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و  به مشکالت  قم  رئیس شورای اسالمی شهر      ◄
نیز  شهرداری ها  پایدار  درآمدهای  قانون  ضعف  نقاط 
وضعیت  استان ها  عالی  شورای  گفت:  و  کرد  اشاره 
در  و  کند  عمل  فعال  نمی تواند  و  داشته  خاصی 
نماینده  تنها  و  کرده  دخالت  نمی توانند  کالن شهرها 
شهر  یک  عضو  است  ممکن  نماینده  و  می فرستند 
کافی  اشراف  کالن شهرها  مسائل  به  و  باشد  کوچک 

باشد. نداشته 
جلسه  نهمین  و  پنجاه  در  اسالمی  حسین  دکتر 
سالن  در  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
برگزار  شهر  شورای  باکری  شهید  ساختمان  جلسات 
شد، با اشاره به اتفاقات و مناسبات این روزهای کشور 
بیش  از  بیش  بصیرت  و  آگاهی  امروز  داشت:  اظهار 

است. دشمن  حقیقی  شناخت  روز  و  بوده  نیاز 
روز شهادت حسین فهمیده، شهید  یادآوری  با  وی 
نوجوان دفاع مقدس افزود: به قول رهبر کبیر انقالب، 
شهید  آگاهی  و  بصیرت  با  که  است  نوجوانی  ما  رهبر 

را می گیرد. و لقب رهبری  می شود 

تسخیر  سالروز  به  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
همه  به  امروز  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  جاسوسی  النه 
ثابت شده است که سفارت خانه بعضی از کشورها تنها 
و  ناآرامی ها  این  در  و  می دهد  انجام  را  جاسوسی  کار 

دیدیم. به روشنی  را  آن ها  نقش  اغتشاشات 

حادثه  در  هم وطنان  از  جمعی  شهادت  وی 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  شاه چراغ  حرم  تروریستی 
حرکت  این  مسئولیت  بالفاصله  داعش  کرد:  ابراز 
کرد  درخواست  اینترنشنال  و  پذیرفت  را  انسانی  ضد 
ایران نیز مانند سودان و یمن شود و این نشان دهنده 
باید مردم  و  ایران است  با  این کشورها  دشمنی آشکار 

کنند. پیدا  یقین  و  بصیرت  موضوع  این  به  نسبت 
اسالمی ادامه داد: امروز گول خورده های شبکه ها و 
افراد خارج از کشور که شعار “زن، زندگی و آزادی” سر 
قاسم  شهید  سردار  قطع شده  دست  از  باید  می دهند 
مقابل  در  آن ها  تعداد  بدانند  و  کنند  حیا  سلیمانی 

کوتاه است. دوران  این  و  بوده  اندک  نظام  طرفداران 
یادآور  دوباره  را  ایران  برای  دشمن  نقشه  دو  وی 
به  ایران  تبدیل  و  ناامنی  ایجاد  کرد:  اضافه  و  شد 
ایران  برای  دشمنان  که  بوده  نقشه ای  سودان  و  یمن 
کشیده اند و باید بدانند ما اجازه نمی دهیم این اتفاق 

بخورد. رقم  اسالمی  ایران  برای 
رئیس شورای اسالمی شهر قم در ادامه دیدار مردم 

قم و جمعی از مدیران شهری با مقام معظم رهبری را 
قیام  شهر  را  قم  شهر  آقا  حضرت  کرد:  بیان  و  مطرح 
قم  مردم  که  همان طور  و  دانستند  قیام  اقامه  شهر  و 
امروز  نیز  ما  کردند  درک   ۴۲ سال  در  را  امام  سخنان 
باید بفهمیم منظور رهبری از شهر اقامه قیام چیست.
قانون  ضعف  نقاط  و  مشکالت  به  پایان  در  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  شهرداری ها  پایدار  درآمدهای 
و  داشته  خاصی  وضعیت  استان ها  عالی  شورای 
نمی توانند  کالن شهرها  و  کند  عمل  فعال  نمی تواند 
نماینده  و  می فرستند  نماینده  تنها  و  کرده  دخالت 
مسائل  به  و  باشد  کوچک  شهر  یک  عضو  است  ممکن 

باشد. نداشته  کافی  اشراف  کالن شهرها 
درآمدهای  روی  بر  باید  کرد:  اضافه  اسالمی 
در  تا  کارکنیم  ضرایب  و  عوارض  از  استفاده  و  پایدار 
شورای  و  نمایندگان  با  و  نکنیم  پیدا  مشکلی  بودجه 
به  قانون  تا  گذاشته  کارشناسی  جلسات  استان ها 
تمرکززدایی  که  اصلی  سیاست  و  برسد  الزم  پختگی 

► اجرا شود.      بوده 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای      ◄
فرسوده  بافت  محدوده  بازآفرینی  قم  شهر  اسالمی 
مرکز شهر را به عنوان مهم ترین مطالبه مدیریت شهری 
نشان  صادرشده  پروانه های  آمار  گفت:  و  کرد  مطرح 
در  بنا  تجدید  یا  احداث  به  اقبالی  هیچ  مردم  می دهد 
این محدوده ندارند و باید مشوق هایی برای آن تعریف 

شود.
رسمی  جلسه  نهمین  و  پنجاه  در  امراللهی  روح الله 
و علنی شورای اسالمی شهر قم که در سالن جلسات 
با  شد،  برگزار  شهر  شورای  باکری  شهید  ساختمان 
اظهار  شهر  مرکز  فرسوده  بافت  مشکالت  به  اشاره 

بازآفرینی  بر  قم  در  شهری  مدیریت  امروز  داشت: 
شهر  بخش  مهم ترین  به عنوان  فرسوده  بافت  محدوده 

دارد. اصرار  قم 
وی یکی از مشکالت بافت فرسوده را عدم دسترسی 
هر  صورت  در  افزود:  و  دانست  امدادی  خودروهای 
مسدود  بافت  به  منتهی  تمام مسیرهای  ریزش  و  اتفاق 
شده و شهر را ازنظر امدادرسانی دچار مشکل و بحران 

می کند.
شورای  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر قم تأکید کرد: شهرداری و اداره کل راه 
فرسوده  بافت  بازآفرینی  موضوع  به  باید  شهرسازی  و 

ورود کرده و شورا به صورت جدی این موضوع را مطالبه 
می کند.

محدوده  در  پروانه  صدور  به  مربوط  گزارش  وی 
آمار  کرد:  اضافه  و  قرارداد  موردتوجه  را  فرسوده  بافت 
پروانه های صادرشده نشان می دهد مردم هیچ اقبالی 
باید  و  ندارند  محدوده  این  در  بنا  تجدید  یا  احداث  به 

شود. تعریف  آن  برای  مشوق های 
ارائه شده  طرح های  به  باید  داد:  ادامه  امراللهی 
ماده  کمیسیون  در  شهر  شورای  و  شهرداری  طرف  از 
آینده  روز   ۵ تا  نیز  شهرداری  و  شود  نگاه  اجرایی تر   ۵
► کند.      ارائه  شهر  شورای  به  عملیاتی  الیحه ای 

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی      ◄
شهر قم با تأکید بر سرعت بخشی بر اجرای 
قم  شهر  پنج  منطقه  عمرانی  پروژه های 
زیادی  محرومیت های  منطقه  این  گفت: 
پروژه های  اجرای  در  تسریع  با  که  دارد 
این  از  بخشی  شوارع  اصالح  و  عمرانی 

می کند. پیدا  کاهش  محرومیت ها 
نهمین  و  پنجاه  در  نیازمند  نرجس 
جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر 
شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در  که  قم 
اشاره  با  شد،  برگزار  شهر  شورای  باکری 

جمکران  منطقه  شوارع  اصالح  اهمیت  به 
اظهار داشت: جمکران قطب گردشگری و 
و  بوده  مطهر  حرم  از  بعد  قم  شهر  زیارتی 
باید در طرح های خود تا ۵۰ سال آینده را 

کنیم. پیش بینی 
وی با تأکید بر سرعت بخشی بر اجرای 
این  افزود:  پنج  منطقه  عمرانی  پروژه های 
با  که  دارد  زیادی  محرومیت های  منطقه 
و  عمرانی  پروژه های  اجرای  در  تسریع 
محرومیت ها  این  از  بخشی  شوارع  اصالح 

می کند. پیدا  کاهش 

اسالمی شهر  عضو هیئت رئیسه شورای 
یکی  را  پنج  منطقه  ترافیک  ساماندهی  قم 

از اولویت های مهم مدیریت شهری دانست 
زائر  میلیون   ۲۰ ساالنه  تردد  شد:  یادآور  و 

ترافیک  حوزه  در  جامع  مدیریت  نیازمند 
اجرایی  شوارع  اصالح  طرح  باید  و  بوده 

شود.
شورای  خانواده  و  بانوان  کمیته  رئیس 
اسالمی شهر قم به لزوم تغییر کاربری ۴۰ 
هکتار فضای سبز این منطقه نیز اشاره کرد 
فضای  هکتار   ۴۰ کاربری  تغییر  گفت:  و 
اجرای  برای  منابع  تأمین  بر  عالوه  سبز 
آزادسازی  باعث  شهرداری  طرح های 
این  محرومیت های  رفع  و  مردم  امالک 

► می شود.      نیز  منطقه 
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بی توجهی به مصوبه دولت 
پیرامون ویالسازی در "طرح 

نهضت ملی مسکن" 

اینچین  مردم  گفت!؟  باید  زبانی  چه  با  گفت:  پردیسان  جمعه  امام 
ظاهرا  کرد.  نخواهند  تحمل  را  مصوبات  به  کجی  دهن  و  عملکرد 
شما  برای  که  خانه  گرنه  و  است  کار  همین  در  عده ای  یک  منافع 
می گوید  هم  او  میسازید،  دارید  ای  عده  یک  برای  شما  نیست، 
می روید  را  راهی  می تواند.چرا  نه  و  میخواهد  نه  نمیخواهد،  آپارتمان 

است؟. بی نتیجه  می دانید  که 
جمعه  امام  حامدی  والمسلمین  االسالم  حجت  فارس،  گزارش  به 
خصوص  در  دولت  مصوبه  به  توجهی  بی  از  انتقاد  با  پردیسان 
در  که  ای  مصوبه  در  گفت:  مسکن،  ملی  نهضت  طرح  در  ویالسازی 
آمده  رسیده  تصویب  به  وزیر  معاون  و  جمهور  رئیس  نماینده  حضور 
است که اقدام الزم برای تغییر ۵۶۰ هکتاری به واحدهای یک طبقه 

شود. انجام  باید  ماه  یک  مدت  ظرف 
رفت،  نخواهیم  سازی  آپارتمان  بار  زیر  ما  اینجا  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: هنوز با همان فرمول قبلی دارند بیت المال را هزینه می کنند 

روند. می  پیش  قبلی  ریل  همان  روی  و 
مردم  گفت!؟  باید  زبانی  چه  با  داشت:  بیان  پردیسان  جمعه  امام 
کرد.  نخواهند  تحمل  را  مصوبات  به  کجی  دهن  و  عملکرد  اینچین 
برای  که  خانه  گرنه  و  است  کار  همین  در  عده ای  یک  منافع  ظاهرا 
می گوید  هم  او  میسازید،  دارید  ای  عده  یک  برای  شما  نیست،  شما 
می روید  را  راهی  می تواند.چرا  نه  و  میخواهد  نه  نمیخواهد،  آپارتمان 

است؟. بی نتیجه  می دانید  که 
شد.  تصویب  ویالیی  مردم  پافشاری  با  مناطق  برخی  در  گفت:  وی 
از  آپارتمانی ها  برخی  اما  شدند.  ساکن  و  ساختند  را  خانه ها  مردم 
خودشان  بدهند،  مردم  به  رایگان  زمین  اند،  نیامده  باالتر  خاک 
مرحله ای  صورت  به  را  خود  خانه  و  کنند  مدیریت  می توانند 
اینچنین  مشکالت  شاهد  ما  بیایند.  در  گرفتاری  این  از  و  بسازند 
آپارتمان  میگوییم  وقتی  هستیم،  سازی(  مسکن سازی)آپارتمان 

است. مشکالت  این  بخاطر  نه،  سازی 
توانند  می  خودشان  بدهند،  مردم  به  رایگان  زمین  افزود:  حامدی 
این  از  و  بسازند  مرحله ای  صورت  به  را  خود  خانه  و  کنند  مدیریت 
این  والیی  و  انقالبی  نمایندگان  و  استاندار  از  بیایند  در  گرفتاری 

بگیرند. را  آپارتمان سازی  برنامه  جلوی  که  داریم  را  درخواست 

مدیر منطقه پنج شهرداری خبر داد:
آزادسازی بیش از 252 هزار 

متر از اراضی مردم در اصالح 
شوارع جمکران

مدیر منطقه پنج شهرداری قم از آزادسازی ۲۵۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع 
از اراضی مردم در طرح جدید شوارع جمکران خبر داد و گفت: تملک 
 ۲ از  بیش  جدید  طرح  و  بود  پیچیده  و  مشکل  بسیار  قدیم  طرح  در 
در  که می تواند  دارد  آورده  برای شهرداری  تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار 

شود. هزینه  شهر  دیگر  طرح های 
در  قراچورلوی  زین العابدین  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  که  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  نهمین  و  پنجاه 
سالن جلسات ساختمان شهید باکری شورای شهر برگزار شد، با تأکید 
تطبیق  داشت:  اظهار  جمکران  منطقه  در  مردم  مطالبه  به  توجه  بر 
شوارع و رینگ دوم جمکران بر اساس مطالبه مردم و توسعه این منطقه 

است. انجام شده 
در  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه  را  قبلی  و مشکالت طرح  وی چالش ها 
طرح قبلی در اجرا، مشکالت فراوانی وجود داشت که امکان اجرایی 
باعث  و  نبود  مردم  برای  نه  و  شهرداری  و  منطقه  برای  نه  آن  شدن 

می شد. تکلیف  تعیین  باید  و  شده  زیادی  نارضایتی 
کمیسیون  در  جدید  طرح  تصویب  از  قم  شهرداری  پنج  منطقه  مدیر 
ماده ۵ و شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داد و تصریح کرد: در 
تندرو،  با الین  و  پیداکرده  به ۵۵ متر کاهش  طرح جدید شارع اصلی 

است. طراحی شده  پیاده رو  و  پارک  کندرو، 
اراضی در طرح  از  آزادسازی حدود ۲۵۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع  از  وی 
پیچیده  و  بسیار مشکل  قدیم  در طرح  تملک  و گفت:  داد  جدید خبر 
بوده و طرح جدید بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری 

آورده دارد که می تواند در طرح های دیگر شهر هزینه کند.
تغییر  باید  کرد:  تأکید  و  دانست  منابع  نیازمند  را  توسعه  پایان  در  وی 
کاربری ۴۰ هکتار فضای سبز محدوده اطراف بلوار پیامبر اعظم)ص( 
منابع  به  شهرداری  نیاز  بر  عالوه  زیرا  شود،  مشخص  سریع تر  چه  هر 
این محدوده مالکان زیادی داشته و این شرایط نارضایتی زیادی ایجاد 

تأمین می شود. مردم  آسایش  کاربری  تغییر  با  درحالی که  است  کرده 

انتقاد اعضای شورای شهر قم از قانون جدید درآمد پایدار شهرداری ها؛خبـر

● ایجاد چالش های بزرگ در مدیریت شهری   ●
جلسه  نهمین  و  پنجاه  شهرنیوز،  گزارش  به      ◄
رسمی و علنی شورای شهر قم با حضور دکتر اسالمی 
دکتر  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  دیگر  و  رئیس 
در  شهری  مدیران  و  معاونان  و  شهردار  نژاد  سقاییان 
شهر  شورای  باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن 

شد. برگزار 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  اسالمی  حسین 
زمان  داشت:  اظهار  اخیر  اغتشاشات  محکومیت  با 
و  بسیج  و  رسیده  پایان  به  اغتشاشگران  با  مماشات 
خواهند  خفه  نطفه  در  را  فتنه ای  هر  انتظامی  نیروی 

کرد.
لزوم بازنگری قانون درآمد پایدار شهرداری ها

شهردار  نژاد  سقاییان  مرتضی  سید  دکتر  سپس 
و  ضعیف  را  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون  نیز  قم 
چنانچه  کرد:  تأکید  و  دانست  بسیاری  نواقص  دارای 
به  شهر  مدیریت  و  درآمدی  حوزه  در  شهرداری ها 
مشکلی برخورد کنند تأثیر مستقیم بر روی سفره مردم 

داشت. خواهد 
جلسات  برگزاری  و  کارشناسان  نظر  به  توجه  وی 
کالن شهرها را یادآور شد و گفت: متأسفانه در تصویب 
کارشناسان  شهرداری ها  درآمدهای  جدید  قانون 
بررسی  تخصصی  به صورت  مسائل  و  نداشته  حضور 

است. نشده 
وی کرد و افزود: تا زمانی که در جهت دولتی کردن 
حرکت  شوراها  اختیارات  کردن  کم  و  شهرداری ها 
به  را  خود  نگاه  باید  و  حل نشده  مشکالت  می کنیم، 

دهیم. تغییر  شهری  مدیریت 
شهرداری ها  درآمدهای  قانون  تصویب  قم  شهردار 
قانون  این  گفت:  و  قرارداد  موردتوجه  را  مجلس  در 
نگاهی  داشتیم  انتظار  که  تصویب شده  مجلسی  در 
داشته  شهری  مدیریت  به  کارشناسانه تر  و  واقع بینانه 

باشد.

غیر  را  استان ها  عالی  شورای  ساختار  وی 
ابراز کرد: بدنه شورای عالی  و  کارشناسی دانست 
کالن شهرها  جلسه  و  بوده  سیاسی  استان ها 
با  ما  امروز  و  است  ازدست داده  را  خود  خاصیت 
از طرف دولت مواجه هستیم که خواستار  نامه ای 
است. دولت  به  شهرداری  طرف  از  خدمات  ارائه 

فعالیت  حوزه  یادآوری  با  نژاد  سقاییان  دکتر 
اجمالی  نگاه  یک  با  حتی  کرد:  تصریح  شهرداری ها 

عمرانی،  فرهنگی،  تمام  کارهای  ببینم  می توانیم  هم 
شهرداری ها  توسط  شهرها  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
انجام است و هنوز  بدون هیچ حمایت دولتی در حال 
می رود. حمایت  توقع  شهرداری  از  کمکی  هیچ  بدون 
در  کارشناسان  حذف  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
مربوط  مسائل  باید  کرد:  خاطرنشان  تصمیم گیری ها 
کالن شهرها  جلسات  در  شوراها  و  شهرداری ها  به 

شود. بازبینی  و  بررسی  تخصصی  به صورت 
 ۵ دربرگیرنده  تنها  را  جدید  قانون  قم  شهردار 
گفت:  و  کرد  عنوان  شهرداری ها  هزینه های  از  درصد 
می کند،  حذف  را  شهرداری ها  درآمدی  منابع  دولت 
بوده  دولت  خود  به  مربوط  که  درآمدهایی  درحالی که 
افزایش  و  کرده  گران  هرروز  را  گاز  و  برق  و  آب  مانند 

می دهد.
ایجاد چالش های بزرگ در مدیریت شهری با این 

مصوبه
اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
جدید  قانون  تصویب  به  نسبت  انتقاد  با  نیز  قم  شهر 
درآمدهای پایدار شهرداری ها اظهار داشت: متأسفانه 
مدیریت  حوزه  در  را  مردم  و  شهر  منافع  قانون  این 
مشکالت  دچار  را  شهرداری ها  و  نکرده  تأمین  شهری 

می کند. مالی 

ورود  عدم  از  تأسف  ابراز  با  صابری  حسین 
به  افزود:  قانون  این  تصویب  درروند  شهرداری ها 
علت عدم ورود شهرداری ها و کارشناسان درروند 
و  ضعف  نقاط  به  توجه  بدون  قانون  این  تصویب 
و  تصویب شده  مجلس  در  قانون  این  مشکالت، 
نداشته اند. آن  به  نسبت  روشنی  دید  نمایندگان 

اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
شهر قم تصریح کرد: اتفاق بدتر طرح جدید آن است 
قانون  این  با  و حتی  قرار داشته  که در مرحله تصویب 
با این مشکالت  پر از مشکل نیز تناقض دارد که نباید 

شود. تصویب 
در  بزرگ  چالش های  ایجاد  بر  دوباره  تأکید  با  وی 
و  شهرداری ها  باید  کرد:  خاطرنشان  شهری  مدیریت 
ضعف  نقاط  و  کرده  ورود  موضوع  این  به  کارشناسان 
برطرف کنند. را  و طرح در حال تصویب  قانون جدید 

نفع  به  بیشتر  پایدار  درآمدهای  جدید  قانون 
است شهرداری ها  تا  دولت 

نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو  اخوان  مجید 

پایدار  درآمدهای  قانون  ضعف  نقاط  به  اشاره  با 
مدیریت  نگرانی  امروز  داشت:  اظهار  شهرداری ها 
بیشتر  نیز  قانون  این  تصویب  از  قبل  زمان  از  شهری 

و  شهر  شوراهای  پیش  جدی  چالش های  و  شده 
است. قرارگرفته  شهرداری 

موردنقد  را  استان ها  عالی  شورای  عملکرد  وی 
قرارداد و افزود: شورای عالی استان ها نه در تصویب، 
آیین نامه ها  تدوین  مرحله  در  نه  و  تصویب  روند  در  نه 
در  و  ندارد  را  شهرداری  از  حمایت  برای  کافی  بلوغ 

می کنند. حرکت  مجلس  و  دولت  اهداف  جهت 
عضو شورای اسالمی شهر قم یکسان سازی عوارض 
قانون  این  نقاط ضعف  از  را یکی  شهرها در کل کشور 
یک  برای  واحد  لیست  انتشار  کرد:  ابراز  و  دانست 
نشان دهنده  کالن شهر  یک  و  خانواری   ۲۰ روستایی 
از  بوده و حتی بسیاری  این حوزه  عدم کارشناسی در 
در  نیز  تراکم  بر  عوارض  مانند  درآمدزا  و  مهم  عوارض 

می شود. حذف  قانون  این 
وی حذف نیمی از عناوین عوارض در قانون جدید 
این که  بهانه  به  کرد:  تصریح  و  خواند  نگران کننده  را 
کرده اند،  تعیین  نامناسب  عوارض  شهرها  از  بعضی 
مشکل  دچار  را  کالن شهرها  به خصوص  کشور  تمام 
می کنند و حتی اگر شوراها و شهرداری ها هم بخواهند 

می شوند. روبه رو  مجازات  با  دهند  انجام  کاری 
بودجه  بر  را  جدید  قانون  تصویب  تأثیر  اخوان، 
تعیین  کرد:  خاطرنشان  و  ارزیابی  منفی  شهرداری ها 
سال  در  دولت  که  معامالتی  ارزش  مبنای  بر  عوارض 

ما  که  تخفیف  ۸۴ درصد  یعنی  ۱۴۰۱ مشخص کرده، 
کارشناسی  با  باید  و  می کند  زیادی  مشکالت  دچار  را 
مشکالت  این  برای   ۶۴ ماده  از  استفاده  و  دقیق 

کنیم. پیدا  راه حلی 

قانون  این  نقاط ضعف  تا رفع  تأکید کرد:  اخوان 
قانون  تا  شود  تفویض  شوراها  به  عوارض  باید 
حضور  با  باید  شورا  در  و  برسد  الزم  پختگی  به 
راهکارهای   ۱۴۰۲ بودجه  برای  کارشناسان 
درآمدی جدید تعریف شود و این موضوع به صورت 

شود. پیگیری  جدی 

تنها  پایان  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
درصد  نیم  و   ۲ افزایش  را  جدید  قانون  قوت  نقطه 
عوارض عنوان کرد و گفت: در ماده یک نیز منت سر 
ابزاری  هر  از  می توانند  که  گذاشته شده  شهرداری ها 
تا  ما  درحالی که  کنند،  استفاده  درآمد  کسب  برای 
امروز هم شورای سرمایه گذاری با عمر ۷ ساله داشتیم 
ماده  در  و حتی  نیفتاده  اتفاق خاصی  اختیار  این  با  و 

کرده اند. محدود  نیز  را  موضوع  همین   ۱۳
اعتراض  نامه فرمانداری در  ادامه جلسه  سپس در 
با  قم  شهر  اسالمی  شورای   ۵۶۷۰ شماره  مصوبه  به 
نوسازی  جهت  شهرسازی  کمیسیون  طرح  موضوع 
گرفت  قرار  موردبررسی  قدیمی  و  فرسوده  بافت های 
رفع  بازنگری  برای  الیحه  شکلی  مشکل  تأیید  با  و 

► شد.   تصویب  اعتراض 

● انتقاد رئیس شورای شهر قم از عملکرد غیرکارشناسی شورای عالی استان ها   ●

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم:

● مردم اقبالی برای احداث و تجدید بنا در محدوده بافت فرسوده ندارند   ●

نیازمند، عضو شورای شهر قم تاکید کرد:

● ضرورت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی منطقه 5   ●
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دهناد، عضوشورای شهر قم تاکید کرد:
همت مدیریت استان و شهر 
برای توسعه منطقه جمکران

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم پتانسیل 
منطقه جمکران برای تبدیل به هاب حمل ونقل مسافری را مطرح کرد 
سیر  سریع  خط  عبور  شهری،  قطار  و  مترو  ایستگاه  باوجود  گفت:  و 
تهران اصفهان و ساخت پارکینگ، این منطقه پتانسیل تبدیل شدن به 

یک هاب حمل ونقل مسافری را دارد.
رسمی  و  علنی  جلسه  نهمین  و  پنجاه  در  دهناد  محمدحسین  سید 
شورای اسالمی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری 
مشکالت  دقیق  و  درست  بررسی  بر  تأکید  با  شد،  برگزار  شهر  شورای 
تعریف طرح های  و  در مطالعات  باید  اظهار داشت:  محدوده جمکران 
از  را  جمکران  مقدس  مسجد  محوریت  با  جمکران  منطقه  توسعه ای 

ببینیم. مستقل  به صورت  را  دو  این  و  کرده  جدا  جمکران  محله 
راه ها  و  شوارع  اصالح  را  پنج  منطقه  توسعه  برای  گام  نخستین  وی 
برنامه  شوارع  تملک  و  سبز  فضای  توسعه  برای  باید  افزود:  و  برشمرد 
جامعی داشته باشیم و در اجرای طرح ها ظرفیت ها و پتانسیل منطقه 

شود. برنامه ریزی  و  دیده شده  به خوبی 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر قم پتانسیل 
مطرح  را  مسافری  حمل ونقل  هاب  به  تبدیل  برای  را  جمکران  منطقه 
سریع  خط  عبور  شهری،  قطار  و  مترو  ایستگاه  باوجود  گفت:  و  کرد 
پتانسیل  منطقه  این  پارکینگ،  ساخت  و  اصفهان  تهران-قم-  سیر 

دارد. را  مسافری  حمل ونقل  هاب  یک  به  تبدیل شدن 
اراضی  توسعه  بر  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و  دولت  سیاست  به  وی 
اصل  طرح ها  اجرای  در  باید  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  منطقه  این  در 
توسعه منطقه  برای  و طرح جامعی  را رعایت کرده  یکپارچگی طرح ها 

ببریم. منطقه  از  را  بهره  حداکثر  بتوانیم  تا  کنیم  تهیه 

میزبانی ویژه از هزار و 5۳0 گردشگر خارجی طی مهرماه در حرم قم

بیشتر گردشگران اسپانیایی و 
آمریکایی بودند

به حضور  با اشاره  بانوی کرامت  بین الملل حرم مطهر  امور  اداره  رئیس 
 ۵۳۰ و  هزار  از  ویژه  میزبانی  و  قم  حرم  در  بین المللی  گردشگر  هزاران 
به ۳۹ کشور اختصاص  این گردشگران  از آن ها طی مهرماه گفت:  نفر 
داشتند و به ترتیب اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، لهستان و آلمان بیشترین آمار 

به خود اختصاص می دهند. را 
ثریااردکانی  کمال  بیت،  اهل  کریمه  آستان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بین  گردشگر   ۵۳۰ و  هزار  از  بیش  حضور   ۱۴۰۱ مهرماه  در  اظهاکرد: 

است. رسیده  ثبت  به  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  در  المللی 
وی با بیان اینکه این گردشگران از ۳۹ کشور بوده اند، افزود: ۵ کشوری 
آمریکا،  اسپانیا،  ترتیب  به  داشتند  مهرماه  در  را  گردشگر  بیشترین  که 

ایتالیا، لهستان و آلمان است.
ادامه  بین الملل آستان حضرت فاطمه معصومه)س(،  امور  اداره  رئیس 
داد: در مجموع اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت در مهرماه 
سال جاری میزبان حدود ۱۹۰ گروه گردشگری بین المللی بوده است.

تورهای  توسط  که  خارجی  گردشگران  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری یا به صورت انفرادی وارد حرم قم می شوند به اداره امور بین 
الملل حرم مطهر مراجعه نمی کنند، ابراز کرد: این آمار مربوط به گروه 
کارشناس  همراهی  برای  مطهر  حرم  به  ورود  محض  به  که  است  هایی 
به ثبت می رسد. این اداره مراجعه می کنند و اطالعاتشان  به  زباندان 

خبـر ● شکوهیه قطب صنعت قم در قلب ایران  ●
قلب  و  در مرکز  گرفتن  قرار  و  جغرافیایی  دلیل موقعیت  به  که  است  استان  این  در  تولیدی  و  فعالیت های صنعتی  انجام  کانون  قم مهمترین  شهرک صنعتی شکوهیه 

هستند. آن  در  اقتصادی  فعالیت  به  عالقه مند  سرمایه گذاران  و  صنعتگران  از  بسیاری  کشور، 
صنعتی  شهرک  جنابان:  محمد      ◄
دارا  جمله  از  مختلف  دالیل  به  شکوهیه 
بودن زیرساخت های مورد نیاز برای انجام 
دسترسی  صنعتی،  متنوع  فعالیت های 
ارتباطی  راه های  مهمترین  به  آسان 
بازارهای  عمده  و  ایران  نقاط  سایر  با 
نزدیکی  همچنین  و  کشور  داخل  مصرف 
برای  مناسبی  گزینه  همواره  پایتخت،  به 
فعالیت های  راه اندازی  و  گذاری  سرمایه 

است. تولیدی  و  صنعتی 
از  بخشی  تنها  که  فوق  ویژگی های 
شکوهیه  صنعتی  شهرک  ظرفیت های 
اقتصادی  فعالیت های  توسعه  برای 
تا  شده  موجب  است،  قم  استان  در 
پرمتقاضی ترین  از  یکی  به  شهرک  این 
دریافت  برای  ایران  صنعتی  شهرک های 
شود  تبدیل  تولیدی  واحد  ایجاد  و  زمین 
که  پیش رفته است  جایی  تا  روند  این  و 
شهرک های  شرکت  مدیرعامل  اکنون 
تقاضای  افزایش  دلیل  به  استان  صنعتی 
زمین های  عرضه  مقابل  در  زمین  دریافت 
طرح های  اولویت بندی  از  واگذاری  قابل 
شهرک   در  زمین  تخصیص  برای  صنعتی 
می آورد. میان  به  سخن  شکوهیه  صنعتی 
فعاالن  قم،  استان  مسئوالن  امروز 
به  همگی  تولیدکنندگان  و  اقتصادی 
شکوهیه  صنعتی  شهرک   ظرفیت های 
تولید محصوالت مورد  افزایش سطح  برای 
جوانان،  برای  اشتغالزایی  کشور،  نیاز 
توسط  شده  تولید  کاالهای  صادرات 
شهرک  این  در  مستقر  صنعتی  واحدهای 
گاهی  آ این طریق  از  ارزی  درآمد  و کسب 
بر اساس  دارند و به همین دلیل است که 
فازهای  ایجاد  سرزمین  آمایش  سند 
استقرار  اولویت  با  شهرک  این  توسعه 
مطابق  و  کم آب بر  پیشرفته،  پاک،  صنایع 
ظرفیت های زیست محیطی استان قم در 

گرفته است. قرار  کار  دستور 
صنعتی  شهرک  بزرگترین  شکوهیه 

است قم  استان 
برای  ایرنا  خبرگزاری  رابطه  همین  در 
صنعتی  شهرک  ظرفیت های  بهتر  شناخت 
دستگاه های  مسئوالن  با  شکوهیه 
پرداخت،  گفتگو  به  بخش  این  در  متولی 
قم  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
درخواست  عمده  گفت:  خصوص  این  در 
واحدهای  ایجاد  برای  سرمایه گذاران 
صنعتی  شهرک  به  مربوط  قم  در  صنعتی 
شهرک  این  که  چرا  است،  شکوهیه  
موقعیت  همچون  مختلف  دالیل  به 
الزم  زیرساخت های  داشتن  و  جغرافیایی 
شهرک های  جز  تولیدی  فعالیت های  برای 

می رود. به شمار  کشور  برتر  صنعتی 
به منظور  کرد:  بیان  ابراهیمی  الله  روح 
سرمایه گذاری  از  بهتر  هرچه  استفاده 

تولیدی  طرح های  در  خصوصی  بخش 
زمین  اعطای  فرآیند  امکان  تا حد  استان، 
در شهرک های صنعتی قم به متقاضیان را 
کمبود  با  که  مناطقی  در  و  کردیم  تسهیل 
مواجه  موجود  تقاضای  به  نسبت  زمین 
برای  را  زمین  تخصیص  اولویت  هستیم 
کم آب بر  آالینده،  غیر  پیشرفته،  طرح های 

کردیم.  تعیین  قم،  اقلیم  با  مناسب  و 
نکات  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
طرح های  بهره برداران  سوی  از  ایمنی 
ادامه  تولیدی در شهرک های صنعتی قم، 
داد: در استقرار واحدهای صنعتی جدید 

طرح هایی  فعالیت  از  جلوگیری  دنبال  به 
هستیم که هم مخاطرات طبیعی و زیست 
موضوع  در  هم  و  دارند  زیادی  محیطی 
مواجه  متعدد  تهدیدهای  با  ایمنی 

. هستند
خصوص  در  همچنین  ابراهیمی 
تامین  برای  گرفته  صورت  اقدام های 
گفت:  شکوهیه،  صنعتی  شهرک  ایمنی 
در  آتش نشانی  ایستگاه   ۲ هم اکنون 
است  فعال  قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک 
پایان  تا  ایمنی  سطح  افزایش  به منظور  و 
دیگر  آتش نشانی  ایستگاه  یک  سال جاری 

می شود. احداث  شهرک  این  در  هم 
اصلی  رسالت  داشت:  بیان  وی 
بهتر  خدمت رسانی  صنعتی  شهرک های 
به واحدهای صنعتی، حفظ محیط زیست 
است  صنعتی  فعالیت های  ایمنی  تامین  و 
این هدف  با  نیز  و شهرک های صنعتی قم 

شده اند. احداث 
آتش   ایستگاه  راهبری  افزود:  وی 
واحدهای  خود  به  شکوهیه  نشانی 
اساس  بر  سپرده شده است،  صنعتی 
حدی  یک  به  صنعتی  شهرک   وقتی  قانون 
واحدهای  و  می رسد  زیرساخت ها  از 
اداره  می شوند  مستقر  آن  در  صنعتی 
خدماتی  شرکت  قالب  در  آن  جاری  امور 
واحدهای  خود  به  شهرک  آن  صنعتگران 

می شود. سپرده  مستقر 
اقدام های  برخی  به  اشاره  با  ابراهیمی 
ایمنی  افزایش  راستای  در  گرفته  صورت 
در  گفت:  شکوهیه،  صنعتی  شهرک 
اتفاق های  دلیل  به  اخیر  سال های 
در  خصوص  به  داده است  رخ  که  ناگواری 
شکوهیه  صنعتی  شهرک  شیمیایی  منطقه 
مستقر  آن  در  پرخطر  واحدهای  که 
آتش  هیدرانت  شیرهای  تعداد  هستند، 
وقوع  زمان  در  که  کردیم  بیشتر  را  نشانی 
را  حریق  اطفاء  عملیات  بشود  بهتر  حادثه 

داد. انجام 
آتش  خودرو  دستگاه  چهار  افزود:   وی 
در  که  نشان  آتش   ۱۶ همراه  به  نشانی 
در  می کنند،  فعالیت  شیفت  نوبت  دو 
صنعتی  شهرک  آتش نشانی  ایستگاه 
سال  پایان  تا  که  است  فعال  شکوهیه 
اتش نشان  نیروهای  و  خودرو  تعداد 
افزایش  صنعتی  شهرک  این  در  مستقر 

. بد می یا
ابراهیمی گفت: هر دو سال یکبار همه 
شهرک های  در  مستقر  صنعتی  واحدهای 
توسط  شکوهیه  ویژه  به  استان  صنعتی 
قرار  پایش  مورد  متخصص  گروه  یک 
ایمنی،  مسائل  نظر  از  و  می گیرند 
به  و  می شود  شناسایی  آن ها  مشکل های 
راستای  اعالم می شود که در  بهره برداران 
کارهایی  چه  ایمنی  افزایش  و  مشکل  رفع 

گزارش  این  اطالعات  دهند،  انجام  باید 
در  متولی  نهادهای  به  اطالع  برای  نیز  را 
و  تعاون، کار  اداره کل  این حوزه همچون 
معدن  صنعت،  سازمان  و  اجتماعی  رفاه 
مسئول  دستگاه های  وسایر  تجارت  و 

می کنیم. ارسال  استان 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
لزوم  موضوع  به  پرداختن  کرد:  تاکید  قم 
صنعتی  شهرک های  در  ایمنی  افزایش 
شرکت   اقدام های  بر  عالوه  استان 
مشارکت  نیازمند  صنعتی  شهرک های 
و  نظارتی  اجرایی،  بخش های  همه 

ظرفیت های  از  استفاده  و  استان  قضایی 
رسانه ای برای توجه بیشتر به این موضوع 

است. مهم 
برخورد  لزوم  به  اشاره  با  وی 
ذیصالح  دستگاه های  توسط  قانونی 
که  صنعتی  واحدهای  بهره برداران  با 
بیان  نمی کنند،  رعایت  را  ایمنی  مسائل 
هستیم  صنعت  بخش  حامی  ما  داشت: 
دستور  در  ایمنی  نکات  رعایت  باید  اما 
باشد  تولیدی  واحدهای  بهره برداران  کار 
در  قم  استان  در  صنعتی  فعالیت های  تا 
شود. دنبال  مناسب  و  ایمن  شرایطی 

قم  صنعتی  اشتغال  کانون  شکوهیه 
قم  شکوهیه  صنعتی  شهرک  مدیرعامل 
واحدهای  اشتغالزایی  ظرفیت  گفت:  نیز 
بر  صنعتی  شهرک  این  در  مستقر  تولیدی 
بهره برداری صادر شده  پروانه های  اساس 
بیش از ۲۸ هزار نفر است که این موضوع 
صنعتی  شهرک  مهم  جایگاه  دهنده  نشان 
استان  اشتغال  و  تولید  زمینه  در  شکوهیه 

است.
نبی الله آمره ای بیان داشت: شکوهیه 
و  قم  استان  صنعتی  شهرک  بزرگترین 
صنعتی  شهرک های  بزرگترین  از  یکی 
شهرک  مساحت  می آید،  به شمار  کشور 
 ۶۹۱ اراضی در اختیار یک هزار و  از نظر 
و  یک هزار  میان  این  از  که  است  هکتار 
یعنی  است  عملیاتی  فاز  هکتار   ۲۶۵
واحدهای  استقرار  برای  الزم  بسترهای 
این  صنعتی در آن وجود دارد و همچنین 

می یابد. ادامه  روند 
واحدهای  زمین  مساحت  افزود:  وی 
عملیاتی  فاز  در  شده  ایجاد  صنعتی 
این  عمده  است،  هکتار   ۷۹۵ شهرک،  
نتیجه  در  که  شده   واگذار  صنعتی  اراضی 
پایان  تا  قرارداد   ۶۸۱ و  یک هزار  آن 

شده است. منعقد  امسال  شهریورماه 
این  میان  از  داد:  ادامه  وی 
صنعتی  طرح   ۱۷۵ و  یک هزار  قراردادها، 
صنعتی  واحد  به  و  رسیده  به بهره برداری 

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

دارد.

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

دارد. دسترسی  داخلی،  
قم  صنعتی  سرمایه گذاری  بیشترین 

در شهرک شکوهیه است
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
حجم  بیشترین  که  این  به  اشاره  با  نیز  قم 
بخش  در  شده  انجام  سرمایه گذاری 
شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  قم  صنعت 

انجام  گذاری  سرمایه  حجم  گفت:   است، 
شده در بخش صنعت استان به ۱۱۲ هزار 
همین  در  که  رسید  ریال  میلیارد   ۶۰۲ و 
ارتباط ۲ هزار و ۳۳۵ واحد صنعتی دارای 
پروانه در قم فعال است و ۶۳ هزار و ۱۲۱ 
بخش  این  در  مستقیم  به صورت  نفر 

هستند. فعالیت  مشغول 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ابدالی  اکبر 
که  قمی  صنعتگران  کرد:  بیان  ایرنا،  
مستقر  شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  بیشتر 
محصوالت  انواع  تولید  زمینه  در  هستند 
صنایع  و  پالستیک  و  الستیک  همچون 
کفش  چسب،  پتروشیمی،  دستی  پایین 
المپ های  سوهان،  مبلمان،  دمپایی،  و 
سیکلت،  موتور  انواع  کم مصرف، 
صنایع  خودرو،  قطعات  خانگی،  لوازم 
صنایع  معدنی،  صنایع  بسته بندی،  
دیگر  و  فوالدی  شمش  نساجی،  غذایی، 
کاالهای مورد نیاز مردم فعالیت می کنند.
طی سال های  قم  صنعت  افزود:  وی 
کرده است  طی  را  رشدی  به  رو  روند  اخیر 
واحدهای  از  توجهی  قابل  تعداد  اکنون  و 
صنعتی  شهرک های  در  فعال  تولیدی 
بنیان  دانش  شکوهیه،  خصوص  به  استان 
از  استفاده  با  آن ها  بهره بردارن  و  بوده 
مورد  کاالهای  جهان،   روز  فناوری های 
ارائه  مصرف  بازار  به  و  تولید  را  کشور  نیاز 

. می کنند
افزوده  ارزش  سهم   داد:  ادامه  وی 
استان  افزوده  ارزش  کل  از  صنعت  بخش 
عنوان  به  بخش  این  و  است  درصد   ۲۵
یکی از موتورهای محرک اقتصاد و توسعه 
کمی،  هدفگذاری های  به  رسیدن  با  قم 
کیفی  رویکردهای  بیشتر  هرچه  تقویت 
تولیدی  فعالیت های  به  بخشی  عمق  و 
راهبردی  برنامه های  مطابق  را  استان 

می کند. دنبال  شده  تعیین 
از  استقبال  که  این  به  اشاره  با  ابدالی 
رو  استان  صنعت  بخش   در  سرمایه گذاری 
شرکت های  کرد:  تاکید  است،   افزایش  به 
طرح های  همچنین  و  دانش بنیان 
دارای  و  کم آب بر  پیشرفته،  صنعتی 
در  قم  زیست  محیط  با  بیشتر  سازگاری 
واحد  راه اندازی  و  زمین  دریافت  اولویت 
و  شکوهیه  صنعتی  شهرک   در  تولیدی 
هستند. استان  صنعتی  شهرک های  سایر 

صنعتی  شهرک  توسعه  اولویت 
است پاک  صنایع  با  شکوهیه 

سازمان  برنامه  و  طرح  اداره  رییس 
پیرامون  نیز  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  
فعالیت های  توسعه  گفت:  موضوع  این 
شکوهیه  صنعتی  شهرک  در  صنعتی 
و  استان  سرزمین  آمایش  سند  مطابق 
با اولویت  همچنین اسناد ملی باال دستی 

می شود. پیگری  پاک  واحدهای  ایجاد 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ناطق  جواد 
به  رابطه  همین  در  کرد:  بیان  ایرنا، 
با  و  کم آب بر  پاک،  صنایع  استقرار  دنبال 
صنعتی  شهرک   در  برتر  و  پیشرفه  فناوری 
تا عالوه بر دستاوردهای  شکوهیه هستیم 
تولید  سطح  افزایش  همچون  اقتصادی 
استان،  برای  اشتغالزایی  و  محصوالت 
این  در  نیز  زیستی  محیط  مالحظه های 

شود. رعایت  خصوص 
اقتصادی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
راهبرد  افزود:  صنعت،  درحوزه   استان 

قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
صنعتی  فعالیت های  به  بخشیدن  عمق 
افزایش  ارتباط  این  در  و  است  استان  در 
نگاه  با  محصوالت  تولید  کیفیت  سطح 
در  قم  خاص  محیطی  زیست  شرایط  به 

دارد. قرار  اولویت 
صنعت،   سازمان  که  این  بیان  با  وی 
زیست  محیط  کنار  در  قم  تجارت  و  معدن 
است، ادامه داد: پروانه بهره برداری برای 
با اجازه  انجام فعالیت های صنعتی در قم 
و  شد  خواهد  صادر  استان  زیست  محیط 
با نظر  نیز  برای صدور جواز صنعتی  حتی 

می شود. اقدام  زیست  محیط 
نسبت  باالیی  حساسیت  گفت:  ناطق 
پاک در شهرک  صنعتی  به استقرار صنایع 
در جذب سرمایه گذاران  و  داریم  شکوهیه 
تولید  حوزه  در  فعالیت  به  عالقه مند 
محصوالت صنعتی و حمایت از آنان ، این 

دادیم. قرار  عمل  مالک  را  نکته 
وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های 
صنعتی  فعالیت های  توسعه  برای  دقیق 
شکوهیه،  صنعتی  شهرک  در  دانش بنیان 
از  معنوی  و  مادی  حمایت  برای  افزود: 
در  پیشرفته  صنایع  استقرار  و  صنعتگران 
استفاده  استان  ظرفیت های  همه  از  قم 

کرد. خواهیم 
دارای  قم  داشت  توجه  باید  پایان  در 
الغدیر،  شکوهیه،  صنعتی  شهرک  هفت 
محمودآباد،  سلفچگان،  نشر،  و  چاپ 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  درودگران، 
خورآباد،  صنعتی  ناحیه  چهار  و   )I.C.T(
هر  که  است  طغرود  و  سیرو  دستجرد، 
برای  ممتازی  موقعیت  آنها  از  کدام 
اشتغال  و  تولید  سرمایه گذاری،  توسعه 
صنعتی  شهرک  میان  این  در  اما  دارد، 
انجام  کانون  مهمترین  عنوان  به  شکوهیه 
شناخته  قم  در  صنعتی  فعالیت های 
ویژه  توجه  به همین دلیل مورد  و  می شود 
سرمایه  اجرایی،  دستگاه های  مسئوالن 
برای  خصوصی  بخش  فعاالن  و  گذاران 
توسعه  به منظور  تولیدی  طرح های  اجرای 

است. استان  اقتصادی 
رعایت  به  توجه  میان  این  در  مهم  نکته 
توسعه  کنار  در  محیطی  زیست  ضوابط 
می رود  امید  و  است  صنعتی  فعالیت های 
بخش  متولی  مسئوالن  که  همان طور 
اجرای  کردند،   تاکید  قم  استان  صنعت 
صنعتی  شهرک  در  صنعتی  طرح های 
شکوهیه به خصوص در فازهای توسعه ای 
از  حفاظت  برای  تالش  با  همراه  آن، 
افزایش  که  چرا  باشد،  زیست  محیط 
واحدهای  اشتغال در  ایجاد  و  تولید  حجم 
نزدیکتر  مطلوب  الگوی  به  زمانی  صنعتی 

► باشد.   طبیعت  حافظ  که  است 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  واقع در بخش یک  ۱۰۵۴۲ اصلی  از  ۲/۲۰۷ فرعی  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
ثبت  جریان  در  باشد،   می  محمد  فرزند  جعفری   فاطمه  بنام  که   ۵۴ پالک  کوچه۱۱-  روحانی-  خیابان  اراضی  قم 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است 
بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۸۳۶۹ -  ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه  عمل نمود، لذا 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ مورخ 
حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۵۸۸ الف  )م  نماید./ 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

۱۰۴۵۶ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم  از  ۳۳۲ فرعی  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
در  باشد،   می  عبدالرئوف  فرزند  عبدالهی   حسن  بنام  که  و۱۰   ۸ پالک   ۹ فرعی   –  ۳۵ کوچه   – خرداد   ۱۵ بلوار  اراضی 
نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان 
روز  در  تحدیدحدود پالک مذکور   ۱۴۰۱/۰۸/۰۹   -  ۱/۸۴۲۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ مورخ  دوشنبه 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا 
و اعتراضات مجاورین طبق  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )۱۵۵۸۷ الف  )م  نماید./  ارائه 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:
اهدای خون بیش از 23 هزار 

نفر قمی از ابتدای سال

 ۲۳ پایان مهرماه  تا  امسال  ابتدای  از  انتقال خون قم گفت:  مدیرکل 
این  که  شدند  خون  اهدای  به  موفق  قم  استان  در  نفر   ۷۵۶ و  هزار 

بود. نفر   ۵۲۶ و  هزار   ۲۱ گذشته   سال  مشابه  مدت  در  میزان 
این  در  خون  اهدای  داشت:   اظهار  گفتگویی  در  نوریان  مرتضی 
استان از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال 

یافت. افزایش  درصد   ۹.۴ گذشته 
در  نفر   ۷۵۶ و  هزار   ۲۳ مهرماه  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  گفت:  وی 
این میزان در مدت مشابه  به اهدای خون شدند که  استان قم موفق 

بود. نفر   ۵۲۶ ۲۱ هزار و  سال گذشته  
با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی ارسال خون به مراکز درمانی در  وی 
مدت مذکور گفت: تا پایان مهرماه امسال ۳۴ هزار و ۸۳۸ واحد خون 

به مراکز درمانی ارسال شد.
نوریان افزود: ۶ هزار و ۲۴۲ واحد خون نیز در مدت مذکور به شبکه 

خون رسانی تهران از سوی انتقال خون قم صورت گرفته است.
 ۳۲۵ نیز  مدت  این  در  تولیدی  فرزیس  پالکت  تعداد  کرد:  بیان  وی 

داشت. افزایش  درصد   ۴۴ گذشته  سال  به  نسبت  که  بود  واحد 

دستگیری شکارچیان متخلف در 
تاالب مره قم

دو  دستگیری  از  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
افراد الشه  این  از  متأسفانه  و گفت:  داد  تاالب مره خبر  در  شکارچی 
قبضه  دو  به همراه  گندمی  باقرقره  ۳ عدد  و  ۶ عدد خوتکای وحشی 

شد. ضبط  و  کشف  شکار  ادوات  برخی  و  شکاری  سالح 
شروع  با  داشت:  اظهار  مقدم  عابدی  محمدرضا  تسنیم،  گزارش  به 
فصل مهاجرت پرندگان و افزایش تخلفات شکار و صید در تاالب های 
به  ارزشمند  زیستگاه های  این  در  بانان  محیط  کنترل  و  گشت  قم، 

می شود. انجام  روزی  شبانه  صورت 
برای  محلی  و  بومی  جوامع  مشارکت  و  همکاری  به  اشاره  با  وی 
شناسایی و دستگیری متخلفان شکار و صید در زیستگاه ها و مناطق 
دو  حضور  بر  مبنی  مردمی  گزارش  دریافت  از  پس  گفت:  طبیعی، 
به  بررسی  بالفاصله جهت  یگان حفاظت  قم،  مره  تاالب  در  شکارچی 

شدند. اعزام  منطقه 
این  در  اینکه  بیان  با  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
دستگیر  بانان  محیط  گریز  و  تعقیب  از  پس  شکارچی  دو  عملیات 
6 عدد خوتکای  افراد الشه  این  از  متأسفانه  کرد:  شدند، خاطرنشان 
و  قبضه سالح شکاری  دو  به همراه  گندمی  باقرقره  3 عدد  و  وحشی 

شد. ضبط  و  کشف  شکار  ادوات  برخی 
شکار  مجوز  گونه  هیچ  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
هرگونه  با  قاطع  برخورد  از  است،  نشده  صادر  قم  استان  در  پرندگان 
تخلف شکار و صید و خرید و فروش جانوران وحشی خبر داد و گفت: 
زیست  تخلفات  از  خود  گزارش های  می توانند  محترم  همشهریان 
محیطی را با شماره تلفن های 32602981 و 36207299 در میان 

بگذارند.
گفتنی است، تاالب مره در ضلع غربی منطقه حفاظت شده کویر و در 
دشت مسیله در کیلومتر 50 اتوبان قم – گرمسار واقع شده که یکی از 

پنج تاالب مهم استان قم است.
در  مهاجر  پرندگان  انواع  پذیرای  گسترده  صورت  به  تاالب  این 
ها،  حواصیل  مرغابی،  انواع  تنجه،  فالمینگو،  متنوع  گونه های 

است. کلی  خروس  پا،  چوب  ها،  سلیم  ها،  کاکایی 
پهنه های  سیالب  زمان  در  خصوص  به  زمستان  درفصل  تاالب  این 
بزرگ آبی را به وجود آورده که مساحت آن به بیش از 10 هزار هکتار 

است. مهاجر  پرندگان  از  متعددی  گونه های  پذیرای  و  می رسد 
که  مرغابی  انواع  و  فالمینگو، حواصیل  جمله  از  مهاجر  پرنده  هزاران 
تاالب های  بین  خود  حرکت  مسیر  در  می شوند  ایران  وارد  سیبری  از 
مره  تاالب  به  بهار  اوایل  و  زمستان  فصل  در  کشور  جنوبی  و  شمالی 

می آیند.

خبـر

فرماندار کهک:

● احداث تقاطع غیرهمسطح روستای ورجان در شهرستان کهک ۴0 درصد پیشرفت دارد   ●

● اهدای تابلوفرش تصاویری بازسازی شده شهدای قم به خانواده شهیدان   ●

● حفاران غیرمجاز در منطقه جمکران قم دستگیر شدند   ●

◄    فرماندار شهرستان کهک گفت: احداث تقاطع غیر همسطح و پل 
در روستای ورجان این شهرستان اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا گلچین پور در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: احداث تقاطع غیر 
و  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰۰ ورجان  منطقه  در  پل  و  همسطح 

است. حیاتی  امری  تقاطع  این  ایجاد 
وی با اشاره به اینکه شهرستان کهک منطقه ای گردشگری است بیان 
سمت  از  مردم  که  است  کهک  شهرستان  گلوگاهی  نقطه  ورجان  کرد: 
تقاطع غیر  نبود  و  وارد شهرستان می شوند  لنگرود  و منطقه  پردیسان قم 

است. شده  ها  تصادف  افزایش  باعث  ترافیک  ایجاد  ضمن  همسطح 
وی هم چنین به احداث محور دوم پردیسان به ورجان با اعتباری بالغ 
بر یکهزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: اعتبار این طرح از تهاتر نفت 
تهیه شده و قرارگاه سازندگی سپاه به عنوان مجری آن وعده داده است که 

بخش عمده ای از طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
فرماندار شهرستان کهک هم چنین در مورد احداث طرح نهضت ملی 
در  مسکن  واحد   ۱۰۰ حدود  احداث  گفت:  شهرستان  این  در  مسکن 

است. شده  آغاز  شهرستان 
و  بنیاد  این  اعتبارات  با  مسکن  بنیاد  توسط  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
نیمه  که  است  کرده  بینی  پیش  طرح  مجری  و  شود  می  اجرا  مردم  آورده 
نیز ورودی  به بهره برداری برسد. محل احداث این طرح  آینده  دوم سال 

است. گاز  پمپ  روبروی  کهک  شهر 
گلچین پور ایجاد »برق دیجی« و پست ۶۳ کیلوولت در ورودی منطقه 

سیرو و شهر کهک را از دیگر طرح های مهم شهرستان ذکر کرد و افزود: 
طرح برق دیجی سرمایه گذار دارد و همراه با پست ۶۳ کیلوولت در مدت 
کاهش  در  که  شود  می  احداث  تومان  میلیارد   ۲۵۰ اعتبار  با  سال  پنج 
طرح  زمین  داشت.  خواهد  بسزایی  نقش  کهک  شهرستان  برق  نوسانات 
موافقت  و  است  شده  تهیه  شد  انجام  کهک  فرمانداری  در  که  پیگیری  با 
اعالم شده  برق  اداره  به  و  منابع طبیعی گرفته شده  دستگاه هایی چون 

است.
طرح  از  بیدهند  و  کرمجگان  روستاهای  به  آبرسانی  چنین  هم  وی 
ذکر  شهرستان  مهم  های  طرح  دیگر  از  را  کهک  روستای   ۸۰ به  آبرسانی 

دارد. فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵۰ اکنون  هم  طرح  این  افزود:  و  کرد 
پیگیری  را  اسماعیل  امامزاده  روستای  به  گازرسانی  داشت:  ابراز  وی 
آن  با  باید  گاز  ملی  شرکت  و  دارد  الزم  زیادی  اعتبار  طرح  این  که  کردیم 

کند. موافقت 
گلچین پور ادامه داد: اجرای این طرح حدود ۲۰ کیلومتر لوله گذاری 

در منطقه کوهستانی و صعب العبور نیاز دارد.
شهرستان کهک در فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز شهر قم دارای ۲ بخش 
مرکزی و فردو است. جمعیت ثابت این شهرستان ۳۰ هزار نفر و جمعیت 

متغیر آن تا ۸۰ هزار نفر تخمین زده می شود.
اردیبهشت  و پیگیری های استاندار وقت قم در  با مصوبه هیات دولت 
قم  استان  در  جعفریه  و  کهک  جدید  شهرستان های  تشکیل   ۱۴۰۰ ماه 

► تصویب شد.  

شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس      ◄
تصاویری  فرش  تابلو  اهدای  از  قم  استان 
خانواده  به  قم  شهدای  شده  بازسازی 
کنگره  گفت:  و  داد  خبر  شهیدان  معظم 
مسجد  در  ماه  آبان   ۲۶ قم  شهدای  ملی 

شود. می  برگزار  جمکران  مقدس 
مهر  با   گفتگو  در  خوش گفتار  علی اکبر 
ستاد  برنامه های  از  برخی  به  اشاره  با 
اظهار  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
ملی  کنگره  برگزاری  راستای  در  داشت: 
 ۶۰ از  بیش  ساخت  قم  استان  شهدای 
قم  استان  شهدای  زندگی  از  مستند  فیلم 

است. اقدام  دست  در 
شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس 
شهید  سریال  تولید  همچنین  قم،  استان 
نهرخین،  سینمایی  فیلم  الدین،  زین 
با  کتاب  جلد   ۲۰۰ از  بیش  تدوین  و  تهیه 
سرود  تولید  قم،  استان  شهدای  موضوع 
جمله  از  را  متعدد  فرهنگی  برنامه های  و 

شهدای  ملی  کنگره  ستاد  برنامه های 
برشمرد. قم  استان 

هزار   ۲ از  بیش  افزود:  خوش گفتار 
و  تهیه  نیازمند  نوعروسان  برای  جهیزیه 

برگزاری  بهانه  به  که  شده  دیده  تدارک 
اهدا  عزیزان  این  به  شهدا  ملی  کنگره 

. د می شو
برگزاری  از  قبل  ها  اجالسیه  برگزاری 

قم استان  شهدای  ملی  کنگره 
برای  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
برگزاری  از  قبل  اجالسیه   ۷ برگزاری 
اظهار  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
شهدای  های  اجالسیه  تاکنون  داشت: 
بزرگداشت شهدای  نهضت جهانی اسالم، 
برگزار  قم  استان  شهیده   ۱۳۰ و  اصناف 
قبل  تا  نیز  ها  اجالسیه  سایر  و  است  شده 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  از 

می شود. برگزار 
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان 
شهدای  ملی  کنگره  داشت:  عنوان  قم، 
ماه سال  آبان   ۲۶ پنجشنبه  روز  قم  استان 
جاری در مسجد مقدس جمکران با حضور 
اقشار مختلف  و  خانواده های معظم شهدا 

برگزار خواهد شد. قم  مردم 
و سرکشی  بازدید  انجام  به  اشاره  با  وی 
استان  شهدای  معظم  خانواده های  از 
شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  بهانه  به  قم 

راستا  این  در  داشت:  اظهار  قم  استان 
فرهنگی،  نظامی،  مختلف  نهادهای 
همچنین  و  ادارات  و  دستگاه ها  حوزوی، 
ملی  و  استانی  مسئولین  و  شخصیت ها 
تصاویر  بازدیدها  این  در  و  آمدند  کار  پای 
تابلو فرش  به صورت  بازسازی شده شهدا 
که  شد  اهدا  شهدا  معظم  خانواده های  به 

است. بوده  ارزش  با  بسیار  آنان  برای 
خوش گفتار همچنین با اشاره به اجرای 
قم  استان  در  شیدایی  فصل  بزرگ  نمایش 
برگزاری  بهانه  به  نمایش  این  داشت:  بیان 
کنگره ملی شهدای استان با همکاری سپاه 
قمی ها  گسترده  استقبال  با  که  برگزار  قم 
مواجه شد و در مجموع بیش از ۱۳۵ هزار 
نفر به تماشای این اثر فاخر هنری نشستند 
رزمندگان  رشادت های  آن  از  بخشی  در  که 
استان قم و همچنین نحوه شهادت شیدان 
تصویر  به  و  شد  بازسازی  نیز  الدین  زین 

► کشیده شد.  

میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده      ◄
از  قم  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
در  تاریخی  اشیاء  به  دستیابی  برای  حفاران  تالش 
امامزاده  پنج  آستان  جنب  جمکران  منطقه  محدوده 
آن ها  از  و  شدند  دستگیر  افراد  این  گفت:  و  خبرداد 
یک دستگاه فلزیاب و یک رایانه همراه کشف و ضبط 

. شد
برای  برخی  اقدام  به  اشاره  با  بازگیر،  فرامرز 
تاریخی  اشیاء  به  دستیابی  قصد  با  غیرمجاز  حفاری 
امامزاده  پنج  آستان  جنب  جمکران  محدوده  در 
فرهنگی،  میراث  اداره کل  حفاظت  یگان  کرد:  عنوان 
از سوی  با دریافت اطالع  گردشگری و صنایع دستی 
برخی از منابع و مخبرین، با سرعت در محل حفاری 

یافتند. حضور  غیرمجاز 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
کرد:  اضافه  قم  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
و  الزم  بررسی های  انجام  از  پس  یگان  این  نیرو های 
حاضر  نظر  مورد  محل  در  قضایی  مقام  با  هماهنگی 
شدند و یک دستگاه خودروی پراید متعلق به حفاران 

کردند. بازرسی  را 
میراث  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
قم  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
از  همراه  رایانه  یک  و  فلزیاب  دستگاه  یک  گفت: 
و  دستگیر  حفاران  و  شد  ضبط  و  کشف  حفاران 
انتظامی  فرماندهی  به  قانونی  مراحل  سیر  برای 

► شدند.     منتقل  قائم 

مدیرکل هماهنگی های ویژه دفتر رئیس جمهور مطرح کرد؛

● پیشرفت استان ها رویکرد اصلی دور دوم سفرهای رئیس جمهور   ●
دفتر  ویژه  های  هماهنگی  مدیرکل     ◄
رئیس جمهور گفت: در دور دوم سفرهای 
استان ها  پیشرفت  به  نگاه  جمهور  رئیس 
با  استانی  سفرهای  تمام  و  است  آینده  و 

شد. خواهد  انجام  هدف  همین 
فوالدگر  مجید  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
رئیس  سفر  مصوبات  پیگیری  جلسه  در 
امام  جلسات  سالن  در  که  قم  به  جمهور 
جواد)ع( استانداری قم برگزار شد، ضمن 
شده  کشیده  که  زحماتی  بابت  تشکر 
این  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  است، 
پیش  به  نسبت  چشم گیری  تفاوت  جلسه 

هستیم. شاهد  را  اول  سفر 
مدیران  انگیزه های  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  کرد:  مطرح  است،  شده  بیش تر 
محدودیت هایی دارد و باتوجه به اینکه در 
باید  بود  نشده  اقدامی  گذشته  سال  چند 

شود. تالش  برابر  چند 
دفتر  ویژه  های  هماهنگی  مدیرکل 

تکاپو  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
سایر  به  نسبت  قم  استان  در  تالش  و 
کرد:  عنوان  است،  توجه  قابل  استان ها 
سازوکار  پروژه ها  برای  است  موظف  دولت 
ولی  بگیرد  درنظر  را  مالی  تخصیص 
این  در  را  مشکالتی  منابع  محدودیت های 

است. کرده  ایجاد  عرصه 
استانداری ها  اینکه  بیان  با  وی 
تامین  جایگزین  سازوکارهای  می توانند 
برخی  در  کرد:  اضافه  کنند،  تهیه  را  مالی 
تامین  روش های  می توانیم  پروژه ها  از 
از ظرفیت  و  مالی متفاوتی در پیش گرفته 

کنیم. استفاده  آن ها 
فوالدگر با اشاره به اینکه این سازوکارها 
کرد،  ایجاد  نوآوری  و  خالقیت  با  باید  را 
استان  پیشران  پروژه های  کرد:  تصریح 
مالی  منابع  که  است  دنبال شدن  در حال 
در  که  دارد  نیاز  میلیاردی  هزار   ۳ الی   ۲
ازجمله  مختلف  راه های  طریق  از  استان 

می توان  و  است  تامین  درحال  نفت  تهاتر 
درکنار این پروژه ها، پروژه های دیگر را نیز 

کرد. حل 

استان  انداز  چشم  اینکه  بیان  با  وی 
نخست  دور  شد:  یادآور  شود،  تهیه  باید 

تثبیت  منظور  به  جمهور  رئیس  سفرهای 
از رکود  و خارج کردن کشور  وضع موجود 

بود.

دفتر  ویژه  های  هماهنگی  مدیرکل 
دوم  دور  در  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 

پیشرفت  به  نگاه  جمهور  رئیس  سفرهای 
سفرهای  تمام  و  است  آینده  و  استان ها 
با همین هدف انجام خواهد شد. استانی 
محدودیت های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  نسبت  ولی  دارد  وجود  استان  در  راه 
وضعیت  کشور  استان های  از  بسیاری 
همچنین  کرد:  بیان  دارد،  مطلوبی 
استان  در  موقت  گردشگری  خوشبختانه 
آن  توسعه  دنبال  به  باید  و  آمده  وجود  به 

. شیم با
باالی  ظرفیت  اینکه  بیان  با  فوالدگر 
ابراز  دارد،  وجود  استان  در  محتوا  تولید 
کرد: این ظرفیت از بسیاری از استان های 
قطب  می تواند  قم  و  بیش تر  کشور 

باشد. کشور  صنعتی  و  محتوایی 
وی در پایان تاکید کرد: باید روی چشم 
پیشران ها  و  شویم  متمرکز  استان  انداز 
تامین  استان  نیازهای  با  متناسب  نیز  را 

► کنیم.    

»آگهی مزایده اموال غیر منقول«  نوبت دوم به بعد
پرونده:  )شماره    ۱۴۰۱۰۲۴۶۰۰۰۰۰۶۳۸۶۱ گهی:  آ شماره 

 )۹ ۹ ۰ ۹ ۹ ۸ ۲ ۵ ۳ ۵ ۵ ۰ ۰ ۸ ۱ ۹
به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با  شده  توقیف  ملک  فوق  کالسه  پرونده  در 
ارزیابی  توسط کارشناس دادگستری  ...که  و  اله عربشاهی  ورثه مرحوم سیف 
در   ۱۱ الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ مورخ  پنجشنبه  روز  در  است  شده 
عمومی  دادگاه  کهک  بخش  قم  استان  آدرس  به  کهک  بخش  عمومی  دادگاه 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.  بخش کهک دفتر اجرای احکام 
دکتر  مرحوم  کوچه   – مالصدرا  خیابان   – کهک  شهر  ملک:  موقعیت   -۱

۱۹۶ پالک   – عربشاهی 
و   ۹۸ الف  سری   ۱۶۰۱۰۶ سریال  شماره  دارای  ملک  ثبتی:  مشخصات   -۲
عرصه  مساحت  با  ثبتی   ۵ بخش  اصلی   ۱۰۲ از  فرعی   ۲۴ ثبتی  پالک  دارای 

میباشد. مترمربع   ۱۳۳۰/۵۹
قسمت  چند  در  اعیانی  دارای  فوق  ملک  ملک:  اعیان  و  عرصه  مشخصات   -۳

قسمت  که  طبقه(  )دو  غربی  و  طبقه(  دو  )در  جنوبی  و  شمالی  سمت  میباشد 
قوسی  طاقی  های  سقف  و  بنایی  مصالح  با  ملک  ساخت  ندارد.  دیوار  غربی 
بخشی  جنوبی  قسمت  دوم  طبقه  در  و  گلی  و  خشت  دیوارهای  و  چوبی  و 
مربوط  آن  ساخت  و  بوده  قدمت  دارای  ملک  است.  ضربی  طاق  سقف  دارای 
حیاط  با  چهارفصل  های  ساختمان  و  بیرونی  و  اندرونی  شامل  قدیم  سده  به 
به  نیز  قسمتی  و  هشتی  رواق  و  ایوان  سازی،  محوطه  و  حوض  دارای  مرکزی 
ورودی  لکین  است  ورودی  دارای  که  شرق  سمت  در  زمینی  و  طویله  صورت 
قدیمی  چوبی  اغلب  ها  پنجره  و  درب  باشد.  می  ملک  جنوب  سمت  از  اصلی 
اغلب  و  موزاییک  کف  از  قسمتی  و  قدیمی  دار  طرح  آجری  محوطه  کف  و 
قسمتی  ساختمان  نمای  پوشش  و  موزاییک  بعضا  و  سیمان  ها  اعیانی  کف 
و  ندارد  سرمایش  سیستم  و  گچی  قسمت  و  گلی  کاه  قسمتی  و  قزاقی  اجر 
و  قدیمی  ای  کرکره  درب  با  قدیمی  پارکینگ  یک  و  گازی  بخاری  گرمایش 
از  خالی  ملک  اکنون  و  گاز  و  برق  و  اب  انشعابات  و  معمولی  اب  چاه  دارای 

 ۵۵۰ حدود  در  ملک  اعیانی  جمع  نهایتا  است.  مسکونی  کاربری  با  و  سکنه 
باشد. می  هوایی(  عکس  طریق  از  )برداشت  مترمربع 

هرگونه  از  فارغ  و  شده  داده  شرح  به  عنایت  با  ملک:  کل  ارزش   -۴
مبلغ  به  منافع  با  ملک   ، شده  یاد  ثبتی  پالک  به  مربوط  احتمالی  دیون 
تومان(  میلیون  هجده  و  سیصد  و  میلیارد  )هفت  ریال   ۷۳/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

میگردد. ارزیابی  و  براورد 
روز  پنج  توانند  می  دارند  را  شده  توقیف  ملک  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
صورت  در  و  بازدید  نظر  مورد  ملک  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
ده  ضمنا  گردد.  می  واگذار  دهد  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  شخصی  به  و 
می  دریافت  ماه  یک  ظرف  نیز  مابقی  و  اخذ  نقدًا  پیشنهادی  مبلغ  از  درصد 

گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ این  گردد. 
– محمد قندی دادگستری شهرستان کهک  احکام مدنی  اجرای  دادورز 
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آیت الله مقتدایی: 
قوه قضائیه و دستگاه های 

مسئول با اغتشاشگران قاطعانه 
برخورد کنند

محکوم  با  خواهران  علمیه  های  حوزه  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
برخورد  خواستار  شاهچراغ،  حرم  به  حمله  و  اخیر  اغتشاشات  نمودن 

شد. اغتشاشگران  با  مسئوالن  قاطع 
الله مرتضی مقتدایی در درس خارج  آیت  به گزارش مرکز خبر حوزه، 
به  اشاره  با  در سخنانی  برگزار شد،  دارالشفا  عالی  در مدرسه  که  خود 
تروریستی  حادثه  اغتشاشات  نمودن  محکوم  با  و  کشور  اخیر  حوادث 
حرم شاهچراغ گفت: امروز دشمنان انقالب اسالمی با مزدوران داخلی 
و افراد فریب خورده همفکری کرده اند که در کشور ایجاد اغتشاش و نا 

آرامی به وجود بیاورند.
را  اغتشاشات  که  این  بیان  با  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
افزود:  ایجاد کنند  را  تا زمینه حمله به حرم شاهچراغ  آوردند  به وجود 
کشور را نا آرام کردند که بتوانند زمینه اهانت به مقدسات و در نهایت 
حمله به حرم حضرت شاهچراغ را فراهم بیاوردند و ما این اقدامات را 

کنیم. می  محکوم 
و خون کشیدن، کودکان،  به خاک  که  این  بیان  با  استاد حوزه علمیه 
است  بشری  جنایت  شاهچراغ  حضرت  حرم  در  دفاع  بی  مردم  و  زنان 
در  که  بود  هایی  آرامی  نا  مقدس،  حرم  به  حمله  منشأ  داشت:  بیان 
ضد  و   عظیم  جنایات  این  آن  پرتو  در  بتوانند  تا  کردند  ایجاد  کشور 

دهند. انجام  را  بشری 
عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: از مسئولین و دستگاه های مربوطه به 
ویژه قضایی خواستاریم که با عاملین این جنایات برخورد کنند و آنها را 

به جزای اعمالشان برسانند.
مرز  این  جوانان  و  ایران  بزرگ  ملت  که  این  بیان  با  مقتدایی  الله  آیت 
نیستند  اسالم  و  قرآن  دین،  به  حرمت  و  هتک  و  اغتشاش  اهل  بوم  و 
امام زادگان  و  )ع(  معصومین  حرم  به  ویژه  احترام  ایران  مردم  گفت: 
دارند، وقتی که به حرمی وارد می شوند به نشان احترام در دیوار آن را 

جویند. می  تبرک  و  بوسند  می 
هایی  خواسته  و  سوال  جوانان  که  این  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  استاد 
دارند که باید به آنها پاسخ داد افزود: ما وظیفه داریم با جوانان نشست 
نشان  را  درست  و  صحیح  راه  و  کرده  راهنمایی  را  آنان  و  باشیم  داشته 

دهیم.
وی با بیان این که حوزه علمیه نیز در این زمینه وظیفه دارد ادامه داد: 
برطرف  برای  و  کنیم  بررسی  را  آن  باید   دارند  مشکالتی  جوانان  اگر 
واسطه  آن  حل  برای  نیست  ما  توان  در  اگر  و  نماییم  اقدام  آن  نمودن 
شویم و از مسئوالن بخواهیم آنها را برطرف نموده و رضایتشان را جلب 

نمایند.
به  نسبت   نباید  گفت:  مسئوالن  به  خطاب  رهبری  خبرگان  عضو 
و  نشست  جوانان  با  باید  بود،  تفاوت  بی  نیازمند  مردم  های  خواسته 
گفت وگو و اقناع کرد و مشکالت را توضیح داد، چرا که بدانند، منشأ 
می  نیست  حل  قابل  و  المللی  بین  جهانی،   اتفاقات  مشکالت  برخی 

پذیرند.

باز هم جعل خبر توسط داعشین رسانه ای؛ 
خبر منتسب به آیت الله اعرافی 

کذب است

رسیده  خود  اوج  به  اخیر  های  هفته  در  دروغ  و  جعلی  اخبار  انتشار 
و  کشور  علمیه  های  حوزه  مدیر  اعرافی،  الله  آیت  به  نوبت  بار  این  و 
با انتشار اخبار دروغ،  تا  جعل لوگوی خبرگزاری رسمی حوزه رسیده 

کنند. فراهم  خود  خیالی  آتش  برای  هیزمی 
هفته  در  دروغ  و  جعلی  اخبار  انتشار  حوزه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اعرافی،  الله  آیت  به  نوبت  بار  این  و  رسیده  خود  اوج  به  اخیر  های 
لوگوی خبرگزاری رسمی حوزه  و جعل  علمیه کشور  مدیر حوزه های 
رسیده تا با انتشار اخبار دروغ، هیزمی برای آتش خیالی خود فراهم 
کنند؛ البته این نوع حرکات، مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد این 

ایم. بوده  دروغین  اخبار  نوع 
داعشین رسانه ای این بار در گفت و گویی خیالی از آیت الله اعرافی 
نسبت  ایشان  به  روحانیون  معاش  درباره  را  مطالبی  نیوز،  حوزه  با 
داده اند که ضمن سخیف بودن این متن، از لوگوی خبرگزاری حوزه 
این  و  اند  کرده  استفاده  خود  جعلی  خبر  به  دادن  رسمیت  برای  نیز 

شود. می  تکذیب  قویا  سخنان 

خبـر

● آرمان ایران   ●
هشتادی  دهه  علی وردی  آرمان      ◄
دو  هر  از  طلبه؛  هم  و  بسیجی  هم  است؛ 
سو، مرغ عزا و عروسی است! تنش را کف 
در  را  شخصیتش  می کنند،  ترور  خیابان 

تروریستی رسانه های 
صورتش  آسوپار:  کبری  یادداشت- 
چهره اش  که  آنقدر  است،  آلود  خون 
را  او  نیست،  تشخیص  قابل  چندان 
را  شیری  آشوب،  حرامی های  زده اند، 
توانسته اند  چه  هر  با  و  یافته اند  غریب 
بگوید  تا  زده اند  بدنش  و  صورت  و  سر  بر 
تمام  نمی گوید.  او  و  خامنه ای«  بر  »مرگ 
صورتش  تمام  و  کرده اند  برهنه  که  تنش 
غرق خون است و باز توهین و هتک رهبر 
می زنند.  لگد  او  به  هم  باز  و  برنمی تابد  را 
یادآور عملیات مهندسی منافقین  پیکرش 
است،   ۶۰ سال  در  پاسدار  سه  روی 
از  خونین  بدن های  سوخته،  پیکرهای 
ترورهای  خواب  کنونی  منافقان  شکنجه؛ 
دیده اند،  مردم  این  برای  را  شصت  دهه 
و  انقالب  پاسدار  که  زنی  و  مرد  هر  برای 

است. ایران 
حرامی ها  و  است  خون  صورتش  همه 
استوار  هنوز  اما  کرده اند،  دوره اش 
خون ها  رد  البه الی  چشمانش  است، 
چشم های  یاد  دارد.  را  غرور  درخشش 
وقتی  می کند  زنده  را  حججی  محسن 

و  استوار  اما  بود،  داعش  چنگال  اسیر 
برمی داشت.  قدم  و  می کرد  نگاه  مغرور 
دهه  جوان  علی وردی  آرمان  چشم های 
و  زخمی  پیاده رو  گوشه  وقتی  هشتادی 
اهل  آنچه  گفتن  از  و  بود  افتاده  خونین 
می کرد،  امتناع  می خواستند،  آشوب 

قدر  همان  بود،  حججی  چشم های  شبیه 
مغرور. قدر  همان  و  استوار 

همان  شبیه  هم  ماجرا  سوی  آن 
حرامی ها  همان  شبیه  بودند،  داعش 
آنچه  از  و  نیستند  فروگذار  جنایتی  از  که 
با  و  می گیرند  فیلم  می دهند،  انجام  هم 
کسب  جنایت  می کنند.  هم  پخش  افتخار 
و کار آنهاست و اگر می بینید مثل داعش، 

نه  نمی کنند،  ویرانه  حلب  شبیه  را  تهران 
نمی توانند. نمی خواهند،  اینکه 

است؛  هشتادی  دهه  علی وردی  آرمان 
سو،  دو  هر  از  طلبه؛  هم  و  بسیجی  هم 
کف  را  تنش  است!  عروسی  و  عزا  مرغ 
را  شخصیتش  می کنند،  ترور  خیابان 

رسانه های  تروریستی.  رسانه های  در 
سانسور  را  او  اصالح طلب  غیرتروریستی 
وسط  هم  انقالبی  رسانه های  می کنند، 

تمام. و  می زنند  خبرها 
شکنجه  از  پس  شب،  چهارشنبه  آرمان 
شهرک  در  آشوبگران  از  نفر  چند  توسط 
شد.  رها  پیاده رو  گوشه  تهران،  اکباتان 
به  و  بیابند  را  او  امنیت  حافظ  نیروهای  تا 

بود.  گذشته  زمان  برساند،  بیمارستانی 
صبح  نهایت  بود،  کما  در  روز  دو  آرمان 

کشید... پر  جمعه 
دهه  نماد  است،  ایران  آرمان  او 
هر  آرمان  نماد  و  ایران  هشتادی های 
گویی  او  نام  است.  شهادت  که  بسیجی 
برای  آرمان  و  بود  یافته  جلوه  روحش  در 
که  فقیه  والیت  برای  شد.  شهید  آرمانش 
ایران  سربلندی  و  استقالل  سایه اش  در 

می خورد. رقم 
نیروی  همیشه  منافق  و  داعش 
و  اعتراض  نام  به  نیست.  شناسنامه دار 
اسالمی  جمهوری  مقابل  ایستادن  حتی 
ایران  ریشه  به  تیشه  اما  می آیند،  بیرون 
از هر جنایتی هم  این مسیر  و در  می زنند 
می زنند،  نمی کنند.  فروگذار  بتوانند،  که 
میان  این  و  می کنند  غارت  می کشند، 
آزادی  و  مردم  و  وطن  نیست  مهم  آنچه 

. ست ا
بهارستان  به  روز  یک  که  داعشی هایی 
شناسنامه  نبودند،  خارجی  کردند،  حمله 
حرامی های  این  داشتند.  ایرانی 
هم  اکباتان  شهرک  در  شکنجه گر 
مسیر  اما  است،  ایرانی  شناسنامه شان 
گویی  گرفته اند،  پی  را  ایران  سوریه سازی 
اینجا حلب است، خواب های آشفته و بی 

! تعبیر

منتشر  زود  خیلی  آرمان  شکنجه  فیلم 
می گوید  طلبه اش  رفقای  از  یکی  شد. 
کنیم،  پیدا  را  خودش  اینکه  از  »قبل 
گفت:  و  فرستاد  برایم  را  فیلمش  پدرش 
فیلم  در  که  ما  االن؟«  کجاست  من  »بچه 
دیدیم سالم است و دارد صحبت می کند، 
خیلی خوشحال شدیم و با خیال آرام تری 
قطع  از  بعد  نگو  می گشتیم.  دنبالش 
کردن فیلمبرداری، سر آرمان را به جدول 
از  می شود.  شکافته  مغزش  و  می کوبند 
تمام  بودند،  زده  را  بچه  این  چوب  با  بس 

بود.« شده  کبود  بازوهایش 
مثل  هم  اینجا  آشوب  حرامی های 
به  وقتی  که  کرده اند  عمل  داعش 
هنوز  کرد،  حمله  مجلس  ساختمان 
فیلم  نشده،  تمام  تروریستی  عملیات 
کرد.  منتشر  را  مجلس  کارمندان  کشتن 
افتخار  جنایت  و  شکنجه  به  گروه،  دو  هر 
و  رعب  دارند  تالش  البته  و  می کنند 
آنها  از  مردم  تا  کنند  همگانی  را  وحشت 

. سند بتر
همه  و  نیست  ترسی  اما  سو  این 
شهادت  برای  گرچه  و  ایستاده اند، 
پیروزی  هم  شهادت  گرچه  و  آماده اند، 
همه  آن  قدرت،  خدا  لطف  به  اما  است، 
برجا  پا  هم  و  می شوند  پیروز  هم  که  است 

► می مانند.     دنیا  این  در 

تراژدی »آرتین« برای »دختر فرشته« تکرار شد 

● بی بی سی و اینترنشنال همچنان تشنه خون   ●
شروع  چهارشنبه  آن  از  چیز  همه      ◄
امینی  مهسا  چهلم  نام  به  که  روزی  شد؛ 
داده  برایش  فراخوان ها  سنگین ترین 
شده بود تا ظاهرا به یادش عزاداری کنند 

عزادار! را  دیگر  جمعی  واقع  در  و 
مراسم  کرده  اعالم  امینی  خانواده 
از  مردم  اما  داشت  نخواهند  چهلم 
به  را  خود  کردستان  مختلف  شهرهای 
حاضر  مهسا  مزار  بر  تا  می رسانند  سقز 
هم  آشوبگران  و  فرصت طلبان  شوند؛ 

می شوند. حاضر  جمعیت  بین  البته 
سر  را  خودشان  همیشگی  شعار 
شعاری  آزادی«،  ژیان،  »ژن،  می دهند؛ 
جدایی طلبان  رهبر  اوجاالن،  عبدالله  که 
کرد ترکیه آن را در دهه 90 میالدی ابداع 
کرد. عده ای اما دوست دارند فضا ملتهب 
داده  سر  رادیکال  و  تند  شعارهای  شود،  
تکرار  را  آن  حاضران  از  برخی  و  می شود 

. می کنند
سطل  و  الستیک  حلقه  چند  زدن  آتش 
و  راه  کردن  مسدود  برای  تالش  و  زباله 
شدن  متفرق  و  انتظامی  نیروهای  ورود 
جمعیت روایت ادامه ماجرای آن روز سقز 

نه! ماجرا  همه  اما  است؛ 
دیگر  می کند  تالش  انقالب  ضد 
آن،  شهرهای  برخی  در  که  استان هایی 
شهروندان کرد زبان سکونت دارند را وارد 
غربی. آذربایجان  جمله  از  کند؛  ماجرا 
زمین  وارد  روز  همان  عصر  از  مهاباد 
ضدانقالب  خوراک  تا  می شود  بازی 
نام  به  کشته سازی  سناریو  نگارش  با 

شود. آماده  مولودی«  »اسماعیل 
استان  دادگستری  کل  رئیس 
آذربایجان غربی در این خصوص این گونه 
ارائه  گزارش های  طبق  می دهد:  توضیح 
شده  کشته  جنگی  گلوله  با  فرد  این  شده 
که  کردند  پیدا  محلی  از  را  وی  جسد  و 
و  نبوده  اغتشاشات  و  تجمعات  کانون 
ماموران نیز به هیچ وجه از اسلحه جنگی 

کنند. نمی  استفاده 
ناصر عتباتی ادامه می دهد: جسد این 
آشنایان  از  نفر  چند  و  پزشک  یک  را  فرد 
و  کردند  منتقل  مهاباد  بیمارستان  به  وی 

کرده  معاینه  را  جسد  نیز  قانونی  پزشکی 
ضارب  شناسایی  برای  تحقیقات  است. 

است. شده  آغاز 
یک  شاهد  شیراز  روز  همان  غروب 

گروهک  سوی  از  تروریستی  عملیات 
که  عملیاتی  است،  داعش  تروریستی 
شهادت  به  آن  در  بی گناه  شهروند   ۱۳
زخمی  شدت  به  تن   ۱۹ و  می رسند 
که  سرایداران  آرتین  جمله  از  می شوند؛ 
گلوله  هدف  دست  ناحیه  از  خودش  در 
قرار می گیرد و البته پدر و مادر و برادرش 
در مقابل چشمانش به شهادت می رسند؛ 
ایران  مردم  قلب  بر  که  بود  داغی  آرتین 

نبود! ماجرا  همه  هم  این  اما  نشست. 
مسئولیت  گرفتن  عهده  بر  علی رغم 
این حمله از سوی داعش و انتشار تصاویر 
در  او  عضویت  از  نشان  که  مهاجم  فرد 
باز  بود،  آن  رهبر  با  بیعت  و  گروهک  این 
تا  می کنند  تالش  انقالب  ضد  رسانه های 
با  و  بزنند  کلید  رو  خودشونه«  »کار  پروژه 
قلب حقیقت و روایت سازی کذب، مردمی 
که از ناآرامی های 40 روزه خسته شده اند 

کنند. عصبانی  را 
و  تشییع  برای  مراسمی  پنجشنبه 
مهاباد  در  مولودی  اسماعیل  تدفین 
مراسم  پایان  از  پس  می شود.  برگزار 

تخریب  و  آشوب  صحنه  به  را  شهر  عده ای 
ماشین  می کنند؛  تبدیل  عمومی  اموال 
آتش  را  آن  داخل  مأموران  و  آتش نشانی 
تخریب  را  دولتی  ساختمان های  می زنند، 
سمت  به  و  می کشند  آتش  به  و  می کنند 

می کنند. شلیک  بی گناه  مردم 
مهاباد  اتفاقات  در  که  کسانی  از  یکی 
گذشته  »شب  می گوید:  است  خورده  تیر 
5 آبان ماه، حدود ساعت 20:30 به یکی 
محله  در  شهر  سطح  های  بانک  عابر  از 
مشغول  و  کردم  مراجعه  مدرسه،  سمت 
به  تاریکی  در  که  بودم  بانکی  عملیات 
شانه  باالی  به  تیر  شد.  اندازی  تیر  سویم 
راستم اصابت کرد و درد شدیدی در دست 
اما  حین  آن  در  کردم  احساس  ام  شانه  و 
کالشینکف  با  تیراندازی  که  شدم  متوجه 
پالک  بدون  رنگ  سیاه  پژو  یک  سوی  از 

شد.« دور  محل  از  سرعت  به  که  بوده 

این  قربانی  که  نیست  کسی  تنها  اما  او 
کشته  از  منابع  برخی  است؛  شده  آشوب 
در  روز  آن  اتفاقات  در  نفر   ۴ تا   ۲ شدن 
افراد  این  از  یکی  می دهند؛  خبر  مهاباد 

دارد. نام  احمدی  فرشته 
دختری  احمدی  فرشته  مرحومه 
او  تصاویر  که  دارد  باوان  نام  به  خردسال 
دست  به  دست  اجتماعی  شبکه های  در 
ناله ها  و  اشک ها  با  که  دختری  می شود؛ 
را  آرتین  داغ  گفتن هایش  مادر  مادر  و 
کرده  زنده  ایران  مردم  دل های  در  دوباره 

. ست ا
انقالب  ضد  رسانه های  اما  هم  این بار 
کرده  اعالم  خود  دروغ   جدیدترین  در 
است. اغتشاشات  کشته  احمدی  فرشته 

قرار  هدف  که  است  درحالی  این 
این  جریان  در  جنگی  تیر  با  افراد  گرفتن 
و فوت  به سابقه است  اغتشاشات مسبوق 
پازل  قطعات  از  یکی  احمدی  مرحومه 
بی بی سی  همچون  ضدانقالب  رسانه های 
پروژه  تکمیل  برای  اینترنشنال  و  فارسی 

است. کشته سازی 

استان  انتظامی  گاهی  آ پلیس  رئیس 
در  اینکه  بیان  با  هم  غربی  آذربایجان 
از  مواردی  اخیر  اغتشاشات  جریان 
از  مردم   و  امنیتی  ماموران  به  تیر  اصابت 
پیوسته،  وقوع  به  معترضان  جمعیت  بین 
اشخاص  و  انقالب  ضد  گروه های  گفت: 
مختلف  انحاء  به  فرصت  این  از  مغرض 
شهروندان  قتل  به  اقدام  و  استفاده  سوء 

. می کنند
بر  تأکید  با  شکری  صادق  سرهنگ 
غیرقانونی  تجمعات  کنترل  در  اینکه 
استفاده  جنگی  سالح  گونه  هیچ  از 
است:  گفته  خصوص  این  در  نمی شود، 
پلیس  به جد در حال پیگیری و شناسایی 
به  تیراندازی  عوامل  و  قاتالن  یا  و  قاتل 
از  باید  و  است  اخیر  تجمعات  در  متوفیان 
شود. پرهیز  واقع  خالف  اظهارنظر های 

نیروهای  که  شده  اعالم  هم  پیشتر 
فضا  کردن  آرام  برای  انتظامی  و  نظامی 
جنگی  تیر  از  اغتشاشگران  با  مقابله  و 
است  درحالی  این  نمی کنند.  استفاده 
اهداف  به  رسیدن  برای  اغتشاشگران   که 
می گیرند. را  مردم  جان  راحتی  به  خود 

آذربایجان  استان  در  و  روز  آن  فردای 
مسیر  در  خودروها  از  بازرسی  در  غربی 
قبضه سالح     55 تعداد  –اشنویه«  »ارومیه 
 ۲۵ تعداد  »ارومیه_مهاباد«  مسیر   در  و 
و  کشف  جنگی  و  شکاری  سالح  قبضه 

شد. ضبط 
است  داده  رخ  حالی  در  اتفاقات  این 
 ۱۰ کیفرخواست  ماه  آبان  دوم  روز  که 
صهیونیستی  رژیم  با  مرتبط  عوامل  از  نفر 
شناسایی  افراد  این  اقدامات  عمده  که 
مبارزه  حوزه  در  فعال  اطالعاتی  نیروهای 
آذربایجان  استان  در  صهیونیستی  رژیم  با 
دستگیر  اطالعاتی  رصد  با  بوده  غربی 

شد. صادر  بودن،  شده 
هم  کنار  در  »آرتین«  و  »باوان«  حاال 
هستند؛  عزیز  ایران  مظلومیت  نماد 
درگیر  اینکه  علی رغم  امروز  که  ایرانی 
مقتدرانه  اما  است  هیبریدی  جنگی 
را  مظلومان  این  خون  انتقام  و  ایستاده 

► گرفت.     خواهد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۲۶ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  ۴/۱۴۰۰ج/۴۷۴  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه 
ناصر  و  ابادی  کوی  مجید  اقبالیان،  محمد  علیه  سیسی  حسینی  احمدی  سید 
در  ۳/۱۶۹/۰۸۶/۳۶۸ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مهدیزاده 
حق محکوم له و ۱۵۸/۴۵۰/۳۱۸ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم 
فرعی   /۶۹۱ ثبتی  پالک  از  ایشان  االرث  سهم  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له 
از ۱۰۶۰۰ اصلی بخش ۱ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
از  مشاع  سهم   ۱۳/۳۷۹۵ مقدار  و۱۳۵   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است  نموده 
۶۸/۵۷۱۴ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ به استثنای قیمت ثمنیه عرصه 
و اعیان پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۰/۶۶۸ سهم مشاع از ۶۸/۵۷۱۴ 
اعیان  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثنای  به  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم 
مدیریت  ان  از  ارجاعی  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک 
ثبتی  به پالک  اقبالیون  اقای احمد  ارزیابی ملک )کارشناسی(  بر  محترم مبنی 
اقای محمد  ، سید احمدی حسینی سیسی علیه  ۱۰۶۰۰/۶۹۱ اصلی  شماره 
اقبالیون به نشانی قم – ساالریه – خیابان ژاله – پالک ۲۴۰ ، در ۳ مرحله )مرحله 
اول به علت عدم همکاری مالک ، مرحله دوم باصدور حکم قضائی و در معیت 
به  ورود  امکان  و  قفل  فک  به  منجر  که  ساز  وقفل  خواهان  و  انتظامی  نیروی 
معیت  در  شد(  انجام  ارزیابی  مالک  همکاری  با  سوم  مرحله  و  نشد  میسر  ملک 
بازدید به عمل امد و ضمن بررسی های  و  طرفین به محل معرفی شده مراجعه 
ملک  ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، الزم 
مورخ   ۱۴۰۰۸۵۶۳۰۰۰۱۰۱۵۳۳۰ شماره  نامه  تصویر  مطابق   : ارزیابی  مورد 
ارزیابی  ششدانگ  مورد  ملک   ، قم  یک  اداره  ملک  ثبت  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ حوزه 
 ۴۱۸۲۹ ثبت  مورد  اصلی   ۱۰۶۰۰/۶۹۱ ثبتی   پالک  دارای  و  اعیان  و  عرصه 
با  قم  یک  بخش  در  واقع   ۱۰۷۵۷۴ چاپی  شماره  به   ۲۶۶ دفتر   ۱۱۲ صفحه 
 ۶ سهم  با  اقبالیون  احمد  اقای  مالکیت  به  مترمربع   ۱۴۴ مساحت  به  عرصه 
به شارع  ۶ متر  به طول  اربعه مطابق سند شماال  با حدود  اعیان  و  دانگ عرصه 

غربا  مجاور  ملک  به  متر   ۶ طول  به  جنوبا  مجاور  ملک  به  متر   ۲۴ طول  به  شرقا 
به طول ۲۴ متر به پالک مجاور ، به ثبت رسیده است. مشخصات اعیانی ملک 
ساز  جنوبی  صورت  به  و  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  موصوف  ملک   : بازدید  مورد 
حدودا  مساحت  به  کل  اعیانی  با  همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در   ، نما  دارای  و 
با  ۱۵۷ مترمربع با احتساب سرپله با اسکلت دیوار پایه اجری و سقف تیر اهن 
طاق ضربی در عرصه به مساحت ۱۴۴ مترمربع احداث شده و زیرزمین دارای 
پوشش  و  یکپارچه  سالن  و  بهداشتی  سرویس  دارای  و  حیاط  از  دسترسی  راه 
بدنه ها تا سقف سنگ و کف موزاییک و سقف سفید کاری و دارای درب ورودی 
از جنس الومینیم و طبقه همکف دارای یک خواب با حمام، سالن ، اشپزخانه 
با کابینت بدنه فلزی و درب ها ام دی اف و هود و گاز رومیزی و تراس و پوشش 
بدنه ها به ارتفاع ۱/۲۵ متر PVC و الباقی و سقف ها رنگ و کف ها موزاییک و 
PVC و کف سنگ و پوشش  پوشش بدنه اشپزخانه و سرویس ها کاشی و سقف 
و  سنگ  پله  و  کف  و  رنگ  سقف  و  الباقی  و  سنگ  متر   ۱/۱۰ پله  سرویس  بدنه 
و نمای دو طرف ساختمان سنگ و کف  و پوشش دیوار های حیاط  نرده فلزی 
و  ابی  کولر  دستگاه  یک  و  تصویری  ایفون  دارای  ساختمان  و  موزاییک  حیاط 
گازی و یک انشعاب برق و گاز و اب می باشد. ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام 
مرحوم  نام  به  سند   : نظر  مورد  ملک  صاحبان  خانوادگی  نام  و  نام   -۱  : مدنی 
اقایان محمد ،  ، ورثه  اقبالیون و مطابق تصویر گواهی حصر وراثت  اقای احمد 
الری  امحمد  خانم  و  فرزند  و  اقبالیون  همگی  اعظم  خانم  و  ابوالفضل  و  مهدی 
واقع  ملک   : اجمالی  توصیف  و  ملک  وقوع  محل   -۲ باشند.  می  مرحوم  زوجه 
در قم – ساالریه – خیابان ژاله – پلک ۲۴۰ و ملک به صورت جنوبی ساز و دارای 
اهن  تیر  سقف  و  اجری  پایه  دیوار  اسکلت  با  همفک  و  زیرزمین  طبقه   ۲ در  نما 
اجاره  در  و  ثبت شده  اینکه ملک  تعیین   -۳ است.  احداث شده  با طاق ضربی 
است  شده  ثبت  ملک  بله  شود.  ذکر  مستاجر  نام  و  اجاره  مبلغ  و  هست  شخص 
یا  ۴- ملک مشاع هست  باشد.  مالکین می  اختیار  و در حال حاضر طبقات در 
خیر؟ بله ۵- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به این ملک تحت عنوان مالک 

و  مهدی   ، محمد  اقای  ورثه   ، وراثت  حصر  گواهی  تصویر  مطابق  مالکین  دارند 
الری  امحمد  جمیله  خانم  و  فرزند  و  اقبالیون  همگی  اعظم  خانم  و  ابوالفضل 
زوجه مرحوم می باشند. ۶- محدودیت مالکین : مطابق تصویر نامه حوزه ثبت 
بازداشتی ۱۴۰۰۰۵۸۳۰۰۰۱۰۰۳۹۰۵ ، ۶  ملک اداره یک قم به شماره دفتر 
بازداشت  قم  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  چهارم  شعبه  نفع  به  ملک  دانگ 
می باشد. نظریه کارشناسی : ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد بازدید 
اعیان  و  ، مساحت عرصه  ابعاد   ، کاربری مسکونی   ، به موقعیت محلی  توجه  با 
و  گذاری  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  دیگر  و  طبقات  تعداد   ، شوارع   ، احداثی 
بدون در نظر گرفتن دیون دولتی و غیره مبلغ نهایی ۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
شش میلیارد و پانصد میلیون تومان تمام تعیین و اعالم می گردد. مقرر گردید 
موارد فوق الذکر در تاریخ۱۴۰۱/۸/۲۳ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ 
بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  نوبت در یکی  این اگهی یک  شد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بخش  اصلی   ۲۸۰/۷۸۹/۱۰۷۷ شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  گهی  آ
از دویست  نه فرعی  و  و هشتاد  از هفتصد  و هفت فرعی  و هفتاد  پنج قم )هزار 
کالسه  شماره   اجرایی  پرونده  به  مربوط  قم(  پنج  بخش  اصلی  هشتاد  و 
بایگانی  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۳۶۹۰
و  گیرنده(  )وام  راغبی  مجتی   : علیه  بر   ، صادرات  بانک   : له   ۱۴۰۰۰۳۸۹۸
 ، )راهن(  یحیایی  رضا  اقای  و  دیگر(  ثبتی  پالک  )راهن  نژاد  نادر  فاطمه  خانم 
و  )هزار  قم  پنج  اصلی بخش   ۲۸۰/۷۸۹/۱۰۷۷ ثبتی شماره  ششدانگ پالک 
اصلی  هشتاد  و  ازدویست  فرعی  نه  و  هشتاد  و  هفتصد  از  فرعی  هفت  و  هفتاد 
متعلق   ۳۱ پالک   ۲۱ کوچه  کریمی  شهید  بلوار   – قم  نشانی  به  قم(  پنج  بخش 
ششدانگ  مشخصات  و  حدود  رسد:  می  مزایده  طریق  از  یحیایی  رضا  اقای  به 
فرعی   ۷۸۹ از  شده  مجزا  و  مفروز   ، اصلی   ۲۸۰ از  فرعی   ۱۰۷۷ ثبتی  پالک 
یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه   ۰۰ ناحیه   ۰۵ بخش  در  واقع  و  مذکور  اصلی  از 
ولی  نگردید.  مشاهده  پرونده  در  مساحت  درج  از  ای  سابقه    ، قم  استان  قم 
درج  مترمربع   ۲۲۰ ملک  مساحت  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  براساس 
متر   ۲۰ طول  به   : شماال   : حدود  به  ملک  توضیحات   ، ملک  متن  است.  شده 
 : جنوبا  متری  هشت  شارع  به  متر   ۱۱ طول  به   : شرقا  فرعی   ۱۰۷۸ پالک  به 
پالک  به  متر  یازده  طول  به   : غربا  فرعی   ۱۰۷۶ پالک  به  متر  بیست  طول  به 
شماره  غالم  فرزند  یحیایی  رضا  مالکیت   : مالکیت  مشخصات  فرعی   ۱۰۷۴
شناسنامه ۸۷ دارای شماره ملی ۶۵۶۹۸۹۹۲۹۵ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ 
به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم : ۶ دانگ با شماره مستند 
شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۸۳/۳/۱۷ تاریخ   ۴۸۳۴۹ مالکیت 
ذیل   ۵۷ جلد  امالک  دفتر   ۲۹۸ صفحه  در  که  سال  سری   ۶۹۹۱۸۳ چاپی 
تاریخ   ۳۵۹۱۴ مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده  ثبت   ۱۱۲۵۳ شماره 
حقوق  قم  استان  شهرقم   ۲۶ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱۳۸۸/۸/۱۹
فاقد  ملک   : مزایده  مورد  ملک  فنی  مشخصات  ندارد   : بیمه  ندارد   : ارتفاقی 

ملک  مساحت  دادگستری  رسمی  کارشناسی  نظریه  طبق  که  بوده  مساحت 
باشد  نما و سنگ می  اجر  به صورت  نمای ساختمان  باشد.  ۲۲۰ مترمربع می 
زیرزمین  طبقه  شامل  شده  احداث  اعیانی  دارد  قرار  دستشویی  یک  حیاط  در 
طبقه همکف و نیم طبقه اول می باشد طبقه زیرزمین به طور نیمه کاره شامل 
اشپزخانه سرویس اتاق و سالن می باشد سقف ها گچ و خاک و دیوار های سال 
به صورت دوبلکس )دارای  باشد. طبقه همکف  نیمه گچ و خاک می   تا حدود 
نیم طبقه( می باشد که در پایین دو  اتاق – اشپزخانه سالن و سرویس بهداشتی 
دستشویی و حمام احداث شده است و در نیم طبقه نیز دو اتاق و سرویس حمام 
اتاق  دیوار  باشد  اف می  ام دی  اشپزخانه  کابینت های  دارد  قرار  و دستشویی 
و گچ و کف  سالن سرامیک  باشد دیوارسالن سنگ  ها گچ و کف موزاییک می 
می باشد سیستم سرمایش کولر گازی و سیستم گرمایش اب گرمکن و بخاری 
را  ملک  الذکر  فوق  مراتب  به  توجه  با  دادگستری  رسمی  کارشناس  باشد.  می 
به شرح ذیل ارزیابی نموده است : ۱- عرصه به مساحت ۲۲۰ مترمربع از قرار 
طبقه  اعیانی   -۲ ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربعی 
همکف و نیم طبقه )حدود( ۲۴۱ مترمربع از قرار هر مترمربعی ۴۳/۰۰/۰۰۰ 
 ۱۵۶ حددو  زیرزمین  طبقه  اعیانی   -۳ ۱۰/۳۶۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ریال 
 -۲/۳۴۰ جمعا۰۰۰/۰۰۰/   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  مترمربع 
مبلغ  به  ملک  کل  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  انشعابات  و  سازی  حیاط 
ریال  میلیون  سه  و  چهارصد  و  میلیارد  یک  و  پنجاه  ۵۱/۴۰۳/۰۰۰/۰۰۰ریال 
شده  ارزیابی  تومان  هزار  سیصد  و  میلیون  چهل  و  صد  و  میلیارد  پنج  معادل 
است. مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز 
خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   ۱۴۰۱/۷/۲۸ مورخه  شنبه 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی 
بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود. مزایده ششدانگ 
پنجاه و یک میلیارد و  ۵۱/۴۰۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  پایه  ثبتی مذکور مبلغ  پالک 

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

باشد. شده  واریز  مزایده  در 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

هدایت الله آقایی: 

●  از اصولگرا تا اصالح طلب برای اصالح امور آستین باال بزنند   ●
هدایت الله آقایی گفت: از اصالح      ◄
بزنند  باال  آستین  باید  اصولگرا  و  طلب 
و  بگذارند  میز  روی  را  اساسی  قانون  و 
اصالح جدی در حوزه های مختلف را رقم 

. بزنند
به گزارش »خبر سراسری«، هدایت الله 
آقایی، فعال سیاسی اصالح طلب، درباره 
برخی  توسط  آن  بیان  و  اصالحات  لزوم 
گفت:  حاکمیت  رسمی  های  چهره 
تصور  مسئوالن  برخی  کنم  می  فکر  »من 
قوانین  در  چه  اصالحات  ایجاد  می کنند 
است  عقب نشینی  نوعی  روش ها  در  چه  و 
این طور  قالیباف  آقای  خوشبختانه  اما 
سخن  اصالحات  ضرورت  از  و  نکرد  رفتار 
گفت. اصالح طلبان هم که مواضعشان از 
اصالح  عنوان  با  و  است  بوده  معلوم  قبل 
طلبی در چند دهه اخیر اعتقاد داشته اند 
بدون  و  کند  اصالح  را  خود  باید  نظام  که 
شده  انباشت  مطالبات  با  اصالحات 
مواجه خواهد شد که پاسخگو آن نخواهد 
سال76  خرداد  دوم  در  زمانیکه  از  بود. 
به  نیاز  شد،  مستقر  خاتمی  آقای  دولت 
و  اجتماعی  و  سیاسی  امور  در  اصالحات 
می  احساس  خارجی  سیاست  و  فرهنگی 
شد اما متاسفانه روند معکوس شد و طرف 

کرد  اساسی  قانون  از  که  تفسیری  مقابل 
را  باعث شد که دایره خودی و غیرخودی 
تنگ  را  خودی  دایره  و  کنند  تر  مشخص 
درون  نیروهای  برخی  حتی  و  کنند  تر 

زدند«. بیرون  نیز  حاکمیت 
فعلی  وضعیت  به  نسبت  ادامه  در  او 
وضعیت   « افزود:  اصالحات  انجام  برای 
شد  بدتر  روز  به  روز  فرهنگی  حوزه  در 
بسیاری  روزانه  و...  ارشاد  گشت های  و 
که  بود  طبیعی  می کردند.  بازداشت  را 
دنبال  به  اعتراض  برخوردهایی  چنین 
خارجی  سیاست  حوزه  داشت.در  خواهد 
جدی  گسست  یک  آستانه  در  امروز  هم 
جدید  تحریم های  برخی  و  گرفته ا یم  قرار 
صورت گرفته است و اگر توجه نشود شاید 
به  بگیریم.  قرار  بند هفت سازمان ملل  در 
بنظر  و  است  معکوس  فعلی  روند  حال  هر 
شده  دیر  اصالح  برای  جهت  یک  از  من 
این  به  است  ممکن  حتی  مردم  و  است 
و  نشوند  قانع  جزئی  اصالحات  و  جمالت 
نکنند. اعتماد  سیاسی  های  شخصیت  به 

مهم ترین مشکل امروز این است که مردم 
می  فاصله  کامال  حاکمیت  با  معترض 
را  اعتراضات  این  نیز  حاکمیت  و  گیرند 
گفت وگو  زمینه  و  شناسد  نمی  رسمیت  به 

اینکه  برای این کار فراهم نیست به عالوه 
خیابان  به  که  هم  کسانی  مردم  بین  در 
خودشان  خاص  های  دلخوری  آیند  نمی 
را از اقتصاد و فرهنگ دارند اگر به خیابان 

دارد«. دیگری  دالیل  آیند  نمی 
انجام  روند  به  نسبت  پایان  در  آقایی 
می  ما  »همه  گفت:  کشور  در  اصالحات 
دانیم هر درگیری و امواجی که در جامعه 
در  و  می رسند  بهم  نقاطی  یک  در  باشد 
بحث  نقاط  آن  در  که  است  ممکن  نهایت 
ناامید  نباید  باز  کند  پیدا  معنا  گفت وگو  و 
تأثیرگذار  کم  بسیار  درصد  اگر  حتی  شد 
می کنم  فکر  من  کرد.  حرکت  باید  باشد، 
بخصوص  جامعه  عقالی  فعلی  شرایط  در 
در اصالح طلب ها که روزی سرمایه مردم 
چهره  به  تبدیل  مردم  امکانات  با  و  بودند 
داشته  نقش  توانند  می  شدند  ملی  های 
های  چهره  نیز  اصولگرایان  در  باشند 
وضعیت  معتقدند  که  دارد  وجود  خوبی 
از  عقال  مجموعه  و  نیست  مطلوب  فعلی 
باال  آستین  باید  اصولگرا  و  طلب  اصالح 
بزنند و قانون اساسی را روی میز بگذارند 
را  مختلف  های  حوزه  در  جدی  اصالح  و 
یک  با  تواند  می  ها  این  همه  بزنند.  رقم 
به  و  را حل کند  باز مسائل  و دید  بازنگری 

فعلی  نسل  به  پاسخی  و  برسیم  رفراندوم 
فاصله  انقالب  نسل  از  دهه  چند  که  باشد 
دارد.در  مختلفی  مطالبات  است  گرفته 
اعتمادی  بی  و  بدبینی  وضعیت  همین 
ما  کشور  شود  مطرح  ها  صحبت  این  اگر 
کشوری هست که مردم آن با هوش خاص 
اغتشاش  به  را  گفتگو  که  فهمند  می  خود 

نباید  نیز  اعتراض مردم  به  و  ترجیح دهند 
نیز  حجاب  داد.مسئله  گر  اغتشاش  لقب 

می  روشنی  به  و  بود  جدی  ما  جامعه  در 
بر سر  نفر در خیابان ها  دیدیم که صد ها 
در  شدند،یا  می  دار  پرونده  مسئله  این 
ما  از  نفر  صدها   88 سال  سیاسی  حوزه 
کردند  زخمی  را  همه  و  کردند  زندانی  را 
این کار که هنر نیست!مردم از دولتمردان 
فعلی  نسل  های  خواسته  که  دارند  انتظار 

مطالبات  به  درگیری  بدون  و  آرامش  با  را 
► پاسخ دهند«    

در  باید  گفت:  اکرمی  سیدرضا      ◄
همه  از  اول  و  کنیم  تجدیدنظر  چیز  همه 
کنار  در  هم  دولت  کنیم.  نقد  را  خودمان 

دهد. انجام  را  کار  همین  ملت 
ادوار  نماینده  اکرمی،  سیدرضا 
ساختارها  اصالح  لزوم  درباره  مجلس، 
دوره  پنج  که  کسی  عنوان  به  »من  گفت: 
یک  تبلیغات  فرمانده  و  مجلس  نماینده 
این  برداشت جدی ام  بوده ام،  دوره جنگ 
بسیار  های  تجربه  ما  باالخره  که  است 
بخش  در  یکی  ایم  کرده  پیدا  فراوانی 
اقتصاد  80درصد  است،االن  اقتصاد 
همه  دهد  نمی  جواب  و  است  دولتی  ما 
دولت  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  دنیا 
تواند  می  دولت  نیست  خوبی  کاسب 
باید  اصالحات  باشد.  حامی  و  هادی 
بخش  و  بگیرد  صورت  نیز  ما  اقتصاد  در 
تعاونی را تقویت کنیم تا 25درصد اقتصاد 
اقتصاد  این بخش  نیز  و دولت  بگیرد  را  ما 
معظم  مقام  کند.  اصالح  و  حمایت  را 
رهبری چندین سال سال نو را سال تولید 
واقعا  ولی  کردند  اعالم  گوناگون  ابعاد  در 

و  ندارند  زمینه  این  در  جدیتی  مسئولین 
مختلف  ادارات  در  و  کنند  می  نگاه  فقط 
شود؛  نمی  داده  الزم  بهای  عمال  تولید  به 
من آماری دارم که 700هزار واحد صنفی 
ندارد  وجود  نظارتی  اما  داریم  پروانه  بی 
و  ها  آسیب  از  یکی  قاچاق  دیگر  سوی  از 
بال برای کشور است هم از ناحیه ورود هم 
خواهیم  می  هم  مصرف؛وقتی  هم  توزیع 
حرف  در  نباید  کنیم  مبارزه  قاچاق  با 

که  هایی  تفکیک  از  نیاورید!یکی  بگوییم 
این  دارد  وجود  ملت  و  دولت  بین  عمال 
است که دولت حرف می زند و مردم عمل 
برخی  در  هم  ما  مردم  کنند.باید  نمی 

کنند«. اصالح  را  ها  رفتار  مسائل 
در  اولویت ها  به  نسبت  ادامه  در  او 
قانون  »در  افزود:  ساختارها  اصالح 
نظر  تجدید  هایی  بخش  در  باید  اساسی 
در  یا  و  اقتصاد  بخش  در  جمله  از  کنیم 

داریم  سیمایی  و  صدا  ما  مثال  ها  رسانه 
استیضاح  را  آن  بتوان  که  ندارد  وزیر  که 
می  انتخاب  فقط  کرد  سوال  او  از  و  کرد 
یک  و  شود  می  منصوب  آن  مدیر  و  کنند 
ما  دهد  نمی  جواب  دیگر  قطعا  هم  صدا 
داشته  ای  کننده  قانع  سیما  و  صدا  باید 
بزند.خدا  حرف  اقناعی  بتواند  که  باشیم 
زمان  یک  را  فلسفی  آقای  کند  رحمت 
می گفت واعظی که رقیب داشته باشد در 
نداشته  رقیب  اگر  اما  می کند  رشد  منبر 
به  و  می کنند  تعریف  او  از  فقط  باشد 
باید  حتما  در صداوسیما  نمی رسد.  جایی 
دانشگاه ها  در  دهیم.  انجام  اصالحات 
وجود  واقعی  آزاداندیشی  میزگردهای  نیز 
کنیم  نظر  تجدید  چیز  همه  در  ندارد.باید 
اول از همه خودمان را نقد کنیم دولت هم 
دهد«. انجام  را  کار  همین  ملت  کنار  در 
میزان  درباره  پایان  در  اکرمی 
اصالحات  انجام  در  حاکمیت  توانمندی 
فقط  فرمودند  اکرم)ص(  »رسول  گفت: 
دیگری  آن هم دست  که  ندارد  مرگ چاره 
باید  اما  دارد  درمان  دردی  هر  ولی  است 

می  که  کسی  آن  و  بشناسیم  را  درد  اول 
داشته  برنامه  اصالح  برای  باید  شناسد 
باشد و بعد آن کسی که صاحب درد است 
بپذیرد که درد را درمان کند.در مورد امام 
هم  خوبی  بیمار  حتی  امام  کنند  می  نقل 
داد  می  دستور  پزشک  چه  هر  یعنی  بود 
باید  اول  ساختار  اصالح  کرد.  می  عمل 
و  عاقالن  و  نخبگان  و  خبرگان  سوی  از 
صورت  نظام  خیرخواهان  و  دلسوزان 
دقیقا  مشکالتمان  اول  ما  بگویند  و  بگیرد 
به  را  آن  بررسی کردند  در کجاست، وقتی 
اصالح  رفراندومی  با  و  برسانند  مردم  نظر 
همانطور  بگیرد  صورت  اساسی  قانونی 
در  داد  اجازه  سال  ده  از  بعد  امام  که 
به  آرام  آرام  شود.باید  نظر  تجدید  قانون 
دولت  و  مردم  و  بپردازیم  اصالحی  عمل 
دهند،نمی  انجام  را  کار  این  هم  کنار  در 
خواهد  می  دلمان  هرطور  بگوییم  توانیم 
انجام  حتما  باید  امور  کنیم.اصالح  کار 
این  و  داد  خواهد  هم  نتیجه  و  بگیرد 
ممکن  آن  از  غیر  کاری  که  ایست  وظیفه 

► نیست«.   

افزایش طول عمر با 
فعالیت های شدید کوتاه مدت 

بر پایه پژوهشی که در مجله انجمن قلب و عروق اروپا منتشر شد، ۲ 
با کاهش خطر مرگ  ۱۵ دقیقه در هفته  به مدت  دقیقه فعالیت شدید 

است. مرتبط 
از  تحقیق  این  محقق  احمدی،  ان.  متیو  دکتر  یورکالرت،  از  نقل  به 
متراکم  که  می دهد  نشان  نتایج  گفت:  استرالیا  سیدنی  دانشگاه 
ما  به  می تواند  هفته  طی  کوتاه  دوره های  در  شدید  فعالیت  ساختن 
کمبود  اینکه  به  توجه  با  باشیم.  داشته  طوالنی تری  عمر  کند  کمک 
است،  منظم  بدنی  فعالیت  برای  شده  گزارش  مانع  شایع ترین  زمان، 
است  ممکن  روز  طول  در  پراکنده  به صورت  کم  مقادیر  جمع آوری 

باشد. پرمشغله  افراد  برای  جذاب  گزینه ای 
فعالیت  از  مشخصی  مقدار  برای  که  داد  نشان  نیز  دیگری  تحقیق 
بیماری های  به  ابتال  احتمال  کاهش  با  فعالیت  شدت  افزایش  بدنی، 

است. مرتبط  عروقی  قلبی 
دانشگاه  و  لستر  دانشگاه  از  محقق  دمپسی،  سی.  پدی  دکتر 
کمبریج، بریتانیا و موسسه قلب و دیابت بیکر، ملبورن، استرالیا ابراز 
بلکه  فعالیت،  میزان  تنها  نه  که  می دهد  نشان  ما  تحقیق  نتایج  کرد: 

است. مهم  عروق  و  قلب  سالمت  برای  نیز  آن  شدت 
زیستی  بانک  از  ساله   ۶۹ تا   ۴۰ بزرگساالن  شامل  تحقیق  دو  هر 
هفت  به مدت  را  فعالیت  ردیاب  یک  شرکت کنندگان  بودند.  انگلستان 
برای  عینی  روش  یک  این  بستند.  خود  دست  مچ  روی  متوالی  روز 
با شدت های مختلف در  پراکنده  به ویژه فعالیت  و  اندازه گیری حرکت 

است. روز  طول 
عروقی  قلبی  بیماری  بدون  بزرگسال   ۸۹۳ و  هزار   ۷۱ تحقیق  اولین 
سال   ۶۲.۵ افراد  سنی  میانگین  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  سرطان  یا 
شدید  فعالیت  کل  مقدار  محققان  بودند.  زن  افراد  از  درصد   ۵۶ و 
را  می کشید   طول  کمتر  یا  دقیقه   ۲ که  تالش هایی  دفعات  و  هفتگی 
۶.۹ سال  به مدت  به طور متوسط  اندازه گیری کردند. شرکت کنندگان 
پیگیری شدند. محققان ارتباط حجم و فراوانی فعالیت شدید با مرگ 
قلبی  بیماری  بروز  و  سرطان(  و  عروقی  قلبی  بیماری  علت،  هر  )به 
اول تجزیه  وقایع رخ داده در سال  از حذف  را پس  و سرطان  عروقی 

کردند. تحلیل  و 
با افزایش حجم و دفعات فعالیت شدید، خطر هر پنج پیامد نامطلوب 
برای  شد.  مشاهده  آن  فواید  نیز  کم  مقادیر  با  حتی  و  یافت  کاهش 
مثال، شرکت کنندگانی که هیچ فعالیت شدیدی نداشتند، در معرض 
خطر مرگ ۴ درصدی طی پنج سال بودند. خطر با کمتر از ۱۰ دقیقه 
به  بیشتر  یا  فعالیت  ۶۰ دقیقه  با  و  ۲ درصد  به  فعالیت شدید هفتگی 

یافت. یک درصد کاهش 
در مقایسه با تنها ۲ دقیقه فعالیت شدید در هفته، ۱۵ دقیقه فعالیت 
به  ابتال  احتمال کمتر  ۱۵ درصد  و  ۱۸ درصدی خطر مرگ  با کاهش 
بیماری های قلبی عروقی همراه بود، در حالی که ۱۲ دقیقه فعالیت 
بیشتر  بود. دستاوردهای  ۱۷ درصدی خطر سرطان مرتبط  با کاهش 
مثال،  به عنوان  شد.  مشاهده  شدید  فعالیت  از  بیشتری  مقادیر  با 
به  ۳۶ درصد کاهش خطر مرگ  با  ۵۳ دقیقه  فعالیت در هفته  حدود 

بود. همراه  دلیلی  هر 
دقیقه(   ۲ )تا  کوتاه مدت  دوره های  تراکم  دفعات،  تعداد  به  توجه  با 
فعالیت شدید به طور متوسط، چهار بار در روز با ۲۷ درصد خطر مرگ 
کمتر مرتبط بود اما فواید سالمتی در تعداد دفعات کم تر نیز مشاهده 
کاهش  درصد   ۱۷ و   ۱۶ با  به ترتیب  هفته  در  کوتاه  جلسه   ۱۰ شد؛ 

بود. همراه  سرطان  و  عروقی  قلبی  بیماری های  خطر 
قلبی  بیماری  بدون  بزرگسال   ۴۱۲ و  هزار   ۸۸ شامل  دوم  تحقیق 
عروقی بود. میانگین سنی افراد ۶۲ سال و ۵۸ درصد آنان زن بودند. 
ارتباط  سپس  زدند  تخمین  را  بدنی  فعالیت  شدت  و  حجم  محققان 
بیماری  یا  قلب  ایسکمیک  )بیماری  عروقی  قلبی  بیماری  با  را  آنها 
به مدت متوسط  و تحلیل کردند. شرکت کنندگان  عروق مغزی( تجزیه 

شدند. پیگیری  سال   ۶.۸
میزان  با  بیشتر  شدت  هم  و  باالتر  مقادیر  هم  که  دریافتند  محققان 
شدت  افزایش  است.  مرتبط  عروقی  قلبی  بیماری  به  ابتال  کمتر 
برای  عروقی  قلبی  بیماری های  بیشتر  کاهش  به  منجر  فعالیت 
متوسط  فعالیت  که  زمانی  مثال،  به عنوان  شد.  ورزش  حجم  همان 
می شد،  شامل  را  فعالیت  از  درصد   ۱۰ به جای  درصد   ۲۰ شدید،  تا 
میزان بیماری قلبی عروقی ۱۴ درصد کمتر بود که معادل تبدیل یک 
است. دقیقه ای   ۷ سریع  پیاده روی  یک  به  دقیقه ای   ۱۴ پیاده روی 
کل  حجم  افزایش  که  می دهد  نشان  ما  نتایج  افزود:  دمپسی  دکتر 
قلبی  بیماری های  به  ابتال  احتمال  کاهش  راه  تنها  بدنی  فعالیت 
که  حالی  در  دارد،  ویژه ای  اهمیت  نیز  شدت  افزایش  نیست.  عروقی 
شدت  افزایش  که  می دهد  امرنشان  این  است.  بهینه  دو  هر  افزایش 
مفید  قلب  سالمت  برای  می دادید،  انجام  تاکنون  که  فعالیت هایی 
ایستگاه  تا  را  خود  روزانه  پیاده روی  سرعت  مثال،  برای  است.  بوده 
انجام  بیشتری  سرعت  با  را  خانه  کارهای  یا  دهید  افزایش  اتوبوس 

دهید.
منتشر   European Heart Journal مجله  در  تحقیق  این  یافته های 

است.  شده 

دانش ورزش

سیدرضا اکرمی مطرح کرد:

● ضرورت اصالح  ساختارها از سوی نخبگان، عقال و دلسوزان نظام    ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجید ارباب نوش ابادی با کد ملی ۰۳۸۴۱۳۶۸۴۲ اعالم نموده ملک با پالک ۲ فرعی از ۱۱۰۲۶ اصلی 
با شماره  با شماره مسلسل ۱۶۲۱۲۸ الف/ ۹۸  ثبتی منطقه یک قم، سند مالکیت  واقع در بخش یک حوزه 
الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۶۸۸۰ به نام ایشان صادر و تسلیم شده است و سپس به علت جابه جایی 
سند مالکیت مزبور مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است. لذا به استناد تبصره 
۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 
مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۷۹۶(   

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

استشهاد  برگ  یک  ارائه  با   ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ مورخ   ۲۱۴۴ شماره  درخواست  برابر  زیاری  بهمن  سعید  آقای 
مالکیت ششدانگ پالک  نموده سند  اعالم  و  نموده  را  المثنی که مفقود شده  تقاضای سند  شهود مصدق 
۱۰۵۹۹/۴۰۰/۵۷۰۳ اصلی بخش یک ثبت قم در صفحه ۳۹ دفتر ۷۲۸ ذیل ۱۳۶۹۵۹ بنام نامبرده ثبت 
و صادر شده است مفقود گردیده است. لذا مراتب به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون 
یا  و  نزد خود  مالکیت  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  گهی می گردد  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  در یک  ثبت 
این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام 
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 

   )۱۵۷۹۷ الف  اقدام خواهد شد. )م  برابر مقررات  المثنی  به صدور سند مالکیت  نسبت 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد       تلفن: 09184480402



سیاسی  جغرافیای  دکترای  یک      ◄
است:  معتقد  گیالن  دانشگاه  مدرس  و 
دیگر  بروند  جنگ  سمت  به  ها  قدرت  اگر 
در  است  ممکن  و  داشت  نخواهیم  صلحی 
هر منطقه دنیا درگیری بوجود بیاید که ما 
را به یاد جنگ جهانی اول و دوم می اندازد 
حالت  نیز  مناطق  برخی  است  ممکن  و 
به خود بگیرند که  های تهاجمی و دفاعی 
همین کار را سخت تر می کند. پیش بینی 
همچنان  تقابل  این  اگر  که  است  این  من 
ادامه داشته باشد ممکن است دامن تمام 
آسیای  کشورهای  حتی  دنیا  کشورهای 
آنجا هم  بگیرد چون  را هم  و قفقاز  مرکزی 
و غرب می خواهد  به روسیه است  نزدیک 
آنجا را از روسیه جدا کند و این تقابل می 

شود. کشیده  نیز  ایران  سمت  به  تواند 
با  وگو  گفت  در  گل افروز  محمد  دکتر 
توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شفقنا 
ضمیمه  و  اوکراین  در  اخیر  اتفاقات  به 
کشور  این  خاک  از  هایی  بخش  شدن 
تسلیحات  ارسال  طرفی  از  و  روسیه  به 
به  اروپا  و  آمریکا  طرف  از  بیشتر  نظامی 
جنگ  ادامه  از  بینی  پیش  چه  اوکراین 
داشت:  اظهار  داشت؟  توان  می  اوکراین 
فعلی  موقعیت  به  کالن  دیدگاهی  در  اگر 
کشورها  که  آنچه  بنگریم،  دنیا  کشورهای 
قدیم  استعمارگران  نوعی  به  و  ساخت  را 
را  کشورهایی  و…  انگلیس  و  فرانسه  یعنی 
این  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  و  ساختند 
نقشه را برای کل جهان کشیدند، اما یقین 

خواهد  تغییر  نقشه  این  که  باشید  داشته 
به  توجه  با  و  نیست  همیشگی  چون  کرد، 
منافع بیشتر این کشورها که همان حرکت 
قابل  تغییر  این  است  ملی  منافع  به سمت 

بود. خواهد  بینی  پیش 
روسیه،  مثل  کشورهایی  افزود:  وی 
کشورهایی  انگلیس  و  آلمان  فرانسه، 
را  جهان  نوعی  به  همچنان  که  هستند 
بین خود تقسیم کرده اند و به قدرت های 
و  ای  منطقه  و  ملی  های  قدرت  و  نوظهور 
توجهی  اگر  ندارند.  چندانی  توجه  محلی 
منافع  به  که  است  جایی  تا  دارد  وجود 
این  مساله  این  به  توجه  با  نزند.  زیان  آنها 
داده  رخ  اوکراین  و  روسیه  بین  که  جنگی 
و پوتین بخش هایی را جزو روسیه می داند 
کشور  اوکراین  کشور  کرده  ادعا  حتی  و 
نوظهور روسیه و زاییده فکری روسهاست و 
آن را از آن خاک خود می داند بعید است 
پوتین  مثل  افرادی  کند.  نشینی  عقب 
و  هستند  ای  حرفه  مدارهایی  سیاست 
شاید حرکت هایی افراطی در جهان انجام 
کرد  نخواهند  نشینی  عقب  قطعا  و  دهند 
فکری  روند  متحده  ایالت  و  اروپا  بنابراین 
پوتین را تا زمانی که بر مسند قدرت است 
اند  مراقب  هست  که  جایی  تا  و  دانند  می 

نشود دار  ادامه  جنگ  این  تا 
وی تصریح کرد: باز کردن پای ایران در 
این جنگ به یقین با برجام در ارتباط است. 
کشاندن ایران به میانه این معرکه برای این 
است که امتیازهایی از ایران گرفته شود به 

ایران قدرتی در خاورمیانه است.  هر حال 
المللی  بین  اقتصادی  فشار های  در  شاید 
مجموع  در  اما  شوند  موفق  کمی  ایران  بر 
باید گفت یکی از کارهای اصلی مسئوالن 
نظر  از  که  است  این  فکرشان  و  ما  کشور 
حالت  از  و  ببندند  ها  روس  با  استراتژیک 
برسند.  استراتژیکی  وضعیت  به  تاکتیکی 

تا وقتی که کشوری چون ایران و روسیه در 
علنی  اتحادشان  و  بگیرند  قرار  جبهه  یک 
منطقه  در  غرب  حامی  های  کشور  شود 
می  قرار  آنها  مقابل  در  جبهه  یک  در  نیز 
کشورهای  سمت  به  هم  چین  اما  گیرند 
اند  گرفته  قرار  غرب  مقابل  در  که  شرقی 
آینده  بینی می شود در  پیوندد. پیش  می 
در  امروز  شود  انجام  استقرار  این  نزدیک 
کشورهایی  و  غرب  حامی  کشورهای  آسیا 

کرده  تمرکز  آنها  روی  آمریکا  و  اروپا  که 
روسیه  و  چین  که  شرق  با  مقابله  برای  اند 
از  اند.  شده  مسلح  هستند  آن  پرچمدار 
در  مسلحی  صلح  گفت  توان  می  رو  این 
جریان است و از صلح سرد به صلح مسلح 

ایم. کرده  حرکت 
دکتر گل افروز با بیان اینکه اگر افرادی 

هستند  دنیا  های  حکومت  راس  در  که 
با  دارند  قرار  ها  قدرت  ابر  ردیف  در  و 
کنند  نگاه  موضوع  به  افراطی  نگاهی 
گیریم  می  قرار  جنگ  آستانه  در  حتما 
می  سمتی  به  کم  کم  جهان  وگرنه  گفت: 
منطقه  کشورهای  شدن  تثبیت  با  که  رود 
اگر  روند.  می  هم  با  مقابله  سمت  به  ای 
و عقالی  این حادثه ها جلوگیری نشود  از 
نکنند  مذاکره  غربی  و  شرقی  کشورهای 

منجر  جنگ  به  تواند  می  وضعیتی  چنین 
پوتین و رئیس جمهور  افرادی مانند  شود. 
دفاعی  الک  از  که  هستند  افرادی  چین 
غرب  با  مقابله  در  و  اند  آمده  بیرون  خود 
کار  این  و  اند  رسیده  تهاجمی  حالت  به 
کرد  نمی  فکر  غرب  کند.  می  خطرناک  را 
این دو کشور بتوانند به این زودی ها سهم 
داشته  اختیار  در  را  جهان  از  بیشتری 
سمت  به  خود  دفاعی  الک  از  و  باشند 

کنند. حرکت  هجومی 
سمت  به  ها  قدرت  اگر  کرد:  تاکید  وی 
نخواهیم داشت  دیگر صلحی  بروند  جنگ 
درگیری  دنیا  منطقه  هر  در  است  ممکن  و 
جهانی  جنگ  یاد  به  را  ما  که  بیاید  بوجود 
اول و دوم می اندازد و ممکن است برخی 
دفاعی  و  تهاجمی  های  حالت  نیز  مناطق 
سخت  را  کار  همین  که  بگیرند  خود  به 
به  باید  دنیا  بزرگ  کشورهای  کند.  می  تر 
اقتصاد  سمت  به  قبل  های  سال  مانند 
جلب  این  و  بروند  پیش  سرمایه  جلب  و 
ارائه  که  خدماتی  و  تولیدات  با  را  سرمایه 
به سمت جنگ  و  می دهند مدیریت کنند 
نروند. پیش بینی من این است که اگر این 
ممکن  باشد  داشته  ادامه  همچنان  تقابل 
حتی  دنیا  کشورهای  تمام  دامن  است 
هم  را  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  کشورهای 
بگیرد چون آنجا هم نزدیک به روسیه است 
جدا  روسیه  از  را  آنجا  خواهد  می  غرب  و 
ایران  سمت  به  تواند  می  تقابل  این  و  کند 

► نیز کشیده شود.    

عربی- مطالعاتی  مرکز  رئیس      ◄
توانمندی ها،  تقویت  و  سیاست ها  اروپایی 
شرایط  بررسی  ضمن  یادداشتی  انتشار  با 
روی  داخلی  و  منطقه ای  بین المللی، 
فرصت ها  عراق،  جدید  دولت  آمدن  کار 
شیاع  محمد  دولت  موفقیت  کلیدهای  و 

برشمرد. را  السودانی 
دیپلمات های  از  الهنداوی«  »جواد 
عربی  مطالعاتی  مرکز  رئیس  و  عراق  سابق 
- اروپایی سیاست ها و تقویت توانمندی ها 
بررسی فرصت های  به  یادداشتی  انتشار  با 
السودانی«  شیاع  »محمد  دولت  موفقیت 

پرداخت. عراق  در 
»رأی  روزنامه  در  که  یادداشت  این  در 
عراِق  »در  است:  آمده  شد،  منتشر  الیوم« 

از  بتوان  که  معیاری  سر  بر  توافق  امروز، 
شکست  و  موفقیت  میان  تمییز  برای  آن 
دلیل  به  نه  است،  دشوار  کرد،  استفاده 
دلیل  به  بلکه  مفاهیم،  و  نظرات  کثرت 
منافع  این  شدن  حل  عدم  و  منافع  تعدد 
در منافع عالی ملی و کشور. با این وجود، 
برای  واقعًا  آن چه  با  می توان  را  موفقیت 
شهروند و  کشور محقق می شود، سنجید. 
و  معیشتی  سطح  ارتقای  منتظر  شهروند 
جایگاه،  منتظر  نیز  کشور  است،  خدمات 
منتظر  جامعه  و  است  حاکمیت  و  اعتبار 

است«. عدالت  و  قانون 
موفقیت  برای  السودانی  فرصت های 

در دولت
عراقی،  سابق  دیپلمات  این  اعتقاد  به   
چندین  عراق  جدید  نخست وزیر  مقابل  در 

فرصت. یک  نه  دارد  وجود  فرصت 
در  او  این که  نخست ،   « می نویسد:  وی 

به لطف هماهنگی  شرایط مثبت سیاسی، 
ریاست  و  وزیر  نخست  بین  تفاهم  و 
جمهوری، حکومت خواهد کرد و همکاری 
نخست  و  جمهور  رئیس  بین  نزدیکی 
با  ارتباط  این  و  داشت  خواهد  وجود  وزیر 
آقای  یعنی  جمهور،  رئیس  معاون  حضور 
نوری المالکی که از روابط متمایز با رئیس 
خواهد  تقویت  است،  برخوردار  جمهور 
جریان  غیاب  دلیل  به  وزیر  نخست  شد. 
از نخست وزیر  پارلمانی که  با اجماع  صدر 
پارلمان  در  ممانعتی  کند،  می  حمایت 

ندارد«.
در ادامه این یادداشت مبارزه السودانی 
با فساد و گام هایی که وی در این خصوص 
او  دولت  دیگر  فرصت  داشت،  برخواهد 

»عراق  است:  آمده  آن  در  و  شده  شمرده 
اختالس های  یا  اختالس  درگیر  جهان  و 
الکاظمی،  آقای  دوران  در  که  است  قرن 
السودانی  گرفتن  قدرت  از  قبل  روز  چند 
السودانی،  آقای  آمدن  گویی  شد،  برمال 
شاهد  عراق  که  فسادی  اصالح  منظور  به 
آن بود، صورت گرفت و هر قدمی که آقای 
السودانی در مسیر اصالح و مبارزه با فساد 
مردم  استقبال  مورد  و  ملموس  برمی دارد 

بود«. خواهد 
فرصت دیگر السودانی از نظر الهنداوی 
این است که وی در مقایسه با شرایطی که 
 ۲۰۱۴ تا   ۲۰۰۴ سال  از  عراق  دولت های 
و  تروریسم  دوران  با  و  بودند  روبرو  آن  با 
نیروهای  حضور  و  آمریکا  اشغال  توطئه، 
با عراق  چند ملیتی و عدم همکاری عربی 
گشایش  زمان  در  داشتند،  همزیستی 
قبال  در  بین المللی  و  منطقه ای  عربی، 

است. آمده  کار  روی  بر  عراق، 
سیاسی،  شرایط  که  گفت  می توان  لذا 
مداخله  اجازه  بین المللی  و  منطقه ای 
نخواهد  را  عراق  امور  در  مضر  و  سنگین 
داد، البته به شرطی که احزاب و جناح های 
منطقه ای  قدرت های  با  معامله  از  سیاسی 
سیاسی  یا  مادی  منافع  برای  بین المللی  و 

کنند. پرهیز  عراق  دولت  منافع  ضرر  به 
سودانی  »آقای  کرد:  تصریح  نگارنده 
جهان  که  است  آمده  کار  روی  حالی  در 
انرژی و عراق بیشترین  به  را  نیاز  بیشترین 
نیاز را به سرمایه گذاری برای توسعه منابع 
عراق  دارد..  آن  به  مرتبط  صنایع  و  انرژی 
برای سرمایه گذاری  اکنون گزینه مستقلی 
بزرگ  کشورهای  با  زیرساخت ها  توسعه  و 

به  این  دارد.  جایگاه  و  صالحیت  دارای 
سرمایه گذاری  منابع  که  است  عراق  نفع 
خود را متنوع کند و با همه در هر کجا که 
ایجاب  عراق  سیاسی  و  اقتصادی  منافع 
جهان  که  به ویژه  کند،  همکاری  می کند، 
و  یافته  رهایی  قطبی  تک  سیاست  شر  از 
کشورهای منطقه ما در این خصوص تغییر 
همین  بر  را  خود  سیاست های  و  کرده اند 

می کنند«. اتخاذ  اساس 
نخست وزیر  دیگر  فرصت  الهنداوی 
 « می کند:  بیان  این گونه  را  عراق  جدید 
کار  روی  بر  شرایطی  در  السودانی  آقای 
ایجاب  این گونه  بین المللی  شرایط  که  آمد 
می کند که یک متحد و یک دوست را نه بر 
یا رابطه تاریخی اش،  اساس قدرت نظامی 
هر  منافع  با  او  سازگاری  اساس  بر  بلکه 
کشور ارزیابی می شود. معتقدم که مواضع 
دولت پادشاهی عربستان سعودی در قبال 

حاضر،  زمان  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
چرا  است.  امر  این  مثال  شاهد  بهترین 
طوالنی مدت  تاریخی  رابطه  وجود  با  که 
علیرغم  سعودی  ولی عهد  کشور،  دو  میان 
آمریکا  متحده  ایاالت  مخالفت  و  تندی 
که  اقتصادی  و  سیاسی  مواضع  اتخاذ  از 
می کرد،  ایجاب  را  آن  کشورش  مصلحت 

نکرد«. دریغ 
در بخش دیگری از این یادداشت، آمده 
است که السودانی در برنامه دولت خود از 
خدمات، دستاوردها و مبارزه با فساد سخن 
ورود  مستلزم  دستاوردها  و  خدمات  گفت. 
)اروپایی،  قدرت سرمایه گذاری خارجی  با 
این  و  چینی، آمریکایی و منطقه ای( است 
اقدامات  و  قانونی  ورود مستلزم اصالحات 

سریع برای غلبه بر موانع و افزایش اعتماد 
و امنیت سرمایه گذاران است.

»موفقیت  نوشت:  خاتمه  در  الهنداوی 
و  "مدیریت  ُحسن  به  نیز  السودانی  آقای 
استفاده بهینه از زمان" بستگی دارد، او و 
مشاوران حرفه ای و کارآمدش، تنها ۱۸ ماه 

داشت«. خواهند  فرصت 
از  تشکیل دولت عراق یک سال پس 

انتخابات
یک  گذشت  از  پس  گذشته،  اکتبر   ۱۳
سال و سه روز از برگزاری انتخابات پارلمانی 
طوالنی  کشمکش های  وجود  با  و  عراق 
میان دو حزب اصلی ُکرد، سرانجام نشست 
در  کشور  این  جدید  رئیس جمهور  انتخاب 
کلیه  شمارش  از  پس  و  شد  برگزار  پارلمان 
در  رأی گیری  دوم  دور  در  شده  اخذ  آراء 
پارلمان عراق، عبداللطیف رشید موفق شد 
۱۶۲ رای را به خود اختصاص دهد و برهم 

خارج  رقابت  دور  از  رای   ۹۹ با  را  صالح 
شدنش،  انتخاب  از  پس  بالفاصله  او  کند. 
فراکسیون  نامزد  السودانی  شیاع  محمد 
را مامور  پارلمان برای نخست وزیری  بزرگتر 
تشکیل کابینه جدید در عراق معرفی کرد.

گذشته،  اکتبر   ۲۷ در  پیش،  روز  چند 
به  جلسه  ای  در  عراق  پارلمان  نمایندگان 
اعتماد  رأی  السودانی  پیشنهادی  کابینه 
دادند. نخست وزیر جدید عراق وعده داده 
که دولتش که با چالشهای پیش روی عراق 
به  خدمتگزاری  راستای  در  و  کند  مقابله 
بهبود وضعیت معیشتی  و  این کشور  مردم 

کند. کار  آنان  خدماتی  و 
سرفصل های برنامه دولت السودانی

ماه  سه  ظرف  انتخابات  قانون  اصالح 
یک  ظرف  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  و 
مدنظر  دولت  برنامه  سرفصل  در  سال 
آمده  عراق  مکّلف  وزیر  نخست  السودانی 

. ست ا
برنامه  سرفصل های  »العالم«،  نوشته  به 
رسمی  خبرگزاری  در  که  السودانی  دولت 
از:  است  عبارت  شده،  منشتر  )واع(  عراق 
فساد  با  مبارزه  بیکاری،  و  فقر  با  »مقابله 
برق،  بحران  به  رسیدگی  اداری،  و  مالی 
با  مبارزه  جامعه،  ضعیف  اقشار  از  حمایت 
فعال  شغلی،  فرصت های  ایجاد  بیکاری، 
گذاری،  سرمایه  متولیان  نقش  کردن 
ارتقای صنعت، تسریع در بازسازی مناطق 
بهبود  آوارگان،  پرونده  تکمیل  شده،  آزاد 
بهبود  شهروندان،  برای  بهداشتی  خدمات 
شهری،  خدمات  و  ساز  و  ساخت  بخش 
ملی،  پول  رفتن  هدر  و  فساد  با  مبارزه 
کشاورزی،  تولیدات  از  حمایت  افزایش 
اعتماد  بازگرداندن  صنعتی،  بخش  بهبود 
توسعه  عراقی،  تولیدات  و  محصول  به 
عمومی،  ساختار  بازسازی  نفت،  صنعت 
بر  فشار  کاهش  برای  ملی  پول  مدیریت 
خدمات  کیفیت  بهبود  کنندگان،  مصرف 
نقل،  و  حمل  بخش  توسعه  مخابراتی، 
متعهد  آموزشی  نظام  یک  به  دستیابی 
فرصت های  کردن  فراهم  ارزش ها،  به 
باال،  کیفیت  با  همه  برای  برابر  آموزش 
افق های  گسترش  و  سرمایه گذاری  بهبود 
برای  گردشگری  بخش  کردن  فعال  آن، 
اتخاذ  کشور،  اقتصاد  به  بخشیدن  تنوع 
تغییرات  کنترل  جمعیت،  کنترل  سیاست 
مسائل  کردن  فعال  جمعیتی،  ساختار  در 
ارتقای  زنان،  توانمندسازی  بشر،  حقوق 
تقویت  عراق،  رسمی  حاکمیت  سطح 
اصالح  امنیتی،  و  نظامی  های  زیرساخت 
برگزاری  و  مجلس  انتخابات  قانون 
سال«./  یک  ظرف  زودهنگام  انتخابات 

► فارس     
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رای اصالحی
رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۷۵ پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۹۲ مربوط به تقاضای 
خانم معصومه بادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره فرعی از 

۲۴۵۵/۱ اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است. 
رای اصالحی

با توجه و با عنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد: 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عبداله 
و اصغر و بتول و معصومه شهرت همگی زرین اقبال فرزندان اسداله )کما فرض اله( صفحات ۵ الی ۲۰ دفتر 
۱۱۰( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب ۱۵۲ – ۱۴۰۱/۱/۹ و پاسخ وضعیت ثبتی۳۲۴۵ – 
۱۴۰۱/۲/۳۱ که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 
به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه ۱۱۶/۱۵۹۸۸/ص – ۱۳۹۳/۷/۲۴ 
اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالکیت خانم معصومه بادی 
به شناسنامه شماره ۵۳۰۵ کدملی ۰۳۸۱۸۹۵۰۶۸ صادره قم فرزند حسن در قسمتی از سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت۶۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۴۵۵/۱ 

اصلی واقع در قم بخش ۲ حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را به حدود ذیل صادر می نماید.
شماال بطول ۸ متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در پالک ثبتی ۲۴۵۵/۱/۱۰۹ اصلی 

شرقا در سه قسمت اول بطول ۵ متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک ثبتی ۲۴۵۵/۱ 
اصلی و دوم که شمالی است بطول ۱۲ متر به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی و 

سوم بطول ۱ متر درب و دیواریست بشارع ۸ متری احداثی
جنوبا در چهار قسمت اول بطول ۸ متر ب دیوار ساختمانی احداثی در قسمتی دیگر از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی 
و دوم بطول ۴/۲۰ متر بدیوار ساختمان احداثی در پالک ثبتی ۲۴۵۵/۱۲ اصلی و سوم بطول ۱/۸۰ متر 
دیوار بدیوار ساختمان احداثی در پالک ۲۴۵۵/۱/۱۲ اصلی و چهارم بطول ۶ متر دیوار بدیوار ساختمان 

احداثی در قسمتی دیگر از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی
غربا بطول ۶ متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی دیگر از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی

حقوق ارتفاقی ندارد. 
 رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )م الف ۱۴۱۰۴(

عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

تیر خالص شبکه    های اجتماعی به پیکر نحیف یار مهربان 

 مـا فاتحـه کتـاب را خواندیـم!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
به  وابسته  غنی  و  پیشرفته  های  تمدن  همه  تاریخ  و  هویت 
کتاب و نگارش بوده است. کتابخوانی زمینه ساز فرهنگ است 
ندای  با  نیز  اسالم  دین  دوانند.  می  ریشه  ها  تمدن  کتاب  با  و 
همین  در  و  شد  وحی  پیامبر  به  خداوند  سوی  از  »خواندن« 
و  میکند  یاد  سوگند  قلم  به  خداوند  که  است  مقدس  فرهنگ 
معجزه آخرین فرستادهاش را یک کتاب قرار داده است. اما با 
وجود نقش و جایگاه مستحکم کتاب و کتابخوانی در گسترش 
دانش و فرهنگ، امروزه شاهد بی مهری و بی توجهی عمیقی 
به  کتابها  برخی  تیراژ  که  جایی  تا  هستیم  کتاب  به  نسبت 

است. کرده  پیدا  نزول  کمتر  و  جلد  سیصد 
به  مهربان،  یار  به  مهری  بی  این  تبع  به  نیز  کتابخوانی 
کمترین میزان خود رسیده است و با این وجود که سرانه واقعی 
محاسبه  نحوه  و  نیست  مشخص  چندان  کشور  در  هم  مطالعه 
آن نیز در هاله ای از ابهام است، می توان حدس زد که سرانه 

است. ناچیز  و  جزئی  عددی  کشور  در  کتاب  مطالعه  واقعی 
یا  مجازی  فضا  در  انفس  و  افاق  سیر  ای  عده  چند  هر 
محسوب  مطالعه  زمره  در  را  ادعیه  کتب  و  قران  قرائت  حتی 
کردن  پاک  تنها  نگرش  مدل  این  بپذیریم  باید  ولی  کنند  می 
و  تیراژ  نشر،  آمار  بپذیریم  تعارف  بدون  و  است  مساله  صورت 
دچار  و  کرده  پیدا  کاهش  شدت  به  مملکت  های  کتابخوان 
افزایش  نظیر  متعددی  دالیل  است.  شده  ای  سابقه  بی  رکود 
به  ناشران  تمایل  عدم  نشر،  و  چاپ  ملزومات  و  کاغذ  قیمت 
انتشار کتاب های بی محتوا، کپی  با نویسندگان،  عقد قرارداد 
پیست بودن برخی کتابها، ورود برخی بی تجربه ها و سلبریتی 
به  نوشتن  به  نویسندگان  انگیزگی  بی  نویسندگی،  عرصه  به  ها 
شتاب  کتاب،  فروش  رکود  معنوی،  و  مادی  منافع  فقدان  دلیل 
در   ... و  مردم  درآمد  کاهش  جوامع،  شدن  صنعتی  از  ناشی 
قیمت  افزایش  تردید  بی  ولی  شوند  می  شماره  روند  این  بروز 
از  توان  می  را  مجازی  های  شبکه  گسترش  با  همزمان  کتاب، 
مهم ترین و اصلی ترین دلیل بی مهری به یار مهربان در عصر 

کرد. قلمداد  جهانی  دهکده 
های  جلوه  از  استفاده  در  جذابیت  سبب  به  مجازی  فضای 
بصری و امکان ارجاع دادن افراد به صفحات مشابه از جذابیت 
پیکر  به  را  خالص  تیر  است  برخوردار  فردی  به  منحصر  های 
به  ارجاع  امکان  همین  ولی  کرد  شلیک  مهربان  یار  نحیف 
و  شوند  می  محسوب  فکری  تشتت  عوامل  از  مشابه  صفحات 
تحمیل  سویی  از  دهد.  می  کاهش  شدت  به  را  خواننده  تمرکز 
مطالب به خواننده باعث می شود فرد در یک حباب اطالعاتی 
مزرعه  این  در  گذار  و  گشت  ماحصل  که  بگیرد  قرار  گسترده 
رفت  هدر  مابقی  و  است  برداشت  20درصد  تنها  اطالعاتی 
های  شبکه  و  مجازی  فضای  وجود  این  با  است.  انرژی  و  زمان 
مجازی جای کتاب و کتابخانه ها را اشغال کرده اند و گسترش 
باعث شده  اخیر  اجتماعی در سالهای  و محبوبیت شبکه های 
این  در  را  روز  از شبانه  زیادی  اوقات  از مردم  بسیاری  است که 
شبکه ها بگذرانند تا جایی که کتابخوان ها در مترو و اتوبوس و 
مطب پزشک با ترس و لرز و احتیاط کتاب از جیب شان خارج 

کنند! می  مطالعه  و  سازند  می 
بست  پای  از  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج  های  بنیان  بپذیریم 
دچار سستی ناگواری شده و نیازمند باز تعریف و مرمت دوباره 
مدتی  میان  و  مدت  کوتاه  اقدامات  چند  هر  دارند.  باره  چند  و 
مسابقات  باز،  کتاب  برنامه  امضاء،  های  جشن  برگزرای  نظیر 
باید  ولی  اند  شده  اجرایی  کشور  سطح  در   ... و  کتابخوانی 
ملی  و  جدی  عزم  نیازمند  مهربان  یار  به  یاری  داشت  اذعان 
است و رقابت با رقبایی چون شبکه های اجتماعی، بازی های 
بر  زمان  و  بسیار سخت   ... و  و سایت های اطالعاتی  ای  رایانه 

است  نمایشی  غیر  و  جدی  ریزی  برنامه  نیازمند  و  بوده 

ر ـُ َتَلنگ  دکتر محمد گل افروز:

● پوتین و رئیس جمهور چین از الک دفاعی بیرون آمده و با غرب 
به حالت تهاجمی رسیده اند، این خطرناک است    ●

اگر تقابل غرب و شرق ادامه داشته باشد ممکن است دامن تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله ایران را هم بگیرد 
جهان کم کم به سمتی می رود که با تثبیت شدن کشورهای منطقه ای به سمت مقابله با هم می روند

افرادی مانند پوتین و رئیس جمهور چین افرادی هستند که از الک دفاعی خود بیرون آمده اند و در مقابله با غرب به حالت تهاجمی رسیده اند و این کار را خطرناک می کند 
امروز در آسیا کشورهای حامی غرب برای مقابله با شرق که چین و روسیه پرچمدار آن هستند مسلح شده اند

صلح مسلحی در جریان است و از صلح سرد به صلح مسلح حرکت کرده ایم 
روسیه بعید است عقب نشینی کند

اروپا و ایالت متحده روند فکری پوتین را تا زمانی که بر مسند قدرت است می دانند 

»جواد الهنداوی« با انتشار یادداشتی در روزنامه » رأی الیوم« 

● شیاع السودانی نخست وزیر جدید عراق چندین فرصت دارد نه یک فرصت   ●
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زنگنه در گفت وگویی تشریح کرد:
تحقق مطالبات انصارالله یمن 
به استمرارواستقرارآتش بس 

کمک می کند 
یمن  نفع  به  نفت  فروش  عایدات  کردن  کانالیزه  دنبال  به  انصارالله 
پیگیری  را  جنوبی  یمن  جداسازی  پروژه  باردیگر  امارات  است/ 

می کند
یمنی  طرف های  مذاکرات  گفت:  منطقه  مسائل  کارشناس ارشد 
وعده  خلف  از  که  است  عقب ماندگی هایی  جبران  برای  عربستان  با 

می گیرد. نشأت  ریاض 
»صباح زنگنه« کارشناس  ارشد مسائل منطقه در تشریح دالیل و ابعاد 
گفت وگو  در  عمان  در  سعودی  عربستان  و  یمنی  طرف های  مذاکرات 
عمان  در  عربستان  و  یمنی   طرف های  مذاکرات  کرد:  اظهار  ایلنا  با 
به وجود  برای جبران عقب ماندگی هایی است که در یمن  در حقیقت 
در  سعودی ها  وعده  خلف  بحث  قضیه  اصل  که  گونه ای  به  آمده؛ 
پرداخت حقوق ماهانه یمنی ها بوده است و از سوی دیگر بحث تٔامین 
این  بعدی  محور  دارد.  قرار  مذاکرات  این  مدنظر  هم  کارمندان  مالی 
مذاکرات بازگشایی فرودگاه صنعاء و پروازها به این فرودگاه است اما 
آزاد کشتی ها در بندر الحدیده است که  نکته دیگر، بحث رفت و آمد 
بر  است.  نشده  منجر  نتیجه  حصول  به  طرف  دو  میان  رایزنی  تاکنون 
همین اساس انصارالله یمن در این مدت به تمدید آتش بس با ائتالف 

نداد. تن  ملل  سازمان  میانجی گری  و  سعودی 
و  امارات  که  بود  اعالم کرده  انصارالله  دیگر  داد: در جایی  ادامه  وی 
عربستان سعودی در حال غارت نفت یمن توسط شرکت های اروپایی 
هستند که در نهایت باعث اعتراض یمنی ها شد؛ چراکه این اعتراض 
از  که  بود  کرده  اعالم  بارها  انصارالله  دارد.  اقتصادی  درون مایه های 
این  وارد  اقتصادی  عایدات  باید  یمن  نفت  صادرات  و  فروش  محل 
همین  به  و  است  نگرفته  صورت  اقدام  این  تاکنون  که  شود  کشور 
همچنان  مذکور،  مذاکرات  موازات  به  که  هستیم  آن  شاهد  ما  جهت 
قوت  به  عربستان  و  امارت  علیه  یمن  پهپادی  و  موشکی  تهدیدهای 
را  برتر  دست  مذاکرات  در  آنها  که  گفت  می توان  و  است  باقی  خود 
دارا هستند. این جریان به دنبال آن است که از این مذاکرات نتیجه 
عربستان  آنها  حساب  طرف  سو  یک  از  چراکه  شود؛  حاصل  معقول 
تالش  و  است  ملل  سازمان   ویژه  فرستاده  دیگر  سوی  از  و  سعودی 

شود. حاصل  نهایی  نتیجه  یک  تا  می کنند 
مخرب  اقدامات  جدید  دور  به  اشاره  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
روند  این  موازات  به  کرد:  تصریح  یمن  جنوبی  مناطق  در  ابوظبی 
جنوبی  جزایر  از  بخشی  مجددًا  که  هستند  آن  دنبال  به  اماراتی ها 
مطرح  را  جنوبی  یمن  بحث  حاال  و  درآورند  خود  تصرف  به  را  یمن 
تصرف  تحت  ُسَقطری  جزیره  گذشته  در  نمونه  عنوان  به  می کنند. 
ابوظبی  سبز  چراغ  با  اسرائیل  حتی  و  گرفت  قرار  اماراتی  نیروهای 
حاال  و  شد  استراتژیک  جغرافیای  این  وارد  مختلف  پوشش های  در  و 
دیگر  بار  بتوانند  تا  است  شده  دوخته  میون  جزیره  به  چشمشان  هم 
پروژه یمن جنوبی را جلو ببرند. در مقابل انصارالله هم بحث حمالت 
نوعی  مسا ٔله  این  که  است  کرده  مطرح  مجددًا  را  موشکی  و  پهپادی 

می گذارد. نمایش  به  را  مرکب  چانه زنی 
که  کنم  اشاره  نکته  این  به  باید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
واقعیت های میدانی و سیاسی نشان می دهد روندهای جاری باید به 
فروش  بحث  اگر  ولی  برود  پیش  کشور  این  در  آرامش  استقرار  سمت 
تبدیل نشود  به یک دستاورد  برای صنعا  از آن  و عایدات حاصل  نفت 
تردید  بدون  کنند،  یمن  داخلی  کانال  وارد  را  پول  این  نتوانند  آنها  و 
مجددًا حمالت علیه امارات و عربستان تشدید خواهد شد و در کل از 
آتش بس دور می شوند. این درحالی است که در سطح منطقه ای و فرا 
که  پیش می رود  به سمتی  احوال  و  اوضاع  انرژی  منطقه ای در حوزه 
هستند.  فعلی  بحران  از  فرار  برای  انرژی  منابع  تامین  دنبال  به  همه 
تا  و  آمد  نخواهد  عقب  خود  مطالبات  از  یمن  انصارالله  نظرم  به  لذا 

می کند.  تالش  آن  کردن  محقق 

بین الملل

رای اصالحی
رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۷۴ پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۹۱ مربوط به تقاضای 
آقای حسین پوردکان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره فرعی 

از ۲۴۵۵/۱ اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است. 
رای اصالحی

با توجه و با عنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد: 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عبداله 
و اصغر و بتول و معصومه شهرت همگی زرین اقبال فرزندان اسداله )کما فرض اله( صفحات ۵ الی ۲۰ دفتر 
۱۱۰( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب ۱۵۲ – ۱۴۰۱/۱/۹ و پاسخ وضعیت ثبتی۳۲۴۵ – 
۱۴۰۱/۲/۳۱ که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 
به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه ۱۱۶/۱۵۹۸۸/ص – ۱۳۹۳/۷/۲۴ 
آقای حسین  مالکیت  لذا  اعالم داشته  تقاضا  بودن پالک مورد  بر عدم موات  و شهرسازی مبنی  راه  اداره 
پوردکان به شناسنامه شماره ۵۳۰۵ کدملی ۰۳۸۱۸۹۵۰۶۸ صادره قم فرزند حسن در قسمتی از سه دانگ 
مشاع ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت۶۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۴۵۵/۱ 

اصلی واقع در قم بخش ۲ حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را به حدود ذیل صادر می نماید.
شماال بطول ۸ متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در پالک ثبتی ۲۴۵۵/۱/۱۰۹ اصلی 

شرقا در سه قسمت اول بطول ۵ متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک ثبتی ۲۴۵۵/۱ 
اصلی و دوم که شمالی است بطول ۱۲ متر به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی و 

سوم بطول ۱ متر درب و دیواریست بشارع ۸ متری احداثی
جنوبا در چهار قسمت اول بطول ۸ متر بدیوار ساختمانی احداثی در قسمتی دیگر از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی 
و دوم بطول ۴/۲۰ متر بدیوار ساختمان احداثی در پالک ثبتی ۲۴۵۵/۱/۱۲ اصلی و سوم بطول ۱/۸۰ متر 
دیوار بدیوار ساختمان احداثی در پالک ۲۴۵۵/۱/۱۲ اصلی و چهارم بطول ۶ متر دیوار بدیوار ساختمان 

احداثی در قسمتی دیگر از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی
غربا بطول ۶ متر دیواریست به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی دیگر از پالک ۲۴۵۵/۱ اصلی

حقوق ارتفاقی ندارد. 
 رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. )م الف ۱۴۱۰۵(

عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  واقع در بخش یک  ۱۰۸۳۸ اصلی  از  ۱/۱۶۸ فرعی  به  پالک  باب ساختمان   چون تحدید حدود ششدانگ یک 
قم اراضی ۳۰ متری هنرستان- ک ۱۱- کوچه صادقی- کوچه حجاب- پالک ۵ که به نام مسعود جنانی فرزند حمید 
می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون 
مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۸/۹  -  ۱/۸۴۰۶ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت 
در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷  ساعت ۸ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا 
و اعتراضات مجاورین طبق  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

ارائه نماید./ )م الف ۱۵۸۱۱( 
 ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک ۱۳۴  فرعی از ۱۰۵۴۳ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم 
باشد،   می  محمدعلی  فرزند  معمار  خدیجه  نام  به  که   ۳۸ پالک   -۱۴ و   ۱۲ کوی  بین  روحانی-  خیابان  آذر-  خ  اراضی 
نیز  ۱۵ قانون ثبت  از طرفی مطابق ماده  نیامده  ۱۳ قانون تعیین تکلیف  ۳ ماده  در جریان ثبت است که بعلت تبصره 
روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۸/۷  -  ۱/۸۳۰۸ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان 
دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷  ساعت ۸ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  و  به مالکین مجاور  و خصوصا 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم 
۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس  ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از 

 )۱۵۸۱۰ الف  )م  نماید./ 
 ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
قم  یک  بخش  اصلی   ۱۱۰۱۶/۹ شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  اگهی 
)نه فرعی از یازده هزار و شانزده اصلی بخش یک قم( مربوط به پرونده اجرایی 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به   ۱۴۰۰۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۳۶۹۰ کالسه  شماره 
)وام  راغبی  مجتبی   : علیه  بر   ، صادرات  بانک   : له   ۱۴۰۰۰۳۸۹۸ بایگانی 
گیرنده( و اقای رضا یحیایی )راهن ملک دیگر( و خانم فاطمه نادر نژاد )راهن( 
ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۱۰۱۶/۹ اصلی بخش یک قم )نه فرعی از یازده 
هزار و شانزده اصلی بخش یک قم( به نشانی قم – قم ۳۰ متری قائم – پشت حمام 
طریق  از  نژاد  نادر  فاطمه  خانم  به  متعلق   ۲۱ پالک  فارسی  سلمان  کوی  قائم 
از  مزایده به فروش می رسد: حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی۹ فرعی 
۱۱۰۱۶ اصلی ، مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور و واقع در بخش ۰۱ 
ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت ۱۶۸ مترمربع به 
حدود: شماال : به طول ۷ متر و نیم به خیابان پانزده متری حریم کوچه شرقا : 
متر پی  به طول هفت   : ۱۰ فرعی جنوبا  با پالک  اشتراکی  پی  متر   ۲۵ به طول 
اشتراکی با پالک ۱۴ فرعی غربا : به طول بیست و سه متر پی اشتراکی با پالک 
فرزند علی  شماره   ، نژاد  نادر  فاطمه  مالکیت  مالکیت:  هشت فرعی مشخصات 
شناسنامه ۱۰۶۵۴ تاریخ تولد دارای شماره ملی ۰۹۰۰۱۳۵۶۳۸ با جز سهم ۶ 
از کل سهم ۶ به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   ۱۳۸۲/۱۰/۳ تاریخ   ۴۶۷۰۴
ثبت  ۶۹۹۷۱۴ که در صفحه ۴۶۳ دفتر امالک جلد ۳۳۰ ذیل شماره ۵۰۹۴۴ 
گردیده است. محدودیت : محدودیت دفتر امالک : رهنی شماره ۱۸۷۹ مورخ 
نفع  به  که  قم  استان  قم  ۸۰ شهر  اسناد رسمی شماره  ۱۳۹۱/۸/۲۹ دفترخانه 
بانک صادرات ایران ثبت شده رهنی شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ که به نفع 
بانک صادرات به مبلغ ۳۰۴۵۳۵۳۲۳۴۸ ثبت شده. حقوق ارتفاقی : ندارد بیمه 

اعیانی احداث شده در پالک فوق   : ندارد مشخصات فنی ملک مورد مزایده   :
الذکر به متراژ ۱۶۳/۷۰ مترمربع در دو طبقه زیرزمین و همکف می باشد. نمای 
باشد. معماری  نمای داخلی ساختمان سنگ می  و  نما  اجر  خارجی ساختمان 
سرویس  اشپزخانه  خواب  اتاق  پذیرایی  و  هال  شامل  همکف  و  زیرزمین  طبقات 
بهداشتی و حمام می باشد. کفپوش طبقات موزائیک و بدنه دیوار های پیرامونی 
کاغذ دیواری و رنگ می باشد. سقف دارای تزئینات گچبری و اشپزخانه اپن بدنه 
اشپزخانه و سرویس بهداشتی حمام تا سقف کاشی و دیوار های بیرونی راه پله تا 
ارتفاع یک متر سنگ می باشد. درب و پنجره ها از پروفیل اهن چوب و الومینیوم 
پالک  است  گازی  بخاری  گرمایش  و  گازی  کولر  و  ابی  کولر  باشد سرمایش  می 
فوق الذکر دو انشعاب برق و یک انشعاب اب و گاز می باشد منزل فوق الذکر در 
اختیار مالک می باشد. کارشناس رسمی دادگستری با توجه به مراتب فوق الذکر 
ارزیابی نموده است: ۱- عرصه به مساحت ۱۶۸ مترمربع  را به شرح ذیل  ملک 
۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربعی  هر  قرار  از 
مترمربعی  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۶۳/۷۰ مساحت  به  کل  اعیانی   -۲
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۵/۷۲۹/۵۰۰/۰۰۰ریال ۳- حیاط سازی و انشعابات 
جمعا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کل ملک به مبلغ ۴۸/۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰ریال )چهل 
مزایده  ریال(  هزار  پانصد  و  میلیون  نه  و  بیست  و  دویست  و  میلیارد  هشت  و 
مورخه  شنبه  روز  ظهر   ۱۲ الی  صبح   ۹ ساعت  از  مذکور  ثبتی  پالک  ششدانگ 
۱۴۰۱/۷/۲۸ در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی)لواسانی( 
اداره   – و امالک بخش یک قم  اسناد  ثبت  اداره  فوقانی  – طبقات   ۷ نبش کوچه 
اجرای اسناد رسمی قم انجام می  شود. مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از 
بیست  و  دویست  و  میلیارد  هشت  و  چهل  ۴۸/۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰ریال  پایه  مبلغ 
فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال  هزار  پانصد  میلیون  نه  و 

خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ کارشناسی به 
با   IR حساب سپرده ثبت به شماره شبا۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ 
شناسه واریز ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می باشد )حتی 
ده  بایست  می  دارد  را  مزایده  در  رقابت  و  شرکت  قصد  اگر  هم  پرونده  بستانکار 
مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  نماید(  پرداخت  را  درصد 
ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  و  است  الزامی 
حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری  تاریخ  از  روز   ۵ مدت 
به  را  فروش  مانده   ، مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  مذکور  شبا 
حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده 
خواهد بوددر ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره 
عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا 
وفق  بستانکار  طلب  بر  مازاد  مبلغ  وجود  صورت  در  بود.  خواهد  مزایده  برنده 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد  ائین  ماده ۱۲۵ 
نامه  ائین   ۱۲۵ ماده  باشدوفق  مزایده  برنده  بستانکار  چنانچه  همچنین  و  بود 
نسبت  و  بستانکار  با  نقدی  غیر  واریز  بر  توافق  )درصورت  گردد.  می  اقدام  اجرا 
حق  و  دولتی  حقوق  شد  خواهد  اقدام  کتبی  توافق  براساس  بدهکار  با  مازاد  به 
مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط 
دیگر می  مراجع ذی صالح  و  عنداللزوم  و  و شهرداری  دارایی  حساب  مفاصا  به 
واریز  مزایده  در  کننده  شرکت  توسط  بایست  می  واریزی  فیش  ضمن  در  باشد 

باشد. شده 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش

روایت کودک 2 ساله ای که گلوله کور تکفیر از بدنش عبور کرد

●  التماس دعای پدر راستین از مردم   ●
را  به شیراز  اولین سفرش  راستین می بایست      ◄
به خوبی روایت کند، اما حاال تا عمر دارد راوی قصه 
برخاسته  فریادهای  راوی  بود،  خواهد  »ترور«  تلخ 
آن  و  طرف  این  دویدن های  راوی  زائران،  وحشت  از 

»ترور«. نام  به  جنایتی  روای  و  کودکان  طرف 
قرار بود »راستین« بوی گرد و غبار حرم شاه چراغ 
می ایستی  که  تختش  کنار  روزها  این  اما  بگیرد،  را 

دارو می دهد. و  و سرم  الکل  بوی 
به  را  شیراز  به  سفرش  اولین  می بایست  راستین 
قصه  راوی  دارد  عمر  تا  حاال  اما  کند،  روایت  خوبی 
برخاسته  فریادهای  راوی  بود،  خواهد  »ترور«  تلخ 
آن  و  طرف  این  دویدن های  راوی  زائران،  وحشت  از 
داد  جان  که  پدری  دادن  جان  راوی  کودکان،  طرف 
راوی  نبیند،  را  دلبندش  آخر  کشیدن های  نفس  تا 
عشق مادری نیمه جان که دستش را بالش سر غرِق 
بر  که  خون هایی  راوی  کرد،  جگرگوشه اش  خون  به 
»ترور«  نامش  که  جنایتی  روای  و  شد  ریخته  زمین 

بود!
این  با چشمان کوچکش دید که »شیراز«  راستین 
تا  شد  »شلمچه«  شد،  »دهالویه«  شد،  »فکه«  بار 
میدان  بنوشند،  خون  الغرش  و  نحیف  بدن  از  تیرها 
سرای  و  صحن  آینه کاری  میان  در  اما  نبود!  جنگ 

شدند. جاوید  حماسه  بار  این  زائران  حرم، 
بی قرار  مادرش  نگران،  پدرش  و  بی تاب  مادرش 
عمل  اتاق  بسته  درهای  پشت  پدرش  نیمه جان،  و 
خدا  از  دیگر  بار  را  راستین  و  برداشته  دعا  به  دست 

. هند ا می خو
دومین  برای  راستین  و  کرده اند  عفونت  بخیه ها 
اشک  بی تاب  مادر  است،  شده  عمل  اتاق  راهی  بار 

است  شده  کالمم  هم  نگرانی  اوج  در  پدر  و  می ریزد 
باشد. شوم  روز  آن  راوی  تا 

فرصتی  در  می خواهند  اگر  می پرسم  پدرش  از 
نگاهم  مضطربش  نگاه  با  کنیم،  صحبت  مناسب تر 

می دهد. تکان  را  سرش  »نه«  نشانه  به  و  می کند 
هم  را  مرا  تکلم  قدرت  راستین  عمل  اضطراب 
دهم،  قورت  را  اضطرابم  می کنم  سعی  است،  ربوده 
سرتاپایم  می افتد،  پدرش  و  مادر  به  که  نگاهم  اما 
آقای  از  و  می کنم  جمع  را  پایم  و  دست  می لرزد، 

کند. روایت  برایم  روز  آن  از  می خواهم  اسالمی 
و  ایستاده  عمل  اتاق  پشت  که  راستین  پدر 
نگاهش را از درب اتاق برنمی دارد، آهسته می گوید: 
باید  پرونده  یک  پیگیری  برای  و  است  وکیل  همسرم 
کرده  زیارت  هوای  بدجور  دلمان  می آمد،  شیراز  به 
و  شویم  سفر  راهی  خانوادگی  گرفتیم  تصمیم  بود، 
زیارت  تاکنون  که  هم  را  مادرم  و  پدر  سفر  این  در 

کردیم. همراهمان  بودند،  نرفته  شاه چراغ 
همراه  به  حادثه  روز  می افزاید:  اسالمی  آقای 
پرونده  پیگیری  برای  ساله ام  هشت  پسر  و   همسر 
و  پدر  به  را  ساله  دو  راستین  رفتیم،  کامفیروز  به 
اداری  کار  پایان  از  بعد  سپردم،  خدا  را  آنها  و  مادرم 
گرفت  تماس  من  با  پدرم  که  بودیم  بازگشت  راه  در 
بعد  خورده اند،  تیر  و  شده  تیراندازی  حرم  گفت  و 
آن  به  بیمارستان  این  از  طور  چه  نفهمیدم  آن  از 
که  بود  یادم  فقط  گشتم،  آنها  دنبال  به  بیمارستان 
را زود  او  اینکه  پدرم گفت راستین تیر خورده و برای 
به بیمارستان برسانند تحویل یک آقا داده است و او 

کرده اند. منتقل  اورژانس  با  را 
پسر  یک  شدم  متوجه  پیگیری  با  کرد:  بیان  وی 

شده  منتقل  نمازی  بیمارستان  به  مجهول الهویه ای 
اتاق  در  پسرم  رساندم  آنجا  به  را  خودم  وقتی  است، 
به روده بزرگش اصابت کرده  را که  تا تیری  بود  عمل 
یک  که  بود  خورده  تیر  دو  راستین  کنند،  خارج  بود 
تیر به پهلویش خورده و از پهلوی دیگر خارج شده و 

بود. کرده  اصابت  بزرگش  روده   به  دوم  تیر 
راستین  وضعیت  به  اشاره  با  راستین  پدر 
شکمش  از  را  راستین  روده  پزشکان  می افزاید: 
شکمش  بخیه های  شود،  ترمیم  تا  کرده اند  خارج 
گرفته  قرار  عمل  تحت  دوباره  امروز  و  کرده  عفونت 
مردم  از  و  کنند  خارج  شکمش  از  را  عفونت  تا 

کنند. دعا  برایش  می خواهم 
در  را  پسرم  اینکه  از  بعد  می کند:  بیان  وی 
که  مادرم  و  پدر  کردن  پیدا  برای  دیدم  بیمارستان 
دیگر  راهی  نداشتم،  بودنشان  زنده   از  اطالعی  هیچ 
حالی  در  را  پدرم  و  شدم  شیراز  بیمارستان های 
پایش   به  دیگر  تیر  و  قلبش  کنار  رگ  به  تیر  یک  که 
به  تیر  که  حالی  در  نیز  را  مادرم  و  بود  کرده  اصابت 
خورده  پایش  ساق  به  تیر  یک  و  پا  ران  به  تیر  یک 
تحت  پدرم  کردم،  پیدا  مسلمین  بیمارستان  در  بود، 
روز  از  بود،  بستری  زنان  بخش  در  مادرم  و  عمل 
بیمارستان  به  نمازی  بیمارستان  از  تاکنون  حادثه 
به  مادرم  هستم،  آمد  و  رفت  در  برعکس  و  مسلمین 
اما حال پدرم مساعد نیست  زودی مرخص می شود، 
قرار  جراحی  عمل  تحت  مجدد  امروز  هم  راستین  و 

است. گرفته 
نمازی  بیمارستان  در  می گوید:  راستین  پدر 
کادر  و  مردم  داده اند،  قرار  ما  اختیار  در  اتاق  یک 
از  گذاشته اند،  تمام  سنگ  برایمان  بیمارستان 

تدبیری  است  قرار  هم  پرورش  و  آموزش  وزیر  طریق 
کالس های  در  ساله ام  هشت  پسر  تا  شود  اندیشیده 
عقب  مدرسه  و  درس  از  تا  کند  شرکت  شیراز  درس 

. ند نما
و  مادرش  و  پدر  تیرخوردن  نحوه  خصوص  در  وی 
آنقدر  حادثه  روز  گفت  مادر  می کند:  تصریح  راستین 
به  سقف  از  می کردند  گمان  که  بوده  تیراندازی 

تیراندازی می شود و پدرم در حالی که دست راستین 
را در دست داشته برای فرار به سمت کولرگازی رفته 
سمت  به  تروریست  اما  می شوند،  پنهان  آن  پشت  و 
به  تیر  متاسفانه  که  می کند  نشانه  گیری  و  رفته  آنها 
سمت قلب و پای پدرم خورده و راستین نیز از ناحیه 
برای  پدرم  که  می گیرد  قرار  هدف  مورد  شکم  و  پهلو 
و می گوید  نفر می سپرد می دهد  به یک  را  او  نجاتش 

► نجاتش دهید.   

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی خانواده شهرستان قم که در 
شعبه ۸ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۸/۹۹ج/۵۰۵ خانواده به ثبت گردیده 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  صادقی  علی  اقای  علیه  رضائی  خدیجه  خانم  لها 
حق  در  ۲۹/۲۵۵/۰۰۰ریال  مبلغ  و  ازادی  بهار  سکه  قطعه   ۳۰ تعداد  پرداخت 
قبال  در  لها  محکوم  دولتی  عشر  نیم  ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  لها  محکوم 
 ۲ بخش  اصلی   ۲۳۰۲ از  فرعی   ۱۲۷۰ ثبتی  پالک  با  ملک  علیه  محکوم  بدهی 
ثبت قم معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. استحضار 
 – قم  در  واقع  شده  معرفی  ملک  وقوع  ازمحل  خواهان  راهنمایی  با  رساند  می 
پس  و  بازدید   ۱۱۰ پالک   -۱۴ کوچه   – بهارستان  متری   ۱۶  – مدرس  متری   ۴۵
گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  نظریه  و  الزم  های  بررسی  انجام  از 
باب منزل مسکونی  بازدید یک  : ملک مورد  بازدید  – مشخصات ملک مورد  الف 
دارای سند مالکیت ششدانگ به شماره پالک ثبتی ۱۲۷۰ فرع از ۲۳۰۲ اصلی 
براساس  و  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  فرعی   ۱  ،  ۱۰۴ از  شده  مجزی  و  مفروز 
رسول  اقای  به  متعلق  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  از  امده  عمل  به  استعالم 
مهدی نژاد سعادتلو )وکالتا اقای علی صادقی( می باشد. عرصه ملک به مساحت 
دیوار  اسکلت  با  ملک  اعیانی  باشد.  به صورت جنوبی ساز می  و  مترمربع   ۱۶۸
فوقانی  و  همکف   ، زیرزمین  طبقه  سه  در  فلزی  ستون  و  بنایی  مصالح  با  باربر 
احداث گردیده است. طبقات هر کدام شامل پذیرایی ، اشپزخانه ، اتاق خواب 

ها  بدنه  و  فرش  سرامیک  ها  واحد  کف  پوشش  باشد.  می  بهداشتی  سرویس  و 
یک متر سرامیک و بقیه سفید کاری ، پوشش کف حیاط سنگ فرش و بدنه ها 
سرامیک شده ، سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش ابگرمکن و بخاری گزای 
بنه  و  کف  پوشش  با  همکف  در  پارکینگ  واحد  دو  باشد.  می  رادیاتور  و  پکیج  و 
سنگ تامین گردیده است. ملک موصوف دارای نمای سنگ تراورتن و امتیازات 
اب یک انشعاب ، گاز سه انشعاب و برق شهری دو انشعاب جداگانه می باشد. 
در  همکف  و  مالک  خانواده  تصرف  در  فوقانی  و  زیرزمین  طبقه   ، براظهارات  بنا 
تصرف مالک می باشد و فاقد مستاجر است. مطابق اظهارات ساکنین دو دانگ 
مشاع از ششدانگ ملک به نام اقای قاسم صادقی و دو دانگ مشاع از ششدانگ 
ملک به نام اقای محمد صادقی می باشد که سندی دراین خصوص ارائه نگردید. 
ب- نظریه کارشناسی : ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و انشعابات متعلقه ملک 
موصوف با عنایت به اظهارات فوق ، موقعیت محلی ، مساحت عرصه ، نوع سند 
مالکیت، کاربری مسکونی ، کیفیت و کمیت بنای احداثی و سایر عوامل موثر و 
با فرض عدم داشتن دیون احتمالی به ارگان ها و سازمان های مربوطه به مبلغ 
و  ارزیابی  ریال  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  چهار   و  سی   ۳۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مبلغ  به  ملک  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  ارزش  همچنین  گردد.  می  اعالم 
۲۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰بیست و سه میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین و اعالم 
اینکه  به  توجه  با  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۱ و   ۵۱ مواد  حسب  گردد.  می 

فروش  قابل  سهم  لذا  باشد  می   شدید  تغییرات  دستخوش  روز  هر  سکه  قیمت 
در روز مزایده پس از استعالم نرخ سکه از اتحادیه صنف طال و جواهر مشخص 
خواهد شد و مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ساعت ۸/۳۰ 
دادگاه های  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۸/۴۵ صبح  الی 
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 

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


