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امور  ایرنا، معاون هماهنگی  به گزارش      ◄
عمرانی استانداری قم در بخشی از این کنگره 
داشت:  بیان  آب،  مساله  اهمیت  بر  تاکید  با 
مساله مهم در حوزه مدیریت آب ایجاد ساختار 

است. واقعیت  با  منطبق  سیاست گذاری  و 
ساختار  اگر  داد:  ادامه  معتمدی  ابراهیم 
منطقه  سطح  در  و  کشور  در  سیاست گذاری 
و  تولید  تامین،  نباشد  درست  ایران  پیرامونی 

می شود. مشکل  دچار  آب  بازتولید 
قم  مدیریت  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  وی 
را در حوزه  و صنعت  دانشگاه  بین  پیوند  ایجاد 
نظرات  از  و  را مغتنم شمرده  آب  تامین  و  تولید 
سازی  تصمیم  حوزه  در  کارشناسی  و  علمی 

می کند. استقبال  آب  بخش 
برای  تومان  میلیارد  هزار  اختصاص 

قم فاضالب  توسعه 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
یکی  قم  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  نیز  قم 
شبکه  توسعه  در  عقب مانده  استان های  از 
فاضالب است، گفت: دولت سیزدهم یک هزار 
در  فاضالب  شبکه  توسعه  جهت  تومان  میلیارد 

است. داده  اختصاص  قم 
مباحث  اینکه  بابیان  بختیاری  حسن 
جزو  پسماند  و  فاضالب  و  آب  تامین  با  مرتبط 
گفت:  است،  قم  استان  اساسی  چالش های 
قم از نظر ذاتی با کمبود منابع آبی روبه روست 
استان کامال جدی است. این  و مشکل آب در 
میلیون   ۶۰۰ حدود  ساالنه  شد:  یادآور  وی 
برداشت  استان  آبی  ذخایر  از  مترمکعب 
میلیون مترمکعب   ۱۳۰ آن  بر  و عالوه  می شود 
می   قم  نصیب  نیز  دز  رود  سرشاخه های  از 

. د شو
تداوم  بر  آب  کیفت  مستقیم  تاثیر 

بیماری ها چرخش 
در  نیز  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
کرد:  خاطرنشان  کنگره،  این  از  دیگری  بخش 
نشان  جهان  اندیشمندان  علمی  تحقیقات 
می دهد آینده جهان بر محور هیدروژن خواهد 
به  به تدریج  کربن ها  از  استفاده  باید  و  چرخید 

شود. حذف  امکان  حد  در  و  رفته  حاشیه 
تدوین  ضرورت  بر  تاکید  با  مصری  مهدی 
حوزه  در  فقهی  و  بومی  دستورالعمل های 
مدیریت  نحوه  گفت:  پساب،  و  آب  سالمت 
مصرف  و  آب  توزیع  باز  و  توزیع  آب،  اسراف 
آینده  زندگی  بر  مستقیمی  اثرات  نظام مند 

گذشت. خواهد  جامعه 
جدید  بیماری های  چرخه  اینکه  بابیان  وی 
و  آب  به سالمت  واگیر  غیر  و  واگیر  از  اعم 
افت  افزود:  دارد،  مستقیم  ارتباط  آن  ایمنی 
دز،  سرشاخه های  از  قم  سهمیه  درصدی   ۵۰
و  مردم  سالمت  در  منفی  تاثیرات  می تواند 
افزایش استخراج  و  افزایش ریزگردها  همچنین 

بگذارد. زیرزمینی  منابع  از 
مطلوب  مدیریت  برای  شد:  یادآور  مصری 
مردم  مشارکت  باید  فاضالب  و  آب  بخش 
مدیریت  حوزه،  این  در  مردمی  نهادهای  و 
فناوری های  از  استفاده  آب،  مصرف  بهینه 
پساب،  و  آب  به سالمت  بیشتر  توجه  نوین، 
به  توجه  آبی،  باکم  سازگاری  و  فرهنگ سازی 
زیرزمینی  آب های  مدیریت  و  کشت  الگوی 

بگیرد. قرار  اهتمام  مورد 
آب چالش اساسی کشور است

مهندسی  و  علوم  کنگره  چهارمین  دبیر 
آب  وضعیت  کرد:  بیان  ایران  فاضالب  و  آب 
و  کیفیت  کاهش  از  نشان  دنیا  در  شیرین 
از  حاکی  کنونی  شرایط  و  تقاضاست  افزایش 
چالش های  جزو  شرب  آب  تامین  که  است  این 
بود  خواهد  نزدیک  آینده  در  کشورها  اساسی 
از  بسیاری  در  نیز  اکنون  آن هم  نشانه های  که 

است. مشخص شده  جهان  نقاط 
به  توجه  با  ایران  کرد:  تصریح  عالی  رحیم 
شرایط اقلیمی همواره در معرض کم آبی است 
حوزه  در  را  سنگینی  بسیار  بار  وضعیت،  این  و 

است. آورده  وجود  به  مدیریت  و  برنامه ریزی 
مدیریت های  ضرورت  کرد:  خاطرنشان  وی 
امکان  مشارکتی  رویکرد  با  محور  جامع  محلی 
ایران  کم آبی  شرایط  در  پسماند  و  آب  مدیریت 

است. مهم  بسیار 
مهندسی  و  علوم  کنگره  چهارمین  دبیر 
بخش  در  شد:  یادآور  ایران  فاضالب  و  آب 
با  دانش بنیان  شرکت های  فاضالب  و  آب 
به  تاکنون  که  دارند  وجود  باالیی  توانمندی 
است  الزم  آن  کنار  در  و  شده  کم توجهی  آن ها 
را  جدید  فناوری  شرکت های  توسعه  زمینه  تا 

کرد. فراهم  نیز 
در  آبرسانی  طرح  هزار   ۱۰ اجرای 

کشور روستاهای 
همچنین معاون مهندسی شرکت توسعه آب 
و فاضالب کشور در این جلسه با اشاره به فعال 
روستاهای  در  آبرسانی  طرح  هزار   ۱۰ بودن 

قرارگاه  مشارکت  با  طرح  هزار   ۷ گفت:  کشور، 
طریق  از  نیز  طرح  هزار   ۳ و  حسن)ع(  امام 

است. انجام  حال  در  ملی  اعتبارات 
این،  بر  عالوه  افزود:  حبشی  آقازاده  مجید 
مشارکت  با  نیز  روستایی  آبرسانی  طرح  هزار   ۵

است. خورده  کلید  خیرین 
۷ هزار  وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
آب  حوزه  در  ملی  طرح   ۱۱۹ استانی،  طرح 
سطح  در  فاضالب  بخش  در  ملی  طرح   ۹۵ و 
امسال  پایان  تا  که  است  انجام  حال  در  کشور 
شبکه  توسعه  طرح   ۱۳ و  آبرسانی  طرح   ۱۷

می شود. تکمیل  فاضالب 
و  آب  توسعه  شرکت  مهندسی  معاون 
طرح ها،  این  تکمیل  با  گفت:  کشور  فاضالب 
پساب  مترمکعب  هزار   ۵۰۰ و  یک میلیون 
که  شد  خواهد  تولید  ساالنه  متوسط  به صورت 
بخش زیادی از نیاز بخش صنعت، کشاورزی و 

کرد. تامین  می توان  را  سبز  فضای 
دهه   ۴ از  اینکه  بابیان  حبشی  آقازاده 
در  ویژه  موردتوجه  آب  موضوع  گذشته 
مهم  مساله  یک  به  و  قرارگرفته  جهان  سطح 
تبدیل شده  امنیتی  و  سیاسی  زیست محیطی، 
افزایش  با  امروز  جهان  شد:  یادآور  است، 
روبه روست  آبی  ذخایر  و  منابع  کمبود  و  تقاضا 
کاهش یافته  نیز  مصرفی  آب  کیفیت  هم زمان  و 

. ست ا
مطلوب  مدیریت  برای  کرد:  تصریح  وی 
حمایت های  ضمن  تا  است  الزم  کشور  در  آب 
مصرفت  سازی،  تصمیم  عرصه  در  سیاسی 
شده  درگیر  آن  مدیریت  در  نیز  آب  کنندگان 
هم زمان   و  باشند  داشته  فعال  مشارکت  و 
نحوه  و  تامین  در  نیز  منطقه ای  همکاری های 

بگیرد. قرار  موردتوجه  آبی  منابع  مصرف 
و  آب  توسعه  شرکت  مهندسی  معاون 
میزان  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  فاضالب 
بیشتر  واقعی  منابع  و  ذخایر  از  آب  تقاضای 
چالش های  بروز  سبب  مساله  این  و  است 
روش های  برخی  گفت:  است،  شده  اساسی 
باید  و فاضالب  آب  نادرست در حوزه  مدیریتی 
موفق  کشورهای  تجربه  از  و  گذاشته شده  کنار 

شود. بهینه ای  استفاده  آب  راهبری  در 
در  سازی  تصمیم  و  الزم  آینده نگری  وی 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  آب  حوزه 
جزو  آبی،  منابع  کمبود  و  خشکسالی  تداوم 
► است.   کشور  اساسی  و  مهم  چالش های 

تامین  راستای  در  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس      ◄
سطح  استان،   کشاورزی  بخش  اقتصاد  پایداری  و  مردم  غذایی  امنیت 

است. ُتن  هزار   ۸۰۰ از  بیش  کشاورزی  محصوالت  تولید 
حاجی  رضا  محمد  قم،  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
محصوالت  تولید  میزان  راهبردی  برنامه ای  اساس  بر  ما  کرد:  بیان  رضا   
جمعیتی  افزایش  و  آینده  نیازهای  به  پاسخ  برای  را  قم  در  کشاورزی 
ظرفیت های  به  نگاه  با  کار  این  اما  می دهیم  ارتقا  داشت،   خواهیم  که 

شد. خواهد  اجرایی  استان  اقلیمی 
اراضی  بیشتر  گرفتن  قرار  دلیل  به  قم  در  داد: کشاورزی  توضیح  وی 
در  جدی  چالش های  با  استان،   خشک  و  گرم  مناطق  در  کشاورزی 
مواجه  دمایی  شدید  تغییرات  و  آبی  منابع  تامین  همچون  بخش هایی 
تولیدات  سطح  افزایش  برای  برنامه ریزی  هرگونه  دلیل  همین  به  است، 

باشد. موارد  این  به  توجه  با  باید 
وی ادامه داد: در همین رابطه تالش می کنیم موضوع ارتقا بهره وری 
را  کشت  الگوی  تغییر  راهبردی  طرح  و  آبی  منابع  از  بهینه  استفاده  و 
برآورد  نفر  هزار   ۱۴ بیش از  آنان  جمعیت  که  استان  کشاورزان  میان  در 
از این طریق چالش ها را مدیریت و  تا  می شود، بیش ازپیش ترویج کنیم 

دهیم. افزایش  را  تولید  سطح 
تولید  سطح  افزایش  موضوع  که  است  آن  واقعیت  گفت:  رضا  حاجی 
که  چرا  شود،   دنبال  بهره وری  ارتقا  با  باید  قم،   در  کشاورزی  محصوالت 
از  بسیاری  در  را  کشاورزی  اراضی  سطح  گسترش  برای  الزم  شرایط  ما 
و  آبی  منابع  کمبود  همچون  شده  گفته  مسائل  دلیل  به  استان  مناطق 

نداریم. گیاهان،   انواع  کشت  برای  محیطی  شرایط  نبودن  مناسب 

وی بیان کرد: به همین دلیل است که اکنون بحث گسترش تولیدات 
به  محیطی  شرایط  و  آبی  منابع  مدیریت  امکان  آن  در  که  گلخانه ای 
جهاد  سازمان  کار  دستور  در  گذشته  بیش از  است،   فراهم  شایسته  نحو 
به  از سرمایه گذاران عالقه مند  ما  و  کشاورزی استان قم قرار گرفته است 

می کنیم. حمایت  رابطه  این  در  فعالیت 
زراعی،   بخش های  در  کشاورزی  محصوالت  انواع  تولید  زمینه  در  قم 
بهره برداران  بیشتر  است؛  فعال  گلخانه ای  و  شیالت  دامی،  باغی،  

به نحوی که  می دهند  تشکیل  استان  روستاییان  را  قم  کشاورزی  بخش 
بخش های  در  روستاییان  اشتغال  درصد   ۵۰ حدود  به تنهایی  کشاورزی 

► داده است.     اختصاص  خود  به  را  استان  مختلف 
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ارتباط با مدیرمسئول  
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رییس سازمان جهاد کشاورزی قم:

سطح تولید محصوالت کشاورزی درقم بیش از 800 هزار ُتن است

در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب کشور در قم مطرح شد:

عقب ماندگی قــم در توسعه شبکــه فاضالب 
چگونـه جبــران می شــود؟  شهردار قم تاکید کرد:

اجرای طرح یکپارچه شهری 
در قم منوط به ایجاد تمام 

زیرساخت ها

نمی توانیم  نشود،  ایجاد  زیرساخت ها  که  زمانی  تا  گفت:  قم  شهردار 
کنیم. اجرا  شهر  در  یکپارچه  طرح های 

و  شصت  در  نژاد  سقاییان  سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  یکمین 
ترافیک  و  حمل ونقل  مطالعات  جامع  طرح  در  مطرح شده  موضوعات 
در  خاصی  حساسیت های  دارای  قم  شهر  داشت:  اظهار  قم  شهر 

شود. دقت  آن  به  باید  که  بوده  مسیرها  از  بعضی 
شهر  ترافیک  و  حمل ونقل  مطالعات  جامع  طرح  مشاور  اصرار  وی 
موردتوجه  را  معبر  یک  به عنوان  سلیمانی  شهید  بلوار  حذف  در  قم 
قرارداد و افزود: مدیریت شهری با حذف معبر شهید سردار سلیمانی 
آن  برای  شهر  و  داشته  ادامه  پردیسان  تا  مسیر  این  و  بوده  مخالف 

است. کرده  هزینه 
مسائل  معبر  این  حفظ  برای  شهرداری  کرد:  تصریح  قم  شهردار 
زیادی را در نظر گرفته و مطالبات مردم در حفظ آن تأثیر زیادی دارد 
و شهرداری حل اختالف بین مدیریت شهری و مشاور در این مورد را 
معبر  واژه  حذف  با  امیدواریم  و  کرده  واگذار  شهر  اسالمی  شورای  به 
شود. حل  مسئله  این  سلیمانی  سردار  شهید  بلوار  لحاظ  بر  تأکید  و 
B و گفت: مطالعات خط   اشاره کرد  نیز  مترو   B اجرای خط   به  وی 

به تصمیم مجموع مدیریت شهری  نیاز  اما  انجام است،  مترو در حال 
با  از مسائلی که شهرداری  دیگر  یکی  داریم؛  مترو   B اجرای خط   بر 

راه ها در شهر است. پیاده  اجرای  دارد  اختالف  مشاور طرح 
و  صفاییه  مانند  راه هایی  پیاده  اجرای  داد:  ادامه  نژاد  سقاییان 
باید  را  نهایی  تصمیم  که  است  اختالف  مورد  نیز  بوعلی  خیابان 
تا  که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  است  الزم  بگیرد،  شهر  شورای 
یکپارچه  طرح های  نمی توانیم  نشود،  ایجاد  زیرساخت ها  که  زمانی 

کنیم. اجرا  شهر  در 
وی زمان را یکی از کلیدی ترین مسائل در توسعه شهر دانست و بیان 
به صورت هم زمان اجرا  تا تمام طرح ها  کرد: ما نمی توانیم صبر کنیم 
شود و باید به مرور و در هر بخشی که امکان اجرای طرح راداریم پیش 
نیز  اصفهان  ترافیکی  رینگ های  اجرای  در  سیاست  همین  برویم،  
سپس  و  کرده  اجرا  یکی یکی  رینگ ها  ابتدا  که  صورتی  به  شد،  اجرا 

زمانی ساماندهی شد. بازه  به  توجه  با  را  رینگ ها 
آخر  مرحله  را  ترافیکی  طرح های  در  یکپارچگی  ایجاد  قم  شهردار 
سخت افزاری  ازنظر  طرح ها  تمام  باید  ابتدا  کرد:  تصریح  و  دانست 
مرحله  در  یکپارچگی  تا  بیاید  وجود  به  الزم  آمادگی های  و  شود  اجرا 

شود. اجرا  آخر 
وی در ادامه به چالش های تأمین خودروهای برقی برای مسیر پیاده 
حال  در  جدی  به صورت  شهرداری  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  راه ها 
و  است  راه  پیاده  مسیرهای  برای  برقی  خودروهای  تأمین  پیگیری 
تشریفات  ترک  برقی  خودروهای  تأمین  در  فوریت  همین  اساس  بر 

گرفت. قرار  کار  دستور  در  مزایده 
اقدامات،  این  باوجود  متأسفانه  شد:  یادآور  پایان  در  نژاد  سقاییان 
کار نیمه تمام مانده و باوجود توافقنامه با حرم برای تأمین ۲۲راننده، 

است. شده  زمان بر  پروسه  این  و  آغازشده  ابتدا  از  مراحل 

معاون شهردار قم تاکید کرد:
لزوم حفظ بلوار شهید 

سردار سلیمانی به عنوان بلوار 
در طرح جامع ترافیک 

بلوار  لزوم حفظ  بر  انسانی شهرداری قم  و سرمایه  برنامه ریزی  معاون 
شهر  ترافیک  جامع  طرح  در  بلوار  به عنوان  سلیمانی  سردار  شهید 
و در  لحاظ شود  این مصوبه مطالبه مردم  در  باید  و گفت:  تأکید کرد 

شود. شناخته  معبر  به عنوان  باالدستی  اسناد  تمام 
یکمین  و  شصت  در  اسماعیلی  ابوالفضل  سید  شهرنیوز،  گزارش  به 
اهمیت  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
حفظ ایمنی در معبر واقع در مسیر رودخانه به عنوان یک معبر اصلی 
در  مهم  معابر  از  یکی  سلیمانی  سردار  بلوار  داشت:  اظهار  شهر  در 
این  ایمنی  نکات  تمام  باید   ۹۸ سال  سیل  به  توجه  با  و  بوده  شهر 

شود. رعایت  مسیر 
را  اصلی  معبر  یک  به عنوان  سلیمانی  سردار  شهید  بلوار  حفظ  وی 
مطالبه مردم دانست و افزود: باید در این طرح این درخواست مطالبه 
مردم لحاظ شود، زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل مسئولیت آن در 
پاسخگو  مردم  به  باید  شهرداری  و  بوده  شهرداری  با  نخست  مرحله 

باشد.
کرد:  تصریح  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
شود  شناخته  معبر  به عنوان  باالدستی  اسناد  تمام  در  باید  رودخانه 
به عنوان  رودخانه  حفظ  تصویب  در  باید  شهر  شورای  و  شهرداری  و 
به مشکالت  آینده  تا در  نیز اصرار کند  واژه معبر  آمدن  بر روی  معبر، 

برنخوریم. چالشی  و 
وی در پایان تأکید کرد: امروز در بلوار شهید سردار سلیمانی بخشی 
بر  شهری  مدیریت  و  دارد  جریان  شهر  مرکزی  هسته  ترافیکی  بار  از 

دارد. تأکید  آن  حفظ 

سخنگوی شورای شهر قم خبر داد:
تأکید مدیریت شهری بر اجرای 

خط B  مترو در قم
پردیسان در آینده نزدیک از جمعیت اشباع می شود 

بر  شهری  مدیریت  تأکید  به  اشاره  با  قم  شهر  شورای  سخنگوی 
B  مترو در قم گفت: با توجه به افزایش جمعیت  منطقه  اجرای خط 
و  بوده  سنگین  خط  یک  مترو    B خط  نزدیک  آینده ای  در  پردیسان 

کنیم. نگاه  آن  به  تهران  خطوط  حد  در  باید 
جلسه  یکمین  و  شصت  در  امراللهی  روح الله  شهرنیوز،  گزارش  به 
جامع  طرح  بازنگری  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
اظهار  و  قرارداد  موردبررسی  را  قم  شهری  حمل ونقل  مطالعات 
مختلفی  چالش های  و  انجام   سال   ۱۵ از  بعد  بازنگری  این  داشت: 
شهر  معابر  درصد   ۹۰ از  بیش  گذشته  سال   ۱۵ این  طی  و  داشته 

است. تکمیل شده 
ایجاد  افزود: کار اصلی  و  قابل تقدیر دانست  را  توسعه معابر شهر  وی 
طرح های  تکمیل  به  همه جانبه  باید  امروز  و  انجام شده  شهر  معابر 
و  اصلی  خیابان  تنها  فقط  و  کنیم  توجه  جامع  طرح  در  پیشنهادی 
همین  اساس  بر  و  است  یاسر  عمار  تکمیل نشده  که  شهر  ضروری 

تأکیدداریم. طرح  بقیه  همه جانبه  اجرای  بر  موضوع 
بر  قم  شهر  اسالمی  شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
تمام  وقتی  گفت:  و  کرد  اشاره  پدافندی  موزه  به  رودخانه  تبدیل 
طرح ها همه جانبه دیده شود، می توانیم بر روی سیما و منظر شهری 
موزه  کاربری  با  را  رودخانه  و  کارکرده  بلوار شهید سردار سلیمانی  در 
صدر  موسی  امام  بلوار  شده  سطح  دو  روی  بر  و  ببینیم  پدافندی 

کنیم. برنامه ریزی 
سلیمانی  سردار  شهید  بلوار  به  رودخانه  معبر  تغییر  بر  تأکید  با  وی 
باید  اما  برود  بکار  تعبیر  این  اسناد  تمام  در  باید  کرد:  تصریح 
در  و  بگیریم  نظر  در  مسیر  ایمنی  حفظ  در  نیز  را  مشاور  مالحظات 
عالی  شورای  و  بوده  رودخانه  مسیر  این  به هرحال  باشیم  داشته  نظر 

می کند. توجه  موضوع  این  به  کشور  ترافیک 
گفت:  و  کرد  توجه  نیز  مترو    B خط  اجرای  چالش های  به  امراللهی 
B  مترو یک سند است و این سند تاریخ شهرسازی شهر  اجرای خط 
اگر  و  دارد  عملکردی  و  کالبدی  حرکتی،  سه نظام  زیرا  میزند،  رقم  را 
مشکل  دچار  بعدی  نظام  دو  نکنیم  عمل  درست  حرکتی  نظام  در  ما 

شد. خواهد 
وی افزایش جمعیت منطقه پردیسان را در چند سال آینده یادآور شد 
با توجه به ساخت مسکن ملی در پردیسان، در آینده ای  و بیان کرد: 
خواهد  نفر  هزار   ۴۰۰ بالغ بر  عددی  به  منطقه  این  جمعیت  نزدیک 
مترو  که ساخت  دارد  به شهر وجود  منطقه  این  تبدیل  امکان  و  رسید 

دارد. پردیسان ضرورت  به شرایط  توجه  با 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم تأکید 
با توجه به افزایش جمعیت این منطقه در آینده ای نزدیک خط  کرد: 
B  مترو یک خط سنگین بوده و باید در حد خطوط تهران به آن نگاه 
کنیم و اجرای بی آر تی نیز با همین افق دیده شده است و زیرا توسعه 

شهر در آینده در منطقه پردیسان خواهد بود.
موردتوجه  را  آن  سنگین  هزینه  علت  به  مترو  خطوط  اجرای  وی 
به  مجبور  مترو  اجرای  سنگین  هزینه  علت  به  شاید  گفت:  و  قرارداد 
حمل ونقلی  مدهای  سایر  باید  همین  برای  و  شویم  آن  گذاشتن  کنار 
دیده  می رسد،  نفر  میلیون  دو  به  به زودی  که  قم  شهر  جمعیت  برای 
شود و برای مدیریت شهر در آن زمان باید امروز تدابیر الزم اندیشیده 

شود.
کاماًل  نگاهی  قم  شهر  برای  نمی توانیم  داد:  ادامه  امراللهی 
این شهر  به  باید دوجانبه  و  باشیم  یا خودرو محور داشته  انسان محور 
نگاه کنیم، زیرا شهر بسیار توسعه یافته و بسیاری از طرح ها اجراشده 
زیرساخت های  دارای  و  با شهرهای کوچک  را  آن  نمی توانیم   و  است 

کنیم. مقایسه  هلند  مانند  مناسب 
بر  مبنی  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  اعتراض  به  وی 
در  و گفت:  اشاره کرد  در تصمیم گیری ها  ایمنی  دیده نشدن مسائل 
این شهر عقب افتادگی های با قدمت ۵۰ سال وجود دارد و مشکالت 
بگیریم  نظر  در  باید  و  نمی دهد  ما  به  را  کارها  از  بعضی  انجام  اجازه 
به  را  شهروندان  نمی توانیم  نشود  واقعی  سوخت  قیمت  که  زمانی  تا 

کنیم. وادار  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر قم ادامه 
الگوهایی مانند  به زائر محور بودن شهر قم، نمی توانیم  با توجه  داد: 
مانند شهر  را  قم  باید شهر  و  ببینیم  قم  برای  را  تبریز  یا  اصفهان  شهر 
و  است  زائر  حضور  برای  شهر  پویایی  و  زنده بودن  زیرا  ببینیم،  مشهد 

انجام شود. باید طراحی ها در شهر قم دو زمانه 
وی با یادآوری دوباره موقعیت شهر قم در پایان تأکید کرد: با توجه به 
دیده  زمانه  دو  باید  و  دید  تک بعدی  را  قم  شهر  نمی توانیم  قم  شرایط 
و  باشیم  داشته  برنامه  شهر  خلوت  و  پیک  تمام روزهای  برای  و  شود 

کنیم. شهر  این  به  همه جانبه  نگاه 

خبـرخبـر

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب، روز سه شنبه با حضور شماری از مسووالن ملی و استانی و اساتید 
دانشگاهی در دانشگاه قم آغاز شد و عصر چهارشنبه به کار خود پایان می دهد.



جسارت  اینکه  بیان  با  قم  جمعه  امام      ◄
سبب  نباید  دشمن  عوامل  از  برخی  توهین  و 
گفت:  شود،  انتظامی  نیروی  روحیه  تضعیف 
این  عالمت  نیرو،  این  به  جسارت  و  توهین 
اهل  مکتب  در  انتظامی  نیروی  که  است 
فتنه  غبار  وقتی  و  است  شده  پذیرفته  بیت)ع( 

شد. خواهد  آشکار  حقایق  شود  برطرف 
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت الله 
االسالم  حجت  دیدار  در  سعیدی  سیدمحمد 
ولی  نماینده  ادیانی  علیرضا  سید  والمسلمین 
در سالن محراب حرم مطهر  که  فراجا  در  فقیه 
خداوند  کرد:  اظهار  شد،  انجام  کرامت  بانوی 
بندگان  و آشوب هایی که  در ضمن شرارت ها 
امتحان  کنند  می  ایجاد  منحرف  و  ناخلف 

است. داده  قرار  صالح  بندگان  برای  را  هایی 
جدی  خدا  امتحان های  اینکه  بیان  با  وی 
است و شکلی و صوری نیست، ادامه داد: هر 
بیاید  بیرون  سرافرازتر  امتحانات  این  در  کسی 
مردم  پیش  و  است  محبوب  و  مأجور  خدا  نزد 
است. شده  اثبات  این  و  شود  می  محبوب  هم 
افزود:  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تولیت 
توسط  فضا  شدن  غبارآلود  اثر  بر  است  ممکن 
به  برخی  طرف  از  هایی  جسارت  دشمن 
وقتی  ولی  گیرد  صورت  انتظامی  نیروهای 
می شود  معلوم  حقایق  شود  برطرف  غبار  این 
توانستند  ها  هجمه  این  در  که  افرادی  و 
بمانند  نظام  پای  و  کنند  حفظ  را  خودشان 

شد. خواهند  سرافراز 
در مکتب  انتظامی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
غیر  کشورهای  در  انتظامی  نیروی  با  اسالم 
کشورهای  در  گفت:  است،  متفاوت  اسالمی 
رفتار  خشونت  با  انتظامی  نیروی  اسالمی  غیر 
هم  خود  خطاکارهای  به  حتی  و  کند  می 
جایزه می دهند مانند پلیسی که آن فرد سیاه 
پوست را در آمریکا کشت زیرا عقیده شان این 

حفظ  بهایی  هر  به  باید  پلیس  اقتدار  که  است 
شود.

فرمانده  اگر  اسالم  در  داد:  ادامه  سعیدی 
بازار  در  اشتر  مالک  مانند  سرافرازی  و  دلیر 

مالک  شود  می  جسارت  او  به  و  کند  می  عبور 
وقتی  و  کند  می  دعا  خدا  نزد  او  هدایت  برای 
هفتم  امام  خاص  نماینده  که  یقطین  بن  علی 
به  اینکه  خاطر  به  فقط  بود  هارون  دربار  در 
حاجت یک نفر توجه نکرد وقتی به دیدار امام 
رفت امام اجازه ورود به او را ندادند و راه توبه 

دادند. نشان  او  به  را  جبران  و 
توهین  و  جسارت  از  گفت:  قم  جمعه  امام 

نباشید  نگران  هستند  دشمن  پیرو  که  ای  عده 
به شما در مسیر والیت،  زیرا توهین و جسارت 
)ع(  بیت  اهل  مکتب  در  که  است  این  عالمت 

► هستید.   پذیرفته 

که  مقدس  دفاع  دوران  مانند  گفت:  فراجا  در  فقیه  ولی  نماینده      ◄
نیروهای سپاه محکم ایستاده و دشمن را به عقب راندند، امروز هم نیروی 
از بین  ایستاده و نمی گذارد امنیت مردم  انتظامی سپاه دیگری است که 

برود.
سید  والمسلمین  حجت االسالم  قم،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 

آستان  تولیت  سعیدی  محمد  سید  الله  آیت  با  دیدار  در  ادیانی  علیرضا 
مقدس و امام جمعه قم که ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی 
آیت الله  بیانی  و  معنوی  حمایت های  از  تشکر  ضمن  شد،  انجام  کرامت 
سپاه  انتظامی  نیروی  کرد:  اظهار  انتظامی  مجموعه  اقدامات  از  سعیدی 
باید شکگزار خدا  و  انتظامی سازماندهی شده  قالب  در  که  دیگری است 

باشیم. صحنه  در  و  فداکار  مخلص،  نیروی  این  برای 
هیچ  جای  و  است  ایستاده  محکم  انتظامی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
سپاه  نیروهای  که  مقدس  دفاع  دوران  مانند  افزود:  ندارد،  وجود  نگرانی 
محکم ایستاده و دشمن را به عقب راندند، امروز هم نیروی انتظامی سپاه 

برود. بین  از  مردم  امنیت  نمی گذارد  و  ایستاده  که  است  دیگری 
نظر  از  انتظامی  نیروهای  داد:  ادامه  فراجا  در  فقیه  ولی  نماینده 
معیشتی مانند همه مردم مشکالتی را دارند و بی خوابی و تالش مضاعفی 
در این روزها دارند که این سختی ها وظیفه ما و افرادی که تریبون دارند 

می کند. دوچندان  را  نیروها  این  از  حمایت  برای 
همچنین در این دیدار سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم با 
بیان اینکه در قم به خاطر حضور پر رنگ مردم انقالبی در صحنه وضعیت 
راه  در  را  خود  جان  هم  و  آبرو  هم  انتظامی  نیروهای  گفت:  داریم  خوبی 
نظام اسالمی فدا می کنند و با اعتقاد در این مسیر ثابت قدم هستند.    ►

تحقق  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس      ◄
ممکن  بسیجی  تفکر  با  را  انقالب  آرمان های 
مقام  تعبیر  به  توجه  با  امروز  گفت:  و  دانست 
و  قیام  شهر  که  قم  شهر  مورد  در  رهبری  معظم 
عهده  بر  سنگینی  مسئولیت  است،  قیام  اقامه 
مسئوالن شهر بوده و باید بر حفظ بیت المال در 

شود. تأکید  پروژه ها  و  طرح ها  اجرای 
به گزارش شهرنیوز، دکتر حسین اسالمی در 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  یکمین  و  شصت 
اسالمی شهر قم، با اشاره به هفته بسیج  و نقش 
داشت:  اظهار  انقالبی  تفکر  در  آن  جایگاه  و 
بسیج و شهادت دو واژه ای بوده که همواره قرین 
امام)ره(  حضرت  ادبیات  به  اگر  و  بوده اند  هم 
مشکالت  همه  راه حل  بسیج  بیندازیم،  نگاهی 
تلقی شده و امام معتقد بود همه باید عضو بسیج 
باشند و در چهارچوب تفکر بسیجی عمل کنند.
تفکر  با  را  انقالب  آرمان های  تحقق  وی 
بسیجی ممکن دانست و افزود: بسیج با امکانات 
کم، موقعیت های بزرگی در عرصه های فرهنگی، 
اجتماعی،  سیاسی و اقتصادی به وجود آورده و 
تهدیدهای بسیار بزرگی را در بخش های مختلف 
برطرف کرده است و امروز که دوباره زمان شهید 
به  توجه  با  و  بوده  میدان  در  بسیج  است  شدن 
درخشش  باید  بسیج  دشمن،  بزرگ  توطئه 

باشد. داشته  دیگری 
یادآوری  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 

قم  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  شهدای  نام 
تصریح کرد: کنگره ملی ۶۰۹۰ شهدای استان 
و مقام معظم  برگزار شد  آبان  باشکوه در ۲۷  قم 
رهبری با به کار بردم تعبیر قم شهر قیام و اقامه 
دوش  بر  را  سنگینی  مسئولیت  است،  قیام 

گذاشتند. قم  شهر  مسئوالن 
تأکید  تعبیر مقام معظم رهبری  تفسیر  با  وی 
کرد: تعبیر شهر اقامه قیام را نخستین بار رهبری 
که  معناست  این  به  و  بردند  کار  به  قم  مورد  در 
با آگاهی  نه تنها شهر قم قیام کننده است، بلکه 
قیام  به  نیز  را  و بصیرتی که دارد شهرهای دیگر 
دعوت کرده و ان شالله در این فتنه نیز شهر قم 

اقامه قیام علیه فتنه باشد. شهر قیام و 
طرح  بررسی  جریان  در  و  ادامه  در  اسالمی 
آینده نگری  موضوع  به  قم  شهر  ترافیک  جامع 
توجه کرد و گفت: در مطالعات جامع حمل ونقل 
نسبت  و  شود  انجام  الزم  پیش بینی های  باید 
مسئولیت پذیری  باید  اسالمی  شورای  آن  به 
شهید  معبر  مورد  در  و  باشد  داشته  بیشتری 
تصمیم گیری  بیشتری  دقت  با  باید  سلیمانی 
مصوبه  از  بخش  این  در  را  مردم  مطالبه  و  کرده 

شود. لحاظ  نیز 
وی ادامه داد: در مورد اجرای پیاده راه ها نیز 
سمت  به  شهروند  تا  شود  ایجاد  معبر  ابتدا  باید 

از آن حرکت کند. فرهنگ استفاده 
کرد:  تأکید  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نتیجه ای  نمی توانیم  زیرساخت ها  ایجاد  از  قبل 
از آموزش های حوزه فرهنگ شهروندی بگیریم و 
در مورد پیاده راه ها نیز باید ابتدا زمینه را ایجاد 
کنیم و مردم را به سمت انسان محوری و کاهش 

از خودروی شخصی سوق دهیم. استفاده 
مسیرهای  درست  جانمایی  بر  پایان  در  وی 
تمام  باید  گفت:  و  کرد  تأکید  نیز  راه  پیاده 
گرفته  نظر  در  طرح  این  اجرای  در  را  مالحظات 
بیشتری شود  و در مورد جانمایی مسیرها دقت 
و امکانات را نیز در نظر بگیریم، در اجرای طرح 
و پروژه ها حفظ بیت المال بسیار مهم است و آن 

► را لحاظ کنید.    

چهارشنبـه ۲ آذر 1401/ شماره ۲060 خبر3

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

www.gooyeh-qom.com

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
از ۱۰۴۵۵ اصلی واقع در بخش یک ثبت  به  پالک ۱/۲۵۷  فرعی  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  
قم اراضی قم – بلوار ۱۵ خرداد کوچه ۴۱ فرعی ۴ پالک ۵ که بنام محمد حسن زاده یزدی   فرزند ابوالفضل  می باشد،  
در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز 
روز  در  تحدیدحدود پالک مذکور   ۱۴۰۱/۰۸/۳۰   -  ۱/۹۲۸۶ 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    ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ مورخ  یکشنبه 
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 ۱۵۸۷۱( 
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۳۱۸ ازباقیمانده  فرعی    ۶ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت قم اراضی قم – بلوار۱۵ خرداد کوچه ۶ پالک ۹  که بنام فاطمه پیر زاده یزدی   فرزند امین  می باشد،  در جریان 
نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  از طرفی مطابق  نیامده  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  ثبت است 
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه  بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۹۲۴۳ -   عمل نمود، لذا 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 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 

 )۱۵۸۷۰ الف  م  نماید.) 
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

نماینده ولی فقیه در فراجا: 

نیروی انتظامی نمی گذارد امنیت مردم از بین برود

رئیس شورای شهر قم تاکید کرد: 

در طراحی و اجرای پروژه ها حفظ بیت المال در نظر گرفته شود

آیت الله سعیدی: 

اهــانت عوامل دشمن نبایـد موجب 
تضعیف نیروی انتظامی شود

معاون استاندار قم خبر داد:
اختصاص هزار و 9۴9 

میلیاردتومان به عنوان متمم 
سفر رئیس جمهور به قم

از اختصاص هزار و ۹۴۹  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم 
عنوان  به  وزارتخانه ای  و  ملی  منابع  از   ۱۴۰۳ سال  تا  تومان  میلیارد 

داد. خبر  قم  به  رئیس جمهور  سفر  متمم 
اشاره  با  معتمدی  ابراهیم  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس جمهور  سفر  کرد:  اظهار  قم،  به  رئیس جمهور  سفر  اعتبارات  به 
به قم دارای ۱۵۶ مصوبه بود که مجموع اعتبارات سفر رئیس جمهور 
 ،۱۴۰۰ تومان است که طی سال های  میلیارد   ۱۰۰ و  دو هزار  قم  به 

می کند. پیدا  تخصیص   ۱۴۰۲ و   ۱۴۰۱
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۱۳ از  بیش  اینکه  بیان  با  معتمدی 
که  دیگر  قالب  دو  همچنین  کرد:  مطرح  است،  پیداکرده  تخصیص 
نفت  با  تهاتر  ظرفیت  از  استفاده  و  پروژه  انجام  برای  زمین  واگذاری 

است. گرفته شده  نظر  در  قم  استان  برای  بوده 
انجام  از  بعد  ادامه داد:  امور عمرانی استانداری قم  معاون هماهنگی 
سفر و تکمیل مجموع خواسته های استان قم، با توجه به تهیه و تدوین 

نظام مسائل استان، بازطراحی در حوزه مصوبات سفر انجام شد.
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  بازطراحی  فرآیند  طی  در  کرد:  اضافه  وی 
که  جامانده  سفر  مصوبات  از  استان  زیربنایی  مشکالت  از  بخشی 

است. ویژه  پیگیری  نیازمند 
شورای  مجلس  در  قم  استان  نمایندگان  کرد:  خاطرنشان  معتمدی 
با  سفر  متمم  بخش  در  اجرایی  دستگاه های  مجموعه  و  اسالمی 
نهایت  در  و  دادند  انجام  را  الزم  پیگیری های  قم  استاندار  محوریت 
هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۳ از منابع ملی و وزارتخانه ای 

کرد. پیدا  تخصیص  قم  استان  به 

با حکم دادمان؛
»سید مهدی حسینی« رئیس جدید 

حوزه هنری قم شد

مهدی  »سید  حکمی  صدور  با  اسالمی،  انقالب  هنری  حوزه  رئیس 
حسینی« را به عنوان رئیس جدید حوزه هنری استان قم منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری قم، محمدمهدی دادمان رئیس 
حوزه هنری انقالب اسالمی، با صدور حکمی »سید مهدی حسینی« 

را به عنوان رئیس جدید حوزه هنری استان قم منصوب کرد.
عرصه  در  سال هاست  و  است   ۱۳۵۴ متولد  حسینی  مهدی  سید 

می کند. فعالیت  تجسمی  هنرهای 
انجمن  در  عضویت  ایران،  خوشنویسان  انجمن  در  عضویت  او 
قم،  استان  شهدای  ملی  کنگره  هنری  مدیریت  تجسمی،  هنرهای 
دبیری  و  اجرایی  مسئولیت  فارس،  استان  هنری  حوزه  مسئولیت 
هنر  مدرسه  مدیریت  قم،  رسانه  و  هنر  هیئت  سیاست گذاری  شورای 
دارد. کارنامه  در  را  کشور  نور  راهیان  ستاد  هنری  مدیریت  و  شیعی 
رتبه  آسمانی،  هنرهای  ملی  جشنواره  دوره  دو  در  نخست  رتبه  کسب 
نخست جشنواره سراسری طلیعه ظهور و رتبه نخست اولین سوگواره 
سراسری عکس و پوستر هیئت نیز از جمله سوابق هنری سید مهدی 

است. حسینی 
»خیزش  است:  آمده  حسینی  به  خطاب  دادمان  حکم  از  بخشی  در 
است  گواهی  قم،  از  هنر  و  فرهنگ  مردان  بزرگ  پیاپی  نسل های 
قم  امروز  خوشبختانه  دیار.  این  یگانه ی  و  عظیم  ظرفیت های  بر 
و  نفس  تازه  هنری  و  فکری  استعدادهای  جوشان  چشمه ی  را 
و  بوم  و  مرز  این  فردای  بی تردید سرمایه ی  خوش آتیه ای می بینیم که 

بود.« خواهند  اسالمی  نظام  و  انقالب 
رئیس حوزه هنری همچنین از زحمات محمدعلی روزبهانی که پیش 
از این مدیریت حوزه هنری استان قم را برعهده داشت تقدیر و تشکر 

کرد.

تجلیل 
دهه هشتادی های قم از خانواده 

شهید مدافع امنیت 

در  حضور  با  اهل بیت)س(  کریمه  مطهر  حرم  هشتادی  دهه  خادمان 
شهید  این  خانواده  از  امنیت،  مدافع  شهید  زاهدلویی  مهدی  منزل 

کردند. تجلیل 
کریمه  مقدس  آستان  نوجوان  خامان  از  جمعی  فارس،  گزارش  به 
خانواده  از  شهدا،  خانواده  تکریم  رسالت  راستای  در  اهل بیت)س( 
تجلیل  قم  در  اخیر  اغتشاشات  شهدای  از  لویی  زاهد  مهدی  شهید 

کردند.
متبرک  پرچم  همراه  به  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  نوجوان  خادمان 
حرم حضرت معصومه)س( با حضور در منزل شهید مهدی زاهدلویی 
متبرکات  اهدای  با  شهید  این  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  ضمن 

کردند. تکریم  را  شهید  این  خانواده  فاطمی 
شهریورماه   ۲۹ که  است  قمی  بسیجی  طلبه  زاهدلویی  مهدی  شهید 
به  انتقال  از  پس  و  شد  مجروح  اغتشاشگران  سوی  از   ۱۴۰۱

رسید. شهادت  واالی  مقام  به  بیمارستان 
مراسم  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  فاطمی  نوجوانان  مرکز  همچنین 
زهرا)س(  حضرت  شبستان  در  زاهدلویی  شهید  برای  را  بزرگداشتی 

است. کرده  برگزار  کرامت  بانوی  مطهر  حرم 

افت فشار یک دانش آموز در قم 
بازار شایعه سازی را داغ کرد 

به  وی  انتقال  و  قم  مدارس  از  یکی  در  دانش آموز  یک  فشار  افت 
بازار شایعات و سوءاستفاده برخی  بازهم باعث داغ شدن  بیمارستان 

شد. موضوع  این  از 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  رحیمی  علیرضا  مهر،  گزارش   به 
با بخش خبری شبکه نور اظهار  قم بعد از ظهر دوشنبه در گفت و گو 
دانش  گفتمان  عنوان  تحت  داریم  فعالیت هایی  مدراس  در  داشت: 
آموزی که در این جلسات به سواالت دانش آموزان پاسخ داده می شود.

برگزار  قم  مدارس  از  یکی  نمازخانه  در  جلسه ای  داشت:  بیان  وی 
دلیل  به  آموزان  دانش  از  یکی  مراسم  برگزاری  از  بعد  و  بود  شده 
آمبوالنس  اینکه  دلیل  به  و  می شود  فشار  افت  دچار  جسمانی  ضعف 
پیدا  حضور  مدرسه  محل  در  اورژانس  به  آموز  دانش  این  انتقال  برای 

می کند. مطرح  نادرستی  زنی های  گمانه  برخی ها  و  می کند 
آموز  دانش  این  کرد:  تصریح  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
دچار افت فشار شده بود که به بیمارستان منتقل شد و هم اکنون نیز 

قرار دارد. در کنار خانواده خود 

خبـر خبـر
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حکمرانی والیی با ابزار 
هوش حکیمانه 

خسروپناه: عبدالحسین 
در حکمت  آن  بدیل  و  در غرب  فرایند حکمرانی  تبیین  با  نوشتار  این 

می شود. اشاره  والیی  حکمرانی  ضرورت  به  اسالمی 
غرب پنج مرحله حکمرانی را طی کرد:

اول: حکمرانی هرمی با رویکردی مستبدانه و ارباب و رعیتی و اقتدار 
مطلق و بی قید و شرط که منجر به توزیع ظلم و جور در مردم شد.

با  قدرت  تقسیم  گرچه  قوا؛  تفکیک  طریق  از  بازاری  حکمرانی  دوم: 
اختاپوس قدرت ها، جایگزین  اما  الگوی حکمرانی شکل گرفت؛  این 

توزیع گردید. اقتدار ظلم و جور  و در واقع  حکمرانی هرمی شد 
را  شفاف  و  متعدد  احزاب  توانست  الگو  این  حزبی؛  حکمرانی  سوم: 
جامعه  در  شده  تعریف  ریزی های  برنامه  و  نامه  مرام  و  نامه  اساس  با 
خود  محبوب  حزب  انتخاب  به  اراده  و  تفکر  با  مردم  و  دهد  تشکیل 
توزیع  دوباره  احزاب،  مدیریت  در  اقتصادی  قدرت  لکن  کنند؛  اقدام 

کرد. رهبری  دیگری  شکل  به  را  جور  و  ظلم 
بر  عالوه  الگو،  این  در  مدنی؛  جامعه  رویکرد  با  حکمرانی  چهارم: 
احزاب، تشکل های دیگر و مستقل از دولت مانند ngo ها و سندیکاها 
و  فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت های  توزیع  و  گرفت  شکل 
و  اقتصادی  اختاپوس  نقش  لکن  یافت؛  توسعه  مردمی  مشارکت 
نقش  دولت،  از  مستقل  تشکل های  مدیریت  در  فرهنگی  و  سیاسی 

داد. کاهش  را  مردم  واقعی  مشارکت 
نوعی  به  الگو  این  رسانه ای؛  و  مجازی  فضای  حکمرانی  پنجم: 
ابزار  با  اما  است؛  ظالمانه  اقتدارگرای  هرمی  حکمرانی  به  بازگشت 
نیازسنجی  هم  می تواند  که  مصنوعی  هوش  و  مجازی  و فضای  رسانه 
کند و هم نیازسازی انسانها را به دست گیرد و با مدد هوش مصنوعی 
خیمه  چون  را  آدمیان  و  بپردازد  انسانها  طبیعی  هوش  مدیریت  به 
آورد.  پدید  رسانه ای  اجتماعی  جبر  و  سازد  فخور  مختال  بازی،  شب 
با  اما  حداکثری،  مشارکت  حتا  و  دارند  مشارکت  الگو  این  در  مردم 
فرهنگ  می شوند.  پذیرا  را  اسارت  و  فساد  و  جور  و  ظلم  خود،  میل 
برهنگی و  برده داری مدرن را با تخیل و نسبی گرایی و تناسخ هویتی 

می پذیرند.
مسلمان  حکمرانی،  این  گردید.  حکمرانی  چنین  گرفتار  امروز  بشر 
و  طلب  اصالح  و  گرا  اصول  و  غیرانقالبی  و  انقالبی  و  غیرمسلمان  و 
رسانه ای  حکمرانی  اسیر  را  همه  و  نمی شناسد  شرمنده  و  رزمنده 

. می کند
یعنی  والیت  است.  والیی  حکمرانی  اسالم،  در  مطلوب  حکمرانی 
پیوند ناگسستنی ولی با مردم )مولی علیهم( و مردم با یکدیگر و مردم 
و  تعاونی  تدبیر  اخوتی،  محبت  توحیدی،  بینش  طریق  از  که  ولی  با 
الگوی حکمرانی، چتر محبت  این  بود.  تالش جهادی ممکن خواهد 
و  می گستراند  مسلمان  غیر  حتا  همگان  سر  بر  را  تعاون  و  اخوت  و 
و عدالت در راستای حیات  و معنویت  را عقالنیت  مقاصد اصلی خود 

می داند. طیبه 
حسینی  و  حسنی  قیام  و  علوی  و  نبوی  حکومت  در  والیی  حکمرانی 

است. آموز  درس  و  نمایان  علیهم السالم 
هوش  )نه  حکیمانه  هوش  ابزار  با  باید  ما  زمانه  در  والیی  حکمرانی 
تا  سخت افزار  و  زیرساخت ها  )از  مجازی  فضای  و  رسانه  و  مصنوعی( 

باشد. همراه  برنامه ریزی(  و  مدیریت 
نظام اسالمی،  اول در  اولویت  به همین دلیل است که گفته می شود 
حکمرانی فضای مجازی و رسانه ای است که البته با حکمرانی رسانه 
حکمرانی  بر  حاکم  رویکرد  یک   رسانه ای  حکمرانی  دارد.  تفاوت 
است. غیره  و  کشاورزی  و  صنعتی  و  فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی 

تحقق این ایده نشاید مگر با بر کنار شدن متولیان فرهنگی بی تدبیر 
عالم  و  فکور  مدیران  جایگزینی  و  ذیل  تا  صدر  از  فرسوده  و  خسته  و 
امامین  فکری  منظومه  بکارگیری  نیز  و  والیی  حکمرانی  به  معتقد  و 

حکیمانه. هوش  با  والیی  حکمرانی  الگوی  در  انقالب 
این  کشور،  مجازی  فضای  و  فرهنگی  متولیان  و  حکمرانان  امیدوارم 
و  گردند  بیدار  تخیلی  خواب  از  و  بگیرند  جدی  را  راهکار  و   هشدار 
مشارکت  و  دهند  تشکیل  والیی  حکمرانی  ذیل  در  را  مردمی  شبکه 
و  گری  تنظیم  و  سیاستگذاری  در  را  مردمی  و  نخبگانی  حداکثری 

سازند. جاری  بین المللی  و  منطقه ای  و  عمومی  خدمات 
در  فرهنگی  سازمانهای  بقیه  از  علمیه  حوزه های  مسئولیت  بی شک، 
و  الله  رحمه  و  علیکم  بود.والسالم  خواهد  بیشتر  رسالت  این  تحقق 

برکاته

دیدگاه و نظر

پژوهش»کالبدشناسی  از  نقل  به  ◄      ایرنا 
افقی  نوشت:   »۱۴۰۱ مهر  شهریور-  ناآرامی های 
زمان  یک  در  که  می کند  ایجاد  را  ظرفیت  این  بودن 
مشخص و در فرصت های سیاسی موجود که ظرفیت 
می یابد،  کاهش  انتظامی  و  امنیتی  نیروهای  مقابله 
یکدیگر  با  لزوما  آنکه  بدون  جامعه  ناهمگون  اقشار 
زنجیره  و  بپیوندند  همدیگر  به  کنند  هماهنگ 
هم ارزی )عرضی(  از جنبه های گوناگون و رنگارنگ، 
و  شکاف  هرچند  کنند  ایجاد  مشخص  هدفی  با  ولی 

باشند. داشته  هم  با  نیز  عمیقی  اختالفات 
ویژگی  پیشین،  دهه محوِر  اعتراض های  برخالف 
به نظر می رسد  به این شرح است:  جنبش های اخیر 
قرارند:  این  از  اعتراض ها  جدید  دوره  ویژگی های 
فشرده  غیرنهادینه،  سایبرپایه،  کالن گرا،  کثرت گرا، 
کنش  سریع  انتشار  اعتراض ها،  وقوع  زمان  در 
تاکید  رهبری،  نقش  نبود  سازماندهی،  عدم  جمعی، 
حداکثری  حمایت  سیاسی،  نظام  بنیادین  تغییر  بر 
و  اجتماعی-سیاسی  مختلف  گروه های  و  الیه ها 
سیاسی  مخالفان  سوی  از  حداکثری  پشتیبانی 

کشور. از  خارج  در  اسالمی  جمهوری 
محوری  دهه  قسمت  برخالف  جدید،  دوره  در 
دو  فواصلی  در  اعتراضی  مدهای  و  جزر  اول،  دسته 
آینده  در  است  ممکن  و  شده اند  تکرار  ساله  سه  یا 
نزدیک این فواصل به دو تا سه ماه برسد. این امکان 
 ۱۴۰۱ مهرماه  و  شهریور  در  جدید  ناآرامی های  در 
پیشگام  و  پیش برنده  نیروی  زیرا  است،  بارزتر  بسیار 
و  هفتاد  دهه  دوم  نیمه  متولدین  یا  جدید  نسل  آن 
دوره  آغاز  اکنون  که  هستند  شمسی  هشتاد  دهه 
می کنند  تجربه  را  اجتماع  عرصه  در  خود  سوژگی 
و  زندگی  سبک  نوین  اشکال  آن ها  اصلی  مسئله  و 
امکان بازنمایی آن در عرصه عمومی است. این نسل 
فشار  معرض  در  می کنند  احساس  و  است  محزون 
در  و  است  گرفته  قرار  ناکارآمد  بروکراسی  تبعیض  و 
سیاسی  ایدئولوژی های  به  اندکی  اعتقاد  حال  عین 
حداقل  اعتراضی  اجتماعات  مدیریت  دارد.  موجود 
و  نبوده  برخوردار  کارآیی الزم  از  در یک دهه گذشته 

است. بازنگری  نیازمند 
ماهیت حرکت های اعتراضی از نیمه دوم دهه ۹۰ 
فعلی مدیریت  و در فضای  خورشیدی دیگرگون شده 
بازشناسی  نیازمند  جنبش ها  با  مواجهه  و  کارآمد 
و  نخبگان  نقش آفرینی  آن،  زمینه های  و  ریشه  دقیق 
فرهنگی  اجتماعی-  سرمایه گذار  دولت  ایده  تکوین 

است.
 »۱۴۰۱ ناآرامی های شهریور- مهر  »کالبدشناسی 
در  ایران  مطالعات  گروه  که  است  پژوهشی  عنوان 
 ۱۲۶ شماره  ملی  امنیت  دیده بان  راهبردی  ماه نگار 

است. کرده  منتشر   ۱۴۰۱ مهر 
ناآرامی های  به تبیین ویژگی های  تازه  این پژوهش 
اخیر و مبنای جامعه شناسی جنبش ها و شورش های 
مواجهه  بایسته های  سپس  و  پرداخته  اجتماعی 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  رخدادها  این  مدیریت  و 

است.
ایران  جامعه  شمسی   ۹۰ دهه  دوم  نیمه  آغاز  از 
خیابانی  ناآرامی های  ماهیت  در  دگرگونی  صحنه 
به  توجه  با  و  دگرگونی  این  تبیین  برای  است.  بوده 
تجربیات و شواهد وقوع اعتراضات خیابانی در طول 
یک  به  باید  اسالمی،  انقالب  از  پس  ایران  تاریخ 
اعتراض ها  این  نحوه  و  علل  درباره  کلی  تقسیم بندی 

کرد. اشاره 
بود؟ چگونه  سابق  اعتراض های 

تا  اسالمی  انقالب  آغاز  از  اعتراض ها  یک. 
تکیه  با  غالبا  شمسی   ۹۰ دهه  نخست  نیمه  پایان 
می دادند.  رخ  »سیاسی«  منابع  و  مطالبه ها  بر 
بود:  چنین  هم  اعتراض ها  این  خاص  ویژگی های 
موج ها  دهه محوری  مطالبه محور،  مرکزگرا،  تمرکزگرا، 
ساماندهی،  از  شکلی  وجود  اعتراض،  چرخه های  و 
برخورداری نسبی از نقش رهبری، تاکید بر بازسازی 
سوی  از  شده  حمایت  سیاسی،  نهادهای  و  فرایندها 
رسمی  احزاب  و  دانشگاهی  جامعه  متوسط،  طبقه 
مخالفان  طرف  از  حداقلی  پشتیبانی  و  منتقد 

کشور. از  خارج  در  نظام  سیاسی 
نشان  حال  به  تا   ۹۶ سال  از  اعتراض ها  وقوع  دو. 
بستر  در  خیابانی  مشارکت  و  بسیج  که  می دهند 
اجتماعی-  و  اقتصادی  بحران های  یا  مطالبه ها 
خاصیت  دلیل  به  که  افتاده اند  اتفاق  فرهنگی 
باالی  سطح  و  متنوع  اشکال  سرایت پذیری، 
پذیرفته اند. خود  درون  هم  را  سیاسی  انگیزه های 

است؟ چگونه  فعلی  ناآرامی هاِی 

اعتراض ها  ویژگی های دوره جدید  نظر می رسد  به 
سایبرپایه،  کالن گرا،  کثرت گرا،  قرارند:  این  از 
اعتراض ها،  وقوع  زمان  در  فشرده  غیرنهادینه، 
نبود  سازماندهی،  عدم  جمعی،  کنش  سریع  انتشار 
سیاسی،  نظام  بنیادین  تغییر  بر  تاکید  رهبری،  نقش 
مختلف  گروه های  و  الیه ها  حداکثری  حمایت 
سوی  از  حداکثری  پشتیبانی  و  اجتماعی-سیاسی 
از  خارج  در  اسالمی  جمهوری  سیاسی  مخالفان 

. ر کشو

محوری  دهه  قسمت  برخالف  جدید،  دوره  در 
دو  فواصلی  در  اعتراضی  مدهای  و  جزر  اول،  دسته 
آینده  در  است  ممکن  و  شده اند  تکرار  ساله  سه  یا 
نزدیک این فواصل به دو تا سه ماه برسد. این امکان 
 ۱۴۰۱ مهرماه  و  شهریور  در  جدید  ناآرامی های  در 
پیشگام  و  پیش برنده  نیروی  زیرا  است،  بارزتر  بسیار 
و  هفتاد  دهه  دوم  نیمه  متولدین  یا  جدید  نسل  آن 
دوره  آغاز  اکنون  که  هستند  شمسی  هشتاد  دهه 
می کنند  تجربه  را  اجتماع  عرصه  در  خود  سوژگی 
و  زندگی  سبک  نوین  اشکال  آن ها  اصلی  مسئله  و 

است. عمومی  عرصه  در  آن  بازنمایی  امکان 
اخیر ناآرامی های  جامعه شناختی  ویژگی   ۶

شهریور  ناآرامی های  جامعه شناختی  ویژگی های 
۱۴۰۱ را می توان حداقل در ۶ مورد مشخص خالصه 

کرد:
رخداد عاملیت  نسلی بودن  یک. 

جامعه شناختی  ویژگی  مهمترین  و  اولین 
آن  بودن  نسلی  می توان  را  اخیر  ناآرامی های 
ایرانی در شرایط کنونی شاهد ظهور  دانست. جامعه 
متولدان  که  است  جدید  نسل  از  بخشی  کنشگری  و 
هستند  شمسی  هشتاد  دهه  و  هفتاد  دهه  دوم  نیمه 
انقالب  جریان  در  پیشین  نسل های  مشترک  تجربه  و 
این  کنشگری  ندارند.  را  مقدس  دفاع  و  اسالمی 
چارچوب  در  الکترونیکی  ارتباطات  گسترش  با  نسل 
امکان سوژگی مستقل  و  جهانی شدن همزمان شده 
فراهم  آن  برای  پیش  از  بیش  را  پیشین  نسل های  از 
نیروی  از  هم  ناآرامی ها  این  زنانه  عنصر  است.  کرده 
نسلی  جنبش  از  زنان  جنبش  می کند.  تغذیه  نسلی 
شکل گیری  زمینه  چند  هر  می گیرد،  مجانی  سواری 
یک  اندوه برانگیز  مرگ  آن،  شدن  خیابان  انگیزه  و 
نسل  این  است.  بوده  هفتاد  دهه  پایان  متولد  دختر 
و  فشار  معرض  در  می کنند  احساس  و  است  محزون 
ناکارآمد قرار گرفته است، در عین  بروکراسی  تبعیض 
حال اعتقاد اندکی به ایدئولوژی های سیاسی موجود 
دارد. نسل محزون در دوران کوتاه و گذرای ۱۵ تا ۲۰ 
تجربه  یا  شاهد  آن ها  است.  گرفته  شکل  اخیر  سال 
اندکی از معنویت، وجدان عمومی، عدالت اجتماعی 
نخست  سال های  در  که  دارند  ملی  استقالل  حتی  یا 
بود.  عمومی  فرهنگ  از  بخشی  اسالمی  جمهوری 
این گروه نسلی تصورش از حاکمیت نهادی است که 
دستورالعمل های  کند،  لغو  را  موسیقی  گردهم آیی 
تفریحی  و  فرهنگی  فعالیت های  و  وضع  را  اجباری 
را ممنوع می کند. آن ها دولت را ناکارآمد و ناتوان در 
اداره کشور شناخته و این تصویر به واسطه اخبار هر 
روزه در مورد کمبود آب، زوال اقلیمی، آلودگی هوا و 
کودکان  اعتیاد،  همچون  اجتماعی  آسیب های  دیگر 
خیابانی و ... تقویت شده است. ناآرامی های اخیر را 

اعضای  که  فهمید  نسلی  ظهور  عنوان  به  است  بهتر 
موجود  حکمرانی  الگوی  به  نسبت  کامل  طور  به  آن 

هستند. بیگانه 
دو. نوسان بین کنش جنبشی و کنش شورشی
ناآرامی های  و  جمعی  کنش های  کنونی  وضعیت 
میان  جایی  در  می توان  را  ایرانی  جامعه  خیابانی 
این  به  کرد.  تعریف  شورشی  کنش  و  جنبشی  کنش 
خود  در  را  کدام  هر  از  سویه هایی  و  عناصر  که  معنا 
به  اما  است،  جنبشی  آن  غالب  عنصر  البته  و  دارد 

دو  هر  مزایای  از  می کند  تالش  گاه  ناخودآ گونه ای 
هزینه ها  مشمول  آنکه  بدون  ببرد،  سود  کنش  نوع 
نیروهای  با  مواجهه  عرصه  در  دو  هر  ناکامی های  و 

شود. انتظامی  امنیتی 
گرایی فرامادی  سه. 

جنبش  عنصر  که  است  است  این  سوم  ویژگی 
جنبش های  جنس  از  باید  را  اخیر  ناآرامی های 
کالسیک.  جنبه های  نه  دانست،  اجتماعی  نوین 
بخش  در  ویژه  به  جدید  اجتماعی  جنبش های 
ابعاد  همه  در  جنبشی،  جامعه  طرح  ناآشکار 
استراتژی ها،  انگیزه ها،  در  جمله  از  کنش ها  و 
پسااقتصادی  و  فرامادی  آن ها  مانند  و  ابزار  شعارها، 
فرهنگی،  اخالقی،  اعتقادی،  جنبه های  بر  و  هستند 
جنبش های  دارند.  تاکید  و...  زندگی  سبک  ارزشی، 
حال  بودند،  سیاسی  بیشتر  قدیم  نوع  اجتماعی 
هستند.  فرهنگی  بیشتر  جدید  جنبش های  که  آن 
ساختارهای  که  هستند  رفتارهایی  تالقی  محل  آن ها 
بر  ندارند.  را  آن ها  بازنمایی  و  ادغام  توان  موجود 
دنبال  برای  متنوعی  دالیل  معترضان  اساس  این 
متوجه  دالیل  همه  و  دارند  اهداف  از  طیفی  کردن 
نیست،  گروه  یا  شخص  برای  مادی  منافع  جلب 
فرصت های  و  راهبردها  منافع،  و  اهداف  رو  این  از 
فرهنگی  اعمال  و  مفاهیم  بستر  در  بیشتر  سیاسی 
نوعی  انباشت  جهت  در  بیشتر  و  می شود  تعریف 
بنابراین  می رود؛  کار  به  فرهنگی  اجتماعی  سرمایه 
جنبش  نوین  گونه های  همانند  اخیر  جنبشی  کنش 
با  و  هویت  ابراز  انگیزه  با  که  است  آن  بر  اجتماعی 
اهمیت  به  را  نظرها  کند  تالش  فرهنگی،  اهداف 
سیاست  در  که  موضوعاتی  و  مباحث  و  ارزش ها 
مانده  مغفول  نخبگان  اجماع  در  و  رایج  و  مرسوم 
معطوف کند و این کارها را با ابزارهای که در سیاست 
با  و  خیابانی  تالش های  یعنی  نیست،  معمول  رسمی 

برساند. نتیجه  به  سیال  و  آزادانه  ساختاری 
امید و  چهار. نوسان بین خشم 

تاکید  پژوهشگران  از  برخی  اخیر  دهه  دو  در 
مدیریت  یا  مطالعه  و  بررسی  هنگام  که  کرده اند 
و  احساسات  نقش  نباید  اجتماعی  جنبش های 
برخی  راستا  همین  در  انداخت.  قلم  از  را  عواطف 
عنوان  به  عاطفی«  »سرمایه  بر  پژوهشگران  از 
شکل گیری  و  مردم  آوردن  در  حرکت  به  برای  منبعی 
لحاظ  به  کرده اند.  تاکید  جنبشی  کنش های 
پدیده ای  شاهد  اخیر  ناآرامی های  در  انگیزشی 
برگشتی  و  رفت  آن  به  کاستلز«  »مانوئل  که  هستیم 
بین خشم و امید می گوید. احساسات همچون خشم 
جنبشی  نیروهای  بسیج کننده  و  اتحاد  چسب  امید  و 
است.  رادیکال  اعتراضی  کنش  و  کشمکش  برای 
مهسا  تاسف بار  مرگ  مثل  منتظره  غیر  رویدادهای 
سپس  و  خشم  حزن،  تعجب،  به  می تواند  امینی 
توأمان  خشم  و  هیجان  اینجا  در  بیانجامد.  طغیان 
ایجاد  با  خیابانی  جنبش  و  می شود  عمل  موجب 
بسیج  بهتر،  شرایطی  برپایی  و  تغییر  امکان  به  امید 

می آورد. ارمغان  به  را  فراگیر  جنبشی 
سیاسی/راهبردی شناسی  فرصت  پنج. 

پنجمین ویژگی این ناآرامی ها این است که مبتنی 
سیاسی/  فرصت سازی  فرصت شناسی/  نوعی  بر 
گاه جمعی جنبشی/ شورشی شکل  ناخودآ راهبردی 
ساختار  از  که  تعاریفی  اولین  جمله  از  است.  گرفته 
توجه  تغییراتی  به  گرفته،  صورت  سیاسی  فرصت 
در  ناگهانی  گشایش های  سبب  می توانند  که  دارند 
فرآیند  یا  واقعه  هر  آدام«  »مک  بیان  به  شوند.  نظام 
فرض های  و  محاسبات  که  گسترده ای  اجتماعی 
نمایند،  تضعیف  را  سیاسی  نظام  یک  سامان بخش 

می کند. ایجاد  سیاسی  فرصت های  در  را  تغییری 
افقی بودن شش. 

کنش  ساختار  لحاظ  به  ویژگی  آخرین  و  ششمین 
نوین  جنبش های  بودن  افقی  است.  اجتماعی 
انقالب«  زیرزمینی  »ساقه های  نظریه  در  اجتماعی، 

و  زیرزمین  در  اجتماعی  نیروهای  است.  شده  طرح 
شکل  به  و  می شوند  متصل  هم  به  قوی  ریشه های  با 
عمودی  حرکت  یعنی  می یابند،  گسترش  افقی 
می کند  ایجاد  را  ظرفیت  این  بودن  افقی  ندارند. 
سیاسی  فرصت های  در  و  مشخص  زمان  یک  در  که 
موجود که ظرفیت مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی 
آنکه  بدون  جامعه  ناهمگون  اقشار  می یابد،  کاهش 
بپیوندند  همدیگر  به  کنند  هماهنگ  یکدیگر  با  لزوما 
و  گوناگون  جنبه های  از  )عرضی(  هم ارزی  زنجیره  و 

هرچند  کنند  ایجاد  مشخص  هدفی  با  ولی  رنگارنگ، 
باشند. داشته  هم  با  نیز  عمیقی  اختالفات  و  شکاف 
حرکت های  با  مواجهه  برای  ضرورت  سه 

ضی ا عتر ا
صورت  به  خیابانی  اعتراضات  و  نارضایتی ها  بروز 
اخیر  سال  چند  در  کاهش،  حال  در  زمانِی  بازه های 
کلیت کشور  به جغرافیای  که گستره ای  در کشورمان 
یافته و تداوم و تشدید مطالبات اقتصادی، اجتماعی 
نشان  استراتژیک،  اقشار  تمامی  میان  در  فرهنگی  و 
در  حداقل  اعتراضی  اجتماعات  مدیریت  می دهد 
و  نبوده  برخوردار  الزم  کارآیی  از  گذشته  دهه  یک 
سه  بازنگری  این  راستای  در  است.  بازنگری  نیازمند 

می شود. پیشنهاد  مشخص  راهبرد  یا  راهکار 
یک. تقویت رویکرد علمی و تخصصی در حوزه 

شناختی
زمینه  در  عقب ماندگی  و  غفلت  عوامل  از  یکی 
ضعف  کشور،  در  اجتماعی  اعتراضات  مدیریت 
رویکرد  و  وضعیت  این  علمی  تبیین  و  شناخت  در 
بروز  علل  از  یکی  است.  آن  با  مواجهه  در  تخصصی 
اعتراضات  با  رویارویی  در  ما  که  است  آن  ضعف  این 
اجتماعی در سطح توصیف اطالعات آماری و تحلیل 
آن فاقد مرکز رسمی و تخصصی شناخت و جمع آوری 
مطالعات  انباشتگی  نبود  از  کشور  هستیم.  اطالعات 
رنج  اجتماعی  اعتراض های  زمینه  در  دقیق  تحلیل  و 
اجتماعی،  اعتراض های  کاهش  شرط  اولین  می برد. 
اجتماعی-  معضالت  انواع  توصیفی  شناخت 
جغرافیایی  گستره  در  آن ها  روند  شناخت  و  فرهنگی 
را  عامل  این  دیگر  ُبعد  است.  ایران  جمعیتی  و 
تخصص گرایی  به  کم توجهی  یا  بی توجهی  می توان 
اعتراض ها  این  با  مواجهه  در  تخصصی  رویکرد  یا 
اجتماعی  اعتراضات  ویژگی،  این  غیاب  در  دانست. 
تشدید  موجب  و  می انجامد  پارادوکسیکال  نتایج  به 
بیشتر  عنایت  می رسد  نظر  به  می شود.  آن  ناخواسته 
مدیریت  طریق  از  آن ها  توانمندسازی  و  مراکز  این  به 
راهکار  راهبردی  دانش  علمی  و  حرفه ای  فراگیر 

باشد. مناسبی 
نخبگان با  ارتباط گیری  فکر  اتاق  تشکیل  دو. 

مناسب  واسطه  نبود  کنونی  معضالت  از  یکی 
کنشگران  و  اجتماعی  نیروهای  میان  طرفینی  و 
این  حل  راهکار  است.  اقناعی  کارکرد  با  بروکراتیک 
با  ارتباط گیری  فکر  اتاق  تشکیل  می توان  را  معضل 
اتاق  این  تشکیل  از  اصلی  هدف  دانست.  نخبگان 
و  نخبگان  از  مشخصی  گروه  با  ارتباط گیری  فکر، 
را  آن ها  تا  است  مختلف  حوزه های  در  صاحب نظران 
قانع کند واسط و میانجی انتقال پیام ها و انگاره های 
بدون  باشند،  زمانی مناسب  به مردم در مقاطع  نظام 
به  یا  کنند،  جلوه  سیاسی  و  حاکمیتی  کنشگر  آنکه 

برسند. نظر 
اجتماعی-  سرمایه گذار  دولت  تکوین  سه. 

هنگی فر
می دهد  نشان  ایرانی  جامعه  معضالت  مجموعه 
اجتماعی  مدیریت  چارچوب  در  دولت  بهینه  نقش 
اجتماعی-  سرمایه گذاری  خیابانی  اعتراضات 
این  در  مطلوب  دولت  دیگر  بیان  به  است.  فرهنگی 
اجتماعی-  سرمایه گذار  دولت  می توان  را  زمینه 
گیدنز«  »آنتونی  بیان  به  دولت  این  دانست.  فرهنگی 
اجتماعی-  بازسازی سیاست های  به  که  است  دولتی 
منظور  به  آن ها  اسلوب های  در  بازنگری  و  فرهنگی 
در  دولتی  هزینه های  و  می پردازد  موثر  نتایج  کسب 
قلمداد  سرمایه گذاری  نوعی  مثابه  به  را  زمینه  این 
این  نقش  این  ایفای  برای  راهنما  اصل  می کند. 
روی  که ممکن شد،  »هر کجا  که  است  گیدنز  توصیه 
سرمایه گذاری  فرهنگی  اجتماعی-  و  انسانی  سرمایه 
و  غرب  با  منازعه  مدیریت  که  است  بدیهی  کن«. 
رفع  راستای  در  خارجی  روابط  در  آرامش  برقراری 
دولتی  چنین  تکوین  پیش شرط  و  مقدمه  تحریم ها، 

► است.   

بازنشر هشدارهای یک پژوهش در خبرگزاری دولت؛  

● ممکن است، در آینده نزدیک، فاصله اعتراضات به 2 ماه برسد    ●
شود تشکیل  نخبگان  با  ارتباط گیری  فکر«  »اتاق 

آگهی اصالحیه
فرشته  خواهان  ۱/۱۴۰۰ج/۴۷۴  شماره  به  پرونده  در 
شعبانیان  دو  هر  حسین  و  ابوالفضل  خواندگان  و  شعبانیان 
در  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۵۴۵ از  فرعی   ۷۵۲ ثبتی  پالک 
در   ۷ صفحه   ۲۰۵۶ شماره  به   ۱۴۰۱/۸/۲۸ گویه  روزنامه 
 ۲۵۴۵ از  فرعی   ۲۵۷ ثبتی  اشتباه پالک  به  گهی  آ سطر سوم 
 ۲۵۴۵ از  ۷۵۲ فرعی  اصلی چاپ گردیده که متن صحیح آن 
روز  و  گردد  می  اصالح  بدینوسیله  باشد  می  صحیح  اصلی 
به   ۱۰/۱۵ الی   ۱۰ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۲۳ تاریخ  در  مزایده 

است.  باقی  خود  قوت 
نیا دادورز اجرای احکام دادگستری قم – ساعدی 



بازی  برای  است  مجبور  کی روش  کارلوس      ◄
به  را  خود  ترکیب  بهترین  ولز  مقابل  سرنوشت سازی 

بفرستد. میدان 
در  خود  بازی  نخستین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
سنگینی  شکست  قطر  جهانی  جام  گروهی  مرحله 
در  بازی  این  از  پس  کرد.  تجربه  انگلیس  مقابل  را 
انجام  نقدهایی  ملی  تیم  ابتدایی  ترکیب  خصوص 
داشتند  اعتقاد  فوتبال  کارشناسان  از  برخی  و  شد 
بهتری  ترکیب  بازی  این  برای  می توانست  کی روش 

بفرستد. میدان  به  را 
میدان  به  انگلیس  مقابل  که  بازیکنانی  برخی 
به  و  کنند  برآورده  را  انتظارات  نتوانستند  رفتند 
 ۲ برای  همین خاطر پیش بینی می شود که کی روش 
در  زیادی  تغییرات  آمریکا  و  ولز  مقابل  پیش رو  بازی 

کند. لحاظ  ملی  تیم  ابتدایی  ترکیب 
او  باشد  داشته  بازی  شرایط  بیرانوند  علیرضا  اگر 
غیر  در  بود.  خواهد  ولز  با  بازی  در  ایران  سنگربان 
عابدزاده  امیر  حتی  یا  حسینی  حسین  صورت  این 
عهده  بر  را  ملی  تیم  دروازه  از  حفاظت  وظیفه 
گل   ۶ انگلیس  با  بازی  در  حسینی  داشت.  خواهند 
بازی  شرایط  روحی  لحاظ  به  شاید  و  کرد  دریافت 
شانس  موضوع  همین  و  باشد  نداشته  را  ولز  مقابل 
بیشتر  را  بازی  این  در  حضور  برای  را  عابدزاده 

. می کند
خلیل زاده  شجاع  و  کنعانی زادگان  محمدحسین 
خط  در  کی روش  انتخاب های  بهترین  می توانند 
جهانی  جام  در  که  رضاییان  رامین  باشند.  دفاعی 

داشت  ملی  تیم  ترکیب  در  خوبی  عملکرد  روسیه 
شدن  ملی پوش  شانس  دیگر  بار  کی روش  حضور  با 
گزینه  می تواند  او  خاطر  همین  به  و  کرد  پیدا  را 
دفاعی  خط  راست  سمت  در  حضور  برای  مناسبی 

باشد. ملی  تیم 
بازی  در  ایران  تیم  چپ  مدافع  محمدی  میالد 
باقیمانده  بازی   ۲ در  او  است  بعید  بود.  گذشته  روز 
تیم  اصلی  ترکیب  در  حضور  برای  شانسی  ملی  تیم 

تیم  چپ  مدافع  برای  کی روش  باشد.  داشته  ملی 
بود  قرار  ندارد.  اختیار  در  زیادی  گزینه های  ملی 
این  در  ملی  تیم  فیکس  بازیکن  جاللی  ابوالفضل 
پست باشد؛ اما اشتباهات او در بازی با تونس باعث 
شرایط  این  با  و  شد  ملی  تیم  سرمربی  نظر  تغییر 
چپ  مدافع  عنوان  به  حاج صفی  احسان  حضور 

باشد. مربی  این  تصمیم  بهترین  می تواند 
برای ۳ هافبک میانی تیم ملی هم احمد نورالهی، 

انتخاب های خوبی  و سامان قدوس  سعید عزت الهی 
قدوس  و  نورالهی  به  نسبت  عزت اللهی  بود.  خواهند 
بازی  دفاعی  خط  به  نزدیک تر  فاصله  در  و  عقب تر 
دقیقه   ۹۰ شرایط  آزمون  سردار  اگر  کرد.  خواهد 
ولز  با  بازی  در  طارمی  مهدی  باشد  داشته  را  بازی 
تیم  که  زمانی  در  و  شد  خواهد  ملی  تیم  چپ  وینگر 
هافبک  بازیکن  این  است  دفاعی  بازی  مشغول  ملی 
ضعیف ترین  از  یکی  جهانبخش  می شود.  چپ 
انگلیس  مقابل   ۲ بر   ۶ شکست  در  ایران  بازیکنان 
به نظر  با ولز قطعی  بازی  او در  و نیمکت نشینی  بود 
بازی  دوم  نیمه  در  حضور  با  قلی زاده  علی  می رسد. 
نمایش  به  خوبی  نسبتا  بازی  توانست  انگلیس  با 
وینگر  ولز  با  بازی  در  او  که  است  منطقی  و  بگذارد 

شود. جهانبخش  جانشین  و  ملی  تیم  راست 
شد  عنوان  که  همانطور  هم  مهاجم  پست  برای 
او  حضور  دارد.  آزمون  شرایط  به  بستگی  چیز  همه 
تیم  تهاجمی  فاز  شد  خواهد  باعث  اصلی  ترکیب  در 
برای  بیشتری  فضای  طارمی  و  شود  قدرتمندتر  ملی 

باشد. داشته  توانایی هایش  نمایش 
تیم  برای  زیادی  تجربیات  انگلیس  از  شکست 
این  از  کی روش  بود  امیدوار  باید  و  داشت  ملی 
بازی  کند.  استفاده  ولز  تیم  شکست  برای  تجربیات 
سرنوشت ساز  شاگردانش  و  کی روش  برای  ولز  با 
بهترین  باید  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی  و  بود  خواهد 

بفرستد. میدان  به  بازی  این  در  را  خود  ترکیب 
جمعه  روز  ولز  و  ایران  فوتبال  ملی  تیم های  دیدار 

► برگزار می شود.     ۱۳:۳۰ ساعت 

با  ما  گفت:  کشورمان  فوتبال  کارشناس      ◄
این  که  می بینیم  امسال  کردیم.  بازی  فوتبال  مخترع 
تیم چه شرایطی دارد و برای رسیدن به قهرمانی جام 
به  گل   2 زدن  من  نظر  به  می کند.  کار  چه  جهانی 

است. افتخار  هم  انگلیس 
مورد  در  فارس،  با  گفتگو  در  مهدوی  محمدرضا 
اظهار  انگلیس  مقابل  کشورمان  ملی  تیم  دیدار 
داشت: فکر می کنم کی روش مقداری در ارنج کردن 
کنم.  انتقاد  اینکه  نه  البته  شد.  مشکل  دچار  تیم 
اما  می سنجد  را  شرایط  کار  این  برای  او  هرحال  به 
و  متدوام  اردوهای  کافی،  تدارکاتی  بازی  نداشتن 
به  است  ماه  دو  یکی  که  مربی  برای  ایده آل  شرایط 

بود. گذار  تاثیر  آمده،  تیم 
بازیکنان  این  با  کی روش  است  درست  افزود:  وی 
مخصوصی  جایگاه  او  پازل  در  و  کرده  کار  هم  قبال 
و  بدنی  آمادگی  از  می رسد  نظر  به  اما  دارند 
نیمه دوم،  نبود. در  با خبر  باید  آنطور که  شرایطشان 
فراهم  را  بهتری  شرایط  می تواند  مربی  که  نیمه ای 
اتفاق  این  که  دیدیم  بزند،  رقم  را  اتفاق خوبی  و  کند 

فتاد. ا
شکِل تیم کی روش به هم ریخت

در  باید  گیری  تصمیم  برای  هرچند  افزود:  وی 

اگر روی چینش  اما  باشید  و جای کی روش  تمرینات 
بازی  اول  اتفاق  آن  و  می کرد  نظر  تجدید  نفرات 
نمی گویم  می کردیم.  پیدا  بهتری  روند  ما  نمی افتاد 
برایمان  بهتری  اتفاق  ولی  می کرد  تغییر  نتیجه 
به  شکلش  اما  بود  تدافعی  کی روش  ارنج  می افتاد. 
و  سازمان  همیشه  مترقبه  غیر  اتفاقات  ریخت.  هم 

می ریزد. هم  به  را  تیم  ساختار 
مصدومیت  اینکه  به  اشاره  با  فوتبال  کارشناس 
چالش  دچار  را  ملی  تیم  هافبک  خط  ابراهیمی  امید 
و  ارزشمند  مهره های  از  یکی  داشت:                          او  اظهار  کرد، 
برای  اتفاقاتی که  بود. همچنین  هافبک تخریب گر ما 
کنیم.  فراموش  نباید  را  افتاد  امیری  وحید  یا  آزمون 
خاطر  به  بود،  آشفته  ما  تیم  شاکله  گفت  می توان 
افتاد. اتفاق  اصلی  نفرات  برای  که  مصدومیت هایی 

نیست نتیجه  این  مقصر  حسینی 
در  بیرانوند  علیرضا  مصدومیت  به  اشاره  با  وی 
به  نفرات  بقیه  با  بیرانوند  فاصله  گفت:  بازی،  ابتدای 
بیشتر  آورده،  به دست  به سختی  تجربیاتی که  خاطر 
اصلی  دروازه بان  برای  بازی  اول  مصدومیت  است. 
عکس العمل  می آورد.  وجود  به  را  سختی  شرایط 
کی روش به این اتفاق هم نشان می دهد که او متوجه 

افتاد. تیمش  برای  اتفاقی  چه  شد 

را  نباید سیدحسین حسینی  اینکه  بیان  با  مهدوی 
چیزی  اصال  کرد:  عنوان  دانست،  نتیجه  این  مقصر 
و  برتر  لیگ  در  حسینی  نشد.  کم  او  داشته های  از 
کشور  نفرات  بهترین  از  یکی  آسیا  باشگاه های  در 
چندسال  بیرانوند  با  ملی  تیم  مدافعین  است.  ما 
در  بار  اولین  برای  حسینی  کرده اند.  بازی  است 
باید  گرفت.  قرار  دروازه  درون  جهانی  تورنمنت  یک 
باشیم.  داشته  توقع  خودش  اندازه  به  کسی  هر  از 
بازی  جِو  باید  اما  نداشته  اشتباهی  بگوییم  اینکه  نه 
کردن مقابل گرانترین تیم جهان را هم در نظر داشته 
و  کردند  را  خودشان  سعی  تیم  نفرات  تمام  باشیم. 

بدهیم. حق  تیم  اعضای  همه  به  باید 
2 گل به مخترع فوتبال افتخار است زدن 

ما  نفرات  بهترین  از  یکی  جهانبخش  افزود:  وی 
سخت  چقدر  ببینید  اما  بوده  گذشته  سال  چند  در 
گذشته و چه اتفاقی افتاد که دقیقه 45 تعویض شد. 
نمی شود.  کم  ما  تیم  ارزش های  از  چیزی  کل  در 
بازی  فوتبال  مخترع  با  ما  است.  همین  فوتبال  بازی 
شرایطی  چه  تیم  این  که  می بینیم  امسال  کردیم. 
کار  چه  جهانی  جام  قهرمانی  به  رسیدن  برای  و  دارد 
می کند. به نظر من زدن 2 گل به انگلیس هم افتخار 
هم  فرصت  یک  و  زدیم  تیرک  به  هم  توپ  یک  است. 

می توانیم  ترتیب  این  به  داد.  دست  از  جهانبخش 
کردیم. را  خودمان  کار  ما  بگوییم 

مقابل  ملی  تیم  بعدی  بازی  خصوص  در  مهدوی 
این  و من مخالف  باشیم  ناامید  نباید  ولز گفت: اصال 
مصدومان  بازگشت  با  باشید  مطمئن  هستم.  مساله 
شیر  بچه های  پزشکی،  کادر  تالش  و  خدا  امید  به 
انجام  ولز  مقابل  پرقدرتی  و  آبرومندانه  بازی  ما 
آمده  دستشان  کار  حساب  آمریکا  و  ولز  می دهند. 
دنیا  فوتبال  ابرقدرت  به  گل  دو  که  تیمی  چون 

باشد. خطر  زنگ  آن ها  برای  می تواند  می زند، 
درک  را  بیرانوند  و  شکسته  دماغم  بار   13

می کنم
بازی  فوتبال  کرد:  تصریح  فوتبال  کارشناس 
نصیب  افتخاری  االن  است.  اشتباهات  و  لحظه ها 
ایران و آسیا شده، در گروهی قرار داریم که می توانیم 
بزنیم.  رقم  را  خوبی  اتفاق  درایت،  با  و  خدا  لطف  به 
تزلزل  ما  تیم  در  می تواند  غیرمترقبه  حوادث  فقط 
بیرانوند  برای  بازی  اول  که  اتفاقی  مثل  کند.  ایجاد 
آن  بار دماغم شکسته، می فهمم   13 افتاد. من چون 
را  او  و  یعنی چه  که می گفت سرم گیج می رود  لحظه 
درک می کنم. باید حوادث غیرمترقبه را کنار بگذاریم 

► هستیم.   ایران  ما  که  کنیم  فراموش  نباید  و 
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ویدیو انگیزشی کی روش پس از دیدار با انگلیس
بازیکنان دشمن ما نیستند

جام  در  انگلیس  برابر  تیمش  شکست  از  پس  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، به این نکته اشاره کرد که هنوز چیزی تمام نشده 

باید برای ادامه رقابت ها تالش کرد. و 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران با انتشار ویدئویی در صفحه 

بازیکنان دشمن ما نیستند. اینستاگرام خود نوشت: 
می شود،  پخش  انگلیس  و  ایران  و  بازی  از  تصاویری  که  ویدئو  این  در 
راوی می گوید: دو راه پیش روی ما قرار دارد: برخیزیم یا تسلیم شویم؛ 

تسلیم نشو و تمرکز داشته باش. تالش کن. دوباره، دوباره و دوباره!
در ادامه تصاویری از بازی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ پخش 

می شود که در آن، راوی می گوید: من هرگز تسلیم نمی شوم.
داده  نمایش  انگلیس  به  طارمی  مهدی  گل  از  تصاویری  آن  از  پس 
بگیر  باال  را  را حفظ کن. سرت  انگیزه خود  روای می گوید:  و  می شود 
و به شب و تاریکی نگاه نکن. شب را به عنوان یک شروع تازه در نظر 

. بگیر
متن منتشر شده به شرح زیر است:

فکر  این  به  و  هستند  اینجا  از  بیرون  که  را  کسانی  می خواهم  »من 
افرادی  کنم؛  ترغیب  شوند،  تسلیم  و  بپذیرند  را  شکست  که  می کنند 
تغییر  را  اوضاع  که  کرده اند  وانمود  و  دعا  طوالنی  سال های  برای  که 
می کنی،  فکر  تسلیم شدن  و  شکست  پذیرفتن  درباره  که  تو  می دهند. 

شده ای. فروپاشی  دچار  تو 
این برای توست؛ تو در این طوفان هستی،زانو زده ای، در سرما هستی 
و ضعیف شده ای و فکر می کنی به آخر خط رسیده ای. تو حق انتخاب 
یا برخیزی. تسلیم  ادامه دهی، تسلیم شوی  یا  داری که تسلیم شوی 
و  دوباره  دوباره،  خوردی،  شکست  اگر  کن.  حفظ  را  تمرکزت  و  نشو 
دوباره تالش کن. تو فقط یک قدم برداشتی. این سخت است اما ارزش 
جنگیدن را دارد. ارزش باور داشتن را دارد. ارزش این را دارد تا خود را 
جمع و جور کنی و مقابل باطن خود بایستی. ارزش این را دارد با تمام 

توان بجنگی و هیچ وقت تسلیم نشوی.
من عاشق خورشید هستم اما چیزی به دلیل وجود خورشید نمی روید. 
باران،  به  خود  زندگی  در  باید  شما  و  دارید  احتیاج  هم  باران  به  شما 
بهترین  از  من  لحظات  بزرگترین  نکنید.  نگاه  بد  پدیده ای  عنوان  به 
بزرگترین  از  من  لحظات  بزرگترین  است؛  نیامده  وجود  به  من  لحظات 
شکست هایم به وجود آمده است چراکه در زمان شکست بوده که من 

کنم.  پیدا  جایگزینی  برای  را  راهی  بودم  مجبور 
من به صورت طبیعی، توانمند نیستم اما این طور خواهم شد و تسلیم 
نشو.  تسلیم  رویاهایت  به  رسیدن  راه  در  نشو.  متوقف  شد.  نخواهم 
با  حرکت  به  بده.  ادامه  تالشت  به  و  بگیر  باال  را  سرت  بمان.  انگیزه  با 
را  کار  این  بودف  آسان  همه  برای  اگر  بدان  و  بده  ادامه  خود  افتخار 
انجام می دادند. این آسان نخواهد بود اما آن را به دست خواهیم آورد.
آن ها  بمانند.  که  نیامده اند  آن ها  اما  آمد  خواهند  سخت  زمان های 
اماده اند تا گذر کنند. نگو من روز بدی داشتم، بگو من باید روز خودم 
یک  به عنوان  شب  به  نکنف  نگاه  سیاهی  به عنوان  شب  به  بسازم.  را 

کن.« نگاه  تازه  شروع 

نمرات هواسکورد برای بازیکنان ایران و انگلیس؛ 
تعویضی ها بهتر بودند

روز  بازی  در  انگلیس  و  ایران  بازیکنان  عملکرد  به  هواسکورد  سایت 
بین  در  را  نمره  باالترین  توانست  طارمی  مهدی  و  داد  نمره  گذشته 

کند. کسب  ایران  بازیکنان 
مرحله گروهی جام  در  بازی خود  نخستین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
با  نهایت  در  و  گرفت  قرار  انگلیس  مقابل  گذشته  روز   ،۲۰۲۲ جهانی 
نتیجه ۶ بر ۲ مقابل این تیم مغلوب شد. سایت معتبر هواسکورد پس 
و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  تیم  دو  بازیکنان هر  بازی عملکرد  این  از 
بازیکن  بهترین   ۷.۸ نمره  با  طارمی  مهدی  است.  داده  نمره  آنها  به 
سایت  که  بود  ساکا  زمین  بازیکن  بهترین  اما  شد؛  شناخته  ایران  تیم 

داد.  ۹.۲ نمره  بازیکن  این  به  هواسکورد 
با نمره ۵.۵ بود.  ضعیف ترین بازیکن تیم ایران هم روزبه چشمی بود 

در ادامه نمرات بازیکنان هر دو تیم را می بینید.
ایران  تیم  ترکیب  به  دوم  نیمه  در  که  بازیکنانی  اینکه  جالب  نکته 
ابتدایی  ترکیب  بازیکنان  به  نسبت  بهتری  نمرات  شدند،  اضافه 

کردند. دریافت 

خبـر

ملی  تیم  مقابل  شکست  وجود  با       ◄
انگلیس اما ایران و ایرانی نشان داده مرد 

است. سخت  روزهای 
اولین  در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
قطر   2022 جهانی  جام  در  خود  دیدار 
رفت  میدان  به  انگلیس  ملی  تیم  مقابل 
با وجود همه تالش های صورت گرفته  اما 
ساوتگیت  گرت  شاگردان  مقابل  ملی  تیم 
بازی  دو  به  نگاه ها  همه  تا  خورد  شکست 
آمریکا  و  ولز  مقابل  ملی پوشان  آینده 
اتفاقات  انگلیس  مقابل  ایران  بازی  باشد. 
زیادی را در پی داشت که بخش عمده ای 
منتهی  زمین  داخل  نتیجه  به  فقط  آن  از 

. د نمی شو
خود  به  عینی  رنگ  شعارها  وقتی   *

می گیرد
علیرضا  که  بود  بازی  ابتدای  همان  در 
به  کشورمان  ملی پوش  دروازه بان  بیرانوند 
با مجید حسینی  برخورد شدید  دلیل یک 
شد؛  شکستگی  دچار  بینی  ناحیه  از 
اصال  شدید  مصدومیت  این  که  هرچند 
برای ما خوشایند نبود اما واکنش او غیرت 
دیار  فرزند  گذاشت.  ظهور  منصه  به  را 
سنگین،  مصدومیت  آن  وجود  با  لرستان 
همان  داد.  نشان  همه  به  را  ایرانی  غیرت 
سالمتی  وضعیت  نگران  همه  که  زمان 
که  داشت  درخواست  بیرانوند  بودند  او 
که  هرچند  بماند  دروازه  درون  همچنان 
ضربه  از  ناشی  که  متوالی  سرگیجه های 
را  کار  نهایت  در  بود  او  صورت  به  سنگین 
نتواند  بیرانوند  علیرضا  تا  رساند  جایی  به 
دهد. ادامه  ملی  تیم  دروازه  سنگربانی  به 
این  شدت  که  است  آنجا  اصلی  مسئله 
مصدومیت به حدی بود که این دروازه بان 
بعد از بازی بالفاصله عازم بیمارستان شد 
تا به مداوای بینی مصدومش بپردازد.  این 
دیگر  بار  یک  بیرانوند  غیرتمندانه  رفتار 
تعصب ایرانی را به همه دنیا نشان داد که 
تالش  در  هم  باز  زخمی  صورت  وجود  با 

بود تا مثل یک سرباز از تیم کشورش دفاع 
بیرانوند در بازی روز گذشته  به واقع  کند. 
همه  به  را  ایران«  برای  جان  پای  »تا  شعار 
جهانی  آوردگاه  یک  در  تا  داد  نشان  دنیا 

کند. پیدا  عینی  نمود  شعار  یک 
باعث  فارس  خلیج  مروارید  وقتی   *

شد ها  انگلیسی  حسرت 
دلواری  رئیسعلی  اینکه  از  بعد  سال ها 
مقابل  و  کرد  دلیری  تنگستان  در 
طارمی  مهدی  حاال  ایستاد  انگلیسی ها  
کارستان  کرد  کاری  بوشهر  تبار  از  مردی 
اصلی  قدرت های  از  یکی  دروازه  بار  دو  و 
فوتبال دنیا را در این جام جهانی باز کرد. 
پیدا  بیشتری  ارزش  وقتی  طارمی  کار 
در  انگلیس  ملی  تیم  بدانیم  که  می کند 
تنها سه گل  اخیر خود   بازی   30 از  بیش 
خورده اما طارمی در بازی روز گذشته دو 
این  تیم  گران ترین  که  تیم  این  دروازه  بار 
که  او  کرد.  باز  را  رقابت هاست  از  دوره 
ملی  تیم  برای  توان  همه  با  همیشه  مثل 
بازی کرده بود نشان داد که بی جهت او را 
مراورید خلیج فارس نمی نامند. درخشش 
رسانه های  که  بود  زیاد  حدی  به  طارمی 
او  عملکرد  از  بارها  گذشته  روز  از  پرتغالی 

کردند. تمجید 
سرمربی  گیت  ساوت  گرت  حتی 
به  اشاره  ایران  با  دیدار  از  پس  انگلیس، 
دو گل خورده داشت که باعث حسرت آن 

است. شده  ها 
او  شدن  تاریخ ساز  ضمن  طارمی  دبل 
همه  تا  شد  باعث  جهانی  جام  تاریخ  در 
جوان  توانایی  گذشته  از  بیشتر  دنیا 
را  شانس  این  طارمی  کند.  درک  را  ایرانی 
تیم  آینده  بازی های  در  گلزنی  با  تا  دارد 
از  یکی  عنوان  به  را  خود  نام  حتی  ملی 
طارمی،  کند.  مطرح  گلی  آقای  مدعیان 
ترابی،  عزت اللهی،  آزمون،  جهانبخش، 
چشمی،  حسینی،  محمدی،  بیرانوند، 
هستند  جوانانی  همگی   ... و  خلیل زاده 

و  می بالند  آنها  به  ایرانی  و  ایران  که 
مثل  هستند  قادر  جوانان  این  مطمئناً  
تا  کنند  کاری  و  کرده  تاریخ سازی  همیشه 
تیم ملی کشورمان بتواند برای اولین بار از 

کند. صعود  گروهی  مرحله 
* کی روش و تمرکزی که نیاز تیم ملی 

است
شکست  از  بعد  کی روش  کارلوس 
برخالف  انگلیس  مقابل  گذشته  روز 

چهره  دنیا  سراسر  در  مربیان  از  بسیاری 
که  کرد  اعالم  رسمًا  و  نداشت  بازنده 
در  آینده  بازی  دو  ملی  تیم  اصلی،  هدف 
کسی  هر  از  بهتر  او  است.  جهانی  جام 
ملی  تیم  موفقیت  شانس  می دانست 
که  همانطور  و  نیست  باال  انگلیس  مقابل 
بازی  روی  تمرکزش  کرده  اعالم  خودش 
چیزی  بین  این  در  آمریکاست.  و  ولز  با 

و  کی روش  تمرکز  حفظ  است  مهم  که 
است. ملی  تیم  بازیکنان 

گذشته  روز  حرفه ای  مربی  این 
هواداران  برخی  از  جالبی  درخواست 
اگر قصد  آنها گفت که  به  و  فوتبال داشت 
خانه  در  ندارند  را  ملی  تیم  از  حمایت 
بمانند چرا که او بهتر از هر کسی می داند 
و  ملی  تیم  روی  روزها  این  فشاری  چه 
پرتغالی  مربی  دارد.  وجود  بازیکنانش 

کشورمان بهتر از هر کسی می داند که راه 
حفظ  فعلی  روحی  وضعیت  از  برون رفت 
از  بعد  که  طوری  به  است  تمرکز  و  اتحاد 
خورد  رقم  که  نتیجه ای  و  انگلیس  با  بازی 
اجازه نداد بازیکنان زانوی غم بغل بگیرند 
و  کرد  جمع  هم  دور  را  آنها  زود  خیلی  و 
روحی  کار  این  شد.  تشکیل  اتحاد  حلقه 
بر  زیادی  تأثیر  بدون شک  روانی کی روش 

زود  خیلی  باید  که  دارد  بازیکنانی  روی 
جور  و  جمع  روانی  روحی  نظر  از  را  خود 

. کنند
را  فرصت  این  حاال  ایرانی  یوزهای 
حساس  بازی  آماده  جمعه  روز  تا  دارند 
برای  همچنان  امید  که  چرا  شوند.  ولز  با 
همواره  که  مردانی  و  است  زنده  ایرانی ها 
هستند  سخت  روزهای  مرد  دادند  نشان 
ممکن  را  سخت  کارهای  می توانند  هم  باز 

نشست  در  گذشته  روز  کی روش  کنند. 
بازیکنانش  که  کرد  اعالم  خود  خبری 
تنها  نه  امید  این  حاال  و  هستند  بهترین 
تک  خانه  به  بلکه  ملی  تیم  اردوی  به 
درخشش  منتظر  تا  آمده  ایرانی ها  تک 

باشیم. آینده  بازی  دو  در  ملی پوشان 
که  است  همان  ایرانی ها  همه  پیمان 

► ایران«    برای  جان  پای  »تا  بود؛ 

پیمان همه ایرانی ها همان است که بود؛ »تا پای جان برای ایران«  

● امیدی که زنده است    ●

ترکیب ایده آل ایران برای بازی سرنوشت ساز مقابل ولز؛ 

● هفت تغییر واجب تر از نان شب    ●

محمدرضا مهدوی، پیشکسوت فوتبال: 

● زدن 2 گل به مخترع فوتبال، زنگ خطر برای ولز و آمریکاست    ●
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شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس       ◄
حمل ونقل  جامع  طرح  نقد  و  بررسی  با  قم  شهر  اسالمی 
کمیسیون  پیشنهاد   9 رعایت  با  طرح  این  گفت:  قم  شهر 

است. قابل اجرا 
۱ آذر ۱۴۰۱

به گزارش شهرنیوز،  سید محمدحسین دهناد در شصت 
قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  یکمین  و 
در  بااهمیت  و  باالدستی  سندی  را  حمل ونقل  جامع  طرح 
تصمیمات حوزه حمل ونقل و در چشم انداز ۱۵ ساله شهر 
دانست و اظهار داشت: در طرح جامع حمل ونقل سه گام 
قرار  موردبررسی  موجود  وضعیت  ابتدا  دارد،  وجود  مهم 
مطالعات  این  در  آمارگیری  فرم  هزار   ۱۱ با  که  می گیرد 

است. انجام شده 
شناخت  را  حمل ونقل  جامع  مطالعات  در  دوم  گام  وی 
و  کرد  عنوان  آمارها  اطالعات  بررسی  و  تحلیل  و  چالش ها 
افزود: با توجه به گام های اول و دوم در طرح جامع ترافیک، 
با  برای رفع مشکالت  راهبردهایی  و  راهکارها  در گام سوم 
ارائه می شود. بلندمدت  و  نگاه کوتاه مدت، میان مدت  سه 

اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر قم ادامه داد: با توجه به زمان انجام مطالعات جامع 
که در سال ۹۷ انجام شده، نگاه کوتاه مدت تا سال ۱۴۰۲، 
میان مدت تا سال ۱۴۰۷ و بلندمدت تا سال ۱۴۱۲ در نظر 
وزارت  دستورالعمل  اساس  بر  مطالعات  این  و  گرفته شده 
کشور  در  مطالعات  یکپارچگی  حفظ  بر  تأکید  با  کشور 

است. انجام شده 
دو  اساس  بر  را  قم  وی مطالعات جامع حمل ونقل شهر 
موردبررسی  کشور  وزارت  طرف  از  اعالم شده  کلی  راهبرد 
دو  باید  دستورالعمل  این  اساس  بر  گفت:   و  قرارداد 
باید  آن  بر اساس  و  ارائه شود  به شهروندان  شیوه خدمات 
مانند  موتوری  غیر  حمل ونقل  موضوعات  حول  راهکارها 
شیوه های  و  دوچرخه سواری  پیاده روی،  مسیرهای  ایجاد 

باشد. عمومی  حمل ونقل  فعال 
توسعه  و  ادامه داد:همچنین حمل ونقل عمومی  دهناد 
تقاضای  مدیریت  گزینه های  و  پایانه ها  و  پارکینگ  معابر، 
سفر را وزارت کشور مشخص کرده و درنهایت باید راهکارها 
قبل  البته  شود،  مشخص  چهارچوب  این  در  راهبردها  و 
پیشینه  مورد  در  باید اطالعاتی  به مطالعات جدید  ورود  از 

باشیم. داشته  گذشته  سال   ۱۵ در  حمل ونقل 
وی با نگاهی به تاریخچه حمل ونقل در ۱۵ سال گذشته 
شهر قم خاطرنشان کرد: در این مدت خودروهای شخصی 
در شهر قم، از ۶۰ هزار خودرو به ۱۹۴ هزار خودرو افزایش 
شبکه  در  فعال  خودروهای  تعداد  یعنی  این  و  پیداکرده 
معابر شهر قم سه برابر شده، درحالی که جمعیت شهر قم 

تنها ۳۰ درصد افزایش داشته است.
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر قم، افزایش استفاده از خودروی شخصی در کشور را 

و تصریح کرد:  به علت حمل ونقل عمومی ضعیف دانست 
در ۱۵ سال گذشته سهم استفاده از خودروی شخصی در 
رسیده  درصد   ۴۲ به  درصد   ۱۶ از  درون شهری  سفرهای 
با خودروی  در شهر  میلیون سفر  دو  از  بیش  امروز  و  است 

می شود. انجام  شخصی 

عامل  را  شخصی  خودروی  با  تردد  از  حجم  این  وی 
پروژه های  به  شهرداری  بودجه  از  بزرگی  سهم  اختصاص 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  عنوان  حمل ونقل  حوزه  عمرانی 
این حجم از تردد خودروی شخصی روزانه در شهر قم بین 
یک میلیون تا یک ونیم میلیون لیتر بنزین مصرف می شود 
افزایش  درصد   ۲۵ بنزین  مصرف  گذشته  سال   ۵ در  و 

است. پیداکرده 
حمل ونقل  ارتقاء  بر  دولت  کمک  بر  تأکید  با  دهناد 
دولت  که  هزینه ای  از  بخشی  اگر  کرد:  مطرح  عمومی 
حمل ونقل  به  می کند  پرداخت  سوخت  یارانه  برای 
پیدا کند، قطعًا شاهد صرفه جویی های  عمومی اختصاص 
در  ملی  سرمایه  به عنوان  سوخت  بخش  در  ای  قابل توجه 

بود. خواهیم  کشور 
سال   ۱۵ در  را  قم  شهر  عمومی  حمل ونقل  شرایط  وی 
 ۱۵ در  متأسفانه  افزود:  و  نکرد  ارزیابی  مطلوب  گذشته 
 ۱۸ از  اتوبوس  از  شهروندان  استفاده  سهم  گذشته  سال 
این  در  و  رسیده  درصد   ۸ به  سپس  و  درصد   ۱۱ به  درصد 
به  حداقل  آینده  سال   ۱۵ برای  پیش بینی شده  مطالعات 

داریم. نیاز  اتوبوس  دستگاه   ۵۰۰
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر قم ادامه داد: موضوع بسیار مهم بعدی در مطالعات 
اتصال  و  پایانه ها  و  پارک سوارها  به  توجه  حمل ونقل  جامع 
حمل ونقل درون شهری و بین شهری است و در حال حاضر 
کارایی و شرایط پایانه ها مطلوب نیست و در این مطالعات 
افق  در  قم  شهر  پایانه های  توسعه  برای  گزینه  چهار  نیز 

بلندمدت پیش بینی شده و الزم است با توسعه پارک سوارها 
کنترل  شهر  مرکزی  هسته  در  شخصی  نقلیه  وسایل  تردد 

شود.
وی سپس در پاسخ به سؤال رئیس شورای اسالمی شهر 
قم بر شناسایی و بیان مشکالت حمل ونقلی در پایانه ها در 
شهر قم گفت: پایانه مرکزی شهر قم به خاطر قرار نگرفتن 
در مسیر عبور خودروهایی که قصد خروج از شهر را دارند، 
باوجود دارا بودن زیرساخت های مناسب کارایی که انتظار 

داریم را ندارد.
خصوص  در  قم  شهر  توسعه  طرح های  ادامه  در  دهناد 
 ۷۲ محدود  در  گفت:  و  کرد  تشریح  را  مسافری  پایانه های 
کرده ایم  پیش بینی  شهر  اصلی  پایانه  یک  بادیان  و  تن 
و  شده  جانمایی  مترو  یک  خط  شروع  کنار  نیز  پایانه ای  و 
در محدود جمکران هم باوجود عبور خط یک مترو و قطار 
پارکینگ  و  پایانه  یک  منطقه  این  از  بین شهری  سیر  سریع 

است. پیش بینی شده 
و  کرد  مطرح  نیز  را  پایانه  به  پردیسان  منطقه  نیاز  وی 
پردیسان  منطقه  در  پایانه  نشدن  پیش بینی  باوجود  گفت: 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  تفضیلی  طرح  در 
اسالمی شهر قم پایانه ای برای این منطقه در نظر گرفته و 
به خوبی پوشش  تمام شهر  تالش شده در مطالعات جدید 

شود. داده 
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مطالعات  در  نشده  دیده  موضوعات  و  مشکالت  قم  شهر 
داشت:  اظهار  و  قرارداد  موردبررسی  را  حمل ونقل  جامع 
شورای  و  استان  ترافیک  شورای  در  موضوعات  از  بعضی 
دقیقی  جمع بندی  به نوعی  شهرداری  در  طرح ها  تصویب 
روی آن انجام نشده و نیاز به بررسی بیش تری در کمیسیون 

داشت.
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  داد:  ادامه  وی 
اسالمی شهر قم ۹ بند برای توجه به موضوعاتی که به خوبی  
موردتوجه قرار نداده مشخص کرده و تصویب کرده است، 
مورد نخست و بند اول این تصویب به این موضوع می پردازد 
که طرح جامع یک سند همه جانبه نگر است و راهکارهای 
و  بوده  یکپارچه  تحلیل های  به  توجه  با  دران  ارائه شده 
نمی توانیم به یک موضوع کمتر از موضوع دیگر توجه کنیم 
زیرا نتایج مطالعات در افق ۱۵ ساله محقق نمی شود و باید 

راهکارها به صورت یکپارچه و متوازن اجرا شود.
باید  هدف  این  تحقق  برای  داد:  پیشنهاد  دهناد 
برنامه های ۵ساله با برش های یک ساله تدوین شود تا تمام 
۸ بخش مطالعات جامع حمل ونقل به صورت یکسان پیش 
برداشته  بخش  یک  در  شهرداری  فوکوس  و  توجه  و  رفته 
نیز  اقتصادی  تحلیل  افق  سه  در  راهکار  هر  برای  و  شود 

است. انجام شده 
حمل ونقل  تقویت  برای  تالش  دوم  بخش  در  وی 
قم  شهر  در  گفت:  و  کرد  مطرح  را  موتوری  غیر  و  عمومی 

با  مقایسه  در  و  است  ای  قابل توجه  عدد  پیاده روی  میزان 
فضاهای  توسعه  برای  مردم  مطالبه  می بینیم  شهرها  سایر 
در  نیز  را  نکته  این  باید  همچنین  است،  بیشتر  پیاده روی 
نظر داشته باشیم که در تمام دنیا برای مدیریت حمل ونقل 
در شهر تنها یک راه  یعنی توسعه حمل ونقل عمومی وجود 

دارد.
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر قم تأکید کرد: یکی از راه ها برای کارآمد شدن شبکه 
حمل ونقل  به  توجه  اجتماعی  عدالت  گسترش  و  معابر 
آن  به  شهر  شورای  در  که  است  موتوری  غیر  و  عمومی 
تأکیدداریم، سومین مورد نیز افزایش ایمنی معابر به عنوان 

است. آن ها  مطالبات  و  شهروندان  اولویت های  از  یکی 
وی یادآور شد: متأسفانه ما ساالنه حدود ۱۰۰ فوتی در 
محدوده شهری داریم که عمدتًا عابران پیاده و موتورسواران 
آیین نامه  از سال گذشته  این است که  نکته مهم  و  هستند 
که  ابالغ شده  و  تصویب  شهری  معابر  طراحی  در  جدیدی 
سمت  به  و  کرده  تغییر  رویکردها  آیین نامه  این  اساس  بر 
اجرایی  می تواند  تدریجی  و  می کند  حرکت  انسان محوری 

شود.
دهناد با ابراز رضایت از رویکرد شهرداری قم در طراحی 
معابر بر اساس انسان محوری گفت: در طرح های جدیدی 
و  انسان محوری  نگاه  می شود  تدوین  شهرداری  در  که 
در  که  طرح هایی  از  دریکی  و  می شود  دیده  کاماًل  ایمنی 
اجرای  گرفته شده  نظر  در  بودجه  آن  برای  نیز  آینده  سال 

است. شهر  در  پیوسته  راه های  پیاده 
و  قرارداد  موردتوجه  نیز  را  سلیمانی  شهید  محور  وی 
شود  حفظ  باید  رودخانه  در  فعلی  معبر  کرد:  خاطرنشان 
معابر  با  مقایسه ای  فعلی  کاربری  حفظ  با  کمیسیون  و 
پدافند  مالحظات  لحاظ  و  جامع  طرح  در  پیشنهادشده 
غیرعامل و الزامات زیست محیطی و سیالب انجام داده که 
اگر مجبور باشیم روزی رودخانه را ببندیم پیشنهادهایی را 

نبیند. صدمه ای  معابر  شبکه  تا  داده  ارائه 
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
طرح  مطالعات  خوب  نکات  از  یکی  کرد:  تأکید  قم  شهر 
جامع در مورد معبر شهید سردار سلیمانی این نکته است 
که در آینده به هر دلیلی اگر از رودخانه به عنوان یک معبر 
گونه  به  شهر  مرکزی  هسته  معابر  طراحی  نشود،  استفاده 

شد. نخواهیم  ترافیکی  گره  و  مشکل  دچار  که  است 
مورد  در  نژاد  سقاییان  دکتر  به  پاسخ  در  و  ادامه  در  وی 
طرح ها  اجرای  در  باید  کرد:  تأکید  طرح ها  اجرای  نحو 
زمان  کمترین  در  بتوانیم  تا  شود  رعایت  یکپارچگی 
یکپارچگی در مؤلفه ها را نیز داشته باشیم، در مورداجرای 
پیاده راه ها نیز باید به این نکته توجه کنیم که پیاده راه ها 
دارد. را  مردم  باالی  مطالبه  و  رضایت  که  است  مواردی  از 
دهناد نتیجه اجرای پیاده راه های هسته مرکزی شهر را 
مرکزی  هسته  راه های  پیاده  اجرای  با  گفت:  و  شد  یادآور 

و  بوده  و کسبه مسیر  امروز شاهد رضایت شهروندان  شهر 
است  ایجادشده  مسیرها  این  در  ویژه ای  شادابی  و  پویایی 
و  دارد  اصرار  مسیرها  سایر  اجرای  بر  شهری  مدیریت  و 
و  بازخورد سایر مسیرها  از  با شرط استفاده  نیز  کمیسیون 

است. موافق  آن  اجرای  با  مشکالت  رفع 
مسیر  در  برقی  ماشین های  از  استفاده  موضوع  به  وی 
پیاده راه ها نیز اشاره کرد و گفت: پیگیری های الزم در این 
بخش نیز در حال انجام است و محدودیت های ایجادشده 

برطرف خواهد شد. برقی  به کارگیری خودروهای  با 
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
B قطار شهری  به مشکالت اجرای خط  ادامه  شهر قم در 
اجرای  به  مشاور  مطالعات  این  در  کرد:  بیان  و  پرداخت 
افق مشخص شده  تا  آن  اجرای  امکان  که  طرح هایی دیگر 
به  توجه  با  شهری  مدیریت  درحالی که  داشت  تأکید  دارد، 
این  سفرهای  بار  و  شده  پردیسان  منطقه  به  که  الحاقاتی 

دارد. تأکید  پروژه  این  اجرای  بر  و  کرده  توجه  نیز  مسیر 
سازمان  در  شهری  قطار   B خط  مطالعات  انجام  از  وی 
قطار شهری خبر داد و گفت: در مطالعات طرح های قطار 
شهری مالحظات اقتصادی در نظر گرفته شده و با این دید 
خط B در حال بررسی و مطالعه است و حتی در مسیر خط 

A نیز باید بازنگری در ایستگاه ها و مسیر انجام شود.
و  مطرح  را   B خط  اجرای  برای  مشاور  دغدغه  دهناد 
 B بهره برداری خط  زمان  تا  دارد  تأکید  یادآور شد: مشاور 
مانند  حمل ونقلی  مدهای  سایر  با  را  موجود  تقاضای  باید 
تمام  پروژه ها  تمام  در  و  دهیم  پوشش  سیر  سریع  اتوبوس 

می شود. دیده  آن  الزامات  و  اقتصادی  جوانب  
وی مشخص شدن رده عملکردی معابر را یکی  از مسائل 
آیین نامه های  در  افزود:  و  خواند  ترافیک  حوزه  در  مهم 
جدید به تفاوت بین معابر شهری تأکید شده و باید نقشه ای 
پروژه های  مورد  در  و  تهیه شود  معابر  رده بندی عملکرد  از 
تأکید  جمهوری  و  غدیر  فردوسی،  بلوار  مانند  جدید 
بیشتری وجود دارد و اشکالی وجود ندارد یک معبر دارای 

باشد. مختلفی  رده بندی های 
اسالمی  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
احداث  به  نسبت  بعدی  مورد  در  داد:  ادامه  قم  شهر 
مورد  در  و  شده  بیشتری  تأکید  برون شهری  پایانه های 
حمل ونقل  و  برون شهری  پایانه  ایجاد  بر  نیز  پردیسان 
افق  با  و  شده  تأکید  نیز  آن  محدوده  داخل  عمومی 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طرح هایی برایان در نظر 

است. گرفته شده 
اجرای  هشتگانه  بخش های  تمام  برای  پایان  در  وی 
کرد  تأکید  را  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  افق های 
رعایت  اجرا  در  هم زمانی  طرح ها  اجرای  در  باید  گفت:  و 
شود تا در چند سال آینده شاهد تغییراتی مثبت در حوزه 
ترافیک شهر باشیم و با توجه به بودجه محدودی که داریم 

► کنیم.    هزینه  دقیق  برنامه ریزی  با 

آمارهای جالب حوزه حمل ونقل شهر قم

● از افزایش سه برابری خودرو تا جزئیات طرح جامع حمل ونقل شهر قم     ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
احکام مدنی به شماره ۲/۱۴۰۱ج/۱۴۳ ثبت گردیده خواهان فریده ضیائی خواندگان مرتضی خواندگان 
بر  مبنی  زرنق  منافی  آسیه  و  فهیمه همگی ضیائی   ، ، محبوبه  علی   ، اعظم   ، ، مجتبی  ، مصطفی  مرتضی 
ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم  صدم   ۹ و  قم   ۲ بخش  اصلی   ۱۶۷۱ از  فرعی   ۵۸ ثبتی  پالک  فروش 
پالک ثبتی ۱۸۶۸ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. احتراما با عنایت به اینکه 
خصوص  در   ۰۱۰۰۱۴۳ بایگانی  شماره  و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۳۹۹۵۳۷ شماره  به  پرونده  کارشناسی  امر 
 ، ضیائی  مصطفی  و  ضیائی  مرتضی  آقایان  طرفیت  به  ضیائی  فریده  خانم  دعوی  موضوع  اجرایی  پرونده 
مجتبی ضیائی و علی ضیائی و خانم ها اعظم ضیائی ، محبوبه ضیائی و آسیه منافی زرنق مبنی بر تقسیم 
ترکه ، در خصوص ارزیابی پالک های ثبتی شماره ۵۸ فرعی از ۱۶۷۱ – اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبت 
۲ ثبت  ملک قم و نیز ۹ صدم سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ پالک ثبتی ۱۸۶۸ اصلی واقع در بخش 
قم که براساس ابالغیه شماره ۱۴۰۱۰۲۴۴۰۰۰۰۰۵۰۰۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ به اینجانب ارجاع گردیده 
است ، با عنایت به مطالعه پرونده ، بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از امالک مورد نظر توسط محکوم له 
و  قم   ۷ و   ۲ مناطق  های  شهرداری  نیز  و  قم   ۲ منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  متعدد  مراجعات  نیز  و 
مورد  امالک  وقوع  محل  از  شده  انجام  های  بازدید  به  توجه  با  همچنین  و  موجود  مدارک  بررسی  و  مطالعه 
تقدیم می گردد:  ذیل  به شرح  استحضار  گرفته جهت  اقدامات صورت  نتیجه   ، ایشان  راهنمایی  با  بررسی 
اصلی   ۱۶۷۱ از  فرعی   ۵۸ شماره  ثبتی  پالک  تحت  ملک  وقوع  محل  و  موقعیت   ، ثبتی  مشخصات  الف-  
واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک قم : ۱- طبق مدارک ارائه شده و بررسی اسناد موجود ، ملک مورد نظر 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره ۵۸ فرعی از ۱۶۷۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۰ فرعی از 
و دو متر و  ۱۶۲/۸۵ صد و شصت  به مساحت  اداره دو قم  ۲ حوزه ثبت ملک  اصلی مذکور واقع در بخش 
ارائه شده ، ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی  هشتاد  و پنج دسیمترمربع می باشد که براساس مدارک 
مذکورطبق سند مالکیت تک برگ ارائه شده به شماره سریال ۱۶۶۱۷۰ الف سال ۹۸، تحت مالکیت آقای 
 ، نو(  )قم  امیرکبیر  خیابان   ، قم   : در  واقع  نظر  مورد  ملک  دارد.  قرار  اکبر  علی  فرزند  ضیائی  علی  محمد 
کوچه ۱۷ ، فرعی دوم سمت راست کوچه ۴ شهید محمد لو ، پالک ۲۸ بوده و حدود و مشخصات ششدانگ 
و  : درب  : شماال  باشد  ذیل می  به شرح  برگ صادره  مالکیت تک  به سند  توجه  با   ، نظر  مورد  ثبتی  پالک 
دیوار به طول ۸ هشت متر به شارع به عرض هفت متر شرقا : دیوار به دیوار به طول ۲۰/۵۰ بیست متر و 
پنجاه سانتی متر به شماره ده فرعی از یک هزار و ششصد و هفتاد و یک اصلی جنوبا : در دو قسمت : اول 
دیوار به دیوار به طول ۷ هفت متر به شماره سیزده فرعی از یک هزار و ششصد و شصت و شش اصلی ، دوم 
طول  به  دیواریست   : غربا  اصلی.  نه  و  شصت  و  ششصد  و  هزار  یک  به  متر  یک   ۱ طول  به  دیوار  به  دیوار 
ساز  جنوبی  مزبور  ملک   -۲ اصلی  هفتاد  و  ششصد  و  هزار  یک  به  متر  سانتی  بیست  و  متر  بیست   ۲۰/۲۰
به  عنایت  با  باشد.  و دوم می  اول   ، ، همکف  زیرزمین  آن شامل:  اعیانی  و  کاربری مسکونی  دارای  و  بوده 
شماره  به  بنا  احداث  پروانه  دارای  و   ۷-۵-۷۴-۲ شماره  به  نوسازی  کد  با  نظر  مورد  ملک   ، موجود  مدارک 
مورخ   ۷/۱۰/۰۱۸۳۶۸ شماره  به  خالف  تعیین  گزارش  طبق  و   ۱۳۷۳/۷/۲ مورخ   ۳/۱۰/۳۸۲
۱۳۹۷/۳/۲۰ صادره از شهرداری منطقه ۷ قم ، مساحت اعیانی طبقات به ترتیب ۱۷۰ و ۱۱۵ و ۶۹ و ۶۰ 
تا  ساختمان  نمای  باشد.  می  مترمربع   ۳۶۴ ملک  طبقات  اعیانی  مساحت  کل  مجموع  و  بوده  مترمربع 
حدود همکف سنگ شده و مابقی فاقد نما است.پوشش کف حیاط سنگ و بدنه سیمان سفید می باشد. 
کف راه پله سنگ ، دیوار ها تا حدود یک متر سنگ مابقی و سقف رنگ شده است. اعیانی زیرزمین شامل 
: پذیرایی ، آشپزخانه ، دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی می باشد. پوشش کف پذیرایی و اتاق خواب ها 
رنگ  و سقف  مابقی   ، متر سنگ  تا حدود یک  دیگر  اتاق  بدنه  و  رنگ شده  ها  اتاق  از  یکی  بدنه   ، موزاییک 
سرویس  کف  باشد.  می   MDF ها  کابینت  و  سرامیک  بدنه   ، موزاییک  اشپزخانه  کف  باشد.  می  آمیزی 
بهداشتی سرامیک و بدنه کاشی شده است. اعیانی همکف شامل : پذیرایی ، دو اتاق خواب ، اشپزخانه و 
سرویس بهداشتی می باشد. کف پذیرایی و اتاق خواب ها موزاییک ، دیوار ها حدود یک متر سنگ ، مابقی 
امیزی  رنگ  دیگر  خواب  اتاق  بدنه  و  شده  رنگ  ان  سقف  و  کاشی  اتاق  یک  بدنه  است.  شده  رنگ  سقف  و 
اول  طبقه  باشد.  می  فلزی  ها  کابینت  و  شده  کاشی  بدنه  و  موزاییک  اشپزخانه  کف  پوشش  است.  شده 
و  بده   ، موزاییک  پذیرایی  باشد. پوشش کف  بهداشتی می  و سرویس  تراس   ، اشپزخانه   ، پذیرایی   : شامل 
سقف رنگ شده است. پوشش کف اشپزخانه موزاییک ، بدنه کاشی شده و دارای کابینت MDF می باشد. 
نیز موزاییک می باشد. در طبقه دوم  کف سرویس بهداشتی سرامیک و بدنه کاشی شده است. کف تراس 
پذیرایی ، اتاق خواب ، اشپزخانه و سرویس بهداشتی احداث گردیده است. پوشش کف موزاییک ، بدنه و 
سقف رنگ شده است. کف اشپزخانه سرامیک و بدنه کاشی می باشد. سرویس بهداشتی نیز در تراس قرار 
و نوع گرمایش ان بخاری و  ابی  ، کولر  نیز سنگ شده است. سیستم سرمایش ساختمان  دارد. کف تراس 
ابگرمکن گازی است. ملک مذکور دارای ۴ انشعاب برق و احتماال )به دلیل عدم همکاری در خصوص ارائه 
اطالعات انشعابات ملک( یک انشعاب اب و یک انشعاب گاز می باشد. لذا جهت بررسی دقیق تر ، نیاز به 
و  فشاری  اجر  با  باربر  دیوار   ، ساختمان  سازه  نوع  باشد.  می  خصوص  این  در  محترم  دادگاه  ان  دستور 
سقف  صورت  به  دوم  طبقه  و  است  اهنی  ضربی  طاق  سقف  و  فلزی(  ستون  با  اجری   )پایه  بنایی  مصالح 
و  همسر   ، موردنظر  ملک  همکف  طبقه  در  که  است  ذکر  به  الزم  است.  گردیده  احداث  شیروانی  سبک 
درطبقات زیرزمین و اول نیز فرزندان مالک ملک )مرحوم محمد ضیائی( سکونت دارد. طبقه دوم نیز خالی 

از سکنه می باشد ب- نظریه کارشناسی در خصوص پالک ثبتی شماره ۵۸ فرعی از ۱۶۷۱ اصلی واقع در 
نهایتا در  و  ، موقعیت ملک  به کار رفته  نوع مصالح   ، بنا  به قدمت  با عنایت   : بخش دو حوزه ثبت ملک قم 
و  ابرازی  مدارک  صحت  صورت  در   ، ملک  ارزیابی  در  موثر  عوامل  کلیه  و  ان  کیفیت  و  کمیت  گرفتن  نظر 
اصالت سند بالمعارض بودن و نداشتن هر گونه منع قانونی و شرعی برای نقل و انتقال مالکیت و بدون در 
مساحت  به  عرصه  باشد:  می  ذیل  شرح  به  مزبور  ملک  اینجانب  نظر  به   ، تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر 
۲۹/۳۱۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  و مجموعا مبلغ  ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش هر مترمربع   ، ۱۶۲/۸۵ مترمربع 
۲۹/۰۰۰/۰۰۰ریال و مجموعا مبلغ  ارزش هر مترمربع مبلغ   ، ۱۲۰ مترمربع  به مساحت  زیرزمین  اعیانی 
۳/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی همکف به مساحت ۱۱۵ مترمربع ، ارزش هر مترمربع ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مترمربع  هر  ارزش   ، مترمربع   ۶۹ مساحت  به  اول  طبقه  اعیانی  ۳/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و 
 ، مترمربع   ۶۰ مساحت  به  دوم  طبقه  اعیانی  ۲/۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
 ، سازی  حیاط  کل  مبلغ  ۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  و  ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ارزش 
مبلغ  نظر  مورد  ملک  ارزش  مجموع  در  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مجموعا  انشعابات  و  سازی  سرپله 
نه  و  نود  و  میلیارد  چهار  معادل  ریال  میلیون  یک  و  نود  و  نهصد  و  میلیارد  چهل  ۴/۹۹۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
میلیون و صد هزار تومان ارزیابی می گردد. ج ( مشخصات ثبتی ، موقعیت و محل وقوع ملک ۹ صدم سهم 
ارائه  ۱- طبق مدارک   : قم  ثبت   ۲ واقع در بخش  ۱۸۶۸ اصلی  ثبتی  ۲۴۰ سهم ششدانگ پالک  از  مشاع 
شده و بررسی اسناد موجود ، ملک مورد نظ عبارت است از : ۱- ۹ صدم سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ 
پالک ثبتی ۱۸۶۸ اصلی واقع در بخش ۲ ثبت قم حوزه ثبت ملک اداره دو قم که ذیل ثبت شماره ۵۷۷۵۰ 
صفحه ۲۷۹ دفتر ۳۲۹ تحت مالکیت اقای محمد علی ضیائی قرار دارد و واقع در : قم ، خیابان جواداالئمه 
شهرداری  و  اسناد  ثبت  اداره  به  اینجانب  مراجعه  براساس  باشد.  می  کوچه  چپ  سمت   ،  ۳ کوچه  نبش 
منطقه ۲ قم ، فاقد مساحت دقیق و مشخص بوده و لذا طبق مذاکرت شفاهی صورت گرفته و تایید واحد 
محترم مزایده ، مساحت عرصه ملک براساس مدارک و مستندات موجود در شهرداری در نظر گرفته شده 
و در ارزیابی نیز لحاظ گردیده است. لذا براساس گزارش وضعیت خالف ساختمان شهرداری مذکور مورخ 
پروانه  در  لیکن  است  گردیده  قید  مترمربع   ۲۴۳/۹ ملک  موجود  وضع  عرصه   مساحت   ۱۳۹۳/۷/۱۴
ذکر  مترمربع   ۲۶۸/۳۰ ملک  مساحت   ۱۳۸۲/۱/۲۶ مورخ   ۲/۱۰/۲۰۱۳۰ شماره  به  ملک  ساختمانی 
است لذا با توجه به موارد ذکر شده و مشاع بودن ملک و عدم مشخص بودن مساحت دقیق ملک در اسناد 
و  ملک  موجود  عرصه  مساحت  و  ملک  موجود  وضعیت  به  عنایت  با  اینجانب  کارشناسی  گزارش   ، مالکیت 
آخرین گزارش شهرداری که گزارش صدرالذکر می باشد ، مقدار ۲۴۳/۹ مترمربع در نظر گرفته شده است 
لیکن با عنایت به عدم صالحیت اینجانب در خصوص تعیین میزان دقیق مساحت عرصه ، بنا به تشخیص 
و نقشه  ثبتی  امور  یا کارشناس  و  و امالک  اداره ثبت اسناد  تایید  و  به اخذ گزارش  نیاز   ، آن دادگاه محترم 
 : شامل  ان  اعیانی  و  بوده  مسکونی   – تجاری  کاربری  دارای  و  بر  دو  مزبور  ملک   -۲ باشد.  می  برداری 
البته الزم ذکر است ملک توسط دیوار چینی  باشد.  نیم طبقه همکف و طبقه اول می   ، زیرزمین ، همکف 
و فقط  بوده  و مستحدثات  اعیانی  فاقد  و  به صورت زمین  از ملک  تقسیم گردیده که قسمتی  به دو قسمت 
نظر  مورد  ملک   ، قم   ۲ منطقه  شهرداری  به  موجود  مدارک  به  عنایت  با  است.  شده  انجام  ان  چینی  دیوار 
وضعیت  گزارش  طبق  باشد.  می   ۲-۲۰۱-۱۰-۳۱ و   ۲-۲۰۱-۱۰-۳۰ شماره  به  نوسازی  های  کد  دارای 
خالف ساختمان شهرداری مذکور ، مجموع مساحت اعیانی مجاز زیرزمین ۱۴۷ مترمربع )۸۷ مترمربع به 
می  مترمربع   ۷۳ زیرزمین  کل  بنای  اکنون  لیکن  است.  تجاری(  کاربری  با  مترمربع   ۶۰ مسکونی  صورت 
باشد که اکنون به عنوان یک واحد تجاری مورد استفاده قرار دارد. همچنین مجموع بنای موجود همکف 
صورت  به  مترمربع   ۱۵/۱۵ تجاری  صورت  به  ان  مترمربع   ۱۶۷/۹ مقدار  که  باشد  می  مترمربع   ۱۸۳/۰۵
مسکونی مورد استفاده قرار دارد. لیکن طبق مجوز های موجود در شهرداری ۷۰ مترمربع ان مجوز تجاری 
می  مترمربع   ۱۴۷ نیز  همکف  مجاز  بنای  مجموعا  و  داشته  مسکونی   کاربری  مجوز  مترمربع   ۷۷ مقدار  و 
باشد و در حال حاضر  ، فاقد مجوز می  ۲۰/۳۵ مترمربع است  به مساحت  نیز که  نیم طبقه همکف  باشد. 
مترمربع   ۲ بانضمام  مترمربع   ۷۳ که  نیز  اول  طبقه  اعیانی  دارد.  قرار  استفاده  مورد  تجاری  عنوان  به 
پیشامدگی و مجموعا ۷۵ مترمربع و به صورت واحد مسکونی مورد استفاده قرار دارد ، فاقد مجوز احداث 
بنا می باشد. در مجموع ، بنای مجاز ملک عبارت است از : ۱۴۷ مترمربع زیرزمین ، ۱۴۷ مترمربع همکف 
 ۳۵۱/۴  ، ها  پیشامدگی  بانضمام  ملک  موجود  احداثی  بنای  مجموع  لیکن   ، مترمربع   ۲۹۴ مجموعا  و 
شماره  به  ها  شهرداری  قانون   ۱۰۰ ماده  نظر  تجدید  کمیسیون  رای  براساس  درنهایت  باشد.  می  مترمربع 
 ۲۰/۳۵ مساحت  به  طبقه  نیم  و  همکف  از  مترمربع   ۲۰/۹ مقدار   ،  ۱۳۹۳/۷/۱۶ مورخ   ۱۰۰/۲/۵۹۶۹
مترمربع ، فاقد مجوز تجاری می باشد. لذا براین اساس گزارش کارشناسی تنظیم گردیده است. در صورت 
نظر آن دادگاه محترم ، با عنایت به عدم صالحیت اینجانب ، به منظور بررسی بهتر ، نیاز به استعالم میزان 
دقیق مساحت های عرصه ، مقدار تجاری و مسکونی ملک می باشد. ملک مورد نظر در یک سمت فاقد نما 
بوده و نمای سمت دیگر اندود سیمان شده است. تجاری همکف ملک شامل : دو باب مغازه نبش خیابان 
آرایشگاه  به عنوان  لوازم خانگی و همچنین زیرزمین که  با عنوان فروشگاه  باشد که هر دو  جواداالئمه می 
در  نیز  بهداشتی  سرویس  یک  است.  شده  سرامیک  آرایشگاه  بدنه  و  کف  باشند.  می  فعالیت  مشغول  زنانه 
کوچه  نبش  مغازه  کف  باشد.  می  کاشی  بدنه  و  سرامیک  ان  کف  پوشش  که  گردیده  احداث  زیرزمین 
سرامیک و بدنه کنیتکس شده است. پوشش کف حیاط موزاییک و دیوار ها سرامیک می باشد. پوشش کف 

و بدنه مغازه دیگر که بزرگ تر نیز است ، سرامیک شده است. این مغازه دارای نیم طبقه نیز می باشد که 
سرامیک  نیز  طبقه  نیم  کف  است.  تجاری  مجوز  فاقد   ۲ منطقه  شهرداری  مدارک  بررسی  به  عنایت  با  البته 
شده است. طبقه اول به صورت واحد مسکونی مورد استفاده قرار دارد و اعیانی آن شامل : پذیرایی ، دو 
اتاق خواب ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد. کف پذیرایی سرامیک و دیوار ها کاغذ دیواری شده 
می  دیواری  کاغذ  دیگر  اتاق  بدنه  و  رنگ  انها  از  یکی  بدنه   ، شده  سرامیک  ها  خواب  اتاق  پوشش  است. 
ارائه  اینجانب  به  انشعابات  دقیق  تعداد  است.  شده  کاشی  بدنه  و  سرامیک  بهداشتی  سرویس  کف  باشد. 
نگردیده است. لذا نیازمند دستور آن دادگاه محترم به منظور بررسی بیشتر می باشد. نوع سازه ساختمان 
، فلزی و سقف طاق ضربی آهنی می باشد. الزم به ذکر است که کل ملک که شامل دو باب تجاری )مغازه( 
، آرایشگاه و نیز طبقه اول به صورت واحد مسکونی می باشد ، به چندین مستاجر اجاره داده شده است. 
نیاز  نامه های مذکور و اطالعات مورد  با عنایت به عدم همکاری ایشان و طرف های پرونده ، اجاره  لیکن 
در خصوص اجاره و همچنین انشعابات ملک ، هیچگونه اطالعاتی در این خصوص به اینجانب ارائه نشده 
است. د – نظریه کارشناسی در خصوص پالک ثبتی ۹ صدم سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ پالک ثبتی 
با عنایت به قدمت بنا ، نوع مصالح به کار رفته ، موقعیت ملک و  ۱۸۶۸ اصلی واقع در بخش ۲ ثبت قم : 
نهایتا در نظر گرفتن کمیت و کیفیت ان و مدارک و مستندات صدرالذکر و نیز کلیه عوامل موثر در ارزیابی 
و  قانوین  نداشتن هر گونه منع  و  بودن  ، بالمعارض  اصالت سند  و  ابرازی  ، در صورت صحت مدارک  ملک 
شرعی برای نقل و انتقال مالکیت و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات ، به نظر اینجانب ارزش ملک مزبور 
مبلغ  مترمربع  هر  مترمربع   ۲۴۳/۹ حدود  تقریبی  مساحت  به  موجود  عرصه  باشد:  می  ذیل  شرح  به 
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مجموعا مبلغ ۶۰/۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی زیرزمین به مساحت ۷۳ مترمربع 
همکف  اعیانی  ۲/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مجموعا  و  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مترمربع  هر  ارزش   ،
مبلغ  و مجموعا  ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش هر مترمربع   ، ۲۰۳/۴ مترمربع  به مساحت  نیم طبقه  بانضمام 
مبلغ  مترمربع  هر  ارزش   ، مترمربع   ۷۵ مساحت  به  اول  طبقه  اعیانی  ۶/۷۱۲/۲۰۰/۰۰۰ریال 
ارزش تجاری مکل طبق مجوز  ۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مجموع کل  و مجموعا مبلغ  ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
های موجود در شهرداری ، مجموعا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش کل حیاط سازی ، انشعابات و 
... مجموعا مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در مجموع ، ارزش ملک مورد نظر که ۹ صدم سهم مشاع از ۲۴۰ 
مبلغ  به   ، باشد  می  قم  ثبت   ۲ بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۶۸ ثبتی  پالک  ششدانگ  سهم 
۸۳/۰۲۷/۲۰۰/۰۰۰ریال هشتاد و سه میلیارد و بیست و هفت میلیون و دویست هزار ریال معادل هشت 
میلیارد و سیصد و دو میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان ارزیابی می گردد. در خصوص ملک به نشانی 
: قم ، خیابان جواداالئمه ، نبش کوچه ۳ ، سمت چپ کوچه که ۹ صدم سهم مشاع از ۲۴۰سهم ششدانگ 
پالک ثبتی ۱۸۶۸ اصلی واقع در بخش ۲ ثبت قم می باشد ، نظریه تکمیلی جهت استحضار به شرح ذیل 
صورت  به  ملک  زیرزمین   ، است  گردیده  قید  نیز  کارشناسی  گزارش  در  که  همانگونه  گردد:  می  تقدیم 
مسئول  فرهادی  )خانم  ملک  مستاجر  شفاهی  اظهارات  طبق  که  دارد  قرار  استفاده  مورد  زنانه  آرایشگاه 
پایان رسیده و قراردادی فیمابین ایشان  به  اتمام قرارداد ایشان تیرماه ۱۴۰۱ می باشد و  تاریخ  آرایشگاه( 
منعقد نگردیده و به صورت شفاهی توافق گردیده است. در خصوص واحد مسکونی واقع در طبقه اول ، به 
مستاجر ساکن در ملک ، آقای سید جواد یاسمی فرزند سید جعفر اجاره داده شده که متاسفانه هیچگونه 
خانگی  لوازم  مغازه  خصوص  در  است.  نشده  ارائه  ایشان  توسط  بها  اجاره  خصوص  در  اطالعاتی  و  مدارک 
آقای  به  نظر  مورد  ملک  شیک(  خانگی  لوازم  فروشگاه  عنوان  )با  جواداالئمه  خیابان  نبش  در  واقع  بزرگتر 
جانب  از  همکاری  هیچگونه  نامه  اجاره  خصوص  در  لیکن   ، شده  داده  اجاره  علی  فرزند  محمودی  حسن 
نبش  در  واقع  خانگی  لوازم  مغازه  است.  نگردیده  ارائه  نیز  مدارکی  و  اطالعات  و  نپذیرفته  صورت  ایشان 
و  شده  داده  اجاره  غالمحسین  فرزند  احمدی  حاج  تقی  آقای  به  ملک   ، باشد  می  کوچکتر  که  سوم  کوچه 
آقای محمد علی ضیائی فرزند  با مرحوم  و به صورت شفاهی  نامه بوده  ، فاقد اجاره  ایشان  طبق اظهارات 
علی اکبر قرار داد داشته اند و ماهیانه مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان به 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  واریز  مرحوم(  )همسر  زرنق  منافی  آسیه  خانم  حساب 
۱۴۰۱/۹/۲۳ پالک ثبتی ۱۶۷۱ اصلی ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ و پالک بثتی ۱۸۶۸ اصلی ساعت ۹/۱۵ 
الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام 
را  مزایده  مورد  از  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را 
کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می  پیشنهاد دهند 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
به  بیشتر  اطالعات  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  خواهد شد. 

نمائید. واحد  مراجعه 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۲/۹۹ج/۳۶۷  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم 
کبرا   ، تقی  محمد   ، عنبر  گل   ، اله  حجت  خواندگان  زنگنه  اله  عزت  خواهان 
سید  محمد  سید  و  منش  الهی  محمد  و  زنگنه  همگی  مقدس  و  باقر  محمد   ،
روحانی و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم مبنی بر فروش پالک ثبتی ۵۷ 
فرعی از ۲۴۵۴ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. 
احتراما عطف به ابالغ صادره ازملک مورد نظر به آدرس قم – خیابان خمینی- 
خیابان تولید دارو – ۱۲ متری ولیعصر – کوچه نهم پالک ۱۶ بازدید به عمل آمد 
ثبتی ملک :  به پیوست تقدیم می گردد: وضعیت  که شرح گزارش کارشناسی 
ملک مورد نظر مطابق نامه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ وصی موقوفه )آقای 
از  و  اوقافی  نوع  از  زنگنه  الله  عزیز  مرحوم  ورثه  ابرازی  روحانی(  محمد  سید 
موقوفه حاج مال احمد بزرار می باشد. مطابق اجاره نامه رسمی شماره ۲۳۱۷۸ 
مورخ ۱۳۵۲/۸/۹ دفترخانه ۶ قم با خانه کناری جمعا به مساحت ۲۱۶ متر به 
اجاره آقایان صدرا... معارف وند و عزیز ا.... زنگنه درآمده است و دارای پالک 
 : شهرسازی  وضعیت  باشد.  می  قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۴۵۴ از  فرعی   ۵۷ ثبتی 
مطابق گزارش شماره ۳/۱۰/۴۲۷۳۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شهرداری حدود 
ملک شماال ۶متر به شارع ۸ متری و شرقا ۱۸/۳۰ متر و جنوبا ۶/۱۵ متر  و غربا 
طبقه  مساحت  مترمربع   ۱۱۱/۲۶ عرصه  باشند  می  مجاور  امالک  به   ۱۸/۳۰
زیربنای  جمع  با  مترمربع   ۷۵ نیز  اول  طبقه  مساحت  و  مترمربع   ۷۵ همکف 
۱۵۰ مترمربع می باشد اما در اندازه گیری انجام شده مساحت ملک ۱۰۹/۶۴ 
جنوبی  صورت  به  و  طبقه  دو  ملک   : اعیان  مشخصات  شد.  محاسبه  مترمربع 
ساز در دو طبقه همفک و اول ساخته شده است. ملک مورد ارزیابی به صورت 

جنوبی ساز در دو طبقه همفک و اول احداث شده است که در طبقه اول ، کف 
دیوار های گچی  باشد.  مابقی سیمان می  و  موزاییک  از ساختمان  در قسمتی 
با  ساختمان  و  باشد  می  کاشی  دیوار  و  سرامیک  کف  شده  احداث  سرویس  و 
ستونهای فلزی ساخته شده از لوله های چند تکه و سقف آن در قسمت هایی 
از پروفیل و در قسمت هایی از تیروکالف دیوار های باربر ساخته شده کابینت 
و دیوار طبله  آشپزخانه سقف  از جمله در  نقطه  و دیوار ها در چندین  فلزی  ها 
و ریزش کرده است. در طبقه اول دارای آشپزخانه ام دی اف می باشد و دیوار 
زیر سقف  تا  بالکن است  از داخل  ان  بوده و سرویس که ره دسترسی  ها گچی 
باشد.  متر کاشی می  دو  ارتفاع  تا  اشپزخانه  و  باشد  و کف سرامیک می  کاشی 
نمای ساختمان از سمت شارع سیمان سیاه و درحیاط دیوار ها سیمان سیاه و 
طبقه اول فاقد نازک کاری و بدون نماست لوله کشی حیاط به سرویس احداثی 
پائین  از پالستر سیمان دیوار حیاط در  لوله سفید اس و قسمتی  و  از روی کار 
دست ریخته است راه پله از سیمان شسته و با ارتفاع بلند و بدون نرده احداث 
شده است. سرمایش ساختمان کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است. قدمت 
دارای  ساختمان  است  سال   ۲۰ اول  طبقه  در  و  سال   ۴۵ حدود  همکف  طبقه 
انشعاب فاضالب  دارای  و  گاز است  و یک  اب  انشعاب  فاز  برق تک  انشعاب  دو 
از   ، موثر  عوامل  کلیه  به  عنایت  با  موصوف  ملک  پایه  قیمت   : نظریه  است. 
ان  بودن  اوقافی  و  عرصه  و  اعیان  کمیت  و  کیفیت  و  ملک  وقوع  محل  جمله 
ذیربط  سایرمراجع  و  شهرداری  به  بدهی  جمله  از  ممکنه  دیون  احتساب  بدون 
مترمربع   ۱۰۹/۶۴ پذیره عرصه  ۱- حق  اعالم می گردد:  و  برآورد  زیر  به شرح 
 ۷۵ همکف  اعیانی   -۲ ۶/۰۳۰/۲۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش   ۵۵/۰۰۰/۰۰۰
اول  اعیانی   -۳ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع 

حیاط   -۴ ۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۷۵
 -۵ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۳۴ سازی 
امتیازات آب – برق – گاز هزینه انشعاب و نصب فاضالب ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
دویست  میلیون  سه  و  بیست  و  میلیارد  هشت   ۸/۰۲۳/۲۰۰/۰۰۰ کل  جمع 
و  بود  سکنه  از  خالی  و  تخلیه  بازدید  مورد  ملک  است  ذکر  شایان  ریال  هزار 
کلید نزد شعبه دوم اجرای احکام است. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
۱۴۰۱/۹/۲۶ ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق 
این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  قیمت 
مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند 
باشد همراه  نام خود شخص  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی 
داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار 
عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
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 
به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد  
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پرایدی که می خواست پراید 
بماند!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
از  پراید،  تولید  خط  بساط  شدن  جمع  با  که  کردید  فکر  اگر 
باطل  پراید خالص شدیم زهی خیال  آسیب های  و  تبعات  شر 
رئیس  وقول  به  و  تولید  پراید  کلی  ها  سال  این  در  که  چرا   ...
پلیس راهور تا بیست سال دیگر هم درگیر این خودرو هستیم. 
یک  از  ای  خاطره  و  کنیم  گذشته  از  یادی  گفتیم  امروز  فلذا 

کنیم! نقل  بروز  های  آپشن  و  امکانات  با  شده  غنی  پراید 
می  اذیتش  کمی  ها  صندلی  گرمکن  و  هوا  های  کیسه 
 ABS های  ترمز  بود.  نکرده  عادت  آنها  به  هنوز  یعنی  کردند. 
سرنشینان  و  راننده  دی  سی  ال  سفری،  کامپیوتر   ،    , Ebd
و  خودکار  نیمه  فرمان  با  پذیر  تطبیق  کنترل  کروز  عقب، 
تعلیق  سیستم  پیاده،  عابر  شناسایی  هنگام  در  ترمز  سیستم 
سیستم  تیونینگ،  سیستم    ،)MRC(جادویی رانندگی  کنترل 
هم  دیگر  های  آپشن  سایر  و  استاپ   استارت/  سوخت  ذخیره 
دست کمی از بقیه آپشن ها نداشتند و چون به زور در خودرو 
نبود.  راحت  برایش  چندان  شان  تحمل  بودند،  کرده  زورچپان 
قیمت  افزایش  توجیه  برای  بود  مجبور  و  نداشت  ای  چاره  اما 
آنها را تحمل کند. باالخره روز موعود فرارسید و مراحل نهایی 
کارخانه  از  و  گذاشت  سر  پشت  را  کیفیت)!(  کنترل  و  تولید 

آمد.  بیرون 
به  نگاهی  دار  نمایشگاه  رفت.  اتومبیل  نمایشگاه  اولین  به 
چسبوندی؟«  خودت  رو  پراید  آرم  »چرا  گفت:  و  کرد  ماشین 
پراید با تعجب گفت: »من پرایدم. به نظرت باید آرم پیکان می 
پسر  »برو  گفت:  و  زد  پوزخندی  دار   «نمایشگاه  چسبوندم؟! 
نمایشگاه  از  تعجب  با  خوبه!«  زیادی  حالت  اینکه  مثل  جون. 

آمد. بیرون 
نکردند  باور  هم  آنها  ولی  زد  سر  هم  دیگر  نمایشگاه  چند  به 
و  گاه  تعمیر  چند  به  راه  سر  بود.  شده  کالفه  است.  پراید  که 
که  کرد  نمی  باور  کس  هیچ  ولی  کشید،  سرک  هم  صافکاری 
سرش  به  سر  آنها  شاید  که  کرد  فکر  خودش  با  است.  پراید 
آقای  رفت.  راهور  پلیس  نزد  گذاری  شماره  برای  اند.  گذاشته 
پلیس فرم مشخصات را کامل کرد و وقتی نوع خودرو را پرسید 
و گفت: »منو  را در هم کشید  پراید، اخمهایش  و جواب شنید 
مسخره می کنی؟! برو دو هفته دیگه بیا. اصاًل از پالک خبری 

» . نیست
نمی  باور  را  بودنش  پراید  هیچکس  بود.  شده  کالفه  دیگر 
کرد. اما او دوست داشت پراید بماند. ناگهان فکری به ذهنش 
اما دو دل بود  رسید. تصمیم گرفت پراید بودنش را ثابت کند. 
اش  شناسایی  از  مانع  روز،  به  و  جدید  های  آپشن  نکند  که 
و  شد  بزرگراه  وارد  گرفت.  را  تصمیمش  حال  هر  به  شوند. 
محابا  بی  گرفت.  سبقت  ماشین  چند  از  کرد.  زیاد  را  سرعتش 
بدون  جاده  ناگهان  اما  رفت.  می  جلو  و  داد  می  گاز  جاده  در 
از  داشت  که  حالی  در  و  شد  بانده  دو  دهنده  هشدار  عالئم 
شد.  رخ  به  رخ  کامیون  یک  با  گرفت  می  سبقت  پرادو  یک 
تیونینگ  سیستم  شدند.  قفل  کار  اول  همان  جدید  های  ترمز 
کامیون  با  شدت  به  و  نکرد  عمل  سرعت  ناگهانی  افزایش  و 
و  شدند  باز  هوا  های  کیسه  محفظه  کرد.  برخورد  مرغ  حمل 
بیرون  استقامت  دوندگان  زبان  مثل  خالی  هوای  های  کیسه 
بار قطعات یدکی  با  راننده خاوری که  باد نشدند!  افتادند ولی 
خودرو در حال عبور از صحنه تصادف بود به شاگردش گفت: 
تیز  گوشهایش  بود.  شده  شقه  چهار  سه  دیدی؟  رو  پراید 
شاید  پراید!؟  گفت  شنیدم.  »درست  گفت:  خودش  با  شدند. 
صحنه  سر  پلیس  افسر  دقیقه  چند  از  بعد  شنیدم.«  اشتباه 
مستحضر  »مرکز  کرد.  روشن  را  بیسیمش  رسید.  تصادف 
کامیون.  دستگاه  یک  با  پراید  خودروی  بین  تصادف  باشید. 
هر  نیست.  خبری  پراید  راننده  از  اما  سالمه  کامیون  راننده 
می  خبر  سانحه  هنگام  پراید  سبقت  از  عینی  شاهدان  چند 
پراید  و  آمد  جرثقیل  نیست!«  پراید  راننده  از  خبری  اما  دن. 
های  ماشین  به  باال  آن  از  که  حالی  در  پراید  برد.  خودش  با  را 
عبوری نگاه می کرد خیالش راحت بود که حاال همه به چشم 

کنند!  می  نگاه  او  به  پراید 

ر ـُ َتَلنگ

 دیدار اردوغان و السیسی 

● دیداری که 8 سال به طول انجامید    ●

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

الملل  بین  امور  کارشناس  یک       ◄
درباره پرونده هسته ای ایران می گوید: به 
های  قطعنامه  خواهد  می  آژانس  من  نظر 
و  کند  تصویب  ایران  علیه  بر  را  بیشتری 
بگیرد.  مصوبه  نیز  امنیت  شورای  از  حتی 
برای  ها  آن  است  باال  بسیار  امکان  این 
تحت تاثیر گذاشتن ایران از تمامی ابزار ها 
استفاده خواهند کرد. از این رو باید کمی 
اقدامات  و  تند  مواضع  از  و  کرد  احتیاط 
دست  به  ای  بهانه  و  کرد  پرهیز  نسنجیده 
ویژه  به  المللی  بین  قوانین  نداد.  غرب 
به  امنیت  و شورای  مصوبات شورای حکام 
راحتی تصویب می شوند ولی از بین بردن 

است. سخت  بسیار  ها  آن 
با  وگو  گفت  در  مومنی  میرقاسم  دکتر 
پرونده  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شفقنا 
رسیده  ای  مرحله  چه  به  ایران  ای  هسته 
شد؟  خواهد  آینده  در  روندی  چه  وارد  و 
ای  هسته  پرونده  بحث  در  داشت:  اظهار 
جانبه  دو  مذاکرات  توقف  به  توجه  با  ایران 
از  برخی  آمریکاییان  و  اروپاییان  اینکه  و 
مفاد  در  ثبت  برای  را  ایران  پیشنهادات 
توقف  باعث  مساله  این  اند،  نکرده  قبول 
طرفین  چون  است؛  شده  مذاکرات  روند 
کلی  بندی  جمع  به  اند  نتوانسته  مقابل 
کنند  امضا  را  نامه  توافق  این  و  برسند 
سه  از  اطالعاتی  کرد  اعالم  آژانس  سپس 
است  آورده  دست  به  نشده  اعالم  منطقه 
های  فعالیت  و  تحقیقات  مناطق  این  در  و 
داده  اطالع  آژانس  به  و  شده  انجام  اتمی 
ایران پاسخگو باشد  نشده است و قرار بود 
ادعا  این  ولی مسئولین جمهوری اسالمی 
این مسائل را شیطنت  و  اند  را رد کرده  ها 
های رسانه ای دشمنان جمهوری اسالمی 

اند. کرده  معرفی 
می  وقتی  فعلی  شرایط  در  افزود:  وی 
دو  کنیم  بررسی  را  مساله  این  خواهیم 
شرایطی  در  شود؛  می  مطرح  موضوع 
اختالف  دلیل  به  آژانس  و  ایران  روابط  که 
جانبه  دو  اعتماد  و  است  شده  تیره  نظرها 

از بین رفته است می بینیم که آژانس سعی 
استفاده  خود  حقوقی  های  اهرم  از  دارد 
قطعنامه  در  را  ایران  حکام،  شورای  و  کند 
اخیر خود محکوم کرده است. در واقع می 
برای فشار های  این مقدمه ای  توان گفت 
شورای  به  پرونده  ارسال  یا  است  بیشتر 
امنیت سازمان ملل تا بتوانند در ذیل فصل 
هفتم اقداماتی انجام بدهند و پروسه ماشه 
را  شده  لغو  های  تحریم  و  کنند  اجرایی  را 

برگردانند. دوباره 
سفر  بحث  کرد:  تصریح  مومنی 
این  که  شد  مطرح  نیز  آژانس  نمایندگان 
اظهار  آژانس  نمایندگان  و  نشد  انجام  سفر 
تحوالت  دیگر  بحث  کردند.  نارضایتی 
و  ها  آمریکایی  های  فشار  و  ایران  داخلی 

بشری  حقوق  مسائل  مورد  در  ها  اروپایی 
را  مساله  که  بود  آنان  های  گیری  موضع  و 
پیچیده تر کرد. شروع مذاکرات احتماال از 
ده روز آینده کلید می خورد و رایزنی هایی 
برای شروع مذاکرات در جریان خواهد بود 
ولی امروز مساله این است که این مذاکرات 

از کجا شروع خواهد شد. آیا آژانس نسبت 
به مواضع خود عقب نشسته است یا ایران 
پیشنهادات و مطالبات خود را کاهش داده 
است؟! چون باید وجه المصالحه ای برای 
هنوز  ولی  باشد  مذاکرات  دوباره  شروع 
وزیر  است.  نشده  اعالم  طرفین  مواضع 
اعالم  عبدالهیان  امیر  آقای  ایران  خارجه 
کرده است که آمریکاییان پیغام و پسغامی 

شود. انجام  مذاکرات  که  اند  فرستاده 
با  الملل  بین  مسائل  کارشناس  این 
و  شد  انجام  آمریکا  انتخابات  اینکه  بیان 
دموکرات ها کرسی های کنگره را از دست 
موقعیت  در  خواهان  جمهوری  و  دادند 
آن ها کامال  و مواضع  اکثریت قرار گرفتند 
طیف  این  داشت:  اظهار  است  مشخص 

گیری  موضع  ایران  ای  هسته  پرونده  در 
وضعیت  این  دارند.  شدیدی  و  تند  های 
توافق را سخت تر خواهد  آژانس و کار  کار 
انتخابات  دیگر  سال  دو  طرفی  از  کرد 
آمریکا در جریان است و  ریاست جمهوری 
اینکه چه کسی رییس جمهور شود مطرح 
نزدیک  جناح  دو  رقابت  هم  سنا  در  است. 
چینش  این  هستند.   49 به   50 و  است 
نزدیک است و با وجود اینکه سنا در دست 
رای  یک  اختالف  ولی  است  ها  دموکرات 
است. این وضعیت می تواند معادالت را در 
فعلی  شرایط  در  کند.  عوض  ها  جا  برخی 
نیست.  مذاکره  آماده  جو  من  عقیده  به 
اروپاییان حتما از وضعیت داخلی ایران سو 
برای  اهرم  این  از  و  کرد  خواهند  استفاده 
برد. خواهند  بهره  بیشتر  امتیازات  گرفتن 

از  هم  ایران  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
این  از  آمد.  نخواهد  کوتاه  خود  مواضع 
وضعیتی  و  جدید  راهکاری  منتظر  باید  رو 
متفاوت بود. به عقیده من باید تحوالتی در 
میز  سر  بتوانند  تا  بگیرد  صورت  طرف  دو 
مذاکره بنشینند و من این اتفاق را نزدیک 
آینده  ماه  سه  دو  در  حداقل  بینم.  نمی 
ایران موفق نخواهد شد با غرب و با آژانس 
های  فاکتور  چون  برسد.  ای  نتیجه  به 
فکر  است.  دخیل  مساله  این  در  زیادی 
توافقی  مشتاق  نیز  ها  آمریکایی  کنم  نمی 
اعالم  کشور  این  مسئولین  باشند  سریع 
دیگر  ایران  ای  هسته  پرونده  که  اند  کرده 
به  وضعیت  این  تا  نیست.  ها  آن  اولویت 
بحث مذاکره برسد چند ماه طول می کشد 
و به عکس العمل های مثبت دو طرف نیاز 
مذاکرات  احتماال  فعلی  شرایط  در  است. 
به نتیجه نمی رسد. شاید پیغام و پسغامی 

از  تا  اعالم شود  و مواضعی  بدل شود  و  رد 
امضای  ولی  شود  جلوگیری  بیشتر  تشنج 
بود  نخواهد  ممکن  شرایط  این  در  توافق 

بود. زمان  منتظر  باید  نیز  تحول  برای 
ممکن  آیا  اینکه  خصوص  در  مومنی 
ایران  علیه  دیگری  های  قطعنامه  است 
آژانس  من  نظر  به  بله  گفت:  شود؟  صادر 
بر  را  بیشتری  های  قطعنامه  خواهد  می 
شورای  از  حتی  و  کند  تصویب  ایران  علیه 
امنیت نیز مصوبه بگیرد. این امکان بسیار 
گذاشتن  تاثیر  تحت  برای  ها  آن  است  باال 
خواهند  استفاده  ها  ابزار  تمامی  از  ایران 
و  کرد  احتیاط  کمی  باید  رو  این  از  کرد. 
پرهیز  نسنجیده  اقدامات  و  تند  مواضع  از 
کرد و بهانه ای به دست غرب نداد. قوانین 
بین المللی به ویژه مصوبات شورای حکام 
می  تصویب  راحتی  به  امنیت  شورای  و 
شوند ولی از بین بردن آن ها بسیار سخت 
است. معلق کردن قطعنامه ها به مذاکرات 
نیاز  پر هزینه  پروسه ای  و  حقوقی طوالنی 
دارد از این رو نباید اجازه بدهیم قطعنامه 
این  شود.  مصوب  ما  علیه  بر  جدیدی 
و  حقوقی  هایی  هزینه  ما  برای  وضعیت 
باری ملی دارد. توجه شود که حتی کشور 
های دوست و شرکای کشور ما هم ملزم به 
اجرای مصوبات سازمان ملل خواهند بود. 
بر  ای  قطعنامه  باز  تا  باشیم  مراقب  باید 
به  همواره  دشمن  نشود.  صادر  ایران  علیه 
دنبال فرصت است و همیشه می خواهد از 
هر فرصتی به نفع خود استفاده کند. باید 
مساله  با  سیاست  و  کیاست  با  و  عاقالنه 
برخورد شود. پرونده هسته ای ما به نقطه 
های  بازتاب  تواند  می  و  رسیده  حساسی 
► باشد.    داشته  کشورمان  برای  حقوقی 

◄     دیدار رؤسای جمهور ترکیه و مصر با 
حضور امیر قطر در حاشیه مراسم افتتاحیه 
جام جهانی، هر چند گذرا بوده اما به خوبی 
پایان اختالفات بین دو طرف  نشان دهنده 

است.
دیدار گذرا اما مهم اردوغان و السیسی

جمهوری  رئیس  السیسی،  عبدالفتاح 
مصر و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه روز گذشته و در حاشیه مراسم افتتاحیه 
جام جهانی 2022 قطر، با حضور تمیم بن 
کردند؛  دیدار  قطر،  امیر  ثانی،  آل  حمد 
دیداری که به گفته ناظران، شاید راه را برای 

نزدیک شدن بیشتر مصر و ترکیه باز کند.
اردوغان  و  السیسی  دیدار  نخستین  این 
از زمان ریاست جمهوری السیسی در سال 

است.  2014
روابط مصر و ترکیه به دلیل مخالفت آنکارا 
برکناری  مشروعیت  شناختن  رسمیت  به  با 
مصر  سابق  جمهوری  رئیس  مرسی،  محمد 
توسط عبدالفتاح السیسی که وزیر دفاع بود، 

دچار تنش قابل توجهی شد.
رسانه  و  سیاسی  درگیری  وارد  کشور  دو 
در  بود  نزدیک  که  شدند  ای  گسترده  ای 
نظامی  درگیری  به  لیبی  در  و   2020 سال 
ژنرال  حفتر،  خلیفه  از  قاهره  زیرا  بینجامد؛ 
ترکیه  و  کرد  می  حمایت  لیبیایی  بازنشسته 

بود. سابق  ملی  وفاق  دولت  حامی 
دیداری که 8 سال به طول انجامید

طی دو سال گذشته دو کشور گفت وگویی 
را با احتیاط برای اصالح روند روابط در سایه 
رساندن  پایان  به  برای  ترکیه  های  تالش 
اختالفات در منطقه آغاز کردند و دیدارهای 
دیپلماتیک بلندپایه ای نیز در آنکارا و قاهره 

بین دو طرف برگزار شد.
برای  حقیقی  پیشرفت  دیدارها  این  اما 
نظر  به  اما  نداشت  ها  دیدگاه  کردن  نزدیک 
می رسد آشتی قطر و مصر، در ترتیب دادن 
دیدار بین اردوغان و السیسی نقش داشت.
مصر و ترکیه کشمکشی بر سر منافع خود 
به خصوص در شرق دریای مدیترانه دارند که 

شاهد درگیری بر سر گاز طبیعی است.
رئیس جمهور ترکیه بارها گفته قصد دارد 
کند  اقدام  مصر  با  روابط  روند  اصالح  برای 
برگزاری  از  مانع  او  که  است  کرده  اشاره  و 

شود. نمی  مصر  با  بلندپایه  دیدارهای 
دیدار اردوغان و السیسی که برخی آن را 
انجام  آن  از  پس  کنند  می  توصیف  تاریخی 
شد که رئیس جمهوری ترکیه اختالفات خود 
با امارات و عربستان را به پایان رساند و روابط 
به خصوص  و عربستان  امارات  با  ترکیه  بین 

امارات به مسیر اصلی خود بازگشت.
این  در  قطر  دیپلماسی  رسد  می  نظر  به 

دیدار نقش داشته و قرار گرفتن امیر قطر در 
میان رؤسای جمهور دو کشور اشاره واضحی 
است که امور به صورت اتفاقی نبوده است.

دیداری گذرا اما مهم
اوغلو،  کاتب  یوسف  راستا،  همین  در 
این  که  گفت  سیاسی  تحلیلگر  و  نویسنده 
تصویر هر چند گذرا بوده اما به خوبی نشان 
پایان  نزدیک شدن  و  منافع  نزدیکی  دهنده 

است. اختالفات 
وی افزود که نزدیکی روابط بین دو کشور 
طی مرحله آتی نزدیک تر از گذشته به نظر 
می رسد و غالبا این نزدیکی براساس منافع 
مشترک در راستای خدمت به منافع دو کشور 

و منطقه انجام می شود.
نظر  به  سیاسی،  تحلیلگر  این  گفته  به 
سر  بر  تفاهم  درصدد  کشور  دو  رسد  می 
که  هستند  اختالفات  حل  و  مشترک  منافع 
این مساله در راستای منافع دو ملت است و 
تالش ها برای کاهش نقش ترکیه در منطقه 

کند. می  محدود  را  اختالفات  از  دور  به 
یک مسئول در ریاست جمهوری ترکیه به 
ارتباط  نخستین  این  که  گفت  پرس  فرانس 
دوجانبه بین رؤسای جمهور دو کشور است.

اختالفات مشترک
تفاهمات مصر و ترکیه طی دو سال گذشته 
واضح بوده و ترکیه به رایزنی های اطالعاتی 

درخصوص بحران لیبی اعتراف کرده است.
و  دارد  ادامه  همچنان  که  ها  تالش  اما 
میان  از  در  کشور  دو  جمهور  رؤسای  تمایل 
نشستن  به  خارجی،  اختالفات  برداشتن 
نخواهد  میز  یک  سر  بر  کشور  دو  سران 

نجامید. ا
های  عالمت  گذشته،  دوره  طی  ترکیه 
مثبتی به مصر نشان داده و مانع از فعالیت 
السیسی در  و رسانه های مخالف  شبکه ها 

است. شده  استانبول 
که  ترکیه  مقیم  مصری  مخالفان  پرونده 
اکثر آنها از اخوان المسلمین هستند و مصر 
گاز شرق  پرونده  داند،  تروریست می  را  آنها 
دو  بین  اختالفات  راس  در  لیبی  و  مدیترانه 

دارند. قرار  کشور 
علی رغم عدم دستیابی به توافقی واضح 
همانند آنچه میان ترکیه و امارات و عربستان 
و  ترکیه  میان  تجاری  مبادله  نرخ  داد،  رخ 
مصر یک سوم نسبت به سال گذشته افزایش 
یافت که معادل 1.6 میلیارد بیشتر در حجم 

تجارت بین دو کشور است.
جیواد غوک، تحلیلگر ترکیه ای نیز معتقد 
است سفر اردوغان به عربستان در ماه آوریل، 
باب نزدیکی روابط ترکیه با کشورهای عربی 

را گشود.
وی اشاره کرد که در واقع در اصالح روابط 

با قاهره نیاز دارد.
فرحات،  فایز  محمد  دیگر  طرفی  از 
دیدار  که  گفت  الملل  بین  روابط  کارشناس 
رؤسای جمهور دو کشور در دوحه بازتاب های 
داشت. خواهد  منطقه  کل  در  ای  گسترده 

وی افزود که این دیدار باب همکاری بین 
می  را  متعددی  های  پرونده  در  کشور  دو 
گشاید و آنکارا را به برقراری روابط بیشتر که 
به ثبات منطقه می انجامد، تشویق می کند.

نشانه مثبت
هانی سلیمان، مدیر مرکز عربی پژوهش 
و مطالعات در قاهره گفت که این دیدار هر 
انجام  ورزشی  مراسم  یک  حاشیه  در  چند 
شده اما عالمت مثبتی از احتمال خروج بن 

است. کشور  دو  بین  مذاکرات  بست 
برای  ها  تالش  این  که  افزود  سلیمان 
اصالح روابط بین دو کشور پس از این دیدار 
به صورت بهتری پیش می رود اما نمی توان 
انتظار نشست رسمی سران دو کشور پیش از 

داشت. را  اختالفات  پایان 
چند  هر  دیدار  این  که  کرد  اشاره  وی 
گذرا بوده اما دست کم به خروج از بن بست 
مذاکرات بین دو طرف و همکاری و از میان 
می  فیمابین  روابط  منفی  جوانب  برداشتن 

انجامد.
الخلیج فارس / دیپلماسی ایرانی    ►

دکتر میرقاسم مومنی: 

● صدور قطعنامه علیه ایران در آژانس مقدمه ای برای فشارهای بیشتر است   ●
نیست  آماده مذاکره  جو 

باشد  ع دوباره مذاکرات  برای شرو المصالحه ای  باید وجه 
برد  بهره خواهند  بیشتر  امتیازات  گرفتن  برای  ایران  داخلی  از وضعیت  حتما  ها  غربی 

استفاده خواهند کرد ابزار ها  تمامی  از  ایران  تاثیر گذاشتن  برای تحت  غربی ها 
بین بردن آن ها بسیار سخت است از  به راحتی تصویب می شوند ولی  المللی  بین  قوانین 

باشد  بازتاب های حقوقی داشته  تواند  نقطه حساسی رسیده و می  به  ایران  پرونده هسته ای 
ایران هم از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد

حداقل در دو سه ماه آینده ایران موفق نخواهد شد با غرب و با آژانس به نتیجه ای برسد
نمی رسد  نتیجه  به  احتماال مذاکرات  فعلی  در شرایط 

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۷۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۶۶ شماره  رأی  ۱ـ 
محمدحسین مطیع فرزند اکبر ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۰۵/۳۵ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲/۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از اکبر 
مطیع صفحه ۲۱۵ دفتر ۴۴۹ بمیزان ۵۳/۵۵ مترمربع از پالک ۲۱۶۲/۳ اصلی و مبایعه نامه عادی و الباقی 

خریداری مع الواسطه از سیدحسین فاطمی قمی از پالک ۲۱۶۱ اصلی.)م الف ۱۵۲۴۷( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۷۷ شماره  ۲-رأی 
ابراهیم علی شاهی فرزند مسلم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۶۷ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از باقیمانده۲۳۱۹ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۳۱۹/۳۷۲ اصلی 
تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از قربانعلی حیدری صفحه ۳۵۷ 

دفتر ۴۴۶.)م الف ۱۵۲۴۸( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۸۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۷۳ شماره  رأی  ۳ـ 
در  مترمربع  به مساحت ۱۲۶  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند علیرضا ششدانگ قطعه  محسن ستاری 

نامه عادی وخریداری مع  واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  از پالک شماره فرعی از۲۳۸۲/۲ اصلی  قسمتی 
الف ۱۵۲۴۹(  دفتر۴.)م  پز صفحه ۱۶۹  وراث غالم چای  از  الواسطه 

آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۷۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۷۵ شماره  رأی   -۴
محمد آشتیانی مجدآبادی کهنه فرزند اسماعیل  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۵۲/۵۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۴ فرعی از۱۹۰۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از علی اکبر خانی فر طی سند قطعی شماره ۱۸۴۶ مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۳ دفترخانه 

۱۸ قم.)م الف ۱۵۲۵۲( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۸۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۷۱۷ شماره  رأی   -۵
سعید عیسی آبادی بزچلوئی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۷/۲۲ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱۳۲ فرعی از ۱۹۰۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

سند قطعی ثبت دفتر الکترونیکی ۲۳۳۳ – ۱۴۰۱ .)م الف ۱۵۲۵۳( 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۸۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۵۰ شماره  رأی   -۶
نرگس چراغی فرزند محمد  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۸ 
از  ۲۲۰۹ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۱۲۳  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی 
اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید علیرضا تولیتی 

ورثه سیدعلی اکبر تولیتی صفحه ۱۱۶ دفتر۵.)م الف ۱۵۲۵۴(
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۸۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۵۷ شماره  رأی   -۷
 ۷۸ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  حسن  فرزند  خلج  علی 
از  ۲۲۰۹ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۱۲۳  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی 
اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سیدعلیرضا تولیتی 

)۱۵۲۵۵ الف  دفتر۵.)م   ۱۱۶ صفحه  تولیتی  اکبر  سیدعلی  ورثه 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاریخ  از  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 

توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی قم 
به  زمانلو محکوم علیه محکوم است  نیلوفر  علیه  بزرگوار  له حسن  ثبت گردیده  ۲/۱۴۰۰ج/۶۹۹  به شماره 
صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۹/۰۲۶/۳۳۹/۰۰۰ریال  پرداخت 
دولت ، شخص ثالث )مهدی سلیمانی منفرد( در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۶۲ فرعی از ۱۱۱۳۳ 
ارزیابی نموده است.  به شرح ذیل  توقیف نموده که کارشناس  و  وثیقه معرفی  به عنوان  ۱ قم  اصلی بخش 
پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱۲۷/۴۳ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا 
فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۶/۳۵۲ سهم مشاع از۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت 
 ۰۰۰۰۶۹۹ کالسه  پرونده  صادره  کارشناسی  قرار  اجرای  در  احتراما  رسید.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق 
در خصوص دعوی خواهان : آقای حسن بزرگوار خوانده : خانم نیلوفر زمانلو نسبت به ارزیابی پالک ثبتی 
از اطالع در جهت دستور آن مقام محترم و مشخص  ۱ قم پس  ۶۲ فرعی از ۱۱۱۳۳ اصلی واقع در بخش 
عمل  به  معاینه  و  موصوف  ملک  موقعیت  و  محل  از  بازدید  و  پرونده  رویت  از  بعد  ان  بهای  روز  ارزش  شدن 
سمت  دوم  فرعی   ۲۴ کوچه  محالتی  بلوار   – قم  دارد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  را  خود  گزارش  نتیجه  آمده 
X=۴۹۲۵۲۳ پس از اخذ مدارک و مستندات و استناد  Y=۳۸۳۱۶۸۰ و  راست پالک ۱۰۵ ، با مشخصات 
با نقشه هوایی و کاداسترو  به مدارک ضم پرونده و مراجعه به اداره ثبت و رویت پرونده و تطبیق مختصات 

به شرح  را  نتیجه گزارش خود  آمده  به عمل  و معاینه  و موقعیت ملک موصوف  از محل  بازدید  و  مطالعه ان 
به  ۱۱۶/۲۵ مترمربع  به مساحت  اعیان  و  ثبتی ملک : ششدانگ عرصه  : مشخصات  دارد  تقدیم می  ذیل 
شماره ۶۲ فرعی از ۱۱۱۳۳  اصلی به موجب ماده ۱۴۷ قانون ثبت شماره ۶۶۳۲ مورخ ۸۴/۸/۳۰ هیات 
آقای  نام  به   ۹۹/۴/۱۸ مورخ   ۹۷ ۵۲۵۹۹۶ سری ب سال  برگی شماره سریال  قم سند تک  اختالف  حل 
مهدی سلیمانی منفرد صادر و تسلیم گردیده است. حدود اربعه: شماال : دیواریست به طول ۷/۵۵۰ متر 
۱۱۱۳۳ اصلی جنوبا  باقیمانده  به  متر   ۱۵/۵۰ به طول  دیوار  به  دیوار   : متر شرقا   ۸/۵ به عرض  به شارع 
 ۱۵/۵۰ طول  به  دیوار  به  دیوار   : غربا  اصلی   ۱۱۱۳۳ باقیمانده  به  متر   ۷/۵۰ طول  به  دیوار  به  دیوار   :
مشتمل   ، متری   ۸ معبر  در  واقع  مسکونی  ملک   : میدانی  های  بررسی  اصلی   ۱۱۱۳۳ باقیمانده  به  متر 
باالی۲۰ سال ساخت می  با قدمت  فلزی  اسکلت   ، نمای سنگی  دارای  باشد. ملک  نیم می  و  دو طبقه  بر 
با  آشپزخانه   ، مجزی  حمام  و  بهداشتی  سرویس  دو   ، مجزی  پذیرایی  دو   ، خواب  اتاق  سه  دارای  باشد. 
دو  دارای  و  اسپیلت  دستگاه  دو  سرمایشی  و  گرمایشی  با   ، شده  نقاشی   ، سرامیک  کف   ،  MDF کابینت 
اسناد  و  کارشناسی  قرار  به  توجه  با   : نتیجه  باشد.  می  ثابت  تلفن  خط  دو  و  گاز  و  برق  و  آب  مجزی  کنتور 
موقعیت ملک  نظر گرفتن  در  و  تحقیقات محلی  به  توجه  با   ، آمده  به عمل  بررسی های  و  و مدارک موجود 
و  ۱۱۱۳۳ اصلی نداشتن معارض  از  ۶۲ فرعی  ارزیابی پالک  با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در  نیز  و 

مبلغ  برابر  از پالک فوق  پایه کارشناسی  و حقوقی قیمت  به اشخاص حقیقی  احتمالی  از دیون  نظر  صرف 
مقرر گردید  تعیین می گردد.  تمام  تومان  میلیون  و هفتصد  میلیارد  معادل یک  ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب 
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد 
همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده 

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

احکام  اجرای   ۳ شعبه  در  که  قم  شهرستان  خانواده  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
حمید  آقای  علیه  دهشیری  محترم  خانم  لها  گردیده  ثبت  به  خانواده  ۳/۹۵ج/۸۳۵  شماره  به  قم  مدنی 
و  لها  محکوم  حق  در  آزادی  بهار  سکه  قطعه   ۱۲۰ تعداد  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  زرندی 
محکوم  بدهی  قبال  در  لها  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
ثبت قم معرفی  ۱۰۶۱۴ اصلی بخش یک  ۲۳ فرعی  ثبتی  با پالک  از ملک  علیه سهم االرث محکوم علیه 
۱۰۶۱۴ اصلی بخش  ۲۳ فرعی از  کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ب: پالک ثبتی 
و  مترمربع   ۱۷۱ عرصه  با   ۷۲ پالک  دو  فرعی   –  ۲۲ کوی   – امین  بلوار   – قم  نشانی  به  فوق  پالک  قم  یک 
۱۷۱ مترمربع می  ۴ قم عرصه طبق سند و عرصه موجود  ۹۳/۱۲/۱۶ شهرداری منطقه  مطابق استعالم 
طبقه  دو  در  مترمربع   ۱۸۵ تقریبی  اعیانی  دارای  و  مترمربع   ۱۴۲/۶۵ اصالحی  از  پس  عرصه  و  باشد 
سنگ  ساختمان  نمای  مترمربع(   ۱۲۹ همکف  و  مترمربع   ۵۶ )زیرزمین  باشد  می  همکف  و  زیرزمین 
گرمایش   ، اسپیلت  سرمایش  سیستم   ، سنگ  دیوار  و  کف  حیاط   ، رو(  ماشین  )یکی  درب  دو  دارای   ،
دیوار  و  سنگ  کف  با  زیرزمین  و   mdf کابینت  با  اپن  آشپزخانه  دارای  سرامیک  کف  با  همکف   ، پکیج 
باشد.  می  مشترک  گاز  و  برق   ، آب  انشعاب  دارای  باشد.  می  کابینت  فاقد  و  کنیتکس  سقف  و  کاشی 

مسکونی  کاربری  دارای  که  باشد  می  مرحوم(  )وراث  زرندی  مجتبی  مرحوم  فوق  پالک  ششدانگ  مالک 
به  توجه  با  باشند  می  ساکن  فوق  ملک  در  ذکور  اوالد  از  یکی  و  مرحوم  همسر  حاضر  حال  در  که  بوده 
ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  پنج  و  شصت  ۶۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پالک  کلی  ارزش  فوق  موارد 
جمعا  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۵۶ زیرزمین  اعیانی  باشد:  می  ذیل  شرح  به 
جمعا  ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۵۶ همکف  اعیانی  ۲/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
به  توجه  با  ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مقطوعا  انشعابات  و  امتیازات  و  سازی  حیاط  ۷/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
دو  و  مادر   ، همسر  شامل  زرندی  مجتبی  آقای  الفوت  حین  ورثه   ، وراثت  انحصار  گواهی  براساس  اینکه 
لذا سهم خوانده  باشد  ۲۳/۱۹۷/۹۱۶/۶۶۷ریال ذکور می  لذا سهم خوانده مبلغ  باشد  فرزند ذکور می 
و شانزده هزار  نهصد  و  میلیون  و هفت  نود  و  و صد  میلیارد  و سه  بیست  ۲۳/۱۹۷/۹۱۶/۶۶۷ریال  مبلغ 
۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی سهم االرث  ۵۱ و  و ششصد و شصت و هفت ریال می باشد. حسب مواد 
۲۴۰ سهم ششدانگ  از  ۱۰۰ سهم مشاع  ۲۳/۱۹۷/۹۱۶/۶۶۷ریال )مقدار  ارزش مبلغ  به  محکوم علیه 
میزان  سکه  قیمت  شدید  تغییرات  به  توجه  با  است  ذکر  به  )الزم  اعیان(  و  عرصه  ثمنیه  قیمت  استثناء  به 
اتحادیه صنف طال  از  از استعالم قیمت سکه  و پس  روز مزایده  از سهم االرث در  قابل فروش  دقیق سهم 

الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  رسد  می  فروش  به   ، به  محکوم  قبال  در  شد(  خواهد  مشخص  جواهر  و 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۱۹ تاریخ  در 
دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا 
با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می 
باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 

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

مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۲۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گیوی  رمضانی  حسین  علیه  گیوی  رمضانی  مهدی  محمد  له  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۳۲۲  شماره  به  قم 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۲/۰۳۶/۵۳۹/۰۰۰ریال در حق محکوم له و ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
از  فرعی   ۲۱۳۲ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم 
۱۰۲۵۱ اصلی بخش ۱ قم توقیف نموده و کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد 
محکوم  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۱۱/۹۲۱ مقدا   ۱۳۵ و   ۵۱
االجرا(  حق  )بابت  فوق  پالک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۰/۵۸۵ مقدار  و  به( 
از  فرعی   ۲۱۳۲ پالک  شماره  به  ملک  دقیق  گذاری  قیمت  و  ارزیابی   : موضوع  رسید.  خواهد  فروش  به 
پستی  کد   ۱۶ پالک   ۸ کوچه  مهر  بلوار  فرهنگیان  دی  نوزده  خیابان  واقع  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۲۵۱
احتراما   ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۳۹۹۴ الکترونیکی  دفتر  شماره  مترمربع   ۱۸۰ مساحت  به   ۳۷۱۹۱۳۴۴۸
و   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۲۳۹۷۲۲ شماره  پرونده   ۱۴۰۱۰۲۱۰۰۰۰۵۷۱۳۹۸۲ شماره  ابالغیه  به  عطف 
ارزیابی   : کارشناسی  قرار   : که  رساند  می  استحضار  به   ۱۴۰۱/۶/۵ مورخ   ۰۱۰۰۳۲۲ شماره  بایگانی 
الذکر  فوق  شماره  به  صادره  ابالغ  با   : کار  گردش  الذکر  فوق  مشخصات  با  ملک  دقیق  گذاری  قیمت  و 

اذن  )عدم  شهریور   ۸ مورخ  شنبه  سه  روز  ابتدا  الذکر  ذیل  کروکی  مطابق  و  الذکر  فوق  آدرس  به  محل  از 
شهریور   ۱۴ دوشنبه  سوم  بار  برای  و  شد(  روئیت  همکف  طبقه  )فقط  شهریور   ۱۰ پنجشنبه  سپس  و  ورود( 
در  مالک  که  و همفک  زیرزمین  دو طبقه  در  : ساختمان  که  و مشاهد  آمد  به عمل  بازدید  زیرزمین(  )طبقه 
طبقه همکف ساکن و مستاجر در طبقه زیرزمین ساکن است. قرار داد اجاره مستاجر از ۱۴۰۰/۴/۱ الی 
اظهار  به  بنا  که  بوده  رهن  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  و  ریال  میلیون  دو  ماهانه  میزان  به   ۱۴۰۱/۴/۱
کتبی موجر برای یکسال بدون افزایش تمدید شده است. شرح : دارای سند تک برگ به شماره ۵۳۰۸۹۰ 
مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷ براساس گواهی پایانکار شماره ۱۰/۱/۲۷۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ شهرداری منطقه 
یک قم مساحت عرصه موجود ۱۸۰ مترمربع با ۹ متر به شارع ۸ متری با مجموع اعیان ۲۵۲ مترمربع در 
اسکلت  با  ساختمان  باشد.  می  مسکونی  کاربری  با  مترمربع(   ۱۲۶ کدام  هر  همکف  و  )زیرزمین  طبقه  دو 
دیوار باربر و سقف  های طاق ضربی با ستون وسط و نمای آجر و درب و پنجره آهنی تک جداره دیوار ها 
کارشناسی  نظریه  است.  شده  کاشی  سقف  تا  کف  آشپزخانه  و  ها  سرویس  باشد.  می  شده  دیواری  کاغذ 
و  ابعاد   ، ، شوارع  ، مساحت  ، محلی  با در نظر گرفتن موقعیت زمانی  و  بررسی صورت گرفته  به  توجه  با   :
پایه ملک موصوف  بدهی قیمت  از هر گونه  فارغ  اینجانب  نظر  به   ، نظریه کارشناسی  در  موثر  سایر عوامل 

فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  ارزیابی  ریال  میلیارد  یک  و  چهل  ۴۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  میزان  به 
الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  احکام مدنی  اجرای  واحد  دادگاه های حقوقی 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده  تواند پرداخت بهای اموال  باشند( ضمنا دادورز اجرا می 
باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک 
ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می 

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

در جلسه شورای شهر قم مطرح شد: 

● ابراز نگرانی معاون شهردار از آمار 100 کشته در سال برای قم     ●
از  نگرانی  ابراز  با  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون       ◄
در  کشته   100 عدد  گفت:  قم  شهر  برای  سال  در  کشته   100 آمار 
ترافیکی  رفتار  در  مشکالتی  نشان دهنده  این  و  بوده  قابل توجه  شهر 
کنند. اصالح  را  شرایط  تا  هستند  مسئول  ارگان ها  تمام  درواقع  است، 
جلسه  یکمین  و  شصت  در  طبیبی  مسعود  شهرنیوز،   گزارش  به 
بررسی  اهمیت  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
در  ایمنی  ع  موضو به  امروزه  داشت:  اظهار  حمل ونقل  جامع  طرح 
نمی شود. توجه  کافی  حد  به  معابر  عملکرد  رده بندی  تعیین  و  معابر 
از  یکی  را  تندرو  معابر  در  سفر  جاذب  کاربری های  ایجاد  وی 
اطراف  که  مسیرهایی  در  افزود:  و  دانست  معابر  طراحی  آسیب های 
تندرو  رده بندی  نمی توانیم  دارد،  وجود  سفر  جاذب  کاربری های  آن 
خاطر  به  که  بوده  مسیرهایی  این  از  یکی  غدیر  بلوار  و  باشیم  داشته 

است. پرخطر  عابر  عرضی  عبور 
اگر  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
شاهد  بگیریم  نظر  در  تندرو  مسیر  یک  را  غدیر  بلوار  مسیر  بخواهیم 
و  حمل ونقل  معاونت  و  بود  خواهیم  مسیر  این  کشته های  افزایش 

است. مسئله  این  مخالف  ترافیک 
متوازن  توسعه  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  متوازن  توسعه  به  وی 
کامل  به صورت  را  شهروندان  ایمنی  نمی توانیم  و  بوده  زمان  به  نیاز 
معابر  کاربری  باید  است  مهم  ما  برای  آدم ها  جان  اگر  و  کنیم  تأمین 
گرفته  نظر  در  معبر  هر  پیرامون  کاربری های  و  شود  تعیین  به درستی 

شود.
و گفت:  یادآور شد  قم  را در شهر  ۱۰۰ کشته در سال  آمار  طبیبی، 
و  نگیریم  نظر  در  را  معابر  برای  ایمنی  زیرساخت های  نمی توانیم 

شهر  در  کشته   ۱۰۰ عدد  کالن شهرها  سایر  با  قم  شهر  مقایسه   با 
است،  ترافیکی  رفتار  در  مشکالتی  نشان دهنده  این  و  بوده  قابل توجه 

کنند. اصالح  را  شرایط  تا  هستند  مسئول  ارگان ها  تمام  درواقع 
عنوان  سال  روزهای  غ ترین  شلو اساس  بر  را  معابر  طراحی  وی 
نظر  در  تردد  پیک  اساس  بر  را  معابر  طراحی  آیین نامه،  گفت:  و  کرد 
نسبت  نمی توانیم  و  بگیریم  نظر  در  را  مسائل  تمام  باید  ما  و  می گیرد 

باشیم. داشته  نظر  در  را  خلوت  روزهای  معابر  طراحی  به 
به  نسبت  پایان  در  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
که  مسیرهای  در  گفت:  و  کرد  کید  تأ شهر  در  چشم گربه ای  اجرای 
اجرای  ندارد  حضور  پلیس  و  نداشته  وجود  درستی  ترافیکی  رفتارهای 
جمع آوری شده  اگر  نیز  مسیرهایی  در  و  بوده  الزم  چشم گربه ای 

► است.    داشته  علمی  دالیلی 


