزایش  علل  بررسی  به  قم  امالک  کارشناس      ◄

پرداخت. قم  مناطق  از  برخی  در  مسکن  قیمت 
یک  های  دغدغده  ترین  اصلی  جز  مسکن  مسئله 
خانواده است که در سال های اخیر این دغدغه برای 
بسیاری از خانواده ها تبدیل به بحران شده است.  در 
سال های اخیر افزایش صعودی و سر سام آور مسکن 
قبل  های  سال  در  که  قم  استان  مناطق  از  برخی  در 
به  خانواده ها  امید  آخرین  و  داشتند  مناسب  قیمتی 
ویژه جوانان برای خانه دار شدن بودند سبب شده است 

شود. تبدیل  ناامیدی  به  ها  خانواده  امید  آخرین 
افزایش قیمت در مناطقی مانند پردیسان و نیروگاه 
در قم در حالی رخ داده است که افزایش آن متناسب 
رشد  و  است  نبوده  مناطق  سایر  در  قیمت  افزایش  با 
تصاعدی که در آن ها را رخ داده است باعث شده است 

با سایر مناطق قم پیدا کنند. قیمتی تقریبًا یکسان 
با  گفت وگویی  داد  رخ  این  علل  بررسی  برای 

داشتیم: حوزه  این  کارشناسان 
حقوقی  و  فنی  کارشناس  موسایی،  حاجی  امیر 
کرد:  عنوان  ایسنا  با  گفتگو  در  قم  و  تهران  امالِک 
مناطقی  برای  قم  استان  در  قیمت  افزایش  بیشترین 
برای  مثاًل  داشتند؛  را  تقاضا  بیشترین  که  است  بوده 
هستند  نشین  لوکس  که  چهار،  منطقه  از  بخشی 
مانند  مناطقی  اما  داشتیم؛  درصدی   ۲۰ افزایش 
پردیسان و اطراف قم به دلیل اینکه متقاضِی بیشتری 

داشته است. هم  را  رشد  بیشترین  دارد، 
وی با بیان اینکه برخی از مناطق تا 7۰ درصد رشد 
داشته اند، اظهار کرد: واحد آپارتمانی که در پردیسان 
ارزیابی  تومان  میلیون   ۸ تا   7 متری  گذشته،  سال  در 
می شد در سال ۱۴۰۱ تا متری ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان 

معامله شده و این در حالی است که تا قبل از افزایش 
تا   ۱۰ بین  انسجام  و  جمهوری  در   ۱۴۰۱ سال  قیمت 
این یک  و  فروش داشته ایم  و  تومان خرید  میلیون   ۱۲

ست. فاجعه 
یک  رهن  پردیسان،  در  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
است  تومان  میلیون   ۱۵۰ تا   ۱۰۰ بین  آپارتمان  واحد 
تومان می توان   ۱۵۰ با  آباد هم  زنبیل  در  که  در حالی 
آپارتمان معمولی در مجتمع رهن کرد و این نابسامانی 
و تضادی که در بازار مسکن حاکم شده غیرقابل هضم 

است.
از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  امالک،  کارشناس  این 
داد:  ادامه  است،  متقاضی  قیمت،  افزایش  علت های 
باعث  قم  شهرک های  و  شهرها  برای  بیشتر  متقاضی 
شده است قیمت  در این مناطق با امالک داخل شهر 
در  مثال  طور  به  بگیرند؛  قرار  قیمتی،  سطِح  یک  در 
با یک ملک  یا کهک امالکی را داریم که  شهر جعفریه 

می کند. برابری  قم،  شهر  در 
وی با اشاره به اینکه این امر سبب می شود اتحادیه 
مربوطه نتواند مدیریت درستی انجام دهد، بیان کرد: 
با  تا  کند  پیدا  ورود  امر  این  به  قضایی  معاونت  باید 
کمک کانون و مرکز کارشناسان برای ارزیابی و اتحادیه 
معامالت  وظایفش،  شرح  اعظِم  بخش  در  که  امالک 
تا  کند،  یابی  عارضه  تخصصی  طور  به  است  امالک 
بازار ملک و قیمت ها کنترل گردد و هر ملک به ارزش 
و کارشناسی خودش قیمت گذاری شود نه متقاضی و 

بازی.... سیاه 
موسایی در رابطه با دیگر عوامل رشد امالک در قم 
عنوان کرد: کسانی که در فروش، ارزیابی و کارشناسی 
متأسفانه  هستند،  ذی نفع  قم  مستغالت  و  امالک 

در  که  فردی  مثاًل  هستند؛  هم  امر  این  مسئولین  از 
منطقه  در  دارد،  مسئولیت  قم  استان  امالک  اتحادیه 
پردیسان خرید و فروش می کند و در دفتری گمنام نیز 
تولید  یعنی  این  و  می کند  شراکت  پنهانی  صورت  به 

اشکال.
به  تورمی  وقتی  کرد:  تأکید  قم  امالک  کارشناس 
این  در  مسئولیت  که  شخصی  می شود،  حاکم  بازار 
شخصی  نفع  برای  ها  تورم  این  از  نباید  دارد،  حوزه 
ترین  فعال  کننده  و  این مهم ترین  و  استقبال کند  اش 

است....! تقاضا  و  عرضه  در  مریضی 
وی دومین دلیل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را 
از افراد عالوه بر  مالکان دانست و تصریح کرد: برخی 
ملکی که در آن ساکن هستند یک یا دو واحد آپارتمانی 
کنار گذاشته اند و زمانی که تصمیم فروش می گیرند و 
امالک  دفتر  می کند،  اعالم  امالک  معامالت  بنگاه  به 
برای اینکه به حق العمل بیشتری برسد به این افزایش 

قیمت تن می دهد.
افزایش  دیگر  دلیل  را  تجربه  بی  دالل های  موسایی 
قیمت دانست و بیان کرد: دالل کسی است که واسطه 
گری می کند و  یا مالی را می خرد و به مصرف کننده 
ترین،  معنوی  و  ترین  ارزش  با  باید  پس  فروشد؛  می 
بخواهد  اینکه  نه  باشد،  داشته  معامله  برای  را  داللت 
قیمت  بیشترین  به  و  بخرد  قیمت  کمترین  به  را  مال 
بفروشد؛ زیرا این داللی نیست، تقلب است و متقلبین 
مسکن  افزایش  باعث  که  هستند  عواملی  از  یکی  هم 

می شوند.
دلیل  داد:  ادامه  امالک  حقوقی  و  فنی  کارشناس 
به  فرد  یک  وقتی  است؛  ساختمانی  مصالح  بعدی 
ملک  که  ندارد  دلیلی  می خرد  را  مصالح  امروز  قیمت 

با قیمت مصالِح سال  را  اجاره(  و  یا منافع ملک )رهن 
دهد. انتقال  گذشته 

مهم ترین  از  را  دالالن  و  مالکان  استفاده  سو  وی 
اینکه  جای  به  افراد  این  کرد:  اضافه  و  دانست  دالیل 
مسکن  بازار  در  متاسفانه  که  معنوی  هوای  و  حال  به 
می زنند  دامن  بازی  سیاه  به  بدهند  تن  نیست،  حاکم 
که  است  گونه  این  و  بفروشند  قیمت  بیشترین  به  تا 
شکل  مستغالت  و  امالک  از  غیرواقعی  ویترین  یک 

می گیرد.
ریتم  مطابق  اینکه  بیاِن  با  امالک  کارشناس  این 
کاهش  شاهد  زمستان  و  پاییز  در  مسکن،  اقتصاد 
قیمت هستیم و در بهمن و اسفند قیمت ها ۱۵ تا ۲۰ 
این  کرد:  تصریح  می کند،  پیدا  افزایش  مجدد  درصد 
قبل  به  بلکه  نیست  دیروز  و  االن  برای  اقتصادی  ریتم 
از  انقالب اسالمی و سال ۱۳۵۰ مربوط است و تا یک 
خود  راه  مسموم  رواِل  همان  به  نشود  درست  جراحی 
تر  را غنی  و غنی  تر  فقیر  را  فقیر  و  را طی خواهد کرد 

کرد. خواهد 
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
و  فرد  هر  حق  نیاز،  با  متناسب  مسکن  داشتن  ایران؛ 
خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرای 

این اصل را فراهم کند.
اگر چه دولت برای عمل به این اصل قانون اساسی 
تا  است  گرفته  پیش  در  را  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
توانایی تهیه مسکن ندارند را خانه دار کند  قشری که 
است؛  اهمیت  حائز  نیز  امالک  بازار  قیمت  کنترل  اما 
زیرا در شرایطی که قیمت ها کنترل نشود دولت مجبور 
است هر ساله بخشی از بودجه و انرژی خود را صرف 

► ساخت مسکن ارزان قیمت کند.    

قانون اشتغال 
مددجویان بهزیستی در قم 

اجرایی نمی شود

قانون،  اساس  بر  گفت:  قم  بهزیستی  کل  اداره  توان بخشی  معاون 
معلوالن  به  را  اشتغال  سهم  از  درصد  سه  باید  اجرایی  دستگاه های 
رعایت  قم  اجرایی  دستگاه های  در  قانون  این  که  دهند  اختصاص 

. د نمی شو
قانون  اجرای  درصورت  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  علیزاده  مصطفی 
اشتغال سه درصد در دستگاه های اجرایی بسیاری از معلوالن استان 

شد. خواهند  شاغل  نابینایان  به ویژه 
معلوالن  اشتغال  برای  اجرایی  بازوی  بهزیستی  این که  بیان  با  وی 
رعایت  را  سهمیه  اجرایی  دستگاه های  متاسفانه  کرد:  اضافه  ندارد، 
قانون  این  نمودن  اجرا  به  موظف  را  آن ها  نیز  دولت  و  نمی کنند 

. نمی کند
به  موظف  اجرایی  دستگاه های  این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
باالدستی  دستگاه های  است  شایسته  نشده اند،  قانون  این  اجرای 

نمایند. بررسی  را  قانون  این  اجرای  عدم  علت 
بهزیستی  با  هم نوا  باید  اجرایی  دستگاه های  کرد:  تاکید  علیزاده 

شود. فراهم  مددجویان  اشتغال  تا  کنند  کمک 
هزینه  گفت:  نابینایان،  جهانی  روز  مهر   ۲۳ به   اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  می شود  پرداخت  دکتری  مقطع  در  حتی  نابینایان  تمام  تحصیل 

باشد. نشده  پرداخت  تحصیلش  هزینه  که  نیست  نابینایی  هیچ 
نابینایان  ازدواج  برای  کرد:  اضافه  همچنین  قم  بهزیستی  معاون 
که  قم  استان  ساکن  نابینایان  تمام  و  شده  گرفته  نظر  در  مبلغی 

کرده اند. دریافت  را  هدیه  این  باشد  کامل  آنها  مدارک 
۲۱ هزار معلول در استان قم زندگی می کنند.

توزیع 9000 تن آسفالت در 
معابر پردیسان قم در 6ماهه 

نخست سال 1۴01

مدیر منطقه هشت شهرداری قم از توزیع 9 هزار تن آسفالت در معابر 
ریالی  میلیارد   126 اعتبار  با  جاری  سال  نخست  6ماهه  در  پردیسان 

خبر داد.
محمدحسین  قم،  شهرداری  هشت  منطقه  خبر  واحد  گزارش  به 
برای  هشت  منطقه  در  انجام شده  تالش های  به  اشاره  با  علی اکبری 
تالش  و  پیگیری  با  داشت:  اظهار  منطقه  سطح  در  آسفالت  توزیع 
در  آسفالت  تن  هزار   ۹ نخست سال مجموعًا  در شش ماهه  همکاران، 

است. توزیع شده  منطقه  معابر  سطح 
روکش  برای  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
معاونت  توسط  آسفالت  تن  چهارصد  هزارو   ۸ حدودًا  معابر  آسفالت 
۶۰۰ تن نیز جهت ترمیم  بنایی منطقه استفاده شده است و  امور زیر 

است. توزیع شده  منطقه  سطح  در  لکه گیری  و 
کرد:  ابراز  زمانی  دوره  این  در  شده  آسفالت  معابر  به  اشاره  با  وی 
موتلفه،  خیابان  استقالل،  خیابان  ابوطالب،  بلوار  مانند  معابری 
معابری  ازجمله  غدیر  بلوار  از  قسمتی  و  زاگرس  خیابان  فرعی های 

است. انجام شده  آن  در  آسفالت  روکش  که  هستند 
را  سال  نخست  شش ماهه  در  آسفالت  اجرای  هزینه  علی اکبری 
اجرای  نیز  سال  دوم  نیمه  در  افزود:  و  کرد  عنوان  ریال  ۱۲۶میلیارد 
آسفالت  تن  ۶هزار  و  داشت  خواهد  ادامه  آسفالت  روکش  پروژه های 
نظر  در  سال  دوم  ۶ماهه  برای  ریال  میلیارد   ۸۴ بالغ بر  هزینه ای  با 

است. گرفته شده 

خبر

تولیدات  بهبود  معاون      ◄
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی 
جمله  از  سوخت  داشتن  گفت:  قم 
گلخانه   راه اندازی  عوامل  مهمترین 
در  مشکل  دلیل  به  اکنون  و  است 
انرژی  نشدن  تامین  و  کشی  گاز 
در  بزرگ  گلخانه   چند  نیاز  مورد 
واحدها  این  بهره برداران  استان،  
آغاز  را  خود  فعالیت  نتوانسته اند 

. کنند
بیان  سالمی  علی  محمد 
هستند  کشاورزانی  قم  در  داشت: 
راه اندازی  برای  را  خود  سرمایه  که 
که  اکنون  اما  کردند  هزینه  گلخانه 
واحدشان  از  بهره برداری  موقع 
انجام  را  کار  این  نمی توانند  است 
برایشان  کشی  گاز  که  چرا  دهند 

نمی شود. انجام 

طرح های  اجرای  افزود:  وی 
و  پرهزینه است  بسیار  کشی  گاز 
گلخانه ای  واحدهای  بهره برداران 
توانایی مالی پرداخت این هزینه ها 
از  و  ندارند  شخصی  به صورت  را 
نیز  مرتبط  دستگاه های  طرف 
نبود  جمله  از  مختلف  دالیل  به 
این خصوص  اقدامی در  اعتبارات، 
در  درنتیجه  نمی گیرد،  صورت 
گلخانه های  از  شماری  راه اندازی 
به  مشکل  استان  در  شده  ایجاد 

آمده است. وجود 
بخواهیم  ما  اگر  داد:  ادامه  وی 
در  کشت  الگوی  تغییر  راهبرد 
از  شود  اجرایی  خوبی  به  استان 
آن  برنامه های  مهمترین  جمله 
است  گلخانه ای  کشت های  توسعه 
از  حمایت  نیازمند  آن  تحقق  که 

طرح های  اجرای  با  کشاورزان 
نیاز  مورد  انرژی  تامین  و  گازکشی 
کردند. ایجاد  که  است  واحدهایی 

مهم  مشکل  گفت:  سالمی 

دیگری که بهره برداران گلخانه ها در 
قم با آن مواجه هستند، سخت بودن 
بانکی  تسهیالت  پرداخت  فرآیند 
برای تامین نقدینگی مورد نیازشان 

به  نیز  بهره برداران  از  برخی  است؛ 
مورد  هزینه های  بودن  باال  دلیل 
نیاز راه اندازی گلخانه و لزوم گرفتن 
تسهیالت چند میلیارد تومانی برای 

وثیقه های  ارائه  توانایی  کار،  این 
ندارند.  را  بانک  نظر  مورد 

احداث  که  این  بر  تاکید  با  وی 
بیان  است،  پر هزینه   بسیار  گلخانه 
هر  احداث  نمونه  عنوان  به  کرد: 
 ۱۵ از  بیش  خوب  گلخانه  هکتار 
الزم  که  دارد  هزینه  تومان  میلیارد 
مورد  تسهیالت  پرداخت  با  است 
برای  آنان  از  بهره برداران  به  نیاز 
استان  در  جدید  گلخانه های  ایجاد 
حمایت کرد که البته درحال حاضر 
انتظار  مورد  که  نحوی  به  روند  این 

نمی رود. پیش  است 
گلخانه های  سطح  گفتنی است 
مستقر در مناطق مختلف استان قم 
به ۶۲ هکتار رسیده است و در آینده 
هکتار   ۱۰۰ از  میزان  این  نزدیک 

فراتر خواهد رفت.   ►

دوره  دو  به  جمهوری  ریاست  مدت  شدن 
برای  توانست  شی،  نتیجه  در  و  کرد  لغو  را 

کند. حفظ  را  خود  ِسمت  نامعین  مدت 
هر  در  چین  کمونیست  حزب  کنگره 
دهه دو بار تشکیل جلسه می دهد و انتظار 
می رود در جلسه کنگره شی، برای سومین 
برگزیده  جمهوری  ریاست  سمت  به  بار 
بوده  سابقه  بی  کنون  تا  که  اتفاقی  شود، 

است.
دفتر سیاسی، صاحب بیشترین قدرت

دفتر  چین  در  قدرت  هرم  رأس  در 
تضمین  که  دارد  قرار  )پولیتبورو(  سیاسی 
کننده ادامه خط مشی حزب و کنترل سه 

است: دیگر  مهم  نهاد 
شورای دولتی

نظامی کمیسیون مرکزی 
کنگره ملی خلق یا پارلمان

دولت  همان  حقیقت  در  دولتی  شورای 
و  است  وزیر  نخست  با  ریاستش  که  است 
رئیس  از  تر  پایین  مراتب  سلسله  نظر  از 
لی  حاضر  حال  در  می گیرد.  قرار  جمهور 

دارد. عهده  به  را  ِسمت  این  کچیانگ، 
گذاشتن  اجرا  به  دولتی  شورای  نقش 
سیاست های حزب در سراسر کشور است، 
و  اقتصادی ملی  برنامه  اداره  مثال  به طور 

دولت. بودجه 
به  ارتش  و  حزب  بین  ارتباط  سابقه 
داخلی  جنگ  و  دوم  جهانی  بین  جنگ 
کمیسیون  می گردد.  باز  آن  متعاقب 
مرکزی نظامی، رابطه نزدیک حزب و ارتش 
است. درآورده  سنت  و  رسم  صورت  به  را 

را  چین  هسته ای  زرادخانه  نهاد،  این 
کنترل می کند و دارای بیش از دو میلیون 
نیرو است که بزرگترین ارتش دنیا محسوب 

می شود.
صدر  توسط  قدرت  فزاینده  قبضه 

ی هبر ر
آن  موسس  که  چین  کمونیست  حزب 
رژیم  یک  اهرم  با  بود،  تونگ  ماتوتسه 
سوسیالیست تمامیت خواه، کشور را اداره 

. می کند
سال  در  تونگ  ماتوتسه  که  هنگامی 
گرفت  دست  به  را  چین  کنترل   ۱۹۴۹
او  تالش های  و  بود  فقیری  کشور  چین 
عمدتا  که  اقتصاد  کردن  صنعتی  برای 
باری  فاجعه  نتایج  بود  زراعتی  و  روستایی 
تالش های  این  از  ناشی  قحطی  داشت. 
نفر  میلیون  ده ها  جان  قیمت  به  نافرجام 

شد. تمام 
انقالب فرهنگی  و مرج  از آن هرج  پس 
پیش آمد که در جریان آن ماتوتسه تونگ که 

بدبین و به همه مشکوک شده بود درصدد 
حذف رقبای حزبی اش برآمد. دعوت او از 
جوانان چینی مبنی بر انجام اقدام مشابه 
به  مردم  آن  نتیجه  در  که  کشور  سراسر  در 
بروز  به  برخاستند،  یکدیگر  علیه  ضدیت 
متهم  نفر  میلیون ها  و  شد  منجر  خشونت 
کمونیست  چین  آرمان های  به  خیانت  به 

شدند.
 1۹۷۶ سال  در  تونگ  ماتوتسه  مرگ 

پایان داد. این ماجرا  به 
به  چین  مائو،  مرگ  از  بعد  سال های  در 
تدریج درهایش را به دنیای خارج باز کرد.
به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ، یک 
فرهنگی  انقالب  جریان  در  که  حزب  رهبر 
مهم  اصالحات  بود،  گرفته  قرار  هدف 
به رشد سریع  نهایتا  و  بارآورد  به  اقتصادی 

انجامید. چین  اقتصاد  ناگهانی  و 

به  و  فعال شده  تجارت  اما در حالی که 
نظر می رسید تنش با غرب در حال کاهش 
کنترل  دوباره  کمونیست  حزب  است، 
کامل را به دست گرفت که در برخی مواقع 
مانند  بود  خشن  تاکتیک های  به  توسل  با 
تیانانمن  میدان  در  تظاهرکنندگان  کشتار 

.۱۹۸۹ سال  در  پکن 
جمله  از  چین-  اینترنت  و  رسانه ها 
ویبو،-  مانند  محلی  اجتماعی  رسانه های 
تمام  حذف  می شوند.  کنترل  شدت  به 
غیرمعمولی  کار  جستجوگرها  یا  عبارات 

. نیست
حزب  به  رسانه ها  کامل  تقریبا  کنترل 
کرده  کمک  جینپینگ،  شی  و  کمونیست 
کشانده  خود  سوی  به  را  عمومی  افکار  تا 
کند./  کنترل  را  اوضاع  همچنان  بتواند  و 

► ایسنا   

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:

●  تامین نشدن گاز راه اندازی گلخانه ها را در قم با مشکل مواجه کرده است    ●


