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مراسم استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه )س(      ◄
استقبال  با  االول همانند سالهای گذشته  ربیع  و سوم  بیست  در سالروز 

برگزار شد. اهالی قم  گسترده 
صبح  قم  مردم  مختلف  اقشار  و  )س(  بیت  اهل  کریمه  حرم  خادمان 
شهر  به  )ع(  جعفر  بن  موسی  دخت  تاریخی  ورود  سالروز  در  پنجشنبه 
شاخه های  با  و  یافتند  حضور  حضرت  آن  ورودی  مسیر  در  قم  مقدس 
گل، عشق و ارادت خود را به ساحت بانوی کرامت به نمایش گذاشتند.

میدان  از  ساله  هر  )س(  معصومه  حضرت  استقبال  نمادین  کاروان 
مداحان  مسیر  طول  در  و  می شود  برگزار  مطهر  حرم  سمت  به  معصومیه 
مولودی  و  سرایی  مدیحه  خورشید  خواهر  وصف  در  )ع(  بیت  اهل 

می کنند. خوانی 
خادمی  لباس های  با  )س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  خادمان 
خادمان  از  تعدادی  و  می کردند  حرکت  شادی  دسته  این  جلوی  در 
را  بیمار  و  افراد مسن  و  بر تن داشتند  لباس های سفید  نیز که  افتخاری 

داشتند. قرار  کاروان  این  سر  پشت  می کنند  حمل  ویلچر  با 
در  بودند شاخه های گل  بانوان  از  بیشترشان  که  تقریبًا همه جمعیت 
جمعیت  بین  در  شکالت  و  شیرینی  نیز  مسیر  بین  در  و  داشتند  دست 

می شد. توزیع 
قمی بانوان  گسترده  حضور 

شتر  تعدادی  شامل  )س(  معصومه  حضرت  ورود  نمادین  کاروان  این 
تاریخی  استقبال  یاد  به  صحنه ها  این  با  قم  اهالی  و  بود  نیز  اسب  و 
مردم قم از بانوی کرامت در آن زمان می افتادند که موسی بن خزرج از 
تا  داشت  دست  به  را  حضرت  ناقه  و  بود  کاروان  این  جلودار  قم  بزرگان 

کنند. اقامت  فعلی  النور  بیت  محل  در  ایشان 
برخی از بانوان قمی نیز از قبل سبزه گذاشته و با خود به این مراسم 
تحویل  سال  لحظه  یاد  به  بیشتر  را  انسان  که  سبزه هایی  بود؛  آورده 
باب  دختر  آمدن  قم  اهالی  برای  که  چند  هر  می اندازد  نوروز  عید  و 
اهل  کریمه  و  نبود  بهار  آمدن  از  کمتر  دیده؛  تف  کویر  این  به  الحوایج 
بیت )ع( با آمدنشان به این سرزمین برکت و خیرات را با خود به همراه 

آوردند.
در  نیز  قم  اطراف  شهرهای  و  روستاها  از  برخی ها  قمی ها  بر  عالوه 
سال  هر  می گفت  خانم ها  این  از  یکی  و  داشتند  حضور  مراسم  این 
و  این مراسم استقبال شرکت کنیم  تا در  این روز هستیم  منتظر رسیدن 

کنند. شفاعت  هم  را  ما  که  بخواهیم  حضرت  از 

برخی از طالب خواهر از کشورهای مختلف به خصوص از کشورهای 
در  نیز  هستند  دینی  علوم  تحصیل  به  مشغول  قم  شهر  در  که  آفریقایی 
بانوی  نبود  اگر  که  است  معنا  بدان  این  و  داشتند  حضور  مراسم  این 
تأسیس  ایشان  منور  بارگاه  جوار  در  نیز  علمیه  حوزه های  کرامت؛ 
دینی  علوم  تبلیغ  در  امروز  قم  که  منزلتی  و  جایگاه  این  و  نمی شود 
از  سال  چند  و  هزار  از  بعد  نیز  بانوان  این  و  نداشت  را  دارد  اسالمی  و 

نمی گذاشتند. قم  به  پا  دنیا  سویی  آن  کیلومتر  هزاران 
مطهر  حرم  به  )س(  معصومه  حضرت  نمادین  کاروان  شدن  نزدیک  با 
بر انبوه جمعیت در میدان آستانه نیز افزوده می شد و چشمان بسیاری 
از حاضران نیز بارانی می شد آنگاه که مداح این استقبال را با استقبال 
در  قمی ها  کردند  چه  که  می کرد  مقایسه  امام  خواهر  یک  از  شامیان 

)ع(. الرضا  اخت  از  میزبانی 
سمت  به  را  گل  شاخه های  که  حالی  در  مراسم  این  در  حاضرین 
باال نگه می داشتند، وارد صحن  گنبد حرم مطهر کریمه اهل بیت )س( 
آن  مدح  دقایقی  نیز  میرداماد  مهدی  سید  حاج  و  شدند  )ع(  رضا  امام 
معصومه  حضرت  بر  سالم  با  نهایت  در  مراسم  این  و  خواهد  را  حضرت 

► رسید.   پایان  به  فرج  دعای  قرائت  و  )س( 

بر  قم،  روز  گرامیداشت  با  قم  شهردار      ◄
اهمیت توجه و همکاری دستگاه ها برای معرفی 

کرد. تأکید  شهر  این  ظرفیت های  بیشتر 
حاشیه  در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
مدرسه  در  که  قم  روز  زنگ  نواختن  مراسم 
با  گفت وگو  در  شد،  برگزار  نمازی خواه  شاهد 
خبرنگاران، با اشاره به قدمت ۷ هزار ساله شهر 
حضرت  مطهر  حرم  وجود  با  داشت:  اظهار  قم 
جمکران،  مقدس  مسجد  معصومه)س(، 
وجود  تشیع،  جهان  علمیه  حوزه  بزرگ ترین 
شهر  این  در  فاضلی  علمای  و  اندیشمندان 
باید  قمی  جوانان  کرده اند،  پیشرفت  و  رشد 
تاریخچه  و  قدمت  به  نسبت  را  آگاهی شان 
را  خود  واقعی  هویت  تا  دهند  افزایش  شهرشان 

کنند. پیدا 

وی با اشاره به ورود شهرداری قم و نام گذاری 
انگیزه  کرد:  تصریح  قم  روز  برای  برنامه ریزی  و 
اینکه ما یک روز را به نام قم نام گذاری کرده ایم، 
این بوده که قم هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده 

است.
نام گذاری  از  هدف  اینکه  بیان  با  قم  شهردار 
قم  استان  درون  که  ارزش هایی  که  بود  این 
تکریم  آن ها  از  و  بزاریم  نمایش  به  را  دارد  وجود 
قم  مردم  نه تنها  متأسفانه  کرد:  ابراز  کنیم، 
مردم  که  است  این طور  دیگر  شهر های  در  بلکه 

را  آن ها  و  نمی شناسند  را  خود  شهر  ارزش های 
نمی دارند. گرامی 

ارزش هاست  تبلور  قم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را بشناسیم  ارزش ها  این  و نسل جدید  ما  اگر  و 
نمی رویم،  بیهوده  مسائل  سمت  به  هرگز 
همین  و  خود  ارزش  قم  مردم  اگر  کرد:  عنوان 
که  بی ارزشی  افراد  دیگر  بشناسانند؛  را  علما 
نام  آن ها  از  الگو  و  اسطوره  به عنوان  امروزه 
در  و  داشت  نخواهند  جایگاهی  می شود،  برده 
افراد  برای  الگو ها  مناسب ترین  علما  آن،  مقابل 

. هستند
دکتر سقائیان نژاد در ادامه گفت: برای اینکه 
برسد،  مردم  بین  خود  واقعی  جایگاه  به  قم  روز 
مانند  مختلفی  دستگاه های  مشارکت  نیازمند 
و  صداوسیما  دانشگاه ها،  علمیه،  حوزه های 

دیگر نهادها هستیم تا به آنچه که مطلوب است 
برسیم.

تاریخچه  جوانان  اینکه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بی هویتی   بارز  نمونه  نمی دانند  را  زادگاهشان 
بوده و این دست مسائل باعث نگرانی می شود؛ 
دنبال  هیچ کسی  دیگر  شود  شناخته  اگر  هویت 
باید  قمی  جوانان  نمی رود،  انحرافی  مسائل 
شهرشان  تاریخچه  به  نسبت  را  آگاهی شان 

دهند. افزایش 
شهردار قم ادامه داد: گالیه من این است که 

دستگاه های مختلف و مردم همگی متحد شوند 
تا روز قم بیشتر از این ها مورد تکریم قرار بگیرد، 
در  اما  است  ساله  هزار   ۷ قدمتی  دارای  قم 
امروزه  که  آمریکا  مثل  کشور ی  می بینیم  مقابل 
کمتر  قدمتی  می کند،  ابرقدرتی  پوچ  ادعاهای 

از ۴۰۰  ساله دارد.
قم  معرفی  برای  شهری  مدیریت  برنامه 

اسالم جهان  فرهنگی  پایتخت  به عنوان 
اداری  شورای  جلسه  در  وی  همچنین 
برنامه ریزی های  داشت:  اظهار  قم  شهرداری 
در  شهری  مدیریت  مجموعه  توسط  مدونی 
نشست  و  جشنواره  هنری،  مختلف  قالب های 
معرفی  همراه  به  ورزشی  المپیادهای  و  علمی 
در دست  زائر  اقتصاد  و  ظرفیت های گردشگری 

است. انجام 
در  شهری  مدیریت  مجموعه  وی،  گفته  به 
به عنوان   ۲۰۲۷ سال  در  را  قم  تا  است  تالش 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب و معرفی 
دغدغه  پیگیری  و  تالش  آن  الزمه  که  نماید 
است. ملی  و  بومی  مذهبی  و  فرهنگی  مندان 

به عنوان  قم  معرفی  کرد:  اضافه  قم  شهردار 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم می تواند بسیاری 
به  را  آن  مانده  مغفول  و  بالفعل  ظرفیت های  از 
بیشتر  و رشد  و زمینه شکوفایی  انداخته  جریان 

کند. فراهم  را  کالن شهر  این 
وی ادامه داد: شورای شهر و شهرداری قم به 
همین مناسبت در حوزه زیباسازی و فضاسازی 
و  محیطی  تبلیغات  و  اطالع رسانی  شهری، 
ظرفیت های  تمام  فرهنگی  برنامه های  اجرای 

است. آورده  کار  پای  را  خود 
هدایت  و  معرفی  سقائیان نژاد  دکتر 
روز  مهم  اهداف  از  را  قم  بالفعل  ظرفیت های 
 ۱۰ قالب  در  قم  افزود: شهرداری  و  کرد  یاد  قم 
حوزه  این  در  را  مختلفی  ویژه برنامه های  روز، 

آورد. خواهد  در  اجرا  به  و  پیش بینی 
وضعیت  خاطر  به  قم  اینکه  بیان  با  وی 
تاریخی،  مراکز  وجود  و  خود  خاص  مواصالتی 
میزبان  ساالنه  زیارت،  گردشگری  و  مذهبی 
خارج  و  داخل  از  گردشگر  و  زائر  میلیون ها 
از  یکی  شهر  این  شد:  یادآور  است  کشور  از 
شهرهای هدف و اصلی زیارتی کشور است.   ►
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استقبال با شکوه قمی ها از کاروان نمادین 
زنگ "روز قم" به صدا در آمدورود بانوی کرامت به قم

قم  شهر  به  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  ورود  سالروز  مناسبت  به 
مطهر  حرم  تولیت  توسط  روز  این  زنگ  شده  نامگذاری   » قم  »روز  که 

شد. نواخته  استان  مدارس  از  یکی  در  کرامت  بانوی 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، در آستانه سالروز ورود حضرت 
نامگذاری  قم  روز  نام  به  که  قم  مقدس  شهر  به  )س(  معصومه  فاطمه 
مطهر  حرم  تولیت  سعیدی  الله  آیت  حضور  با  چهارشنبه  صبح  شده 
بانوی کرامت، سقاییان نژاد شهردار قم و جمعی از مسئوالن استانی 

زنگ روز قم در مدرسه شاهد نمازی خواه به صدا درآمد.
بیان  مراسم  این  در  سخنانی  در  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
شدند  قم  شهر  وارد  معصومه  فاطمه  حضرت  که  روزی  داشت: 
بسیاری از اهالی قم به خصوص افراد برجسته، شاخص و بزرگان قم 
حضرت صورت  آن  از  باشکوهی  استقبال  و  آمدند  ایشان  استقبال  به 

. گرفت
آیت الله سید محمد سعیدی عنوان داشت: روایاتی از ائمه معصومین 
تاکید  که  داریم  معصومه  فاطمه  حضرت  جایگاه  و  مقام  خصوص  در 

شده هر کسی آن حضرت را زیارت کند پاداش ایشان بهشت است.
وی افزود: از زمانی که حضرت فاطمه معصومه )س( به شهر مقدس 
بلکه  قم  در  تنها  نه  حضرت  آن  تأثیرگذاری  شاهد  کنون  تا  آمدند  قم 

هستیم. جهان  در 
شهر  در  خدمت  اهمیت  به  اشاره  با  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
از  می کنند  خدمت  قم  به  که  کسانی  از  باید  اینکه  بیان  با  قم  مقدس 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  مجموعه  داد:  ادامه  کنیم  قدردانی  آنان 
و  راحل  امام  و  دارند  مستمری  ارتباط  شهر  این  با  کشوری  مسئوالن 
رهبر معظم انقالب نیز خودشان را اهل قم می دانستند از این رو باید 
قدر نعمت زندگی در شهر قم را بدانیم و تالش کنیم که در مسیر اهل 

برداریم. گام  بیت 
روز  گرامیداشت  پوستر  از  قم،  روز  زنگ  نواختن  حاشیه  در  همچنین 

شد. رونمایی  قم 
و  ولی فقیه  نماینده  سعیدی  محمد  سید  آیت الله  حضور  با  پوستر  این 
امام جمعه قم، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، ابوالقاسم 
خوش گفتار  قم،  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون  مقیمی 
شهری  مدیران  از  جمعی  و  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 

شد. رونمایی  خواه  نمازی  اسدالله  حاج  پسرانه  مدرسه  در  امروز 

معاون استاندار:
دستگاه ها مشارکت حداکثری 

برای "روز قم" داشته باشند
اینکه روز قم  بر  تأکید  با  زائرین استانداری قم  امور  معاون هماهنگی 
متعلق به یک دستگاه دولتی یا اداری نیست، گفت: همه دستگاه ها 

باید مشارکت حداکثری در این موضوع داشته باشند.
ابوالقاسم مقیمی با اشاره به فرارسیدن روز قم اظهار داشت: امسال 
چهارمین سال از نام گذاری روز قم است که به مناسبت سالروز ورود 
انجام شده  حرکت  این  قم  به  معصومه)س(  حضرت  برکت  و  خیر  پر 

است.
موجود  ظرفیت های  قم  استانداری  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
مسائل  توسعه  برای  گفت:   و  داد  قرار  موردتوجه  را  قم  استان  در 
در  دستگاه ها  مشارکت  نیازمند  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

هستیم. مردم  به  قم  بیشتر  معرفی  جهت 
وی ادامه داد: از سال های گذشته برنامه های متنوع و متعددی برای 
است  محترمی  فرصت  روز  این  و  می شود  برگزار  مردم  به  قم  معرفی 
و  فرهنگی  اقتصادی،  فعالیت های  توسعه  و  قم  ظرفیت  بیان  برای 

کرد. را  استفاده  نهایت  می توان  که  قم  استان  اجتماعی 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  گران قدر  وجود  اینکه  بیان  با  مقیمی 
از  کرد:  ابراز  است،  کرده  ایجاد  تحول  قم  مردم  زندگی  و  تاریخ  در 
این تحول چشمگیر باید استفاده مناسب در زمینه هایی مانند میراث 
فرهنگی، پرداختن به امور زائرین که باعث رونق بخشی بسیار زیاد در 

کرد. استفاده  می شود،  مختلف  کسب وکارهای 
از  استفاده  و  قم  روز  بهتر  هرچه  بزرگداشت  برای  کرد:  عنوان  وی 
تا  هستیم  دستگاه ها  حضور  نیازمند  روز  این  غنی  ظرفیت های 
بهتر  ایران  مردم  همه  به  بلکه  هم استانی ها،  به  نه تنها  را  قم  بتوانیم 

باشیم. کریمه  شهر  در  آن ها  حضور  زمینه ساز  و  کنیم  معرفی 
نیاز داریم  معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم ادامه داد: ما 
بسیاری  تأثیرگذار  محتواهای  اجتماعی  و  فرهنگی  تحوالت  سیر  در 
خوبی  بهانه  قم  به  معصومه)س(  حضرت  ورود  سالروز  و  کنیم  تولید 

بپردازیم. مسئله  این  به  بیشتر  و  بهتر  تا  است 
اداری  یا  دولتی  دستگاه  یک  به  متعلق  قم  روز  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
این  در  حداکثری  مشارکت  باید  دستگاه ها  همه  شد:  یادآور  نیست، 
در  نشیب هایی  و  فراز  مختلف  سال های  در  باشند،  داشته  موضوع 
با  و  برکت خون شهدا  به لطف  همکاری دستگاه ها وجود داشت ولی 
قم  روز  هستیم،  شهدا  ملی  کنگره  برگزاری  آستانه  در  اینکه  به  توجه 

است. گرفته  شهدایی  بوی  هم  امسال 
سال های  مانند  هم  قم  استانداری  مجموعه  کرد:  اضافه  مقیمی 
ورود حضرت  از  روزه   ۱۷ این فرصت  در  را  برنامه ریزی خوبی  گذشته 
در  و  داده  انجام  ایشان  شهادت گونه  وفات  تا  قم  به  معصومه)س( 

شد. خواهد  اجرا  شهر  و  استان  سطح 
ستاد  در  انجام شده  برنامه ریزی های  به  توجه  با  گفت:  پایان  در  وی 
مختلف  مناسبت  هر  در  اتوماتیک  به صورت  زائرین،  تسهیالت 
تا  می شود  تعریف  مأموریت  و  وظیفه  شرح  دستگاه ها  تمامی  برای 
مناسب های مختلف باشکوه خاص خود برگزار شود و در کنار حضور 
کردن  برگزار  بهتر  برای  هم  مردمی  ظرفیت های  از  باید  دستگاه ها 

کنیم. استفاده  مراسم 

ابهام در فعالیت شرکت تعاونی 
عدالت شماره )2( قم!

ابتدا  و  شد  شروع   1384 سال  از  که  عدالت  سهام  طرح  سردبیر: 
سازمان  پوشش  تحت  افراد  شامل  جامعه  کم درآمد  دهک های  از 
آمد، قرار  به عمل  نام  امام خمینی)ره( ثبت  امداد  بهزیستی و کمیته 
دهک   6 شامل  کم درآمد  اقشار  سهام  این  وسیله  به  که  بود  این  بر 
برای  سهامی  و  باشند  سهیم  کشور  اقتصاد  در  جامعه  کم درآمدی 

شود. داده  آنها  به  عدالت  اجرای 
تعاونی  های  شرکت  عضو  عدالت  سهام  مشموالن  اساس  این  بر 

شدند. می  خود  استان  در  عدالت 
اجرای  موجب  به  که  عدالت،  تعاونی  های  شرکت  عملکرد  پیرامون 
در  اند،  شده  تشکیل  کشور  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  هاي  سیاست 
قانون  اساس  بر  موظفند  طرح  این  مشموالن  به  خدمات  ارائه  جهت 

کنند. فعالیت  تعاون 
اعضای هیات  باید  اعضای صندوق  تعاونی،  قانون شرکت های  طبق 
مدیره آن شرکت را انتخاب نمایند. اما به علت گستردگی اعضا و عدم 
از  داران  اکثریت سهام  توان گفت  به جرات می  اطالع رسانی شفاف 

این موضوع اطالع کافی ندارند.
اعضای  باید  شرکت  هر  سهامداران  تعاونی،  های  شرکت  قانون  طبق 
هیات مدیره آن شرکت را انتخاب نمایند. اما به علت گستردگی اعضا 
سهام  اکثریت  گفت  توان  می  جرات  به  شفاف  رسانی  اطالع  عدم  و 

ندارند. کافی  این موضوع اطالع  از  این شرکت  داران 
از  که  بود  این  عدالت  سهام  تعاونی  شرکت های  وظایف  از  دیگر  یکی 
برای  نماینده ای  از هر شهرستان  و  کنند  انتخاب  را  افرادی  بین خود 
شرکت سرمایه گذاری عدالت استانی انتخاب کنند و در نهایت از بین 
کانون  در  عضویت  برای  افرادی  استانی  سرمایه گذاری  شرکت های 

شوند. انتخاب  مرکز  در  عدالت  با  مرتبط  سرمایه گذاری  شرکت های 
شماره  عنوان  تحت  عدالت  تعاونی  های  شرکت  هم  قم  استان  در 
هیات  پیش  چندی  شدند.  تشکیل   )3( شماره  و   )2( شماره   ،)1(
گهی  آ یک  قم،  شهرستان   2 شماره  عدالت  تعاونی  شرکت  مدیره 
گهی دعوت مرحله اول ) انتخابات نمایندگان( شرکت  تحت عنوان »آ
های  روزنامه  از  یکی  در  را  قم«  شهرستان   )2( شماره  عدالت  تعاونی 
 10 تعداد  روزنامه  آن  از  که  است،  نموده  چاپ  کشور  کثیراالنتشار 

میشود. قم  وارد  روز  هر  در  نسخه 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  در  حضور  از  ما  خبرنگار  های  پیگیری 
در  واقع  قم  شهرستان  عدالت  تعاونی  شرکت  ساختمان  تا  اجتماعی 
آن دارد که اعضای هیات مدیره عالقه ای  از  خیابان ساحلی، نشان 

ندارند. سهامداران  به  رسانی  اطالع  و  شدن  ای  رسانه  به 
سهام  تعاونی  رسانی  اطالع  نحوه  بایستی  چرا  اینجاست  سوال  حال 
عدالت به عنوان بزرگترین تعاونی کشور و شرکت تعاونی سهام عدالت 
انتخابات نمایندگان و  برای  ۲۶۰هزار عضو  با  2 شهرستان قم  شماره 
ندارد،  انتخابات شورای شهر  از  بازرسان که دست کم  و  هیات مدیره 
انتخابات  اینگونه اطالع رسانی شائبه  انجام شود.  این چنین ضعیف 
مهندسی و تسلط یک گروه خاص را بر هیات مدیره تشدید می کند.
توجهی  قابل  نتایج  به  خود  های  بررسی  در  گویه  روزنامه  خبرنگار 

. رسید
۵ دوره ۳ ساله متوالی )15 سال( است که مدیریت این شرکت توسط 
بازنشستگان آموزش و پرورش استان قم اداره می شود. در حالی که 
هیات  عضو  تواند  می  متوالی  دوره  سه  در  فقط  فرد  هر  قانون  طبق 
این  شود  می  مطرح  اینجا  در  که  دیگری  پرسش  بگیرد.  قرار  مدیره 
است که آیا فقط آموزش و پرورش از سهام داران این شرکت هستند! 
اختیار  در  مناسب  رسانی  اطالع  بدون  مدیره  هیات  سال   15 باید  و 

بگیرد؟! قرار  خاص  گروهی 
اطالع  عدم  و  مدیره  هیات  اعضای  و  شرکت  این  عملکرد  باب  در 
که  است  زیادی  ناگفته های  و  مطالب  داران،  به سهام  رسانی شفاف 

شد. خواهد  منتشر  گویه  روزنامه  بعدی  های  گزارش  در  مرور  به 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  جدید  مدیرکل  است  امید 
استان قم که خود از نیروهای انقالبی و کارآمد است به صورت جدی 
نفر  ۲۶۰هزار  این  از  حقی  ناکرده  خدای  تا  کرده  ورود  مقوله  این  به 

نشود. ضایع  اعضاء 

خبـر یادداشت

دغدغه شهردار برای "روز قم " چیست؟



آموزش  از  بیشتر  فرهنگی  گفت:مسائل  شیعیان  تقلید  مرجع      ◄
کمبود  یا  و  حجاب  مسئله  فشار،  با  بخواهیم  اینکه  گیرد  می  سرچشمه 
نتیجه  مناسب  فرهنگی  کار  بدون  و  نیست  درست  کنیم  حل  را  جمعیت 

گرفت . نخواهیم  ای 
عین  دکتر  با  دیدار  در  شیرازی  مکارم  ناصر  الله  آیت  مهر،  گزارش  به 
و  فعالیت ها  از  کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  اللهی 
و  کرده  تشکر  شده،  حاصل  کشور  پزشکی  علوم  در  که  پیشرفت های 
ارتقا سطح سالمت و بهداشت  بر  افزون  گفت: وزارت بهداشت و درمان 
خصوص  به  کشور  ضعیف  قشر  درمانی  مسائل  به  نسبت  باید  کشور، 

کند. کمک  العالج  صعب  بیماران 
شرکت های  توسط  واکسن ها  و  دارویی  اقالم  از  بعضی  تولید  وی 
داخلی را از جمله ثمرات تحریم ها دانسته و افزود: تحریم های آمریکا و 

برسیم. خودکفایی  به  تولیدات  این  در  تا  کرد  ایجاد  فرصتی  غرب 
پیش  کشور  جمعیت  افزایش  مسأله  داشت:  بیان  تقلید  مرجع  این 
که  بدانند  مردم  باید  است.  اخالقی  باشد،  درمانی  مسئله  یک  آنکه  از 
سبب  به  چین  است.  کشور  جمعیت  می شود،  مملکت  حفظ  سبب  آنچه 

می زند. دنیا  در  را  اول  حرف  مسائل،  از  بسیاری  در  دارد  که  جمعیتی 
بود اشتباه  بهتر  زندگی  کمتر  جمعیت  شعار 

اشتباه  را  بهتر  زندگی  کمتر،  جمعیت  شعار  شیرازی،  مکارم  الله  آیت 

را  خودشان  امروز  آسایش  و  آرامش  تنها  برخی  کرد:  تأکید  و  دانسته 
و  کمبود  با  شد،  پیر  و  کم  جمعیت  وقتی  فردا  اما  می کنند،  مالحظه 
اینکه اجازه نمی دهیم  آینده شما چه خواهد شد؟  پیری جمعیت، نسل 
برای  تنها  زیست  محیط  که  است  این  برای  شود،  تخریب  زیست  محیط 
بودن،  آیندگان  فکر  به  بنابراین  است،  آیندگان هم  برای  بلکه  نیست،  ما 

است. مهم  مسئله  یک  خود 

آموزش سرچشمه می گیرد  از  بیشتر  فرهنگی  تأکید کرد: مسائل  وی 
جمعیت  کمبود  یا  و  حجاب  مسئله  فشار،  با  بخواهیم  اینکه  فشار؛  از  نه 
نتیجه ای  مناسب،  فرهنگی  کار  بدون  و  نیست  درست  کنیم،  حل  را 

گرفت. نخواهیم 
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه حوزه علمیه را دارای ظرفیت عظیم 
ارتقا  جهت  در  می تواند  که  برشمرده  اجتماعی  و  تربیتی  فرهنگی، 

نماید. کمک  بهداشت  وزارت  به  کشور،  بهداشت  و  سالمت  سطح 
مراکز  و  درمانگاه ها  بیمارستان ها،  وجود  شیعیان  تقلید  مرجع 
بهداشتی در سطح کشور به خصوص مناطق محروم که به همت حوزه و 
ناتوان  بنا گردیده و به صورت خیریه جهت درمان بیماران  مراجع تقلید 

برشمرد. آن  نمونه های  از  را  هستند  فّعال  ضعیف  و 
و  قم  در  مراکزی  ایجاد  با  می تواند  بهداشت  وزارت  کرد:  اضافه  وی 
آموزش به طالب، از آنان برای درمان در مناطق محروم استفاده نماید.

پزشکان ویزیت  باالی  هزینه  از  انتقاد 
و  کرد  اشاره  پزشکان  ویزیت  باالی  هزینه  به  شیرازی  مکارم  الله  آیت 
به  را  بیماران  خودشان،  بیشتر  منفعت  برای  پزشکان،  از  برخی  گفت: 
آن ها  بر  سنگینی  هزینه های  هم  آنجا  در  و  می دهند،  ارجاع  مطب شان 
نسبت  تربیتی  و  فرهنگی  مسائل  با  است  مناسب  که  می کنند،  تحمیل 

► اقدام گردد.     این مسأله هم  به 

◄    یکی از مراجع تقلید در دیدار با وزیر بهداشت 
گفت: باید در راستای تحقق سه موضوع مهم »جوانی 
و  صنعتی«  واحدهای  تولید  »افزایش  جمعیت«، 

شود. تالش  پیش  از  بیش  جامعه«  در  »امیدآفرینی 
آیت الله جعفر سبحانی  به گزارش مرکز خبر حوزه، 
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  دیدار  در 
دنبال  به  انقالب  ابتدای  از  دشمن  اینکه  به  اشاره 
واحدهای  تولیدات  میزان  و  موّلد  نیروی  کاهش 
صنعتی و کاهش امید در جامعه بود، اظهار کرد: باید 
در راستای تحقق سه موضوع مهم »جوانی جمعیت«، 
در  »امیدآفرینی  و  صنعتی«  واحدهای  تولید  »افزایش 

کرد. تالش  جامعه« 
در  جمعیت  کنترل  نادرست  تبلیغ  به  اشاره  با  وی 
جنین  غربالگری  کردن  اجباری  و  گذشته  دهه های 
افزود: این دو موضوع تا حدی زیادی در کاهش میزان 

است. داشته  نقش  گذشته  سالیان  در  موالید 
بیان  اینکه  بر  تأکید  با  شیعیان  تقلید  مرجع 
آن  انعکاس  و  سالمت  حوزه  در  نظام  دستاوردهای 
است،  افزایی  امید  بارز  مصادیق  از  عمومی  افکار  به 
اخیر  سالیان  در  بسیاری  دستاوردهای  کرد:  تصریح 
به برکت نظام اسالمی در حوزه های مختلف پزشکی و 
منعکس  به خوبی  باید  که  به دست آمده  بیماران  درمان 

شود.
وی تأکید کرد: جامعه نیاز به نیروی جوان و کارآمد 
داشته  برنامه ریزی  خصوص  این  در  مسئوالن  و  دارد 

باشند.
حذف  در  دولت  اقدام  از  تقدیر  با  سبحانی  آیت الله 
موضوع  این  گفت:  جمعیت  غربالگری  بودن  اجباری 
خانواده ها  از  بسیاری  سالم  فرزندان  سقط  بر  عالوه 

می گذاشت. مردم  دست  روی  نیز  گزافی  هزینه های 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  عین اللهی  بهرام 
اقدامات  از  گزارشی  دیدار  این  ابتدای  در  نیز  پزشکی 
این وزارت خانه در حوزه بهداشت و درمان ارائه کرد.   ►

جزء   این  گفت:  بروجردی  علوی  الله  آیت      ◄
اجازه  کشور  وزارت  که  ماست  کشور  اساسی  قانون 
بدهد مردم و احزاب در جایی با حفاظت خود وزارت 
کشور جمع بشوند و حرف خود را بزنند تا تجمعات به 
که گذشت،  حوادثی  این  در  نشود.  کشیده  اغتشاش 
اعتراض  یک  شد.  شکسته  حرمت ها  از  بسیاری 
همه چیز  و  ایمان  و  دین  به  بدگفتِن  به  کارگری  سادۀ 
بیفتند! اتفاق  بی حرمتی ها  این  نگذارید  می کشد! 

اصول  و  فقه  برجسته  استاد  شفقنا،  گزارش  به 
 ۲۷ مورخ  خود  فقه  خارج  درس  در  قم  علمیه  حوزه 

گفت: جاری  سال  مهرماه 
آمده  پیش  که  اخیر  قضایای  همین  خصوص  در 
آقایان  از  برخی  ـ البته  گرفته  شکل  اعتراضاتی  و 
که  می گویند  هم  برخی  است،  اغتشاش  می گویند 
نباید  وقت  هیچ  را  واقعیت  یک  است ـ  اعتراض  نه، 
فراموش کنیم و آن اینکه دخالت نیروهای خارجی در 
امور مسلمان ها و شیعیان و به خصوص در امور کشور 
نیروهای  اگر  است.  انکارناپذیر  مسئله ای  ایران، 
خارجی خودشان هم آغازکننده نباشند و اصل ماجرا 
داخلی  ریشۀ  ماجرا  بلکه  نباشد،  خودشان  توطئۀ 
سوء استفاده  می کنند  سعی  آن ها  باشد،  داشته  هم 
منافع  آمریکا  نیست.  شکی  موضوع  این  در  کنند. 
حاضر  خودش  منافع  برای  و  می خواهد  را  خودش 
است پدر و مادرش را هم فدا کند چه برسد به ایران. 
اما  هست،  مسائلی  چنین  طور.  همین  هم  اسرائیل 
اینکه  آن  و  هست  میان  این  در  هم  دیگر  مطلب  یک 
می کنند  سروصدا  و  می آیند  بیرون  که  جوان هایی 
ما  عملکرد  هستند،  آن ها  تحریک شدۀ  می گوییم  و 
اعتقاد  و  ایمان  جوان ها  این  در  که  بوده  چگونه  چه 
قوی و محکم و با صالبت درست نکرده ایم که بازیچۀ 
این هایی  برنمی گردد؟!  ما  به  اشکال  بشوند؟!  آن ها 
ما  خود  از  نیستند.  خارجی  می کنند،  اغتشاش  که 
نتوانستیم  ما  چرا  هستند!  ما  خود  بچه های  هستند! 
خارجی ها  بازیچۀ  تا  باشیم  تأثیرگذار  این ها  بین  در 
نشسته،  دیگری  کشور  در  که  خارجی  آن  نشوند؟! 
بلکه  نیست،  او  اول  دفعۀ  این  و  است  مشغول  دائم 
روی  که  است  مگسی  مثل  اما  است؛  مشغول  دائم 
زخمی  که  می کند  ورود  زمانی  او  می نشیند.  زخم 
ایجاد شده باشد. چرا زخم ایجاد می کنیم؟! ما نباید 
زخم ایجاد کنیم. نفوذ خارجی ها در کیست؟ در این 
وظایفمان  به  بچه ها  این  قبال  در  ما  چرا  بچه هاست. 
ما  دست  کشور  این  مدارس  مگر  نکردیم؟!  عمل 

است؟! نبوده 
نکنیم! ترویج  تلویزیون  را در  بدحجابی 

کند.  رحمت  را  اسالمی  عباسعلی  شیخ  آقای  خدا 
پدر  مسجد  در  و  بود  تهران  معروف  وعاظ  از  ایشان 
بود.  ۱۳۴۲ـ۱۳۴۳  سال  می رفت.  منبر  تهران  در  ما 
باالی  ایشان   ،۱۳۴۲ خرداد  پانزده  حوادث  اوایِل 
منبر خطاب به شاه می گفت: »این رادیو تهران را یک 
می کنیم!«  چه کار  ببینید  بدهید،  ما  دست  ساعت 
خدا عنایت کرد و بعد از ۱۴۰۰ سال، نظامی اسالمی 
شکل گرفت. نه یک رادیو تهران، بلکه همۀ رادیوها و 
کردیم؟!  چه کار  افتاد.  ما  دست  به  همه  تلویزیون ها، 
را  صداوسیما  برنامه های  اوقات  گاهی  دارید  فرصت 
بیرون در خصوص  در  ما  که  آیا همان چیزی  ببینید؟ 

نشان  خودمان  سیمای  در  می کنیم،  مؤاخذه  حجاب 
ـ نه فقط  داده نمی شود؟! با افرادی مصاحبه می کنند 
روسری شان  که  مراسمی ـ  هر  در  انتخابات،  دربارۀ 
و  تعریف  دارد  زن  آن  چون  است!  سرشان  وسط  در 
است.  بی حجابی  ترویج  کارها  این  می کند!  تمجید 
ترویج  بیرونی  تلویزیون های  را  بی حجابی  بگذارید 

می کنید؟! ترویج  چرا  شما  شما!  نه  کنند، 
ندهیم! بهره برداری  به دشمنان فرصت 

مسائل  در  خارجی ها  که  نیستیم  این  منکر  ما 
نیست.  شکی  موضوع  این  در  دارند.  دخالت  ما 
خارجی ها اگر خودشان هم فتنه ایجاد نکرده باشند، 
آن  از  و  حمایت  ما  کشور  داخل  در  فتنه  ای  هر  از 
که  بدهیم  اجازه  نباید  ما  اما  می کنند.  بهره برداری 
هستند.  ما  مدارس  در  بچه ها  این  کنند.  بهره برداری 
چرا  نکنند؟  توجه  خودمان  صداوسیمای  به  چرا 
و  آمریکا  یا  عربستان  صداوسیمای  ساخته  وپرداختۀ 
به  نباید  ما  آیا  چرا؟!  بشنوند؟!  و  ببینند  را  انگلیس 
اگر ما اجازه می دادیم همۀ  این مسائل دقت کنیم؟! 
صداوسیمای  طریق  از  بحث ها  این  همۀ  و  افکار  این 
این گونه  وضعیت  شاید  شود،  مطرح  خودمان 

؟ نمی شد
فضایی  اعتراض  و  انتقاد  برای  کشور  وزارت 

کند فراهم 
مقام  به ویژه  و  کشور  مسئوالن  همه  از  جدًا  من 
اینکه  آن  و  دارم  تقاضایی  الله  حفظه  رهبری  معظم 
دارند  حرف  که  دانشگاهیان  این  جوانان،  این  برای 
بگیرید  نظر  در  را  جایی  غلط ـ  یا  درست  حرف  ـ حاال 
که بتوانند حرفشان را بزنند. چرا به اغتشاش کشیده 
دانشجویان  و  جوانان  این  سراغ  به  کسی  شود؟! 
اساسی  قانون  جزء  این  بشود.  را  آن ها  حرف  و  برود 
و  مردم  بدهد  اجازه  کشور  وزارت  که  ماست  کشور 
جمع  کشور  وزارت  خود  حفاظت  با  جایی  در  احزاب 
اغتشاش  به  تجمعات  تا  بزنند  را  خود  حرف  و  بشوند 
کشیده نشود. در این حوادثی که گذشت، بسیاری از 
به  حرمت ها شکسته شد. یک اعتراض سادۀ کارگری 
بدگفتِن به دین و ایمان و همه چیز می کشد! نگذارید 

بیفتند! اتفاق  بی حرمتی ها  این 
اعتراض و انتقاد حق مردم است!

اعتراض و انتقاد حق مردم است. من بارها گفته ام 
جزو  ما  منابع  در  المسلمین«.  لالئمه  »النصیحه  که 
نصیحت  را  او  مردم  باید  که  است  این  حاکم  حقوق 
نکنید،  نصیحت  را  حاکم  مردم  شما  اگر  یعنی  کنند. 
انتقاد.  نکرده اید. نصیحت چیست؟  ادا  را  حق حاکم 
باید  ما  ناحق.  انتقاد  چه  باشد،  به حق  انتقاد  چه 
کنند.  اظهارنظر  بتوانند  مردم  که  کنیم  ایجاد  امکانی 
همیشه  مشکالت  اظهار  و  اظهارنظر  ما  کشور  در  چرا 

شود؟! کشیده  اغتشاش  به  باید 
قدری به کار مردم برسیم!

فراهم  زمینه ای  باید  دارند،  اعتراضی  مردم  اگر 
بخورد.  گره  اعتقاداتشان  و  دینی  مسائل  به  که  کنیم 
می جنگیده،  جنگ  در  آن که  ایرانی،  مخلص  جوان 
کسی نیست که عمامۀ من را بیندازد. او کسی نیست 
که پرچم امام حسین را آتش بزند و قرآن بسوزاند. اگر 
و  است  دیگر  جای  منشأش  می افتد،  اتفاقاتی  چنین 

نیست. شکی  هیچ  آن  در 

می کشد  را  نفر  یک  جمعیت  این  وسط  کسی  اگر 
چه  باشد،  بسیج  چه  باشد،  انتظامی  نیروی  ـ  چه 
سمت  به  یا  مسجد  سمت  به  کسی  یا  مردم ـ  خود  از 
این  ما  مشکل  می کند،  پرتاب  آتش  علمیه  مدرسۀ 
را  او  شده اند  جمع  آنجا  که  مردمی  آن  چرا  که  است 
این ها  مگر  کنند؟  اعتراض  او  به  تا  نمی کنند  دوره 
همان مردم ما نیستند؟ پس ما قدری هم بپذیریم که 
خودمان هم مشکل داریم. قدری به کار مردم برسیم. 

کرده ایم. رها  را  مردم  ما 
کاش کار فرهنگی را از غربی ها یاد بگیریم!

بودیم.  حوزه  همین  در  انقالب  از  قبل  سال  ده  ما 
یادم هست یکی از دغدغه هایی که آن زمان داشتیم، 
بود.  فرانکلین  نام  به  ایران  در  مؤسسه ای  فعالیت 
هم  پاکیزه ای  بسیار  ظاهر  انتشاراتی  مؤسسۀ  این 
اما در واقع زیرمجموعۀ وزارت خارجۀ آمریکا  داشت، 

در  ایران  در  و  بودند  گذاشته  سرمایه  یعنی  بود. 
کتاب  یعنی  بودند.  فرهنگی  کار  مشغول  باال  سطح 
ترجمه  هم  بیشتر  کنند.  ترجمه  که  می داد  سفارش 
کتاب هایی  و  رمان ها  انواع  داشت.  کم  تألیف،  و  بود 
می نوشتند،  آمریکایی  و  انگلیسی  نویسندگان  که 
می کرد.  ترجمه  ایران  جوان های  برای  مؤسسه  این 
اینکه  بود.  فرهنگی  مؤسسه  این  کار  ظاهر،  در 
و  کند  ترجمه  را  دنیا  روِز  و  مطرح  آثار  مؤسسه ای 
اما  است؛  فرهنگی  کار  بدهد،  قرار  ملتی  اختیار  در 
می خواستند  یعنی  بود.  ایدئولوژی  کار  این  پشت 
کتاب ها  این  با  را  خودشان  آمریکایی  ارزش های  آن 
باورهایی  آن  و  بدهند  رسوخ  ما  جوانان  اذهان  در 
ببرند.  بین  از  هست،  ما  جوان های  اذهان  در  که  را 
از کتاب های آن ها را خود ما هم می خریدیم  بسیاری 
در  اما  بود؛  هم  خوبی  کتاب های  و  می خوانیدم  و 
اعمال  می خواستند،  خودشان  آنچه  آن ها  البه الی 
این  کل  در  هم  آمریکایی  نفر  یک  حتی  می کردند. 
آن  نبود.  هم  آمریکا  اسم  حتی  نبود.  ایران  مجموعۀ 
با این مظاهر فرهنگی غربی مبارزه می کردیم و  زمان 
دانشجو  است.  چنین  پشتش  فرانکلین  که  می گفتیم 
طرف دار آن بود، استاد طرف دار آن بود. مردم ایران 
و  بودند  بلد  هم  آن ها  نداشتند.  خبر  پشت پرده  از 
آمریکا  اسم  اینکه  بدون  می کردند،  تبلیغ  و  کار  خوب 

باشد. میان  در  آمریکا  پول  یا 
شیعه  برای  ما  کاش  بگیریم!  یاد  آن ها  از  ما  کاش 
میان  در  اسممان  اینکه  بدون  کنیم،  کار  این طور 
در  بدهیم،  نشان  ظاهری  اینکه  بدون  کاش  باشد. 
پیش  قدم  تا  ما  می کردیم.  کار  اسالمی  مجامع  این 
جایی  به  و  نکرده  شروع  را  کار  هنوز  می گذارم، 
عنوان  و  اسم  می خواهیم  چون  می رویم!  لو  نرسیده، 

ریم. بگذا
باشیم! ارتباط داشته  ایرانی های مهاجر  با 

هشت  مهاجر  ایرانی های  می گویند،  که  این طور 
است،  درد  هم  مهاجرت  این  هستند.  نفر  میلیون 
گذشته  سال  می کنند.  مهاجرت  ما  نخبه های  چون 
دروغ  آمار  این  امیدوارم  که  خواندم  عجیبی  خبر 
و  کرده اند  مهاجرت  متخصص  پزشک  هزار  سه  باشد. 
از پرستاران  ایران رفته اند. رقم بسیار قابل توجهی  از 

داریم؟  نگه  را  آن ها  نمی توانیم  چرا  رفته اند.  ایران  از 
که  داریم  دنیا  ممالک  تمام  در  ایرانی  میلیون  هشت 
آن ها  مالی  وضع  هم  اکثرًا  و  هستند  متخصص  نوعًا 
کالن  سرمایه های  آن ها  از  بسیاری  است.  خوب 
سرمایه ها  این  آن ها  اگر  می گفتند  زمانی  دارند. 
هیچ  به  ایران  کنند،  سرمایه گذاری  ایران  داخل  را 
با  ما  االن  ندارد.  احتیاج  دیگری  سرمایه گذاری 
داریم؟  ارتباطی  چه  کرده اند،  مهاجرت  که  کسانی 
یک  به  است،  تهدید  که  را  مهاجرت  این  باید  االن 
و  بین المللی  حضور  برای  بکنیم  تبدیل  فرصت 
است.  فرصت  مهاجرت  این  بین المللی.  شیعۀ  برای 
برای  کاری  اصاًل  داریم؟!  ارتباط  مهاجران  با  اصاًل 
را  مسائل  این  که  می خواهم  عذر  می کنیم؟!  آن ها 
می گویم. ممکن است آقایان از من برنجند؛ اما وقتی 
بروند،  و  بیایند  ایران  به  می خواهند  مهاجران  این  
این  تا  اذیتشان می کنیم  و  را می گیریم  آن ها  گذرنامۀ 

نیایند! دیگر  هم  را  ایران  به  بار  یک  سالی  سفر 
فرزندان  این ها  هستیم!  این ها  با  ارتباط  دنبال  ما 
هر  با  رفته اند.  دیگر  کشورهای  به  که  هستند  ما 
که  فرزندان  این  از  کرده اند،  پیدا  که  عقیده ای 
به  آن ها  اتصال  باید  ما  برداشت.  دست  نمی شود 
حیله  هر  به  دوست  دل  »در  کنیم؛  حفظ  را  خودمان 

► کرد.    باید  رهی 
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آیت الله مکارم شیرازی در دیدار وزیر بهداشت:

استاندار قم:● مسئله حجاب و کمبود جمعیت با فشار حل نمی شود   ●
حجم باالی بافت فرسوده در قم 

نگران کننده است

این  بافت فرسوده در  استاندار قم گفت: وجود حدود دو هزار هکتار 
زمینه چاره اندیشی شود. این  در  باید  و  است  نگران کننده  استان 

ستاد  جلسه  در  شاهچراغی  محمدتقی  سید  تسنیم،  گزارش  به 
امام  جلسات  سالن  در  که  قم  استان  بحران  از  پیشگیری  و  مدیریت 
جامع  گزارش  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع( 
جزو  ما  کشور  داشت:  اظهار  است،  آماده شده  استان  مسائل  کامل  و 

است. طبیعی  حوادث  نظر  از  حادثه خیز  کشورهای 
وی با بیان اینکه استان قم نیز در همین مسیر قرار دارد، عنوان کرد: 
شاهد تغییر اقلیم در کشور هستیم که یک نمونه آن را در سال جاری 

با کاهش شدید بارندگی شاهد بودیم.
قم وجود  استان  در  اساسی  نکته  اینکه چند  به  اشاره  با  قم  استاندار 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  هستیم،  ملی  حمایت های  نیازمند  که  دارد 
مانند  قم  استان  که  موضوعی  است،  قم  آب  بحث  موضوعات،  این 

است. درگیر  آن  با  کشور  استان های  از  بسیاری 
پیگیری  و  تالش  زحمت،  با  امسال  تابستان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
موضوع  البته  کرد:  تصریح  کردیم،  عبور  آب  بحران  از  مضاعف 
نیز  انتقال  شبکه  بهسازی  و  آب  مصرف  مدیریت  فرهنگ سازی 

است. قابل پیگیری  و  مهم  موارد  ازجمله 
 130 از  از بیش  و  بوده  اینکه قم کانون توجه  به  با اشاره  شاهچراغی 
حوادث  از  پس  شد:  یادآور  دارد،  حضور  قم  استان  در  مهاجر  کشور 
قم  در  کشور  این  اتباع  چشمگیر  حضور  شاهد  نیز  افغانستان  اخیر 

. هستیم
داریم،  بحران  کانون  هکتار  هزار   30 قم  استان  در  اینکه  بیان  با  وی 
اقلیمی  شرایط  و  است  حیاتی  و  مهم  موضوع  یک  آب  کرد:  ابراز 

است. تأثیرگذار  راستا  این  در  نیز  قم  استان 
استاندار قم از رودخانه قمرود یاد کرد و گفت: این رودخانه نیز یکی 
توجه  آن  به  گذشته  سالیان  طی  قم  استان  در  که  است  مباحثی  از 

است. نشده 
کمک  نیازمند  نیز  هواشناسی  موضوع  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  رودخانه ها  سازی  ساحل  حوزه  در  همچنین  کرد:  ابراز  هستیم، 

هستیم. ملی  حمایت های  نیازمند  نیز  بیابان زدایی 
مسکن  نفر  هزار   130 حدود  قم  استان  در  اینکه  بیان  با  شاهچراغی 
نیز  هکتار  هزار  دو  حدود  وجود  کرد:  اظهار  کرده اند،  ثبت نام 
باید  زمینه  این  در  و  است  نگران کننده  قم  استان  در  فرسوده  بافت 

کرد. چاره اندیشی 
وی با تأکید بر اینکه روند توسعه استان بسیار با سرعت است، عنوان 
تمام  که  نیست  حدی  به  نیز  قم  شهرداری  بضاعت  متأسفانه  کرد: 

بسپاریم. آن ها  به  را  استان  مشکالت 
استاندار  معاون  معتمدی  ابراهیم  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
اینکه نظام مسائل بحران استان قم تهیه شده است،  با اشاره به  قم، 
اظهار کرد: این نظام مسائل شامل کلیه نکات و مواردی است که در 

بود. شده  رها  قم  استان  در  گذشته  سالیان 
ملی  سطح  در  باید  استان  های  بحران  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
کانون  مانند  نیز  مشکالت  از  دیگر  برخی  کرد:  مطرح  شود،  برطرف 

است. ملی  سطح  از  فراتر  استان  غبار  و  گرد  های 
در  اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد:  عنوان  هستیم،  مختلفی  های  ماندگی  عقب  شاهد  قم  استان 
به  ملی  های  نگاه  تغییر  نیازمند  ها  ماندگی  عقب  این  جبران  برای 

هستیم. استان  این 
ثابت  جمعیت  میلیون   1.5 حدود  قم  استان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ضرورت  استان  این  در  خارجی  اتباع  وجود  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
نگاه ویژه در حوزه بودجه ریزی و رفع مشکالت استان را ایجاد کرده 

است.
را  کشور  تمام  قم  برای  بحران  کوچکترین  اینکه  به  اشاره  با  معتمدی 
بحران  رفع  برای  ظرفیت ها  تمام  از  باید  کرد:  تصریح  می کند،  درگیر 

کنیم. استفاده  قم  استان  های 
تعیین  استان  بحرانی  مسائل  خصوص  در  باید  اینکه  بیان  با  وی 
در  نجات  و  امداد  موضوع  شد:  یادآور  دهیم،  انجام  را  الزم  تکلیف 
جاده های استان نیز یک بحث حیاتی است که جلسات مرتبط با آن 

شود. می  برگزار  ماهانه  صورت  به 

خبـر

توصیه های آیت الله سبحانی به وزیر بهداشت

● انعکاس دستاوردهای نظام موجب امیدآفرینی است    ●

آیت الله علوی بروجردی: در حوادث اخیر بسیاری از حرمت ها شکسته شد

● امکانی ایجاد کنیم که مردم بتوانند اظهارنظر کنند    ●
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آغاز مطالعات جدید طرح جامع شهر قم؛
انتقاد سخنگوی شورای شهر از 
نگاه نادرست عدم توسعه شهر 

قم در سطح ملی
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم گفت: مطالعات جامع شهر هر دو 
 1386 به سال  آخرین مطالعات شهر قم مربوط  و  انجام می شود  دهه 

برای مطالعات جدید مشاور گرفته شده است. امسال  و  بوده 
به روز شدن  اهمیت  به  اشاره  با  امراللهی  روح الله  گزارش شهرنیوز،  به 
این که افق طرح  به  با توجه  خط محدوده و حریم شهر اظهار داشت: 
آن  از  قبل  باید  است،  رسیده  پایان  به   ۱۴۰۰ سال  در  قم  شهر  جامع 
تهیه  هنوز  مسائل  از  بعضی  علت  به  که  می شد  تهیه  قم  جامع  طرح 

است. نشده 
افزود:  و  داد  خبر  قم  شهر  جامع  طرح  جدید  مطالعات  آغاز  از  وی 
و  راه  کل  اداره  همکاری  با  قم  شهر  جامع  طرح  جدید  مطالعات 
شهرسازی استان و مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغازشده و برای آن 

کشید. خواهد  طول  سال  چند  آن  مطالعات  اما  گرفته اند  مشاور 
قم  شهر  اسالمی  شورای  معماری  و  شهرسازی  کمسیون  رئیس 
و  کرد  اعالم   ۱۴۰۶ سال  حدود  تا  را  جامع  مطالعات  انجام  مدت زمان 
گفت: برای بررسی حریم و محدوده شهر نیاز به زمان زیادی بوده و در 
حال حاضر برای مطالعات مشاور گرفته شده است و به نظر بنده تا سال 

می کشد. طول  مطالعات  این   ۱۴۰۶
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از تهیه و اتمام مطالعات طرح جامع، 
نیاز به تهیه طرح تفضیلی بوده که با توجه به زمان موردنیاز برای تهیه 
تا آن روز تغییری در  طرح تفضیلی حدود یک دهه زمان نیاز داشته و 
موضوع  این  به  نسبت  مردم  و  داشت  نخواهیم  شهر  حریم  و  محدود 

باشند. داشته  آگاهی 
ابراز  و  قرارداد  موردبررسی  را  قم  شهر  به  ملی  نگاه  ادامه  در  امراللهی 
و  نبوده  توسعه ای  قم  شهر  به  ملی  نگاه  آب،  کمبود  علت  به  کرد: 
باوجود پیگیری مسئوالن شهر قم هیچ محدوده ای به حریم شهر وارد 

نمی شود.
علت  به  کرد:  تصریح  قم  شهر  به  توسعه ای  نگاه  عدم  به  توجه  با  وی 
همین نگاه حتی نتوانسته ایم بخشی در حدفاصل منطقه ۵ و منطقه ۴ 
را که به صورت بایر رهاشده و باعث آلودگی هوای منطقه شده را نیز به 
محدود وارد کنیم و یا حتی مجوز آب برای کشاورزی برای آن بگیریم و 

تبدیل شده است. از مشکالت زیست محیطی منطقه  به یکی 

افزایش 2/6 درصدی مصرف 
گاز طبیعی در استان قم

نخست  ماهه  شش  گاز  مصرف  میزان  قم  استان  گاز  شرکت  سرپرست 
میلیون   288 را  عمومی  و  خانگی  بخش  در  قم  استان  جاری  سال 
مترمکعب عنوان کرد و افزود: در مجموع میزان گاز مصرفی شش ماه 
اول سال 1401 برای تمامی بخش های استان قم نسبت به شش ماه 

است. داشته  افزایش  درصد   2.6 میزان  به   1400 سال  اول 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز قم، مرتضی خوش لهجه سرپرست 
با خبرنگاران، میزان مصرف گاز شش  شرکت گاز استان قم در گفتگو 
ماهه نخست سال جاری استان قم در بخش خانگی و عمومی را 288 
میلیون مترمکعب عنوان کرد در ادامه افزود: این مقدار نسبت به شش 

ماهه نخست سال گذشته با افزایش 14 درصدی همراه بوده است.
وی یکی از علل افزایش مصرف گاز در حوزه خانگی و عمومی را جذب 
بیش از 10 هزار مشترک جدید در استان قم طی یک سال اخیر عنوان 

کرد.
سرپرست شرکت گاز استان قم در خصوص آمار گاز مصرفی در بخش 
قم  استان  صنایع  گاز  مصرف  میزان  کرد:  تصریح  قم  استان  صنایع 
این  بوده که  میلیون مترمکعب   323 ماه نخست سال جاری  در شش 
افزایش  درصد   1/1 پیش،  سال  مشابه  زمان  مدت  به  نسبت  مقدار 

است. داشته 
خوش لهجه از گاز طبیعی به عنوان انرژی اصلی تامین کننده سوخت 
صنایع نام برد و در این باره خاطرنشان کرد: گاز طبیعی نقش مهمی 
آلودگی  کاهش  در  براین  افزون  و  داشته  صنعتی  تولیدات  افزایش  در 

به سزایی دارد. محیط زیست نقش 
نیروگاه  گاز مصرفی  میزان  که  این  بیان  با  اظهارات خود  ادامه  در  وی 
سال  به  نسبت  جاری  سال  نخست  ماه  شش  در  قم  استان  حرارتی 
نیروگاه  کرد:  خاطرنشان  است،  داشته  کاهش  درصد   2 گذشته، 
مترمکعب  میلیون   512 امسال،  اول  ماه  شش  در  قم  استان  حرارتی 

است. داشته  مصرف 
گاز  میزان  مجموع  در  کرد:  اضافه  قم  استان  گاز  شرکت  سرپرست 
قم  استان  بخش های  تمامی  برای   1401 سال  اول  ماه  شش  مصرفی 
نسبت به شش ماه اول سال 1400، 2.6 درصد افزایش داشته است.
خوش لهجه همچنین از تحویل 156 میلیون مترمکعب گاز سی ان جی 
به مراکز عرضه کننده این سوخت در شهریور ماه سال 1401 خبر داد 
و در این باره اظهار کرد: میزان تقاضای گاز سی  ان جی در استان قم 
بوده  مواجه  درصدی   9 افزایش  با   1400 سال  ماه  شهریور  به  نسبت 

است.
پیرامون  آموزش های  سرما،  فصل  بودن  پیش  در  به  اشاره  با  وی 
با  افزود:  سپس  و  کرد  عنوان  ضروری  را  گاز  مصرف  در  صرفه جویی 
توجه به محدودیت انرژی ها، امید داریم تا با ارائه آموزش های صحیح 
گام  شهروندان،  به  گاز  مصرف  کاهش  و  مدیریت  راهکارهای  پیرامون 

گیریم. کار  به  طبیعی  سوخت  این  صرفه جویی  جهت  در  را  موثری 
از  استفاده  نظیر  زیرساختی  اصالح  قم  استان  گاز  شرکت  سرپرست 
سازی  بهینه  و  اصالح  موتورخانه ها،  در  هوشمند  کنترل  سیستم های 
شیرهای  از  استفاده  تاسیساتی،  لوله های  عایق بندی  موتورخانه ها، 
ترموستاتیک بر روی رادیاتور، دوجداره کردن پنجره ها و ... را از جمله 

کرد. عنوان  گاز  مصرف  در  صرفه جویی  برای  الزم  اقدامات 
از سوی  پایان تصریح کرد: صرفه جویی در مصرف گاز  خوش لهجه در 
ملی  سرمایه   حفظ  و  زیستی  محیط   مثبت  اثرات  ایجاد  بر  عالوه  مردم 
کمک  نیز  سال  سرد  فصول  در  گاز  شبکه  پایداری  به  آیندگان،  برای 

کرد. خواهد 

خبـر

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۱۰9۵  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که 
خواهان ابوالفضل خالقی خواندگان ذکرا و معصومه هر دو خالقی توت خشکی 
 ۳۴۴ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  خالقی  همگی  داود  و  علی   ، رضا   ، حسین  و 
است.  کرده  ارزیابی  ذیل  به شرح  کارشناس  قم   ۲ اصلی بخش   ۲۴9۵ از  فرعی 
مورخ   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰8۵۷۷۴۰ شماره  الکترونیکی  ابالغیه  به  عطف  احتراما 
۱۴۰۱/۱/۳۱ مربوط به انتخاب اینجانب به عنوان کارشناسی در خصوص پرونده 
 ۰۰۰۱۰9۵ شعبه  بایگانی  شماره  به  و   ۱۴۰۰۰۲9۲۰۰۰۱۴۰8۶۴۱ شماره 
موضوع خالفی – مربوط به ارزیابی ملک معرفی شده به پالک ثبتی ۳۴۴ فرعی از 
۲۴9۵ اصلی از بخش دو قم واقع درخیابان امام خمینی فلکه شهید زین الدین 
بلوار شهید عابدی قبل از کوچه شماره ۱۳ کد پستی ۴۳ الی ۱۳۶۳8-۳۷۱98 در 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ به محل مراجعه گردید که کسی پاسخگو نبود تا اینکه علیرغم 
هماهنگی با اقایان محمد و احمد خالقی در نهایت پس از ۵ بار مراجعه حضوری 
در مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با حضور یکی از ساکنین ، اقای احمد خالقی از این ملک 
بازدید به عمل امد. ملک مذکور به پالک ۳۴۴ فرعی از ۲۴9۵ اصلی از بخش ۲ 
قم که در صفحه ۳9۱ دفتر امالک جلد ۱۶۲ ذیل شماره ۲۷8۱۱ ثبت گردیده 
است و دارای سند مالکیت دفترچه ای به مالکیت اقای اکبر خالقی توت خشکی 
به میزان ۳ دانگ  بتول اسدی کل  و خانم  از ششدانگ  به میزان ۳ دانگ مشاع 
مشاع از ششدانگ و خانم بتول اسدی گل به میزان ۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
طی شماره مستند مالکیت ۲۷۶۰۴ مورخ ۱۳۵9/۶/۲۳ دفترخانه اسناد رسمی 
بر  تجاری  مغازه  دو دهانه  با  به صورت شمالی ساز  باشد. ساختمان  قم می   ۱۷
بلوار شهید عابدی و در ۳ طبقه شامل زیرزمین ، همکف و اول و با نمای سنگ 
۷ سانتی بنا گردیده است و دارای برک پایان ساختمان به شماره ۳/۱۰/9۰۳۱ 

ساختمان  عرصه  باشد.  می  قم  سه  منطقه  شهرداری  از   ۶۷/۷/۱۱ تاریخ  به 
شماره  به  ساختمان  پایان  برک  در  ولیکن  باشد  می  مترمربع   ۳۰۰ سند  طبق 
۳/۱۰/9۰۳۱ به تاریخ ۶۷/۷/۱۱ صادره از شهرداری منطقه سه قم ، مساحت 
باب  دو  دارای  مذکور  ملک  است.  گردیده  ذکر  مترمربع   ۱۶۰/9۶ زمین  موجود 
مغازه تجاری تحت عناوین باطری سازی و شارژر گاز کولر و ارایشگاه می باشد. 
زیرزمین ، دارای سالن ، اشپزخانه با کابینت فلزی و درب و پنجره الومینیومی می 
باشند. سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی ان کولر ابی و دارای 
انشعابات اب ، گاز و سه انشعاب برق می باشد. پوشش بام نیز ایزوگام می باشد. 
فلذا با عنایت به بازدید و بررسی های به عمل امده ارزش روز ساختمان مذکور با 
فرض عدم وجود دیون و بدهی به غیر به شرح ذیل می باشد. ۱- عرصه ۱۶۰/9۶ 
اعیانی   -۲ ۵۶/۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش   ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع 
۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   98 زیرزمین 
کل  ارزش  ۲8/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۲8 همکف  اعیانی   -۳
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۷۶ اول  اعیانی   -۴ ۳/۵8۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
با  تجاری  )کلیه حقوق  ها  مغازه  تجاری   -۵ ۲/۲8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش کل 
اب  انشعابات   -۶ ۱8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۳۰ مجوز(  داشتن  فرض 
و  هشتاد   : کل  جمع  ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   .. و  سازی  حیاط  و  گاز  و  برق   ،
چهار میلیارد و پنجاه میلیون 8۴/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال همچنین براساس مفاد 
ثبتی  پالک  و  مشاعی  الذکر  فوق  ملک   ، مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۳8 ماده 
از بخش ۲ قم که در صفحه ۳9۱ دفتر امالک جلد  ۳۴۴ فرعی ز ۲۴9۵ اصلی 
مالکیت دفترچه ای  دارای سند  و  ثبت گردیده است  ۱۶۲ ذیل شماره ۲۷8۱۱ 
از ششدانگ  به میزان ۳ دانگ مشاع  به مالکیت اقای اکبر خالفی توت خشکی 
و خانم بتول اسدی گل به میزان ۳ دانگ مشاع از ششدانگ طی شماره مستند 

باشد  قم می   ۱۷ اسناد رسمی  دفترخانه   ۱۳۵9/۶/۲۳ مورخ   ۲۷۶۰۴ مالکیت 
شهید  بلوار  الدین  زین  شهید  فلکه  خمینی  امام  خیابان  قم  ملک  وقوع  محل   ،
عابدی قبل از کوچه شماره ۱۳ کد پستی ۴۳ الی ۱۳۶۳8-۳۷۱98 و زیرزمین 
در تصرف اقایان محمد و احمد خالقی ، طبقه همکف بسته و بگفته اقای احمد 
خالقی در تصرف خانم بتول اسدی گل بوده و طبقه نیز بسته و بگفته اقای احمد 
به  اول  و  همکف   ، زیرزمین  طبقات  است  بوده  معصومه  خانم  تصرف  در  خالقی 
صورت مسکونی در حال بهره برداری می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در 
تاریخ ۱۴۰۱/8/۲۵ ساعت 9/۱۵ الی 9/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد. 
یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
را به وعده قرار دهد در  تواند پرداخت بهای اموال  باشند ضمنا دادورز اجرا می 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این 
و  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  قسمت 
از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی 
مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از 

نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

متناسب  قم  شهر  معابر  شبکه      ◄
است  توسعه نیافته  جمعیت  رشد  با 
از  قم  معابر  شبکه  مجدد  مهندسی  و 
طول  در  که  است  بوده  مهمی  اقدامات 
شهرداری  و  شده  آغاز  گذشته  سال های 
که  است  کرده  تالش  قم  کالن شهر 
توسعه  و  طراحی  به  نسبت  گام به گام 
جدید  نیازهای  به  توجه  با  معابر  شبکه 

کند. اقدام  شهروندان 
و  قم  شهر  سنتی  طراحی  به  نگاهی 
مرکزیت  با  شهر  این  توسعه  و  شکل گیری 
اهل بیت)س(،  کریمه  ملکوتی  بارگاه 
قم  شهر  معابر  شبکه  که  می دهد  نشان 
توسعه نیافته  جمعیت  رشد  با  متناسب 
قم  معابر  شبکه  مجدد  مهندسی  و  است 
از اقدامات مهمی بوده است که در طول 
شهرداری  و  شده  آغاز  گذشته  سال های 
که  است  کرده  تالش  قم  کالن شهر 
توسعه  و  طراحی  به  نسبت  گام به گام 
جدید  نیازهای  به  توجه  با  معابر  شبکه 

کند. اقدام  شهروندان 
نیازمند  قم  معابر  شبکه  توسعه  البته 
در  با  بلندمدت  نگاهی  و  جدی  عزمی 
و  شهر  آینده  و  حال  نیازهای  گرفتن  نظر 
توجه  با  راستا  این  در  و  است  شهروندان 
طرح  در  گرفته  صورت  پیش بینی های  به 
در  گسترده ای  اقدامات  شهر،  تفصیلی 
دستور  در  معابر  شبکه  تکمیل  راستای 
شکل گیری  چراکه  است،  گرفته  قرار  کار 
معابر  شبکه  و  اصلی  اسکلت  نامتوازن 
شهر  در  نارسایی هایی  ایجاد  به  منجر 
این  وجود  حاضر  حال  در  که  می شود 

است. مشهود  قم  در  معضل 
با  مرتبط  زیرساخت های  احداث 
شامل  شهری  ترافیک  و  حمل ونقل 
و  همسطح  تقاطع های  شهر،  معابر  شبکه 
مدیریت  مختلف  تجهیزات  غیرهمسطح، 
رعایت  با  درصورتی که  ترافیک،  کنترل  و 
راهکارهای  ازجمله  باشند،  جوانب  تمام 
محسوب  حمل ونقلی  وضعیت  بهبود 

. ند می شو
زیرساخت های  مهم ترین  از  یکی 
توسعه  در  شهری  حمل ونقل  با  مرتبط 
بوده  همسطح  غیر  تقاطع  معابر،  شبکه 
عمرانی  برنامه  صدر  در  آن  احداث  که 

است. گرفته  قم  شهرداری 
سیدمرتضی  دکتر  گفته  اساس  بر 
سال های  در  قم،  شهردار  نژاد  سقاییان 
۶۰ درصد بودجه  از  گذشته همواره بیش 
بوده  عمرانی  حوزه  به  مربوط  شهرداری 
غیرهمسطح  تقاطع های  زمینه  این  در  که 
داشته  قرار  کارهای  صدر  در  همواره 

. ست ا

توسعه  در  شبکه ای  نگاه  ضرورت 
شهری معابر 

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
وضعیت  به  اشاره  با  شهر  اسالمی  شورای 
میدان  و  مطهر  حرم  شرقی  ضلع  آشفته 
همچنین  کرد:  اظهار  مطهری،  شهید 
از  یکی  نیز  قم  شهر  پرسرعت  معابر  شبکه 

است. شهری  مهم  چالش های 
داد:  ادامه  دهناد  محمدحسین  سید 
سرعت  حداکثر  شهری  خیابان  یک  در 
کیلومتر   ۵۰ باید  عبوری  خودروهای 

بدون  همسطح  عبور  امکان  و  ساعت  در 
در  درحالی که  باشد،  فراهم  نگرانی 
 ۱۰۰ سرعت  حداکثر  شهری  های  تندراه 
عرض  از  همسطح  عبور  و  بوده  کیلومتر 
به  دسترسی  و  است  ممنوع  خیابان 

باشد. ممنوع  باید  نیز  کاربری ها 
مدیریت  مجموعه  کرد:  اضافه  وی 
و  تندراه  مساله  در  باید  قم  شهری 
مشترک  نقطه  یک  به  شهری  خیابان های 
عبور  کاربری ها،  به  دسترسی  و  برسد 
نوع  اساس  بر  مباحث  سایر  و  همسطح 
درهم  و  آشفتگی  از  و  شود  دیده  معابر 
عمل  به  جلوگیری  دسترسی ها  تنیدگی 

. ید آ
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
داشت:  اظهار  قم  شهر  اسالمی  شورای 
نگاه  باید  قم  شهر  معابر  توسعه  مسیر  در 
بر  و  بگیرد  پیوست های شکل  و  شبکه ای 

مبنای آن محورهای تندراه و خیابان های 
و  دسترسی  و  احصا  به درستی  شهری 

شود. تعریف  آن  مبانی  بر  کاربری ها 
یاسر،  عمار  محورهای  وی،  گفته  به 
نماز،  فردوسی،  اسالمی،  جمهوری 
مالک  سلیمانی،  شهید  محمودنژاد، 
تعیین  به  نیاز  شاهد  و  یاسمن  اشتر، 
کارکرد  با  یکپارچگی  ایجاد  جهت  تکلیف 

دارند. تندراهی 
توسعه  و  اصالح  کرد:  عنوان  دهناد 
مناسب  عملکرد  برای  تندراهی  معابر 

نیازمند  شهری  پرسرعت  معابر  شبکه 
تأمین  و  زمان بندی  فنی،  برنامه  تهیه 
یکپارچه  شبکه  به  رسیدن  برای  مالی 
ترافیک  بهتر  مدیریت  جهت  پیوسته  و 

است. شهری 
غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  اتمام 

سال پایان  تا  نماز 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  خصوص  در 
تقاطع  یک  نماز  پروژه  کرد:  اظهار  نماز 
میلیارد   ۶۷ بالغ بر   بااعتباری  سطحه  سه 

است. تعریف شده  تومان 
پروژه  در  افزود:  حلوایی زاده  عباس 
جمهوری  بلوار  نماز  غیرهمسطح  تقاطع 
به صورت روگذر و بلوار فردوسی به صورت 
اجرا  مرحله  در  که  تعریف شده  زیرگذر 
ایجادشده  ترافیک  خاطر  به  باید  و  بوده 

کنیم. معذرت خواهی  مردم  از 
میدان  پروژه  قرارداد  پیمان  مدت  وی 
مدت  گفت:  و  کرد  اعالم  ماه   ۱8 را  نماز 
هیچ  بدون  ماه   ۱8 پروژه  اولیه  پیمان 
معارضی در قرارداد آمده است و در واقع 
در  همچنان  معارض ها  وجود  دلیل  به 

هستیم. اولیه  مهلت  همان 
با  قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
عملیات  اجرای  که  چالش هایی  به  اشاره 
عمرانی این پروژه با آن روبه رو است بوده 
باید  که  بود  این  چالش ها  از  یکی  افزود: 
هیچ  که  می شد  اجرا  به گونه ای  پروژه 
باشیم. نداشته  پروژه  مسیر  در  انسدادی 

خبر  سال  پایان  تا  پروژه  اتمام  از  وی 
تالش  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
و  برسد  اتمام  به  سال  پایان  تا  پروژه  دارد 
صبوری  زمان  این  بابت  مردم  امیدواریم 
نفر   ۷۰ روزانه  بدانند  و  باشند  داشته 
پروژه  تا  هستند  کار  حال  در  کارگاه  در 

برسد. اتمام  به  سریع تر 
می شوند هوشمند  تقاطع ها 

و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
تکمیل  به  اشاره  با  قم  شهرداری  ترافیک 

فردوسی  بلوار  در  هوشمند  تقاطع  طرح 
طرح  گفت:  و  داد  خبر  آن  بازگشایی  از 
اجرای  با  شهری  تقاطع های  راه اندازی 
چراغ های  سازی  هوشمند  سیستم 
ترافیک  روان سازی  هدف  با  ترافیکی، 
توقف  زمان  تغییر  برنامه ریزی  امکان  و 
تردد  و  کنترل  و  روز  مختلف  ساعات  در 
در  که  بوده  ماهی  معابر، چند  در  ترافیک 
ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  کار  دستور 
توجه  با  و  گرفته  قرار  قم  شهرداری 
آن ها،  اجرای  در  متعدد  مشکالت  به 

گذشته،  ماه   ۲ از  کمتر  در  شدیم  موفق 
و  تجهیز  کامل  به صورت  را  تقاطع  سه 
فنی  اقدامات  همچنین  و  کنیم  بازگشایی 
به صورت  نیز  تقاطع ها  از  دیگر  برخی 

است. پیگیری  حال  در  همزمان 
اجرای  داد:  ادامه  شعبان زاده  حسین 
چراغ های  پایه  نصب  و  فونداسیون 
اجرای  و  آسفالت  برش  ترافیکی،  معلق 
چراغ های  مونتاژ  و  تأمین  کابل کشی، 
هوشمند  سیستم  نصب  و  زمان دار 
در  اضطراری  برق  تأمین  و  تقاطع  سازی 
انرژی  توسط  شهری  برق  قطعی  مواقع 
سازمان  اقدامات  مهم ترین  از  خورشیدی 
تقاطع های  راه اندازی  در  ترافیک 

است. هوشمند 
برنامه ریزی  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
 ۲۰ جاری  سال  پایان  تا  شده  مقرر 
شهری  مختلف  مناطق  در  تقاطع 
بهره برداری  به  هوشمند  به صورت 
سازی  هوشمند  در  شد:  یادآور  برسد 
مبدل  از  تقاطع ها،  ترافیکی  چراغ های 
پوشش  جهت  سوالر-   – خورشیدی  برق 
استفاده شده  شبکه  احتمالی  قطعی های 
و  برد  بهره  ظرفیت  حداکثر  از  بتوان  تا 
قطعی  با  ترافیکی  به هم ریختگی  بروز  از 
استان  برق  از سوی شرکت  برق  احتمالی 

کرد. جلوگیری  تقاطع  در 
و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
سایر  اجرای  قم،  شهرداری  ترافیک 
تکمیل  از  پس  را  مصوب  تقاطع های 
اقالم  تأمین  و  هندسی  اصالح  طرح های 
بخشی  سرعت  از  و  کرد  عنوان  موردنیاز 
تمامی  تکمیل  تا  طرح  این  اجرای  به 

داد. خبر  آن ها 
تقاطع  ترافیکی  نیازهای  آماده سازی 
قم حسین)ع(  امام  میدان  همسطح  غیر 
آلبوم  ابالغ  خبر  اعالم  با  شعبان زاده 
غیر  تقاطع  ترافیکی  نیازهای  مصوب 
امتداد  در  )ع(  حسین  امام  همسطح 
سفارش  از  اسالمی،  جمهوری  بلوار 

تهیه  و  مسیر  راهنمای  تابلوهای  ساخت 
این  در  موردنیاز  ترافیکی  اقالم  سایر 

داد. خبر  خصوص 
طرح های  و  نیازها  اینکه  بیان  با  وی 
بخش  سه  در  تقاطع  این  ترافیکی 
مسیر،  راهنمای  تابلوهای  شامل  کلی 
تابلوها  نصب  و  تهیه  و  ترافیکی  خط کشی 
 ۱۴ بالغ بر  بااعتباری  انتظامی  عالئم  و 
سازمان  کار  دستور  در  ریال  میلیارد 
این  گفت:  است،  ترافیک  و  حمل ونقل 
شرایط  شدن  آماده  از  پس  به نوبت  اقالم 

شد. خواهند  تکمیل  و  اقدام  فنی، 
و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
اساس  بر  افزود:  قم  شهرداری  ترافیک 
بیش  سازمان،  به  ابالغی  مصوب  آلبوم 
مسیر  راهنمای  تابلوی  مترمربع   ۷۰ از 
کناری  و  باالسری  تابلوهای  شامل 
آماده سازی  حال  در  و  داده شده  سفارش 

. ست ا
 ۷ از  بیش  تقاطع  این  در  وی،  گفته  به 
ترافیکی  خط کشی  نیاز  طول  متر  هزار 
انتظامی  تابلوها و عالئم  و  پیش بینی شده 
 ، ارتفاع  و  سرعت  محدودیت های  شامل 
تکمیل کننده  نیز   … و  جهت نما  تابلوهای 

است. تقاطع  این  ترافیکی  نیازهای 
کلیه  کرد:  اضافه  پایان  در  شعبان زاده 
همسطح  غیر  تقاطع  ترافیکی  نیازهای 
اجرا،  آینده  ماه  یک  تا  حسین)ع(  امام 
خواهد  بهره برداری  مرحله  به  و  تکمیل 

. رسید
تقاطع های  احداث  توسعه  سابقه 
طوالنی  چندان  قم  در  غیرهمسطح 
مسیرگشایی هایی  به  توجه  با  اما  نیست 
شهر  نقاط  برخی  در  انجام گرفته  جدید 
احداث  مناطق،  ترافیکی  بار  افزایش  و 
مختلف  نقاط  در  غیرهمسطح  تقاطع های 
تا  است  ضروری  و  الزم  امری  قم  شهر 
از  نقاطی  در  بصری  زیبایی  بر  عالوه 
نیز  ترافیک  روان سازی  شاهد  شهر، 

. شیم با
و  برنامه ریزی  راستا  همین  در 
و  معابر  شبکه  توسعه  اولویت بندی 
طرح  اساس  بر  غیرهمسطح  تقاطع های 
تأمین مقدمات و ایجاد  تفصیلی شهر قم، 
شرایط برای اجرای این پروژه ها به صورت 
شهری  مدیریت  کار  دستور  در  جدی 
بهره برداری  با  و  است  گرفته  قرار  قم 
شاهد  غیرهمسطح  تقاطع های  این  از 
معابر  شبکه  تکمیل  ترافیک،  روان سازی 
یکدیگر  به  مناطق  دسترسی  در  تسهیل  و 

► بود.   خواهیم 

گام به گام در مسیر تکمیل شبکه معابر شهری

● عزم شهرداری قم برای رفع گره ها و بن بست های ترافیکی   ●
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ارتباط با مدیرمسئول  
سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                    تلفن: 09184480402   ۰91۲76۲5987

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی:
شهرک صنعتی شکوهیه قم ۲۰۰ 

هکتار توسعه می یابد

شهرک صنعتی  در  گفت:  قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
شکوهیه قم، یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین واگذار شده و ۲۰۰ هکتار 

اجرا خواهد شد. آن  توسعه در  هم طرح 
درخواست  عمده  کرد:  بیان  ایرنا،  با  گفتگو  در  ابراهیمی  الله  روح 
سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای صنعتی در قم مربوط به شهرک 
صنعتی شکوهیه  است، چرا که این شهرک به دالیل مختلف همچون 
فعالیت های  برای  الزم  زیرساخت های  داشتن  و  جغرافیایی  موقعیت 

می رود. به شمار  کشور  برتر  صنعتی  شهرک های  جز  تولیدی 
بخش  سرمایه گذاری  از  بهتر  هرچه  استفاده  به منظور  افزود:  وی 
اعطای  فرآیند  امکان  حد  تا  استان،  تولیدی  طرح های  در  خصوصی 
و در  تسهیل کردیم  را  متقاضیان  به  قم  در شهرک های صنعتی  زمین 
مواجه هستیم  تقاضای موجود  به  نسبت  زمین  با کمبود  که  مناطقی 
آالینده،  غیر  پیشرفته،  طرح های  برای  را  زمین  تخصیص  اولویت 

کردیم.  تعیین  قم،  اقلیم  با  مناسب  و  کم آب بر 
بهره برداران  سوی  از  ایمنی  نکات  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
طرح های تولیدی در شهرک های صنعتی قم، ادامه داد: در استقرار 
طرح هایی  فعالیت  از  جلوگیری  دنبال  به  جدید  صنعتی  واحدهای 
هستیم که هم مخاطرات طبیعی و زیست محیطی زیادی دارند و هم 

هستند. مواجه  متعدد  تهدیدهای  با  ایمنی  موضوع  در 
تقویت  برای  شده  انجام  اقدام های  به  اشاره  با  همچنین  ابراهیمی 
حال  در  گفت:  قم،  شکوهیه   صنعتی  شهرک  در  ایمنی  شاخص های 
فعال  قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  آتش نشانی  ایستگاه   ۲ حاضر 
یک  سال جاری  پایان  تا  ایمنی  سطح  افزایش  به منظور  که  است 

می شود. احداث  شهرک  این  در  هم  دیگر  آتش نشانی  ایستگاه 
واقع  تهران   - قم  قدیم  محور  ابتدای  در  شکوهیه  صنعتی  شهرک 
برخوردار  تولیدی  فعالیت های  برای  الزم  زیرساخت های  از  و  شده 
دارای  تولیدی  واحد  یک هزار  از  بیش  می دهد  نشان  آمارها  است، 
شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  نفر  هزار   ۲۴ برای  اشتغالزایی  با  مجوز 

هستند. فعالیت  مشغول  قم 

رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت:
قم تا پایان سال 88۰ هزار ُتن 

سیمان به بازار عرضه می کند

رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: 
88۰ هزار ُتن سیمان در استان  برنامه  تعیین شده، امسال  بر اساس 
عرضه  بازار  به  سازی  ساختمان  صنعت  در  مصرف  برای  و  تولید 

شد. خواهد 
جواد ناطق در گفتگو با ایرنا، بیان داشت: سیمان از جمله مهمترین 
تولید هرچه  و  است  در صنعت ساختمان سازی  نیاز  مورد  محصوالت 
و  به اجرای سریع تر طرح های ساخت مسکن توسط دولت  آن  بیشتر 

بخش خصوصی در استان و کل کشور کمک شایانی می کند.
وی با اشاره به کیفیت باالی سیمان تولید شده در قم، افزود: با توجه 
دنبال  به  عمرانی  طرح های  پیشبرد  برای  سیمان  تامین  اهمیت  به 
تقویت سطح کمی و کیفی تولید این محصول مهم در استان هستیم 
هرچه  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  ظرفیت  از  رابطه  این  در  و 

کرد. خواهیم  استفاده  بیشتر 
اساس  بر  اخیر  سال های  طی  قم  صنعت  بخش  داد:  ادامه  وی 
مورد  و  راهبردی  محصوالت  تولید  ظرفیت  گسترش  جامع  طرحی 
با  مقابله  مسیر  در  دارد  تالش  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  کشور  نیاز 
در  آن  از  نمونه ای  که  بردارد  موثری  گام های  ظالمانه  تحریم های 
تولید  همچون  سازی  ساختمان  صنعت  با  مرتبط  محصوالت  ساخت 

است. مشاهده  قابل  سیمان  توجه  قابل 
ناطق گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای عمق بخشیدن 
برنامه های  استان  این  در  صنعتی  فعالیت های  به  بیشتر  هرچه 
کیفی  سطح  ارتقا  آن ها  مهمترین  از  که  دیده  تدارک  را  متنوعی 
افزایش  برای  جهانی  بازارهای  به  کنندگان  تولید  توجه  و  محصوالت 

است. صادرات  حجم 

خبـر

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی تحدید حدود اختصاصی
یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰9۲9 از  فرعی    9/۲۱9 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
باشد،   می  عبدالرضا  فرزند  محمدآخوند   بنام  که    ۴۵ پالک   ۳ کوچه  )ع(  حسین  امام  ۲۰متری  اراضی  قم  ثبت 
نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور  عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در 
مورخ  شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۷/۲۵   -  ۱/۷8۲۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
و خصوصا  اهالی  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک  ۱۲ صبح در محل  الی   8 ۱۴۰۱/۰9/۰۱  ساعت 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به 
 ۲۰ ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت 
پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  بمرجع ذیصالح قضائی  تقدیم دادخواست  میبایست گواهی  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۷۵۲ الف  )م  نماید./ 
 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 

آقای جعفر ترقی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۳۳8۳ فرعی 
از ۷9۶ و 8۰۰ فرعی از ۲8۰ اصلی واقع در بخش پنج قم ذیل دفتر ۱۵۱ صفحه ۵۴۷ ذیل ثبت ۱۷۲۷۷۵ به نام جعفر 
ترقی ثبت وسند مالکیت ۳۶9۱۲۰ صادر شده است سپس مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک به غیر منتقل شده 
است که سند مالکیت اولیه بهعلت جابه جائی مفقود شده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. لذا 
مراتب باستناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه 
گهی ظرف  کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آ
مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا به موجب بخشنامه ۲۳۵۱۱/9۱ 
تبدیل شده است.  به پالک ۳۱98 فرعی  ثبت اسناد پالک مفروزی ۷9۶ و 8۰۰فرعی  مورخه ۱۳9۱/۰۱/۲9 سازمان 

)م الف ۱۵۷۷۴(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
آبادی  احمدرکن  طرف  از  قم   ۳۶ دفتر   ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ مورخ   ۳۰۴۰۷ وکالت  بشماره  کردزنگنه  رقیه  اینکه  به  نظر 
تمامی  سندمالکیت  که  اند  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با   ۰۳8۴۵۷۵۵۲8 کدملی  دارنده  اصل 
های  بشماره  الکترونیکی  دفتر  در  که  قم  یک  ثبت  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۵98/۱۳۰۵ پالک  ششدانگ  ششدانگ 
۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۲۷۰ و ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۲۷۱ بنام مجید نظری و لیال بهشتی مجرد ثبت و سند مالکیت 
ششدانگ  تمامی  قم  دفتر۲۱   ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مورخ   9۳8۷9 قطعی  سند  طی  الواسطه  مع  سپس  شده  تسلیم  و  صادر 
به احمد رکن آبادی اصل منتقل گردیده سپس از طرف  ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور به علت سهل انگاری 
آگهی می  تاریخ ذیل  به  نوبت  ثبت در یک  قانون  نامه  آئین  ۱ اصالحی ماده ۱۲۰  تبصره  استناد  به  لذا  مفقود گردیده. 
گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از 
انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۷۷۵(   

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

آقای محمد خاکدان اعالم داشته که ششدانگ یک ملک به پالک ۴۵9۱ فرعی از ۲۷۱ اصلی واقع در بخش 
ثبت پنج قم ثبت و سندمالکیت به شماره ۱۵۲9۷ذیل دفتر ۲۰۳ صفحه 9 به نام آقای امیدرضا وفایی صادر 
وتسلیم شده است که سپس طی سند قطعی شماره ۵۱8۶۴ مورخ ۱۳9۷/۰8/۰9 تنظیمی دفترخانه ۵۶ 
قم به آقای محمدخاکدان منتقل شده است و سپس سند مالکیت مزبور به علت اسباب کشی مفقود گردیده 
نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  ۱ اصالحی  تبصره  استناد  به  لذا  رانموده است.  المثنی  تقاضای صدور سندمالکیت  و 
گهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و  قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آ
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 ۱۵۷۷۶(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

»گویه« بررسی کرد:

● شروط پایان دادن به استعمار مجازی   ●
نیاز  یک  مجازی  فضای  مدیریت      ◄
راهبردی برای کشور است و اکنون تردیدی 
شرایط  نیست.  آن  ضرورت  و  اهمیت  در 
روشنی  به  مجازی  فضای  جاری  و  کنونی 
و  کند  می  تهدید  را  کشور  ملی  امنیت 
مردم  و  دولت  منافع  به  برزگی  های  آسیب 
توسط  بارها  دغدغه  این  است.  آورده  وارد 
تأکید قرا گرفته و  مقام معظم رهبری مورد 
شأن  در  را  مجازی  فضای  بودن  رها  ایشان 
خواستار  و  ندانسته  اسالمی  جمهوری 
سایر  مانند  به  فضا  این  در  مدیریت  اعمال 

اند. شده  پیشرو  کشورهای 
سطح  در  ایران  ژئوپلتیک  موقعیت 
طلبی  هویت  و  خواهی  استقالل  و  منطقه 
در  را  اسالمی  جمهوری  اسالمی،  نظام 
و تحریم ها قرار داده  انواع فشارها  معرض 
بر  روانی  جنگ  بسترهای  از  یکی  و  است 
بوده  مجازی  فضای  برای  ایران  ملت  ضد 

. ست ا

یک دهه از استفاده گسترده ایرانیان 
اجتماعی  های  شبکه  و  ها  پیامرسان  از 
میگذرد اما ادوار مختلف حمالت بزرگی 
ضد  بر  گوناگون  های  پلتفرم  طریق  از 
منافع ملی کشور صورت پذیرفته است.

خطبه  در  قم  جمعه  امام  رابطه  این  در 
است:  گفته  گذشته  روز  جمعه  نماز  های 
اجتماعی  شبکه های  تقویت  ضمن  باید 
درحوزه  کشور  مجازی  استعمار  به  داخلی 
شبکه ها  و  محور  اینترنت  بسترهای 
پایان  و...  تلگرام  و  توییتر  مانند  اجتماعی 
را  خارجی  اجتماعی  شبکه های  و  دهیم 
مجبور به پذیرش قوانین جمهوری اسالمی 

کنیم. ایران 
محمد  سید  اله  آیت  ایسنا،  گزارش  به 
مهرماه   ۲9 نمازجمعه  خطبه  در  سعیدی، 
و  تسریع  افزود:  مسئله  این  بر  تأکید  با  قم 
با  رابطه  در  مسئول  دستگاه های  تقویت 
همچنین  عملکردشان  درباره  پاسخگویی 
روانی  عملیات  سازی  خنثی  در  تسریع 

رسانه ای  عملیات  با  جنبش  این  فعاالن 
از  انقالب  رسانه های  سوی  از  هماهنگ 

است. درس ها  دیگر 
از  برخی  پذیری  تأثیر  کرد:  تأکید  وی 
وارونه  روایت سازی  از  انقالبی  نیروی های 
را  بدخواهان  کشور،  وقایع  از  دشمنان 
خودشان  تأثیرگذاری  قدرت  به  نسبت 
امیدوار کرد که باید از این آسیب جلوگیری 

کرد.
نیز  مشهد  جمعه  امام  قم،  با  همزمان 
کشوری  است:  گفته  مشابهی  دیدگاه  در 
در  خرمشهرش  و  محاصره  در  آبادانش  که 
تصرف دشمن بود، تسلیم نشد اما حاال که 
در  نمی توانیم  هستیم،  منطقه  اول  قدرت 
اجرای حکم جهاد تبیینی که رهبری اعالم 
کردند، بسیج شویم و فضای مجازی را آزاد 

؟ کنیم
رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
خاطرنشان کرده است: کسانی که در دفاع 
است.  یادشان  داشتند،  شرکت  مقدس 
خاک  از  بخشی  بود.  آمده  بعثی  دشمن 
از جمله خرمشهر در تصرف دشمن  کشور 
بودند  کرده  محاصره  هم  را  آبادان  و  بود 
تجهیزاتی  و  امکانات  هیچ  ما  درحالی که 

نداشتیم و همه تمرکز خود را بر سنگرهای 
شرایط،  این  در  بودیم.  داده  قرار  دفاعی 
آبادان  حصر  شکست  فرمان  بزرگوار  امام 
)علیه السالم(  ثامن االئمه  لشکر  و  دادند  را 
بر  اینکه  بدون  سپاه  برادران  همکاری  با 
بردند،  حمله  بیفزایند،  خود  تجهیزات 
به  و  پیروز شدند  را شکست دادند،  دشمن 

دادند. پایان  محاصره 

به  مشهد  و  قم  جمعه  ائمه  بیانات 
تأثرگذاری  و  بزرگ  شهر  دو  عنوان 
سطح  گیری  شکل  از  حکایت  مذهبی 
فعاالنه  مدیریت  برای  مطالبه  از  دیگری 

است. مجازی  فضای 

شروطی  دارای  واضح  بطور  مهم  این 
دستیابی  آن  به  دادن  تن  بدون  که  است 
و  رفاه  ایجاد  و  مردم  آسایش  و  کامیابی  به 
رونق کسب و کارها و نیز تأمین امنیت ملی 
میسر نخواهد شد. شاید نخستین شرط را 
همانگونه که در خطبه های ائمه جمعه قم 
و مشهد آمده است بتوان خودباوری و اراده 
در  که  هایی  خصلت  از  یکی  زیرا  دانست 
آورده  یک دهه اخیر فضای مجازی بوجود 

فناوری  و  دانش  و  ها  شرکت  ناتوانی  حس 
رقابت  قابل  پیامرسان  یک  تولید  در  ایرانی 

است. خارجی  های  نمونه  با 

آن شهر  که خاستگاه  ایتا  مثال  بطور 
قم دانسته می شود و بیشترین کاربران 
دلیل  به  باشند  می  قم  استان  از  آن 
تمامی  استقبال  مورد  فنی  های  ضعف 
خدمات  گرچه  است.  نگرفته  اقشار 
زیادی را ارائه می کند و نزد برخی دیگر 
قبول  قابل  پیامرسان  یک  کاربران  از 

است.
هایی  پلتفرم  که  است  حالی  در  این 
مانند آپارات که جای یوتیوب را سال ها 
است  کرده  پر  ایران  در  خوبی  به  است 
جلب  امکان  و  توانمندی  از  ای  نمونه 
از  کشور  پسند  سخت  کاربران  رضایت 

است. اقشار  تمامی 

فیلتر شدن  از  بر 4 سال  بالغ  با گذشت 
نوعی  سال  چند  تا  نوعی  به  که  تلگرام 
پلتفرم ملی به شمار می رفت و وقت کافی 
ضعف  پوشش  برای  ایرانی  های  پیامرسان 
هنوز  اما  دولتی  های  حمایت  و  خود  های 

کاستی های روشنی در این میان به چشم 
می خورد که مانع از کسب اطمینان مردم 

است. کارها  و  کسب  خصوصا 
ایرانی  های  پیامرسان  مدیران  گرچه 
ضعف  عامل  را  جدی  حمایت  نبود  همواره 
دستگاه  اما  اند  کرده  معرفی  خود  های 
های دولتی مرتبط می گویند شرکت های 
نمونه  مانند  به  باید  ارتباطی  بنیان  دانش 
را  نیازشان  مورد  مالی  منابع  خارجی  های 
تأمین  کاربران  و  خدمات  توسعه  طریق  از 
نمایند و منتظر و متکی به دولت ها نباشند.

ها  شرکت  برخی  ناحیه  همین  در  اما 
دولتی  موانع  رفع  صورت  در  معتقدند 
دارا  نیز  را  المللی  بین  قابلیت جهش های 

. هستند
چالش  و  خالءها  باید  صورت  هر  به 
های موجود میان زیست بوم فناوری های 
شود  رفع  مردم  و  دولت  با  کشور  ارتباطی 
مجازی  استعمار  به  دادن  پایان  زمینه  تا 
فراهم گردد. دولت ها، پیامرسان ها و مردم 
ملموسی  جهش  متقابل  اعتماد  با  باید 
سرمایه  بدون  زیرا  کنند  ایجاد  کشور  در 
به  راحت  امر  این  در  پیشرفت  اجتماعی 

► رسد.    نمی  نظر 

اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیره  هیات  رییس      ◄
بر ظرفیت باالی سرمایه گذاری  تاکید  با  سلفچگان قم 
از  عمده ای  بخش  گفت:  ویژه،  شرایط  با  پهنه  این  در 
اراضی این منطقه آماده تحویل و سرمایه گذاری جدید 

است.
در  قم  حضور  به  اشاره  با  رحیمی  غالمعلی 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  نمایشگاه  چهاردهمین 
در  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  کرد:منطقه  بیان  کیش، 
قلب جغرافیایی اقتصاد کشور قرارگرفته و ظرفیت های 
اشتغال  و  تولید  رونق  راستای  در  زیادی  بالقوه 

است. برخوردار 
و  هزار  سه  به  قریب  منطقه  این  کرد:  اظهار  وی   
اراضی  از  زیادی  قسمت  که  دارد  وسعت  هکتار   ۵۰۰
و رویکرد هیات مدیره  آن تحویل سرمایه گذاران نشده 
روش های  از  بهره گیری  با  که  است  این  منطقه  جدید 
شرایط  در  بتوانیم  زمین،  اجاره  و  فروش  به جز  جدید 
منطقه  به  را  بیشتری  سرمایه گذاران  اقتصادی  فعلی 
جذب کرده و توسعه اقتصادی خوبی را در استان رقم 

بزنیم.
بالغ بر  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  رحیمی 
فعال  ویژه  منطقه  در  خدماتی  و  تولیدی  شرکت   ۱۶۶

ویژه  منطقه  ظرفیت های  از  یکی  داد:  ادامه  هستند، 
در  تنوع  و  مشارکت  قابلیت  سلفچگان،  اقتصادی 
زیرساخت  ایجاد  و  سرمایه گذاران  جذب  روش های 
برای  کار  تسهیل  به  که  است  منطقه  توسعه  برای 

مجموعه ها و شرکت هایی که در حال انتقال تکنولوژی 
به کشور هستند و یا  مواد اولیه خود را از خارج تامین 
نیز  صادرات  حوزه  در  واردات  بر  عالوه  یا  و  می کنند 

می کند. زیادی  کمک  دارند؛  خوبی  ظرفیت 

رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
استان  اقتصادی  دستگاه های  حضور  به  اشاره  با  قم 
سرمایه گذاری  ظرفیت های  نمایشگاه  یازدهمین  در 
این  از  کردیم  تالش  کرد:  خاطرنشان  کیش،  در 
همکاری  و  ظرفیت  ایجاد  تبادل نظر،  برای  فرصت 
تامین  برای  بانک ها  و  سرمایه  تامین  شرکت های  با 
مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  که  نقدینگی  و  سرمایه 
تا  از سرمایه گذاران منطقه است استفاده کنیم  برخی 
با این تسهیلگری رشد و توسعه بیشتری را در  بتوانند 
باعث  و  کرده  ایجاد  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه 

شویم. قم  اقتصاد  بیش ازپیش  شکوفایی  و  رونق 
 ۵۰ در  سلفچگان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
نزدیک ترین  و  به عنوان مهم ترین  کیلومتری شهر قم، 
اقتصادی  سیاسی  مرکز  به  اقتصادی  ویژه  منطقه 
راه آهن  ابریشم،  جاده  مسیر  در  واقع  کشور، 
و  جنوب   - شمال  اصلی  بزرگراه های  و  سراسری 
ارتباط  برقراری  جهت  و  بوده  ایران  غرب   - شرق 
خلیج فارس  و  میانه  آسیای  کشورهای  اروپا،  با 
موقعیتی  کاال،  ترانزیت  و  صادرات  تولید،  به منظور 
در  تعیین کننده ای  نقش  است  قادر  و  داشته  ممتاز 

► نماید.    ایفا  کشور  و  منطقه  کالن  اقتصاد 

رییس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم:

● اراضی باقی مانده منطقه اقتصادی سلفچگان آماده تحویل به سرمایه گذاران است   ●



◄    نشست صمیمانه مدیران تشکل های سینمایی 
و جمعی از فیلمسازان استان قم با مسئوالن سازمان 
قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  و  سینمایی 

شد. برگزار 
به گزارش شهر بیست، نشست مدیران تشکل های 
محمد  با  قم  استان  فیلمسازان  از  جمعی  و  سینمایی 
میرزاخانی  هاشم  سینمایی،  سازمان  رئیس  خزاعی 
عموزاده  امیرعلی  و  سینماشهر  مؤسسه  مدیرعامل 
ونوس  سینمای  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

شد. برگزار  قم 
سینمای  خانه  رئیس  هاشمی  حسین  محمد  سید 
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  جلسه  این  در  قم  مستند 
حوزه  بازتأسیس  سال  یکصدمین  بزرگداشت  همایش 
به صورت همزمان  تاریخ  در همین  قم، گفت:  علمیه 
می شود. برگزار  نیز  ادیان  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
مسئولیت  داریم  درخواست  داد:  ادامه  وی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  با  جشنواره  این  برگزاری 
باشد  قم  استان  مستند  خانه  و  قم  استان  اسالمی 

اسناد  مرکز  و  علمیه  حوزه  شفاهی  تاریخ  دفتر  چراکه 
این  محتوایی  بازوی  و  حامی  دو  اسالمی  انقالب 

هستند. مجموعه 
مطرح  پایان  در  قم  مستند  سینمای  خانه  رئیس 
کرد: در همین راستا به منظور پخش و انعکاس اخبار 

کرده ایم. تفاهم  مستند  شبکه  با  جشنواره 
کشور  سینمایی  سازمان  رئیس  خزاعی  محمد 

برگزاری  مجوز  صدور  برای  کرد:  عنوان  پاسخ  در  نیز 
برگزاری  از  معنوی  و  مالی  حمایت های  و  جشنواره 
کشور  سینمایی  سازمان  مجموعه  در  الزم  آمادگی  آن 

دارد. وجود 
بیان  با  قمی  ساز  فیلم  میری  زهرا  نیز  ادامه  در 
اینکه برای فعالین حوزه داستانی نیازمند یک محیط 
قم  استان  در  کرد:  خاطرنشان  هستیم،  مشخص 
نیازمند آن هستیم که یک خانه داستانی و انیمیشنی 

باشد. دایر  دائمی  صورت  به  مشخص  بودجه  با 
انجمن  رئیس  نژاد  موسوی  محسن  سید  همچنین 
درخواست  اینکه  به  اشاره  با  نیز  قم  استان  پویانمایی 
متصل  تهران  به  قم  استان  پویانمایی  انجمن  داریم 
در  کرد:  تصریح  شود،  بهره مند  بودجه  از  و  شده 
 ۶۰ که  است  تولید  درحال  انیمیشن  یک  قم  استان 
باقیمانده  آن  درصد   ۴۰ و  تامین  آن  بودجه  درصد 

است.
تبدیل  برای  حمایت  نیازمند  اینکه  بیان  با  وی 
مذهبی  و  دینی  پویانمایی  مرکز  به  قم  استان  شدن 

پویانمایی  انجمن  شد:  یادآور  هستیم،  کشور  کل 
است  انیمیشن  برای  مجهز  و  مجزا  ساختمان  نیازمند 
از  و  مستقر  بتوانند  استان  در  مختلف  تیم های  که 

شوند. بهره مند  تولید  امکانات 
تاکید  پایان  در  قم  استان  پویانمایی  انجمن  رئیس 
نیز  را  کریمه  پویانمایی  جشنواره  برگزاری  طرح  کرد: 
معنوی  و  مادی  حمایت  نیازمند  که  داریم  پیش  در 

هستیم. آن  اجرای  برای 
کرد:  ابراز  نیز  وی  به  پاسخ  در  خزاعی  محمد 
برای  کشور  سینمایی  سازمان  در  الزم  حمایت های 
انجام می شود. قم  در  تولید  انیمیشن درحال  تکمیل 
قم،  جوانان  سینمای  انجمن  رئیس  ابوذر  رضا 
مهان،  سیمای  آموزشگاه  مدیر  الیاسی  محمود 
استان  سینماداران  انجمن  رئیس  کریم خانی  هادی 
و  میرغیاثی  مهدی  سید  حسینی،  روح الله  سید  قم، 
از دیگر چهره هایی  استان  فیلمسازان  از  داود جلیلی 
به  با محمد خزاعی  بودند که در گفت وگوی صمیمانه 

► پرداختند.    خود  دیدگاه های  بیان 
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● برگزیدگان آیین مهر سینمای ایران در قم معرفی شدند   ●
◄    سینماگران برگزیده استان قم طی 
مراسمی با حضور رئیس سازمان سینمایی 
در قالب آیین مهر سینمای ایران معرفی و 

شدند. تجلیل 
مهر  آیین  بیست،  شهر  گزارش  به 
از  جمعی  حضور  با  قم  در  ایران  سینمای 
تاالر  و فیلمسازان در  مسئوالن، هنرمندان 

شد. برگزار  قم  هنر  و  فرهنگ 
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، 
مؤسسه  مدیرعامل  میرزاخانی  هاشم 
مشاور  سوقندی  محمدرضا  سینماشهر، 
استان ها  امور  دفتر  مدیرکل  و  ارشاد  وزیر 
علی  امیر  سینمایی،  سازمان  مجلس  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  عموزاده 
نیاسر  لطفی  حجت االسالم  قم،  استان 
نرجس  و  قم  مرکز  صداوسیمای  مدیرکل 
جمله  از  قم  شهر  شورای  عضو  نیازمند 

بودند. مراسم  در  حاضر  مسئوالن 
تالوت  از  بعد  مراسم  این  ابتدای  در 
جمهوری  سرود  پخش  و  کریم  قرآن  آیات 
مدیرکل  عموزاده  امیرعلی  اسالمی، 
مهمانان  به  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

گفت. خیرمقدم  مراسم  در  حاضر 
سینماگران سرمایه  ارزشمند انقالب 
ایام معصومیه، اظهار  تبریک  وی ضمن 
کرد: بعضی افراد مقایسه هایی را نسبت به 
حرکت  که  می دهند  انجام  طاغوت  زمان 

است. اشتباهی  بسیار 
ادامه  قم  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
بیان  منظور  به  مقایسه ها  این  اگرچه  داد: 
اسالمی  انقالب  اصل  ولی  پیشرفت هاست 

نبود. مقایسه هایی  چنین  بیان  برای 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
و  دستاوردها  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  قم 
انقالب،  این  و برجسته  سرمایه های اصلی 
که  هستند  سینماگران  و  هنرمندان 
امیدواریم به بهترین شکل از ظرفیت  آن ها 

شود. استفاده 
تأمین  برای  دولت  تالش 
عقب ماندگی  سینماگران/  مسکن 
جبران  سینمایی  زیرساخت های 

د می شو

محمد  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
در  سینمایی  سازمان  رئیس  خزاعی 
سخنانی از توجه به هنرمندان و فیلمسازان 
این  اولویت های  از  یکی  عنوان  به  استانی 
مهر  آیین  کرد:  اظهار  و  کرد  یاد  سازمان 
به  نیز  آینده  سال های  طی  ایران  سینمای 
استان ها  در  سینما  اهالی  تکریم  منظور 

داشت. خواهد  تداوم 
سفر  سیزدهمین  مقصد  را  قم  وی، 
سینمایی  سازمان  مسئوالن  استانی 
عنوان کرد و گفت: تالش کردیم با سفر به 
در  ملموس  صورت  به  مختلف  استان های 
فیلمسازان  و  هنرمندان  مشکالت  جریان 
قرار بگیریم و برای حل مشکالت استان ها 

باشیم. داشته  مؤثری  تالش 
با  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
مطلوبی  تفاهم نامه  امروز  اینکه  به  اشاره 
کرد:  مطرح  شد،  منعقد  قم  استاندار  با 
و  فیلم  تولید  به  نسبت  تفاهم نامه  این  در 
جوانان  سینمای  انجمن  تجهیز  مستند، 
قم، نوسازی و تجهیز برخی سینماهای قم 
تأکید  سینمایی  جشنواره های  برگزاری  و 

است. شده 
زیرساخت های  کمبود  به  ادامه  در  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  سینمایی 
فیلمسازی  صنعت  صاحب  که  ترکیه  کشور 
در  دارد  سینما  سالن  هزار   ۳ نیست،  هم 
حالی که ما در سطح کشور تنها ۶۰۰ پرده 
سینما داریم و ۲۲۲ شهر با جمعیت باالی 
سینمایی  سالن  داشتن  از  نفر  هزار   ۵۰

هستند. محروم 
خزاعی با اشاره به اینکه احداث سینما 
دولت  برنامه های  از  یکی  شهرها  این  در 
سیزدهم است، تصریح کرد: امکانات دفاتر 
سینمای جوان برای دوازده سال قبل است 
به ریاست معاون  و در شورای عالی سینما 
اول رئیس جمهور مصوب شد تا پایان سال 
شهرستان ها  جوان  سینمای  دفاتر  تمام 

شود. تجهیز 
سازمان  حمایت  موضوع  به  وی 
مستند  و  کوتاه  فیلم  تولید  برای  سینمایی 
برای  افزود:  و  کرد  اشاره  استان ها  در 

سینمای  بودجه  درصد   ۷۰ نخستین بار 
جوانان و ۴۰ درصد بودجه مرکز گسترش و 
سینمای تجربی به شهرستان ها اختصاص 

است. شده  داده 
تقویت  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان ها  در  فیلمسازی  جریانات 
بار،  نخستین  برای  شد:  یادآور  هستیم، 
پنج سهمیه فیلمسازی به انجمن سینمای 

برای ورود فیلمسازان  جوانان شهرستان ها 
در  حرفه ای  فیلمسازی  عرصه  به  جوان 

است. شده  اعطا  استان ها 
از  همچنین  سینمایی  سازمان  رئیس 
خبر  سینماگران  مسکن  مشکل  پیگیری 
شدن  خانه دار  برای  طرحی  گفت:  و  داد 
هشت هزار سینماگر عضو صندوق هنر در 
حال تدوین است و در جلسه آینده شورای 

شد. خواهد  ارائه  سینما  عالی 
پرداخت  با  می کنیم  تالش  افزود:  وی 
در  مسکن  ساخت  و  بلندمدت  تسهیالت 
نقاط مطلوب شهرستان ها، مشکل مسکن 

شود. برطرف  سینماگران 
سینما  عالی  شورای  برگزاری  از  وی 
داریم  تالش  گفت:  و  خبرداد  دولت  در 
شورا  این  در  را  سینماگران  دغدغه های 
آن ها  کردن  برطرف  دنبال  به  و  کرده  بیان 

. شیم با
نسبت به  که  کسانی  از  انتقاد  با  خزاعی 

کم  و  دارند  منفی  تبلیغات  سینما  حوزه 
تصاویر  زیباترین  گفت:  می کنند،  لطفی 
اسالمی،  انقالب  مقدس،  دفاع  به  مربوط 
نقش روحانیت و مردم در سینما بوده است،  
نقش  بسیار  گذشته  سال های  در  سینما 
دستاوردهای  امروز  اگر  و  داشته  مؤثری 
دفاع  حماسه های  و  اسالمی  انقالب 
برکت  به  است،  شده  ضبط  و  ثبت  مقدس 

است. بوده  سینما 
 ۴ بر  بالغ  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
تولید  اسالمی  انقالب  عصر  در  فیلم  هزار 
در  دنیا  سینمای  دوازدهم  رتبه  و  شده 
افزود:  است،  اسالمی  جمهوری  اختیار 
سینماگران ما در ۴۴ حضور خارجی خود 
بالغ  بین المللی،  متعدد  جشنواره های  در 
بر ۴ هزار جایزه کسب کرده اند و برای نظام 

کرده اند. افتخارآفرینی 
اینکه  بیان  با  سینمایی  سازمان  رئیس 
هنرمندان و فیلمسازان نیز باید قدر نظام را 
نیز در عرصه  بدانند، گفت: کم کاری هایی 
از  بسیاری  اگر  است،  داشته  وجود  سینما 
اسالمی  ایران  پیشرفت های  و  دستاوردها 
مغفول مانده به دلیل کم کاری سینماست 
چراکه یکی از رسالت های ما تبیین همین 

است. مسائل 
امروز، جوان ما  اگر  تأکید کرد:  خزاعی 
و  فناوری  نظامی،  علمی،  پیشرفت های  از 

بی توجهی  به دلیل  ندارد  اطالعی  سیاسی 
ما  است.  بوده  سینمایی  مدیران  ما 
را  کشور  پیشرفت های  باید  سینماگران 
تبیین می کردیم تا جوان دهه هشتادی ما 

می افتد. اتفاقی  چه  کشور  در  بداند 
معترض  کسی  امروز  اگر  افزود:  وی 
می شود و شعاری می دهد،  باید بر علیه ما 
به عنوان مدیر گفته شود و ما باید از مردم و 
جوانان و خانواده شهدا عذرخواهی کنیم، 
کم کاری  کشور  فرهنگی  مدیران  ما  اگر 

نمی افتاد. اتفاقات  این  امروز  نمی کردیم 
بیان  با  سینمایی  سازمان  رئیس 
به  نسبت  را  جوانان  باید  سینما  اینکه 
این  متأسفانه  گفت:  کند،  امیدوار  آینده 
سینمایی  آثار  در  امیدواری  و  خوش بینی 
برای  خوبی  راوی  بپذیریم  باید  و  نیست 

نبودیم. کشور  دستاوردهای  معرفی 
این وظیفه  به  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  شاهد  امروز  می شد  عمل  درست 
معظم  مقام  کرد:  مطرح  نبودیم،  اتفاقات 
انقالب  آینده  به  نسبت  بارها  رهبری 
باید این  ابراز امیدواریم کردند که  اسالمی 
امید در آثار سینماگران ظهور و بروز داشته 

. شد با
در  سینماگران  اینکه  بیان  با  خزاعی 
نیز نقش  به جهان  انقالب اسالمی  معرفی 
سینماگران  نقش  کرد:  خاطرنشان  دارند، 
انقالب  روشن  چهره  دادن  نشان  در 

است. انکار  قابل  غیر  دنیا  به  اسالمی 
تجلیل از خانواده شهدا

همچنین اجرای نمایش از سوی محمد 
از هنرمندان جوان قم، پخش  کدخدازاده 
سینماگران  فعالیت  به  مربوط  کلیپ  چند 
و  سامانلو  شهید  خانواده  از  تجلیل  و  قم 
شهید کمیلی از دیگر بخش های این آیین 

بود.
علی  از  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
از  قمی  شده  شناخته  مستندساز  جهانی 
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  سوی 
ساخت  پاس  به  قم  گردشگری  و  دستی 
تجلیل  قم  طبیعی  میراث  از  مستند  چند 

► شد.   

● برگزاری نشست صمیمانه مدیران تشکل های سینمایی قم با رئیس سازمان سینمایی    ●

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم:
نرخ مشارکت اقتصادی امسال 

در قم افزایش یافت

آمارها نشان می دهد  ریزی قم گفت:  برنامه  و  رییس سازمان مدیریت 
مدت  به  نسبت  تابستان  فصل  طی  استان  در  اقتصادی  مشارکت  نرخ 

بوده است. همراه  رشد  با  سال گذشته  مشابه 
اقتصادی  مشارکت  نرخ  داشت:  بیان  ایرنا،  با  گفتگو  در  نادری  حسن 
تابستان سال جاری  در فصل  قم  استان  در  بیشتر  و  ۱۵ ساله  جمعیت 
۳۶.۵ درصد برآورد شده  که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

افزایش ۰.۵ مواجه بوده است. با 
وی افزود: آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری در جمعیت فعال ۱۵ ساله 
رقم  و  کشور  سطح  از  پایین تر   ،۱۴۰۱ تابستان  در  نیز  استان  بیشتر  و 
برآورد  درصد   8.9 کشور  سطح  در  نرخ  این  رسید،  ثبت  به  درصد   8.۴

شده است.
با  قم  استان  نیز  کشور  استان های  سایر  با  مقایسه  در  داد:  ادامه  وی 
8.۴ درصد نرخ بیکاری از نظر پایین بودن نرخ بیکاری دارای رتبه ۱۴ 
این  در  استان  رتبه  گذشته  سال  مشابه  مدت  در  که  حالی  در  است، 

بود.  ۱9 بخش 
رشد  که  این  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  نادری 
تعیین   ۱۴۰۱ سال  در  دولت  برنامه  مهمترین  عنوان  به  اقتصادی 
بخش های  اقتصادی  رشد  میزان  ارتباط  همین  در  گفت:  شده است، 
مختلف استان قم از طرف سازمان برنامه و بودجه به ترتیب در بخش 
کشاورزی ۱۰.۱ درصد، معدن ۶.8 درصد، صنعت 9 درصد، خدمات 
شده است. گرفته   درنظر  درصد   ۷.8 افزوده  ارزش  جمع  و  درصد   ۷.۲

وی بیان داشت: پیش بینی حجم تولید ناخالص داخلی استان قم طی 
سال ۱۴۰۱ در بخش های مختلف اقتصادی بیش از ۷۷۶ هزار میلیارد 
 ۱۰ بیش از  برای  شغلی  فرصت  ایجاد  ارتباط  همین  در  که  است  ریال 

هزار نفر انتظار می رود.

معاون استاندار قم مطرح کرد؛
تغییر نگاه کارمند پرور به 

کارآفرین پرور

نگرش  این  باید  گفت:  قم  استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کارمند پروری را در کشور به سمت کارآفرین پروری تغییر دهیم و این 
بود. خواهد  ممکن  پرورش  و  آموزش  طریق  از  و  مدرسه  در  تنها  مهم 

سید مهدی قریشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قم در آیین 
گسترده  فعالیت  به  اشاره  با  )س(  زهرا  حضرت  دخترانه  دبستان  افتتاح 
خیرین در استان اظهار داشت: بحمدالله در استان قم خیرین در کنار 
خوابگاه  ساخت  مدرسه سازی،  مثل  موضوعاتی  در  و  گرفته  قرار  دولت 
دانشجویی، بهداشت و درمان و... ظهور و بروز شایسته و ارزشمندی دارند.
پرورش  و  تربیت  موضوع  آموزش  کنار  در  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کرونا  دلیل  به  که  سالی  سه  این  در  گفت:  گیرد  قرار  ویژه  موردتوجه 
مدارس تعطیل بود، بحث آموزش به هر طریق انجام شد، لیکن پرورش 
به دلیل عدم حضور دانش آموزان در مدارس به نوعی مغفول واقع شد 
شاهد  کشور  مدارس  معدود  در  که  اخیر  اتفاقات  از  بخشی  شاید  و 

برمی گردد. موضوع  این  به  هستیم، 
در  مدرسه  جایگاه  قم،  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
محیط  خانواده،  کنار  در  مدرسه  افزود:  و  دانست  مهم  بسیار  را  کشور 
پیشرفته  و  فرهنگ  با  جامعه  یک  ایجاد  به  می تواند  دولت  و  اجتماعی 
کمک نماید و اگر آغاز فرآیند اجتماعی شدن را در خانه بدانیم، تکمیل 
و تقویت آن فقط در مدرسه ممکن است، لذا معلمین و اولیای مدرسه 

دارند. رنگی  پر  و  مؤثر  این خصوص نقش  در 
نگاه  و  رویکرد  تغییر  نیازمند  کنونی  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستیم  کسب وکار  و  اشتغال  خصوص  در  آموزان  دانش  و  خانواده ها 
ابراز کرد: باید این نگرش کارمند پروری را در کشور به سمت کارآفرین 
و  آموزش  طریق  از  و  مدرسه  در  تنها  مهم  این  و  دهیم  تغییر  پروری 

بود. خواهد  ممکن  پرورش 
آن  الزامات  می شود،  کارآفرینی  از  صحبت  وقتی  داد:  ادامه  قریشی 
به  میل  و  خطرپذیری  خالقیت،  آینده نگری،  خودباوری،  روحیه  یعنی 
آموزان  دانش  به  قابل انتقال  مدرسه  در  که  است  ویژگی هایی  کامیابی 
باید نوع آموزش های ما و حتی ساختار فیزیکی  است و بر این اساس 

نماید. حرکت  سمت وسو  این  به  مدارس 
وی با اشاره به حضور استاندار در اکثر قریب به اتفاق جلسات مرتبط 
با آموزش و پرورش و نگاه مدیریت استان در خصوص کمک به آموزش 
برای  از هیچ تالشی  پرورش گفت: در دولت جدید، مدیریت استان  و 
توسعه آموزش و پرورش دریغ نکرده و دست تک تک خیرین را به گرمی 
با  باشد  داشته  وجود  مانعی  مدارس  ساخت  در  چنانچه  و  می فشاریم 

تائیدات استاندار نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.

خبـر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم 
گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۰ج/9۶  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۲ شعبه  در  که 
فاطمه  و  خیاطی  غفاریان  همگی  سوسن  و  محمد   ، زهره   ، ریحانه  خواهان 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  خیاطی  غفاریان  مصطفی  خوانده  خراسانی  ثقفی 
است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱۰۴۵۵/۱۵
مشخصات کلی و ثبتی ملک مورد ارزیابی: ملک معرفی شده به نشانی قم ، بلوار 
پانزده خرداد ، کوچه شماره ۴۲ ، پالک ۳9 مطابق تصویر سند مربوط ششدانگ 
 ۷۰۰۵9 ثبت  شماره  به  اصلی   ۱۰۴۵۵ از  فرعی   ۱۵ شماره  ثبتی  پالک  به  ان 
مساحت  به  عرصه  دارای  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع   ۱8۶ صفحه   ۴۴۳ دفتر 
۱8۴/۵۰ مترمربع و به نام اقای محمد حسین غفاریان خیاطی می باشد. مکل 
مذکور ساختمانی است مسکونی تجاری به صورت تجاری به صورت جنوبی ساز 
کار  پایان  گواهی  مطابق  و  شده  احداث  اول  و  همکف  زیرزمین  طبقه  سه  در  و 
به  کل  اعیانی  دارای   ۱۳۷۷/۱۱/۵ مورخ   ۱۰/۱/9۷۲۷ شماره  به  ساختمان 
مساحت ۴۵۶ مترمربع که ۱۵ مترمربع تجاری و 9 متر صورت نیم طبقه تجاری 
می باشد. ساختمانی احداثی با دیوار پایه اجری و ستون فلزی در وسط و سقف 
طبقات از تیر اهن با طاق ضربی است. طبقه زیرزمین با راه دسترسی مستقل به 
صورت یک خوابه و سالن و سرویس و اشپزخانه با کابینت فلزی که اتاق خواب 
زیر مغازه و اشپزخانه زیر پارکینگ قرار دارند ، طبقه همکف به صورت دو خوابه 
با سالن و اشپزخانه و بالکن و سرویس و درای یک باب مغازه و نیم طبقه تجاری 
و پارکینگ می باشد. طبقه اول به صورت دوخوابه با سالن سرویس بهداشتی و 
اشپزخانه و تراس می باشد. کف ساختمان موزاییک و بدنه داخلی در زیرزمین 
پایین دست سنگ و مابقی سفید کاری می باشد و پوشش بدنه و سقف ها مابقی 
کابینت  با  ها  اشپزخانه  است.  شده  مستهلک  رنگ  بدنه  و  کاری  سفید  طبقات 
ساده فلزی و دارای هود می باشد کف اشپزخانه سنگ و بدنه کاشی و کف حیاط 

سنگ و پوشش نمای اصلی ساختمان و دیوار های حیاط از اجر نما و ساختمان 
دارای دو دستگاه کولر ابی و یک کولر گازی و دارای سه انشعاب برق و گاز و اب 
هر کدام یک اشتراک می باشد. در راستای ماده ۱۳8 قانون اجرای احکام مدنی 
اعالم می گردد که ملک مورد نظر به شماره پالک ثبتی اعالم شده یک ملک ثبت 
ادرس ذکر  به  اقای محمد حسین غفاری خیاطی  به  و متعلق  شده شش دانگ 
اجاره شخص  ایا ملک  در  اینکه  باشد در خصوص  شده در نظر کارشناسی می 
ثالث است یا خیر و مبلغ اجاره و نام مستاجرذکر شود اعالم می گردد که طبق 
زهره  ها  و خانم  اقای محمد  در تصرف  ها  مغازه  و  زیرزمین  ورثه طبقه  اظهارات 
ریحانه سوسن همگی غفاریان خیاطی و خانم فاطمه ثقفی خراسانی و طبقات 
همکف و اول و تصرف خوانده اقای مصطفی غفاریان خیاطی می باشد در زمان 
بازدید طبقه زیرزمین در اختیار شخصی که خود را نگهبان معرفی و عنوان نمود 
که  همکف  طبقه  در  دارد.  قرار   ، دارد  اختیار  در  را  طبقه  این  نگهبانی  برای  که 
قرار  خیاطی  غفاریان  مصطفی  اقای  اختیار  در  و  شده  اوری  جمع  وسایل  از  پر 
دو  این  در  عمال  و  بود  شده  اوری  جمع  وسایل  از  پر  که  نیز  اول  طبقه  و  داشت 
اصغر  علی  سید  اقای  را  خود  که  شخصی  و  نداشت  وجود  ثابتی  سکونت  طبقه 
عزیزی معرفی و عنوان نمود از زمان آغاز کرونا در شهرستان سکونت و هر زمان 
قم می اید از این طبقه استفاده می کند با ارائه اجاره نامه عادی مورخ 9۰/۶/9 
که موجر اقای مصطفی غفاریان و مستاجر اقای سید علی اصغر عزیزی و مبلغ 
و مدت  بها  اجاره  تومان  ماهیانه هزار  و  االجاره  تومان رهن  میلیون  پنجاه  اجاره 
ان حداقل یکسال و یک ماه بعد از بازپرداخت رهن االجاره تعیین شده است که 
قبول  را  است  غفاریان  مصطفی  نام  به  که  ای  نامه  اجاره  این  پرونده  له  محکوم 
ندارد و از سوی دیگر اقای مصطفی غفاریان خیاطی عنوان می نماید دارای رای 
)بر اساس تصویر مدارک ارائه شده دارای دستور شعبه هفتم دادگاه به شعبه نهم 
گیری  تصمیم  لذا  است  فوقانی  طبقه  در  مستاجر  ید  خلع  عدم  بر  مبنی  اجرا( 

باشد.  می  محترم  شعبه  ان  با  شده  عنوان  مستاجر  با  رفتار  نحوه  خصوص  در 
یا  مالکیت شخص  بر  دال  اسنادی  غفاریان خیاطی  مرحوم حسین  وراث  به جز 
: ارزش ششدانگ  ارائه نگردید نظریه کارشناسی  این ملک  اشخاص دیگری در 
به موقعیت قرار گیری نوع  با توجه  الذکر  اعیان ملک معرفی شده فوق  و  عرصه 
لحاظ  و  ان  تجاری مسکونی  کاربری   ، اعیان  و  میزان عرصه  و قدمت ساختمان 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  مزایده  برای  امر  جوانب  سایر  رعایت  و  متعلقه  امتیازات 
شش  و  چهل   ۴۶/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  جمعا  غیره  و  اداره  احتمالی  دیون 
الذکر در  فوق  موارد  براورد می گردد. مقرر گردید  ریال  میلیون  و یکصد  میلیارد 
تاریخ ۱۴۰۱/8/۲۴ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی 
، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  از مورد 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار 
باشد  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  مزایده 
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 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  در موعد  مزایده  برنده  که  و در صورتی  نخواهد کرد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

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

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۳8 از  فرعی   ۶9 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
باشد،   عبداله می  فرزند  مرادی  علی  نام  به  که   ۵ ۱۱ پالک  کبیری کوچه  بلوار شهیدان  ولی عصر  میدان  قم-  اراضی 
در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز 
روز  در  تحدیدحدود پالک مذکور   ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   -  ۱/۷9۲8 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل 
یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲9  ساعت 8 الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۷۵۳ الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۴۷۳ از  فرعی   ۷89 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
نام مریم نکوکار شعبانی فرزند علی اکبر می باشد،   به  نوبهار- بین کوچه 8 و ۱۰ جنب پخش تخم مرغ که  اراضی قم- 
نیز  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت 
روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۷/۲۶   -  ۱/۷8۵۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان 
دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰8/۳۰  ساعت 8/۵ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی 
و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می 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 
تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت 
)م  نماید./  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض 

 )۱۵۷۵۱ الف 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم



کارشناس مسائل اسرائیل گفت: ممکن است      ◄
کریدور  علیه  پروژه  اش  شدن  اجرا  زمان  تا  تل آویو 
و حتی  در یک محل خاص  را  روسیه  یهودیان  زنگزور، 
نهایت  در  تا  دهد  اسکان  ایران  مرزهای  به  نزدیک 
بتوانند این پروژه را بر اساس یک متغیر انسانی به نفع 

کنند. تکمیل  خودشان 
مسائل  کارشناس  رضوی«  محمدجعفر  »سید 
اردوگاه  پیامدهای احداث  و  اسرائیل در تشریح دالیل 
در جمهوری آذربایجان برای انتقال یهودیان روسیه به 
رژیم  اخیرًا  کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  کشور  این 
صهیونیستی اعالم کرده که قصد دارد برای جلوگیری 
این  اوکراین،  علیه  جنگ  به  روسیه  یهودیان  اعزام  از 
افراد را از این کشور خارج کند و آنها را در اردوگاه هایی 
را  آذربایجان اسکان دهد که بسیاری آن  در جمهوری 
چیز  هر  از  قبل  می کنند.  قلمداد  قفقاز  یهودی سازی 
آنها  حیاِت  ذاِت  و  قفقاز  یهودیان  که  دانست  باید 
ریشه شناسی  در  یهودیان  دارد.  تاریخی  سابقه  یک 
کرده اند  اعالم  را  قبیله   ۱۲ نام  مذهب شان  و  قومیت 
که معتقدند این ۱۲ قبیله از زمان بنی اسرائیل به بعد 
سیزدهم«  »قبیله  از  نامی  هم  بعدها  داشته اند.  وجود 
یک  که  دارند  اعتقاد  صهیونیست ها  آوردند.  میان  به 
قوم به نام »قوِم خزر« در قفقاز حضور داشته  اما هیچ 

نمی کنند. ارائه  مورد  این  در  سندی 
که  دارند  اعتقاد  هم  دیگر  برخی  داد:  ادامه  وی 
تاریخ سازی  یا  تاریخی  جعل  یک  نوعی  به  مسائل  این 
یک  بتوانند  طریق  این  از  تا  است  اسرائیل  نفع  به 

این  در  کنند.  خلق  خودشان  برای  تاریخی  پیشینه 
راستای  در  باید  را  سیزدهم  قوم  یا  قبیله  بحث  بین 
این  معتقدند  عده ای  چراکه  بدانیم؛  سناریو  همین 
اما  نداشته  خارجی  وجود  وجه  هیچ  به  قبیله  یا  قوم 
اما  داشته  وجود  قوم  این  که  می گویند  دیگر  برخی 
به  با اشاره  و  این اساس  بر  در نهایت یهودی شده اند. 
اسرائیل  که  می بینیم  وضوح  به  تاریخی  ریشه  همین 
از گذشته به این منطقه نگاه ویژه داشته و حاال هم به 
به نوعی دیگر اجرایی  را  این روند  تا  دنبال ان هستند 
به  را  موضوع  این  می خواهند  صهیونیست ها  کنند. 
یهودیان القاء کنند که شما همان قوم خزر هستید و با 
توجه به فضای مساعدی که برای تل آویو در جمهوری 
این  پیاده سازی  دنبال  به  آنها  دارد،  وجود  آذربایجان 

هستند. سناریو 
تمام  با  کرد:  تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
قره باغ  که  بگذاریم  این  بر  را  فرض  اگر  تفاسیر  این 
جمهوری  به  رسمی  صورت  به  آینده  روزهای  طی 
دارد  وجود  احتمال  این  پیوست،  خواهد  آذربایجان 
بنا  منطقه  این  در  یهودیان  به  متعلق  اردوگاه های  که 
اسرائیل  که  بود  متوجه  باید  هم  دیگر  سوی  از  شود. 
توان و شدت خود  با تمام  را  ایران  به  پروژه ضربه زدن 
در قفقاز دنبال می کند و حاال هم در این راه به دنبال 
ائتالف و اتحادسازی علیه تهران در مقیاس منطقه ای 
نفوذ  آذربایجان  در  اسرائیل  که  بود  متوجه  باید  است. 
امنیتی خود را حفظ خواهد کرد و در این میان ممکن 
راهبرد  اساس  بر  هم  را  زنگزور  کریدور  بحث  که  است 

اگر  اساس  همین  بر  بدهد.  وضعیت  تغییر  خودش 
سعی  خود  سناریوی  از  بخشی  در  تل آویو  که  بگوییم 
دارد تا با انتقال یهودیان روسیه به آذربایجان و ساخت 
به نظرم  بزند،  ایران ضربه  به  آنها  برای اسکان  اردوگاه 

نگفته ایم. گزافه 
مورد  باید  میان  این  در  که  نکته ای  افزود:  رضوی 
قرار  یهودیان  که  زمانی  که  است  این  بگیرد  قرار  توجه 
است از کشور مبدأ خود خارج شوند، باید مستقیمًا به 
بار ما شاهد  اولین  برای  اما  اراضی اشغالی سفر کنند 
را  روسیه  یهودیان  است  قرار  اسرائیل  که  هستیم  آن 
سرزمین های  به  سپس  و  دهد  اسکان  آذربایجان  در 
است  قرار  مذکور  جماعِت  اینکه  کند.  منتقل  اشغالی 
اسکان  آیا  اینکه  یا  بمانند  آذربایجان  در  زمانی  چه  تا 
اما  نیست  مشخص  دائمی،  یا  است  موقتی  آنها 

اقدام  این  با  بود که اسرائیل  این خواهد  مسٔاله اصلی 
بزند.  هم  به  را  ژئوپلیتیکی  آرایش  و  چینش  می تواند 
به گونه ای که ممکن  احتمال دیگری هم وجود دارد؛ 
است صهیونیست ها تا زمان اجرا شدن پروژه شان علیه 
و  خاص  محل  یک  در  را  یهودیان  این  زنگزور،  کریدور 
در  تا  دهند  اسکان  ایران  مرزهای  به  نزدیک  حتی 
نهایت بتوانند این پروژه را بر اساس یک متغیر انسانی 

کنند. تکمیل  خودشان  نفع  به 
اسکان  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پایان  در  وی 
یهودیان روسیه در آذربایجان می تواند از منظر سیاست 
داخلی، در شرایط کنونی به نفع نخست وزیر فعلی رژیم 
اقدام  این  یا خیر خاطرنشان کرد:  باشد  صهیونیستی 
به صورت کلی می تواند به نفع یائیر الپید، نخست وزیر 
کنونی اسرائیل باشد؛ چراکه در حال حاضر انتخابات 
حتی  و  او  برای  خاصی  اهمیت  از  اسرائیل  در  کنست 
پیشین  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  مانند  رقبایش 
است.  برخوردار  پارلمان  در  مستقر  اپوزیسیون  رهبر  و 
اگرچه که به نظر می رسد الپید با مشکالت چندانی در 
او در  این است که  واقعیت  اما  نیست،  روبرو  انتخابات 
داخل کنست به صورت یک جانبه نمی تواند انتخابات 
را تا حصول پیروزی و نتیجه، به نفع خود مدیریت کند 
نیاز  قدرتمند  داخلی  محرک  یک  به  جهت  همین  به  و 
دارد. او می داند که به هر ترتیب باید اوضاع را به  نفع 
چنین  که  معتقدم  دلیل  همین  به  و  کند  هدایت  خود 
سناریویی می تواند برای او در شرایط فعلی بسیار مهم 

و ضروری باشد.   ►
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
اجرای   ۲ و   ۱۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۴ و   ۱۱ شعبه  از  صادره  های  اجراییه  موجب  به 
ینگجه  محمدی  جواد  له  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۲۰۰  و  ۱۱/۱۴۰۱ج/۲۳۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
محکوم  حق  در  ۲/۴۲۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  جمعا  است  محکوم  علیه  محکوم  آقاجانی  سمیه  علیه 
اموال  قبال بدهی محکوم علیه  له در  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت  ریال  له و ۱۱8/۰۰۰/۰۰۰ 
رنگ  اور  کاپشن   -۱ است.  نموده  ارزیابی  ذیل  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول 
عدد   ۷ کارینو  ابی  زنانه  جین  شلوار   -۲ ۴9/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ریال   ۳/۵۰۰/۰۰۰ عدد   ۱۴ بندی 
بال ۲۷ عدد ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  ۲/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ریال ۳- ست پسرانه کارینو مارک 
۴8/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۳ کارینو  پسرانه  ست   -۴ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
نوجوان  پسرانه  ست   -۶ ۴8/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۳ مختلف  پسرانه  ست   -۵
عدد   ۲۱ سال   ۱۲ تا   ۱۰ پسرانه  ست   -۷ ۴9/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/9۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۶ مختلف 
جمع  ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۵ سال   ۱۰ پسرانه  ست   -8 ۳9/9۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/9۰۰/۰۰۰ریال 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۵ سال   ۱۵ تا   ۱۰ اسلش   -9 ۱9/۵۰۰/۰۰۰ریال 
شلوار  و  پیراهن   -۱۱ ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/8۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۴ کتان  شلوار  و  ژیله   -۱۰
عدد   ۲۳ نوجوان  پسرانه  هودی   -۱۲ ۵/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ پسرانه  پاییزه 
۱/۶۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۶/8۰۰/۰۰۰ریال ۱۳- پیراهن مردانه نوجوان ۱۴ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع 
۱۶/8۰۰/۰۰۰ریال ۱۴- ست پسرانه مارک آفاق ۳۱ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ریال ۱۵- 
 ۲۳ ۲۳ عدد ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال ۱۶- ست ایلیا سایز ۵۵  ست آقای ۴۵ الی ۵۵ 
عدد ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲9/9۰۰/۰۰۰ریال ۱۶- ست ایلیا سایز ۵۵ ۶ عدد ۱/۱۵۰/۰۰۰ریال جمع 
و   ۴۵ ست   -۱8 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۵ ایلیا  ست   -۱۷ ۶/9۰۰/۰۰۰ریال 
۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  9 عدد  و شلوارک  تاب  ۱9- ست   ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۱۱ عدد   ۵۰

۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۰  ۵۰ و   ۴۵ پسرانه  ست   -۲۰ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
 ۱۱ چریکی  اسلش   -۲۲ ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۶ مختلف  ست   -۲۱
جمع  ۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۵ بنگال  اسلش   -۲۳ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
 -۲۵ ۳/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/8۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دخترانه  شلوار  و  مانتو   -۲۴ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ریال 
ست نقلی پسرانه پاییزه ۴ عدد ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۵/۲۰۰/۰۰۰ریال ۲۶- ست پاییزه دخترانه ۱8 عدد 
۱/8۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲۷- اسلش نقلی پسرانه پاییزه ۲ عدد ۵۰۰/۰۰۰/ریال جمع 
 -۲9 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۱8 عدد  نوجوان  ۲8- ست دخترانه  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
شلوارک  و  تیشرت  ست   -۳۰ ۶8/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۴ نوجوان  دخترانه  ست 
 ۳۴ دخترانه  شلوار  و  تیشرت   -۳۱ ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۱ نوجوان  دخترانه 
عدد ۱/8۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۳۲- تیشرت و شلوارک با ژیله 8 عدد ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال 
۷/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/8۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ دخترانه  نوجوان  ست   -۳۳ ۲۰/8۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
و  کت  ست   -۳۵ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰ دخترانه  شلوار  شومیز   -۳۴
عدد   8 دخترانه  شلوار  تیشرت   -۳۶ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/9۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۶ دخترانه  رامپر 
۱/8۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ریال ۳۷- شومیز و شلوار دخترانه ۲۱ عدد ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال جمع 
۳۳/۶۰۰/۰۰۰ریال ۳8- تاب و شلوارک نخی ۳ عدد ۲/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۶۰۰/۰۰۰ریال ۳9- ست 
دخترانه مختلف ۱۴ عدد ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ریال ۴۰- تیشرت و شلوار دخترانه نوجوان 
9۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۵ زنانه  بنگال  شلوار   -۴۱ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۷
۱۴/۲۵۰/۰۰۰ریال ۴۲- شلوار جین زنانه 9 عدد ۱/۷۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ریال ۴۳- پیراهن 
شلوار پاییزه دخترانه ۱۳ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال جمع۱9/۵۰۰/۰۰۰ریال ۴۴- شلوار کتان پسرانه ۲۷ عدد 
جمع  ۲/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲9 پسرانه  جین  شلوار   -۴۵ ۷۲/9۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۷۰۰/۰۰۰ریال 

 -۴۷ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۰ پسرانه  نقلی  شلوار   -۴۶ ۶۶/۷۰۰/۰۰۰ریال 
نوجوان  دخترانه  جین  شلوار   -۴8 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد   8 زنانه  جین  شلوار 
۲۳ عدد ۲/8۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۴/۴۰۰/۰۰۰ریال ۴9- شلوار جین اسپرت ۲۱ عدد ۲/8۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۵8/8۰۰/۰۰۰ریال ۵۰- شلوار کتان دخترانه ۱۵ عدد ۱/8۵۰/۰۰۰ریال جمع ۲۷/۷۵۰/۰۰۰ریال 
ای  پارچه  شلوار   -۵۲ ۱9/8۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/8۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۱ دخترانه  جین  شلوار   -۵۱
دخترانه  سفید  کتان  شلوار   -۵۳ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۵ پسرانه  و  دخترانه 
پیراهن چهارخانه پسرانه دو تکه ۱۷ عدد  نوجوان ۳ عدد ۲/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/9۰۰/۰۰۰ریال ۵۴- 
۲/۷۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴۵/9۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر 
در تاریخ ۱۴۰۱/8/۲۵ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  مورد 
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 
از یک ماه  به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  ده درصد 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
روزنامه های محلی درج می گردد.  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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بدهکاری بانک ها و
 بلندگوی ذهن!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
تنگ  خودش  برای  دلش  آدم  اوقات  گاهی  بودیم  شنیده  ما   
کردن  روشن  مثابه  به  خود  با  آدمی  کردن  صحبت  یا  شود  می 
خودش  به  کسی  بودیم  نشنیده  اما  است  ذهن  بلندگوهای 
بدهکار باشد و مجبور هم باشد بدهکاری اش را با جزئیات اعالم 

بشود!   هم  ای  رسانه  اتفاقًا   و  کند 
البد می خواهید بدانید چه کسی به خودش بدهکار است و تا 

االن خودش را معرفی نکرده است؟!
بانکی  بدهکاران  ابر  اسامی  است  صباحی  چند  امر  حقیقت 
از فرمت حروف الفبا و بگم بگم و مخفی ماندن در جیب کاپشن 
و  کرده  پیدا  تغییر  سامانه  در  ماهانه  انتشار  رویکرد  به   ... و 
این  بفرمائید  باور  راحت شد.  بابت  این  از  الله خیال شان  خلق 
موجب  زایی  اشتغال  پائین  نرخ  و  بیکاری  دوره  این  در  داستان 
دو  مثاًل  است.  شده  فراوانی  متعدد  های  حرفه  و  مشاغل  ایجاد 
کارس؟«  چه  »بابات  کنند  می  سوال  هم  از  ها  بچه  دیگر  روز 
اون  یا  بانکیه  »ابربدهکار  کند:   می  عنوان  افتخار  با  دوستش 
یکی میگه بابام مسئول وصول مطالبات از ابربدهکاران بانکیه!« 
دور  نگاه  از  و  نیست  کس  هر  کار  شدن  بانکی  ابربدهکار  البته  
پا گذاشتن یک  زیر  فرانسوی، مستلزم  فقید  کیم جامعه شناس 
نموره اخالقیات است که چندان مهم نیست؛ چرا که اگر جلوی 
سر  بالیی  یک  است  ممکن  بگیرند  را  ای  عده  ابربدهکارشدن 
و  کنند  صبوری  نیستند  تاج  مثل  که  همه  بیاورند!  یا  خودشان 
گذاشتن  سر  پشت  مختصر  یک  و  قلبم  آخ  قلبم  آخ  تا  چهار  با 
دوران نقاهت دوباره با قدرت سر کارشان برگردند و قدرتی خدا 
کنند.  دریبل  را  قضایی  های  پرونده  و  افتراها  و  ها  تهمت  همه 
یک عده اعصاب ندارند و ممکن است به جای ابربدهکار بانکی 
شدن ابرجنگل خوار ، ابر بیابانخوار، ابر دریا خوار و ... شوند که 
به مراتب خطرناک تر از ابربدهکار بانکی شدن است. بگذریم و 

نشویم... دور  ماجرا  اصل  از 
اسامی  لیست  انتشار  به  نسبت  مرکزی  بانک  قبل  روز  چند   
که  کرده  اقدام  دولتی  و  خصوصی  بانک های  بزرگ  بدهکاران 
برخی  اسامی  بدهکاران،  این  بین  در  می دهد  نشان  بررسی ها 

است! شده  ذکر  کالن  بدهکار  عنوان  به  بانک ها 
دریافت  برای  بانکی  مسئوالن  از  پیگیری  زمینه،  این  در 
بود  همراه  توضیح  این  با  بدهی،  این  دلیل  مورد  در  اطالعاتی 
جمله  از  خود  تعهدات  انجام  برای  موارد  برخی  در  بانک ها  که 
به  توجه  با  سپرده گذاران  سود  پرداخت  و  تکلیفی  تسهیالت 
می گیرند  قرض  دیگر  بانک های  از  منابع،  و  نقدینگی  کمبود 
و  زده  مرکزی  بانک  از  برداشت  به  دست  نباشد،  اینگونه  اگر  که 
پایه  افزایش  به  مربوط  تبعات  کنار  در  که  می شوند  آن  بدهکار 
پولی باید جریمه ۳۴ درصدی پرداخت کنند. این اعالم اشاره به 

دارد. آن  در  بانک ها  مالی  تبادل  و  بانکی  بین  بازار  جریان 
بین  معموال  بانک ها  قرض  پرداخت  زمان  مدت  براین،  عالوه 
بنابراین  نیز می شود؛  روزه   ۱۵ مواردی  در  و  روز است  تا سه  دو 
است  ممکن  بانکی  بدهکاران  لیست  در  شده  ذکر  بانک های 
این میزان پول را گرفته و برنگردانده  باشند و به همین دلیل در 

باشند. گرفته  قرار  بدهکاران  فهرست 
و پشت  افتیم  بانک می  پوستین  در  ما  که  قدر  این  کنید  باور 
من  برادر  کند!  نمی  قبول  را  ما  خاک  کنیم،  می  گویی  بد  آنها 
بانک ها برای اینکه صورت شان را با سیلی سرخ نگه دارند و به 
بانک مرکزی رو نزنند، از در و همسایه دو سه روز پول قرض می 
حاال  کند،  پرداخت  ساعت  سر  را  شما  و  من  بانکی  سود  کنندتا 
بدهکار  ابر  ها  بانک  که  اند  شده  آش  از  تر  داغ  کاسه  عده  یک 

هستند! بانکی 
بانکی  کارمند  هیچ  چرا  نشدیم  متوجه  ما  البال  این  فقط 
مستاجر نیست و هر کارمند بانک تقریبًا سه تا چهار تا خانه دارد 
مدیون  کند!  نمی  کشی  مسافر  آژانس  در  بانکی  کارمند  هیچ  و 
هستید اگر فکر کنید در ۲۰ بانک )به جز بانک ملی( یک ریال 
کارکنان  به  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۶۷ از   بیشتر 

است!  شده  ارائه  بانک ها  همان 

ر ـُ َتَلنگ رضوی در گفت وگو یی مطرح کرد:

● اهداف اسرائیل در قفقاز؛ تشکیل »قوِم خزر« و 
انتقال یهودیان روسیه به آذربایجان   ●

به  راجع  اطالعات  و  آمار  برخی  مقاله  این  در      ◄
آمریکا برای کسانی ارائه می شود که از کشور و دولت 
رویایی  دنیای  و  هستند  شرمسار  خود  اجدادی  و  آباء 
خود را در تمدن رنگارنگ و پر از صلح، شادی و آرامش 
خود  تاریخ  به  نسبت  و  کنند  می  وجو  جست  غرب  در 

اند. شده  بیگانه 
طبق داده های مراکز آمریکایی که در تاریخ ۴ اوت 
مقتولین  رقم  بود  آمده  یورونیوز  اخبار  در  هم   ۲۰۱9
سال   ۵۰ طی  آمریکا  در  مسلحانه  حمالت  از  ناشی 
رقم  کل  از   ،۲۰۱9 تا   ۱9۶8 سال  از  یعنی  گذشته 
آمریکا(  تاریخ  آمریکا )در طول  مقتولین در جنگ های 
نیم  و  یک  از  بیشتر  که  حالی  در  است.  گرفته  پیشی 
مدت  طی  مسلحانه  حمالت  اثر  بر  آمریکایی  میلیون 
زمان یاد شده جانشان را از دست داده اند؛ کل افرادی 
که در تمامی جنگ های آمریکا کشته شده اند تقریبًا 

است. نفر  هزار  دویست  و  میلیون  یک 
اثر  بر  نفر  هزار   ۴۵ از  بیشتر   ۲۰۲۰ سال  در  تنها 
شلیک گلوله تفنگ کشته شده اند که البته بخشی از 
این افراد با استفاده از تفنگ اقدام به خودکشی کرده 
 ۲۰۲۰ سال  در  آمریکایی  مراکز  های  داده  طبق  اند. 
از  قبل  سال   ۵ با  مقایسه  در  گلوله  شلیک  اثر  بر  مرگ 
 %۴۳  ،۲۰۱۰ سال  با  مقایسه  در  و   %۲۵ میزان  به  آن 

است. داشته  افزایش 
اختیار  در  تفنگ  قبضه  میلیون   ۴۳۴ آمریکا  در 
یک  های  داده  اساس  بر  است.  غیرنظامی  شهروندان 

زده  حدس   ۲۰۱8 سال  تا  سوئیس  در  پژوهشی  مرکز 
در  کوچک  تفنگ  قبضه  میلیون   ۳9۰ تعداد  شد،  می 
میان مردم آمریکا در گردش باشد در حالی که پژوهش 
مزبور  رقم  که  دهد  می  نشان  اخیر  های  سال  طی  ها 
میلیون   ۵/۱9 که  شده  بیشتر  قبضه  میلیون   ۴۳۴ از 

است. اتوماتیک  نیمه  آنها  از  قبضه 
تفنگ  آمریکا  مردم  از  درصد   88  ،۲۰۱۱ سال  در 
درصد   ۱۲۰ به   ۲۰۲۰ سال  در  رقم  این  و  داشته اند 
از هر کشور  به مراتب بیشتر  رسیده است یعنی رقمی 

دنیا. در  دیگری 
 ۲۰۲۰ سال  در  میرها  و  مرگ  میزان  از  ۴۳درصد   
ناشی از قتل بوده است. یعنی در آمریکا قتل طی ۱۰ 
سال گذشته 75 درصد افزایش داشته است؛ به عبارت 
اثر حمالت مسلحانه  بر  نفر   ۵۳ روزانه  آمریکا  در  دیگر 

می شوند. کشته 
پلیس در سال ۲۰۲۱، یک هزار و پنچاه وپنج نفر را 
به قتل رسانده، اما میزان مرگ و میر ناشی از خشونت 
پوستان  سفید  برابر   ۳ پوستان  سیاه  میان  در  پلیس 
سفید  و  ۱۲درصد  پوستان  سیاه  که  حالی  در  است. 
را شامل می شوند. آمریکا  پوستان 60درصد جمعیت 
پدیده زن ُکشی و خشونت خانگی در آمریکا تصویر 
مورد   ۳ میانگین  با  آمریکا  دهد.  می  نشان  را  تاریکی 
زنان  علیه  رتبه سوم خشونت  دارای  روز،  در  زنان  قتل 
یعنی  زن   ۲۴ دقیقه  هر  در  آمریکا  در  دنیاست.  در 
ساالنه ۱۲ میلیون زن در معرض خشونت فیزیکی قرار 

می گیرند. از هر ۴ زن یک نفر در معرض کتک کاری و 
دارد. قرار  زنان  علیه  فیزیکی  خشونت 

جنسی  تجاوز  قربانی  آمریکا  در  زنان  از  20درصد 
آمریکا  در  زنان  به  جنسی  تجاوز  میانگین  شوند   .  می 

است. شده  گزارش  سال  در  مورد  هزار   ۴۳۴ رقم 
در یک پژوهش انجام شده توسط خبرگزاری رویترز 
سوریه  کنار  در  آمریکا  که  شد  روشن   ۲۰۱8 سال  در 
فهرست  در  سوم  رتبه  حائز  افغانستان  و  هند  از  بعد  و 
اذیت  و  آزار  شاخص  در  کشور ها  ترین  پرمخاطره 
دقیقه  در هر  آمریکا  در  است.  زنان شده  علیه  جنسی 
تجاوز  مورد  هزار   ۶8۳ ساالنه  و   ۱9۰۰ روزانه   ،  ۳/۱
جنسی به زنان ثبت شده و از هر هشت زن یک نفر در 

است. گرفته  قرار  جنسی  تجاوز  معرض 
است.  وحشتناک  آمریکا  در  کودکان  ازدواج  پدیده 
مورد  هزار  دویست  گذشته  سال   ۱۵ طی  آمریکا  در 
برخی  که  حالی  در  گرفته  صورت  کودکان  ازدواج 
به  آمریکا  در  کودکان  ازدواج  پدیده  واقعیت  معتقدند 
مراتب بیشتر از آمار و ارقام اعالم شده است مخصوصًا 
خصوص  این  در  آمریکا  در  ایالت   ۱۰ آمارهای  که 

است. نشده  افشا  تاکنون 
طی  آمریکا  مردم  میان  در  مسیحیت  دین  ترک  آمار 
بین  است.  داشته  فزاینده  روندی  اخیر  های  سال 
رقم  از  ها  پروتستان  نسبت   ۲۰۰9-۲۰۱9 های  سال 
۴۳درصد  به   ۲۰۰9 سال  در  آمریکا  مردم  ۵۱درصد 
همین  طی  که  حالی  در  یافته  تنزل   ۲۰۱9 سال  در 

مدت نسبت کاتولیک ها نیز از ۲۵درصد به ۲۰درصد 
در  »پیو«  موسسه  بررسی های  طبق  است.  کرده  ُافت 
را  خود  آمریکا  در  که  افرادی  تعداد  گذشته  سال   ۱۰
است.  یافته  کاهش  ۱۲درصد  دانسته اند  می  مسیحی 
به   ۲۰۰9 سال  در  ۲درصد  از  دین  بی  افراد  تعداد 

است. داشته  افزایش   ۲۰۱9 سال  در  ۴درصد 
تحت  را  جهان  های  رسانه  کند  می  سعی  آمریکا 
تبلیغات،  به  توسل  با  تا  باشد  داشته  خود  کنترل 
نظر  از  اما  بگذارد،  نمایش  به  را  خود  ابرقدرتی 
اجتماعی در حال فروپاشی و حرکت با سرعت به طرف 

است. خوفناک  سرنوشتی 
ذاکری   قاسم  سید  ترجمه:   / تان   آلپر  نویسنده: 

► هزاران       از  حرف  یک   –  / ایرانی  دیپلماسی 

◄    در بیش از یک سال گذشته که گروه طالبان بر 
افغانستان حاکم بوده اند، فشارهای سیاسی و نظامی 
بوده  افزایش  حال  در  کشور  این  در  هزاره  شیعیان  بر 

است.
مختلف  بخش های  در  مدت،  این  در  طالبان  گروه 
انجام  هزاره  شیعیان  علیه  اقداماتی  افغانستان 
داده اند که منجر به آواره شدن هزاران خانوده، کشتار 
شده  مردم  دارایی های  و  اموال  غصب  و  غیرنظامیان 

است.
اقدامات، لشکرکشی  و  این فشارها  نمونه  بزرگترین 
شمال  در  سرپل  استان  در  بلخاب  شهرستان  به 

افغانستان بود که بر اساس آمار سازمان ملل، منجر به 
شد. نفر  هزار   27 از  بیش  شدن  آواره 

 700 از  بیش  اجباری  کوچ  بزرگ،  نمونه  دومین 
به  دایکندی  استان  گیزاب  شهرستان  در  خانواده 
بر  و  استان  این  برای  طالبان  گروه  سابق  والی  فرمان 

بود. غیابی  فیصله  یک  اساس 
اقداماتی  نیز چنین  افغانستان  در سایر استان های 
و  است  گرفته  صورت  طالبان  گروه  سوی  از  بارها 
و  زمین  خانه،  که  شده اند  مجبور  هزاره  خانواده های 

شوند. آواره  و  کرده  رها  را  شان  زندگی 
مرگ  به  تهدید  و  خشونت  با  همواره  اقدامات  این 

شهرستان  در  مورد  ترین  تازه  در  و  است  بوده  همراه 
است. شده  آغاز  وردک  میدان  استان  بهسود 

آتش زدن خانه ها در بهسود
گروه طالبان در سه روز گذشته، کاروانی از نظامیان 
خود را به شهرستان »حصه دوم بهسود« استان میدان 

وردک روان کرده اند.
گروه  سوی  از  نیروها  این  اعزام  دقیق  هدف  هنوز 
طالبان اعالم نشده است و مشخص نیست که آنها به 

شده اند. فرستاده  شهرستان  این  به  هدفی  چه 
اما منابع محلی می گویند که آنها خانه های مردم را 
اذیت می کنند و چندین  و  آزار  را  حفر می کنند، مردم 

خانه را آتش زده اند.
به گفته منابع محلی، نظامیان گروه طالبان تاکنون 
»آبلیس«  و  تو«  »تکه  منطقه  در  را  خانه  سه  کم  دست 

شهرستان حصه دوم بهسود، آتش زده اند.
این منابع همچنین از شکنجه ساکنان محل توسط 
که  می گویند  و  می دهند  خبر  طالبان،  گروه  نظامیان 
باری  گلوله  منطقه  این  ساکنان  بعضی  دستان  بر  آنها 

کرده اند.
از  پس  طالبان  گروه  نظامیان  که  می گویند  آنها 
بهسود،  دوم  حصه  شهرستان  ساکنان  کردن  زخمی 

به  آنها  رفتن  مانع 

موسسه اندیشه راهبردی ترکیه   

● از رویا تا کابوس: چهره پنهان آمریکا    ●

● شیعیان افغانستان در فشار مداوم طالبان »از آتش زدن خانه ها تا آواره کردن خانواده ها«    ●

وقایعی ترسناک از جامعه امریکا که مورد توجه نیستند 
پدیده زن ُکشی و خشونت خانگی در آمریکا تصویر تاریکی را نشان می دهد. آمریکا با میانگین ۳ مورد قتل زنان در روز، دارای رتبه سوم خشونت علیه زنان در دنیاست. در آمریکا 

در هر دقیقه ۲۴ زن یعنی ساالنه ۱۲ میلیون زن در معرض خشونت فیزیکی قرار می گیرند. از هر ۴ زن یک نفر در معرض کتک کاری و خشونت فیزیکی علیه زنان قرار دارد. 



بحران  مدیریت  سازمان  رئیس      ◄
از  است  این  ما  سعی  اینکه  بیان  با  کشور 
جلوگیری  قم  به  بی مورد  مهاجرت های 
کنیم،گفت: اولین نیاز انسان ها آب و انرژی 
است که متاسفانه در استان قم با مشکالت 
هستیم. مواجه  زمینه ها  این  در  متعددی 

نامی  محمدحسن  تسنیم،  گزارش  به 
از  پیشگیری  و  مدیریت  ستاد  جلسه  در 
بحران استان قم که در سالن جلسات امام 
جواد)ع( استانداری  برگزار شد، با اشاره به 
اینکه برداشت بی رویه آب های زیر سطحی 
آورده است، اظهار  به وجود  را  نگرانی هایی 

کرد: بیشترین نگرانی های ما در این حوزه 
است. اصفهان  استان  به  نسبت 

از  است  این  ما  سعی  اینکه  بیان  با  وی 
جلوگیری  قم  به  بی مورد  مهاجرت های 
آب  انسان ها  نیاز  اولین  کرد:  مطرح  کنیم، 
با  انرژی است که متاسفانه در استان قم  و 
مواجه  زمینه ها  این  در  متعددی  مشکالت 

. هستیم
کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
مشکل  یک  آب  مشکل  اینکه  به  اشاره  با 
عنوان  است،  جهان  و  کشور  در  سراسری 
کرد: اجرای طرح آمایش زمین یک موضوع 

است. ملی  سطح  در  مهم 
میان  تعادل  حفظ  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این  در  ساکنین  تعداد  و  جغرافیایی  فضای 
فضا بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: عدم 
تعادل در این بخش منجر به عدم تعادل در 

می شود. بخش های جامعه  سایر 
طرح  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  نامی 
آمایش بر حفظ این تعادل تاثیرگذار خواهد 
نظر  از  ما  کشور  اگرچه  کرد:  تصریح  بود، 
حوزه  در  ولی  دارد،  خوبی  وضعیت  وسعت 
مواجه  مشکالتی  با  جمعیت  پراکندگی 

► هستیم.   

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
مدیر فنی وبسایت و صفحه آرا: سيد مهدی دریاباری

نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304
شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987

لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402
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هشداری  در  پاسداران  سپاه  فرمانده      ◄
و  انگلیسی ها  آمریکایی ها،  به  شدیدالحن  خطاب 
انجام  ایران  ملت  علیه  حرکتی  هر  گفت:  سعودی ها 

می بینید. ضربه  برابر  چند  دهید، 
به گزارش تسنیم ، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  سالمی 
در  قم  علمیه  حوزه  طالب  و  اساتید  علما،  تجمع  در 
اغتشاشات اخیر که در مصالی قدس قم  محکومیت 
با تاکید بر اینکه تمام قدرت آمریکا آتش  برگزار شد، 
کرد:  اظهار  است،  خیابان  در  زباله  سطل  چند  زدن 
و  می کند  طی  را  خود  عمر  پایانی  لحظه های  فتنه 
آمریکا  برای  ننگین  تاریخ  و  مرده  نوزاد  یک  فتنه  این 

بود. خواهد 
و  آمریکایی ها  فتنه  ابتدای  در  گفت:  وی 
که  مرور  به  اما  نمی کردند  آشکار  مداخله  اروپایی ها 
مومنان  اکبر  الله  فریادهای  و  خوابید  آن  شعله های 
خورشید  و  کرد  غلبه  دشمن  شیطانی  اصوات  بر 
درخشید  دوباره  غبارها  پشت  از  حقیقت  تاب  عالم 
سعودی ها  و  انگلیسی ها  فرانسوی ها،  آمریکایی ها، 
تنفس  می خواستند  و  شدند  وارد  مستقیم  دوباره 
آن ها  دوباره  و  نداشت  فایده  اما  بدهند  مصنوعی 
ملت  برای  این  و  ماندند  آشکار  شکست  یک  مقابل 
بود. مبین  ظفر  و  نصر  فتح،  و  آشکار  پیروزی  ایران 
خداوند  کمک  کرد:  عنوان  سالمی  سرلشکر 
باز هم آشکار شد و دشمنان اسالم را به زوال  متعال 
ایران  عزیز  ملت  از  باید  همه  از  اول  کرد،  نزدیک تر 
به عنوان یک سرباز  و من  تشکر و سپاسگزاری کنیم 
می کشم  صورتم  به  را  ملت  پای  کف  خاک  کوچک 

و  شدند  متوجه  را  دشمن  مکر  زیبا  بسیار  آن ها  چون 
کرده  پشت  دشمن  به  مردم  و  شد  جاری  الهی  سنت 
گرفتار  که  دادند  نشان  و  کردند  حمایت  نظام  از  و 

نمی شوند. شیطانی  نقشه های 
دیده  را  خورشید  ایران  ملت  داد:  ادامه  وی 
می پراکند  تیرگی  فقط  دشمن  که  می داند  و  است 
می گوید  امروز  که  آمریکایی  می داند  ایران  ملت 
حقیقت  در  کنند  حمایت  اغتشاشات  از  خواهد  می 
جنگ  تحریم  بماند،  گرسنه  ایران  ملت  می خواهد 
سیاسی  نظام  با  فقط  نه  بود  ایران  ملت  با  دشمن 
و  بود  گرفته  هدف  را  ملت  تحریم  در  آمریکا  ایران، 
ملت  که  می گفت  هم  آمریکا  قبلی  جمهور  رئیس 
نباید  و  بمانند  گرسنه  باید  و  هستند  تروریست  ایران 
به رشد  ایرانی برسند و حرکت رو  به مریض های  دارو 

شود. متوقف  باید  ایران 
می کرد  تالش  دشمن  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
دانشگاه  تعطیلی  چراکه  شود  تعطیل  دانشگاه ها  که 
نقشه  و  است  ایران  علمی  پیشرفت  توقف  معنای  به 
است  دانشی  و  علم  کشاندن  تعطیلی  به  دشمن 
ایجاد  درحال  و  است  روییده  کشور  در  امروز  که 

است. بشری  مدرن  و  پیشرفته  دستاوردهای 
نظامی،  پیشرفته  تجهیزات  ساخت  از  وی 
عرصه های  در  شکوفایی  و  بالگردها  نیروگاه ها، 
مختلف مورد نیاز مردم یاد کرد و گفت: آن مغزهایی 
ما  جوانان  واقعی  چهره  ساخته اند  را  ایران  که 

. هستند
برخی  با  من  سخن  روی  گفت:  سالمی  سرلشکر 
دروغ  اسیر  هنوز  که  است  کم  تعداد  با  جوانان  از 

سرزمین  این  جوانان  شما  هستند؛  دشمن  پردازی 
و  کنید  نگاه  درست  دوست  و  دشمن  به  هستید 
دختران  نورانی  سیمای  می خواهد  کسی  چه  ببینید 
نمادهای  و  شیطانی  جلوه های  با  را  سرزمین  این 
می خواهد  کسی  چه  ببینید  و  کند  جا  به  جا  غرب 
دست  به  را  سرزمین  این  نوشکفته  و  معطر  های  گل 
بانوان  گرفته  تصمیم  کسی  چه  و  بسپارد  دختران 
سرزمین را از عفت و حیای همیشگی خود دور کند.
مختلف  رسانه های  امروز  آمریکا  کرد:  اظهار  وی 
را بسیج کرده است تا یک سالح کشتار جمعی برای 
کاری  و  بسازد  ما  جوانان  افکار  و  ذهن ها  تخریب 
باطل  فرهنگ  تسخیر  در  را  ما  قلب های  که  می کند 

دهد. قرار  خود 
می خواهد  دشمن  کرد:  تصریح  سالمی  سرلشکر 
جوانان را از تاریخ و ارزش ها و روح جامعه ایران را از 
اسالم تهی کند و البته که من می دانم و قلبم روشن 
که  نمی گویم  دیگران  تردید  و  دلخوشی  برای  و  است 
شده  حاصل  حجاب  کشف  برای  که  فضایی  این  در 
ماندند  حجاب  انگیز  شرف  پوشش  در  ما  زنان  بود، 
ندادند  پاسخ  شیطان  ندای  به  معدودی  تعداد  جز  و 
حقیقت  به  نیز  دختران  و  زنان  از  کم  تعداد  همین  و 
خواهند  را  دشمن  و  گردند  می  بر  و  می شوند  واقف 

شتافت. خواهند  اسالم  سوی  به  و  شناخت 
نیستیم  غافل  خارجی  دشمن  از  ما  گفت:  وی 
دیگر  به  ایران  داخلی  امور  در  دخالت  به  نسبت  و 
دور  مسائل  این  از  باید  که  می دهیم  هشدار  کشورها 
به  بردارند؛  دست  توطئه  و  دروغ پردازی  از  و  شوند 
ملت  اعصاب  روی  و  ببرید  پناه  شیشه ای  قصرهای 

و  هستید  پذیر  آسیب  بسیار  شما  نروید  راه  ایران 
شما  بیت  و  کرده اید  تکیه  سست  تکیه گاه های  به 

است. عنکبوتی 
رسیده  جایی  به  کارتان  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
سقوط  حال  در  خود  که  صهیونیست ها  به  که  است 
انگلیسی ها  و  آمریکایی ها  کرده اید؛  تکیه  هستند 
نکنند  تکرار  و  بگیرند  درس  شکست  این  از  باید  هم 
جنگ  شدیم؛  قدرتمندتر  چالشی  هر  در  ما  چراکه 
موشک  با  اما  رفتیم  میدان  به  کالشینکف  با  شد  که 

آمدیم. بیرون  سربلند  برد  کیلومتر   700
فاصله  دشمن  تحریم  از  امروز  کرد:  تصریح  وی 
گرفته و از تاثیرات آن آزاد شده ایم و دشمن گرفتارتر 
به  برسد  نتیجه  به  نتوانسته  و  است  ایران  ملت  از 
جواب  هم  ما  و  می کنند  سرقت  کشتی  علت  همین 

► می دهیم.     سنگین تر  را  آن ها 

عملیات احداث خط انتقال 
آب به روستای عنایت بیک قم 

آغاز شد

رفع  هدف  با  بیک  عنایت  روستای  آب  انتقال  خط  اجرایی  عملیات 
قم،  فرماندار  حضور  با  پایدار  و  باکیفیت  آب  توزیع  و  تأمین  مشکل 
آغاز شد. این بخش  از مسئوالن  دیگر  برخی  و  امام جمعه سلفچگان 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  بختیاری  حسن  مهندس 
بیک  عنایت  روستای  آب  انتقال  خط  پروژه  زنی  کلنگ  آیین  در  قم 
از  کیلومتر   8۰۰ و  هزار  سه  طول  به  انتقال  خط  این  اینکه  بیان  با 
می شود،  اجرا  بیک  عنایت  روستای  مخزن  تا  سلفچگان  شهر  مخزن 
که  است  تومان  میلیارد   ۴ حدود  پروژه  این  اجرای  هزینه  گفت: 
اجرا  مابقی هزینه  و  لوله  آن هزینه خرید  تومان  میلیارد  از یک  بیش 

می شود. مجوز  اخذ  و 
و  کرد  اعالم  ماه   ۵ حدود  را  پروژه  این  اجرای  زمان  مدت  بختیاری   
 ۵۰۰ انتقال روستای عنایت بیک، حدود  با اجرای خط  اظهار کرد: 
خواهند  برخوردار  پایدار  و  باکیفیت  آب  از  روستا  این  اهالی  از  نفر 

شد.
این  در  نیز  سلفچگان  بخش  امام جمعه  غروی  مهدی  حجت االسالم 
مدیرعامل  ویژه  به  استان  مسئوالن  زحمات  از  قدردانی  ضمن  آیین 
مردم  به  خدمتگزاران  گفت:  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  کارکنان  و 
خود  ولی نعمتان  به  خدمت  مسیر  در  وار  بسیجی  سیزدهم  دولت  در 

می کنند. تالش 
بیک  عنایت  روستای  به  آبرسانی  پروژه  امیدواریم  کرد:  ابراز  غروی 
از  روستا  این  مردم  کام  و  برسد  پایان  به  شده  تعیین  زمان  در  نیز 

کند. شیرین 
قدردانی  با  نیز  مراسم  این  در  نیز  قم  فرماندار  ذاکریان  عباس  دکتر 
استان  مختلف  نقاط  به  آبرسانی  مسیر  در  گرفته  صورت  اقدامات  از 
مجموعه  در  که  همتی  با  امیدواریم  کرد:  عنوان  روستاها،  ویژه  به 
به  آبرسانی  پروژه های  دارد  وجود  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

برسد. اجرا  به  سرعت  با  روستاها 
تمام  جاری  سال  در  فاضالب  و  آب  شرکت  اینکه  بیان  با  ذاکریان 
با  زمینه  این  در  که  روستاهایی  به  آبرسانی  برای  را  خود  تالش 
آب  انتقال  خط  اجرای  است،  گرفته  کار  به  هستند  مواجه  چالش 
این  در  استان  آبفای  خوب  اقدامات  از  نیز  را  بیک  عنایت  روستای 

برشمرد. راستا 

خبر

هشدار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور؛

● مهاجرت بی رویه به قم باید کنترل شود    ●

هشدار شدیدالحن فرمانده کل سپاه به آمریکایی ها، انگلیسی ها و سعودی ها

● با هر حرکت  علیه ملت ایران  چند برابر ضربه می بینید     ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۳ اجرای احکام مدنی قم به 
بهاءالدینی محکوم  الدینی علیه سید محمد رضا  بهاء  له سید محسن  ثبت گردیده  شماره ۱۳/۱۴۰۰ج/89 
حق  در  عشر  نیم  و۲۰9/88۰ریال  له  محکوم  حق  در  ۱8۱/9۰۴/9۴۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
ارزیابی نموده است ضمنا از اموال به میزان بدهی محکوم علیه به فروش می رسد. ۱- پارچ و لیوان یک دست 
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۲- سرویس عصرانه خوری زرشکی یک دست ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۳- قهوه خوری کامل یک 
دست ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- دیس میوه خوری چینی یک عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال ۵- دیس میوه خوری دو 
عدد ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال ۶- پیش دستی دو دست ۷۰۰/۰۰۰ریال ۷- نمک پاش شش عدد ۳۰۰/۰۰۰ریال 
۵۰۰/۰۰۰ریال۱۰-  عدد  یک  خوری  اجیل  بزرگ  ی  کاسه  ۳۵۰/۰۰۰ریال9-  عدد  دو  مرغی  گل  قندان   -8
بلوری یک عدد ۲۵۰/۰۰۰ریال ۱۲- کاسه ی  قندان  کاسه ی کوچک شصت عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۱۱- 
اجیل خوری شش عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال ۱۳- شکالت خوری کوچک دو عدد ۳۵۰/۰۰۰ریال۱۴- زیر سیگاری 
زیرسیگاری   -۱۶ ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  پلیمر  کوچک  مجسمه  ۲۵۰/۰۰۰ریال۱۵-  عدد  شش  بلوری 
ابلیمویی  جا   -۱8 ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  بلوری  خوری  میوه  دیس   -۱۷ ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  بزرگ 
 -۲۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد  سیزده  قرمزی  گل  خوری  پلو  بشقاب   -۱9 ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد  دو  سرامیک 
بشقاب خورشت خوری گل قرمزی هفده عدد ۳/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲۱- پیش دستی میوه خوری گل قرمزی 
سی عدد ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲۲- کاسه ی میوه خوری یک عدد ۳۵۰/۰۰۰ریال ۲۳- دیس شیرینی خوری 
بلوری  دار سرامیک یک عدد ۲۵۰/۰۰۰ریال ۲۵- گلدان  یک عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال ۲۴- شکالت خوری در 
با گل یک عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال ۲۶- گلدان ابی چینی دو عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال ۲۷- کوزه ی قلیان یک عدد 
پلیمری  کوچک  گلدان   -۲9 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  دو  طاقچه  روی  دکوری  بشقاب   -۲8 ۴۰۰/۰۰۰ریال 
عدد  یک  طاقچه  روی  ساعت   -۳۱ ۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  دیواری  ساعت   -۳۰ ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک 
۳۵۰/۰۰۰ریال ۳۲- گلدان سرامیکی بزرگ همراه با درختچه مصنوعی یک عدد ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال۳۳- مبل 
9 نفره ی استیل یک دست 9/۵۰۰/۰۰۰ریال ۳۴- میز جلو مبلی یک عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۵- میز عسلی 
دو عدد ۳/۲۰۰/۰۰۰ریال ۳۶- تابلو فرش شیر یک عدد ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳۷- تلویزیون ۲۱ اینچ سامسونگ 
یک عدد 8/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳8- میز تلویزیون نقره ای یک عدد ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ۳9- دستگاه گیرنده ی 
دیجیتال یک عدد ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۴۰- بخاری گازی نیک کاال یک دستگاه ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴۱- تلفن 
تلفن چوبی صندلی دار یک عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  رومیزی تیپ تل یک عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴۲- میز 
۴۳- گردسوز نفتی یک عدد ۲/۲۰۰/۰۰۰ریال ۴۴- لوستر سه عدد ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴۵- پشتی ده عدد 

۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴۶- پنکه زمینی پایه دار یک عدد ۳/۵۰۰/۰۰۰ریال ۴۷- کاسه ی چینی روی دکور یک 
عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴8- ساعت کوچک داخل ویترین یک عدد ۱/8۰۰/۰۰۰ریال ۴9- فرش دست بافت 
۱۲ متری الکی رنگ دو تخته ۶8/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵۰- فرش ماشینی 9 متری دو تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال 
تخته  یک  اتاق  داخل  ماشینی  متری   ۱۲ فرش   -۵۲ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  ویترین  زیر  قالیچه   -۵۱
عدد  یک  سبز  خوری  میوه  ی  کاسه   -۵۴ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  دو  چوبی  تخت   -۵۳ 8/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵۵- گلدان قرمز داخل میز تلویزیون دو عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۵۶- پنکه ی زمینی داخل 
 -۵8 ایران شرق یک دستگاه ۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  گازی  بخاری  دو عدد ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵۷-  پله  سرویس 
اتاق خواب یک عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵9- کمد ۲ در یک عدد ۳/۵۰۰/۰۰۰ریال ۶۰- رادیو  دراور داخل 
ضبط ایوا به رنگ مشکی یک عدد ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ۶۱- دستگاه ماساژور یک عدد 8/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۲- 
۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  نفره   ۴ خوری  نهار  میز   -۶۳ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  دو  اتاق  داخل  عسل  میز 
یک  پی  اس  دوکاره  گوشت  چرخ   -۶۵ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  نفره   ۱8 ناسیونال  مارک  با  پز  پلو   -۶۴
دستگاه ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۶- کاسه ی چینی یک عدد ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۷- تنگ بلور روی کابینت دو 
عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال ۶8- قندان چینی داخل کابینت یک جفت ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶9- پارچ بلوری سه 
سینی   -۷۱ 8/۰۰۰/۰۰۰ریال  تخته  یک   ۱*۴ راهرو  داخل  بافت  دست  فرش   -۷۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
استیل چهار عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۷۲- فنجان چینی کل قرمز چهار عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال ۷۳- نعلبکی گل 
قرمزی شش عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال ۷۴- نعلبکی چینی هشت عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال ۷۵- دستگاه اب شیرین 
کن یک عدد ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۷۶- استکان چایخوری سی و نه عدد ۳۵۰/۰۰۰ریال ۷۷- نعلبکی سرمه 
ای سه عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال ۷8- شکر پاش یک عدد ۲۰۰/۰۰۰ریال ۷9- کاسه ماست خوری بیست و یک 
عدد ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال 8۰- قندان بلوری دردار یک عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال 8۱- میوه خوری ارکوپال بیست و 
چهار عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال 8۲- نعلبکی ارکوپال دوازده عدد ۶۰۰/۰۰۰ریال 8۳- نمک پاش ارکوپال چهار 
عدد ۴۰۰/۰۰۰ریال 8۴- کاسه ی ارکوپال چهار عدد 8۰۰/۰۰۰ریال 8۵- چنگال غذاخوری سی و دو عدد 
۱/۵۰۰/۰۰۰ریال 8۶- چنگال میوه خوری دوازده عدد ۵۰۰/۰۰۰ریال 8۷- چاقو میوه خوری دوازده عدد 
هشت  و  بیست  خوری  میوه  کارد   –  89 ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد  هجده  خوری  مربا  قاشق   -88 ۳۰۰/۰۰۰ریال 
قرمزی  گل  خوری  خورشت   -9۱ 8۰۰/۰۰۰ریال  پنج عدد  و  بیست  بلوری  لیوان   -9۰ ۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
خوری  برنج  دیس   -9۳ ۴۵۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  بزرگ  خوری  برنج  دیس   -9۲ 8۰۰/۰۰۰ریال  عدد  چهار 
۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  سیزده  قرمزی  گل  خوری  گوشت  اب  کاسه   -9۴ ۳۵۰/۰۰۰ریال  عدد  سه  کوچک 
9۵- کاسه ی ماست خوری گل قرمزی یازده عدد ۱۰۰/۰۰۰ریال 9۶- پیش دستی میوه خوری هجده عدد 

دو  قرمز  تفلون  قابلمه   -98 ۵۰۰/۰۰۰ریال  دست  یک  اکبند  دار  دسته  بلوری  فنجان   -9۷ ۷۵۰/۰۰۰ریال 
عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال 99- ماهیتابه قرمز دو عدد ۷۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۰- شکالت خوری بلوری پایه کوچک 
تلویزیون  میز  تخته 9/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۲-  زیرزمین یک  یک عدد ۳۵۰/۰۰۰ریال ۱۰۱- فرش ۱۲ متری 
ناسیونال خراب یک عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  رادیو ضبط  زیرزمین یک عدد ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۳-  چوبی 
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  لباسی  چوب   -۱۰۵ ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  قدیمی  خیاطی  چرخ   -۱۰۴
۱۰۶- پنکه سقفی یک عدد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۰۷- قالیچه ی کوچک دو عدد 9/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۰8- 
قابلمه روحی و ماهیتابه پنج عدد ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ۱۰9- سماور دودی یک عدد ۴/۵۰۰/۰۰۰ریال ۱۱۰- 
۴۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  نارنجی  چای  فالکس   -۱۱۱ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک  کوچک  نفتی  بخاری 
۱۱۲- پلوپز گازی یک عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۱۳- ماشین لباسشویی کندی یک عدد ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
گاز  اجاق  نردبان دو عدد ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۱۶-  بخاری گازی یک عدد ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۱۵-   -۱۱۴
روحی  شیرجوش   -۱۱8 ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  دستگاه  یک  ماهان  تلفن   -۱۱۷ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد  دو 
جاروبرقی   -۱۲۰ ۱/8۰۰/۰۰۰ریال  تخته  یک  سفید  ی  نفره   ۱۲ ی  سفره   -۱۱9 ۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد  یک 
ناسیونال یک عدد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۱۲۱- یخچال فریزر یخساران یک عدد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال جمع کل 
۴۳9/9۰۰/۰۰۰ریال مجموع کل قیمت اقالم توقیف شده فوق الذکر در ۱۲۱ ردیف قلم کاال ، در حال حاضر 
فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  براورد  و  ارزیابی  ۴۳/9۰۰/۰۰۰تومان  معادل  ۴۳9/9۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/8/۲۱ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 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

که  نمی گذارند  و  می شوند  بیمارستان 
شود. مداوا  آنها  زخم های 

کشتار  بین المللی،  قوانین  اساس  بر 
مانع  ایجاد  و  غیرنظامیان  اذیت  و  آزار  و 
می تواند  شده،  زخمی  افراد  مداوای  برای 
و  رود  شمار  به  بشریت  علیه  جنایت 
بین المللی،  دادگاه های  در  باید  مجرمان 

باشند. پاسخگو 
دادخواهی های  باوجود  تاکنون  اما 
جنایات  المللی  بین  سازمان های  زیاد، 
به  را،  افغانستان  در  هزاره  شیعیان  علیه 
صورت  به  طالبان،  گروه  سوی  از  ویژه 

کنسوانسیون  چهارچوب  در  و  مستقالنه 
المللی،  بین  قوانین  سایر  و  نسل کشی 

است. نکرده  بررسی 
آواره کردن خانواده ها

منابع محلی می گویند که گروه طالبان 
بر  عالوه  بهسود،  دوم  حصه  شهرستان  در 
اینکه اقدام به آزار و اذیت مردم و آتش زدن 
را  خانواده ها  از  بسیاری  کرده اند،  خانه ها 
که  کرده اند  مجبور  را  آنها  و  کرده اند  آواره 
کوچ  و  کرده  رها  را  شان  زندگی  و  خانه 

. کنند
بر اساس گزارش منابع محلی، نظامیان 

گروه طالبان تاکنون دست کم 20 خانواده 
از ساکنان این شهرستان را آواره کرده اند و 

خانه شماری از آنها را آتش زده اند.
تخریب  به  اقدام  این،  بر  عالوه  آنها 
را  خانه ها  زیر  و  کرده اند  مردم  خانه های 
هدف  که  می گویند  و  می کنند  حفاری 
است. مهمات  و  اسلحه  کردن  پیدا  شان 

از  آوارگان  که  می گویند  محلی  منابع 
کوه ها  به  طالبان  گروه  نظامیان  ترس 
بسر  باری  رقت  وضعیت  در  و  برده اند  پناه 

. می برند
در  هوا  سال،  فصل  این  در 

بهسود  دوم  و  اول  حصه  شهرستان های 
پناه  و  است  سرد  شدت  به  وردک،  میدان 
بردن به کوه ها، می تواند جان آوارگان را به 

اندازد. خطر 
راکت  شلیک  با  این،  بر  عالوه  طالبان 
زده  وحشت  را  محل  ساکنان  منطقه،  بر 
کرده اند و آرامش ساکنان فقیر این مناطق 

زده اند. برهم  را 
بر  طالبان  گروه  تسلط  زمان  از 
بهسود  شهرستان های  در  افغانستان، 
درگیری  و  نزاع  نوع  هیچ  وردک،  میدان 

است. نداده  رخ  نظامی 

هجوم  اثر  بر  گهگاهی  آن،  از  پیش 
مزارع مردم،  و  زمین  بر  کوچی های مسلح 
درگیری های مقطعی در این شهرستان رخ 

می داد.
غیرنظامی،  همه  بهسود،  ساکنان 
اکنون  و  هستند  کار  کسبه  و  پیشه  زراعت 
هیچ فرد نظامی از حکومت پیشین در این 

ندارد. حضور  منطقه 
اما با وجود هیچ گونه نشانه ای از حضور 
افراد نظامی در این منطقه، طالبان یورش 
برده اند و اقدام به آتش زدن خانه ها و آواره 

کردن مردم کرده است. / شفقنا       ►


