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انتقاد سخنگوی شورای شهر قم از عدم پیش بینی 
کاربری های مختلف در پردیسان؛
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◄    رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: رعایت اصول پدافند 
طریق  این  از  و  دنبال  جدیت  با  استان  کشاورزی  بخش  در  عامل  غیر 

می شود. تامین  مناسبی  شرایط  در  مردم  غذایی  امنیت 
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی قم، محمد رضا حاجی رضا 
بیان کرد: توجه به مسأله پدافند غیرعامل ضمن کاهش آسیب پذیری 

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم: 

امنیت غذایی مردم قم 
با رعایت اصول پدافند 
غیرعامل تامین می شود

همچنین  و  بازدارندگی  توان  و  پایداری  افزایش  و 
تسهیل کننده مدیریت بخش های مختلف حوزه وسیع 

است. کشاورزی 
وی افزود: بدون شک با ورود علم و دانش و شناسایی 
نقاط آسیب پذیر و مقاوم سازی زیر ساخت های بخش 
ارتقای آستانه  برای  کشاورزی استان و فرهنگ سازی 
پایداری آن در شرایط بحرانی و حساس، آسیب پذیری 
این بخش مهم اقتصادی در مقابل تهدیدهای مختلف 

کاهش می یابد.
می کنیم  تالش  رابطه  همین  در  داد:  ادامه  وی 
بهره برداران  و  همکاران  بیشتر  هرچه  آشنایی  زمینه 
مورد  راهبردهای  و  رویکردها  اهداف،  مفاهیم،  با 
بخش  در  عامل  غیر  پدافند  اصول  رعایت  برای  توجه 

شود. فراهم  کشاورزی 

به  کشاورزی  جهاد  سازمان  گفت:  رضا  حاجی 
در  غذایی  امنیت  و  کشاورزی  کارگروه  رییس  عنوان 
حوزه وسیع کشاورزی، برنامه های ترویجی متنوعی را 
در  عامل  غیر  پدافند  اصول  بیشتر  هرچه  تبیین  برای 
میان جامعه هدف خود تدارک دیده است که در قالب  
ترتیب  آموزشی  و  ورزشی  فرهنگی،  جذاب  برنامه های 

می یابد.
در  همچنین  قم  کشاورزی  جهاد  کرد:  تاکید  وی 
راستای حفظ و ارتقا امنیت شبکه یارانه ای این سازمان 
برای جلوگیری از حمله های سایبری و حفظ اطالعات 
اداری، اقدام های الزم را در سطوح مختلف نرم افزاری 

انجام داده است. و سخت افزاری 
حفاظتی  وضعیت  تصویری  پایش  داد:  ادامه  وی 
ارتقاء  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  به  وابسته  اماکن 

کشاورزی  جهاد  سازمان  ساختمان  حفاظتی  ضریب 
و  آفت  حوزه  در  تهدیدها  با  مقابله  سند  تهیه  استان، 
بیماری های  همچنین  و  نباتی  و  گیاهی  بیماری های 
مشترک انسان و دام در حوزه دامپزشکی، تهیه سناریو 
کود  تامین  و  تهیه  زمینه  در  دورمیزی  مانور  اجرای  و 
شرکت  و  گیاهی  تولیدات  معاونت  همت  به  شیمیایی 
خدمات حمایتی کشاورزی استان، اجرای مانور اطفاء 
بازرگانی،  خدمات  و  غله  کل  اداره  همت  به  حریق 
برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل در حوزه 
پدافند  و  غیرعامل  پدافند  مبانی  و  دامپزشکی  و  دام 
زیستی و حفاظت فیزیکی، تبلیغات محیطی با نصب 
امنیت  و  کارگروه کشاورزی  اعضاء  توسط  پوستر  و  بنر 
سایت  و  اتوماسیون  طریق  از  رسانی  اطالع  و  غذایی 
سازمان جهاد کشاورزی و ارسال پیامک به بهره برداران 

برای  شده  انجام  اقدام های  دیگر  از  همکاران  و 
گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی 

قم است.    ►

استاندار قم:

تأکید دکتر سقائیان نژاد بر اهمیت حذف برخی 
فرآیندها برای ارائه خدمات بهتر به مردم                                                
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خیال نکن 
علی آباد خرابه شهریه!!                                                   
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یادداشت -  وحید حاج سعیدی

ابـراز همـدری بـه سبک 
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استفاده از »بمب کثیف« نوعی 
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گزیـده خبـرها



غیرعامل  به  پدافند  سازمان  رئیس      ◄
سازمان  این  معاونان  و  مدیران  از  جمعی  همراه 
با  غیرعامل،  پدافند  نکوداشت  ایام  مناسبت  به 

کرد. دیدار  قم  در  علما  و   مراجع 
جاللی  غالمرضا  سردار  تسنیم،   گزارش  به 
همراه  به  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
به  سازمان  این  معاونان  و  مدیران  از  جمعی 
با  غیرعامل،  پدافند  نکوداشت  ایام  مناسبت 
حضرات آیات جوادی آملی یکی از مراجع عظام 
حضرت  مقدس  آستان  تولیت  تقلید،  سعیدی  
عضو  لنکرانی  فاضل  الله  ایت  معصومه)س(، 
سید  الله  آیت  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
و  نگهبان  شورای  فقهای  عضو  خاتمی  احمد 
الّله  آیت  نماینده  شهرستانی،  حجت االسالم 

کرد. گفتگو  و  دیدار  سیستانی 
در  بیداری  و  هوشیاری  حفظ  بر   تاکید 

دشمنان  مقابل 
 آیت الله العظمی جوادی آملی در این دیدار با 
بیان اینکه مردم ستون دین هستند و باید راحتی 
اظهار  باشد،  اصل  ما  همه  برای  آنها  آسایش  و 
داشت : ایران کشوری بزرگ و دارای مردمی بزرگ 
و بزرگ زاده است، اما باید توجه داشت که ما در 
میدان مین هستیم و دشمن پشت دیوار است و 
این وظیفه همگان را سنگین می کند تا دست از 
اختالفات سیاسی و جناحی بردارند و بر کمک به 

مردم متمرکز شوند.
امنیتی  به مسئولین  وی همچنین در خطاب 
در  بیداری  و  هوشیاری  حفظ  بر  تاکید  با  کشور 
در  امیرالمومنین  داشتند:  بیان  دشمنان  مقابل 
بخوابید  میخواهید  اگر  فرماید  می  دیگری  نامه 
مضمضه  را  آب  نماز،  و  روزه  زمان  در  آنکه  مانند 
می کند اما آب را فرو نمی برد، خواب را هم در 
بخوابید!  اینکه  نه  کنید  مضمضه  خود  چشمان 
ْوَم  ِإالَّ ِغرارا او َمْضَمَضة«، اگر خواب  »اَل َتُذوُقوا النَّ
فورا  خطر  هنگام  در  باشد  اندازه  این  به  انسان 

شود! می  بیدار 
اصل  داشت :  بیان  آملی  الله  جوادی  آیت 
این است که دین ما، آیین ما، نظام ما، پایگاه ما 
مسئولین  اما  نیستیم،  نگران  ما  لذا  و  است  حق 
ها،  عرضگی  بی  جلوی  و  شوند  بیدار  باید  هم 
اختالس ها، خیانت ها، نجومی ها و باندبازی ها 
گرفته شود تا خطری کشور را تهدید نکند، در غیر 
این صورت این گرفتاری ها همچنان خواهد بود!
وی با تاکید بر تولید و اشتغال بیان داشتند: 
با کمیته امداد نمی شود کشور را اداره کرد بلکه 
آبرومندی  حفظ  ضمن  اشتغال،  و  تولید  با  باید 
همه  تا  کرد  کن  ریشه  را  فقر  مردم،  زندگی  برای 
که  چرا  بنشینند،  خود  سفره  سر  بر  کریمانه 
پیامبر گرامی اسالم نیز می فرماید خدایا بین ما 
و نان ما جدایی میانداز که اگرنان نبود، نه روزه 
می گرفتیم و نه نماز می خواندیم و نه فریضه های 

می دادیم. انجام  را  پروردگارمان 
پیشگیری  بر  تاکید  با  جوادی آملی  آیت الله 
یک  ما  داشتند:  بیان  کشور،  مسائل  حل  در 
»بهداشت«  »درمان«؛  یک  و  داریم  »بهداشت« 
اقدام های  و  همان حرف صحیح، عمل صحیح 
خیلی  پیشگیری  موجب  که  است  امینانه  پاک 
که  کسی  سپس  و  شود  می  کشور  مشکالت  از 
نیز  »درمان«  باید  شد،  تزریقاتی  و  شد  مریض 

باشد!
راه مقابله با مشکالت یکسان نیست

این  در  نیز  سعیدی  سیدمحمد  الله  آیت 
زائران  شهادت  بار  غم  حادثه  تسلیت  با  دیدار 
خدا  که  همانطور  کرد:  اظهار  شاهچراغ  حرم 
تهدیدهایی که تا کنون بر ملت ما وارد شده است 

را جبران کرده امیدواریم که این حادثه غمبار را 
بازماندگان و همه مردم آسان و جبران  برای  هم 

. کند
روش های  و  رفتارها  با  مقابله  در  گفت:  وی 
که  است  آمده  ما  دینی  تعبیرات  در  دشمن، 
سنگ را به جایی بزنید که از آن جا آمده است، 
این تعبیر، تعبیری گویا و رسا است که در مقابله 
هم  دیگری  کارهای  ولی  است  مطرح  دشمن  با 
داریم که در دستگاه پدافند غیرعامل باید در سه 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  اقدامات  دسته 

شود. ریزی  برنامه  مدت 
اینکه  با بیان  بانوی کرامت  تولیت حرم مطهر 
تفاوت ویژگی های پدافند غیرعامل از نگاه مکتب 
ما با نگاه دشمن باید مشخص شود، گفت: آیت 

الله سید حسن اصفهانی که در عصر خود مرجع 
واحد بودند می فرمایند بخشی از حکومت داری 
عقالیی است و باید ببینیم که عقال چه می کنند 
را  روشها  و  فنون  دیگران  از  که  ندارد  مانعی  و 
بیاموزیم ولی چیزهایی هم وجود دارد که محدود 
به احکام و ضوابط شرعی است و باید ببینیم که 

دین در باره آن چه گفته است.
پدافند  االن  که  بدانیم  باید  اینکه  بیان  با  وی 
شما  کار  گفت:  دارد،  ای  وظیفه  چه  عامل  غیر 
مهم  های  حوزه  از  یکی  و  است  گسترده  خیلی 
کشور مدارس و دانش آموزان هستند که باید در 

کار کنید. آن  بلند مدت روی  و  میان مدت 
اینکه  با بیان  بانوی کرامت  تولیت حرم مطهر 
گفت:  نیست،  یکسان  مشکالت  با  مقابله  راه 
روش مقابله در قضایای فتنه 88 یک راه داشت و 
االن یک راه دیگری دارد و باید تفاوت ها را بیابید 
جای  در  کاری  هر  زیرا  ببرید  کار  به  عمل  در  و 
اگر کاری که در گذشته  و  خودش صحیح است 
تأثیر  شود  انجام  االن  بود  خوب  می شد  انجام 

توجه شود. این  به  باید  و  دارد  عکس 
 دین اسالم به آسایش و آرامش افراد جامعه 

خیلی اهمیت می دهد 
دیدار  این  در  هم  لنکرانی  فاضل  الله  آیت 
پدافند  نکوداشت  ایام  گرامیداشت  ضمن 
زوار  از  تعدادی  رسیدن  شهادت  به  غیرعامل، 
موسی  احمدبن  حضرت  مقدس  آستان  حضرت 
الکاظم شاهچراغ علیه السالم را تسلیت گفت و 

کرد. محکوم  را  تروریستی  حادثه  این 
لزوم  بر  جامعه  وحدت  اهمیت  به  اشاره  با 
تاکید  ملت  اتحاد  زننده  برهم  عوامل  شناسایی 
کرد و اظهار داشت: امام خمینی )ره( همواره بر 
حفظ وحدت جامعه و انجام اقدامات پیشگیرانه 
تاکید  وحدت  خوردن  بهم  از  جلوگیری  برای 

داشتند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان 

غیرعامل  پدافند  به  تر  دقیق  نگاهی  اگر  اینکه 
این  از  بسیاری  که  دریافت  توان  می  بیندازیم 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  نیز  ما  دین  در  ها  توصیه 
جامعه  آرامش  و  وحدت  به  دین  افزود:  است، 
توجه و توصیه دارد، همچنین از مهمترین مولفه 
اعتماد  اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام  های 
مردم به نظام است که باید از این اعتماد حفاظت 

کرد.
در  اینکه  بیان  با  لنکرانی  فاضل  الله  آیت 
و  توصیه ها  به  بایستی  حتما  سیاستگذاری ها 
تصریح  شود،  توجه  غیرعامل  پدافند  الزامات 
کرد: در بسیاری از مواقع با حجم باالیی از اخبار 
رو  به  رو  بیگانه  رسانه های  سوی  از  غلط  و  دروغ 

کرد. اندیشی  چاره  آن  برای  باید  که  هستیم 

غیرعامل  پدافند  های  توصیه   بکارگیری 
حساس مراکز  از  حفاظت  برای 

آیت الله سید احمد خاتمی نیز در این دیدار 
غیرعامل  پدافند  سازمان  اقدامات  از  تقدیر  با 
پدافند  های  توصیه  بکارگیری  و  توجه  لزوم  بر 
غیرعامل برای حفاظت از مراکز حساس، حیاتی 
و مهم از جمله مراکز زیارتی، فرهنگی، سیاسی و 

کرد. تاکید  اجتماعی 
وی با بیان اینکه گذر از بحران ها با مقاومت، 
ممارست، خستگی ناپذیری و تقوا محقق خواهد 
این  در  مهم  بسیار  نکته  کرد:  خاطرنشان  شد، 
آنهایی  چرا  پرسید  باید  است.  بصیرت  زمینه، 
از  سادگی  به  بودند  شهریور  غائله  بیار  آتش  که 
جنایت محضی که در شیراز و در حرم شاهچراغ 

گذشتند. افتاد،  اتفاق 
های  توطئه  نیز  گذشته  در  اینکه  بیان  با  وی 
جمهوری  مقدس  نظام  نابودی  برای  بسیاری 
به  همگی  که  شد  اجرا  و  طراحی  ایران  اسالمی 
این  بدانید  یقین  شد:  متذکر  انجامید،  شکست 
بار نیز ملت با بصیرت ایران سربلند از این آزمون 

آمد. خواهند  بیرون 
مختلف  های  حوزه  در  توانمندی  شاهد 

هستیم
آیت  نماینده  شهرستانی،  حجت االسالم 
تقدیر  با  دیدار  این  در  نیز  قم  در  سیستانی  الّله 
سازمان  ارشد  مدیران  و  رئیس  توجه  از  تشکر  و 
غیرعامل  پدافند  بحث  به  کشور  پدافندغیرعامل 
و دفاع غیرنظامی اظهار داشت: اگرچه تحریم ها 
ایران  ملت  برای  بسیاری  سختی های  سبب 
سایه  در  اما  است  شده  مختلف  های  حوزه  در 
کشور،  در  متخصص  و  متعهد  انسانی  نیروی 
شاهد توانمندی در حوزه های مختلف هستیم. 
درایت،  و  ظرافت  با  باید  نیز  کشور  مدیران  البته 
اقدامات الزم را برای رفع اثر تحریم ها و حمایت 

► دهند.   انجام  مردم  از 

به صورت  قم  مترو  پروژه  کارگاه های      ◄
فعالیت  حال  در  شبانه روزی  و  شیفت   ۳

. هستند

قطار  سازمان  خبر  واحد  گزارش  به 
انگشت  محمدرضا  قم،  شهرداری  شهری 
به  قم  شهری  قطار  سازمان  سرپرست  باف 

این  مختلف  قسمت های  معاونت های  همراه 
کارگاه های  از  شبانه  بازدیدی  در  سازمان 
و  مطهری  میدان  ایستگاه های  در  مستقر 

کرد. بازدید  کشاورز  میدان 
فنی  بررسی  به منظور  که  بازدید  این  در 
مدیران  گرفت،  صورت  مترو  پروژه  پیشرفت 
قرارگاه  حراء  موسسه  کارگران  و  اجرایی 
موجود  مشکالت  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی 
و  ماشین آالت  کمبود  قبیل  از  کارگاه  در 
عمق  در  کار  سخت  شرایط  به  توجه  با  مصالح 

کردند مطرح  را  زیرزمین  متری  حدود۲۵ 
از  تشکر  با  نیز  باف  انگشت  محمدرضا 
کارگران  و  اجرایی  کادر  شبانه روزی  تالش 
شهرداری  همه جانبه  حمایت  از  پیمانکار، 
با مدیران ارشد قرارگاه سازندگی  رایزنی  و  قم 
نمودن  مرتفع  جهت  خاتم االنبیاء)ص( 

► داد.    خبر  کمبودها  و  مشکالت 
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
اراضی  4 ثبت قم  1 اصلی واقع در بخش  از  ۳46 فرعی  به  پالک  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
فرزند عبدالحسین- عباس می  نجفی  اکبر  وراث علی  و  ورزه  نام خانم هدی  به  که  کرمانیها  انتهای کوچه  جمکران- 
عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   1۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
مورخ  یکشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/4-  1/8۲1۲ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
و خصوصا  اهالی  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  وقوع ملک  1۲ صبح در محل  الی   8 1401/09/06  ساعت 
بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به 
 ۲0 ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود  ماه خواهد  تنظیم صورتمجلس بمدت یک  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت 
پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   7۳/۲/۲۵ 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 

 )1۵797 الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: 1401/8/7 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  در بخش یک  واقع  اصلی   10۵4۳ از  1۳۳فرعی  به  پالک  باب ساختمان   تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
اراضی بلوار روحانی –بین کوی 16 و 18- پالک 7 که به نام ایمان قیطانی فرزند اسماعیل می باشد،  در جریان ثبت 
است که بعلت  تبصره ۳ ماده 1۳ قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده 1۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل 
مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/4-  1/8۲19 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود، 
1401/09/07  ساعت 8 الی 1۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند.  مالکین مجاور و 
قانون   ۲0 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
تسلیم  از  ماه پس  متعرض ظرف مدت یک   7۳/۲/۲۵ ماده مصوب  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت 
ارائه نماید./ )م  اداره  این  به  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  اعتراض 

 )1۵798 الف 
 1401/8/7 انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
۰91۲76۲5987   

در دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل  با  مراجع 
مردم قم با حضور حماسی و علما چه گذشت؟

خود حادثه تروریستی در حرم 
شاهچراغ را محکوم کردند

از نماز جمعه، حادثه تروریستی  با حضور حماسی خود بعد  مردم قم 
در حرم شاهچراغ را محکوم کردند.

در  جمعه  نماز  اقامه  از  بعد  ماه،  آبان  ششم  قم،  شهر  انقالبی  مردم 
حمله  و  کرده  راهپیمایی  شهدا  راه  چهار  سمت  به  قم  قدس  مصلی 
کردند. محکوم  را  شیراز  در  )ع(  شاهچراغ  مطهر  حرم  به  تروریستی 
دانش آموزان،  جمله  از  جامعه  مختلف  اقشار  ایسنا،  گزارش  به 
دادن  سر  با  علمیه  حوزه  اساتید  طالب،  بانوان،  دانشجویان، 
فقیه«،  والیت  ضد  بر  »مرگ  وهابی«،  بر  »مرگ  جمله  از  شعارهایی 
»مرگ بر آل سعود خائن« و »ننگ بر فتنه گر« این جنایت وحشتناک 

کردند. محکوم  را 
آماده ایم«، »خونی که در رگ ماست هدیه  آماده ایم  آزاده،  »ای رهبر 
و  هستیم«  والیت  پشت  هستیم  هم  با  همه  »ما  ماست«،  رهبر  به 
بود که  از دیگر شعارهایی  تو«  نیرنگ  به  »آشوب گر، آشوب گر، ننگ 

شد. زده  فریاد  قم  انقالبی  مردم  توسط 
و  جهانی  استکبار  علیه  شعارهایی  دادن  سر  با  قم  پرور  شهید  مردم 
قاطع  برخورد  مردم،  مختلف  اقشار  همه  همدلی  و  وحدت  بر  تاکید 
و  جامعه  امنیت  مخالن  با  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  و  مسئوالن 

شدند. عمومی  اموال  به  زنندگان  آسیب 

یک قمی در حادثه تروریستی 
حرم شاهچراغ به شهادت رسید

انرژی  و  برق  عرصه  چهره های  از  و  قم  اهل  معصومی«  فرید  »سید 
کشور که برای پیگیری پروژه های صنعت برق به شیراز سفر کرده بود 

رسید. شهادت  به  )ع(  شاهچراغ  حضرت  زیارت  هنگام  در 
به گزارش  مهر، به دنبال حادثه تروریستی بعدازظهر دیروز چهارشنبه 
4 آبان ماه 1401 در حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع( 1۵ نفر از زوار 

شهید و 19 نفر مجروح شدند.
سید  رسید،  شهادت  به  تروریستی  حادثه  این  در  که  زواری  از  یکی 
دکترای  مدرک  دارای  قم،  مقدس  شهر  اهل  معصومی،  فریدالدین 

بود. غدیر  انرژی  و  برق  هلدینگ  جوان  عامل  مدیر  و  مکانیک 
غدیر  انرژی  و  برق  پروژه های  پیشبرد  روند  پیگیری  برای  که  وی 
کاری  جلسات  از  پس  بود،  کرده  سفر  شیراز  به  فارس،  استان  در 
نورانی  ضریح  جوار  در  عشاء،  و  مغرب  جماعت  نماز  با  همزمان  و 
کنار  در  که  بود  یافته  حضور  )ع(  شاهچراغ  موسی  بن  احمد  حضرت 
رسید. شهادت  به  تروریست  فرد  توسط  حادثه،  این  شهیدان  دیگر 
راه اندازی  و  تکمیل  در  اثرگذاری  نقش  تروریستی،  حادثه  شهید  این 
نیز  گذشته  ماه  طی  و  داشت  کشور  در  انرژی  و  برق  طرح های 
نیروگاه  پروژه  ساخت  تا  کرد  برگزار  مسئوالن  با  مختلفی  نشست های 
ویژه  منطقه  در  واقع  انرژی  غدیر  ترکیبی  سیکل  مگاواتی   91۳

یابد. ادامه  المرد  اقتصادی 
هنگام  در  فرزند  دو  دارای  و  متأهل  علمی  نخبه  و  واالمقام  شهید  این 
زیارت حضرت شاهچراغ )ع( به دست فرد تروریست به شهادت رسید.

پیام قاطع و متحد مردم قم به مسئولین؛
ضرورت برخورد قاطع و 

حکیمانه با عناصر و عوامل 
بحران آفرین

با گذشت چهل روز از آغاز ناآرامی ها در برخی استان های کشور، حادثه 
خود  اوج  به  را  ناامنی  و  التهاب  شیراز،  شاهچراغ  حرم  در  تروریستی 

رساند.
گسترش  موجب  ها  آشوب  افزایش  فهمید  توان  می  روشنی  به  اکنون 
خالءهای امنیتی متعدد در سطح کشور می شود و زمینه رخنه افراد و 

افزایش می دهد. به شدت  را  تبهکار  و  ترویستی  گروه های 
در ماه های بعد از فتنه 88 نیز تداوم بحران آفرینی ها در نهایت به ترور 
های  سال  های  ناآرامی  تجارب  انجامید.  کشور  ای  هسته  دانشمندان 
گذشته تا حدود زیادی نقشه عملیات دولت های متخاصم با جمهوری 
اسالمی را افشا ساخته است با این تفاوت که فضای کنونی صحنه یک 
جنگ ترکیبی است و بسیار هوشمندانه تر از مراحل گذشته می باشد.
نباید فراموش کرد که ایران اسالمی دست کم در یک دهه گذشته چند 
امید  و  است  گذاشته  سر  پشت  موفقیت  با  را  امنیتی  ضد  بزرگ  موج 
دشمنان و محافل ضدانقالب در حال حاضر به افزایش عصبانیت و کینه 

به رخدادهای موهوم است. نسبت  مردم 
تقریبا بصورت روزانه خبرهایی از به قتل رسیدن دختران نوجوان و جوان 
در استان های کشور به گوش می رسد و یا تصاویری از برخورد نیروهای 
امنیتی و انتظامی به گروهی از اغتشاشگران پخش می شود که آنان در 

حال مقابله و انجام مأموریت خود هستند.
در فرانسه اعتراض های موسوم به جلیقه زردها ده ها هفته طول کشید تا 
به افول گرایید اما خبری از این قتل ها و ترورهای کور نبود و رسانه های 

اروپایی سقوط جمهوری فرانسه را ترویج نمی کردند.
خشم مردم از واقعه جانگذاز شیراز موجب تظاهرات محکومیت گسترده 
و چشمگیر در قم و دیگر مراکز استان ها شد که بار دیگر مردم با حضور 

خود عالقه و دغدغه خود را نسبت به سرنوشت جامعه ابراز داشتند.
در شهر قم که یکی از شهرهای خون داده برای صیانت از انقالب و اسالم 
از نماز جمعه مسیر مشخص  با حالت اشتیاق بیشتری بعد  است مردم 
شده را پیمودند و با شعارهای پی در پی خواستار مقابله با اغتشاش ها 

شدند.
و  آشوب  عوامل  با  برخورد  در  قاطعیت  قم،  مردم  جدی  مطالبه  یک 
ناامنی بود که به اشکال گوناگون مانند دست نوشته و پالکارد در مسیر 

خورد. می  چشم  به  راهپیمایی 
اکنون سؤال مردم قم این است که ناامنی ها تا کی و مجا ادامه خواهد 

یافت و هدف از تشدید برخی رفتارها در این میان چیست؟
ایران  برنامه دقیق نوعی جنگ ترکیبی و هوشمند بر ضد مردم  در یک 
در حال اجرا است که بدون مالحظه ریشه ها و ابعاد آن درک صحیح از 

بود. نخواهد  آسان  روندهای جاری 
به باور بسیاری از ناظران و فعاالن انقالبی، ُکشته سازی با هدف تأمین 
آن  میدانی  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری  با  برخورد  نوع  هر  مشروعیت 
یکی از محورهای شبکه های طراحی و اجرای عملیات مذکور است که 

تاکنون ناکام مانده است.
دارای  شیراز  حادثه  درباره  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  تأمل  قابل  پیام 
نکات قابل تأملی است که ریشه یابی و فعال شدن ظرفیت های موجود 
برای آگاهی و تبلیغ برای غلبه بر شرایط فعلی از محورهای مهم آن است.
به عبارت دیگر رهبری نظام اسالمی خواستار حفظ اتحاد و یکدستگی 

مردم و مسئوالن برای فایق آمدن بر شرایط دشوار فعلی هستند.
دشمن به خوبی با بکارگیری آخرین فناوری های هوشی و زیستی، در 
تند آحاد  افزایش رفتارهای  نیز  و  اندرکاران و مردم  پی عصبانیت دست 
و  نبردها  به صحنه  را  اتوماتیک، خیابان ها  آنها بصورت  تا  جامعه است 

ناامنی ها تبدیل نمایند. آتش سوزی ها و 
از این رو خروج و خیزش مردم قم و دیگر شهرهای کشور با وجود تکرار از 

اهمیت فوق العاده برای بازگرداندن امنیت و طمأنیه قرار دارد.
پیام قاطع و یکپارچه مردم قم شهر خون و قیام در رابطه با اغتشاشات و 
حمله به حرم شاعچراغ، ضرورت برخورد سریع اما حکیمانه با عوامل و 

عناصر بحران است.

خبـر خبـر

فعالیت شبانه روزی کارگاه های پروژه مترو قم
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک 4/9۲  فرعی از 10۲9۳ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم 
اراضی قم – بلوار 1۵ خرداد – خیابان شهدای دوازده ری – کوی  4 – فرعی ۳ – پالک 41 که بنام اسداله جعفری والیجردی  
مطابق  از طرفی  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   1۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  در جریان  باشد،   فرزند جعفر می 
ماده 1۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده 1/819۵ -  1401/08/04 تحدیدحدود 
پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1401/09/07  ساعت 8 الی 1۲ 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 
و اعتراضات مجاورین  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
طبق ماده ۲0 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک 
اداره  این  به  نیز  را  اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی  با  از تسلیم اعتراض  ماه پس 

ارائه نماید./ )م الف 1۵790( 
تاریخ انتشار: 1401/08/07 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۵91  فرعی از 106۳۳ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم 
در  باشد،   می   ... فرزند  ملی   دفاع  عالی  دانشگاه  بنام  که   19 پالک   -  ۲۲ کوچه   - مفتح  بلوار   – عطاران  بلوار  اراضی 
نیز  ثبت  قانون   1۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   1۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان 
روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   1401/08/04  -  1/8۲07 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان 
یکشنبه مورخ 1401/09/06  ساعت 8 الی 1۲ 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 
7۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲0 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 

 )1۵789 الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: 1401/08/07 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

اجرای برنامه های مختلف “روز 
قم” متناسب با برگزاری کنگره 

ملی شهدای استان

ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  زائرین  امور  و  فرهنگی  معاون 
برنامه های  با  قم  روز  ایام  شدن  مصادف  به  اشاره  با  قم  شهرداری 
کنگره ملی شهدای استان قم گفت: امسال با توجه با مصادف شدن 
برنامه های  که  شد  گرفته  تصمیم  آن ها،  اهمیت  میزان  و  ایام  دو  این 

شود. برگزار  شهدا  ملی  کنگره  با  متناسب  قم  روز  ایام 
به  اشاره  با  گفت وگویی،  در  بستان  مجتبی  شهرنیوز،  گزارش  به 
برنامه ریزی برای اجرای برنامه های مختلف “روز قم” توسط شهرداری 
ازجمله  مختلفی  برنامه های  قم  روز  مناسبت  به  کرد:  اظهار  قم 
مقاومت،  گردشگری  نمایشگاه  و  تخصصی  نشست  قم،  روز  زنگ 
هنری  فرهنگی  سازمان  و  شهرداری  همت  به  و…  شادی  کاروان های 
ورزشی شهرداری قم برگزارشده و برنامه های دیگری هم تا پایان این 
ایام در سطح شهر اجرا خواهد شد که هدف از برگزاری این برنامه ها، 

است، قم  گرامیداشت  و  تکریم 
وی ادامه داد: امسال ایام روز قم مصادف شده با کنگره ملی شهدای 
روز  مناسبت  به  شهرداری  امسال  شعار  راستا  همین  در  و  قم  استان 
قم، »سایه کریمه و در جاده شهادت« بوده که با نام شهدا مزین شده 

و اشاره به فرهنگ دفاع مقدس دارد.
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  زائرین  امور  و  فرهنگی  معاون 
قم  روز  برنامه های  کردیم  سعی  امسال  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری 
گردشگری  نشست  به عنوان مثال  افزود:  باشد،  شهدا  با  متناسب 
و  قم  بوشهر،  مانند  شهر هایی  و  شهداست  موضوع  با  مرتبط  مقاومت 
با هم افزایی یکدیگر تعامل  رشت و… که نماد مقاومت در کشور بوده 

باشند.  داشته 

قم می تواند محور
 تدوین برنامه های »گردشگری 

مقاومت« باشد

رایزن فرهنگی ایران در آفریقای جنوبی گفت: شهرداری قم در راستای 
و  تخصصی  مجموعه های  توانسته  مقاومت  گردشگری  مهم  موضوع 
برنامه ریزی  طبق  و  کند  سازمان دهی  هم  کنار  در  را  کشوری  مردم نهاد 

گرفت. خواهد  صورت  راستا  این  در  هم  اقداماتی  انجام شده 
اشاره  با  دریاباری  مصطفی  سید  حجت االسالم   شهرنیوز،  گزارش  به 
»گردشگری  نمایشگاه  و  تخصصی  نشست  در  انجام شده  اقدامات  به 
مقاومت« اظهار داشت: فعالیت های خوب و تأثیرگذاری در این نشست 

شد. برگزار  نمایشگاه  و 
وی با بیان اینکه در بحث »گردشگری مقاومت«، جمهوری اسالمی ایران 
تنها کشوری بوده که با این نماد بحث گردشگری را دنبال می کند ادامه 
به  داد: مصداق ها و نمونه های اجرایی این مدل گردشگری را می توان 
اردوگاه اسرای جنگ جهانی دوم اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان 
قرار  بازدید  مورد  و  انتخاب  گردشگران  توسط  توریستی  مقصد  یک 

می گیرد.
توجه  با  ایران  کرد:   تصریح  جنوبی  آفریقای  در  ایران  فرهنگی  رایزن 
ظرفیت   از  می تواند  است،  مقاومت  حوزه  کشور های  از  یکی  اینکه  به 
ایران و عراق درگیر بوده و مناطق جنگی  شهر های مرزی که در جنگ 
از این طریق سالیانه صد ها هزار گردشگر  و سایر موارد استفاده کند و 
را با این موضوع در ایران آشنا کرده است، بحث »گردشگری مقاومت« 

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  که  دارد  فراوانی  اهمیت 
اسالم  جهان  فرهنگی  مهد  به  توجه  با  قم  استان  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
می تواند برنامه های گردشگری مقاومت را به صورت مدون و سازمان دهی 
مقاومت  گردشگری  دبیرخانه  راه اندازی  کرد:  عنوان  کند  برگزار  شده 
در قم تأثیر مثبتی بر روی عملکرد این حوزه خواهد داشت، دستگاه ها 
به  مربوط  مسائل  به  باید  نیز  کشور  سراسر  در  دیگر  مجموعه های  و 

باشند. داشته  بیشتری  توجه  مقاومت  گردشگری 
موضوع  این  راستای  در  قم  شهرداری  کرد:  ابراز  پایان  در  دریاباری 
کنار  در  را  کشوری  مردم نهاد  و  تخصصی  مجموعه های  توانسته  مهم 
هم  اقداماتی  انجام شده  برنامه ریزی  طبق  و  کند  سازمان دهی  هم 
برای  که  است  این  بنده  پیشنهاد  و  گرفت  خواهد  صورت  راستا  این  در 
تسهیلگری گردشگری مقاومت از ظرفیت های بین المللی هم استفاده 
شود تا گردشگری مقاومت ایران از فضای ملی تبدیل به یک گردشگری 

شود.  بین المللی 

خبـر

اداری  شورای  جلسه  نهمین      ◄
استان قم با حضور محسن رضایی معاون 
االسالم  حجت  و  جمهور  رئیس  اقتصادی 
نماینده  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم 

شد. برگزار 
استان  اداری  شورای  جلسه  نهمین 
حضور  با  آبان ماه  پنجم  پنج شنبه  قم 
رئیس  اقتصادی  معاون  رضایی  محسن 
والمسلمین  االسالم  حجت  و  جمهور 
در  قم  مردم  نماینده  ذوالنوری  مجتبی 
کرامت  سالن  در  اسالمی  شورای  مجلس 

شد. برگزار  قم  استانداری 
در  ذوالنور  مجتبی  حجت االسالم  
حادثه  کردن  محکوم  ضمن  جلسه،  این 
اظهار  شاهچراغ،  به  حمله  و  تروریستی 
ازنظر  خاصی  مشکل  قم  استان  در  کرد: 
مجموعه  و  مجلس  و  نداریم  هماهنگی ها 

هستند. همراه  و  هماهنگ  دولت 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
استان  در  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
توریسم  باید  توسعه  محور  مهم ترین  قم 
متأسفانه  کرد:  عنوان  باشد،  زیارتی 
این  جوابگوی  استان  زیرساخت های 

نیست. موضوع 
که  ظرفیتی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
آن  از  قم  استان  تا  برسد  فعلیت  به  باید 
خاطرنشان  ندارد،  وجود  شود،  بهره مند 
دستگاه های  توجه  متأسفانه  کرد: 
سطح  در  و  مرکزیت  در  باید  که  ذی ربط 

نمی دهد. رخ  باشند  ملی 
حیث  از  اینکه  به  اشاره  با  ذوالنور 
دچار  کشور  در  سرزمینی  آمایش 
این  کرد:  تصریح  هستیم،  مشکالتی 
رعایت  کشور  مرکزیت  از  آمایش  برنامه 
قم  استان  در  دلیل  همین  به  و  نمی شود 
آینده  سال های  در  صنایع  از  برخی  نیز 

شد. خواهند  مشکل ساز 
وی با بیان اینکه از بیش از 100 کشور 
شد:  یادآور  داریم،  زائر  و  طلبه  قم  در 
سفیران  حضور  شاهد  دلیل  همین  به 

هستیم. نیز  قم  در  مختلف  کشورهای 
ادامه  ملت  خانه  در  قم  مردم  نماینده 
خارجی  سرمایه گذاری  زمینه های  داد: 

متأسفانه  ولی  دارد  وجود  قم  در  خوبی 
خارجی  سرمایه گذاران  این  تکلیف 
سرمایه گذاری  عماًل  و  نبوده  مشخص 
هوا  روی  قم  استان  و  کشور  در  خارجی 

. ست ا
سامانی  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ندارد،  وجود  موضوع  این  برای  کشور  در 
محور  سازمان  یک  باید  کرد:  اذعان 
و  استعالمات  تمام  و  باشد  مسئول  و 
تا  کند  کسب  سازمان  همین  را  مجوزات 

سردرگمی  دچار  خارجی  سرمایه گذاران 
. ند نشو

بر  تأکید  با  ذوالنور  االسالم  حجت 
است  این  انقالبی  دولت  از  توقع  اینکه 
کند،  ایجاد  محسوسی  تغییرات  که 
بحث  کشور  مشکل  مهم ترین  کرد:  ابراز 
عرصه ها  تمام  بر  که  است  اقتصادی 
عرصه  این  در  است  الزم  و  بوده  تأثیرگذار 

باشیم. تحوالتی  شاهد 
مجازی،  فضای  کرد:  اضافه  وی 
عدم  حس  القای  و  اقتصادی  مشکالت 
بودند  اخیر  اغتشاشات  عوامل  پیشرفت 
باید  نشود  رفع  عوامل  این  که  زمانی  تا  و 

باشیم. حرکت ها  این  تکرار  منتظر 

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
شاهد  باید  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
باشیم،  کشور  سطح  در  جدی  تحوالت 
اقتصادی  حوزه  در  داشت:  اظهار 
خردکننده  تکان های  و  قیمتی  پرش های 
قانع کننده  جواب  و  هستند  مشکل ساز 
بسیاری  چراکه  نداریم،  نیز  مردم  برای 
است. انجام نشده  پیشگیرانه  اقدامات  از 
اقدام  یک  نیازمند  اینکه  بیان  با  وی 
بدنه  و  هستیم  زمینه  این  در  جهادی 

در  همکاری  برای  الزم  آمادگی  مجلس 
کرد:  مطرح  دارد،  را  موضوعات  این 
همان طور که در دوران دفاع مقدس پیروز 
نیز  اقتصادی  جنگ  در  امیدواریم  شدیم 

باشیم. میدان  پیروز  ما 
واگذاری  با  استان  مسائل  از  بسیاری 

است قابل حل  حداقلی  اختیارات 
اینکه  بر  تأکید  با  نیز  قم  استاندار 
با  را  استان  داخل  مسائل  از  برخی 
اختیارات  با  و  همراهی  و  همکاری 
عنوان  کنیم،  رفع  می توانیم  حداقلی 
سطح  در  که  اقداماتی  با  امیدواریم  کرد: 
اختیارات  افزایش  و  می شود  انجام  ملی 
بیش تر  حل  شاهد  استانی  مسئولین 

باشیم. مردم  مشکالت 
ضمن  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
حادثه  شهدای  خانواده  به  تسلیت  عرض 
اظهار  شیراز،  در  گذشته  شب  تروریستی 
بهانه اغتشاشات  به  کرد: برخی در کشور 
ناامنی در کشور هستند که  ایجاد  بدنبال 
تروریستی  اقدامات  رفتاری  چنین  نتیجه 

است. دیشب 
هوشیاری  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
امنیتی  و  نظامی  انتظامی  های  دستگاه 

عمومی  اماکن  بر  بیشتر  نظارت  و  استان 
پایدار  امنیت  حفظ  راستای  در  گفت: 
و  انتظامی  نیروهای  آمادگی  ارتقا  و 
از  تا  شده  مناسبی  ریزی  برنامه  امنیتی 
پیشگیری  احتمالی  امنیتی  حوادث  بروز 

. د شو
پاسخگویی  خصوصی  بانک های 

نیستند هیچ کسی 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  قم  استانداری 
خوبی  رتبه  تورم  در  قم  وضعیت  اینکه  به 
شهری  تورم  رتبه  افزود:  دارد،  کشور  در 
تورم  رتبه  و  هفتم  و  بیست  کشور  در  قم 
چهارم  و  بیست  کشور  در  قم  نقطه ای 

است. کشور 
شاهد  اینکه  بیان  با  امیدیان  محسن 
هستیم،  استان  در  مطلوبی  اتفاقات  بروز 
تبصره  تسهیالت  ارائه  در  کرد:  عنوان 
طرح های  به  کمک  هدف  با   18 ماده 
رتبه  در  آفرین  اشتغال  توسعه ای 

هستیم. کشوری  چهاردهم 
گذشته  سال  یک  در  داد:  ادامه  وی 
همکاری  با  دولتی  ارکان  هماهنگی 
وعده های  تحقق  در  خصوصی  بخش 

است. شکل گرفته  دولت 
دولت  طرح  از  قم  استاندار  معاون 
خانگی  و  خرد  اشتغال  از  حمایت  برای 
کشور  سطح  در  بازارچه   ۵00 تشکیل  و 
و  قوانین  وضعیت  گفت:  و  کرد  یاد 
مسیر  که  دارد  خاصی  شرایط  آئین نامه ها 
پرپیچ وخم  داالن  وارد  را  تصمیم گیری 
مختل  را  تصمیم گیری  مراحل  و  کرده 

. می کند
 10 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دولت  که  داریم  دستورالعمل  و  آئین نامه 
باید بدنبال رفع موانع آن ها باشد، گفت: 
استان  در  تصمیم گیری  سطح  متأسفانه 
نیازمند  از موارد  برای برخی  و  نازل است 
دلیل  همین  به  هستیم  ملی  تصمیمات 
گیری  تصمیم  روند  در  اختالل  شاهد 

. هستیم
نقش  بر  تاکید  با  ادامه  در  امیدیان 
درگردش  سرمایه  تامین  در  بانکها 
به  به  تسهیالت  ارائه  و  تولیدی  واحدهای 
خصوصی  بانک های  گفت:  تولید  بخش 
در وضعیت اقتصاد امروز مسئله جدی ای 
شود. رسیدگی  آن ها  به  باید  که  هستند 
جدی  آشیل  پاشنه های  افزود:  وی 
خصوصی  بانک های  امروز  اقتصاد 
می کنند  تمکین  کسی  از  نه  که  هستند 
مرکزی  بانک  به  خوبی  پاسخگویی  نه  و 

. رند ا د
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد:  تصریح  پایان  در  قم  استانداری 
راستای  در  منابع  از  نه تنها  بانک ها  این 
نمی کنند  استفاده  دولت  برنامه های 
استفاده  مقابل  جبهه  در  گاها  بلکه 

► کرد.    خواهند 

حوادث  جمهور  رئیس  معاون      ◄
و  دانست  ناامنی  عاقبت  را  تروریستی 
متضرر  همه  شود  ناامن  کشور  اگر  گفت: 

شوند. می 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  جلسه  در  رضایی  محسن  قم، 
جلسات  سالن  در  که  قم  استان  اداری 
ضمن  شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت 
غم بار  فاجعه  مناسبت  به  تسلیت  عرض 
اظهار  شاهچراغ،  مطهر  حرم  به  حمله 
برای  که  مظلوم  مردم  حادثه  این  در  کرد: 
بودند  نیاز  و  راز  حال  در  و  آمده  زیارت 
کالشینکف  با  تکفیری  خبیث  یک  توسط 

شدند. بسته  رگبار  به 
اشاره  با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
و  پیرمرد  تا  یک ساله  کودک  شهادت  به 
پیرزن در این حادثه تروریستی گفت: این 
ناامن  کشور  اگر  داد  نشان  ما  به  حادثه 
و  هست  همه  انتظار  در  عاقبتی  چه  شود 
در چنین شرایطی حتی افراد معترض نیز 
متضرر  همه  و  دید  نخواهند  آرامش  روی 

شوند. می 
رضایی با اشاره به اینکه هر جامعه برای 
رکن  سه  نیازمند  برسد  پایداری  به  اینکه 
حکمرانی  قالب  در  سیاست  گفت:  است 
اداره  مناسب،  قوانین  سیاسی،  نظام  و 
دوم  رکن  و  است  اول  رکن  بعنوان  مناسب 
بوده  ممکن  که  چرا  است،  امنیت  نیز 
اما  باشد  داشته  وجود  خوبی  سیاست 

باشد. نداشته  وجود  خوبی  امنیت 
معنی  به  امنیت  اینکه  بیان  با  وی 
انتظامی  نیروی  اطالعات،  سپاه،  ارتش، 
رکن  این  دنیا  تمام  در  و  است   ... و 
کرد:  تصریح  دارد،  باالیی  بسیار  ارزش 
دنیا  کشورهای  تمام  در  نیز  معترضین 

قواعد  می کند  پیدا  ورود  پلیس  که  زمانی 
کنند. رعایت  باید  را  خاصی 

ادامه  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
که  بوده  اقتصاد  نیز  سوم  رکن  داد: 
ملی  درآمدهای  کشور،  شدن  صنعتی 
اقتصاد  بین المللی  و  جهانی  رتبه  کشور، 
یک کشور، پیشرفت های مدرن یک کشور 

دارد. بستگی  رکن  این  به   ... و 
طی  رکن  سه  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
۲00 ساله اخیر از دست کشور خارج شده 
ما  سیاست  دوران  آن  در  شد:  یادآور  بود، 
خارجی  وزرای  این  و  نبود  ملی  سیاست 

می گرفتند. تصمیم  ما  برای  که  بودند 
گذشته  در  اینکه  بر  تأکید  با  رضایی 
سیاست  و  داخلی  سیاست  نام  به  چیزی 
سنگر  کرد:  ابراز  نداشت،  وجود  خارجی 
ملت  دوران  این  در  و  بود  امنیت  نیز  دوم 
تامین  برای  چراکه  نداشت  امنیت  ایران 
عماًل  ها  آمریکایی  منافع  حفظ  و  اهداف 

بود. تبدیل شده  منطقه  ژاندارم  به 
جز  نیز  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نداشت،  دیگری  چیز  گاز  و  نفت  غارت 
تالش  بار  چند  ایران  ملت  کرد:  اضافه 
اینکه  تا  بگیرد  پس  را  سنگرها  این  تا  کرد 

رسید. پیروزی  به  اسالمی  انقالب 
فتح  به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون 
اسالمی  انقالب  از  پس  بالفاصله  سیاست 
دشمن  گفت:  سنگر  نخستین  بعنوان 
ضعیف  که  امنیت  سنگر  کسب  دنبال  به 
منافقین  اقدامات  و شاهد  برآمد  بود  شده 
تحمیلی  جنگ  دوران  و  تجزیه طلبان  و 

بودیم.
جنگ  از  پس  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
را  امنیت  و  سیاست  سنگر  تحمیلی 
عنوان   ، گرفتیم  بدست  نیز  کشور  در 

امروز  که  پهبادهایی  و  موشک ها  کرد: 
دستاوردهای  از  تمامًا  می شود  استفاده 
دل  از  توانستیم  و  است  تحمیلی  جنگ 
را  ویژه ای  فرصت های  بود  که  تهدیدهایی 

کنیم. کسب 
به  ساله   ۳0 تالش  به  بااشاره  رضایی 
جدی  عزم  و  اقتصادی  سنگر  کسب  برای 
عرصه  این  در  ما  ناکامی  برای  دشمن 
مواجه  در  دشمن  اقدام  مهمترین  گفت: 
با ما در سی سال گذشته تحریم  است که 
دشمن در شگفت بوده که چطور طی این 
است. نیامده   در  زانو  به  ایران  ملت  مدت 
ملت  دشمنان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کشور  پیشرفت  از  جلوگیری  برای  ایران 
که  داده  انجام  بسیاری  های  توطئه 
است،  آن  اخیر  نمونه  ترور  و  اغتشاش 
این  دنبال  به  دشمن  کرد:  خاطرنشان 
کسب  از  جلوگیری  بر  عالوه  که  است 
کردن  منحل  با  ایران،  توسط  سوم  سنگر 
سپاه و کنار گذاشتن والیت فقیه دو سنگر 

بگیرد. ملت  از  نیز  را  دیگر 
بیان  با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
در  افرادی  گذشته  سال   ۳0 طی  اینکه 
ملت  از  را  فرصت ها  از  بسیاری  کشور 
افرادی  هنوز  کرد:  تصریح  گرفتند، 
ارتباط  بواسطه  دارند  اعتقاد  که  هستند 
دیگر  و  کنیم  پیشرفت  می توانیم  غرب  با 
آخرین  که  کرد  نخواهد  جنگ  ما  با  کسی 
جوهر  هنوز  که  بود  برجام  نیز  آن  نمونه 
را  آن  ترامپ  بود  نشده  خشک  آن  امضای 

زد. برهم 
قیام  یک  نیازمند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستیم،  جامعه  بدنه  سطح  در  اقتصادی 
بگیرد  شکل  قیام  این  اگر  شد:  یادآور 
خواهد  رفع  اقتصادی  مسائل  از  بسیاری 

. شد
کشور  توانایی  کرد:  اضافه  رضایی 
ساخت  و  موشک سازی  مختلف  ابعاد  در 
اقتصادی  اگر قیام  و  را نشان دادیم  پهباد 
دیگر  ابعاد  در  می توانیم  بگیرد  شکل 
موفق  نیز   ... و  لوازم خانگی  تولید  مانند 

. یم شو
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
بر  و  اشاره  مقررات  و  قوانین  پیچیدگی 
اختیارات  واگذاری  سند  تصویت  ضرورت 
اگر  افزود:  و  کرد  تاکید  استان ها  به 
خود  استان  در  بخواهند  استانداران 
نیازمند  دهند،  شکل  را  اقتصادی  بسیج 
بسیج  چنانچه  هستند  بیشتری  اختیارات 
امکان پذیر  کافی  اختیارات  بدون  مردم 

. نیست
و  بروکراسی  جمهور  رئیس  معاون 
از  نوع  دو  را  تهران  در  اختیارات  تمرکز 
خودتحریمی بر شمرد و افزود: یکی دیگر 
که  هست  متعارض  قوانین  مشکالت  از 
تصمیم  برای  مدیران  بالتکلیفی  باعث 

نیز  مسئله  این  باید  لذا  شود  می  گیری 
شود. حل وفصل 

ستاد  در  باید  تولیدکنندگان  مشکالت 
شود حل  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 

این  دنبال  به  استان ها  در  افزود:  وی 
در  را  تولیدکنندگان  مشکالت  که  هستیم 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل کنیم 
در  خوبی  اختیارات  قانونی  ازنظر  چراکه 

است. ستاد  این  اختیار 
رضایی ضمن اشاره به ترسیم نقشه راه 
بر  ترسیم شده  استان ها  و  کشور  تمام  در 
اقتصادی  منابع  راه  نقشه  تدوین  ضرورت 
درآمدهایی  متأسفانه   : افزود  و  کرد  تاکید 
داخل  تمامًا  می شود  جمع  استان  در  که 
از  بسیاری  و  نمی شود  مصرف  استان 
شرکت های  در  را  پول ها  این  بانک ها 

می کنند. سرمایه گذاری  خاصی 
شرکتهایی  چنین  کرد:  اضافه  وی 
بانک ها  از  برخی  در  را  بدی  شرایط 
مالی  ولنگاری  به نوعی  و  اند  کرده  ایجاد 

► است.    تبدیل شده 

در شورای اداری قم مطرح شد؛

● وضعیت سرمایه گذاری خارجی در قم مناسب نیست   ●

معاون رئیس جمهور:

● حوادث تروریستی عاقبت نا امنی است    ●
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محکومیت جنایت تروریستی درحرم شاهچراغ از 
سوی مراجع تقلید

 جنایتکاران کیفر اعمال خود را 
خواهند دید

خون  و  خاک  به  ای  جداگانه  های  پیام  صدور  با  تقلید  عظام  مراجع 
توسط  شاهچراغ)ع(  حضرت  مطهر  حرم  زائران  شدن  کشیدن 
زودی  به  کردند  اشاره  نکته  این  به  و  محکوم  را  تکفیری  جنایتکاران 

دید. خواهند  را  خود  وحشیانه  اعمال  کیفر  جنایتکاران 
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید با صدور پیامی بیان 
کرده است: با نهایت تأثر و اندوه از حمله تروریستی در آستان حضرت 
احمد بن موسی )ع( و شهادت و مجروح شدن قریب 40 نفر از زائرین 
که  بی گناهی  کودکان  و  زنان  و  مردان  شدم.  مطلع  ملکوتی  بارگاه  آن 
با  عبادت  محل  در  و  گرفته  قرار  تکفیری  جنایتکاران  گلوله های  آماج 

به خون غلطیدند. یکتا  خداوند 
مردم  که  بدانند  کرد:  تاکید  دردناک  حادثه  این  محکومیت  ضمن  وی 
این سرزمین و به خصوص مردم دیار فارس که همواره دیار جوانمردان 
از  هست  و  بوده  السالم(  )علیهم  بیت  اهل  محبین  و  دینداران  و 
گاه بوده و در راه دفاع از دین و سرزمین  توطئه های دشمن به خوبی آ
اعمال  کیفر  جنایتکاران  زودی  به  و  می باشند  مجاهدت  آماده  خویش 
دامن  افروخته اند،  که  را  آتشی  زبانه  و  دید  خواهند  را  خود  وحشیانه 

گرفت. خواهد  را  خودشان 
پیام خود  نیز در  تقلید  از مراجع عظام  آملی  الله عبدالله جوادی  آیت 
کعبه،  همانند  السالم(  )علیهم  بیت  اهل  امن  حرم  است:  کرده  بیان 
احمد  حضرت  حرم  شهدای  ماند.  خواهد  مصون  تکفیری  ابرهه  از 
محشور  اسالمی  شهدای  دیگر  همانند  السالم(،  )علیهما  موسی  بن 
شفا  سنگین  سانحه  این  مجروحان  اند.  یاسین  اسره  و  طاها  دوده  با 
یابندگان دارالشفای والیت اند. استقامت ایران بزرگ اسالمی خصوصًا 
رجال نامور و بانوان بزرگوار شیراز، سهم ستودنی در تحکیم و تمامیت 

دارند. و  داشته  مستقل  ایران  ارضی 
آیت الله جعفر سبحانی از دیگر مراجع عظام تقلید نیز با صدور پیامی 
پنجشنبه  شب  در  که  انسانیت  از  دور  و  ددمنشانه  حادثه  است:  آورده 
ایران  داد،  رخ  )ع(  شاهچراغ  الکاظم  موسی  بن  احمد  مطّهر  حرم  در 
دور  و  خدا  از  خبِر  بی  های  انسان  برد،  فرو  حزن  و  غم  در  را  اسالمی 
که  را  کودکان  و  زنان  و  مردان  از  مکان مقدس، جمعی  در  انسانیت  از 
مشغول راز و نیاز بودند با سالح گرم به شهادت رساندند و از این طریق 
راضی  را  خونبار  حادثه  طراحان  و  مسببان  و  خود  شیطانی  وجدان 

ساختند.
پیام حاکیست: این حادثه می تواند برای آن دسته از معترضاِن غفلت 
زده ماه اخیر، زنگ بیدار باش باشد، که نتیجه آن کار های کودکانه و 
خود  تسلیت  مراتب  است.اینجانب  حوادث  نوع  همین  نشده،  حساب 
خانواده  و  میهنان  هم  سایر  و  شیراز  محترم  اهالی  به  دل  صمیم  از  را 
جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  همگان  برای  و  نموده  تقدیم  داغدیده  های 
از خداوند متعال خواهانم و همچنین برای روح شهداء حرم مقدس از 

خواهانم. علّودرجه  و  رحمت  طلب  متعال  خداوند 
صدور  با  تقلید  عظام  مراجع  دیگر  از  همدانی  نوری  حسین  الله  آیت   
تروریستی در حرم مطهر حضرت  بیان کرده است: خبر حادثه  پیامی 
احمد بن موسی شاهچراغ )علیه السالم( و شهادت عده ای از عزیزان 
موجب تأسف و تأثرعمیق گردید. بدون شک این اقدام با پشتوانه مالی 
و  اسرائیل  و  امریکا  جمله  از  مستکبر  کشورهای  از  برخی  اطالعاتی  و 
صورت  داخلی  آمده  پیش  شرایط  از  استفاده  با  آنان  منطقه ای  ایادی 

پذیرفت.
کردن  محکوم  ضمن  اینجانب  است:  آمده  پیام  ازاین  دیگری  دربخش 
این جنایت هولناک و تسلیت به ملت عزیز ایران خصوصًا اهالی متدین 
مسئوالن  از  تروریستی،  حادثه  این  شهدای  معظم  خانواده  و  فارس 
محترم می خواهم بطور جدی این موضوع را پیگیری نموده و با همه 
ناامنی  ساز  زمینه  و  اندازند  می  خطر  به  را  مردم  امنیت  که  کسانی 
هستند برخورد نمایند و با کمک مردم شجاع ایران زمینه سوء استفاده 
به مردم  اول همه مدیران خدمت  از دشمنان گرفته شود.امروز وظیفه 
و حل مشکالت آنها و حفظ نظام مقدس جمهوری اسالمی می باشد.
است:  آورده  پیامی  صدور  با  نیز  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
مقدس  و  مطهر  حریم  هتک  با  خونبار  جنایتی  در  اسالم،  دشمنان 
حضرت احمد بن موسی )علیهما السالم( جمعی از زائران و ارادتمندان 

کردند. مجروح  و  شهید  مظلومانه  را  قدسی  حریم  آن 
دربخش دیگری ازاین پیام آمده است: این اقدام دهشتناک در ادامه  
طراحی های اخیر دشمنان ملت ایران برای ناامن سازی کشور و جنگ 
رأسشان  در  و  نظام سلطه  و اطالعاتی  ترکیبی دستگاه های جاسوسی 
آشوب ها،  که  داشت  توجه  مهم  این  به  باید  و  است  جنایتکار  آمریکای 
تخریب اموال عمومی و خصوصی و حرمت شکنی های اخیر، امروز کار 
به حرم  تمام  و وقاحت  با جسارت  به جایی رسانده است که دشمن  را 

السالم( حمله می کند. اهل بیت )علیهم 
انقالبی  سابقه  و  علم  مدعی  خواص  از  برخی  است:   یافته  ادامه  پیام 
روایت های  تشخیص  عدم  و  دشمن  رسانه ای  سنگین  موج  اثر  بر  که 
بر  و  زدند  زبان  زخم  اسالمی  نظام  بر  دروغین  روایت های  از  حقیقی 
دشمن  دست  حوادث  این  بدانند؛  کوبیدند،  مذهبی  اختالفات  طبل 
اثبات  به  را  قضایا  این  در  دشمن  محوریت  و  کرد  آشکار  دیگر  بار  را 
رساند. از درگاه خداوند متعال برای شهدای این جنایت، علو درجات 
و برای مجروحین شفای عاجل، مسئلت داریم و از مسؤولین قضایی و 
امنیتی و انتظامی خواستاریم عامالن این جنایت را در اسرع وقت به 
سزای اعمالشان برسانند و چون همیشه پاسدار امنیت کشور عزیزمان 

الماِکرین” َخیُر  ُه  َواللَّ ُه  اللَّ َوَمَکَر  “َوَمَکروا  باشند. 

خبـر

● برنامه های جامع مدیریت شهری برای ساماندهی میدان مطهری قم    ●

● زیرگذر بلوار جمهوری اسالمی در آستانه بهره برداری    ●

● پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان نماز در سراشیبی رسیدن به افتتاح    ●

شهرداری قم باید پیشگام شهر هوشمند باشد

● تأکید "دکتر سقائیان نژاد" بر اهمیت حذف برخی فرآیندها برای ارائه خدمات بهتر به مردم    ●

تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی      ◄
ایجاد  برای  پردیسان  در  تجاری  مجوز  ارائه  لزوم  بر 
شهرسازی  و  راه  گفت:  اجتماعی  نظارت  و  امنیت 
و  دهد  انجام  پردیسان  مورد  در  را  خود  تعهدات  باید 
نکرده  اجرا  از شهر  را در یک بخش  قوانین  نمی تواند 
افزایش  باعث  تعهد  عدم  این  و  کند  ایجاد  تفاوت  و 
که  است  شده  پردیسان  منطقه  در  تجاری  قیمت 

است. غیرواقعی 
پنجاه  در  امراللهی  روح الله  شهرنیوز،  گزارش  به 
اسالمی  شورای  رسمی  و  علنی  جلسه  هشتمین  و 
اشاره  پردیسان  منطقه  تجاری  مشکالت  به  قم  شهر 
پردیسان  مسکونی  محدوده  داشت:  اظهار  و  کرد 
شکل گرفته اما با تردد در معابر پردیسان حتی در روز 

نیستیم. فعالی  حیات  شاهد 
کاهش  عامل  را  مردم  حضور  و  فعالیت  عدم  وی 

امنیت دانست و افزود: در تمام مطالعات شهرسازی، 
وجود  عدم  و  مسکونی  به صورت  خیابان  یک  طراحی 
در  متأسفانه  اما  است،  منسوخ شده  کاربری ها  سایر 
رعایت  موضوع  این  مهر  مسکن  ساخت  و  طراحی 
افزایش  برای  اجتماعی  نظارت  عدم  سبب  و  نشده 

است. شده  امنیت 
نظارت  عدم  قم  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
و  اجتماعی  ناهنجاری های  عامل  را  مردم  اجتماعی 
خاطرنشان  و  دانست  اجتماعی  آسیب های  افزایش 
کودکان  و  سالمندان  زنان،  برای  ناامنی  این  کرد: 
به  که  بخش هایی  به  را  فعالیت  باید  و  ایجادشده 
کنیم. اضافه  است،  تبدیل شده  خوابگاهی  شهرک 

را در طرح تفصیلی  ایجاد کاربری های تجاری  وی 
تأکید  نیز  تفصیلی  طرح  در  گفت:  و  شد  یادآور 
پهنه  تا  شود  داده  خدمات   ارائه  مجوز  باید  که  شده 

و  امنیت  و  پیداکرده  افزایش  اجتماعی  فعالیت های 
ایجاد  پردیسان  در  شبانه  و  روزانه  حیات  بودن  گرم 

اتفاق  نیست  قرار  قوانین  خالف  کاری  هیچ  و  شود 
تفصیلی  طرح  دفترچه  ضوابط  تمام  باید  تنها  بیفتد 

شود. اجرا  پردیسان  در  نیز 
امراللهی تأکید کرد: راه و شهرسازی باید تعهدات 
نمی تواند  و  دهد  انجام  نیز  پردیسان  مورد  در  را  خود 
تفاوت  و  نکرده  اجرا  شهر  از  بخش  یک  در  را  قوانین 
قیمت  افزایش  باعث  تعهد  عدم  این  و  کند  ایجاد 
غیرواقعی  که  است  شده  پردیسان  منطقه  در  تجاری 

است.
متری  را  قم  شهر  در  تجاری  قیمت  بیشترین  وی 
این قیمت در  و مطرح کرد:  اعالم  تومان  میلیون   ۵0
پردیسان به متری 60 میلیون تومان برای معابر فرعی 
در  کاال  و  اجاره  افزایش  باعث  این  که  می شود  اعالم 
افزایش  با  کاال  پردیسان  در  و  است  شده  منطقه  این 
► می شود.   عرضه  قم  شهر  به  نسبت  درصدی   40

و  اصالح  از  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر      ◄
بهسازی هندسی میدان مطهری بااعتباری بالغ بر 10 

داد. خبر  ریال  میلیارد 
محمد رمضانی در گفتگو با شهرنیوز، با تأکید بر لزوم 
مسیرهای  از  یکی  به عنوان  مطهری  میدان  بهسازی 
همه  باوجود  داشت:  اظهار  شهر  مرکزی  هسته  مهم 
مشکالت و چالش هایی که برای بهسازی این محدوده 

آغاز شد. میدان  از  بخشی  بهسازی  داشته ایم،  شهر 
مطهری  میدان  هندسی  بهسازی  و  اصالح  از  وی 
مطهری  میدان  بهسازی  و  اصالح  افزود:  و  داد  خبر 
از  یعنی  امیرکبیر  و خیابان  حدفاصل خیابان خاکفرج 
پل علیخانی تا پارکینگ موتورسیکلت را دربرگرفته و در 

است. انجام  حال 
اجرای  اعتبار  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 

را  مطهری  میدان  هندسی  بهسازی  و  اصالح  پروژه 
گفت:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد   10 بالغ بر  عددی 
پروژه  این  در  مسیر  فرش  موزاییک  و  جدول گذاری 
حال  در  سرعت  با  آن  عمرانی  عملیات  و  تعریف شده 

است. اجرا 
خیابان  وسط  رفوژ  احداث  عملیات  داد:  ادامه  وی 
خاکفرج و جدول گذاری این خیابان نیز در ادامه پروژه 
بااعتباری  مطهری  میدان  هندسی  بهسازی  و  اصالح 
انجام  هم زمان  به صورت  ریال  میلیارد   10 بالغ بر 

می شود.
برای  مدیریت شهری  کرد:  تأکید  پایان  در  رمضانی 
جامع  برنامه های  و  طرح  مطهری  میدان  ساماندهی 
عملیات  تا  شود  تمام  پروژه  عرصه  تملک  باید  اما  دارد 

► آغاز شود.     به صورت گسترده  آن  عمرانی 

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون      ◄
جمهوری  بلوار  زیرگذر  گفت:  قم 
 90 باالی  فیزیکی  پیشرفت  اسالمی 
به  امسال  پایان  تا  و  داشته  درصدی 

رسید. خواهد  بهره برداری 
آخرین  اشاره  با  زاده  حلوایی  عباس 
جمهوری  بلوار  زیرگذر  پروژه  وضعیت 
قرارداد  پایه  داشت:  اظهار  اسالمی 
تومان  میلیارد   87 پروژه  این  عمرانی 
آن  از  نهایی  بهره برداری  برای  که  بوده 
شد. خواهد  هزینه  تومان  میلیارد   11۵

بهره برداری  موانع  مهم ترین  وی 
حمل ونقل  حوزه  کالن  طرح  این  از 
کرد:  تصریح  و  داد  قرار  موردتوجه  را 
با  و  رسیده  پایان  به  طرح  این  تملکات 
مسیر  در  باقی مانده  ملک  چند  تخریب 
این  تکمیل  و  بهره برداری  محور،  این 
دو  همچنین  شد،  خواهد  کامل  زیرگذر 
مسیر  طول  در  کیلوولتی   ۲0 برق  پست 

شود. جابه جا  باید  نیز 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
پروژه های  از  یکی  به عنوان  طرح  این  از 

یادکرد  شهری  مدیریت  دشوار  و  کالن 
جمهوری  بلوار  زیرگذر  پروژه  افزود:  و 
حال  در  مطلوبی  روند  با  اسالمی 
و  گاز  برق،  تأسیسات  تمام  و  اجراست 
آب در طول محور نیز با هزینه شهرداری 

است. شده  تعویض  و  به روزرسانی  قم 
زیرگذر  کرد:  اضافه  زاده  حلوایی 
پیشرفت  اسالمی  جمهوری  بلوار 
و  داشته  درصدی   90 باالی  فیزیکی 
خواهد  بهره برداری  به  امسال  پایان  تا 

► رسید.    

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون      ◄
غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  گفت:  قم 
میدان نماز به عنوان یک طرح کالن حوزه 
میلیارد   96 بالغ بر  بااعتباری  حمل ونقل 
اختیار  در  جاری  سال  پایان  تا  تومانی 

گرفت. خواهد  قرار  شهروندان 
با  گفتگو  در  زاده  حلوایی  عباس 
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  شهرنیوز، 
نماز  میدان  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه 
مشکالت  پروژه  این  داشت:  اظهار 
محلی  دسترسی  و  محور  در  ترافیکی 

تکمیل  گذشته  روزهای  طی  که  داشته 
سرعت  و  شتاب  غیرهمسطح  تقاطع  این 

است. گرفته  خود  به  بیشتری 
در  شمع   ۲70 اجرای  بر  تأکید  با  وی 
دیوار  کرد:  اضافه  پروژه،  این  احداث 
رسیده  پایان  به  تقاطع  این  زیرگذر  سازی 
پروژه  اصلی  بتن ریزی  مرحله  دو  تنها  و 

است. باقی مانده 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
به  منتهی  اصلی  پل   4 کرد:  خاطرنشان 
این طرح اجرایی شده و عملیات عمرانی 

انجام  حال  در  جبهه  چهار  هر  در  نیز 
. ست ا

طرح،  این  تکمیل  با  وی،  گفته  به 
شهری  مدیریت  اهداف  از  زیادی  بخش 
و  محقق  ترافیکی  رینگ های  تکمیل  در 
کمتری  زمان  در  مناطق  بین  دسترسی 

می گیرد. انجام 
طرح  این  شد:  یادآور  زاده  حلوایی 
بالغ بر  بااعتباری  حمل ونقل  حوزه  کالن 
96 میلیارد تومانی تا پایان سال جاری در 
► اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.   

و شهروند هوشمند تصریح کرد:  اهمیت شهر  بیان  با  شهردار قم      ◄
به  توجه  با  و  یابد  افزایش  الکترونیکی  افزایش خدمات  برای  باید تالش ها 

باشند. پیشگام  شهرداری  مختلف  ارکان  باید  موضوع،  این  اهمیت 
به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در بازدید از منطقه 
اظهار  پرونده ها  الکترونیکی  بایگانی  اهمیت  به  اشاره  با  شهرداری،  سه 
و  شوند  بایگانی  و  اسکن  باید  پرونده ها  سوابق  و  اسناد  تمامی  داشت: 
پایش پرونده ها باید به روز باشد تا بتوان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.

وی ارتقای سیستم سرای 8 در حوزه شهرسازی را موردتوجه قرارداد و 
افزود: در این نرم افزار شاهد ارتقا و حذف برخی فرآیندها و بهبود شرایط 

شبکه و اتصال بهینه تر خواهیم بود.
باید  کرد:  تصریح  هوشمند  شهروند  و  شهر  اهمیت  بیان  با  قم  شهردار 
به  توجه  با  و  یابد  افزایش  الکترونیکی  خدمات  افزایش  برای  تالش ها 

باشند. پیشگام  شهرداری  مختلف  ارکان  باید  موضوع،  این  اهمیت 
وی با تأکید بر اهمیت نظافت و آراستگی محیط اداری ادامه داد: باید 
به منظور رفع محدودیت ها  اداری در بخش های مختلف  تغییر در ساختار 

صورت گیرد تا بتوان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.
دکتر سقائیان نژاد ویژگی منطقه سه به عنوان یکی از ورودی های اصلی 
موارد  و  بهداشتی  سرویس های  باید  افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  شهر 

باشد. آمادگی  و بوستان های منطقه همواره در  خدماتی در کمپ ها 

پایدار  درآمد  تنها  نوسازی  عوارض  فیش های  صدور  اینکه  بیان  با  وی 
شهرداری به شمار می رود، اضافه کرد: باید صدور کمی و کیفی این فیش 

برنامه ریزی داشت. نیز  افزایش وصول آن ها  موردتوجه باشد و برای 

مناطق  اجتماعی  مشکالت  به  توجه  اهمیت  بر  تأکید  با  قم  شهردار 
ادامه داد: علل سوانح رانندگی باید در تعامل با پلیس راهور مورد بازنگری 

گیرد. قرار 

یشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه های منطقه 3
مدیر منطقه سه شهرداری قم از صدور 32 هزار فیش نوسازی به ارزش 
400 میلیارد ریال از ابتدای سال خبر داد و گفت: در مهرماه درآمد این 

منطقه تحقق 110 درصدی را نشان می دهد.
نژاد  سقائیان  دکتر  سرزده  بازدید  در  نیز  وزیری  روحانی  مهرداد 
شهردار قم از منطقه سه شهرداری، به روزرسانی پرونده های شهروندان را 
موردتوجه قرار داد و اظهار داشت: بیش از 60 هزار پرونده در این منطقه 
وجود دارد که از سال 96 تمامی پرونده های شهرسازی به روزرسانی شده 

است.
ایجاد  به منظور  شهری  تخلفات  بر  نظارت  تیم های  اینکه   بیان  با  وی 
افزایش یافته  غیرمجاز  ساخت وسازهای  از  جلوگیری  و  شهری  انضباط 
است، ابراز کرد: در این زمینه ۵ نیروی انسانی برای افزایش نظارت ها به 

است. اضافه شده  واحد  این 
مدیر منطقه سه شهرداری قم از صدور ۳۲ هزار فیش نوسازی به ارزش 
400 میلیارد ریال از ابتدای سال خبر داد و گفت: در مهرماه درآمد این 

منطقه تحقق 110 درصدی را نشان می دهد.
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  منطقه  سطح  عمرانی  پروژه های  وی 
 60 فیزیکی  پیشرفت  منطقه  سطح  پروژه های  ع  مجمو در  شد:  یادآور 

► دارد.    درصدی 

انتقاد "سخنگوی شورای شهر قم" از عدم پیش بینی کاربری های مختلف در پردیسان؛

● راه و شهرسازی استان به تعهدات پایبند باشد   ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 
گردیده  ثبت  7/1400ج/709  شماره  به  قم  خانواده  دادگاه  احکام  اجرای   7
اسمعیل جمکرانی علیه دم خیر ظهرابی جمکرانی ، محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت ۵ عدد سکه تمام بهار ازادی و مبلغ 6/۲60/000ریال درحق محکوم له 
،محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه اموال منقول توقیف نموده که کارشناس 
موضوع  نقلیه  وسیله  از  منتخب  کارشناس  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
پرونده در پارکینگ بهران واقع در جاده قدیم قم – کاشان بازدید به عمل اورده که 
نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار به عرض می رسد: الف – مشخصات وسیله 
پراید تیپ   : نوع : سواری سیستم  ایران 16  انتظامی 1۵ ه 894  نقلیه: شماره 
: جی ال ایکس ای مدل : 1۳89 رنگ : خاکستری شماره موتور: ۳784747 
خودرو  از   : خودرو  بازدید  نتیجه   – ب   :  141۲۲89674۳06S شاسی:  شماره 
دست  ناحیه  از  خودرو   : باشد  می  ذیل  شرح  به  نتیجه  که  امد  عمل  به  بازدید 

پایین دارای خط و خش است ، وسط سقف سمت چپ و درب موتور فرورفتگی 
دارد ، شیشه درب جلو چپ از جا در امده است ، خطر عقب راست و جلو پنجره 
فاقد   ، دارد  خوردگی  راست  عقب  گلگیر   ، شکسته  چپ  سپرجلو  داخل  چراغ  و 
ضبط صوت و دارای 4 حلقه الستیک حدود 40 درصد اج دارد. فاقد بیمه نامه 
گذاری  ارزش   – ج  اسیا(  بیمه   1401 اردیبهشت   19 )انقضا  است  ثالث  شخص 
خودرو : با در نظر گرفتن مدل و رنگ ان و وضعیت بدنه و لحاظ سالمت فنی ، 
قیمت پایه این وسیله نقلیه جهت فروش : به عدد 770/000/000ریال معادل 
به حروف هفتصد و هفتاد میلیون ریال معادل هفتاد و هفت میلیون تومان براورد 
و تعیین می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/9/1 ساعت 11 
الی 11/1۵ 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 

صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا 
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 – صفری
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بی بی سی فارسی و دکترین 
تجزیه ایران

که  است   1۳87 سال  در  و  فارسی  سی  بی  بی  تلویزیون  تأسیس  با 
با این  ایران می پردازد و  این شبکه، بی محابا  به ترویج قوم گرایی در 
تلویزیون،  این  اندازی  راه  اصلی  هدف  اساسًا  که  داده  نشان  رویکرد 

است. ایران  تجزیه  نهایت  در  و  نژادپرستی  اشاعه 
سیدعلی حق شناس: به کار بردن واژه تجزیه در کنار نام ایران به هر 
دلیلی و در مباحث دانشگاهی و سیاسی در تمام عمر، سخت و اکراه 
مجبور  فارسی  بی بی سی  لطف  به  امروز  متاسفانه  اما  است.  بوده  آور 
راهبرد  استعمار  دوران  تمام  در  هستیم.  آن  پیرامون  مکتوب  بحث  به 
مفهوم  دو  براساس  اروپا،  استثمارگر  کشورهای  و  بریتانیا  اصلی 
پایه، تصرف  این  بر  بود.  استوار  یا »سرزمین بالصاحب«  »ناکجاآباد« 
نمی توانستند  که  مردمانی  و  قبایل  تمامی  سرزمین های  تملک  و 
ببخشند،  سندیت  مکتوب  طور  به  سرزمینشان  بر  را  خود  مالکیت 
جایز بود. این امر سبب شد که قوای انگلیس در طول استعمار و رفته 
و  برانند  بیرون  سرزمین های شان  در  را  انسانی  بزرگ  گروه های  رفته 

شوند. راضی  آن  مالک 
تکه تکه کنند را می خواهند  کشور ده هزار ساله 

هدف نظام سلطه، تبدیل کشور ده هزار ساله ایران به مدل کشورهای 
تازه تأسیس پس از جنگ جهانی اول است که مفهوم کشور در آن ها 
ترتیب  بدین  می زند،  را  اول  حرف  قبیله گرایی  ـ  قوم  و  است  بی معنی 
اقوام  حالی که  در  می گردد.  فراهم  راحتی  به  آنان  تجزیه  امکان 
دولت  پیدایش  از  پیش  مدت ها  اساسًا  و  متمادی  قرن های  ایرانی، 
صلح  با  بزرگ  ایران  چارچوب  در  و  متحد  آمریکا،  باالخص  بریتانیا  در 
رسیده،  وقتش  زمان  هر  و  کرده اند  زندگی  یکدیگر  کنار  آرامش  و 
شکست  و  کرده  ایستادگی  نیست،  خارجی  دشمن  برابر  در  یکپارچه 

کرده اند. نصیبش  را 
راهی که استعمار برای فراهم کردن تجزیه ایران پیش گرفت 

ایران  ملت  جمعی  و  مشترک  زیرساخت های  به  روانی  تهاجم   
که  است  موضوعی  آنان  اتحاد  پوساندن  و  شکستن  درهم  برای 
کرده،  کار  آن  روی  به دقت  لوئیس«  »برنارد  چون  تئوریسین هایی 
این  اصلی  رکن  دو  داده اند.  سلطه  نظام  رهبران  دست  و  کرده  پوشه 
دارای  که  مردمانی  بین  تفرقه افکنی  اول  از:  عبارتند  روانی  پیکار 
گویش  زبان،  اما  مشترکند،  فرهنگی  و  تاریخی  طوالنی  پیشینه  یک 
آنان متفاوت است که امری بسیار عادی است  آداب و سنن  و برخی 
و...  آلمان  فرانسه،  بریتانیا،  من جمله  جهان  کشورهای  اغلب  در  و 
شاهد این تنوع هستیم و سپس ارتقا دادن این تفاوت ها به مسأله ای 
میان  در  ویژه  به  نژادپرستی  ترویج  نهایت  در  و  قومیت  و  نژاد  نام  به 
همه  حمله  دوم  ایران.  کردن  پاره  چند  منظور  به  جوانان  و  نوجوانان 
یعنی  ایران،  باستانی  میانجی  و  مشترک  ملی،  رسمی،  زبان  به  جانبه 

زمین. ایران  خیمه  ستون  عنوان  به  فارسی  زبان 
ایران برای تجزیه  شبکه ای 

با تأسیس تلویزیون بی بی سی فارسی و در سال 1۳87 است که این 
می پردازد  ایران  در  قوم گرایی  ترویج  به  گذشته  از  بی محابا تر  شبکه 
این  اندازی  راه  اصلی  هدف  اساسًا  که  داده  نشان  رویکرد  این  با  و 

است. ایران  در  نژادپرستی  اشاعه  تلویزیون 
بی بی سی: با زبان فارسی چه باید کرد؟!

اردیبهشت سال 1۳94 در برنامه کذایی »پرگار« در هم نشینی ای که 
سردبیر  کریمی  داریوش  شد،  داده  ترتیب  فارسی«   »خط  عنوان  با 
باید  چه  فارسی  خط  با  می گوید:»  برنامه  این  معرفی  در  مجری  و 
را  آن  باید  یا  گذاشت  دست نخورده  و  کرد  اصالح  را  آن  باید  آیا  کرد؟ 
شیطنت آمیز  لبخندی  با  را  برنامه  سپس  کرد؟  عوض  دیگری  خط  با 
سعدی:  گلستان  از  سنگین  جمله ای  بیان  با  تمسخر  به  آمیخته  و 
رسیده«  ورد  دولت  ایام  و  بود  آرمیده  برد  صولت  که  ربیع  فصل  »در 
نباشد  آشکار  آن  زبر  و  زیر  اگر  را  جمله  این  می گوید:  و  می کند  آغاز 
کنونی  خط  از  برمی خورید  جمالت  این  به  وقتی  بخوانید؟  می توانید 
جهان  با  آیا  و  پذیرفتیم  کی  را  خط  این  نمی شوید؟  عاصی  فارسی 
سخت  اینقدر  فارسی  خط  است؟  سازگار  معاصر  های  تکنولوژی  و 
برسید  بعد  تا  بروید  کلنجار  کلی  و  بفهمید  را  خط  باید  اول  که  است 
ایرانیان  باید گفت که  انگار این خط یک َسدی است.«  به زبان یعنی 
پیش  سال   ۲00 متون  خواندن  برای  باید  که  بریتانیایی ها  برخالف 
سال  هزار  از  بیش  متن های  می توانند  کنند،  استخدام  مترجم  خود 

بخوانند. ساده  زبر  و  زیر  یک  با  تنها  و  راحتی  به  را  خود  پیش 
ایران با فرهنگ و اصالت  از مردم  بریتانیا  نارضایتی سلطنت 

خط  سوی  به  را  ما  نباید  نارضایتی  این  آیا  می گوید:»  همچنین  وی 
ناخشنودی  نارضایتی  از  وی  منظور  البته  کند.«  هدایت  جدیدی 
شبکه  مجری  است.  پارسی  غنی  ادبیات  و  زبان  خط  از  بریتانیا 
هم  پیشنهاد  فارسی  خط  تغییر  برای  کبیر  بریتانیای  پادشاهی  دولت 
می دهد و به فرد به اصطالح کارشناس می گوید: »آیا با این پیشنهاد 
باشیم  داشته  هم  دیگر  خط  تا  دو  یکی  که  هستید  موافق  رادیکال 
را  اصلی  خط  و  پیامک ها  مثل  علمی  متون  مثل  خاصی  متون  برای 
این  کارشناسی  شبه  کنیم؟«  تلفیق  را  ها  این  گاه  و  نگه داریم  هم 
دورهمی نیز از فرصت استفاده کرده و برای خط ما نسخه می پیچد: 
همین  یا  التین  همین  با  می شود  را  اصلی  خط  که  می کنم  فکر   «
نیز  امروزی  خط  خط،  این  حاشیه  در  و  داد  ارائه  )فنگلیش(  پرسیک 

شود.« تدریس  مدارس  در 

خبر

● راست می گویید؟ اسامی مسئولین ارشد در حال فرار از ایران را منتشر کنید!    ●

مقدم، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی: 

● نسل جدید هم فرزندان این کشورند و باید حرف هایشان شنیده شود    ●

آژانس بین المللی انرژی: 

● اوج انتشار دی اکسید کربن در جهان در سال ۲۰۲5     ●

به  اشاره  با  سیاسی  مسائل  کارشناس  یک      ◄
گفت:  شاهچراغ  مطهر  حرم  در  تروریستی  حادثه 
قطعًا ناآرامی های اخیر، بستر این ناامنی بود و باعث 
جنایتی  چنین  دهد  جرات  خودش  به  داعش  که  شد 

شود. مرتکب  را 
لطف الله فروزنده کارشناس مسائل سیاسی و عضو 
رابطه  در  فارس  با  گفتگو  در  دانشگاه  علمی  هیات 
و  شاهچراغ  مطهر  حرم  در  اخیر  تروریستی  حادثه  با 
گفت:  حادثه  این  شهدای  خانواده  به  تسلیت  ضمن 
مسلما دشمن برنامه ریزی کرده که نظام ما که دارای 
برای  و  کند  تضعیف  را  است  المللی  بین  قدرت  یک 
همین موضوع هم دست به هر جنایتی که بتواند می 

زند.
وی ادامه داد: در همین راستا متاسفانه در روزهای 
استکبار  عوامل  که  داعش  عوامل  از  یکی  گذشته 
به  ناجوانمردانه  حرکتی  در  هستند  آمریکا  و  جهانی 

بست. رگبار  به  را  آنها  و  کرد  حمله  دفاع  بی  مردم 
حرم  در  تروریستی  حادثه  کرد:  تصریح  فروزنده 
دنبال  به  دشمنان  داد  نشان  شاهچراغ  مطهر 

دستاورد  مهمترین  که  کشور  امنیت  هستند  این 
حرکت  این  بیاندازد.  خطر  به  را  است  مردم  برای 
و  جهانی  استکبار  و  آمریکا  داد  نشان  جنایتکاران 
ملت  نابودی  از  کمتر  به  دارند  داخل  در  که  عناصری 

کنند. نمی  فکر  ایران 
و  تحرکات  قطعا  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
از  برخی  اخیرا  که  شکنانه ای  ساختار  فعالیتهای 
و  زمینه  دادند  انجام  منافقین  خودفروخته  عوامل 
فراهم  را  شاهچراغ  حرم  در  جنایتکارانه  اقدام  بستر 
غافل  و  کنند  که غفلت می  امیدواریم جوانانی  و  کرد 
می  و  است  کمین  در  دشمن  که  باشند  متوجه  شدند 

کند. نابود  را  کشور  خواهد 
وی یادآور شد: من معتقدم این حرکت باعث روشن 
دشمن  که  بدانند  مردم  و  شد  خواهد  مردم  شدن  تر 
و  ایجاد اختالف های قومیتی و مذهبی است  در پی 
خدا  که  عنایتی  و  دارند  ما  ملت  که  درکی  با  انشاالله 
بیشتر  انسجام  و  وحدت  شهدا،  خون  برکت  به  و  دارد 
جهانی  استکبار  عوامل  و  استکبار  بساط  و  می شود 

می گیرد. قرار  ثبات  در  کشور  و  می شود  برچیده 

و  تالش  با  نظام   مسئوالن  قطعا  گفت:  فروزنده 
هم  دشمن  و  هستند  مشکالت  حل  دنبال  به  همت 
خواهد  نمی  همین  برای  و  است  شده  متوجه  را  این 

شود. برطرف  مردم  مشکالت  دهد  اجازه 
چهره  دیگر  بار  یک  کرد:  تاکید  سیاسی  فعال  این 

مسئله  در  هم  و  اخیر  حوادث  در  هم  دشمن  واقعی 
شد. روشن  شاهچراغ  حرم  تروریستی  حمله 

بستر  اخیر،  ناآرامی های  قطعًا  داشت:  اظهار  وی 
خودش  به  داعش  که  شد  باعث  و  بود  ناامنی  این 
با فشاری  مرتکب شود.  را  جرات دهد چنین جنایتی 
و  داشت  وجود  امنیتی  و  نظامی  نیروهای  روی  که 
کردند  ایجاد  کشور  در  اغتشاشگران  که   بساطی 
زدند  آسیب  امنیتی  قدرت  و  امنیت  بحث  به  طبیعتًا 
چنین  به  دست  دادند  اجازه  خودشان  به  دشمنان  و 

بزنند. ای  جنایتکارانه  اقدام 
اخیر  اغتشاشات  من  اعتقاد  به  گفت:  فروزنده 
اقدام  این  که  بود  ای  مقدمه  و  نقشه  و  طرح  یک 
کشور  در  ما  بگویند  تا  شود  انجام  جنایتکارانه 
نظامیان  قطعا  اما  داریم.  ناامنی  و  بی ثباتی 
نیروهای  باشید  مطمئن  و  هستند  قدرتمند  ما 
چنین  مقابل  در  قدرت  با  ماه  نظامی  و  امنیتی 
را  شهدا  خون  انتقام  و  ایستاد  خواهند  اتفاقاتی 
با  قاطع  برخورد  خواهان  هم  مردم  و  گرفت  خواهند 

► هستند.    آشوب گران 

◄    جعل اخبار خروج از کشور و پناهندگی برخی 
رسانه های  سوی  از  خانواده هایشان  و  مسئولین 
به  بامعترضان  امنیت  حافظان  مدارای  وتفسیر  معاند 
با  برخورد  در  انقالبیون!  شجاعت  و  جسارت  افزایش 
نیروهای امنیتی، تالش نافرجام برای ایجاد دوقطبی 

است. ملی  روحیه  تضعیف  و  جامعه  در 
نوز نیوز نوشت: رسانه های سه قلوی لندنی با توهم 
اعتراضات  هدایت  و  فرماندهی  نقش  گرفتن  به دست 
کلیدواژه هایی  کردن  فراگیر  روی  بر  خیابانی، 
برای  آنان  اهداف  از  روشنی  به  که  شده اند  متمرکز 

می دهد. خبر  ایران  سوریه سازی 
رسانه ها  این  گذشته  سال های  طی  که  حالی  در 
در  آن  یافتن  پایان  و  انقالبی  تفکر  نفی  بر  همواره 
تاکید  جهان  مختلف  نقاط  در  سیاسی  کنش های 
داشتند و حتی بهره گیری از روش های نرم و مخملین 
می کردند،  توصیه  سیاسی  نظام های  تغییر  برای  را 

داده اند. رویه  تغییر  کامل  صورت  به  اکنون 
این  از سوی  روزها  این  که  ادبیاتی  به  نگاهی گذرا 
رسمی  غیر  و  رسمی  مجازی  حساب  های  و  رسانه ها 
کار  به  ایران  در  اعتراض ها  ماهیت  بیان  برای  آنها 
عنوان  از  استفاده  و  انقالب  واژه  تواتر  از  می رود 

می دهد. خبر  معترضان  برای  انقالبیون 
مرتبا  سناریو  این  تکمیل  برای  و  اساس  همین  بر 
راهپیمایی  به  تبدیل  باید تجمعات  توصیه می شود که 

شود. میسر  حکومتی  مراکز  و  خیابان  تسخیر  تا  شود 
تروکاژهای  از  بهره گیری  با  روزها  این  که  تصاویری 
عمدتا  می شود  منتشر  رسانه ها  این  سوی  از  ناشیانه 
چاشنی  با  که  دارد  داللت  معانی  همین  القاء  بر 
یا مرکز  دروغ پردازی در مورد سقوط فالن فرمانداری 

می شود. تقویت  مردم  دست  به  و...  حکومتی 
در  محدود  تجمعات  برخی  وجود  با  که  حالی  در 
تمامی  در  عادی  زندگی  کشور،  شهرهای  از  تعدادی 
البته مضحکی  و  وافر  است، تالش  برقرار  نقاط کشور 
از سوی این رسانه ها برای ارایه شواهدی از فروپاشی 

است! انجام  حال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  مسئولین  برخی  خروج  چون  اخباری  جعل 
پناهنده  برای  آنها  و تالش  از کشور  آنها  خانواده های 
حافظان  مدارای  تفسیر  و  کشورها  سایر  به  شدن 
شجاعت  و  جسارت  افزایش  به  معترضان  با  امنیت 
همگی  امنیتی،  نیروهای  با  برخورد  در  انقالبیون 
و  جامعه  در  قطبی  دو  ایجاد  برای  نافرجام  تالشی 

است. ملی  روحیه  تضعیف 
و  قانونی  پروتکل های  همه  روند،  این  پیگیری  در 
سال ها  حرفه ای،  رفتار  مدعی  رسانه های  که  اخالقی 
از آن دم می زدند اکنون زیر پا گذاشته شده و انتشار 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  آموزش های  و  اخبار  تصاویر 
رسانه ای  تروریسم  مصداق  که  خشونت  کننده  ترویج 
است. شده  تبدیل  آنها  فعالیت  اصلی  محور  به  است 

نیروهای  کامل  تسلط  با  که  است  روشن  بسیار 
تحقق  امکان  کشور،  داخلی  اوضاع  بر  امنیت  حافظ 
فراهم  اغتشاشگران  ایرانی  و  ایران  ضد  رویاهای 
ابزار  که  معاند  رسانه های  تالش  اما  شد  نخواهد 

ایجاد  برای  بیگانه  جاسوسی  سرویس های  بالفصل 
دمیدن  از  غیر  به  در کشور هستند  بی ثباتی  و  ناامنی 
ایران  سوریه سازی  هدف  با  خشونت افزایی  آتش  بر 

► باشد؟!      می تواند  دیگری  چیز  چه 

◄    وضعیت سیاسی این روزهای ایران آرام نیست و 
مشخص هم نیست که بعد از فروکش کردن اعتراضات 
سیاست ورزی به کدام سمت خواهد رفت؛ به ویژه آنکه 
است  مشخص  که  مواجهیم  نوظهور  نسلی  با  اکنون 
نسل های  از  متفاوتی  سیاسی  و  اجتماعی  مطالبات 

قبل از خود دارد.
سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  و  فعال  مقدم،  بیژن 
»اولین  گفت:  »مثلث آنالین«  به  موضوع  این  درباره 
آن  اخیر  یک ماه  خیابانی  درگیری های  درباره  موضوع 
به  نشود؛  فراموش  فروکش  کرد،  ماجرا  وقتی  که  است 
بگیرد.  شکل  گفت وگو  بی پرده  و  صریح  که  معنی  این 
ریشه های  و  درباره علل  و  بنشینند  همه تصمیم سازان 
شود  فرض  اگر  کنند.  گفت وگو  و  بحث  اخیر  اتفاقات 
عوامل  و  است  بوده  دشمن  توسط  مسائل  این  همه 
و ریشه  و علت  یا همه سهم  بوده اند  دشمن در میدان 
باقی  سخت  مواجهه  صرفا  کنیم،  منتسب  آنها  به  را 
و  انتظامی  نیروهای  هم  صحنه  میدان دار  و  می ماند 
احیانا نظامی خواهند بود اما اگر تحلیل این باشد که 
حاکمیت،  مجموعه  در  ریشه هایش  مسائل  از  بخشی 
ناامیدی،  حس  و  است  مختلف  دستگاه های  و  دولت 

قبال  در  مسئوالن  کوتاهی  و  ناکارآمدی  تبعیض، 
مواجهه  نحوه  برمی گردد،  جوان  نسل  ویژه  به  مردم 
مسئولیتش  دستگاه  هر  و  فرد  هر  باید  می کند.  تغییر 

حوادث  این  است  ممکن  نشود  اگر  که  شود  مشخص 
با شدت بیشتری تکرار شود. وقتی  تکرار شود و شاید 
ریشه ها  سراغ  به  باید  شود  تمام  آشوب زده  فضای  این 

برویم.«

کشور  سیاسی  جریان های  »درباره  داد:  ادامه  او 
جز  دیگری  جریان های  حال  هر  به  که  گفت  باید 
جریان های  ندارند.  وجود  اصالح طلبان  و  اصولگرایان 
اساسا  و  ندارند  را  الزم  واقع بینی  که  کشور  از  خارج 
مردم  نیست. هرچه سهم  نظر  مد  برایشان  ملی  منافع 
و جبهه ها و احزاب سیاسی از مشارکت سیاسی بیشتر 
جبهه های  شد.  خواهد  بهتر  کشور  وضعیت  باشد، 
سیاسی، احزاب و شخصیت ها هم باید تکلیف خود را 
روشن و خط خود را کامال از براندازان جدا کنند؛ برای 
دسته  آن  یعنی  اصالح طلبان  می گوییم  وقتی  مثال 
اصالح طلبانی که خود را مقید به فعالیت در چارچوب 
با  همسو  عمل  در  که  طیفی  آن  نه  می دانند  نظام 

می کنند.« عمل  براندازان 
آن  از  بیان کرد: »یکی  این فعال سیاسی همچنین 
و  بر آن کار شود و مجامع سیاسی  باید  پروژه هایی که 
تحقیقاتی باید پیگیری کنند، شناخت درست از نسل 
آنان  خواسته های  از  دقیقی  اطالعات  است.  جدید 
است.  مطالبات  فهم  راهکار  مهم ترین  شناخت  نیست 
اطالعات  اما  بودند  اعتراضات  این  میدان دار  اینها 
اطالعات  نسل  این  نیست.  دست  در  آنها  از  دقیقی 

نسل  این  از  بخشی  است.  کم  بسیار  سیاسی اش 
نمی دانیم  ما  شده اند.  اجتماعی  آسیب های  دچار 
نگاهشان به آینده چیست؟ ممکن است برخی از آنها 
دست دادن  از  برای  چیزی  و  هستیم  بی آینده  بگویند 
تازه  که  که جوانی  بیگانه  رسانه های  اینکه  اما  نداریم. 
زندگی می کنند، سیاست  از  ناامید  را  اول مسیر است 
بیگانگان است. شناخت این نسل برای ما مهم است و 
باید با آنها حرف زد. نسل جدید هم فرزندان این کشور 
مشترک  نقاط  تا  شود  شنیده  حرفشان  باید  و  هستند 
بوده  همیشه  می گویم  که  نسلی  شکاف  شود.  پیدا 
است؛  بوده  هم  ما  از  قبل  نسل های  و  ما  بین  است. 
تا  کنیم  فرصت  ایجاد  و  برسیم  تفاهم  به  باید  بنابراین 

دهند«. مسیر  ادامه  درستی  چارچوب  در  هم  آنها 
باید  اول  جدید  نسل  »از  گفت:  پایان  در  مقدم 
و بعد ویژگی های خوب و بدش  شناخت داشته باشیم 
را احصا کنیم و بعد ببینیم که برای تقویت خوبی ها چه 
این  بگوییم  می توانیم  شرایط  آن  در  تازه  بکنیم.  باید 
راهکارهاست و این نهادها مسئولیت دارند و برای رفع 
را  نسل  این  باید  حال  هر  به  همین طور.  هم  تقص ها 

► دریابیم«.   

◄    آژانس بین المللی انرژی در گزارشی هشدار داد که جهان در سال 
بود  خواهد  انرژی  با  مرتبط  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  اوج  شاهد   ۲0۲۵
انرژی  بازارهای  عمیق«  گیری  جهت  »تغییر  به  ویژه  طور  به  را  آن  دالیل  و 

داد. نسبت  اوکراین  به  روسیه  تهاجم  آغاز  از  جهانی 
به گزارش فرانس ۲4، آژانس بین المللی انرژی در گزارش ساالنه خود 
هشت روز قبل از آغاز اجالس آب و هوای COP27 در شرم الشیخ مصر به 
شکاف های بین کشورهای ثروتمند و فقیر در زمینه سرمایه گذاری ها در 
انرژی های بدون کربن اشاره کرده و خواستار »تالش بین المللی برای پر 

کردن این شکاف نگران کننده« شده است.
در عین حال این آژانس در سند گزارش خود آورده است که بحران انرژی 
جهانی ناشی از جنگ در اوکراین همچنین به تغییرات عمیق و بلند مدتی 
منجر شده است که می تواند انتقال به یک سیستم انرژی پایدارتر و ایمن 

تر را تسریع بخشد.
براساس گزارش این آژانس وابسته به سازمان همکاری و توسعه در عرصه 
اقتصادی، در حالی که برخی کشورها در حال حاضر برای افزایش یا تنوع 
انتشار  با  فسیلی  سوخت  نوع  دو  که  خود-  گاز  یا  نفت  عرضه  به  بخشیدن 
دی اکسید کردن باال هستند- تالش می کنند، بسیاری از کشورها در حال 

بررسی تسریع انتقال به انرژی های پاک هستند.
اوج مصرف سوخت فسیلی!!

جهانی  انرژی  آژانس  ساالنه  که  سناریویی  سه  بار،  نخستین  برای 
موردبررسی قرار می دهد، اوج مصرف سوخت های فسیلی را )زغال سنگ، 

گاز و نفت( که سیاره زمین را خفه می کند و باعث گرم شدن آن می شود، 
است. کرده  مشخص 

در سناریوی مرکزی که مبتنی بر تعهدات دولت ها در خصوص سرمایه 
گذاری های اقلیمی است، انتشار دی اکسید کربن جهانی در سال ۲0۲۵ 
به ۳7 میلیارد تن خواهد رسید و سپس در سال ۲0۵0 به ۳۲ میلیارد تن 

کاهش می یابد.
اما علی رغم این تالش ها، متوسط دما تا سال ۲100، ۲.۵ درجه سانتی 
گراد افزایش خواهد یافت که برای جلوگیری از عواقب شدید آب و هوایی 

کافی نیست.
به  نیاز  بر  دیگر  بار  دارد،  قرار  پایس  در  آن  مرکزی  دفتر  که  آژانس  این 
سرمایه گذاری گسترده در انرژی های پاک چه سبز و چه کم کربن مانند 
باتری  انرژی هسته ای و تسریع فعالیت ها در زمینه های مشخصی نظیر 
هیدروژن  های  الکترولیزون  و  فتوولتائیک  فناوری  و  برقی)خودروها(  های 

است. کرده  تاکید  صنعت  زمینه  در  بویژه  شده  زدایی  کربن 
آفریقا می تواند جهان را رهبری کند

براساس سناریوی مرکزی این آژانس، سرمایه گذاری ها در این زمینه باید 
تا سال ۲0۳0 به بیش از دو تریلیون دالر افزایش یابد تا با تعهدات سناریوی 

مورد انتظار در زمینه انتشار صفر خاص در سال  ۲0۵0  همپا باشد.
این مرکز افزود: باید تالش های بین المللی بزرگی برای پر کردن شکاف 
کشورهای  اقتصادهای  و  پیشرفته  اقتصادهای  بین  که  ای  کننده  نگران 
نوظهور و در حال توسعه از حیث سرمایه گذاری در زمینه انرژی پاک صرف 

شود.
»الرنس توبیا« سفیر سابق آب و هوای فرانسه در واکنش به این گزارش 
گفت: این گزارش به وضوح نشان می دهد که سرمایه گذاری ها در زمینه 

انرژی پاک باید تا سال ۲0۳0 سه برابر شود و گاز یک بن بست است.
به  نیز  آفریقا  و هوایی  و مدیر مرکز تحقیقات آب  بنیانگذار  آدو«  »محمد 
نوبه خود گفت: با فراوانی بادها، خورشید و انرژی های تجدید پذیر دیگری، 
آفریقا می تواند جهان را در مسیر تحول هدایت کند و راه را برای حاکمیت 

در زمینه انرژی هموار گرداند. /شفقنا   ►

فروزنده، کارشناس مسائل سیاسی: 

● اغتشاشات به داعش برای اقدامات تروریستی جرأت داد   ●
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چرا مقامات اروپایی هنگام بروز حوادث تروریستی در 
ایران روزه سکوت می گیرند؟

ابراز همدری به سبک غربی ها!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
که  شاهچراغ  }ع{  موسی  احمدابن  حرم  تروریستی  حادثه 
نشان  شد،  ما  هموطنان  و  زائران  از  جمعی  شهادت  به  منجر 
پایان نرسیده  داد که هنوز کینه و عداوت دشمنان انسانیت به 
آنان  اعوان  و  ها  غربی  های  حمایت  به  دل  که  آنانی  و  است 
خوش کرده اند، باید بدانند که در قاموس و فرهنگ تعبیر این 

ندارند. «جایگاهی  مردم  و  »انسانیت  جماعت، 
راه  به  با  و  کشورها  سایر  مردم  استعمار  با  ها  سال  که  آنان 
و  اقتصادی  منابع  از  قحطی،  و  خونریزی  و  جنگ  انداختن 
می  برتر  شهروندان  را  خود  امروز  جستند،  بهره  آنها  انسانی 
برخی  نظر  اظهار  شاهد  عماًل  هم  اوکراین  جنک  در  و  نامند 
سوریه  مردم  از  جدا  را  اوکراین  مردم  که  بودیم  اروپایی  مقامات 
با  اخیرشان  مرزبندی  و  پنداشتند  می  افغانستان  و  عراق  و 
فاسدشان  دکترین  بر  هم  جنگل«  و  »باغ  مقوله  از  رونمایی 

گذاشت.  صحه 
حادثه  در  کودک  و  مرد  و  زن  ها  ده  که  حالی  در  امروز 
پیام  کوچکترین  شدند،  کشیده  خون  و  خاک  به  تروریستی 
و  انسانیت  مدعی  اصطالح  به  کشورهای  سوی  از  تسلیتی 
فرد  یک  حمله  در  که  حالی  در  نرسید؛  گوش  به  بشر  حقوق 
وامصیبتای  و  واسفا  فریاد  اروپا،  در  نفر  چند  به  دست  به  چاقو 
و  آیند  می  جمع  هم  گرد  و  کند  می  کر  را  جهانیان  گوش  شان 

... داستان  باقی 
هیچ  از  ساله  هشت  جنگ  در  که  را  کشورهایی  تردید  بدون 
عراق  به  لجستیکی  و  اطالعاتی  و  تسلیحاتی  کمک  گونه 
و  انواع  با  نیز  جنگ  از  بعد  سالیان  طول  در  و  نکردند  فروگذار 
دشواری  شرایط  ها  توطئه  و  ها  تحریم  و  ها  کارشکنی  اقسام 
مردم  پشتیبان  و  حامی  توان  نمی  کردند،  ایجاد  مردم  برای 

  . مید نا
قصد واکاوی، دالیل اعتراضات و اغتشاشات اخیر و حواشی 
سران  دارد  امکان  چطور  اینجاست  سوال  فقط  نداریم.  را  آن 
و  دفاع  برای  اخیر  روز  چند  ماجراهای  در  اروپایی  کشورهای 
به  منجر  ای  حادثه  در  ولی  دهند  چاک  سینه  مردم  از  حمایت 
یک  حتی  شد،  بیگناه  هم  آن  مردم  همین  از  ای  عده  شهادت 

نکنند؟ هم  سرفه 
و  اعتنا  قابل  بلکه  کوچک  و  جزیی  نه  هم  آن  انتقاداتی 
حاکمیتی  های  دستگاه  و  مجلس  دولت،  به  نسبت  پیگیری 
گشت  از  شود  پیگری  مسئوالن  سوی  از  جد  به  باید  و  هست 
ارشاد  گشت  تا  گرفته  حجابی  بی  با  برخورد  برای  قاطع  ارشاد 
مشکوک  اشخاص  از  فاسد؛  مدیران  با  مقابله  در  قاطع  غیر 
وناسالمی که در صدا و سیما النه کرده اند تا اختالسگرانی که 
ولی  دیگر...   انتقادات  و خیلی  اند  کرده  مبارکه خف  فوالد  در 
به  داشتن  دلخوش  و  کردن  پهن  قرمز  فرش  است،  عیان  آنچه 
حمایت از کسانی که سال ها با ارسال سالح، خون های آلوده، 
گلوی   ... و  داعش  و  منافقین  ار  حمایت  بانکی،  های  تحریم 
مردم را فشار داده اند و دست شان به خون بسیاری بیگناهان 
آلوده شده است، کمی خامدستانه و مضحک به نظر می رسد. 

همین... فقط 

یادداشت

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

  اهمیت خانواده همسر در ازدواج چقدر است؟ 

● نکات پنجگانه ای که قدرت سازگاری وبروز اختالف را موجب می شود    ●
◄    خانواده همسر چه نقشی در میزان 
می کنند  ایفا  زناشویی  زندگی  از  رضایت 
توجه  مسائلی  چه  به  باید  آن ها  مورد  در  و 
دو  پیوند  که  حال  عین  در  ازدواج،  کرد؟ 
به  نیز  را  خانواده  دو  می شود  محسوب  فرد 

می کند. مرتبط  یکدیگر 
توجه به خانواده فردی که می خواهید با 
او ازدواج کنید در واقع توجه به نوع تربیت، 
پرورش و سبک زندگی خود همسر آینده تان 
است. مشاوره قبل ازدواج یک امر ضروری 
است که می تواند به شما کمک کند تا تمام 

این موارد را بررسی نمایید.
پررنگ  بسیار  ازدواج  در  خانواده  نقش 
جهات  از  زوجین  برای  آن   به  توجه  و  است 
مختلفی  مسائل  دارد.  اهمیت  مختلفی 
و  اقتصادی  فرهنگی،  مسائل  نظیر 
زیادی  میزان  به  آن ها  به  مربوط  اجتماعی 
کیفیت زندگی افراد را پس از ازدواج تعیین 
به  مختلف  جنبه های  از  ادامه  در  می کند. 
ازدواج  در  همسر  خانواده  اهمیت  بررسی 

پرداخته ایم
1- تأثیر سبک زندگی خانواده همسر بر 

ازدواج
نظر  از  شما  همسر  خانواده  اینکه 

شرایطی  و  سطح  چه  در  فرهنگی  وضعیت 
قرار دارد در زندگی شما بسیار تأثیر خواهد 
نوع  خانواده ها،  فرهنگی  وضعیت  داشت. 
و  رفتاری  ویژگی های  آن ها،  رسوم  آداب  و 
تأثیر  تحت  به شدت  را  آنان  زندگی  سبک 
خانواده تان  و  شما  هرچقدر  می دهد.  قرار 
از این جهات با خانواده همسرتان تشابهات 

با  ازدواج  مسیر  باشید  داشته  بیشتری 
رفت.  خواهد  پیش  بیشتری  سهولت 
زمان  همان  از  فرهنگی  تفاوت های  اما 
و  اختالفات  ازدواج،  از  بعد  تا  خواستگاری 
تعارض های زیادی را برای شما به بار خواهد 

آورد و به قدرت سازگاری بسیار باالیی برای 
داشت خواهد  نیاز  شرایط  به  آمدن  کنار 

خانواده  افراد  میان  ارتباطی  مدل   -2
همسر 

ازدواج  در  همسر  خانواده  اهمیت  از 
خانواده  اعضای  میان  ارتباط  به  می توان 
اشاره کرد. در بررسی خانواده همسر بسیار 

اهمیت دارد که ببینید افراد در آن سیستم 
می کنند.  رفتار  یکدیگر  با  چگونه  خانواده 
برای مثال بسیار الزم است که بررسی کنید 
غیرکالمی  و  کالمی  ارتباطی  مهارت های 
تعامل  یا  و  است  چگونه  آن ها  خانواده  در 

در  آن ها  تربیتی  سبک  و  یکدیگر  با  والدین 
است. بوده  صورتی  چه  به  فرزندان  برابر 

بسیار  خانواده ای  در  که  افرادی 
سطحی  عاطفی  تعامالت  با  و  سخت گیر 
در  که  افرادی  یا  و  یافته اند  پرورش 
خانواده ای آسان گیر با دریافت محبت های 
افراطی بزرگ شده اند مسلما با افرادی که در 
خانواده ای معتدل بوده اند، متفاوت هستند 
و این مسئله به میزان زیادی ارتباط عاطفی 
قرار خواهد  تأثیر  با همسرتان تحت  را  شما 

داد.
3- میزان حمایتگری خانواده همسر

خانواده  اهمیت  در  که  مسائلی  دیگر  از 
نقش  بسیار  آن  کیفیت  و  ازدواج  در  همسر 
میزان  آن هاست.  حمایتگری  میزان  دارد 
 ، عاطفی  روانی،  نظر  از  افراد  که  حمایتی 
مالی و... از خانواده خود دریافت می کنند 
بر سالمت روان آن ها بسیار تأثیر می گذارند. 
دارند  حمایتگری  غیر  خانواده  که  افرادی 
زیاد  بسیار  فشار  احساس  خاطر  به  معمواًل 
در زندگی، بیشتر از سایرین در معرض انواع 
آسیب های روانی و اجتماعی قرار می گیرند. 

 4- خانواده همسر و وضعیت اقتصادی
ازدواج  در  همسر  خانواده  اهمیت  از 

کرد.  اشاره  آنان  مالی  وضعیت  به  می توان 
این که خانواده همسر شما در چه جایگاه 
تأثیر  شما  ازدواج  در  دارد،  قرار  اقتصادی 
وضعیت  که  چرا  گذاشت.  خواهد  بسیاری 
آن ها  توقعات  و  انتظارات  افراد  اقتصادی 
می دهد  قرار  تأثیر  تحت  زیادی  میزان  به  را 
همسرتان  خانواده  اگر  خاطر  همین  به  و 
داشته  شما  با  متفاوتی  بسیار  مالی  شرایط 
باشند، قبل از ازدواج و بعد از آن با مشکالت 

شد. خواهید  مواجه  بسیاری 
5- نظارت و دخالت خانواده 

کنترل گری  میزان  خانواده ها  از  برخی 
می شود  باعث  امر  این  دارند.  بسیاری 
فرزندانشان  به  کمی  استقالل  اجازه  که 
بدهند و با کنترل بیش از حد در بسیاری 
وابسته ای  آن ها شخصیت های  از  موارد  از 
فرد  با  شما  که  هم  هرچقدر  بسازند. 
این  باشید  داشته  تفاهم  نظرتان  مورد 
شما  زندگی  دخالت ها  و  کنترل گری ها 
زیادی  تالطم های  و  کشمکش  درگیر  را 
خواهد کرد. به همین دلیل بسیار اهمیت 
از  پیش  تحقیقات  و  بررسی  در  که  دارد 
بگیرید./ نظر  در  را  مسئله  این  ازدواج 

► نیوز   محیا 

وجود  فردی  در  اگر  که  ویژگی    8     ◄
فردی را  او  می توانیم  باشد،  داشته 

 بسیار باهوش بدانیم.
منطقی  و  خالق  باهوش،  بسیار  افراد 
و  مسائل  می توانند  به خوبی  و  هستند 
مطلب  این  در  کنند.  حل  را  مشکالت 
افراد  ویژگی های  بررسی  به  داریم  تصمیم 

بپردازیم.  باهوش  العاده  فوق 
*قبول دارند که همه چیز را نمی دانند

که  فردی  ویژگی  واضح ترین  از  یکی 
ادعا  که  است  این  نیست  باهوش  چندان 
فردی  می داند.  را  چیز  همه  که  می کند 
که  دارد  قبول  است،  باهوش  واقعا  که 
همین  به  نمی داند.  را  زیادی  چیزهای 
در حال  مدام  باهوش  افراد  که  علت است 
گاهی  که  می پذیرند  و  هستند  یادگیری 
باهوش  افراد  می کنند.  اشتباه  اوقات 
همیشه  اما  می دانند،  دیگران  از  بیشتر 
نمی کشند.  دیگران  رخ  به  را  موضوع  این 
نمی کنند  ادعا  و  هستند  متواضع  آن ها 
آن ها  می دانند.  را  سواالت  همه  جواب 
نمی دانند،  را  چیزی  کنند  اقرار  اینکه  از 

ندارند. ترسی 
فوق  افراد  ویژگی های  از  بودن  *شلخته 

باهوش العاده 
این موضوع اشتباه است که فکر کنید، 
پس  دارد،  زیادی  هوش  فرد  یک  چون 

احتماال  است.  هم  مرتب  و  تمیز  ضرورتا 
فرد  یک  انیشتین  که  شنیده اید  هم  شما 
شلخته و نامرتب بوده است. افراد باهوش 
در تمیز و مرتب نگه داشتن محیط اطراف 
افراد  این  خواب  اتاق  نیستند.  خوب  خود 
یک  از  همیشه  و  است  نامرتب  معموال 

می پرند. دیگر  شاخه  به  شاخه 
*از اشتباهات خود درس می گیرند

می کنند  قبول  باهوش  فوق العاده  افراد 
فکر  اما  می زند،  سر  خطا  هم  آن ها  از  که 
کردن بیش از حد به اشتباهات را بی معنی 
که می توانند  به چیزهایی  آن ها  می دانند. 
بعد  و  کرده  فکر  بگیرند  یاد  اشتباهشان  از 
باهوش  افراد  می کنند.  فراموش  را  آن 
مانع  اشتباهات  که  نمی دهند  اجازه 

شود. پیشرفتشان 
شرایط  با  را  خود  چطور  که  *می دانند 

دهند وفق 
افراد باهوش می دانند که برای موفقیت 
را  خود  و  بود  انعطاف پذیر  باید  زندگی  در 
به شدت  اگر  داد.  وفق  مختلف  شرایط  با 
باشید  پایبند  زندگی  در  خود  اصول  به 
باشید،  نداشته  دادن  تغییر  به  تمایلی  و 
برخورد با چالش های جدید برایتان دشوار 
کوچک  چالش های  از  پر  زندگی  می شود. 

است. بزرگ  و 
ویژگی های  از  بودن  کنجکاو  *همیشه 

باهوش العاده  فوق  افراد 
انجام  کشفیات  بزرگ ترین  از  بعضی 
افرادی  کنجکاوی  نتیجه  تاریخ،  در  شده 
تسلیم  برای  تمایلی  هیچ  که  است  بوده 
بسیار  که  افرادی  نداشته اند.  شدن 
جواب  می خواهند  هستند،  باهوش 
سواالتی که دارند را هر طور شده به دست 
افراد  سایر  که  جزئیات،  به  آن ها  بیاورند. 
دقت  می شوند،  رد  کنارشان  از  به سادگی 

می کنند. زیادی 
*همیشه در حال یادگیری هستند

یادگیری  باهوش تشنه  افراد فوق العاده 
دانش  به  می خواهند  لحظه  هر  و  هستند 
افراد  این  کنند.  اضافه  خود  اطالعات  و 
زبان ها  کشف  هنر،  خواندن،  کتاب  از 
می برند.  لذت  جدید  فرهنگ های  و 
افراد  این  برای  شدن  فارغ التحصیل 
آن ها  نیست.  یادگیری  پایان  معنای  به 
برای  و  دارند  سوال  چیز  همه  درباره ی 
تالش  سوال هایشان  جواب  به  رسیدن 

می کنند. زیادی 
*بامزه و شوخ طبع هستند

نیستند  جدی  آدم هایی  باهوش  افراد 
آن ها  است.  کتاب  در  سرشان  مدام  که 
جالب  شاید  هستند.  شاد  و  طبع  شوخ 
افراد  ویژگی های  از  یکی  که  بدانید  باشد 
بودن  شوخ طبع  باهوش،  فوق العاده 

با حرف ها و شوخی هایی  افراد  این  است. 
می خندانند  را  خود  اطرافیان  می کنند  که 
وقت  از  دیگران  که  می کنند  کاری  و 

ببرند. لذت  آن ها  با  گذراندن 
دارند *خودکنترلی 

دارند.  کنترل  خود  روی  باهوش  افراد 
خود  دانش  و  اطالعات  از  افراد  این 
در  را  آن ها  و  می کنند  عملی  استفاده 

می دانیم  ما  همه  می گیرند.  به کار  زندگی 
سری  یک  مصرف  مثل  چیزها  بعضی  که 
زیاد  کشیدن،  سیگار  غذایی،  مواد 
سالمتی  برای  و...  کردن  تماشا  تلویزیون 
اما  است،  مضر  ما  جسمی  و  روحی 
همچنان این کارهای بد را انجام می دهیم 
خود  مضر  عادت های  اصالح  به  تمایلی  و 

► آنالین     همشهری  نداریم./ 

با دوستان  ارتباط  روانشناس،  یک      ◄
تخلیه  برای  »آنتراکتی«  را  مجردی  دوران 
تنش های زندگی متاهلی عنوان و در عین 
با  ارتباط  ازدواج  از  پس  کرد:  تاکید  حال 
تخلیه  منظور  به  مجردی  دوران  دوستان 
آنکه  شرط  به  اما  است  الزم  افراد  روانی 
باشد،  ارتباطات  این  جریان  در  همسر 
زناشویی  زندگی  به  خللی  ارتباطات  این 
با اصول زندگی متاهلی  و مغایر  نکند  وارد 

. شد نبا
دکتر محمد ابراهیم تکلو در گفت وگو با 
زندگی  کلی  طور  به  اینکه  بیان  با  ایسنا، 
سختی ها،  شدن  متاهل  از  پس  ویژه  به 
زیادی  چالش های  و  تنش ها  مشکالت، 
نظیر  »آنتراکت هایی«  رو  این  از  و  دارد 
برای  مجردی  دوران  دوستان  با  ارتباط 
کرد:  اظهار  است،  نیاز  افراد  روانی  تخلیه 
می  ارتباط  خود  دوستان  با  افراد  وقتی 
روانی  نظر  از  زنند  می  حرف  و  گیرند 
این  بنابراین  می کنند.  پیدا  خوبی  حال 
اما  است  الزم  ازدواج  از  پس  ارتباطات 
که  افرادی  و  میزان  زمان،  آنکه  شرط  به 
در  می گیریم  ارتباط  آنها  با  ازدواج  از  پس 
باشند. الزم  استانداردهای  و  چارچوب 

بودن  چارچوب  در  داد:  ادامه  وی 
پس  مجردی  دوران  دوستان  با  ارتباط 
این  که  است  معنا  این  به  ازدواج  از 

و  زناشویی  زندگی  با  مغایر  ارتباطات 
یک  وقتی  مثال  برای  نباشند.  متاهلی 
حضار  اغلب  که  مهمانی  در  متاهل  فرد 
حضار  و  کند  می  شرکت  هستند  مجرد  آن 
رفتارهایی  است  نیز ممکن  مهمانی  آن  در 
می دهند،  بروز  متاهلی  زندگی  با  مغایر 
از  خارج  ارتباطاتی  وارد  فرد  این  واقع  در 
به  است.  شده  متاهلی  زندگی  چارچوب 
طور کلی افراد نباید به بهانه نیاز به ارتباط 
چارچوبهای  مجردی،  دوران  دوستان  با 
و  شکسته  را  زناشویی  و  مشترک  زندگی 
متاهلی  زندگی  اصول  با  مغایر  رفتارهایی 

باشند. داشته 
که  زمانی  میزان  کرد:  تصریح  تکلو 
برای دوستان دوران مجردی خود قرار می 
ارتباط  این  چگونگی  و  نحوه  نیز  و  دهیم 
دوران  در  باید  که  است  موضوعاتی  جزو 
در  همسر  با  ازدواج   از  پیش  و  آشنایی 
را  همسر  توافق  باید  شود.  گذاشته  میان 
در این رابطه قبل از ازدواج جذب کنیم تا 
که  اندازه ای  و  حد  در  و  آسوده  خیالی  با 
وارد  خللی  زناشویی  زندگی  به  ارتباط  این 

کرد. صرف  دوستان  با  را  زمانی  نکند، 
اینکه  به  توصیه  با  روانشناس  این 
ارتباطات  ازدواج  از  پس  حتما  زوجین 
و  سالمت  دارای  که  افرادی  با  را  خود 
در  تا  دهند  ادامه  هستند  روان  بهداشت 

نشوند،  مواجه  مشکلی  با  مشترک  زندگی 
افزود: از جمله قواعد دوری از یکنواختی 
همین  زناشویی  زندگی  بودن  تکراری  و 
ارتباط با دوستان دوران مجردی است. ما 
پس از ازدواج نیاز به ارتباطات و تعامالتی 
با  تعامل  ارتباطات،  این  از  یکی  که  داریم 
دوستان است. مدت زمانی که برای تعامل 
حد  در  باید  نیز  دهیم  می  قرار  دوستان  با 
نمی توان پس  باشد، چراکه طبیعتا  تعادل 
از ازدواج در حد و اندازه پیش از ازدواج با 

گرفت. ارتباط  مجردی  دوران  دوستان 

با  ارتباط  که  شد  یادآور  همچنین  تکلو   
دوستان دوران مجردی اگر در حد معقول، 
همسر  توافق  و  اطالع  با  و  چارچوب  در 
باشد نه تنها برای افراد سازنده است بلکه 
ناشی  خوشحالی  و  سرزندگی  خوب،  حال 
از این ارتباط به زندگی زناشویی نیز تزریق 

می شود.
دوستان  با  متاهلین  ارتباط  زمانی  چه 

می شود؟ ممنوع  مجرد 
باید  افراد  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
پس از ازدواج بیشتر زمان خود را با همسر 

توانند  می  بعد  وهله  در  و  کنند  سپری 
و  دوستان  برای  را  خود  خالی  زمانهای 

کنند. صرف  شخصی  ارتباطات 
را هم  این  در عین حال  روانشناس  این 
دوستانی  با  زوجین  است  بهتر  که  گفت 
متاهل اند  نیز  آنها  که  باشند  داشته  تعامل 
شکل  خانوادگی  طور  به  ارتباطات  این  تا 

گیرد.
بیان  با  خود  سخنان  پایان  در  تکلو 
بهتر  ازدواج  از  پس  کلی  طور  به  اینکه 
ارتباطات  در  را  تناسبی  و  سنخیت  است 
با  باشیم  داشته  سعی  و  کنیم  رعایت  خود 
متاهل  نیز  آنها  که  بگیریم  ارتباط  افرادی 
اند، اظهار کرد: البته نمی توان این قاعده 
ازدواج،  از  باید پس  که  را مطرح کرد  کلی 
آمد  و  رفت  متاهل  افراد  با  فقط  و  فقط 
داشت و در ارتباط بود چراکه ممکن است 
افراد بنا به هر دلیلی امکان ازدواج نداشته 
دوستان  حال  عین  در  اما  باشند  مجرد  و 
دوستان،  از  برخی  باشند.  ما  برای  خوبی 
نمی توان  که  هستند  قدیمی  دوستان 
رابطه با آنها را تنها به دلیل مجرد بودنشان 
کردیم  حس  شرایطی  در  اگر  کرد.  قطع 
و  کنند  می  رفتارهایی  و  کارها  دوستانمان 
که  دهند  می  قرا  موقعیت هایی  در  را  ما  یا 
مغایر با اصول و زندگی زناشویی است باید 

► کنیم.      رابطه  آنها قطع  با 

●  این  ویژگی ها نشان می دهد باهوش هستید    ●

●  چه زمانی ارتباط متاهلین با دوستان مجرد ممنوع می شود؟     ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   11 و   ۲0 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه  پرهیز  محسن  له  گردیده  ثبت  ۲/1400ج/74  و  ۲/99ج/194  و  ۲/99ج/48۲  شماره  به  قم  مدنی 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  4۲۳/918/7۲۳ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  یاری  علی  مجید 
ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۵۳/7۲9/۳94ریال 
60۵ فرعی از ۲۳0۲ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا 
حسب مواد ۵1 و 1۳۵ مقدار 1/766۳ سهم مشاع از 10/0401 سهم مشاع از 18 سهم مشاع از 110 سهم 
سهم   10/0401 از  مشاع  سهم   0/۲۲۳8 مقدار  و   ) به  محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ 
مشاع از 18 سهم مشاع از 110 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد 
رسید. با اهداء سالم و احترام به استحضار می رساند عطف به ابالغیه شماره 14010۲1000041۵۳169 
مورخ 1401/4/۲6 مربوط به پرونده کالسه شماره 990048۲ که امر کارشناسی ان حسب قرار ارجاع امر 
به کارشناسی ان شعبه محترم به اینجانب محمد باقر روحانی خفری محول گردیده است. با توجه به مفاد قرار 
صادره ، از محل و موقعیت مغازه مورد مووضع گزارش واقع در قم ، شهرک فاطمیه ، بلوار بعثت ، انتهای کوچه 
۳4، جنب پالک 17 ، بازدید به عمل امد که نتیجه به شرح ذیل اعالم می شود. مشخصات ملک : ملک فوق 
الذکر عبارت است از 18 سهم مشاع از 110 سهم ششدانگ ، عرصه و اعیان، با پالک 60۵ فرعی از ۲۳0۲ 

، ده هزار سهم(  نه  و  نود  و  پانصد  و  نه هزار  و  ثبتی قم که 7/9۵99 سهم )هفت سهم  صلی بخش دو حوزه 
 1401/4/11 مورخ  در   ۲6۲1۳ شماره  قطعی  سند  طی  ان  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   110 از  مشاع 
پرهیز فرزند هادی منتقل گردیده و 10/0401 سهم )ده  اقای محسن  به  دفتر اسناد رسمی شماره 86 قم 
سهم و چهارصد و یک ، ده هزار سهم( مشاع از 110 سهم ششدانگ عرصه و اعیان ، درمالکیت اقای مجید 
علییاری فرزند علی اکبر می باشد. مشخصات عمومی ساختمان: ملک مورد درخواست در پالک ثبتی 60۵ 
کوچه  انتهای   ، بعثت  بلوار   ، فاطمیه  شهرک  ادرس:  در  و  قم  ثبتی  حوزه  دو  بخش  اصلی   ۲۳0۲ از  فرعی 
به  بازدید  براساس  است.  موجود  همکف   و  زیرزمین  طبقه  دو  در  مغازه  صورت  به   ،  17 پالک  جنب   ،  ۳4
و  مترمربع   18 مساحت  به  عرصه  دارای  نظر  مورد  مغازه   ، پرونده  در  موجود  استعالم  براساس  و  امده  عمل 
با  همکف  طبقه  در  موجود  مغازه  میباشد.  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  مترمربع   ۳6 مساحت  به  اعیان 
بدون  و  گری  اجر  با  زیرزمین  طبقه  در  و  اکاردئونی  درب  و  سرامیکی  پوشش  با  بدنه  و  سرامیک  فرش  کف 
پوشش بدنه و با کف خاکی موجود است. نظریه : با عنایت به مراتب فوق الذکر ، دسترسی محلی ، ابعاد و 
مساحت عرصه و اعیان ، موقعیت محلی و قدمت بنا و سایر عوامل موثر ، به نظر اینجانب ارزش کلی مغازه 
فوق الذکر جمعا مبلغ 4/۳۲0/000/000ریال )چهار میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال( ارزیابی و  به 
شرح ذیل اعالم می گردد. ردیف محل ارزیابی مساحت مترمربع ارزش هرمترمربع )ریال( ارزش کل عرصه 

 1840/000/000  7۲0 زیرزمین000/000۳  تجاری   و  اعیانی   181۲0  000/000۲  160  000/000۲
میلیون  بیست  و  سیصد  و  میلیارد  چهار   1/880/000/000  1/440/000/000 همکف  تجاری  و  اعیانی 
ریال 4/۳۲0/000/000ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/8/۲8 ساعت 9/1۵ الی 9/۳0 
اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  دادگاه های حقوقی  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  صبح 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
جلسه  در  تمایل  در صورت  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده 
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 
مزایده  برنده  که  در صورتی  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  قسمت 
این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در 
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



و  اروپا  گفت:  بین الملل  مسائل  کارشناس      ◄
و  می دانند  مسئول  اوکراین  قبال  در  را  خود  آمریکا 
یکدیگر  به  زودتر  هرچه  طرف  دو  که  می خواهند 

کنند. مذاکره  و  شده  نزدیک 
بین الملل  مسائل  کارشناس  مجلسی«  »فریدون 
استفاده  احتمال  مورد  در  روسیه  مواضع  به  اشاره  با 
اوکراین از بمب کثیف در گفت وگو با ایلنا عنوان کرد: 
دولت های  تمام  که  است  این  انکار  قابل  غیر  واقعیت 
کلمه  که  می کنند  سعی  بین الملل  نظام  در  موجود 
و  دارند  نگه  محرمانه  حالت  یک  در  را  کثیف«  »بمب 
از آن صحبتی به میان نیاید تا جنبه پنهانی آن حفظ 
تسلیحاتی  چنین  از  بهره برداری  شک  بدون  شود. 
به  خطرناک  ملل  سازمان  اعضای  از  یک  هر  توسط 
چنین  طرح  که  اینجاست  مسٔاله  اما  می آید  حساب 
به  فعلی  شرایط  در  هم  آن  روسیه  سوی  از  موضوعی 
نشان دهنده  و  نمی آید  حساب  به  عادی  وجه  هیچ 
روسیه  است.  مخرب  بعضًا  و  نشده  تٔایید  مٔولفه های 
بمب  از  که  دارد  احتمال  اوکراین  که  است  مدعی 
به  تا  موضوع  این  نظرم  به  که  کند  استفاده  کثیف 
به  سیاسی  و  رسانه ای  بزرگنمایی  یک  کار  اینجای 

می آید. حساب 
نکته  دو  روسیه  ادعای  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
ما  اگر  که  است  این  اول  نکته  دارد؛  وجود  اساسی 

فرض را بر این بگذاریم که اوکراین به دنبال استفاده 
از  نمی تواند  شک  بدون  است،  تسلیحاتی  چنین  از 
در  واقع  که  خود  خاک  در  روسیه  مواضع  علیه  آن 
این  کند.  استفاده  است  کشور  این  شرقی  قسمت 
بگوییم  بخواهیم  ما  که  است  غیرعقالنی  واقعًا  تحلیل 

این  شرق  در  خودش  مردم  علیه  است  قرار  اوکراین 
این  نکته دوم هم  از بمب کثیف استفاده کند.  کشور 
است که حتی اگر اوکراین از بمب کثیف علیه روسیه 
در  کی یف  علیه  مسٔاله  این  هم  باز  کند  استفاده  هم 
که  می گیرد  قرار  بهره برداری  مورد  جهانی  مجامع 

بازهم به هیچ وجه نمی توان آن را عقالنی دانست. به 
همین دلیل معتقدم که روسیه در حال سناریونویسی 
از  پس  که  باشید  داشته  توجه  است.  اوکراین  علیه 
تسلیحات  انحصار  سابق،  شوروی  از  اوکراین  جدایی 

داشت. قرار  مسکو  اختیار  در  کشور  این  هسته ای 
این دیپلمات پیشین کشورمان گفت: حاال پرسش 
پلوتونیوم دارای  و  اورانیوم غنی شده  آیا  این است که 
به  کشور  این  از  اوکراین  استقالل  از  پس  تشعشع 
در  باید  را  پاسخ  خیر؟  یا  است  شده  منتقل  روسیه 
می خواهند  آنها  کرد.  دنبال  روسیه  فعلی  سناریو 
است  موادی  همان  کثیف  بمب های  این  که  بگویند 
بوده  مانده  باقی  اوکراین  در  شوروی  زمان  از  که 
که  کنیم  فراموش  نباید  مسٔاله  این  موازات  به  است. 
خورده  را  شوروی  دوران  تبلیغات  فریب  روسیه  دولت 
اقتصادی  و  جغرافیایی  منظر  از  کشور  این  است. 
حساب  به  دنیا  سرزمین  ثروتمندترین  و  بزرگ ترین 
بر  بودن  قدرت  ابر  که  باشیم  متوجه  باید  اما  می آید 
دنیای  در  دیگر  قدیمی،  کالسیک  مٔولفه های  اساس 
بگوییم  اینکه  دیگر  عبارت  به  ندارد.  جایی  امروز 
ادوات  و  موشک  داشتن  اختیار  در  دلیل  به  روس ها 
می آیند  حساب  به  جهان  بالمنازعه  قدرت  جنگی 
ترکیه  و  ایران  جمعیت  حاال  همین  است.  غلط  کاماًل 
مجموع  که  می بینیم  کنید،  جمع  یکدیگر  با  اگر  را 

همین  به  و  می شود  بیشتر  روسیه  جمعیت  از  آن 
نظام  در  بودن  ابرقدرت  مٔولفه های  که  معتقدم  دلیل 

است. کرده  تغییر  بین الملل 
جنگ  ادامه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
وجود  به  روسیه  برای  فرسایشی  فضای  یک  می تواند 
توانمندی  مسکو  معتقدم  منظر  این  از  و  بیاورد 
از سوی  ندارد.  را  اوکراین  در  ادامه جنگ  و  مقاومت 
را  خود  هم  آمریکا  و  اروپا  که  بود  متوجه  باید  دیگر 
می خواهند  و  می دانند  مسئول  اوکراین  قبال  در 
شده  نزدیک  یکدیگر  به  زودتر  هرچه  طرف  دو  که 
جلوی  کند  سعی  باید  دنیا  چراکه  کنند؛  مذاکره  و 
دیده  اینکه  شود.  گرفته  اوکراین  جنگ  در  کشتارها 
هماهنگی  دنبال  به  روسیه  رئیس جمهوری  می شود 
بحث  در  یکدیگر  با  خود  کابینه  اعضای  بیشتر  کردن 
می دهد  نشان  است  اوکراین  جنگ  از  پشتیبانی 
دنبال  به  شکست ها  در  اصواًل  جهان  رهبران  که 
نیاز  هیچکس  پیروزی  در  چراکه  می گردند؛  شریک 
بود  متوجه  باید  اساس  همین  بر  ندارد.  شریک  به 
می تواند  کثیف  بمب  از  اوکراین  استفاده  ادعای  که 
در  روسیه  توسط  وقت  خریدن  برای  فریب  یک 
دیگر مسکو  فاز  در  و  باشد  میدانی  به  عرصه سیاسی 
بمب  دارندگان  سایر  به  طریق  این  از  می خواهد 

► بدهد.    هشدار  دنیا  در  کثیف 

جذب  با  روسیه  رئیس جمهور      ◄
کشورهای  نزدیک کردن  و  آمریکا  متحدان 
عربستان  امارات،  ترکیه،  جمله  از  منطقه 
و سوریه به هم، تالش دارد تا هم به غرب 
فشار آورد و هم نظم جدیدی در غرب آسیا 

کند. ایجاد  آن  از  فراتر  و 
تحلیلی  در  »المیادین«  شبکه  وبگاه 
پوتین«  »والدیمیر  سیاست های  به 
بحران های  قبال  در  روسیه  رئیس جمهور 
جهانی و شیوه کنش گری او در موضوعات 
براساس  است؛  پرداخته  منطقه ای 
متحدان  جذب  با  پوتین  تحلیل،  این 
نظیر  آمریکا،  متحده  ایاالت  غرب آسیایی 
را  غرب  تنها  نه  عربستان  و  امارات  ترکیه، 
تحت فشار قرار می دهد بلکه به دنبال آن 
آشتی دادن کشورهای منطقه،  با  تا  است 
نظم جدیدی را جایگزین وضعیت مطلوب 

کند واشنگتن 
تمام  از  دور  به  پوتین  رئیس جمهور   
به  اوکراین  جنگ  ماه  هشتمین  در  آنچه 
شد  موفق  نیاورد،  دست  به  یا  آورد  دست 
خاورمیانه  در  تاکتیکی  پیروزی های  با 
دهد.  پاسخ  اروپا  در  آمریکا  برتری  به 
هماهنگی  با  که  تاکتیکی ای  پیروزی های 
و  )بن سلمان  »محمدها«  با  همکاری  و 
بر  هم  با  دو  این  و  شد  همراه  بن زاید( 
توافق  به  نفت  تولید  افزایش  تصمیم  سر 
نشست  آخرین  در  تصمیم  این  رسیده اند. 
موضع  طی  و  پالس«  »اوپک  سازمان 
اتخاذ  ریاض  و  ابوظبی  سوی  از  واحدی 
با فشارهای بیشتری  تا آمریکا و غرب  شد 

شوند.  مواجه 
ریاض- روابط  شدن  سرد  برای  این 
به  منجر  سپس  و  بود  کافی  واشنگتن 
شد  عربستان  و  آمریکا  بین  جدی  تنش 
که درست به خاطر موضع پوتین بود. زیرا 
نشست  جریان  در  بن سلمان  که  زمانی 
از   ۲019 ژوئن  در  اوساکا  در   ۲0 گروه 
تنها  بود،  شده«  »رانده  غربی ها  سوی 
او  کنار  که  بود  پوتین  جمهور  رئیس 
قتل  از  پس  ماه   8 که  نشستی  ایستاد؛ 
بر  عالوه  شد.  برگزار  خاشقجی  جمال 
موضع  بن سلمان  که  نیست  ممکن  این 
طی  را  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن«  »جو 
انتخابش  از  بعد  و  انتخاباتی  مبارزات 
فراموش  سفید  کاخ  رئیس  عنوان  به 
خود  حمالت  در  بایدن  که  چرا  کند؛ 
پرونده  جزئیات  سعودی،  ولی عهد  علیه 
جنایت  این  در  آمریکا  تحقیقات  محرمانه 

کرد. فاش  را 
بایدن  از  بی روح  و  سرد  استقبال 

به  سفرش  جریان  در  عربستان  در 
بن  واکنش  اولین  ژوئیه،   1۵ در  جده 
بود؛  واشنگتن  سیاست های  به  سلمان 
سیاست هایی که قدرت واقعی بن سلمان 
تمام  شر  از  او  شدن  خالص  از  پس  را 
در  سعودی  حاکم  خاندان  در  رقبایش 
به  خود  اعالم  با  سلمان  بن  نگرفت.  نظر 
برادرش  انتصاب  و  نخست وزیری  عنوان 
که  کرد  ثابت  دفاع  وزیر  عنوان  به  »خالد« 
پدرش،  جای  به  نشستن  تخت  به  از  پس 
او را به والیت عهدی جدید ریاض منصوب 

کرد. خواهد 
همان  معادله  امارات،  مورد  در  اما 
به  کشور  این  است.  عربستان  معادله 
قیمت ها  باالرفتن  از  پس  روسیه،  لطف 
در پی جنگ در اوکراین، سودهای کالنی 
و  آورده  دست  به  گاز  و  نفت  فروش  از 
فعالیت  این،  بر  عالوه  می آورد.  همچنان 
امارات  در  روسی  شرکت   ۳000 حداقل 
می شود  گفته  که  است  عربی  متحده 
دالر  میلیاردها  اوکراین  جنگ  آغاز  در 
و  کرده   فرار  جهانی  بازارهای  و  روسیه  از 
هستند.  گردش  حال  در  ابوظبی  در  حاال 
یا  »واسطه گری«  نقش  این،  بر  عالوه 
تحرکات  سطح  در  امارات  میانجی گرانه 
پوتین  رئیس جمهور  سوی  از  منطقه ای 
سیاست  در  حمایتی  عنصر  یک  عنوان  به 
به  او  زیرا  می شود؛  تلقی  او  خاورمیانه ای 
روسای  آوردن  هم  گرد  برای  خود  تالش 
اسد«  »بشار  یعنی  ترکیه  و  سوریه  جمهور 
می دهد. ادامه  اردوغان«  طیب  رجب   « و 
سفر  دهنده  توضیح  موضوع  این 
سخنگوی  کالین«  »ابراهیم  ناگهانی 
است.  سپتامبر   ۲4 در  جده  به  اردوغان، 
و  اردوغان  تلفنی  تماس  آن،  از  بعد  و 
گذشته  هفته  یکشنبه  زائد،  بن  محمد 
رئیس  دیدار  از  پس  روز  یک  اکتبر(،   16(
جمهور پوتین و اردوغان در نشست آستانه 
و گفت وگوهایی که درباره ایجاد یک مرکز 
انتقال  و  توزیع  برای  ترکیه  در  بین المللی 
را  این  بسیاری  گرفت.  صورت  روسیه  گاز 
اردوغان  به  پوتین  هوشمندانه«  »رشوه 
سخت  بسیار  شرایط  در  که  کردند  تعبیر 
انتخابات  برای  را  خود  مالی  و  اقتصادی 
برخی  می کند.  آماده  جمهوری  ریاست 
میان  در  را  گذاری  سرمایه  چنین  حجم 
دالر  میلیارد   ۵0 حدود  مدت  بلند  و  مدت 
تخمین زدند که به اردوغان کمک می کند 
حل  را  آنکارا  داخلی  مشکالت  بیشتر  تا 
ایجاد  صورت  در  اردوغان  دولت  کند. 
کشور  یک  به  را  ترکیه  مرکزی،  چنین 

استراتژیک  جنبه های  تمام  در  مهم  بسیار 
به  نیاز  مرکز  این  البته  می کند؛  تبدیل 
ژاپن  در  که  دارد  پیشرفته ای  فناوری های 

می شود. یافت  آلمان  و 
گاز  از  4۵درصد  حدود  که  ترکیه 
دو  طریق  از  و  روسیه  از  را  خود  مصرفی 
در  آن ها  از  یکی  می کند؛  وارد  لوله  خط 
راهش  آنجا  از  و  دارد  قرار  یونان  مسیر 
خط  دهد.  می  ادامه  اروپا  سوی  به   را 
انتقال  را  آذربایجان  نفت  که  سومی  لوله 
خط  و  است  متصل  آن  به  نیز  می دهد 
گاز  انتقال  برای  آن،  با  موازی  ای  لوله 
نیز  بعدها  برای  قزاقستان  و  ترکمنستان 
در حال احداث است. عالوه بر این، خط 
و  می دهد  انتقال  را  ایران  گاز  چهارم  لوله 
جیهان  بندر  به  کرکوک  از  پنجم  لوله  خط 

که  خطی  می رود؛  مدیترانه  دریای  در 
و  را منتقل می کند  و کردستان  نفت عراق 
دیگری  لوله  خط  آن  کنار  در  است  ممکن 
داشته  وجود  کردستان  گاز  انتقال  برای 
است. قطر  گاز  همه  از  مهم تر  اما  باشد 

روابط  تمام  زمان  همان  در  اردوغان 
برای  را  آویو  تل  تا  گرفت  کار  به  را  خود 
جیهان  بندر  به  اسرائیل  گاز  انتقال 
مصر  قبرس،  ترتیب  این  به  و  کند  متقاعد 
در  تا  کند  تشویق  هم  را  لبنان  بعدا  و 
اردوغان  کنند.  مشارکت  لوله  خط  این 
و  اقتصادی  نظر  از  را  ترکیه  می خواهد 
منطقه ای  سطح  در  سیاسی  نتیجه  در 
تبدیل  کشور  مهم ترین  به  بین المللی  و 
داشت  آن  بر  را  اردوغان  امر  این  کند. 

رژیم  امارات،  سعودی،  عربستان  با  تا 
یهودی  البی  )سازمان های  صهیونیستی 
همه  کند.  آشتی  مصر  بعدًا  و  آمریکا(  در 
پوتین  رئیس جمهور  با  رابطه  که  می دانند 
در  را  اردوغان  که  بود  عنصری  مهم ترین 
تاکتیک هایش قدرتمند کرد. پس از اینکه 
آمریکا  تحریم های  همه  به  پایبندی  از  او 
آمریکایی  )هیئت  کرد  امتناع  اروپا  و 
این  درباره  تا  شد  آنکارا  وارد  هفته  این 
نزدیک  روابط  و  کند(  گفت وگو  موضوعات 
)دو  مجارستان  و  صربستان  با  را  خود 
اگر  داد؛  ادامه  اروپا(  در  مسکو  متحد 
کی یف  به  پهپاد  فروش  به  همچنان  او  چه 

می دهد. ادامه 
مذاکرات  مورد  در  بحث ها  حاال 
راکتور  یک  ساخت  برای  ترکیه  و  روسیه 

سینوپ  شهر  نزدیکی  در  جدید  هسته ای 
از  حمایت  منظور  به  سیاه  دریای  در 
شد.  انجام  همکاری  و  هماهنگی  روابط 
بین  اتحاد  وضعیت  این  نگوئیم  اگر 
 4 ساخت  روند  اما  است  مسکو  و  آنکارا 
دریای  روی  بر  ترکیه  جنوب  در  راکتور 
اردوغان  دارد.  ادامه  همچنان  مدیترانه 
برای  روسیه  مثبت  مواضع  این  تمام  از 
خود  شده  شناخته  سیاست های  ادامه 
کرد؛  استفاده  عراق  و  لیبی  سوریه،  در 
سوی  از  اراده  فقدان  به  توجه  با  هم  آن 
برای کنش گری مستقیم  کشورهای عربی 
جزئیات  است  ممکن  که  کشورها  این  در 
عربی  کشورهای  سران  نشست  از  پس  آن 
مشتاقانه  اردوغان  حاال  و  شود..  مشخص 

است.  آن  نتایج  منتظر 
آیا  که  گرفت  خواهد  تصمیم  سپس  او 
با رئیس جمهور اسد آشتی کند یا نه، و با 
مصر  رئیس جمهور  السیسی«  »عبدالفتاح 
رسیدگی  برای  مشترک  پروژه ای  سر  بر 
به  کرد.  خواهد  توافق  لیبی  بحران  به 
و  طرابلس  بین  اخیر  توافق  از  پس  ویژه 
دنبال  به  آن  طریق  از  اردوغان  که  آنکارا 
نفت  و  گاز  از  آوردن سهم سوریه  به دست 
در  موفقیت  عدم  صورت  در  است.تا  لیبی 
خطوط  گسترش  برای  خود  برنامه های 
مدت  که  اروپا،  به  ایتالیا  با  مشترک  لوله 
با رم در حال مذاکره است،  آن را  هاست 

کند. منتقل  ترکیه  به 
می افتد  اتفاق  حالی  در  اینها  همه 
خود،  جدید  شریک  دو  با  پوتین  که 

درباره  زاید،  بن  و  سلمان  بن  محمدین 
حوزه  در  مشترک  پروژه های  از  تعدادی 
و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  یعنی  انرژی، 
بحث های  جمله  از  استراتژیک  صنایع 
ریاض،  به  اس-400  فروش  برای  جدی 
این  و  می کند.  گفت وگو  قاهره  و  ابوظبی 
واشنگتن  دیوانگی  برای  دیگری  دلیل 
می رسد  نظر  به  واضح  که  بود  خواهد 
»باغی  را  خود  اروپا  مانند  هم  آمریکا 
را  جهان  بقیه  و  می بیند  شگفت انگیز« 
آمریکایی  فیل های  که  می داند  جنگلی 
که  عبارت هایی  می کنند.  شادی  آن  در 
خارجی  سیاست  مسئول  بورل«  »جوزف 
درباره  دیگری  گونه ی  به  اروپا  اتحادیه 

► فارس        / کرد.  صحبت  آن 
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اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  مشهد  شهرستان  خمینی  امام  قضایی  مجتمع  حقوقی  دادگاه   ۲7 شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
علیه  عبادی  مقداد  سید  له  گردیده  ثبت  1/1401ج/۳4۲  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   1 شعبه  در 
و  له  محکوم  حق  در  ریال   ۲0/000/800/000 پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  قریشی  سمیه 
در  حیدرباغی(  محمد  اله  )سیف  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  1/000/000/000ریال 
قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۲۵9 فرعی از 194۳ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به 
به فروش خواهد  فوق  مالک کل ششدانگ پالک  نموده است. ضمنا حسب درخواست  ارزیابی  شرح ذیل 
به   1401/4/16 مورخ   14010۲10000۳8۵89۲4 پرونده  شماره  ابالغیه  به  عطف  ؛  احترام  با  رسید. 
اصلی   194۳ از  فرعی   ۳۵9 شماره  ثبتی  پالک  با  ملک  ارزیابی  خصوص  در   0100۳4۲ بایگانی  شماره 
بخش دو قم ، با راهنمایی خواهان از ملک فوق به نشانی قم ، نیروگاه – بلوار شاهد – شاهد 1۳ – پالک 80 ، 
با عنایت به ماده 1۳8 قانون اجرای احکام مدنی بازدید به عمل امد که موارد به شرح ذیل حضورتان تقدیم 
 -۲ با کد ملی 6۳69016411  اله محمدی حیدر باغی فرزند اسداله  می گردد: 1- صاحب ملک : سیف 
 ۲۵9 ثبتی  با پالک   : ثبتی  ۳- مشخصات   80 – پالک   1۳ – شاهد  بلوار شاهد   – نیروگاه   – قم   : محل ملک 
به  99/ه/۳18764  سریال  شماره  به  تکبرگ  دفترچه  دارای  قم  دو  بخش  در  واقع  اصلی   194۳ از  فرعی 
4- ملک در اختیار مالک بوده  با مساحت عرصه 1۵1 مترمربع  تاریخ هفدهم اذر ماه یک هزار و چهارصد 

و  مدارک  براساس  ملک  ثبتی  مشخصات  باشد.  می  طلق  دانگ  شش  ملک   -۵ باشند.  می  ساکن  ان  در  و 
مستندات ابرازی: 1- دارای سند ششدانگ با سند تک برگ به شماره سریال ۳18764/هه/99 به تاریخ 
1400/17/9 می باشد. حد شمالی : درب و دیواریست به شارع 10 متری به طول 6/10 متر حد شرقی 
: درب و دیواریست به طول ۲۵ متر به پالک ثبتی 84 فرعی حد جنوبی : دیوار به دیوار به طول 6/10 متر 
به پالک ثبتی دویست و سه فرعی از 194۳ اصلی حد غربی دیوار به دیوار به طول ۲۵ متر به شماره 41۲ 
با قدمت  اعیانی ساختمان  باشد.  1۵1 مترمربع طبق سند می  194۳ اصلی مساحت کل عرصه  از  فرعی 
باالی بیست و پنج سال با دیوار باربر بر ۲0 سانتی متری و سقف با تیر اهن و طاق ضربی در طبقه همکف 
دو  پارکینگ  دارای  همکف  مترمربع   ۵0 تقریبی  مساحت  به  زیرزمین  و  مترمربع   100 تقریبی  مساحت  به 
انبار را داشت. ساختمان  اتاق ، حال و پذیرایی اشپزخانه ، سرویس ، زیرزمین که در زمان بازدید کاربری 
فاقد نماسازی از سمت شارع و حیاط بود. انشعابات : دارای یک انشعاب گاز 4G ، کنتور اب ، یک انشعاب 
، انشعاب برق تکفاز بود. ارزیابی انجام شده : با توجه به بازدید و معاینه محلی ، شوارع دسترسی ، ابعاد 
زمین ، کاربری ، قدمت و مصالح ساخت به شرح ذیل از نظر اینجانب برای ششدانگ مبلغ هجده میلیارد 
ریال بدون درنظر دیونی که ممکن است وجود داشته باشد ؛ ارزیابی می گردد. مساحت عرصه مثبوت در 
و  زیرزمین  اعیانی  1۳/۵90/000/000ریال  جمع  90/000/000ریال  واحد  قیمت  مترمربع   1۵1 سند 

انشعابات و حیاط  ۳/7۵0/000/000ریال  ۲۵/000/000ریال جمع  1۵0 مترمربع قمیت واحد  همکف 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  18/000/00/000ریال  کل  جمع  660/000/000ریال  سازی 
1401/8/۳0 ساعت 10 الی 10/1۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های 
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
از  اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  به  مانده  روز  پنج  در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  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 
همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته 
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
روزنامه های محلی  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه 

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

خیال نکن 
علی آباد خرابه شهریه!!                                 

رییس جعفری         ابوالفضل   - اختصاصی گویه 
مشد عباس: َبَچه این موها چی چیه بر خودت ُدُرست کردی ! 

َکّلت شده عین خونه َعکه )یه نوع کالغ(همین روزاست که اگر 
ُو تخم  بی حرکت جایی بیشینی یا کریما  بیان توش خوَنه بزارن 
گذاری کنن !حال چرا ِانقد عصبانی هستی ؟؟!! یکسره سرت تو 

گوشیه و ِهی زیر لب ُغرُغر میکنی ؟!!                                         
بچه  اسم  طرف  میگن  که  هست  نقل  عباس  باب  آخه  مملی: 
اش رو گذشت رستم وقتی بزرگ شد ویال وکوپالی به هم زد دیگه 
می ترسید صداش بزنه !!!شده مثل سرگذشت یه عده تو مملکت 
ما تو رسانه وصداوسیما و......با پول بیت المال بزرگشون میکنن 
که  میشه  برشون مشتبه  وامر  ندارن  البته خیلیاشون ظرفیتم  که 
تو  وراست  چپ  هی  زده  توپ  به  لنگ  تا  چهار  خبریه!!!یارو  آره 
مملکتم  همین  المال  بیت  از  برنامه  واون  برنامه  واین  صداوسیما 
چاق وفربه شده و از روی اشتباه کاری وندانم کاری عده ای که 

آباد خرابه شهریه!!! زیادی بش میدون دادن خیال کرده علی 
مشد عباس: حال  انقد نمیخواد جوش بیاری !!به گمانم االن 
بزارن رو سرت َجلدی)در گویش قمی یعنی سریع( اگریه کتری 

جوش بیاد.!! بوگو بیبینم چی چی شده.                                     
مملی: وقتی تو صداوسیمای مملکت ما که به همه مردم از تمام 
طبقات تعلق داره و یکسره یه عده خاص مطرح میشن و تو برنامه 
بابا   . همین  میشه  اش  نتیجه  میشن  ویژه  مهمان  مختلف  های 
چهارتا پدر ومادر شهیدم دعوت کن . چهار تا المپیادیم دعوت کن 
. جانباز مگه کم فداکاری کرده؟!! چهار تا چهره که تو ایام جنگ 
فرمانده لشکر بوده دعوت کن تا الگوی جوونهات  بشه . چهار تا 
کار آفرین . چن تا مخترع ومغز متفکر هی یکسره یه عده خاص 
مطرح بشن و فکر کنن واقعا خبریه!!یعنی فقط الگوی جونهای 
این مملکت وهنرمندان این مملکت اینا هستن!! خودشون برنامه 
رو دعوت  یه عده هم کیش  خودشون  و  بسازن وکارگردانی کنن 
کنن وتمام .نخبه های ما همینا هستند!!؟؟ طرف تو این سیستم 
بوده  سهیم  اغتشاشات  این  چقدرتو  که  بماند  حاال  شده  مطرح 
ورفته اون طرف وبه فیفا نامه داده که تیم ملی فوتبال کشور من 
هستی  چی  تو  یارو  بقول  آخه   !!! کنید  حذف  جهانی  جام  از  رو 
توکی...هستی؟!!؟؟؟!!!                                                                           مشد 
عباس : البته بت بگم مملی کار فقطم صداوسیما وبقول تو رسانه  
نیست ُ!!! .من که یه آدم بی سواُت وعامی هستم ایُن فهمیدم که 
یه عده در خیلی مسولیتها به همین درد دچارهسن!!فک میکنن 

که در آسمون وا شده وفقط اینا افتادن پایین!!!!
مملی: همینه باب عباس دقیقا همینه !! اگر طی چهل وچهار 
نمیفهمی  تو  و  هسُت  حالیم  من  وتوبدی  خوبم  من  هی  سال 
نمیکردن امروز این اوضاع وبضاعتمون نبود .این دسته میان سر 
خودشون  دسته  از  باید  ُرم  آبدارچی  تا  میان  اتوبوسی  همه  کار 
بزارن .چه خوب وچه بد، کار بلُد وکار نابلد  ، از اون دسته کامل 
بد هسن!!! حال خداروشکر  اونا  اینا خوبن  برن کنار. چون  باید 

ِبم. بزنم  برچسب  بخوان  نیستم که  ای  َگِل هیچ دسته  بنده 
مشد عباس: اگ بودی که االن این وضعیتت نبو که!!!

.تا  نداره  ارزش  انقد  دنیا  روزه  چهار  بهتر!!!  چه  البته  مملی: 
بایستی  همینه  اوضاع  باشه  سیستم  تو  صدایی  تک  که  زمانی 
بشه  استفاده  استعدادها  همه  از  تا  بگیره  شکل  قوی  احزاب 
وشایسته ساالری حاکم بشه نه اینی که االن هست !!آدمهای غیر 
وابسته وقوی بیان و شایستگان ساالر بشن االن اقال از صد پنجاه 
تا با اونجا فاصله داریم .طرف یه جا مسولیت میگیره ِفک میکنه 
دیگه هیچ کس نباید به ایشون تکلم کنه یا نقدش بکنه !!!عقل 
کل !!همین میشه که اقتصادمون این میشه میلیونر 6 سال پیش 
بدون هیچ زحمتی میشه میلیاردر امروزو کنار اون یه نفر ثروتمند 
از  بله !!! َچن روز پیش یکی   . صدها وهزارن فقیر درست میشه 
همین کسانی  که تو قم مسولیت دارن در اومده گفته تو این یک 
ساله اندازه هشت سال گذشته  توقم کار کردیم .بنده از همین جا 
به ایشون میگم برای شما متاسفم !!و به ایشون میگم همین حرفها 
به این روز انداخته جامعه مارو. شما کار کن نتیجه اش رو مردم 
میبینن نیاز نیست ما خوبیم اونا بد بودن بگی !! اونا کار نکردن 
نیست!!!  قبول  قابل  ادبیات  این  بگی  که  حقیقتم  اصال  بگی!!! 
چپ  واز  نیستم  مقابل  جناح  از  بنده  میکنم  تکرار  هم  باز  البته 
وراست بودُن واین حقه بازیها مبّری هستم و بسیاری بدبختیهای 
جامعه امروز رو نتیجه این کشمکشها میدونم.و  انشاالله که بعدا 
مفصل تر در مورد اوضاع قم ومردم آن که مغضوب دیروز ومظلوم 

امروز هستند  خواهم گفت.
قابلمه  اون  پاشو  شد  تموم  سخنرانیت  اگر  حال  مشدعباس: 

میره!! وضعف  غش  داره  دلمون  بخوریم  بیار  رو  اشکنه 

ر ـُ َتَلنگ » مجلسی« 

● استفاده از »بمب کثیف« نوعی سناریونویسی روسیه علیه اوکراین است   ●

پیروزی های تاکتیکی ای که با هماهنگی و همکاری با »محمدها« )بن سلمان و بن زاید( همراه شد و این دو با هم بر سر تصمیم افزایش تولید نفت به توافق رسیده اند. این تصمیم 
در آخرین نشست سازمان »اوپک پالس« و طی موضع واحدی از سوی ابوظبی و ریاض اتخاذ شد تا آمریکا و غرب با فشارهای بیشتری مواجه شوند. 

وبگاه »المیادین« 

● پوتین، از جذب متحدان آمریکا تا چینش نظم جدید درمنطقه   ●
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مدیرکل ورزش و جوانان قم:
تجهیز خانه های ورزش 

روستایی قم اولویت اداره کل 
ورزش و جوانان است

این  های  اولویت  از  گفت: یکی  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اداره کل تجهیز و راه اندازی خانه های ورزش روستایی برای توسعه 

است. جامعه  اقشار  همه  برای  ورزش 
ابراهیم سانی خانی اظهار داشت: برای تجهیز و راه اندازی هر خانه 
این  که  است  نیاز  مورد  هزینه  ریال  میلیون   ۲00 روستایی  ورزشی 

یابد. می  اختصاص  ورزشی  تجهیزات  تهیه  برای  صرفا  مبلغ 
خواهیم  کار  به  سیزدهم  دولت  در  را  خود  تالش  تمام  کرد:  بیان  وی 
و  شوند  تجهیز  امکانات  نظر  از  روستایی  ورزش  های  خانه  تا  بست 
راه  و  تجهیز  قم  استان  در  روستایی  ورزش  خانه  سه  جاری  هفته  در 

شد. اندازی 
وی سه روستای مورد اشاره را روستاهای طغرود و مهرآفرین از توابع 
کرد  عنوان  مرکزی  بخش  توابع  از  آباد  مومن  و  جعفرآباد  شهرستان 
 600 بر  بالغ  ای  هزینه  با  روستایی  ورزش  های  خانه  این  افزود:  و 

شدند. تجهیز  ریال  میلیون 
برنامه  از  روستایی  ورزش  های  خانه  تجهیز  شد:  یادآور  خانی  سانی 
های اداره کل ورزش و جوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی بود که 

یافت. پایان  بتازگی 
باید  تاکید کرد: در مورد طرح تجهیز خانه های ورزش روستایی  وی 
به این نکته توجه داشت که برای آن ها ساختمانی احداث نمی شود.
بدون  و  غیرفعال  های  مکان  از  باید  روستاها  در  داد:  ادامه  وی 
امکانات  از  جوانان  استفاده  برای  نسبی  مرمت  از  پس  استفاده 

برد. بهره  ورزشی 

مدیر شهرک صنعتی شکوهیه:
ظرفیت اشتغال برای ۲8 هزار 
نفر در شهرک صنعتی شکوهیه 

قم فراهم است
اشتغالزایی  ظرفیت  گفت:  قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک  مدیرعامل 
واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک صنعتی بر اساس پروانه های 
موضوع  این  که  است  نفر  هزار   ۲8 از  بیش  شده  صادر  بهره برداری 
و  تولید  زمینه  در  شکوهیه  صنعتی  شهرک  مهم  جایگاه  دهنده  نشان 

است. استان  اشتغال 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، نبی الله 
و  قم  استان  صنعتی  شهرک  بزرگترین  شکوهیه  داشت:  بیان  آمره ای 
به شمار می آید، مساحت  بزرگترین شهرک های صنعتی کشور  از  یکی 
از  که  است  هکتار   691 و  هزار  یک  اختیار  در  اراضی  نظر  از  شهرک 
بسترهای  یعنی  است  عملیاتی  فاز  هکتار   ۲6۵ و  یک هزار  میان  این 
الزم برای استقرار واحدهای صنعتی در آن وجود دارد و همچنین این 

می یابد. ادامه  روند 
فاز  در  شده  ایجاد  صنعتی  واحدهای  زمین  مساحت  افزود:  وی 
عملیاتی شهرک،  79۵ هکتار است، عمده این اراضی صنعتی واگذار 
شهریورماه  پایان  تا  قرارداد   681 و  یک هزار  آن  نتیجه  در  که  شده  

شده است. منعقد  امسال 
وی ادامه داد: از میان این قراردادها، یک هزار و 17۵ طرح صنعتی 

تبدیل شده است. واحد صنعتی  به  و  رسیده  به بهره برداری 
صنعتی  شهرک  در  تولیدی  فعالیت های  انواع  کرد:  تاکید  آمره ای 
شکوهیه قم جریان دارد و این شهرک به دلیل برخورداری از امکانات 
سرمایه  توجه  معرض  در  همواره  صنعتگران،   نیاز  مورد  زیرساختی 

دارد. قرار  اقتصادی  فعاالن  و  گذاران 
صنعتی  شهرک  زیرساختی،  امکانات  بر  عالوه  داشت:  بیان  وی 
عمده  به  و  گرفته  قرار  مناسبی  جغرافیایی  موقعیت  در  قم  شکوهیه 
مصرف  بازارهای  بزرگترین  همچنین  و  کشور  ارتباطی  راه های 

دارد. دسترسی  داخلی،  

خبـر
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مدیرکل گمرکات قم:

● ارزش صادرات قم امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر شد   ●
آمار  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل      ◄
شده  صادر  کاالهای  ارزش  می دهد  نشان 
تا  سال جاری  ابتدای  از  استان  گمرکات  از 
سال   مشابه  مدت  به  نسبت  مهرماه  پایان 

بود. همراه  درصدی   40 رشد  با  گذشته 
قم،  گمرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارزش  داشت:  بیان  دریکوندی  اسفندیار 
 191 مدت  این  در  قم  استان  صادرات 
ثبت  به  دالر   100 و  هزار   ۲99 و  میلیون 
رسید در حالی که این رقم در مدت مشابه 
سال قبل 1۳6 میلیون و ۲۳۳ هزار و ۳۵7 

بود. دالر 
سامانه های  از  استفاده  به  اشاره  با  وی 
به  بخشیدن  سرعت  برای  الکترونیکی 
فرآیند ارسال کاالهای صادراتی از گمرکات 
قالب  در  صادرات  میزان  این  افزود:  قم، 
چهار هزار و 8۲۳ اظهارنامه و به وزن ۲۲0 
صادر  هدف  کشورهای  به  ُتن   ۳40 و  هزار 

. شد

مدت  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
191 میلیون 498 هزار و 4۳8 دالر واردات 
اظهارنامه   817 و  یکهزار  تعداد  قالب  در 
صورت  ُتن   18۳ و  هزار   ۳8 وزن  به  و 

. ست گرفته ا
حجم  بیشترین  کرد:  تاکید  دریکوندی 
نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  را  قم  واردات 
تجهیزات  و  اولیه  مواد  همچنین  و  مردم 
تولیدی  واحدهای  در  استفاده  مورد 
واردات  دلیل  همین  به  می دهد،  تشکیل 
افزایش  کننده  کمک  نوعی  به  نیز  استان 
توسعه  نتیجه  در  و  صادرات  و  تولید  میزان 

است.  قم  در  اقتصادی  فعالیت های 
در  قم  گمرکات  که  این  به  اشاره  با  وی 
قابل  عملکرد  نیز  قاچاق  با  مقابله  زمینه 
تعداد  رابطه  درهمین  افزود:  دارد،  قبولی 
ارزش  به  قاچاق  به  مظنون  پرونده   ۵0۳
گمرکات  در  ریال  میلیون   86 و  هزار   9۵4

► شده است.    تشکیل  استان 

مجاز  میزان  گفت:  قم  گاز  شرکت  مدیرعامل      ◄
استانداردهای  در  گاز  رفتگی  هدر  شده  تعیین  و 
قم  در  عدد  این  که  شده  تعیین  درصد   ۲ کشوری 

است. درصد   ۲ از  کمتر 
انشعابات  خطرات  به  اشاره  با  خوش لهجه  مرتضی 
سایر  با  گاز  شبکه  اتصال  افزود:  گاز،  غیرمجاز 
و کمترین  است  متفاوت  آب  لوله کشی  مانند  مواردی 
به  منجر  می تواند  گاز،  لوله کشی  در  خطایی  و  نشتی 

شود. انفجار  همچون  ناپذیری  جبران  خسارات 
وی با بیان این که برقراری و استفاده از انشعابات 
مشمول  و  شده  تلقی  جرم  قانونی  لحاظ  به  غیرمجاز 
برقراری  از  توصیه کرد:  به شهروندان  مجازات است، 
اجتناب  غیرمجاز  گازی  انشعابات  از  استفاده  و 
می نمایند،  اقدام  کار  این  به   که  افرادی  زیرا  کنند؛ 

نمی کنند. رعایت  را  الزم  استانداردهای 
شده  تعیین  و  مجاز  میزان  گفت:  ادامه  در  وی 
درصد   ۲ کشوری  استانداردهای  در  گاز  رفتگی  هدر 
تعیین شده است که این عدد در قم به سبب فرهنگ 

است. درصد   ۲ از  کمتر  مردم،  مذهبی  روحیه  و 
ضریب  میزان  خصوص  در  همچنین  خوش لهجه 
نظر  از  استان  این  کرد:  بیان  قم،  در  گاز  نفوذ 

استان های  جزو  ملی،  استانداردهای  و  شاخص ها 
برای  گاز  نفوذ  ضریب  و  می شود  محسوب  سبز 
جمعیت شهری و روستایی قم به ترتیب 99.۵ درصد 

است. درصد   99.4 و 
دارای  روستاهای  قانون،  اساس  بر  وی،  گفته  به 
که  شوند  گازرسانی  باید  جمعیت  خانوار   ۲0 از  بیش 

در حال حاضر تنها یک روستای باالی ۲0 خانوار در 
استان قم وجود دارد که از نعمت گاز طبیعی محروم 

است.
ایستگاه  و  شبکه  طراحی  این که  بیان  با  وی 
محروم  خانوار   ۲0 باالی  روستای  تنها  به  گازرسانی 
کرد:  اضافه  است،  اقدام  دست  در  طبیعی  گاز  از 
دیگر  روستای  پنج  به  گازرسانی  اجرایی  عملیات 
برنامه ریزی شده  نیز  از گاز طبیعی استان قم  محروم 
آینده  ماه های  در  پیش رو  مشکالت  حل  از  پس  و 
تکمیل  آینده  سال  تا  امیدواریم  و  شد  خواهد  انجام 

. د شو
زمینه  در  قم  شهروندان  کرد:  تصریح  خوش لهجه 
را  مصرف  الگوی  کشور،  کل  نسبت  به  گاز  مصرف 
استانداردهای  به  نسبت  ولی  می کنند،  رعایت  بهتر 

است. باالتر  جهانی 
در  به ویژه  مصرف  الگوی  رعایت  بر  تاکید  با  وی 
فصل زمستان،  یادآور شد: دمای رفاه بین 18 تا ۲1 
منظور  به  باید  دما  این  که  است  سانتی گراد  درجه 
الگوی مصرف مدنظر قرار گیرد  و رعایت  بهینه سازی 
و  شوند  بهره مند  الهی  موهبت  این  از  کشور  تمام  تا 

► باشیم.    نداشته  کشور  در  گاز  قطعی 

از  اینکه  بیان  با  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل      ◄
مجموع 1۳۲ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن 
صالحیت  تایید  قطعی  طور  به  َتن  هزار   64 حدود 
دیگر  متقاضی  هزار   ۲0 تایید  ظرفیت  گفت:  شدند 

دارد. وجود  نیز 
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سوالی  به  پاسخ  در  صادقی  محمد  قم،  شهرسازی 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  وضعیت  آخرین  بر  مبنی 
جزء  مذکور  طرح  زمینه  در  استان   این  افزود:  قم  در 

می آید. شمار  به  پیشتاز  استان های 
با سرعت  این طرح  اجرای  داد: سرعت  ادامه  وی 
شده،  انجام  خوبی  اقدام های  می رود،  پیش  باالیی 
انجام  قم  در  نیز  کشور،  در  افتتاحیه ها  نخستین 

شده است.
180 واحد مسکونی  با بیان اینکه تاکنون  صادقی 
بهره برداری  به  استان  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در 
صورت  برنامه ریزی  طبق  کرد:  خاطرنشان  رسیده 
بار  یک  ماه  سه  هر  هستیم،  درصدد  گرفته، 
حاضر  حال  در  و  باشیم،  داشته  را  افتتاحیه ایی 
انقالب  مسکن  بنیاد  آن  پیمانکار  که  واحد   94 هم 

بهره برداری  به  دیگر  ماه  یک  تا  است،  اسالمی 
رسید. خواهد 

مدیرکل راه و شهرسازی استان یادآور شد: مطابق 
زمین های  در  تا  است  قرار  شده،  انجام  برنامه ریزی 
۵60 هکتاری شهرک پردیسان، بین ۳۲ هزار و ۵00 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  مسکونی  واحد  هزار   ۳۵ تا 
آینده  هفته  یک  تا  موضوع  این  که  شود  احداث 

می کند. پیدا  قطعیت 
در  استان  شده  ثبت نام  متقاضیان  مجموع  وی 
هزار   1۳۲ را  مسکن  ملی  نهضت  طرح  جامع  سامانه 
َتن ذکر کرد و افزود: در مرحله اول بیش از 6۳ هزار 
َتن واجد شرایط شناخته شدند، و این احتمال وجود 
صالحیت  تایید  هم  دیگر  متقاضی  هزار   ۲0 که  دارد 

شوند.
سوالی  به  پاسخ  در  قم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برای  شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت  پیرامون 
تعیین شده جهت پرداخت اقساط  و مبلغ  متقاضیان 
و  میلیارد  یک  طرح،  این  وام  رقم  ابتدا  گفت:  نیز 
صورت  پیگیری های  با  ولی  بود،  ریال  میلیون   ۵00
ریال  چهارمیلیارد  به  گرفتیم  که  مجوزهایی  و  گرفته، 

رقمی  و  کرد،  پیدا  افزایش  درصد   18 سود  نرخ  با 
 68 بین  هم  شود،  پرداخت  باید  قسط  هر  برای  که 

است. ریال  میلیون   70 تا  ریال  میلیون 
 

مبلغ  تعیین  کرد:  تاکید  همچنین  مسئول  این 
نیست،  استان  اختیار  در  وجه  هیچ  به  اقساط 
و  بررسی  اعتبار  و  پول  شورای  در  موضوع  این  بلکه 
تصویب می شود، و اگر در نرخ سود، مبلغ هر قسط، 
به  شود،  حاصل  تغییرهایی  مشارکت  دوره  همچنین 
اقدام  ابالغیه  اساس  بر  نیز  بانک ها  و  ابالغ،  بانک ها 

. می کنند
مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین در پاسخ 
به سوالی در مورد آخرین وضعیت طرح آزاد راه قم - 
گفت:  سلیمانی  شهید  به  موسوم  اراک   - سلفچگان 
در این طرح پیمانکار مشغول است، برخی مشکل ها 
پیگیری هایی  که  داشته،  وجود  اعتبار  تامین  در 

است. شده  انجام 
گذشته  سال  ماه  دی  سفر  در  کرد:  اضافه  وی 
به  سیزدهم  دولت  هیات  اعضای  و  جمهوری  رئیس 
آزادراه  این  اجرای  در  ملی  بانک  مشارکت  استان، 

و  استاندار  که  پیگیری هایی  با  رسید،  تصویب  به 
انجام  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
با  طرح  و  شود  رفع  مشکل  که  داریم  امید  دادند، 

کند. پیدا  ادامه  بیشتری  سرعت 
به  فاز  شکل  به  طرح  این  افزود:  ادامه  در  وی 
نخست  مرحله  در  هم  آن  اصلی  مشکل  و  است،  فاز 
وارد  سرمایه گذار  عنوان  به  ملی  بانک  اگر  اما  است، 
بهره برداری  به  ۲ سال دیگر می توانیم  تا  نهایتا  شود، 

. نیم برسا
راه  آزاد  طرح  اول  مرحله  فیزیکی  پیشرفت  وی 
شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  درصد   40 را  سلیمانی  شهید 
آن  اجرای  مدت  طول  به  بستگی  طرح  این  اعتبار 
دارد، و هم اکنون رقم دقیقی را نمی توان اعالم کرد.
صادقی در بخش پایانی سخنان در پاسخ به سوال 
ورودی  غیرهمسطح  تقاطع  طرح  با  رابطه  در  دیگری 
کرد:  بیان  نیز  کهک  بخش  توابع  از  ورجان  روستای 
زمان بندی  طبق  و  دارد،  خوبی  پیشرفت  طرح  این 
ولی  است،  ماهه   1۲ هم  آن  قرارداد  می رود،  جلو 
تا  بدهیم،  افزایش  را  کار  سرعت  هستیم،  این  دنبال 

► برسد.    بهره برداری  به  مدت  این  از  کمتر 

مدیرعامل شرکت گاز قم:

● هدررفت گاز در قم کمتر از ۲ درصد است    ●

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد؛

● ظرفیت تایید ۲۰ هزار متقاضی دیگر نهضت ملی مسکن در قم وجود دارد    ●

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  شرح 
خانم   14001144۳000۲0018۲0 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160۳۳000۲007699 شماره  رأی  1ـ 
رقیه یوسفی زادقمی فرزند علی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است بمساحت ۵7/10 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 10 فرعی از 196۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه از آقای محمد علی خوش اندام مالک رسمی در صفحه 1۳7 دفتر 1۵6.)م الف 14904 ( 
آقای   1۳991144۳000۲00۲871 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160۳۳000۲007744 شماره  رأی   -۲
بنا شده بمساحت 40  سید غالمرضا میرمحمدی فرزند سید رضی  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 19۵6/484 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از امامقلی کریمی و علی قنبری طی سند قطعی شماره 47481 مورخ 1۳۵9/4/1 

دفترخانه 6 قم.)م الف 1490۳( 
آقای   1۳991144۳000۲00۲87۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   140160۳۳000۲008678 شماره  رأی  ۳ـ 

سید غالمرضا میرمحمدی فرزند سید رضی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 84/0۵ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 18۳۲/116 اصلی بمیزان 41/80 مترمربع و پالک شماره فرعی 
نامه عادی و خریداری مع  ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  بمیزان 4۲/۲۵ مترمربع  از 18۳۲/117 اصلی 

الواسطه از حجت تجدد صفحه 141 و 1۳8 دفتر 447 .)م الف 1490۲( 
خانم   14011144۳000۲0006۳۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   140160۳۳000۲009۳7۵ شماره  رأی   -4
فهیمه شکوری چوکتو فرزند قوچعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است بمساحت 
48 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲17۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از مهدی شهبازی مالک رسمی به موجب سند قطعی 1۵81۳ – 1۳9۳/07/۲7 دفتر 70 قم.)م الف 

 )14901
آقای   14001144۳000۲001989 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160۳۳000۲009717 شماره  رأی   -۵
در  مترمربع   177 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  امیرعلی  فرزند  خانی  مهدی 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۵67/1۲1۲/۳007 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

 )14900 الف  ۳۵4.)م  دفتر   ۵۵1 آبادی صفحه  احمد مصدق جالل  از  الواسطه  مع  خریداری 

آقای   14011144۳000۲000660 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160۳۳000۲009716 شماره  رأی   -6
در  مترمربع   106/1۵ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  باقر  فرزند  شجاع  عباس 
قسمتی از  پالک شماره فرعی از ۲۵67/1۲1۲/۳007 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

الف 14899(  آبادی صفحه ۵۵1 دفتر ۳۵4.)م  از احمد مصدق جالل  الواسطه  خریداری مع 
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم 

به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
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