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شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون      ◄
جوان ترین  را  قم  شهر  اتوبوس رانی  ناوگان  قم، 
گفت:  و  دانست  کشور  در  اتوبوس رانی  ناوگان 
بعد از 10 سال برای اولین بار دولت سهم خود 
شهرداری  و  برعهده گرفته  اتوبوس  خرید  در  را 
اتوبوس  دستگاه   99 خرید  برای  تالش  در  قم 

است. جدید 
تأکید  با  به گزارش شهرنیوز، مسعود طبیبی 
در  ناوگان حمل ونقل عمومی  ارتقای کیفیت  بر 
شهر قم اظهار داشت: امروز در شهر قم ناوگان 
اصلی ترین  به عنوان  قم  شهرداری  اتوبوس رانی 
ناوگان حمل ونقل عمومی شهر در حال فعالیت 
بوده و ارتقای کیفیت این ناوگان در دستور کار 

قرارگرفته شده است.
را  اتوبوس رانی  ناوگان  خطوط  اصالح  وی 
الزامات  از  یکی  افزود:  و  قرارداد  موردتوجه 
اتوبوس  از  مردم  استفاده  درصد  افزایش 
خطوط  اصالح  درون شهری،  سفرهای  در 
طی  و  انجام شده  که  بوده  اتوبوس رانی 
پوشش  تحت  شهر  تمام  منظم  برنامه ریزی 

گرفت. خواهد  قرار  اتوبوس رانی  ناوگان 
قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
تعداد خطوط اتوبوس رانی در سطح شهر را ۲۴ 
خط اعالم کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ خط 
و  شده  سرویس دهی  اتوبوس  دستگاه   ۱۳۵ با 

اتوبوس ها  کار  ساعت  تمام  در  می کنیم  تالش 
شود. حفظ  خودروها  حرکتی  سرفاصله  نظم 

نبود  و  اتوبوس ها  تردد  مشکالت  سپس  وی 
را  خطوط  تمام  سرفاصله های  در  کامل  نظم 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  و  قرارداد  موردبررسی 
مشخص  ساعت های  در  سفر  تقاضای  افزایش 
مدارس،  و  دانشگاه ها  تعطیلی  زمان  مانند 

تغییر  باعث  که  داریم  ویژه  سرویس های  به  نیاز 
خط  هر  در  مشخص  اتوبوس های  تعداد  در 

. د می شو
باید  اوج  ساعت های  در   داد:  ادامه  طبیبی 
گرفته  مسافر  کم  خطوط  از  اتوبوس  دو  یا  یک 
شود و به خطوطی که متقاضی بیشتری داشته 

حرکت  زمان  افزایش  باعث  این  و  کنیم  وارد 
در  اتوبوس ها  سرفاصله  در  وقفه  و  اتوبوس ها 

می شود. مسافرتر  کم  خطوط  از  بعضی 
خارج  منظم  و  ویژه  سرویس های  به  وی 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  نیز  سازمان  برنامه  از 
سازمان  کاری  برنامه  و  وظایف  جز  خطوط  این 
وظایف  به  توجه  با  اما  نیست،  اتوبوس رانی 
پاسخ  نیز  را  تقاضاها  این  باید  فرهنگی سازمان 
وظایف  برای  اتوبوس   ۳۰ تا   ۲۵ روزانه  و  دهیم 

می شود. داده  اختصاص  هنری  و  فرهنگی 
از  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
داد  خبر  نیز  جدید  اتوبوس  دستگاه   ۹۹ خرید 
دولت  بار  اولین  برای  سال   ۱۰ از  بعد  گفت:  و 
و  برعهده گرفته  اتوبوس  خرید  در  را  خود  سهم 
اتوبوس ۵ میلیارد تومانی به قیمت یک میلیارد 
و  داده شده  اختصاص  شهرداری ها  به  تومان 
کرده  ثبت نام  اتوبوس  دستگاه   ۹۹ شهرداری 

است.
شهر  اتوبوس رانی  ناوگان  پایان   در  وی 
کشور  ناوگان های  جوان ترین  از  یکی  را  قم 
ناوگان  بیان کرد: شهر قم جوان ترین  و  دانست 
اتوبوس رانی را در کشور دارد و امیدواریم با ورود 
این ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید، بخش زیادی از 
خوبی  نظم  و  رفع  شهر  در  اتوبوس  کمبودهای 
► ایجاد شود.    اتوبوس ها  در سرفاصله حرکت 

محیط زیست  طبیعی  محیط  معاون      ◄
قم  شهر  پرندگان  باغ  از  بازدید  ضمن  کشور 
باغ  در  پرندگان  زیستگاه  و  طراحی  گفت: 
باید  و  بوده  پرندگان شهر قم در کشور بی نظیر 
کرد. تشکر  و  تقدیر  قم  در  شهری  مدیران  از 
در  اکبری  حسن  شهرنیوز،  گزارش  به 
به  قم،  شهر  پرندگان  باغ  از  بازدید  حاشیه 
اظهار  و  کرد  اشاره  زیستگاه  این  طراحی 
همچنین  و  ایجادشده  محوطه های  داشت: 
باغ  در  گرمسیری  و  حاره ای  پرندگان  زیستگاه 
طراحی  و  بوده  تقدیر  و  قابل ستایش  پرندگان 

است. بی نظیر  کشور  در  خود  نوع  در  آن 
و  شهری  مدیران  از  تشکر  ضمن  وی 
توجه  با  کرد:  تصریح  پرندگان  باغ  طراحان 

و  قفس ها  احداث  استاندارد،  فضاسازی  به 
و  بوستان  توسعه  امکان  مناسب  زیستگاه های 
در  نیز  پرندگان  از  دیگری  گونه های  نگهداری 

دارد. وجود  باغ  این 
کشور  محیط زیست  سازمان  معاون 
زیستی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
و  شکاری  پرندگان  می توان  باغ،  این  مناسب 
تحویل  تکثیر  و  حفظ  جهت  را  خاص  گونه های 

داد. مجموعه  این 
پرندگان  نگهداری  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
در شرایط زیستی مناسب یکی از نکات مهمی 
پرندگان  باغ  طراحی  در  شهرها  باید  که  بوده 
جنبه  به  تنها  و  بگیرند  نظر  در  باغ وحش ها  و 
نقطه  و  نکنند  توجه  آن  اقتصادی  و  تفریحی 
قوت باغ پرندگان در شهر قم عالوه بر طراحی 
نگهداری  مناسب  شرایط  کردن  لحاظ  زیبا، 

► است.    پرندگان 

معاون شهردار قم: جوان ترین ناوگان اتوبوس رانی در کشور متعلق به قم است

برنامه ریزی برای خرید ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید 

بازدید معاون سازمان محیط زیست کشور از باغ پرندگان شهر قم

زیستگاه پرندگان در این باغ در کشور بی نظیر است

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
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مدیرکل ارشاد قم:
هشت اثر برای اجرا در جشنواره 

تئاتر قم برگزیده شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت: هشت اثر برای اجرا 
در بیست و سومین جشنواره تئاتر قم برگزیده شده و روی صحنه می 

روند.
بیست  خبری  نشست  در  شنبه  روز  عموزاده  امیرعلی  ایرنا،  گزارش  به 
این  دبیرخانه  داشت:  اظهار  قم  تئاتر  استانی  جشنواره  سومین  و 
جشنواره اواخر تیرماه در قم شکل گرفت و دبیری آن به اصغر نوبخت 
از فعاالن تئاتر قم سپرده شد و دبیرخانه آن نیز در تاالر فرهنگ و هنر 

گرفت. شکل  قم 
وی بیان کرد: با اولین فراخوان جشنواره در گام اول ۴۳ اثر به دبیرخانه 
رسید، ۲۶ اثر مورد انتخاب هیات بازخوان قرار گرفت و ۱۸ اثر شروع به 
فعالیت برای شرکت در جشنواره تئاتر کرد و در نهایت به انتخاب هیات 

انتخاب،هشت اثر مورد انتخاب قرار گرفت و به اجرای عموم رفت.
جشنواره  مسابقه  بخش  جاری  ماه  آذر  یازدهم  تا  هفتم  از  افزود:  وی 
اثر روی صحنه   ۲ را خواهیم داشت و هر روز  اثر  با هشت  تئاتر استان 
می رود و در نهایت ۲ اثر مستقیم به جشنواره ملی راه پیدا خواهد کرد.

بخش  در  داشت:  ابراز  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کار  چهار  کار   ۹ از  سوم،  و  بیست  جشنواره  برای  خیابانی  نمایش 
انتخاب شد. هم چنین در بخش مسابقه نمایش های سه دقیقه ای ۶ 

می رود. صحنه  روی  به  کار 
 ۲۳ تا   ۲۱ ساعت  از  شب  هر  جشنواره،  روزهای  طی  داد:  ادامه  وی 
بیشتر  بررسی  و  نقد  برای  تئاتر  منتقدان  از  پهلوانیان  عرفان  میزبان 

بود. خواهیم  شده  اجرا  کارهای 
پالتو   ۲ سال  پایان  از  قبل  نمایش  هنر  توسعه  برای  گفت:  عموزاده 
بعدی  گام  در  شد.  خواهد  افتتاح  قم  هنر  و  فرهنگ  تاالر  در  نمایش 
پالتو  نیازمند  پردیسان  شهرک  و  جعفریه  و  کهک  های  شهرستان  در 

. هستیم
گفت:  نشست  این  در  نیز  قم  تئاتر  جشنواره  سومین  و  بیست  دبیر 
کرده  نشینی  عقب  هنری  کار  از  کرونا  خاطر  به  سال  سه  هنرمندان 
بودند و این موضوع به تئاتر قم لطمه زد و باید از هنرمندان قم تقدیر 

آوردند. جشنواره  به  را  خوبی  آثار  سال  این چند  از  بعد  که  کرد 
آذر روی صحنه  از هفتم  نمایش  تعداد هشت  بیان کرد:  نوبخت  اصغر 

می رود که ساعت آغاز اجراها ۱۵:۳۰ و ۱۷:۳۰ خواهد بود.
حسین،  فدایی  حسین  سید  نیز  جشنواره  داوران   داشت:  اظهار  وی 
محمود فرهنگ و فرهاد بشارتی هستند و اجراها در سالن تاالر فرهنگ 
انجام  قم  جمهوری  بلوار  در  آوینی  شهید  سالن  و  سبز  سالن  و  هنر  و 

شد. خواهد 

اولین نمایشگاه جشنواره صنایع 
دستی در قم افتتاح شد

آثار ارسالی به جشنواره صنایع دستی در تاالر شهید آوینی  نمایشگاه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم برپا شد.

آثار  افتتاحیه  مراسم  »گویه«)قراچورلو(،  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
مسئوالن  حضور  با  دستی  صنایع  جشنواره  به  ارسالی  دستی  صنایع 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  آوینی  شهید  تاالر  در  قم  استان  فرهنگی 

شد. برگزار  قم  استان  اسالمی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون   
دستی  صنایع  آثار  نمایشگاه  افتتاح  حاشیه  در  قم  استان  گردشگری 
در گفت و گو با خبرنگار روزنامه گویه اظهار کرد: این اولین نمایشگاه 
تا  و  آثار ارسالی به جشنواره صنایع دستی قم در سال جاری است  از 
پایان سال نیز دو جشنواره تخصصی در رشته های صنایع دستی برپا 

شد. خواهد 
اثر در  آثار صنایع دستی ۱۱۰  نمایشگاه  بیان کرد: در  عیسی رضایی 

به نمایش گذاشته شده است. از ۳۰ هنرمند قمی  و  ۲۰ رشته 
اختتامیه  روز  در  نمایشگاه  این  آثار  از  فاخر  اثر  سه  کرد:  عنوان  وی 
می  ارسال  کشوری  جشنواره  به  و  انتخاب  داوران  سوی  از  جشنواره 

شوند.
رضایی تصریح کرد: همچنین سه اثر نیز از سوی رای مردمی انتخاب 

شده و حائز جوایز خواهد بود.
بازار  داشت:  عنوان  دستی   صنایع  دائمی  بازارچه  درخصوص  وی 
شکل  درحال  که  باشد  می  قم  دستی  صنایع  دائمی  بازارچه  کهنه، 

دارند. فعالیت  آنجا  در  بسیاری  هنرمندان  و  است  گیری 
 ۷۰ افزود:  قم  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
نیز مجوز  ۲۱۰۰ هنرمند  و  باشد  فعال می  قم  در  رشته صنایع دستی 

دارند. فعالیت 
آذر  نهم  تا  نمایشگاه  این  از  بازدید  برای  مندان  عالقه  است،  گفتنی 
بلوار  در  واقع  نمایشگاه  محل  به   ۱۳ تا   ۹ ساعت  از  دارند  فرصت  ماه 

کنند. مراجعه  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  جمهوری، 

خبـر

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل      ◄
تبدیل  مختلف  ابعاد  بررسی  از  قم  استان  گردشگری 

داد. خبر  صنفی  شهرک  به  عقیق  شهرک 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  ارجمندی  علیرضا 
گفت وگو  در  قم  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
صنایع  هنرمندان  مظلومیت  به  اشاره  با  ایسنا،  با 
یک  در  صنعت گران  حضور  کرد:  اظهار  دستی، 
برای  جاذبه ای  می تواند  جغرافیایی  مشخص  موقعیت 

باشد. گردشگران 
برای  مکان یابی  باید  درنتیجه  داد:  ادامه  وی 

صورتی  به  و  شده  انجام  سریعتر  هرچه  صنعتگران 
گروه های  برای  بازدید  تورهای  بتوان  که  باشد 

کرد. برگزار  گردشگری 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
شرکت  پیشنهاد  بیان  با  قم  استان  گردشگری 
صنفی،  شهرک  راه اندازی  برای  صنعتی  شهرک های 
جلسات  برگزاری  و  همکاری  با  باید   کرد:  مطرح 
شهرک  به  را  عقیق  شهر  کنیم  تالش  کارشناسی 

کنیم. تبدیل  صنفی 
شهرک  این  داشتیم  نظر  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

در  کرد:  عنوان  کنیم،  واگذار  خصوصی  بخش  به  را 
واگذاری  اگر  که  چرا  شد  منتفی  نظریه  این  ادامه 
مستقیما  می توانیم  شود  انجام  شهرک ها  شرکت  به 

کنیم. بازار  وارد  را  صنعتگران 
یک  صنعتی  شهرک های  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
ظرفیت خوب و ویژه است که باید به بهترین شکل از 
آن استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در منطقه شهرک 
پیش بینی  نیز  نمایشگاهی  و  آموزشی  مراکز  عقیق 
شده است، در نتیجه آمادگی کامل برای تبدیل تمام 

► ۲۰ هکتار زمین را به شهرک صنفی داریم.    

ابتدای  از  گفت:  قم  گمرکات  مدیرکل      ◄
 ۹۲۱ و  میلیون   ۲۳۰ آبان ماه  پایان  تا  سال جاری 
هزار و ۸۳۸ دالر کاال از گمرکات استان به کشورهای 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد  صادر  جهان  مختلف 

می دهد. نشان  را  رشد  درصد   ۳۴ قبل  سال 
اسفندیار  قم،  گمرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  صادرات  از  حجم  این  کرد:  بیان  دریکوندی 
۲۶۰ هزار  وزن  به  و  اظهارنامه   ۵۸۶ و  پنج هزار  قالب 
توانمندی  دهنده  نشان  که  شده   انجام  ُتن   ۸۶ و 
بازارهای  در  موفق  حضور  برای  استان  تولیدکنندگان 

است. جهانی 
به  قم  گمرکات  از  کاال  صادرات  روند  افزود:  وی 
خوداظهاری  براساس  مواقع  از  بسیاری  در  و  سرعت 
نظر  با  زمینه  این  در  و  می گیرد  صورت  کاال  صاحب 
برای  ظرفیت ها  همه  از  استان  مسئوالن  همراهی  و 
کرده ایم. استفاده  قم  در  تجاری  فرآیندهای  تسهیل 
 ۲۲۰ مدت  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
میلیون و ۲۰۵ هزار و ۲۹۰ دالر کاال در قالب ۲ هزار 
از  ُتن   ۱۶۲ و  هزار   ۴۴ وزن  به  و  اظهارنامه   ۱۴۱ و 
که  شده است  کشور  وارد  قم  استان  گمرکات  طریق 

اولیه  موارد  و  اساسی  کاالهای  را  آن  حجم  بیشترین 
مورد استفاده در واحدهای تولیدی تشکیل می دهد.
تجاری  تراز  بودن  مثبت  به  اشاره  با  دریکوندی 
فعاالن  از  بیشتر  حمایت  برای  گفت:  استان 
انواع  صادرات  برای  تا  داریم  آمادگی  اقتصادی، 
الزم  بسترهای  قم  در  شده  تولید  محصوالت  متنوع 
گمرکات  سایر  به  مراجعه  به  نیازی  تا  کنیم  فراهم  را 

نباشد. کاالها  از  برخی  صادرات  برای 
در  تجاری  فرصت های  تقویت  با  داشت:  بیان  وی 
از  یکی  عنوان  به  نیز  قم  گمرکات  کل  درآمد  استان،  

تا  سال جاری  ابتدای  از  اقتصادی  مهم  بخش های 
به مدت  افزایش قابل توجهی نسبت  با  آبان ماه  پایان 
میلیارد   ۵۰۷ رقم  به  و  بوده   همراه  قبل  سال  مشابه 

رسیده است. تومان 
با  مقابله  مسیر  در  قم  گمرکات  داد:  ادامه  وی 
نظارتی  نهادهای  با  نزدیکی  نیز همکاری  قاچاق کاال 
استان دارد و در همین ارتباط، افزون بر ۵۰۰ پرونده 
میلیارد   ۱۰۰ از  بیش  ارزش  به  قاچاق  به  مظنون 
به  رسیدگی  برای  و  تشکیل  کل  اداره  این  در  تومان 

► شده است.     ارجاع  قانونی  نهادهای 

◄     اصغر شهبازی: طرح نهضت ملی 
سطح  در  کالن  پروژه های  از  یکی  مسکن 
دولت  برنامه ریزی  طبق  که  است  کشور 
به  امید  واحد،  میلیون   ۴ احداث  برای 
خانه دار شدن را در بیش از ۱۳ میلیون نفر 
طبق  و  است  کرده  زنده  کشور  جمعیت  از 
نظر مساعد وزارت راه و شهرسازی و شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور قرار بر این 
که  باشد  استان هایی  از  یکی  قم  که  است 
آن، در  آزمایشی یک طبقه سازی در  طرح 

شود. اجرا  طرح،  شدن  نهایی  صورت 
آپارتمان نشینی  آسیب های  و  مشکالت 
همچنین  و  آن  مزایای  از  برخی  کنار  در 
و  طبقه  یک  خانه های  خاص  ویژگی های 
پیرامون  نگرانی هایی  کنار  در  دار  حیاط 
روزها  این  آن،  اجرایی  امکان  و  فنی  توجیه 
مردم  از  بسیاری  گفت وگوی  و  بحث  محل 
گیران  تصمیم  و  کارشناسان  همچنین  و 
خصوص  در  نهایی  تصمیم  تا  است  محلی 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  نحوه 

شود. مشخص 
موافقان توسعه عمودی شهر و مخالفان 
ناسازگاری  بر  تاکید  با  سازی  طبقه  یک 
طرح های  برخی  بودن  تطابق  غیرقابل  و 
پروژه های  قالب  در  یک طبقه سازی 
در  دیگر  شهرهای  در  مسکن  انبوه سازی 
با  کشور  اوال  که  باورند  این  بر  قم،  استان 
مشکل  بلکه  نیست  روبه رو  مسکن  کمبود 
مسکن از مهاجرت باالی مردم از مناطق کم 
برخوردار به شهرهای بزرگ ناشی شده است 
خانه های  از  بخشی  که  به صورتی  هم  آن  و 
شهرهای کوچک خالی از سکنه است و در 
کنار آن، بر این نکته نیز تاکید دارند که در 
حال حاضر بخش عمده ای از بافت شهری 
قم که از قضا بافت تاریخی است به صورت 
یک طبقه سازی و خانه های یک طبقه حیاط 
دار است و بهتر است انرژی و منابع محدود 
آن ها شود  نگهداری  و  صرف حفظ، مرمت 
لکه ها  این  در  آپارتمان سازی  و  تخریب  از  و 

آید. عمل  به  جلوگیری 
از  همچنین  آپارتمان سازی  موافقان 
طرح  اجرای  صورت  در  زمین  سوداگری 
یک طبقه سازی هشدار می دهند و با توجه به 
محدودیت های زیرساختی آن را فاقد توجیه 
و قدرت اجرایی می دانند و احداث تدریجی 
بر  مقدمه ای  نیز  را  طبقه  یک  های  خانه 
نادیده گرفته شدن مقررات ملی ساختمان 
و استحکام ناایمن بناها قلمداد می کنند که 
ممکن است چند سال دیگر یک بافت نیمه 

به شهر قم تحمیل کند. را  مخروبه 
ویالسازی  طرح  موافقان  مقابل،  در 
)خانه یک طبقه حیاط دار( از سازگاری آن 

ایرانی و اسالمی  با فرهنگ و سبک زندگی 
به عنوان یکی از مزیت های غیرقابل اغماض 
تعهدات  به  عمل  سرعت  و  می کنند  یاد  آن 
هزینه های  کاهش  متقاضی،  به  تحویل  و 
مردمی  امکان  زیرساخت،  و  بنا  احداث 
در  سهولت  مشارکتی(،  )معماری  سازی 
امکان تامین زمین و افزایش میزان رضایت 
اجتماعی را از مولفه های مهم توسعه افقی 

می کنند. ذکر 
طرح  در  یک طبقه سازی  حامیان  باور  به 
مهاجرت  تسهیل  مسکن،  ملی  نهضت 
سرزمین  آمایش  در  توازن  حفظ  و  معکوس 
و اصالح تراکم، امنیت و سازگاری با پدافند 
و  متنوع  مالی  تامین  امکان  غیرعامل، 
مطلوبیت  دولتی،  منابع  به  وابسته  غیر 
هزینه های نگهداری و تعمیرات، هم افزایی 
)غیر  نگری  بخشی  عدم  و  مسائل  سایر  با 
ملی(،  نهضت  پروژه های  شدن  خوابگاهی 
خانواده  حوزه  سیاست های  با  هماهنگی 
توان  فاقد  افراد  پوشش  امکان  جمعیت،  و 
تداوم  امکان  ملی،  نهضت  طرح  در  شرکت 
و کیفیت  آینده و سرزندگی  برای نسل های 
یاد  آن  شاخص های  دیگر  از  را  شهری 

. می کنند
نقش مهاجرت در کمبود مسکن

ارشد  ابوالحسن فاطمی کارشناس  سید 
نظام مهندسی  سازمان  عضو  و  معماری 
بیان  ایرنا،  با  قم در همین زمینه در گفتگو 
کرد: به نظر بنده در کشور مشکل عمده ای 
اینکه  ندارد چه  تعداد مسکن وجود  نظر  از 
بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۵ به 
ازای ۲۵ میلیون خانوار حدود ۲۵.۵ میلیون 
مشکل  بلکه  دارد.  وجود  مسکونی  واحد 
به جابجایی های عظیم  عمده مربوط است 
و  روستاها  از  که  وسیعی  مهاجرت های  و 
بیکاری  با  برخوردار  کم  مناطق  شهرهای 
به شهرهای  باال و مشکالت زیست محیطی 
بزرگ و مراکز اشتغال است به صورتی که در 
مانده  خالی  خانه ها  مهاجرفرست  مناطق 
مسکن  کمبود  با  مهاجرپذیر  مناطق  در  و 
این  باید به حل  ابتدا  مواجه می شویم و در 

گماشت. همت  نامعادله 
ساخت  است  ذکر  به  الزم  افزود:  وی 
از  مختلف  دولت های  در  مسکن  طرح های 
و  ملی  اقدام  مسکن  تا  گرفته  مهر  مسکن 
خاطر  به  مسکن  ملی  نهضت  کنونی  طرح 
شهری،  مساحت  بی رویه  توسعه  با  مقابله 
از کالن شهرهای کشور صورت  در هیچ یک 
یا  مجاور  شهرهای  به  متقاضیان  و  نگرفته 

شهرهای جدید هدایت شده اند. اما استثنائا 
این توسعه در کالن شهر قم به صورت متصل 
جای  در  که  می شود  و  پیش بینی شده 

جمعیتی  و  کمی  توسعه  بر  اصرار  این  خود 
کمبود  از  موجود  وضع  در  که  شهری  در 
جمله  از  مختلف  زیرساخت های  و  امکانات 
آب، فاضالب و حمل ونقل عمومی و غیره در 

دارد. سوال  و  تامل  جای  است  رنج 
مراجع  درحالی که  شد:  یادآور  فاطمی 

افزایش  پی  در  روزمره  به صورت  مربوط، 
حذف  و  قم  شهر  ساختمانی  تراکم 
خانواری  تک  و  یک طبقه ای  پهنه های 
از  گفتن  سخن  هستند،  به عناوین مختلف 
عجیب  ای  طبقه  تک  جدید  بافت  ایجاد 
قم  ساختمان های  تمامی  زمانی  است. 
اکثریت  و  بودند  ای  طبقه  تک  به صورت 
حالت  این  به  هم  هنوز  آن ها  از  قاطعی 
هستند و زندگی در آن ها به صورتی جریان 
محترم  دهندگان  پیشنهاد  مدنظر  که  دارد 

است. سازی  طبقه  تک  طرح 
برساخت  تاریخی  بافت  حفظ  اولویت 

پهنه جدید یک طبقه ای
تصریح  قم  نظام مهندسی  سازمان  عضو 
مصروف  را  خود  هّم  که  است  بهتر  کرد: 
ای  طبقه  یک  باقی مانده  پهنه های  حفظ 
نماییم و نیز به دفاع از حفظ بافت تاریخی 
یک  سکونت  شکل  اصیل ترین  که  شهر 
طبقه ای هست، برخیزیم که همه روزه مورد 
و  عناوین  به  که  دارد  قرار  گروه هایی  هجوم 
و  تخریب  در  سعی  مختلف  جایگاه های  از 

دارند. آن  در  آپارتمان سازی 
که  سوابقی  به  نظر  کرد:  اضافه  وی 
در  هم اکنون  که  افرادی  طیف  مطالعه  از 
مسکن مهر ساکن هستند و سوداگری های 
همه  )علیرغم  آن  روی  بر  گرفته  صورت 
جای  دارد،  وجود  قانونی(  ممنوعیت های 
که  نمی ماند  باقی  شبهه ای  و  شک  هیچ 
و  زمین  بازار  در  سوداگری  زمین،  واگذاری 
مسکن را بشدت رواج خواهد داد و درنهایت 
درصد باالیی از این اراضی قبل از اینکه به 
خانه برای اقشار کم برخوردار تبدیل شوند 
بازار سوداگری دست به دست می شوند. در 

خانه  مزایای  کرد:  تاکید  فاطمی 
زمینه  در  آپارتمان  به  نسبت  یک طبقه ای 
فرزندان  پرورش  و  خانواده  آسایش 
مسکونی  توسعه های  اما  است.  انکارناپذیر 
به هیچ وجه امری ساده یا تک بعدی نیستند 
و با اقتصاد، امنیت، قابلیت های سرزمینی، 
زیربنایی،  خدمات  حمل ونقل،  و  دسترسی 
مصرف منابع و انرژی و غیره پیوند عمیقی 
به  ترازو  کفه  موارد  این  در  قضا  از  که  دارند 

نیست. ویالیی  خانه های  نفع 

ادامه  قم  نظام مهندسی  سازمان  عضو 
پروژه  زمینه  در  تاکنون  مدونی  طرح  داد: 
نهضت  در  یک طبقه ای  خانه های  احداث 
نمونه هایی  و  نشده  مشاهده  مسکن  ملی 
شهرهای  در  موفق  طرح های  به عنوان  که 
می شوند  ارائه  جنوبی  خراسان  کوچک 

کالن شهر  ویژگی های  به  شباهتی  هیچ 
ندارد. قم  مانند  مهاجرپذیری 

آسیب های  و  تدریجی  معماری 
لی حتما ا

وی خاطرنشان کرد: ایده هایی همچون 
معماری تدریجی که موافقان بیان می کنند 
به  متر   ۲۰ بعد  و  بسازند  خانه  متر   ۴۰ اول 
بعد  تا  ترتیب  همین  به  و  کنند  اضافه  آن 
ایده  برسد  متر   ۱۵۰ به  خانه  سال  چند  از 
نظام  قوانین  حیطه  در  که  است  خطرناکی 
کنترل ساختمان از بحث طراحی تا نظارت 
برق  سازه،  معماری،  رشته  چهار  در  اجرا  و 
مصالح  از  استفاده  و  مکانیکی  تاسیسات  و 
استاندارد با مشکالت بسیاری مواجه است 
ساختمانی،  تخلفات  بحث  با  ترکیب  در  و 
نیمه  شهری  بافت  یک  تولید  واقعی  خطر 
مخروبه با استحکام ناکافی را همراه خواهد 
چنین  پس  در  می رسد  نظر  به  و  داشت 
فضای  از  شده  متاثر  بیشتر  پیشنهادهایی 
نهضت  پروژه  مالی  تامین  مشکالت  مبهم 

است. مسکن  ملی 
در  انرژی  مصرف  داشت:  بیان  فاطمی 
سقف های  و  کف ها  خاطر  به  آپارتمان ها 
یک طبقه ای  انواع  از  کمتر  بسیار  مشترک 
شستشوی  خاطر  به  آب  مصرف  و  است 
باغچه در خانه های ویالیی  آبیاری  و  حیاط 
پیشنهاد  زمینه  این  در  است  بیشتر  بسیار 
شرکت  توسط  که  مربوطه  آمار  به  می شود 
بدیهی  شود.  رجوع  می گردد  تهیه  آب 
است حتی اگر زمانی جامعه و دولت به آن 
استفاده  درصدد  که  برسد  آگاهی  از  سطح 
باران  آب  استحصال  و  خاکستری  آب  از 
در  و  متمرکز  به صورت  کار  این  قطعا  برآید 
و  تحقق پذیرتر  مسکونی  مجتمع های  قالب 

بود. خواهد  پربازده تر 
رشد  به  توجه  با  داشت:  ابراز  وی 
روزافزون تقاضای مهاجرت به شهر قم و نیز 
فرهنگ و سابقه موجود قابل تصور است که 
افزایش  شاهد  ساله   ۳۰ تا   ۲۰ بافاصله ای 
احداثی  یک طبقه ای  مناطق  تراکم  مجدد 
ناشی  که  باشیم  اولیه  بافت  از  دور شدن  و 
برای  ساکنین  تقاضای  شدن  انباشته  از 
افزودن طبقاتی بر روی یک طبقه موجود یا 

نوسازی همین خانه های ویالیی  و  تخریب 
با  آپارتمان باشد و این مسئله که  به صورت 
ساختمانی،  تخلفات  جاری  رویه  به  توجه 
مسئوالن  تأثیرپذیری  و  مقررات  ثبات  عدم 
از فشارهای مردمی به هیچ وجه دور از ذهن 

. نیست

مصوبه  آخرین  کرد:  عنوان  فاطمی 
که  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
سطح  در  شهری  توسعه های  سیاست گذار 
کشور است و به ریاست وزیر راه و شهرسازی 
ابالغ  جاری  هفته  در  و  می گردد  تشکیل 
عالی  شورای  که  ذکرشده  آن  در  گردیده 
شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 
مباحث  پیرو  خود،   ۱۴۰۱ شهریور   ۲۱
نهضت  موردنیاز  اراضی  تامین  به  مربوط 
کلی  سیاست های  ذیل  در  و  مسکن  ملی 
دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص شهرها 
تراکم  حداقل  در  مسکونی  واحد  احداث  و 
ساختمانی ممکن، بنا بر تاکید وزیر و رئیس 
شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
۱- در شهرهایی که الگوی تراکمی پهنه 
مصوب  طرح  اساس  بر  شهر  غالب  تراکمی 
دوطبقه  و  یک  ویالیی  قطعات  عمل  مالک 
است، درصورتی که محدودیت زمین دولتی 
وجود ندارد و امکان تامین زیرساخت وجود 
ملی  نهضت  به  مربوط  واحدهای  دارد، 
مسکن به صورت قطعات مستقل حیاط دار 

شود. احداث  دوطبقه  یا  یک 
متوسط  که  کشور  شهرهای  سایر  در   -۲
دوطبقه  از  بیش  شهر  ساختمانی  تراکم 
است، احداث بنا در مجتمع های مسکونی 
تراکم  وفق  مسکن  ملی  نهضت  به  مربوط 
بر  شهر  غالب  تراکمی  پهنه  ساختمانی 
صورت  عمل  مالک  مصوب  طرح  اساس 

پذیرد.
تراکمی  پهنه  ازآنجایی که  وی،  باور  به 
تفصیلی  و  جامع  طرح  در  قم  شهر  غالب 
نیست  دوطبقه  یا  یک  ویالیی  قطعات 
قطعات  به  وسیعی  پهنه  چنین  اختصاص 
نیز  قانونی  پشتوانه  ازلحاظ  یک طبقه ای 

است. توجیه  فاقد 
خاتمه  در  گفت:  پایان  در  فاطمی 
ساخت  ایده  از  استفاده  بنده  پیشنهاد 
کوچک  شهرهای  در  یک طبقه ای  مسکن 
دارند  را  پتانسیل الزم  که  قم  پیرامون شهر 
از منابع طرح نهضت  و نیز هدایت بخشی 
فرسوده  بافت  نوسازی  سمت  به  ملی 
هستند؛  ویالیی  همه  قضا  از  که  شهری 

► می باشد.   

● نهضت مسکن در قم؛ میان رویای یک طبقه  سازی و آسیب آپارتمان نشینی    ●

مدیرکل میراث فرهنگی استان قم خبر داد؛

● شهرک عقیق قم در مسیر تبدیل به شهرک صنفی    ●

مدیرکل گمرکات قم:

● ۲۳۰ میلیون دالر صادرات امسال برای قم محقق شد    ●

تغییر در رویکرد آن و سوق به سمت توسعه افقی و  ح شدن احتمال  پایانی پاالیش متقاضیان خود در قم را پشت سر می گذارد که مطر پروژه کالن نهضت ملی مسکن در حالی مراحل 
نیز طرفداران خاص خود را دارد. بین متقاضیان  با نظرات موافق و مخالف کارشناسان همراه شده و هم زمان در  یک طبقه سازی 
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد:
برگزاری دومین سالگرد

 شهادت دانشمند هسته ای فخری 
زاده در قم

مراسم  برگزاری  از  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
با همکاری شهرداری در  زاده  دومین سالگرد شهادت محسن فخری 

داد. قم خبر 
مهدی کالنترزاده در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به فرارسیدن دومین 
اظهار  زاده  فخری  محسن  شهید  هسته ای،  شهید  شهادت  سالگرد 
و  علمی  اسطوره های  معرفی  و  شهدا  بزرگداشت  برگزاری  داشت: 
انقالبی شهر به نسل جدید، یکی از مهم ترین رسالت های ما به عنوان 

است. شهر  فرهنگی  مسئوالن 
دانشمند  زاده  فخری  شهید  سالگرد  دومین  مراسم  برگزاری  از  وی 
همکاری  با  قم  شهرداری  افزود:  و  داد  خبر  قم  فرزند  و  هسته ای 
آستانه مقدس حرم مطهر حضرت معصومه)س(، کنگره ملی شهدای 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  جمکران،  مقدس  مسجد  قم،  استان 
محسن  شهادت  سالگرد  دومین  دفاع،  وزارت  و  شهر  اسالمی  شورای 

می کنند. برگزار  قم  در  را  زاده  فخری 
این  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شبستان  در  عشاء  و  مغرب  نماز  از  بعد  آذرماه   ۸ سه شنبه  روز  مراسم 
و  برگزارشده  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  خمینی)ره(  امام 
سپس  و  بود  خواهند  مراسم  این  سخنران  دفاع  وزارت  از  نمایندگانی 

می شود. تقدیر  شهید  خانواده  از 
جمکران  مقدس  مسجد  در  دیگری  بزرگداشت  مراسم  برگزاری  از  وی 
نیز خبر داد و بیان کرد: ساعت ۲۰ روز سه شنبه و بعد از مراسم حرم 
جمکران  مقدس  مسجد  کربالی  شبستان  در  دیگری  مراسم  مطهر، 
در  زاده  فخری  شهید  خانواده  از  تجلیل  و  شعرا  شعرخوانی  با  نیز 

می شود. برگزار  جمکران 
معرفی  نیازمند  ما  جامعه  امروز  کرد:  تأکید  پایان  در  زاده  کالنتر 
هویت  تقویت  جهت  در  باید  و  بوده  فرهنگی  و  علمی  اسطوره های 
دینی و انقالبی جوانان شهر تالش کنیم و شهرداری قم در این حوزه 

است. میدان  در  توان  تمام  و  باقدرت  نیز 

 فعال سازی سرویس اعالم 
موقعیت مکانی با تلفن همراه در 

سامانه 1۲5 آتش نشانی قم

فعال  از  قم  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  معاون 
تلفن  شماره  با  تماس  طریق  از  مکانی  موقعیت  اعالم  سرویس  کردن 

داد. خبر   125 سامانه  در  همراه 
به گزارش واحد خبر سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
سازمان  مشکالت  از  یکی  به  اشاره  با  یاسینی  حمید  سید  قم، 
آتش نشانی اظهار کرد: در زمان اعالم حادثه توسط شهروند از طریق 
مکانی  موقعیت  ثبت  امکان  همراه،  تلفن  شماره  با  تماس  برقراری 
به  توجه  با  که  داشت  وجود  دغدغه  این  و  نداشت  امکان  شهروند 
اشتباه،  آدرس  اعالم  احتمال  خاص،  شرایط  در  شهروند  موقعیت  

نیست. ذهن  از  دور 
و  اطالعات  فناوری  سازمان  سازی  هوشمند  و  نرم افزار  معاون 
این موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  عنوان  قم  ارتباطات شهرداری 
شماره  با  تماس  طریق  از  مکانی  موقعیت  اعالم  سرویس  کردن  فعال 

گردید. میسر  همراه  تلفن 
 ۱۲۵ با  شهروند  تماس  از  بعد  بالفاصله  سرویس  این  با  وی،  گفته  به 
سیستم  در  خودکار  به صورت  وی  مکانی  موقعیت  حادثه،  شرح  و 
تیم  سریع  اعزام  به  نسبت  می تواند   ۱۲۵ اپراتور  و  داده شده  نمایش 

نماید. اقدام  عملیاتی 
شایان ذکر است این سرویس در گذشته فقط از طریق تماس با تلفن 
سازمان  پیگیری های  با  حاضر  حال  در  که  بود،  امکان پذیر  ثابت 
تماس ها  تمامی  برای  قابلیت  این  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

گردید. امکان پذیر 

خبـر

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۶۷ شماره  رأی  ۱ـ 
ایوب  میر  فرزند  پورمیرعلی  یعقوب  میر  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۹۶
۶۲/۵۰ مترمربع  به مساحت  بنا شده  آن احداث  ششدانگ قطعه زمین که در 
بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۷۲/۲/۲۲/۷۳ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در 
حاجی  غالمحسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 

)۱۵۱۳۹ الف  م   (.۱۵۷ دفتر   ۴۷۰ صفحه  احمدی 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۹۹ شماره  ۲-رأی 

ششدانگ  حسین  فرزند  مجیدی  عباس  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۹۴
پالک  ۱۰۷/۲۰مترمربع  مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۷۶۶ از  فرعی  شماره 

 )۱۵۱۴۰ الف  م  خوشگفتار.)  اکرم  از  الواسطه  مع  خریداری 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۱۰ شماره  رأی  ۳ـ 
ابراهیم   فرزند  اخالص  توکلی  ناصر  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۸
 ۷۴/۵۰ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
در بخش  واقع  اصلی    ۲۲۸۲/۲ از  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع 
دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از زهرا منادی.)۱۵۱۴۱(   
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 

گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

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

اختیارات  برافزایش  تأکید  با  قم  شهردار       ◄
اگر  گفت:  کشور  هفتم  برنامه  در  شهری  مدیریت 
جایگاه  در  و  به خوبی  شهری  مدیریت  اختیارات 
وظیفه  می شود  مشخص  شود،  دیده  آن  درست 

باشد. جوابگو  باید  و  بوده  کجا  شهری  مدیریت 
سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
مشترک  نشست  اختتامیه  آئین  در  سقائیان نژاد 
کالن شهرها  اسالمی  شوراهای  رؤسای  و  شهرداران 
درصد   ۷۱ کرد:  اظهار  کشور،  استان های  مراکز  و 
این  راستا  این  در  و  جمعیت کشور شهرنشین هستند 
در  شهری  مدیریت  جایگاه  که  می شود  مطرح  سوال 

کجاست؟ توسعه  هفتم  برنامه 
از  صحبت  نشست  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
زدایی  تراکم  موضوع  واقع  در  اما  شد،  تمرکززدایی 
کاهش  به  رو  شوراها  اختیارات  داد:  ادامه  است، 
است و در این راستا جایگاه مدیریت شهری در برنامه 
باشد. داشته  جداگانه ای  سرفصل  باید  توسعه  هفتم 

شهردار قم تصریح کرد: احکام برنامه هفتم توسعه 
اینکه  نه  برنامه ای تدوین شود،  بر اساس ماهیت  باید 

در قالب رفع یک مشکل و مسئله مقطعی باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید بررسی کرد درصد اجرای 
با  را  آن  بوده است و سپس  توسعه چقدر  برنامه  شش 
برنامه کالن شهرها مقایسه کنیم، خاطرنشان کرد: به 

مدیریت شهری اعتماد و شوراها را تقویت کنیم.
را  شوراها  جایگاه  باید  اینکه  بیان  با  سقائیان نژاد 
دولت  و  شهرداری  بین  جدایی  افزود:  کنیم،  روشن 
به  شهری  مدیریت  اقدامات  به طوری که  ندارد،  وجود 

است . دولت  نام 
در  نژاد  سقاییان  سیدمرتضی  دکتر  همچنین 
اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  نشست  این  حاشیه 
داشت: مهم ترین هدف از برگزاری این نشست تعیین 
مطالبات  شده  تالش  و  بوده  کشور   ۱۴۰۲ بودجه 

شهرها  در  برنامه ها  اصلی  مجریان  به عنوان  شهرها  
شود. پیگیری  و  مطرح 

برنامه های  چالش های  شناخت  بر  تأکید  با  وی 
اجراشده  کشور  در  برنامه   ۶ امروز  تا  افزود:  قبلی 

کنیم،  ارزیابی  را  آن  مثبت  دید  با  بخواهیم  اگر  که 
درحالی که  است،  شده  اجرای  آن  درصد   ۳۰ تنها 
درصد   ۹۰ از  بیش  اصفهان  و  قم  مانند  شهرهایی  در 

است. شده  اجرایی  برنامه ها 
برنامه های  شدن  دیده  بر  تأکید  با  قم  شهردار 

در  کرد:  بیان  اول  برنامه  در   ۱۴۰۲ سال  بودجه 
شود  کم  شهرها  بودجه  از  چیزی  نباید  هفتم  برنامه 
می شود  کم  شهرها  سهم  برنامه  هر  در  که  رویه  این  و 
به درستی  شهرها  جایگاه  و  سهم  و  متوقف شده  باید 

شود. مشخص 
و  کشور  در  گذشته  برنامه   ۶ دوباره  بررسی  با  وی 
هر  در  متأسفانه  کرد:  تصریح  آن  درصدی   ۳۰ تحقق 
بیشتر  شهری  مدیریت  از  انتظارت  و  مسئولیت  برنامه 
بودجه  و  شهری  مدیریت  اختیارات  درحالی که  شده، 
از  جایی  است  قرار  اگر  و  نمی شود  داده  شهرها  به 
و  شده  جبران  دیگر  جای  در  باید  شود،  کسر  بودجه 

شود. برقرار  تعادل 
اساس  بر  کرد:  اذعان  نژاد  سقاییان  دکتر 
که  اقداماتی  از  مورد   ۲۰ بررسی ها،  و  برنامه ریزی 
برای  نیز  مورد   ۲۰ و  شود  انجام  باید  ششم  برنامه  در 
در  تا  ارائه شده  و  لیست  و  مشخص   ۱۴۰۲ بودجه 
اعالم  آن  نتیجه  آینده  هفته  تا  و  بررسی  کارگروه ها 

شد. خواهد 
پیشنهادی  مورد   ۴۰ شدن  لحاظ  بر  تأکید  با  وی 
خاطرنشان کرد: آنچه در برنامه ششم جامانده و باید 
پیشنهاد  ۴۰ مورد  این  برنامه هفتم لحاظ شود در  در 
برنامه  در سرفصل های سیاست های  باید  و  دیده شده 
درستی  و  به خوبی  شهری  مدیریت  جایگاه  هفتم 

شود. مشخص 
اختیارات  برافزایش  تأکید  با  پایان  در  قم  شهردار 
مدیریت  اختیارات  اگر  گفت:  شهری  مدیریت 
شود،  دیده  آن  درست  جایگاه  در  و  به خوبی  شهری 
اجتماعی،  بحث های  در  آن  از  مختلف  مشقوقات 
بازخواهد  خدماتی  و  سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی، 
کجا  شهری  مدیریت  وظیفه  می شود  مشخص  و  شد 

► باشد.    جوابگو  باید  و  بوده 

لزوم افزایش اختیارات مدیریت شهری در برنامه هفتم کشور؛ 

● شهردار قم: به مدیریت شهری اعتماد کنید    ●
ارائه پیشنهادات ۴۰ گانه شهردار قم برای برنامه  ششم توسعه و بودجه 1۴۰۲ کشور

مدیر کل انتقال خون استان خبر داد:

●  رشد ۸ درصدی اهدای خون طی هشت ماهه نخست امسال در قم    ●

با دستور استاندار قم صورت گرفت؛

●  برکناری مدیر بی توجه به موضوع حجاب در یکی از بانک های قم   ●

●  بازدید چهار هزار دانش آموز قمی از موزه فاطمی   ●

◄     مدیر کل انتقال خون استان قم از 
هشت  طی  خون  اهدای  درصدی   ۸ رشد 
ماهه نخست امسال در قم خبر داد و گفت: 
را  قم  در  خون  اهداکنندگان  از  درصد   ۹۷
آقایان و ۳ درصد را بانوان تشکیل می دهند.

اظهار  مهر  با   گفتگو  در  نوریان  مرتضی 
داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش 
از ۳۲ هزار نفر از شهروندان قمی به مراکز 
خون  اهدای  جهت  استان  خون  انتقال 
 ۲۶ از  بیش  تعداد  این  از  و  کردند  مراجعه 

شدند. خون  اهدای  به  موفق  نفر  هزار 
مدیر کل انتقال خون استان قم با اشاره 
به آمار اهداکنندگان خون در آبان ماه سال 
جاری بیان داشت: در آبان ماه امسال تعداد 
۳ هزار و ۷۹۱ نفر از داوطلبین اهدای خون 
مراجعه  استان  در  کل  اداره  این  مراکز  به 
نفر   ۱۳۵ و  هزار   ۲ تعداد  این  از  که  کردند 
آمار  این  که  شدند  خون  اهدای  به  موفق 
نشان از رشد ۲/۵ درصدی نسبت به زمان 

دارد. مشابه 
ماهه   ۸ در  داشت:  عنوان  نوریان 

خون  واحد   ۲۷ و  هزار   ۴۰ امسال،  نخست 
استان  درمانی  مراکز  به  آن  فرآورده های  و 
از  فرزیس  پالکت   ۳۸۶ تعداد  و  ارسال  قم 
اهداکنندگان دریافت شد که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، رشد ۴۵ درصدی را نشان 
می دهد.

مدیر کل انتقال خون استان قم در بخش 

اینکه خون  بیان  با  از سخنان خود  دیگری 
جزئی از عضو بدن است و اهدای خون در 
انسان  افزود:  است  عضو  اهدای  حقیقت 
می تواند بارها در طول سال خون خود را به 

او  به  آنکه  نیازمند اهدا کند، بدون  بیماران 
برسد. آسیبی 

بار  هر  در  انسان  هر  داشت:  بیان  وی 

و  می کند  کمک  بیمار  سه  به  خون  اهدا 
مشارکت  مردم  قم  استان  در  خوشبختانه 

دارند. خون  اهدای  زمینه  در  فعالی 
خون  اهدای  شرایط  به  اشاره  با  نوریان 
گفت: فرد در زمان اهدای خون باید شرایط 
سن  و  باشد  داشته  را  بودن  سالم  عمومی 
تا ۶۵  بین ۱۸  باید  نیز  اهداکنندگان خون 
اهدای  قصد  که  افرادی  وزن  و  باشد  سال 
خون دارند نباید کمتر از ۵۰ کیلوگرم باشد.
افزود:  قم  استان  خون  انتقال  کل  مدیر 
اهدای  زمان  در  ملی  کارت  داشتن  همراه 
مصاحبه  و  معاینه  در  و  است  خون ضروری 
پزشک شرایط اهدای خون کنترل می شود.
۹۷ درصد از اهداکنندگان خون در قم را 
آقایان و ۳ درصد را بانوان تشکیل می دهند

سهم  بانوان  داشت:  عنوان  نوریان 
سال  در  و  دارند  خون  اهدای  در  کمتری 
سه  و  یک  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 
نسبت  کمتری  مشارکت  بانوان  درصد  دهم 
از  درصد   ۹۷ و  داشتند  گذشته  سال  به 
اهداکنندگان خون در استان قم را آقایان و 

می دهند. تشکیل  بانوان  را  درصد   ۳
وی گفت: مصرف خون اهداکنندگان در 
افزایش  که  است  قم  استان  درمانی  مراکز 
اعمال  رفتن  باال  از  نشان  خون  مصرف 
هر  ازای  به  و  است  بیمارستانها  در  جراحی 
۱۰ دقیقه یکی از فرآورده های خونی ما در 

می شود. مصرف  بیمارستانی  مراکز 
بیان  قم  استان  خون  انتقال  کل  مدیر 
در  خون  اهداکنندگان  درصد   ۶۰ داشت: 
استان قم به صورت مستمر خون می دهند 
و این امر مهم را می شناسند و بیش از دو بار 
در طول سال خون می دهند و ۴۰ هزار نفر 

دارند. مشارکت  زمینه  این  در 
مرکز   ۲ قم  در شهر  بیان داشت:  نوریان 
انتقال خون واقع در میدان روح الله و بلوار 
بیماران  بر  که عالوه  دارد  ۱۵ خرداد وجود 
نیاز به عمل جراحی و مجروح های ناشی از 
تصادف ها، بیش از یک هزار بیمار دیالیزی 
وجود  قم  در  تاالسمی  بیمار   ۲۰۰ حدود  و 
خون  مستمر  دریافت  نیازمند  که  دارند 

► هستند.   

مدیر  گفت:  قم  استاندار  معاون       ◄
که  قم  استان  بانک های  از  یکی  متخلف 
به یک  به تذکر شهروندان نسبت  بی توجه 
خانم بی حجاب، خدمات بانکی به وی ارائه 
شده بود با دستور استاندار قم برکنار شد.
حاجی زاده  احمد  مهر،  گزارش   به 
شبکه های  در  فیلمی  انتشار  به  اشاره  با 
از  یکی  مسئولین  توجهی  بی  از  اجتماعی 
قانون  رعایت  در  استان  بانک های  شعب 
فرد  به یک  ارائه خدمات  و  و حجاب  عفاف 
بی حجاب گفت: در پی انتشار این فیلم و 
از تکرار چنین تخلفی و  نگرانی شهروندان 

مطالبه رسانه ها، استاندار قم دستور برکنار 
و صبح  را صادر  متخلف  بانک  رئیس شعبه 
امروز ضمن ابالغ این دستور، تذکرات الزم 
مجددًا به سرپرستی ها و مدیران تمام شعب 
بانک های استان مبنی رعایت قانون عفاف 

شد. داده  حجاب  و 
قانونی  اجرای  مسئولیت  افزود:  وی 
دستگاه های  در  حجاب  و  عفاف  ابالغی 
در  و  است  آن دستگاه  مدیر  متوجه  دولتی 
مدیر  با  ابتدا  تخلفی  چنین  بروز  صورت 
ادامه  در  و  می شود  جدی  برخورد  خاطی 
آنها  با  اند  داشته  نقشی  که  کارمندانی  نیز 

شد. خواهد  برخورد 
ابراز  به  اشاره  با  قم  استاندار  معاون 
و  عفاف  وضعیت  از  قم  مردم  نگرانی 
قم  بزرگ  فروشگاه های  از  یکی  در  حجاب 
یکی  حجاب  عفاف  وضعیت  درباره  گفت: 
این  متولیان  به  بزرگ  فروشگاه های  از 
فروشگاه و همچنین مدیران دولتی مرتبط 
اصالح  برای  جدی  تذکر  موضوع  این  با 
صورت  در  و  شده  داده  مجموعه  آن  وضع 
خواهد  انجام  بعدی  اقدامات  توجه  عدم 

. شد
فریضه  اینکه  بر  تاکید  با  زاده  حاجی 

یک  لسانی  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
بر  گفت:  است  عمومی  شرعی  تکلیف 
اساس آموزه های دینی همه ما باید به این 
فریضه عمل کنیم لذا در شرایط امروز همه 
تذکر  تنها  منکرات  به  نسبت  دارند  وظیفه 
تا  گزارش  پلیس  به  سپس  و  دهند  لسانی 
هنجارشکنان  این  با  برخورد  قانونی  روند 

شود. تکمیل 
قم  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
تحکیم  و  ترویج  برای  افزود:  ادامه  در 
استان  دستگاه های  در  حجاب  و  عفاف 
اجراست  در حال  که  تعریف شده  فرایندی 

از  بازرسی مستمر  و  نظارت  آن  و مهمترین 
است. قانون  اجرای  شیوه 

گفتنی است، در روز پنج شنبه ۳ آذرماه، 
یکی  استان،  بانک های  شعب  از  یکی  در 
کارمندان  و  کرده  حجاب  کشف  خانم ها  از 
وی  به  قوانین،  خالف  نیز  بانک  شعبه  این 

بودند. کرده  خدمت رسانی 
فیلم کشف حجاب این فرد در شبکه های 
بسیاری داشت  بازخوردهای  نیز  اجتماعی 
ایجاد  مردم  برای  بسیاری  نگرانی های  و 
سریع  برخورد  و  واکنش  با  که  بود  کرده 

► شد.    همراه  قم  استاندار 

◄     رئیس اداره موزه حرم مطهر 
حضرت معصومه )س( گفت: حدود 
چهار هزار دانش آموز قمی در قالب 
طرح »در مکتب بانوی تمدن ساز« 

از موزه فاطمی بازدید کردند.
محمدباقر  االسالم  حجت 
 ۷۰ بازدید  به  اشاره  با  مشکاتی 
مدارس  از  آموزی  دانش  گروه 
عنوان  فاطمی،  موزه  از  قم  استان 

قالب  در  آموزان  دانش  این  کرد: 
طرح »در مکتب بانوی تمدن ساز« 
 ۸۰ تخفیف  ارائه  و  هماهنگی  با 
بازدید  فاطمی  موزه  از  درصدی 

ند. کرده ا
از  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
مهر(   ۲۸( معصومیه  ایام  ابتدای 
آغاز شده و تا کنون ۵۰ گروه پسرانه 
مدارس  از  دخترانه  گروه   ۲۰ و 

شرکت  آن  در  قم  مقدس  شهر 
کرده اند، گفت: در قالب این طرح 
گفتمان  محور  بر  موزه  کارشناسان 
و چیدمان جدید موزه که بر اساس 
کریمه  ساز  تمدن  و  تاریخی  سفر 
و  قم  به  مدینه  از  )س(  بیت  اهل 
آثار و دستاوردهای آن انجام شده، 
تبیین  جهاد  به  و  کرده  روایتگری 

می پردازند.

مطهر  حرم  موزه  اداره  رئیس 
اشاره  با  )س(  معصومه  حضرت 
مقاطع  از  گروه ها  بیشتر  اینکه  به 
دوم  و  اول  متوسطه  تحصیلی 
چهار  حدود  مجموع  در  و  بوده اند 
قالب  در  قمی  آموز  دانش  هزار 
بازدید  فاطمی  موزه  از  طرح  این 
همچنین  کرد:  اظهار  کرده اند، 
حدود ۱۰ گروه هم از دانشگاه ها، 

موسسات و مدارس خارج از قم در 
این مدت در قالب طرح »در مکتب 
فاطمی  موزه  از  ساز«  تمدن  بانوی 

کرده اند. بازدید 
با  مشکاتی  االسالم  حجت 
مکتب  »در  طرح  اینکه  به  اشاره 
بانوی تمدن ساز« از ایام معصومیه 
امسال شروع شده و تا دهه کرامت 
در  افزود:  دارد،  ادامه  بعد  سال 

کرامت  نسیم  مسابقه  طرح  این 
بازدید  برای  حضوری  صورت  به 
می شود  اجرا  موزه  در  کنندگان 
از  سازی  کلیپ  مسابقه  و  پویش  و 
مربیان،  برای  نیز  گروهی  بازدید 
گروه های  مسئوالن  و  معلمان 
بازدید کننده از موزه فاطمی از ۲۲ 
آبان آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ادامه 

► داشت.    خواهد 
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پروژه گازرسانی به شهرک های 
شکوهیه و محمودآباد فراتر از 

برنامه زمانبدی 

مسئول پروژه ها و اعتبارات شرکت گاز استان قم با بیان این که تعامل 
و  هماهنگی  باعث  قم  گاز  شرکت  با  استان  دستگاه های  دیگر  خوب 
شده  محمودآباد  و  شکوهیه  صنعتی  شهرک های  به  گازرسانی  تسریع 
است؛ خاطرنشان کرد: هم اکنون پروژه گازرسانی به این شهرک ها با 

برنامه  زمانبندی شده است. از  67 درصد پیشرفت، فراتر 
قم  استان  گاز  شرکت  اعتبارات  و  پروژه ها  مسئول  سلطانی  علی 
استان  گاز  شرکت  پروژه های  وضعیت  پیرامون  قم نا،  با  گفتگو  در 
جهت  ویژه ای  اهتمام  قم  استان  گاز  شرکت  داشت:  اظهار  قم 
در  و  دارد  خود  ساخت  حال  در  پروژه های  از  موقع  به  بهره برداری 
پروژه ها  سرمایه ای  اعتبارات  تامین  و  کنترل  جلسات  راستا  همین 
روسای  استان،  گاز  مدیرعامل  حضور  با  هفتگی  و  منظم  صورت  به 

می شود. تشکیل  شرکت  پیمانکاران  و  واحدها 
برای  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار  دو  از  بیش  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
انتظار  کرد:  تصریح  جاری،  سال  در  استان  گازرسانی  پروژه های 
پیش  از  غنی تر  استان  انرژی  سبد  اعتبار،  این  جذب  با  که  می رود 
گردد. مرتفع  سریع تر  هرچه  پروژه ها  این  روی  پیش  مشکالت  و  شود 
دیگر  با  قم  استان  گاز  شرکت  جلسات  برگزاری  از  سلطانی 
خبر  گاز  انتقال  مسیر  اراضی  تملک  برای  جهت  استان  دستگاه های 
تعامل خوب دیگر دستگاه های استان  باره اضافه کرد:  این  و در  داد 
شهرک های  به  گازرسانی  تسریع  و  هماهنگی  باعث  قم  گاز  شرکت  با 
هم اکنون  که  طوری  به  است؛  شده  محمودآباد  و  شکوهیه  صنعتی 
پروژه گازرسانی به این شهرک ها با 67 درصد پیشرفت، فراتر از برنامه  

است. شده  زمانبندی 
سی جی اس  به  گازرسانی  پروژه های  به  اشاره  با  همچنین  وی 
قدیم  و جاده  الغدیر  پردیسان، شهرک های صنعتی  )C.G.S( شهرک 
به  جاری  سال  ابتدای  از  پروژه ها  این  اجرای  روند  گفت:  قم-کاشان 
و  جدید  مدیریت  همت  به  که  بود  شده  متوقف  ارزی  نوسانات  دلیل 
تالش دیگر دست اندرکاران شرکت گاز استان، عملیات اجرایی آن از 

است. شده  گرفته  سر  از  مجددا  ماه  شهریور 
میدان  امداد  پست  ساختمان  پروژه  موانع  رفع  و  تسریع  سلطانی 
گاز  شرکت  اقدامات  دیگر  از  را  درصدی   85 پیشرفت  با  جانبازان 
هدف  با  پروژه  این  کرد:  خاطرنشان  باره  این  در  و  توصیف  قم  استان 
امدادرسانی به موقع شرکت گاز در سطح شهر قم در حال ساخت است 

برسد. بهره برداری  به  جاری  سال  پایان  تا  پروژه  این  می رود  امید  و 

اعزام سه کاراته کا و یک مربی 
از قم به رقابت های جایزه بزرگ 

مسکو 
رئیس هیئت کاراته استان قم از اعزام سه کاراته کا و یک مربی از این 

استان به مسابقات جایزه بزرگ مسکو خبر داد.
بین  مسابقات  در  قم  از  نماینده   ۴ داشت:  اظهار  بیرانوند  مهدی 
با عنوان جایزه بزرگ مسکو در روسیه شامل سه کاراته  المللی کاراته 

اند. یافته  حضور  قم  استان  از  کاراته  مربی  یک  و  کا 
کاراته  المللی  بین  رقابت های  افزود:  قم  استان  کاراته  هیئت  رئیس 
 ۶۰۰ با حضور  آذرماه  الی ششم  از سوم  بزرگ مسکو  با عنوان جایزه 

شد. خواهد  برگزار  مسکو  در  کشور   ۱۶ از  کا  کاراته 
وی ادامه داد: از ایران نیز ۲۵ ورزشکار برای حضور در این رقابت ها 
و  نعمتی  مرتضی  زاده،  امیر مهدی  بین  این  در  که  اند  کرده  نام  ثبت 
با هدایت علیرضا کتیرایی مربی  کاراته کای قمی  نعمتی سه  محمود 

تاتامی خواهند رفت. به روی  کاراته قم 
وی گفت: این مسابقات در رده سنی بزرگساالن طی سه روز پیگیری 
پنجم  شنبه  امروز  عصر  قم  استان  نمایندگان  برنامه  طبق  و  می شود 

رفت. تاتامی خواهند  بروی  آذر 
بیرانوند افزود: در کومیته وزن ۶۷- امیر مهدی زاده و مرتضی نعمتی 

در مسکو به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
این  در  قم  نماینده  دیگر  داد:  ادامه  قم  استان  کاراته  هیئت  رئیس 
است  نعمتی  محمود  کیلوگرم   ۸۴ مثبت  وزن  کومیته  در  نیز  رقابت ها 

کرد. خواهد  مصاف  حریفانش  با  که 

خبر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
پالک شماره ۱۹۵۶/۴۵۹/۱۵۳۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم )نیروگاه 
۲۴ متری شاهد غربی نبش کوچه ۲۰ پالک ۱( که بنام احمد نوبهاری  فرزند 
عدم  علت  به  که  باشد  می  ثبت  جریان  در  حاضر  حال  در  میباشد  معصوم 
گهی و روز تحدید  رعایت ماده ۶۷ آئین نامه قانون ثبت )عدم رعایت فواصل آ
حدود(  تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز 
نمی توان عمل نمود لذا بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده ۲/۲۰۱۳۸۶۰ 
شنبه  سه  روز  در  مذکور  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید   ۱۴۰۱/۰۸/۲۸  –
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰ صبح در محل وقوع ملک 
نماینده  ویا  وکیل  یا  و مجاورین  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  انجام می گردد 
حضور  مذکور  محل  در  گهی  آ در  مقرر  و ساعت  روز  در  که  رساند  می  قانونی 
تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  اعتراض  قانونی  مهلت  رسانند  بهم 
 ۲۰ ماده  طبق  ومجاورین  مالکین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت 
واحده  ماده  تبصره  طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون 
۷۳/۲/۲۵ معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  بایست  می 

 )۱۵۹۱۳ الف  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره 
گهی : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ تاریخ انتشار آ

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 

یک کارشناس اقتصادی گفت: احتمال      ◄
گرفتار  کوتاه مدت  یا  میان مدت  در  ما  این که 
ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت 
همین  به  و  کند  حرکت  فرمان  دست  همین  با 
احتمال  بلندمدت  در  کند،  اداره  را  کشور  شکل 

دارد. وجود  شویم،  ابرتورم  گرفتار  این که 
مریم فکری: ابرتورم در راه است و آیا اقتصاد 
این  دارد؟  قرار  ابرتورمی  موقعیت  در  امروز 
سوالی است که در نگاهی به شاخص های کالن 
است.  مردم  از  بسیاری  سوال  محل  اقتصادی، 
که  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  گزارش  آخرین 
و  هزار   ۵ به  امسال  مهرماه  در  نقدینگی  حجم 
به  نسبت  که  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۶۷۶
را  درصدی   ۳۴.۱۷.۵ رشد  گذشته  سال  پایان 
نشان می دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان 
تومان  میلیارد  به ۷۱۲ هزار  مهرماه سال ۱۴۰۱ 
رشدی   ،۱۴۰۰ سال  پایان  به  نسبت  که  رسیده 
به  آمار  معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همین 
اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نشان 
بود. خواهد  بلندمدت  در  جدید  تورمی  موج  از 

چقدر  را  تورم  نرخ  بلندمدت  در  نقدینگی 
می برد؟ باال 

هیئت  عضو  ندری،  کامران  رابطه،  همین  در 
با  گفتگو  صادق)ع(در  امام  دانشگاه  علمی 
خبرآنالین با اشاره به اثر متغیر نقدینگی روی نرخ 
تورم، می گوید: رشد نقدینگی یک عامل کلیدی 
در ایجاد تورم است، اما به این معنا نیست که اگر 
داشتیم،  نقدینگی  رشد  درصد   ۱.۵ مهرماه  در 

بگذارد. تاثیر  تورم  نرخ  روی  بخواهد  بالفاصله 
وی می افزاید: رابطه بین نقدینگی و تورم، یک 
نرخ  بلندمدت  در  یعنی  است.  بلندمدت  رابطه 
تورم نمی تواند کمتر از نرخ رشد نقدینگی باشد. 
یک  بلندمدت  در  نقدینگی  رشد  نرخ  بنابراین 

است. کلیدی  عامل 
می کند:  عنوان  اقتصادی  کارشناس  این 
اثر  تورم  روی  متعددی  عوامل  کوتاه مدت  در 
قابل  نیز  عوامل  این  از  خیلی  و  می گذارند 
تصمیم  دولت  مثال،  برای  نیستند.  پیش بینی 
و  دهد  تغییر  را  انرژی  حامل های  قیمت  بگیرد 
تصمیم  این  دولت  نمی دانیم  ما  کند.  اصالح 
بگیرد  را  تصمیم  این  اگر  اما  خیر،  یا  می گیرد  را 
که قیمت را تغییر دهد، می تواند روی تورم تاثیر 

باشد. داشته  کوتاه مدت  در  معناداری 
که  زمانی  عبارتی،  به  می کند:  تصریح  ندری 
دولت تصمیم می گیرد، ما اثر آن را روی قیمت ها 

با یک فاصله خیلی اندکی مشاهده می کنیم.
وی همچنین با اشاره به توافق احتمالی بین 

ایران و غرب در رابطه با برنامه هسته ای، متذکر 
یا  اتفاق هم می افتد  این  نمی دانیم  ما  می شود: 
خیر، اما اگر این اتفاق بیفتد، در کوتاه مدت روی 

تاثیر می گذارد. نرخ تورم 
در  می کند:  تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
هست  زیادی  خیلی  تصادفی  عوامل  کوتاه مدت 
دارد  امکان  و  می گذارد  تاثیر  تورم  نرخ  روی  که 
تورم  نرخ  افزایش  باعث  و  باشد  مثبت  تاثیر  این 
داشته  منفی  تاثیر  است  ممکن  همچنین  شود. 
این عوامل در  را کاهشی کند.  تورم  نرخ  و  باشد 
کل قابل پیش بینی نیستند و این که به چه شکل 

می کنند. بروز 
به  نقدینگی  رشد  نرخ  این که  بیان  با  ندری 
و  کلیدی  عامل  یک  بلندمدت  در  قطع  طور 
تعیین کننده روی نرخ تورم است، می گوید: اگر 
دولت نتواند نرخ رشد نقدینگی را کنترل و مهار 
تورمی  بلندمدت  در  که  معناست  این  به  کند، 
برابر با میانگین نقدینگی در طی سال را خواهیم 

داشت.
چرا مردم کاهش تورم را حس نمی کنند؟

با آمار  این اقتصاددان در عین حال در رابطه 
مرکز آمار ایران در رابطه با کاهش ۰.۹ درصد نرخ 
تورم ماهانه و نقطه به نقطه و رسیدن این نرخ به 
مردم  آنچه  با  چرا  آمار  این  این که  و  درصد   ۲.۱
نرخ  می گوید:  است،  متفاوت  می بینند،  بازار  از 
ایران اعالم می شود،  آمار  تورمی که توسط مرکز 
افزایش قیمت یک سبدی از کاالهاست که الزاما 
کاالیی  سبد  یعنی  نمی کنیم.  مصرف  را  آن  ما 
شما  که  کاالیی  سبد  یا  می کنم  مصرف  من  که 
آمار در  یا سبد کاالیی که مرکز  مصرف می کنید 
هر  اساس،  این  بر  است.  متفاوت  می گیرد،  نظر 

تورم داریم. نرخ  از  از ماها درک متفاوتی  کدام 
سبد  به  بستگی  مردم  حس  می افزاید:  ندری 
به  می کنند.  مصرف  ماه  آن  در  که  دارد  کاالیی 
همین خاطر، تورم را متفاوت از آن چیزی حس 

می کند. اندازه گیری  آمار  مرکز  که  می کنند 
واقع  در  ایران  آمار  مرکز  می کند:  تصریح  وی 
یک سبدی را اندازه گیری می کند که در آن بیش 
از ۴۰۰ قلم کاال وجود دارد که ممکن است ما آنها 

را مصرف نکنیم.
این کارشناس درباره شفافیت آمارهای تورمی 
عنوان می کند: ما اگر روی تورم خوراکی ها تمرکز 
کنیم، مشاهده می کنیم که این تورم از تورم کل 
آن سبد بیشتر باشد. این ها مشکالت اندازه گیری 
است، یعنی اگر این که نرخ تورم دقیقا آن چیزی 
امر  را نشان نمی دهد، یک  که ما حس می کنیم 
در  که  است  مشکالتی  از  ناشی  و  است  طبیعی 

تحلیل های  ولی  داریم.  اندازه گیری  با  رابطه 
مرکز  که  می شود  انجام  نرخی  برپایه  اقتصادی 

می کند. اعالم  آمار 
ماهانه  تورم  نرخ  درباره  حال  عین  در  ندری 
متذکر می شود: درست است که نرخ تورم نقطه 
به نقطه کاهش ۰.۹ درصدی داشته، اما باز هم 
تورم  نرخ  که  می دهد  نشان  درصدی   ۲.۱ نرخ 
در اقتصاد ما یک عدد خیلی باالیی است. ۲.۱ 
درصد ماهانه ما شاهد در برخی از کشورها شاید 
درصد   ۲.۱ بنابراین  باشد.  ساالنه شان  تورم  نرخ 
نرخ تورم ماهانه در واقع رقم خیلی بزرگی است و 
نشان دهنده این است که کل اقتصاد با یک تورم 

است. مواجه  مالحظه ای  قابل 
ابرتورم در راه است؟

پرسش  این  به  پاسخ  در  اقتصاددان  این 
خواهد  روبه رو  ابرتورم  با  ایران  اقتصاد  آیا  که 
همین  اگر  دارد.  تعریف  ابرتورم  می گوید:  شد؟ 
تورم  مثل  کردیم  اشاره  آن  به  که  شاخص هایی 
افزایش  درصد   ۵۰ از  بیشتر  ماه  در  اگر  ماهانه، 

داشت. خواهیم  ابرتورم  کند،  پیدا 
خیلی  درصد   ۵۰ عدد  تا  ما  می افزاید:  ندری 
که  ماهانه ای  تورم  نرخ  باالترین  داریم.  فاصله 
امسال داشتیم، مربوط به خردادماه بود که البته 
اقتصاد  تاریخ  کل  در  ماهانه  تورم  نرخ  باالترین 

بود. درصد   ۱۱.۵ به  نزدیک  که  بود  کشور 
احتمال  اساس،  این  بر  می کند:  عنوان  وی 
گرفتار  کوتاه مدت  یا  میان مدت  در  ما  این که 
ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت 
همین  به  و  کند  حرکت  فرمان  دست  همین  با 
احتمال  بلندمدت  در  کند،  اداره  را  کشور  شکل 

دارد. وجود  شویم،  ابرتورم  گرفتار  این که 
در  می کند:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این 
یک کالم باید بگوییم این شیوه حکمرانی که در 
انتخاب  نحوه  مثل  می شود،  اعمال  ما  اقتصاد 
مالی  و  پولی  نهادهای  مدیریت  شیوه  و  مدیران 

نیست. آسانی  و  ساده  کار  که  کند  تغییر  باید 
ما  اقتصاد  در  می شود:  متذکر  ندری 
انجام  درستی  به  مالی  و  پولی  سیاست گذاری 
نمی شود و مدیران حوزه پولی و بانکی به درستی 
انتخاب نمی شوند. البته نه فقط در حوزه پولی و 
بانکی، بلکه در کل اقتصاد با این چالش مواجه 
دارند،  بیشتری  اهلیت  که  کسانی  که  هستیم 
ایزوله شدند و خارج از گود قرار گرفتند و آن هایی 
که اهلیت کمتری دارند، امور مملکت را به دست 
گرفتند. نتیجه همه این ها چیزی شده است که 
تغییر  باید  حکمرانی  نوع  می کنیم.  مشاهده  ما 

► پیدا کند.  

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹1۲76۲5۹۸7   

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(: 

اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند، 
آرین منش پاسخ داد:گرفتار ابرتورم می شویم

چگونه خشم سیاسی به عصیان 
سیاسی تبدیل می شود؟

به  آن  سوی  هر  که  هستیم  مواجه  جهانی  با  امروزی  دنیای  در 
آن  در  که  جهانی  شود.  می  ختم  ها  افزار  نرم  پیشرفت  و  تکنولوژی 
؛  آید  می  چشم  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش  نسلی  بین  شکاف  بحث 
و  پیشین خود عملکرد ها  به دهه  از دهه ها نسبت  چرا که هر دوران 
اتفاقات متفاوت تری را پشت سر گذاشته است. در این بین جوانانی 
و  نیستند  قیاس  قابل  خود  پیشین  دهه های  به  نسبت  که  هستند 
فضای  از  که  عواملی  مورد  این  در  هستند.  مجازی  فضای  بزرگ شده 
مجازی بر فرد تاثیر می گذارد بسیار فراتر و بیشتر از مواردی است که 

می گیرد. یاد  یا  کرده  تجربه  خانواده  در  فرد 
جواد آرین منش، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتگو با »خبرسراسری« 
ترس  احساس  یک  »خشم  گفت:  کنونی  نسل  مطالبات  تحلیل  در 
یک  به  شود،  می  خارج  خود  کنترل  از  وقتی  که  است  انسان  درون 
و  علل  می تواند  خشونت  این  می دهد.  شکل  تغییر  مخرب  رفتار 
است  ممکن  فرد  این  در  که  باشد  داشته  نیز  بیرونی  یا  درونی  عوامل 
او تحمیل کرده است و همچنین مسائل  بر  اثر شرایطی که محیط  بر 
روحی  بحران  از  نوعی  دچار  را  او   ، زوایا  این  در  متعدد  مشکالت  و 
مانند  عواملی  کند.  پیدا  تجلی  خشم  صورت  به  واکنشش  که  کند 
فرهنگی،  اجتماعی،  مشکالت  و  محدودیت ها  سیاسی،  فشار  فقر، 
وجود  به  باعث  تا  اند  داده  هم  دست  به  دست  که  امنیتی  و  سیاسی 
آمدن خشم در جوانان ما شود. فقر، فساد، تبعیض و... از جمله این 
امکان طرح  و  اگر شرایط مذاکره  باشیم  نظر داشته  و در  موارد است 

می شود«. تبدیل  عصیان  به  امروزی  خشم  نشود  فراهم  مسئله 
مهم  اخیر  سال   ۱۰ در  که  نسلی  شکاف  بحث  »در  داد:  ادامه  او 
شده،  ما  جوانان  ذهن  و  فکر  در  مجازی  فضای  شدن  حاکم  آن  ترین 
را درک کنند  آن  نمی توانند  بزرگساالن  امروزه  ایجاد کرد که  تحوالتی 
جهانی  امروز؛  جوانان  زبان  تا  هستند  خودشان  دوران  موضع  به  و 
بنابراین   .۵0 دهه  حتی  یا  و   ۴۰  ،  ۳۰ های  دهه  نسل  از  متفاوت 
مفاهمه و گفتگو به درستی صورت نمی گیرد و باعث ایجاد یک نوعی 
افرادی که  و نسل گذشته شده است. پس  امروز  بین نسل  از شکاف 
و  خواسته ها  آیده آل ها،  می کنند  زندگی  متفاوت  جهان  دو  این  در 
به  هم  موضوع  همین  و  است  متفاوت  کامال  یکدیگر  با  تمایالتشان 

است«. کرده  حاکم  را  عصیانگری  از  نوعی  من  نظر 
هم  مسائل  این  از  »پیش  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
نا  و  آینده  از  روشن  اندازه  چشم  فقدان  بیکاری،  مانند  مشکالتی 
امیدی و مسائلی از این دست ، بر جوانان امروز ما چیره شد که بیشتر 
باعث ایجاد این شکاف و اختالف ها شد ، به طوری که احساس می 
باعث  و  نیست  مطالباتشان  پاسخگوی  اسالمی   نظام جمهوری  کنند 
را  اسالمی  جمهوری  از  عبور  آن  ادامه  در  که  شده  رادیکالی  تفکری 
پس  سود.  می  دیده  جامعه  در  موارد  این  واقع  در  و  دهند  می  شعار 
پیشین  نسل  با  تفکراتشان  جوانان   ، ها  دوران  همه  در  کل  طور  به 
که یک  افتاده  اخیر  در سال های  که  اتفاقی  اما  است.  بوده  متفاوت 
مورد حاکمیت مطلق فضای مجازی و بعد وقفه ای دوساله که توسط 
دانش  که  طوری  به  شد  مجازی  ارتباط  به  منجر   ، شد  ایجاد  کرونا 
تا ارتباط  آموزان و دانشجویان ما به طور کل در فضای مجازی بودند 
به  یا  ها  پلتفرم  و  افزارها  نرم  پیشرفت  سرعت  که  همچنان  رو.  در  رو 
پس  نیست.  اندیشه  از  دور  هم  مجازی  فضای  جدید  شرایط  اصالح 
های  نسل  به  نسبت   ، تمایالت  و  تفکرات  و  ها  اندیشه  بین  تفاوت 
شکاف  این  شدن  تر  عمیق  به  منجر  که  یافت  تر  شدید  میلی  گذشته 
میان  مفاهمه  که  است  شده  نحوی  به  شرایط  حتی   ، شد  نسلی  بین 

می گیرد«. صورت  سختی  به  فرزند  و  مادر  فرزند،  و  پدر 
کرد:  اظهار  جامعه  در  موجود  مشکالت  انباشت  درباره  منش  آرین 
از مطالبات حل  انباشتی  با جامعه ای مواجه هستیم که  ما  »امروزه، 
تورم  و  طبقاتی  فاصله  تبعیض،  فساد،  فقر،  دارد.  وجود  آن  در  نشده 
از  برانگیخته  را  نارضایتی همه خانوارها  لجام  گسیخته وحشتناک که 
 ۸۳  ، آن  طبق  که  دیدم  نظرسنجی  یک  است. من  این دست مسائل 
نتیجه  در  هستند؛  ناراضی  کشور  در  موجود  شرایط  از  مردم  درصد 
دولت  اگرچه  است.  حاکم  کشور  عمومی  فضای  بر  ها  نارضایتی  این 
باشد  نیاز ها  این  تمام  پاسخگوی  تواند  از مطالبات نمی  این حجم  با 
مردم  مشکالت  و  مطالبات  بحث  در  بندی  اولویت  یک  بایستی  ولی 
 ، از مشکالت  را حداقل صرف بخشی  توانایی خودش  و  بدهد  انجام 
برهه سفره مردم  این  از مشکل عمده مردم است مبذول کند. در  که 
بسیار کوچک شده و معیشتشان به مخاطره افتاده است به طوری که 
طبقه  ریزش شدید  از طرفی  و  میگذرد  به سختی  مردم  عادی  زندگی 
متوسط به سمت طبقه فقیر اتفاق افتاده است ، یعنی حداقل ۲۳ تا 

گرفتند«. قرار  فقر  خط  زیر  نفر  میلیون   ۲۴
بندی  اولویت  یک  انجام  »اگر  گفت:  راهکارهایی  ارائه  با  پایان  در  او 
فضا  طرفی  از  و  بشود  حل  مردم  مشکالت  از  بخشی  و  بگیرد  صورت 
تهدید، دستگیری، خشونت  به جای فضای فشار،  در عرصه سیاسی 
نهاد  تقویت  طریق  از  مسئله  این  شود.  حاکم  گفت وگو  فضای  و... 
بها  اصل  در  یعنی   ، است  میسر  سیاسی  احزاب  مدنی  و  میانی  های 
سیاسی  فرهنگی،  صنفی،  های  کانون  تشکل ها،  اصناف،  به  دادن 
مردم  میان  شوند  ای  واسطه  و  باشند  فعال  وقتی   ، ها  این  امثال  و 
جوانان  خصوصا  گوناگون  اقشار  مطالبات  نهایت  در  که  حاکمیت  و 
می  حوزه  این  در  راهکار  یک  عنوان  به   ، گیرد  قرار  شناسایی  مورد 
که  کنند  می  احساس  ما  جوانان  امروز  چون  کرد.  عملی  را  آن  توان 
اعالم  برای  بنابراین  پس  شود  نمی  ها  آن  به  توجهی  و  شده  حذف 
در  و  گاهی  که   ، دهند  انجام  حرکاتی  بایستی  خودشان  موجودیت 

شود«. می  خشونت  فوران  به  منجر  حرکات  این  مواردی 

خبـر

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده کالسه 0100291الف3
از  به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۵۱۰۹۰۰۴۵۹مورخ ۱۳۸۹/۵/۲ صادره 
آقای  علیه  محکوم  قم  شهرستان  دادگستری  جزائی  عمومی  دادگاه   ۱۰۹ شعبه 
حبیب اله عبادی محکوم به استرداد مالی که تحصیل کرده )ارزش روز قیمت زمین 
مورد شکایت در حق آقای محمود خورشیدی( گردیده است ، جهت اجرای حکم 
پالک ثبتی ۱۰ فرعی از ۱۸۱۱ اصلی واقع در بخش ۲ قم به نشانی : قم ، نیروگاه ، 
خیابان رسول دادخواه ، کوچه شماره ۵ )کوچه شهیدان رضایی( پالک ۱ متعلق به 
آقای حبیب اله عبادی زرنقی ، توقیف و بوسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : مشخصات و عرصه ملک 
)مطابق مندرجات تصویر نامه داره ثبت اسناد و امالک منطقه دو موجود در پرونده 
مزایده(: ملک معرفی شده با پالک ثبتی ۱۰ فرعی از ۱۸۱۱ اصلی مفروز و مجزی 
شده از یک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو ثبت قم بنام آقای حبیب اله 
عبادی زرنقی فرزند خیر اله با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ به عنوان مالک ششدانگ 
کرده  خریداری  خاقانی  الملوک  خیر  وراث  از  قطعی   : سهم  متن  اعیان  و  عرصه 
است و با شماره مستند مالکیت ۷۰۹۸۶ تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۱۵ قم ثبت گردیده است. محدودیت: یک مورد بازداشت دائم به 
موجب دستور شماره ۱۴۰۱۰۲۹۹۰۰۰۳۸۷۳۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ صادره از 
شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم به نفع 
برای  انقالب شهرستان قم  و  شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی 
مالکیت حبیب اله عبادی زرنقی بازداشت می باشد. مساحت عرصه ملک مطابق 
 : ملک  اعیانی  اجمالی  مشخصات  است.  ۲۲۵مترمربع  حدود  شهرداری  مارک 
ساختمان مورد بازدید به صورت جنوبی ساز با کد نوسازی ۷-۶۷-۲۰۱-۲ در سه 
 ۴۵۰ حدود  احداثی  اعیانی  با  فوقانی  و  همکف   ، زیرزمین  طبقات  شامل  طبقه 
مترمربع با دیوار های باربر و ستون های فلزی و سقف طاق ضربی و تیرآهن می 
باشد. طبقات دارای سالن پذیرایی ، آشپزخانه ، دو اتاق خواب ، حمام و سرویس 
بهداشتی می باشد. پوشش کف طبقات موزاییک فرش ، پوشش دیوار های طبقه 
زیرزمین تا حدود ۸۰ درصد متر سنگ و بقیه آن به همراه سقف سفید کاری و رنگ 
است. پوشش دیوار های طبقات همکف و فوقانی قرنیز سنگی و کاغذ دیواری و 
سقف آن ها سفید کاری است. آشپزخانه طبقات همکف و فوقانی مجهز به کابینت 
mdf است. نمای ساختمان و نمای  از نوع فلزی و طبقه زیرزمین دارای کابینت 
سمت حیاط سنگ است. پوشش کف حیاط موزاییک فرش و دیوار های آن سنگ 

است. دسترسی به حیاط از طبقات همکف و زیرزمین امکان پذیر است. دسترسی 
به طبقات از طریق یک دستگاه سرویس پله امکان پذیر است. درب ورودی نفر رو 
به ساختمان و درب پارکینگ از نوع فلزی است. پوشش نهایی پشت بام ایزوگام 
است یک چشمه سرویس بهداشتی در حیاط است. سیستم سرمایش ساختمان 
پنکه سقفی ، کولر آبی و کولر گازی اسپیلت و سیستم گرمایش آن بخاری گازی 
است. ساختمان دارای یک واحد پارکینگ است. ساختمان دارای سه انشعاب برق 
تک فاز ، یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز است. شایان ذکر است در حال حاضر 
طبقه همکف ملک در اختیار آقای حبیب اله عبادی زرنقی و طبقات زیرزمین و 
فوقانی در اختیار فرزندان مشارالیه )آقای احمد عبادی و آقای محبوب عبادی( 
ارزش  از  اعم  موصوف  مسکونی  ملک  ششدانگ  پایه  ارزش   : ارزیابی  باشد.  می 
 ، پارکینگ   ، سرپله  ارزش   ، منضمات  و  ملحقات  کافه  با  اعیانی  ارزش   ، عرصه 
حیاط سازی ، سرویس بهداشتی واقع در حیاط و انشعابات آن با عنایت به موارد 
 ، دسترسی  شوارع   ، محلی  موقعیت   ، موجود  شرایط   ، الذکر  فوق  مشخصات  و 
کاربری مسکونی ، ابعاد و مساحت عرصه ، کیفیت و کمیت بنای احداثی ، قدمت 
ساختمان و سایر عوامل موثر و بدون در نظر گرفتن هر گونه عقب نشینی و دیون 
و تعهدات و بدهی به شهرداری ، دارایی و بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی 
در حال حاضر قیمت پایه ملک مورد نظر توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستری مبلغ ۴۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به حروف چهل و یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال ارزیابی و اعالم شده است. که مقرر گردیده ملک فوق الذکر در روز 
به آدرس : قم -  خیابان  یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح 
ساحلی – ساختمان دادگستری شهرستان قم )محاکم حقوقی( – طبقه زیرزمین – 
اتاق ۸ واحد مزایده کیفری ، از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد ، مزایده 
از قیمتی که توسط کارشناس تعیین شده شروع و به شخصی که باالترین مبلغ 
مزایده  برنده  از  المجلس  فی  و  نقدا  را  آن  درصد  ده  و  فروخته  نماید  پیشنهاد  را 
اخذ و الباقی را بایستی حداکثر ظرف یک ماه پس از برگزاری مزایده به صندوق 
دادگستری تودیع و قبض سپرده یا اصل سند واریزی آنرا تسلیم نماید در غیر این 
صورت کل مبلغ ده درصد دریافتی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده مطابق مقررات تجدید می گردد ضمنا طالبین می توانند در مدت 

پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی اجرا از محل ملک بازدید نمایند. 
دادیار ناظر زندان دادسرای قم – بنیامین محمدی
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وضعیت بارشی کشور تا 
اردیبهشت 1۴۰۲ چگونه خواهد 

بود؟

 بررسی وضعیت بارشی حوضه های آبریز کشور از نیمه آذرماه امسال تا 
نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بیانگر آن است که بارش ها از کمتر از نرمال 

تا نرمال رخ خواهد داد.
آن  بارش های  وضعیت  که  است  خشک  پاییز  سومین  امسال  پاییز 
دغدغه  با  را  آب  تأمین  امر  همین  و  نمی شود  ارزیابی  مناسب  چندان 

است. ساخته  همراه 
پیش بینی بارش کشور از هفته دوم آذر تا هفته اول دی نشان می دهد 
بارش  دوره  این  ابتدایی  هفته  دو  در  کشور  جنوب  و  شرقی  نیمه  در 
کمتر از نرمال بوده، اما در هفته پایانی آذر و هفته آغازین دی ماه در 

بود. خواهد  نرمال  محدوده 
سواحل  غرب  و  مرکز  به ویژه  کشور  مناطق  سایر  در  بارش ها  همچنین 

بود. نرمال خواهد  از  بیشتر  و شمال غرب کشور  خزر 
بهمن  نیمه  تا  دی  نیمه  در  کشور  بارش  میانگین  گزارش،  این  برپایه 
در محدوده نرمال تا بیش از آن پیش بینی می شود و انتظار می رود در 
استان های واقع در جنوب غرب، شمال خلیج فارس و دو سوی مناطق 
واقع در مرکز و غرب البرز و اردبیل بیش از نرمال و در سایر مناطق در 

باشد. نرمال  محدوده 
مناطقی  در  نرمال  از  بیشتر  انباشته  بارش  وقوع  احتمال  درعین حال 
جنوبی  نیمه  هرمزگان،  استان  در  درصد   ۶۵ از  بیش  خزر  سواحل  از 
سیستان و بلوچستان و نوار جنوبی کرمان کمتر از ۳۵ درصد و در سایر 

تا ۶۵ درصد است. مناطق بین ۳۵ 
در  اسفند  نیمه  تا  بهمن  نیمه  در  کشور  بارش  میانگین  می رود  انتظار 
تا بیشتر از آن باشد. همچنین بارش ها در استان های  محدوده نرمال 
همسایه زاگرس مرکزی و شمال خلیج فارس بیشتر از نرمال و در سایر 

می شود. پیش بینی  نرمال  محدوده  در  مناطق 
احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال در استان هرمزگان، نیمه 
جنوبی سیستان و بلوچستان، نوار جنوبی کرمان و بخش محدودی از 
استان خراسان جنوبی کمتر از ۳۵ درصد و در سایر مناطق کشور بین 

۳۵ تا ۶۵ درصد است.
وضعیت بارش در نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۲ در اغلب مناطق 
و  مرکزی  زاگرس  غرب،  جنوب  در  و  است  نرمال  محدوده  در  کشور 

دارد. نرمال  از  بیش  به  گرایش  کشور  غرب  از  مناطقی 
در استان های واقع در نوار جنوبی و جنوب شرق و مناطق محدودی از 
 ۳۵ از  نرمال، کمتر  از  بیشتر  انباشته  بارش  وقوع  احتمال  مرکز کشور 

درصد و در سایر مناطق بین ۳۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود.
در نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ وضعیت بارش ها در اغلب 
مناطق کشور در محدوده نرمال و در دو سوی کوه های البرز و بخشی 

از شمال شرق گرایش به بیشتر از نرمال دارد.
احتمال وقوع بارش بیش از نرمال در نیمه جنوبی کشور کمتر از ۳۵ 

درصد و در سایر مناطق بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است.

بارش باران در این نقاط مختلف کشور 
کاهش دما تا ۸ درجه در برخی 

استان ها
از  هوا  وضع  مخاطرات  بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
کاهش  و  برق  و  رعد  و  رگبار  کشور،  نقاط  برخی  در  باران  رگبار  وقوع 

داد. خبر  نقاط  دربرخی  درجه ای   ۸ تا   ۶ دمای 
 ۶( یکشنبه  کرد:  اظهار  کشور  جوی  شرایط  درباره  ضیاییان  صادق 
البرز  و  قزوین  همدان،  کرمانشاه،  استان های  و  غرب  شمال  در  آذر( 
خراسان  گلستان  مازندران،  گیالن،  اردبیل،  شرق  در  ظهر  از  بعد  و 
باد  وزش  گاهی  برق  و  رعد  و  رگبار  رضوی  خراسان  شمال  و  شمالی 
نوار  در  و  است  مواج  نیز  خزر  دریای  روز  این  در  می دهد  رخ  شدید 

می دهد. رخ  دما  نسبی  کاهش  کشور  شمالی 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع  به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی 
دریای  سواحل  در  دما  نسبی  کاهش  و  بارش  آذر(  دوشنبه)۷  هوا، 
با  آذر(  سه شنبه)۸  و  داشت  خواهد  ادامه  شمالی  خراسان  و  خزر 
در  فقط  بارش  خزر  دریای  سواحل  غرب  به  شمالی  جریانات  تقویت 
با  ازظهر  بعد  ادامه خواهد داشت همچنین در  و گیالن  اردبیل  شرق 
ورود سامانه بارشی به غرب کشور در استان های خوزستان، لرستان، 
باران  بارش  غرب  شمال  مناطق  برخی  و  همدان  کرمانشاه،  ایالم، 

می شود. آغاز  باد  وزش  و  برق  و  رعد  گاهی 
سواحل  کل  در  اینکه  بر  عالوه  آذر(  چهارشنبه)۹  داد:  ادامه  وی 
دریای خزر بارش ادامه خواهد داشت و دریای خزر مواج است در کل 
نوار غربی کشور،غرب ،اصفهان، شمال غرب، فارس، شمال بوشهر و 
باران  بارش  و تهران  البرز  البرز واقع در قزوین،  در دامنه های جنوبی 

می شود. پیش بینی  برف  و 
ضیاییان ادامه داد: در شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز واقع در 
قزوین و البرز و مناطقی از غرب کشور بارش به صورت برف است و در 
شمال  کردستان،  غرب  شرقی،  آذربایجان  و  غربی  آذربایجان  جنوب 
بارش  مازندران  غرب  و  گیالن  و  اردبیل  مناطق  برخی  کرمانشاه، 

داشت. خواهد  شدت 
و  فارس  خلیج  مرکز  و  غرب  یکشنبه  ظهر  از  بعد  از  ضیاییان  گفته  به 
اواخر  از  همچنین  است،  مواج  فارس  خلیج  شمال  دوشنبه  روز  طی 
می شود. پیش بینی  مواج  خزر  دریای  چهارشنبه  روز  تا  یکشنبه  وقت 

نشست ادبی »یک فنجان شعر« در 
قم برگزار شد

با  »فرتاش«  ادبی  انجمن  همت  به  شعر«  فنجان  »یک  ادبی  نشست 
شد. برگزار  قم  در  ادبیات  به  عالقه مندان  از  جمعی  حضور 

همت  به  شعر«  فنجان  »یک  ادبی  نشست  بیست،  شهر  گزارش  به 
انجمن ادبی »فرتاش« با حضور محمد محمودآبادی شاعر و پژوهشگر 

شد. برگزار  قم  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  جوان 
در این نشست که با حضور عالقه مندان به شعر و ادبیات همراه بود، به 
ایرانی پرداخته  این شاعر  خوانش اشعار »رهی معیری« و سیر زندگی 
شد و نقش بزرگان ادبیات معاصر ایران نظیر مرحوم پرویز ناتل خانلری 

و استاد محمد معین در پاسداشت زبان فارسی بررسی شد.
ویژگی های  و  شرایط  تبیین  به  نشست  این  از  بخشی  در  محمودآبادی 
یک مصحح اشاره کرد و افزود: مصحح باید دانش چند وجهی داشته 
دانش  هم  باید  دارد  را  متون  تصحیح  قصد  که  کسی  یعنی  باشد. 
جغرافیایی داشته باشد هم تاریخ دان باشد، او باید مدت زمان طوالنی 

نیست. ساده ای  کار  متون  تصحیح  و  باشد  کرده  کار  این  وقف  را 
شعر  حوزه  در  ایران  ادبیات  پیشینه  اینکه  بر  تأکید  با  ادبی  فعال  این 
غنی است، تصریح کرد: در این شرایط باید مواظب آنچه به عنوان شعر 

باشیم. بازار می شود  وارد 
وی تأکید کرد: بسیاری از کتاب های شعری که امروز منتشر می شود، 
خودش  نام  به  را  کتابی  که  است  مسرور  هم  شاعر  و  ندارد  مخاطب 
جبران  و  جدی  آسیب  مسئله  این  که  حالی  در  است  کرده  منتشر 

می کند. وارد  فارسی  ادبیات  و  شعر  حوزه  به  را  ناپذیری 
محمودآبادی با انتقاد از سطحی نگری در حوزه شعر و ادبیات، گفت: 
فضای  کم حوصله  و  سهل پسند  مخاطبان  میل  مطابق  شعرها،  این 

می شود. سروده  مجازی 
توسط   ۱۴۰۰ سال  مهر  در  فرتاش  ادبی  انجمن  می شود  خاطرنشان 
جمعی از فعاالن حوزه کتاب در قم با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی 

به کار کرده است. آغاز  ادبیات  و 

کتاب »قسم به عشق؛ به نام تمام 
مادرها« در قم رونمایی می شود

عالمه  پژوهشکده  در  مادرها«  تمام  نام  به  عشق؛  به  »قسم  کتاب 
می شود. رونمایی  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  طباطبایی 

با حضور  نام تمام مادرها«  به  از کتاب »قسم به عشق؛  آیین رونمایی 
طباطبایی  عالمه  پژوهشکده  در  کرامت  بانوی  مقدس  آستان  تولیت 

می شود. برگزار  کرامت  بانوی  مطهر  حرم 
کوشش  به  که  است  مادرانه  اشعار  مجموعه  شامل  کتاب  این 
جمعی  و  جوشقانیان  عاطفه  ولدی،  عباسی  محسن  حجت االسالم 
آستان  به  وابسته  زائر  انتشارات  در  و  شده  آوری  جمع  هنرمندان  از 

است. رسیده  چاپ  به  فاطمی  مقدس 
ساعت  از  آذر   ۸ شنبه  سه  عشق  به  قسم  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
عالمه  پژوهشکده  مطهری  شهید  همایش های  سالن  در  صبح   ۱۰

می شود. برگزار  طباطبایی 

خبـر خبـر

مهمترین  گفت:  اسالمی  کشورهای  شناسی  جامعه  دبیرگروه       ◄
می کند،  متمایز  ها  نسل  دیگر  از  تعریف  در  را  »زد«  نسل  که  عاملی 
ویژگی  عامل،  یک  براساس  توان  نمی  اما  است  اینترنت  به  دسترسی 

داد. تعمیم  نسل  یک  به  را  هایی 
ادبیات  وارد  اخیر  سالهای  در  که  مفاهیمی  از  یکی   )Z( زد  نسل 
حتی  و  شناسان  مردم  شناسان،  جمعیت  شناسان،  جامعه  از  بسیاری 
اما  کار می برند،  به  را  این عبارت  نیز  و خیلی ها  روانشناسان شده است 
چه  و  هستند  کسانی  چه  زد  نسل  چیست؟  عبارت  این  از  منظور  واقعا 

می گویند؟ "زد"  نسل  افراد  این  به  چرا  دارند؟  خصوصیاتی 
بین  تقریبا  که  می شود  تلقی  افرادی  به  "نت"  نسل  یا  "زد"  نسل 
دهه  "زد"  نسل  ایران  در  شده اند،  متولد   ۲۰۱۰ تا   ۱۹۹۵ سال های 
ابتدای  همان  از  نسل  این  و  می شود  گفته  هم  نودی ها  و  هشتادی ها 
پیشرفت  توانستند  گشودند،  دنیا  روی  به  را  خود  چشمان  وقتی  کودکی 
به همین خاطر  ببینند و اصال  را  ابزارهای هوشمند دنیا  اینترنت و سایر 
البته  می شود،  گفته  دیجیتال  بومی های  یا  )اینترنت(  نت  نسل  آن ها  به 
خاصی  اسم  که  نیستند   ۲۰۱۰ تا   ۱۹۹۵ سال های  بین  افراد  فقط 

دارند. را  خودشان  خاص  اسم  هم  سال ها  سایر  متولدین  دارند، 
برخی از افراد و متخصصان به افراد نسل "زد" یک سری خصوصیات 
ابزارهای  از  زیاد  استفاده  آنها،  ویژگی  ولی شاخص ترین  نسبت می دهد 
دیجیتال و هوشمند است، این نسل از همان کودکی توانستند از مزیت 
حالی  در  این  ببرندو  را  استفاده  نهایت  آن  از  و  شوند  بهره مند  اینترنت 
افراد  برای  البته  نداشت،  وجود  نسل ها  سایر  برای  مزیت  این  که  است 
آنها  مثال  عنوان  به  می شود،  بیان  هم  دیگری  خصوصیات  نسل  این 
را  آن ها  هم  گاهی  و  می کنند  خطاب  ناپذیر  مسئولیت  یا  غیرمتعهد 
با  باید  را  مفاهیم  این  تمام  می خوانند،  ریسک پذیر  و  بدرفتار  ناسازگار، 

کرد. مشاهده  ریزبین  و  دقیق  نگاهی 
مهمترین  از  دیجیتال  رسانه های  و  ارتباطات مجازی  به  عالقه شدید 
نسل  این  خصوصیات  دیگر  از  همچنین  و  است  نسل  این  خصوصیات 
و احساسات  نظرات  اظهار  نوآوری،  و  از خالقیت  به طرفداری  توان  می 
و  وگو  گفت  به  جدی  اعتقاد  بیان(،  )آزادی  آزاد  صورت  به  شخصی 
و  باور  به  ونیاز  واقعیت  درک  و  بینی  واقع  وضعیت،  بهبود  برای  مذاکره 

کرد. ذکر  توان  می  را  اعتماد 
ضروری است که باید زبان این نسل را درک کرد و با تفاهم و همدلی 
این افراد را با رویه های غالب جامعه و ارزش و هنجارهای عرفی اجتماع 
بدو  از همان  برآیند دنیای دیجیتال هستند که  این نسل  زیرا  آشنا کرد، 
ها،  خواسته  طبیعی  طور  به  و  اند  کرده  رشد  بستری  چنین  در  تولد 

متفاوت است. بسیار  قبل  با نسل های  آنها  ارزش های  و  باورها 
تشکیل ستاد و حتی کارگروه های مرتبط در سطح ملی با بهره گیری 
درک  برای  روانشناسان  و  شناسان  جمعیت  شناسان،  جامعه  ظرفیت  از 
راهگشا  تواند  می  حاکمیتی  های  سیاست  اتخاذ  کنار  در  نسل  این 
باشد و در این بین نمی توان از نقش رسانه ها برای دیده شدن جوانان 
پوشی  چشم  آنها  های  خواسته  و  مطالبات  درک  و  نسل  این  به  متعلق 

کرد.
و  گفت  سلسله  رابطه  همین  در  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
آغاز  ذیربط  افراد  و سایر  دانشگاه، جامعه شناسان  اساتید  با  را  گوهایی 
این مباحث، شناختی  فرایندمحور  تداوم  با  کرده است و تالش می شود 
سایر  و  آنها  پیشینان  با  نسلی  شکاف  مطالبات،  زد،  نسل  از  درست 

کنیم. ارائه  را  جمعیتی  رده  این  های  مشخصه 
نسل "زد" اصطالحی است که خاستگاه غربی دارد

گفت:  زد،  نسل  تعریف  در  ایرنا  با  گفتگو  در  پناه  حجت  حسین  دکتر 
نسلی  به  و  دارد  غربی  خاستگاه  یک  که  است  اصطالحی  عبارت،  این 
اطالق می شود که به طور قراردادی )هر چند در مسائل اجتماعی نمی 
را   ۲۰۱۰ تا   ۱۹۹۵ شود خط کش دقیقی گذاشت( متولدین سال های 

شود. می  شامل 
جمعی،  ارتباط  رسانه های  با  تولد  بدو  از  که  نسلی  داد:  ادامه  وی 
فضای مجازی و اینترنت مواجه بودند و به همین دلیل هم به آنها نسل" 

است. عام  خیلی  تعریف  یک  این  و  شود،  می  "گفته  زد 
بین  متولدین  شامل  فقط  "زد"  نسل  از  تعریف  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
گیرد،  برمی  در  را  دیگری  های  دوره  اینکه  یا  است،   ۲۰۱۰ ۱۹۹۵تا 
اروپا و  از یک دیدگاه برخاسته است و در  تصریح کرد: اطالق این نسل 

دارند. هایی  نامگذاری  هم  "زد"  از  قبل  نسل  برای  آمریکا 
ایرانی  جامعه  برای  "را  "زد  نسل  از  تعریف  عام  بطور  توان  نمی 

برد بکار 
متولدین  )به  نسل  این  اطالق  و  نامگذاری  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
آیا می  اینکه  نیز گفت:  ایران است،  ۹۰بعد( مصداق نسل" زد" در  دهه 
اینکه  و  کنیم  اطالق  خودمان  جامعه  برای  را  نسل  این  مفهوم  توانیم 
ما  اما  است،  مهمی  خیلی  پرسش  ندارد؟  یا  دارد  مصداق  ایران  برای 
جامعه  برای  دالیلی  به  را  موضوع  این  توانیم  نمی  خیلی  عام،  بطور 

ببریم. بکار  خودمان 
های  گروه  از  خود  درون  در  ایرانی  جامعه  کرد:  تاکید  پناه  حجت 
و  متفاوت  قومی  گروه های  مختلف،  قشرهای  و  گوناگون  اجتماعی 
دارد  را  شهری  و  روستایی  عشایری،  جمعیت  مختلف،  زیستی  شرایط 
مجازی  فضای  و  جمعی  ارتباط  ها  رسانه  به  دسترسی  دیگر،  سوی  از  و 
اینکه  ضمن  است،  متفاوت  مختلف  نقاط  در  و  نیست  یکسان  ایران  در 
فرهنگی  لحاظ  به  خانواده ها  بین  در  ایران  در  هم  اینترنت  به  دسترسی 

و شرایط اجتماعی تفاوت زیادی دارد و خانواده ها، برخوردهای متنوع 
ارتباط  اینترنت و وسایل  با  با مواجهه فرزندانشان  و مختلفی را در پیوند 

دارند. جمعی 
مهمتر،  همه  از  گفت:  اسالمی  کشورهای  شناسی  جامعه  دبیرگروه 
به  را  ویژگی های عامی  و  این یک عامل خصلت ها  بر اساس  نمی شود 
است  این  نسل"زد"  تعریف  در  ایرادها  از  یکی  و  کرد  اطالق  نسل  یک 
این نسل  به  را  ویژگی هایی  توان یک  نمی  عامل،  دو  یکی  اساس  بر  که 

داد. تعمیم 
که  کنیم  تعریف  چنین  این  را  ها  نسل  یک  اگر  اینکه،  بیان  با  وی 
کنند،  می  زندگی  مشترک  زمانی  برهه  یک  در  که  است  افرادی  شامل 
الزاما روحیه، طرز فکر، نگرش و هنجارها و سبک زندگی افراد این نسل 
از هم متفاوت است و بخصوص برای ایران و شرایط زمینه ای که جامعه 

برد. بکار  را  آن  توان،  نمی  دارد  ایران 
ایران دارای یک فرهنگ ملی است

و  دارد  ملی  فرهنگ  یک  همواره  ایران  کرد:  یادآوری  پناه  حجت 
کنند،  می  زندگی  مختلف  جغرافیایی  مناطق  در  که  مردمانی  همچنین 
ملی  فرهنگ  بر  عالوه  که  معنا  بدین  هستند؛  بومی  فرهنگ  یک  دارای 

این  البته  که  داریم  هم  هایی  آمیختگی  و  هایی  فرهنگ  خرده  ایرانی، 
نیست. یکسان  قومی  و  مذهبی  مختلف  های  گروه  برای  آمیختگی 

وی ادامه داد: همچنین ایران حداقل در ۱۵۰ سال اخیر در مواجهه 
جدی با جهان غرب قرار گرفته است و این مواجه، بخش های معرفتی، 
بر  در  مادی  و  فرهنگی  زندگی،  تا حوزه های  را  و هنری  فلسفی  فکری، 
هنجارها  و  ها  ارزش  بین  ایران  در  که  است  دلیل  همین  به  گیرد؛  می 

هستیم. شاهد  را  هایی  تفاوت 
وی تصریح کرد: بنابراین نمی شود یک بخش از جمعیت را بر اساس 
خودش  تعریف  در  "را  زد   " نسل  که  عاملی  مهمترین  هم  آن  عامل،  یک 
اینترنت است،  به  از دیگر نسل ها متمایز می کند که همان دسترسی  را 
نیست،  نسل  یک  بین  در  فقط  تفاوت  این  از  منظور  و  دید  متفاوت 
توان  نمی  رو  این  از  شود،  می  دیده  هایی  تفاوت  نیز  ها  نسل  بین  بلکه 
داد،  تعمیم  نسل  یک  به  را  هایی  ویژگی  سری  یک  عامل،  یک  براساس 
هنجارهای  از  برعکس  یا  دارد  مدنی  نافرمانی  نسل  یک  بگوییم  مثال 
های  نسل  مورد  در  حتی  نیست  چیزی  چنین  می کند،  تمکین  مدنی 

کرد. مطرح  را  ادعا  این  توان  نمی  هم  آینده 
ایران کاربرد چندانی ندارد عنوان نسل "زد" در مورد 

دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسالمی، گفت: در بومی سازی 
دایره  این  حد  در  کم  دست  را  "زد"  نسل  که  می کنم  پیشنهاد  خودمان، 
خاصی  های  ویژگی  دلیل  به  ایران  برای  خیلی  داریم،  آن  از  که  ادراکی 

نبریم. بکار  دارد،  ما  جامعه  که 
دسترسی،  )اغتشاشات(  اخیر  وقایع  همین  در  کرد:  تصریح  وی 
متخلف  های  نسل  از  ذهنی  تفسیر  مهمتر  همه  از  و  ادراک  مواجهه، 
ایران در نقاط مختلف جغرافیایی از هم متفاوت است و سخت می شود 
و  اینترنت  به  دسترسی  مبنای  بر  که  کرد  پیدا  آنها  بین  در  را  ویژگی  یک 

باشد. همه  برای  تعمیم  قابلیت  با 
با  این نسل در مواجه  آیا فقط  این سئوال که  به  پاسخ  پناه در  حجت 
فضای مجازی به این شکل درآمده و شاهد این گونه تحوالت در جامعه 
این نسل  ویژگی های  از  ناشی  این مسایل  از  ای  و بخش عمده  هستیم 
غلط  بندِی  صورت  این  گفت:  شود؟  می  تمام  و  آنهاست  هیجانات  و 
از  بیش  می شود،  داده  که  نظراتی  که  است  این  واقعیت  است،  موضوع 
آنکه بر اساس رویکردهای نظری و بر اساس داده های واقعی اجتماعی 

است. نظردهندگان  ذهنی  تراوشات  محصول  بیشتر  باشد، 
بدانیم  باید  کنیم،  بیان  را  نظری  خواهیم  می  وقتی  کرد:  تاکید  وی 
و  نظری  رویکرد  یک  از  برخاسته  نگاهی  با  زیرا  است؟  مبنایی  برچه 
با  اجتماعی  های  داده  بین  خواهیم  می  و  هستیم  مواجه  تئوریک 

کنیم. برقرار  سازی  همسان  نوعی  تئوریک،  رویکرد 
بیشتر  کرد:  تصریح  اسالمی  کشورهای  شناسی  جامعه  دبیرگروه 
جانب  از  خصوص  به  روزها(  این  وقایع  با  مواجه  )در  که  نظرهایی 
نه  و  است  تئوریک  رویکرد  یک  اساس  بر  نه  شود،  می  بیان  افراد  برخی 
دیدگاهها  این  دلیل  همین  به  دارد،  سازگاری  ما  اجتماعی  واقعیت  با 
► است.   خودشان  های  ذهنیت  و  افکار  برآیند  و  گرانه  توجیه  عمدتا 

دبیرگروه جامعه شناسی کشورهای اسالمی: اینترنت عامل متفاوت شدن نسل »زد« است 

این عبارت در مورد جامعه ایرانی کاربرد چندانی ندارد

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۷ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
به  ۴/۱۴۰۰ج/۱۰۳۹  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه  در  که  قم 
علیه  محکوم  باقری  عباس  آقای  علیه  آبائی  رضا  محمد  آقای  له  گردیده  ثبت 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۴/۸۳۳/۱۰۱/۵۴۸ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  ۲۴۱/۶۵۵/۰۷۷ریال 
قبال بدهی محکوم علیه ملک با پالک ثبتی ۲۲۱۴ – اصلی قطعه ۶۹ بخش ۲ 
ارزیابی کرده است. احتراما  ثبت قم معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل  
اقای  دادخواست  موضوع   ۰۰۰۱۰۳۹ بایگانی  شماره  به  پرونده  ارجاع  به  نظر 
محمدرضا ابائی به طرفیت اقای عباس باقری به خواسته مطالبه وجه و معرفی 
حمزه  بلوار   – نیروگاه  خیابان  در  واقع  طبقه  سه  مسکونی  منزل  باب  یک  ملک 
۲۲۱۴ اصلی قطعه  ثبتی  به پالک   ۱۵۸ – پالک   ۷ – کوچه شماره  الشهدا  سید 
ارزیابی ملک  به  کارشناسی  منظور  به  رساند  باستحضار می   ، قم  دو  ۶۹ بخش 
مذکور به همراه وکیل خواهان و مامور انتظامی در محل حاضر شده و از ملک 
مذکور بازدید شد. مستندات : ۱- سند دفترچه ای به شماره ثبت ۹۰۰۱۳ دفتر 
۵۲۷ صفحه ۴۶۷ به مساحت ۱۷۶ مترمربع که در ۴۸ مترمربع ان واگذار شده 
بنا شده است.  احداث  مترمربع در سه طبقه   ۱۲۸ به مساحت  ان  باقیمانده  و 
نوروزی(  )عباس  قم   ۴۱ دفتر   ۳۵۲۸۰ شماره  قطعی  انتقال  مالکیت  مستند 
مورخ   ۲/۱۰/۲۱۴۳۲ شماره  به  ساختمان  پروانه   -۲ باقری  عباس  مالکیت  به 
۸۸/۱۲/۲۷ کد نوسازی ۱۵-۲۶۷-۹-۲ و ۲۹ صفحه ۲۷۱ به مساحت ۱۰۷/۷ 
 ۸ به طول  به پالک مجاور شرقا  ۱۶ متر  به طول  اربعه : شماال  مترمربع حدود 
با پالک  اشتراکی  پی  متر   ۱۶ به طول  به پالک مجاور جنوبا  اشتراکی  مرز  متر 
ملک   : ملک  مشخصات  الشهدا  سید   ۷ کوچه  به  متر   ۸ طول  به  غربا  مجاور 
یک  و  اجری  پایه  سازه  با  دو  و  اول  و  همکف  طبقه  سه  در  ساز  جنوبی  مذکور 

و طاق اجری احداث شده است. عمر  اهن  تیر  با سقف  ردیف ستون در وسط 
بنا بیش از ۱۲ سال طبقه همکف به مساحت ۱۱۸ مترمربع شامل سرویس پله 
بقیه  و  سرامیک  متر  یک  تا  پله  بغل  و  گرانیت  سنگ  از  طرفه  سه  پله  با  ورودی 
سفید کاری ، یک اتاق خواب با سقف سفید کاری شده بدون تزئینات و دیوار 
های سفید کاری ، اشپزخانه با کابینت فلزی و کاشی و سرامیک و سقف سفید 
نشیمن سفید  دیوار سالن   ، موزاییک فرش  ، کف طبقه  پذیرایی  ، سالن  کاری 
داخلی  درهای   ، سقف  وسط  گل  دو  و  دور  ابزا  با  کاری  سفید  سقف   ، کاری 
روشنایی  سیستم   ، خور  شیشه  فلزی  محیطی  های  پنجره  و  در   ، معمولی 
به مساحت  پاگرد واقع شده. طبقه دوم  متعارف سرویس بهداشتی و حمام در 
از  باالتر  پله  پنج  بانضمام حمام که  اتاق خواب  ۸۷ مترمربع شامل یک  تقریبی 
و  موزاییک  کف  با  متر   ۲ ارتفاع  با  پله(  سرویس  )روی  دارد  قرار  نشیمن  سطح 
بهداشتی  ، سرویس  بهار خواب  و  با سقف شیروانی  کاری  و سقف سفید  دیوار 
در پاگرد دوم ، نمای ساختمان اجر پالک ، انشعابات اب و برق و گاز هر کدام 
مترمربع   ۱۲۸ اعیان  و  عرصه  ششدانگ   : مالکیت  میزان  خانگی  انشعاب  یک 
متعلق به اقای عباس باقری با کد ملی ۴۰۵۱۰۶۴۰۷۰ فرزند برجعلی ارزیابی 
 ، مکانی  موقعیت  به  توجه  با  موصوف  ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش   :
 ، قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل  تمام  و  ساخت  کیفیت   ، بنا  عمر   ، گذر  عرض 
مسیر  در  عرصه  میزان  و  دولتی  غیر  و  دولتی  دیون  گونه  هر  احتساب  بدون 
۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۲۸ عرصه   -۱ گردد:  می  ارائه  زیر  شرح  به 
مترمربع   ۱۱۸ همکف  طبقه  اعیانی   -۲ ۱۴/۷۲۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت 
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل ۳/۳۰۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- اعیانی طبقه اول 
۳/۷۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال۴-  کل  قیمت  ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۱۸
کل  قیمت  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال   ۸۷ سبک  سقف  با  دوم  طبقه  اعیانی 

کل  قیمت  مقطوع  پله  اتاقک  و  انشعابات   -۵ ۲/۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ششدانگ  ارزش  ۲۴/۴۳۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  جمع  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و سه میلیون  اعیان ملک موصوف مبلغ دو میلیارد و چهارصد و چهل  و  عرصه 
و چهارصد هزار تومان ارزیابی می گردد. حسب مواد ۵۱ و ۱۳۱ قانون اجرای 
قبال  در  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۴۷/۴۷۲۵ مقدار  مدنی  احکام 
قبال  در  نیز  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۲/۳۷۳۶ مقدار   ، به  محکوم 
تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  رسد  می  فروش  به  دولتی  عشر  نیم 
ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۲۱
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ،
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از 
با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  مورد مزایده 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
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 
به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه 
المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  وعده 
ماه  از یک  مزبور  نماید. حداکثر مهلت  تسلیم  اجرا  به قسمت  به عنوان سپرده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز 
این  دولت ضبط خواهد شد.  نفع  به  مزایده  از کسر هزینه  نپردازد سپرده پس 
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی



بعضی از دقایق و اعداد برای یک      ◄
دقیقه  مثال  هستند؛  کافی  افتخار  عمر 
تاریخ  در  برای همیشه  که   97:54 عجیب 

شد. ماندگار  ایران  فوتبال 
سالها  تاریخ  نوشتن  برای  ها  بعضی 
در  را  تاریخ  ها  بعضی  و  کنند  می  تالش 
ها  بعضی  آورند،  می  دست  به  لحظه  یک 
چیزی  آن  نمی شود  کنند،  می  کاری  هر 
لحظه  یک  در  ها  بعضی  و  بشود  باید  که 
به  نداشته اند  یا  داده  دست  از  را  چه  هر 
دست می آورند. زندگی به همین لحظات 
برای  که  لحظاتی  است،  وصل  دقایق  و 
یک   ، دوستان  خانواده،  دل  در  ماندن 

شهر، یک کشور و حتی جهان کافی است 
.

دریافت  از  پس  زمان  روز  چهار  تنها 

اولین  در  انگلیس  ملی  تیم  از  گل  شش 
جهانی  جام  نهایی  مرحله  در  ایران  دیدار 
شاید  که  ناامیدکننده  نمایشی  و   2022
ایران  فوتبال  تاریخ  نمایش  بدترین  را  آن 
در  ایران  نمایش  بهترین  ارائه  تا  دانست 
فاصله  ولز  برابر  صفر  بر  دو  برتری  و  تاریخ 
باید  عصبانی،  و  خورده  زخم  ما  تیم  بود. 
خبرها  متن  به  تا  می کرد  کاری  خود  برای 
پر  و  باال  سر  با  بار  این  البته  می گشت.  بر 

افتخار. از 
برای این هدف باید بازی صددقیقه ای 
از  تیم  این  کنید.  دنبال  را  ولز  و  ایران 
لحظه  به  تا  گذاشت  مایه  وجودش  تمام 

برسد. لحظه ای که دفاع سراسیمه  موعود 
بیرون  به  قدم  هجده  داخل  از  را  توپ  ولز 
با  مزاحم  بدون  چشمی  روزبه  تا  فرستاد 

پاهای بلندش دو گام به سمت جلو بردارد 
بزند  ولز  دوم  گلر  سمت  به  را  شوتی  بعد  و 

بود. آن  پشت  ملت  یک  انگار  که 
جام  در  که  استقالل   4 شماره  پسر 
جهانی  جام  برخالف   2022 جهانی 
است،  کرده  تن  به  را   15 شماره   2018
در سالهای حضور در استقالل و تیم ملی 
در  هافبک  و  دفاع  خط  دو  بین  همیشه 
حال جابجایی بود، او که روزگاری بازوبند 
دست  به  را  ایران  امید  ملی  تیم  کاپیتانی 
این سالها خودش هم نمی  می بست، در 
میدان  به  باید  پستی  چه  برای  دانست 
خط  اصلی  عضو  روزها  بعضی  برود، 

را در  بازی  بود و در همان روز  تیم  دفاعی 
خیلی  و  رساند  می  پایان  به  هافبک  خط 
از روزها در خط هافبک به میدان می آمد 

می  دفاع  خط  در  را  بازی  پایان  سوت  و 
ملی  تیم  در  که  جابه جایی ها  این  شنید. 
او کم می  از کیفیت  دیدیم،  را می  آن  نیز 
از  کی روش  رفتن  از  بعد  زود  خیلی  و  کرد 
سال  در  آسیا  ملت های  جام  از  بعد  ایران 

گرفت. او  از  را  ایران  ملی  تیم   ،2019
مقدماتی  اول  مرحله  روزبه  بدون  ایران 
را  آن  دوم  مرحله  و  سخت  را  جهانی  جام 
رسید  جهانی  جام  به  و  کرد  سپری  آسان 
ولی  کند.  فکر  استقالل  به  تنها  روزبه  تا 
دیگری  داستان  او  برای  تقدیر  دست 
از  یکی  را  او  که  سرمربی  بود.  نوشته 
دوباره  خواند،  می  جهان  روز  به  مدافعان 
به تیم ملی برگشت و روزبه در مصاحبه ای 

دانست. خود  خوب  اقبال  از  را  آن 
فراوانی  عالقه  چشمی  به  که  کی روش 
از  روسیه   2018 جهانی  جام  در  و  داشت 
استفاده  مراکش  برابر  دفاعی  خط  در  او 
کرد  دعوت  اردو  به  را  چشمی  بود،  کرده 
دیدارهای  در  هم  میانی  خط  در  او  از  و 
تدارکاتی استفاده کرد. او که مورد اعتماد 
به  انگلستان  برابر  دیدار  در  بود،  کی روش 
زمین  به  ایران  مدافع  سه  از  یکی  عنوان 
در  ایران  بد  بازی  قربانیان  از  یکی  و  رفت 
دو  بین  در  و  زود  خیلی  و  شد  اول  نیمه 

شد. تعویض  نیمه 
تیم  اصلی  مردان  از  را  او  که  تعویضی 
تا  کرد  خارج  هم  ولز  با  دیدار  در  ملی 
شروع  نیمکت  روی  از  را  بازی  چشمی 
کند. تنها تصویری که از پخش زنده بازی 
در نیمه اول بازی با ولز دیده شد، چشمی 
را در حال گرم کردن با خنده ای جذاب و 
داد،  نشان  بینندگان  به  دور  از  نمایی  در 
خود  بود  قرار  را  بازی  این  داستان  ولی 
با   77 دقیقه  در  او  تعویض  بنویسد.  او 
بازگشت  و  نورالهی  احمد  مصدومیت 

شد  سرآغازی  هافبک!  خط  به  او  دوباره 
ماندگاری پسری که کمتر شوت می  برای 
زند، کم گل می زند و کسی هم از او برای 

ندارد. انتظاری  زدن  گل 
بود  شده  نبردی  وارد    77 دقیقه  روزبه 
که برای ایران علیرغم ارائه نمایشی دلپذیر 
و غیرقابل باور خوب پیش نمی رفت، توپ 
دست  از  دیگری  از  پس  یکی  ایران  های 
تهاجمی مردان  و  روان  نمایش  و  می رفت 
داور  نداشت.  تیم  برای  حاصلی  کی روش 
و  کرد  اعالم  اضافه  وقت  دقیقه   9 مسابقه 
به  پیروزی  گل  زدن  برای  همچنان  ایران 

می کرد. حمله  ولز  دروازه 
پسری  ولی  باشد،  سخت  باورش  شاید 
و  زند  می  شوت  کمتر  هم  تمرینات  در  که 
تعداد گل های او در بازی های رسمی به 
انگشتان دو دست هم نمی رسد در دقیقه 
چرخشی  و  دقیق  کنترلی  از  بعد   97:54
کم نقص شوتی زد که او را در تاریخ فوتبال 
تمام  برای  که  گلی  کرد.  ماندگار  ایران 
است  کافی  روزبه  حرفه ای  ورزشی  دوران 
و او را می توان با همین عدد به یاد آورد، 
گل  خاطر  به  اسپانیایی  راموس  روی  اگر 
آتلتیکو  به   92:48 دقیقه  در  اش  تساوی 
 2014-2015 قهرمانان  لیگ  در  مادرید 
به این عدد شناخته می شود، و تمام دنیا 
اند،  نوشته  راموس  نام  به  را  لحظه  این 
 97:54 عدد  با  هم  ایران  روزبه  امروز  از 
به  متعلق  که  عددی  شد.  خواهد  شناخته 

اوست.
او که حق ایران را در بازی با ولز گرفت 
نگاه  آمریکا  با  بازی  به  امید  با  همه  تا 
مرحله  به  را  ما  تواند  که می  نبردی  کنیم. 
خیلی  که  جایی  برساند،  جهانی  جام  دوم 
دارند  آرزویش  نیز  دنیا  بزرگ  از کشورهای 
► با آن فاصله داریم.   و ما حاال یک قدم 
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ایجاد انگیزه در دانش آموزان؛ 
گامی مهم در پرورش استعدادها            

اختصاصی گویه - سید عبداله سید کتولی 
امروزه در برخی مدارس با دانش آموزانی مواجه می شویم که 
انگیزه ای برای ادامه تحصیل، درس خواندن و یا حتی حضور در 
مدرسه ندارند. این دانش آموزان که آینده را برای خودشان مبهم 
و خاکستری ترسیم می کنند، نه تنها به مقوله درس و تحصیلی 
عالقه ای از خود بروز نمی دهند، بلکه نسبت به مسائل اجتماعی، 
فرهنگی و حتی سالمت خود نیز بی توجه هستند و نشانه هایی از 

افسردگی و انزوا در آنها عیان است.
تصمیمی  هر  اتخاذ  از  قبل  انگیزه  ایجاد  شرایطی  چنین  در 
یعنی  آموزانی است.  به چنین دانش  راهکار در کمک  ترین  مهم 
در  امید  و  انگیزه  ایجاد  با  باشد  داشته  را  توانایی  این  باید  معلم 
دانش آموزان در گام اول آنها را از بحران و چالشی که در دام آن 
گرفتار شده اند، نجات دهد و در قدم های بعدی نسبت به عالقه 
مند ساختن آنها به درس و مدرسه یا مهارت های دیگر  و کشف 

کند. تالش  آنها  ذاتی  استعدادهای 
در حقیقت انگیزه تاثیر مستقیمی روی تالش برای رسیدن به 
اهداف مشخص دارد و اگر فرد انگیزه  و انرژی کافی برای ادامه 
زندگی نداشته باشد ، تالش برای شناسایی استعداد و نشان دادن 
اهداف  که  است  انگیزه  این  است.  فایده  بی   ... و  تحول  مسیر 
مشخصی را ترسیم می کند و  افراد را وادار می کند برای رسیدن به 
آن تالش  کنند. بنابراین انگیزه روی انتخاب هایی که دانش آموزان 
می کنند تاثیر می گذارد. به عنوان مثال این هنر انگیزه است که 
دانش آموز با وجود خستگی شدید از  استراحت یا خواب بعد از 
فوتسال  یا  و  زبان  یا  فیزیک،  کالس  در  و   کرده  نظر  صرف  ظهر 
شرکت می کند و یا تا پاسی از شب بیدار می ماند خط تمرین می 

کند یا مسائل ریاضی را حل می کند.
است  رغبتی  و  میل  معنای  به  انگیزه  روانشماسی  لحاظ  به 
می کند.  کاری  ندادن  انجام  یا  دادن  انجام  به  وادار  را  انسان  که 
محققان به طور کلی انگیزه را به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم 

می کنند.
انگیزۀ درونی، میل و اشتیاق برای انجام کاری است که حتی 
یا  ارزشمند  بسیار  شخص،  برای  بیرونی،  پاداش  وجود  بدون 
لذت بحش است. اما انگیزۀ بیرونی تمایل به انجام کاری است که 

می آورد. ارمغان  به  شخص  برای  را  خاصی  پاداش  یا  نتیجه 
انگیزۀ یادگیری در دانش آموزان، به معنای تمایل درونی آن ها 
و  یادگیری،  فرآیند  در  کیفیت،  با  و  مدت  طوالنی  مشارکِت  برای 

متعهد ماندن به این فرآیند است .
این تمایل می تواند ناشی از انگیزه های درونی یا منابع بیرونی 

باشد.
دلیل  به  صرفا  را  خود  تکالیف  دانش آموزان  برخی  مثال  برای 
حس خوبی که یادگیری یا تکمیل کردن تکالیف برای آن ها ایجاد 
می کند، انجام می دهند )انگیزۀ درونی(. اما برخی دیگر، با هدف 
جریمه  از  اجتناب  یا  معلم  توسط  شدن  تأیید  پاداش،  دریافت 

بیرونی( )انگیزۀ  انجام می دهند  را  شدن، وظایف خود 
هنر معلم ایجاد تناسب بین انگیزه های درونی و بیرونی است. 
هر گاه معلم بتواند با ظرافت و توانمندی که دارد از دانش آموزان 
خود شناخت کافی به دست بیاورد و انگیزه های درونی و برونی 
طی  و  انتخاب  در  آموزان  دانش  قطعًا  برانگیزاند،  توامان  را  آنها 

مسیر با چالش های کمتری مواجه خواهند شد.
ایجاد  برای  معلم  تالش  و  شناخت  تنها  این  است  ذکر  شایان 
ایجاد  در  زیادی  مقوالت  و  نیست  کافی  آموزان  دانش  در  انگیزه 
و  والدین  رفتار  دانش آموزان،  عقاید  و  باورها  موثرندو.  انگیزه 
محیطی که دانش آموز در آن رشد کرده، باورهای معلمان در مورد 
آموزش و یادگیری و انتظاراتی که از دانش آموزان خود دارند، نحوه 
روانی،   ، محیطی  شرایط  بسیاری  و  آموزان  دانش  رشد  مراحل  و 
دانش  در  انگیزه  گیری  شکل  حتی  یا  میزان  بر   ... و  اجتماعی 
آموزان موثر هستند . اما نقش معلم با توجه به اعتمادی که بین 
دانش آموز و معلم وجود دارد، بسیاری حیاتی و تاثیرگذار است.
نصایح  راهکارها،  اندازه   هر  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
زندگی  سبک  با  معلمان،  کاربردی   – آموزشِی  استراتژی های  و 
تحصیلی و توانمندی های یادگیری دانش آموز مطابقت بیشتری 
و  می شود  بیشتر  یادگیری  برای  دانش آموز  انگیزۀ  باشد  داشته 

می گیرد. یاد  بهتر  را  مطالب 
بنابراین هر معلمی باید بتواند سبک  یادگیری را در دانش آموز 
خود شناسایی کند و راهکارهای مناسبی را در آموزش ها و طرح 
به  یادگیری  مختلف  سبک های  با  آشنایی  بگنجاند.  خود  درس 
معلمان و اساتید کمک می کند تا از روش های مناسب تری برای 
آموزش به دانش آموز خود استفاده کنند و انگیزه بیشتری در آنها 

کنند. ایجاد 
ناگفته نماند تمام هدف آموزش و پرورش ایجاد شرایط مناسب 
برای درس خواندن دانش آموزان نیست و گاهی معلم می تواند با 
به دست آوردن شناخت کافی از دانش آموز  موفق به کشف سایر 
استعدادهای درونی دانش آموز  شود. مهارت های خوشنویسی، 
 ... و  بیان  فن  نویسندگی،  و  نگارشی  آوایی،  ورزشی،  نقاشی، 
دانش  رشد  باعث  آنها  پرورش  که  هستند  استعداهایی  از  برخی 

آموزان در مسیرهای نوین می شود.
در  ایجاد  برای  متعددی  های  شیوه  کرد  اشاره  باید  پایان  در 
انتخاب،  حق  تشویق،  که  شود  می  برده  کار  به  آموزان  دانش 
گروهی،  کار  به  آموزان  دانش  تشویق  مناسب،  تکلیف  انتخاب 
ویژگی  و  روحیات  شناخت  مختلف،  موضوعات  به  راجع  تحقیق 
های دانش آموزان، توضیح در خصوص ضرورت درس های ارائه 
دانش  نظرات  آوری  گرد  مدارس،  در  شاد  فضای  ایجاد  شده، 
آموزان، توجه به حاالت روحی و روانی دانش آموزان و ... برخی 
از راهکارهای کاربردی در ایجاد انگیزه در دانش آموزان محسوب 

شوند.  می 
سید عبداله سید کتولی

 مدیر آموزش و پرورش علی آباد کتول 

یادداشت

برابر  بازی  در  ایران  ترکیب  غیرمنتظره  تغییر       ◄
بود. کی روش  تیم  درخشان  ستاره  ولز 

با اعالم ترکیب تیم ملی ایران برابر ولز، شاید یکی 
رضاییان  رامین  حضور  تغییرات  غیرمنتظره ترین  از 
که  باالیی  بسیار  تجربه  واسطه  به  که  بازیکنی  بود. 
نمایش  از  بعد  می کشید،  یدک  قبلی  جهانی  جام  از 
به  انگلیس،  برابر  بازی  در  ملی  تیم  قبول  غیرقابل 
وزن  بردن  باال  بر  عالوه  تا  شد  اضافه  اصلی  ترکیب 
نیاز  به  توجه  با  ملی  تیم  راست  جناح  تیم،  در  تجربه 
جلوه ای  مسابقه،  این  در  امتیاز  سه  کسب  به  مبرم 

کند. پیدا  هجومی تر 
رامین رضاییان که در نیمه اول با چند ارسال خوب 
وجود  به  حریف  جریمه  محوطه  در  را  فرصت هایی 
بازی در کنار علی قلی زاده،  به رغم سابقه کم  و  آورد 
کرده  پیدا  بازیکن  این  با  هم  خوبی  بسیار  هماهنگی 
لیگ  ستاره  ویلیامز،  نکو  مهار  پس  از  خوبی  به  بود، 
این  از  را  هواداران  خیال  و  برآمد  هم  ولزی ها  برتری 

بود. کرده  راحت  بازی  سمت 
در  کی روش  حضور  از  پیش  تا  که  رضاییان  رامین 
جهانی  جام  در  ایران  برای  موفقیت  آرزوی  ملی،  تیم 
حساب  به  تیم  این  برای  کارش  مفیدترین  قطر، 
اصلی  ترکیب  به  زدن  هم  به  چشم  یک  در  می آمد، 
از  متفاوت  درجه   180 موقعیتی  در  و  رسید  ملی  تیم 
مقابل  ایران  پیروزی  کیک  روی  خامه  ریختن  قبل، 
سزاوارانه ای  خوش اقبالِی  چه  شد.  ثبت  نامش  به  ولز 

رامین! شد  نصیبت 
رامین اما با شروع نیمه دوم و حضور گرت بیل در 
دلپذیرش  نمایش  کیفیت  از  هم  زمین  از  سمت  این 
یک  در  حضور  با  اول  نیمه  از  بیشتر  و  نشد  کاسته 
داشت.  موقعیت سازی  در  سعی  حریف  دفاعی  سوم 
ابتدا  در  تعویضی،  یار  عنوان  به  جیمز  دنیل  حضور 
نگرانی هایی را بابت سرعت و تکنیک باالیش به وجود 
این  از  با چند توپ گیری  اما خیلی زود رضاییان  آورد 
بازیکن نشان داد امروز هیچ کدام از ولزی ها از سمت 

داشت. نخواهند  عایدی  ایران  راست 
اول  گل  از  پیش  ضدحمله  و  توپ گیری  چند  روی 

رضاییان  رامین  سرعتی  برگشت های  و  رفت  ایران، 
برخالف  ملی،  تیم  پرنفس  بازیکن  این  می داد  نشان 
تعدادی از همبازیانش از نظر بدنی در شرایط بهتری 
به  کامال  موضوع  این  و  دارد  قرار  ولزی ها  به  نسبت 

می آمد. چشم 
هوشمندانه  پاس  روی  رضاییان  رامین  سوپرگل 
ادوار  در  خودش  پیروزی  بهترین  به  را  ایران  طارمی 

برد  نخستین  همزمان  طور  به  تا  رساند  جهانی  جام 
جهانی  جام  در  اروپایی  رقیب  یک  برابر  ملی  تیم 
و  عجیب  پنالتی  یاد  که  خاص  ارتباطی  بخورد.  رقم 
زنده  را  سپاهان  برابر  پرسپولیس  لباس  در  غریبشان 

کرد.
دیگر  که  حالی  در  اول،  گل  رسیدن  ثمر  به  از  بعد 
رامین  به  نوبت  تازه  بودند،  بازی  پایان  منتظر  همه 
متری  هفتاد  استارت  یک  زدن  با  تا  رسید  رضاییان 
برسد  ولز  به محوطه جریمه  از محوطه جریمه خودی 
مثال زدنی  آرامش  یک  با  طارمی  مهدی  پاس  روی  و 
دستان  فراز  از  چشم نواز  چیپ  ضربه  یک  با  را  توپ 

تاریخ  در  ایران  پیروزی  بهترین  و  داده  عبور  دنی 
بزند. رقم  را  جهانی  جام های 

اخیر  سال  ده  راست  مدافع  بهترین  گونه های 
ولز،  مقابل  ملی  تیم  برتری  پایان  در  ایران،  فوتبال 

که  رضاییان  رامین  شد.  شوقش  اشک های  پذیرای 
سی کیو  بازگشت  از  بعد  لیگ  بازیکن  خوشحال ترین 
به شمار می رفت، حاال مرد پرتغالی را هم از اعتمادی 

کرد. خرسند  داشت،  او  به  که 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  رضاییان  رامین  حاال 
تردید  بدون  جهانی،  جام  ادوار  در  ملی  تیم  مدافعان 
در  خودش  بازی  پنجمین  امریکا،  برابر  دیدار  در 

خواهد  تجربه  را  دنیا  فوتبالی  تورنمنت  بزرگ ترین 
پولیسیچ  مهار  سنگین  بار  هم  مسابقه  آن  در  و  کرد 
خواهد  دوش  به  ملی پوشان  همراه  به  را  یارانش  و 

► کشید.   

رضاییان و بهترین نمایشی که از او دیده بودیم

● ای نازنین گریه نکن!     ●

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۵۷۵ شماره  -رأی   ۱
محمد  فرزند  یگانه  نورائی  عباس  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۲۲
شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۲۴
موجب  به  ولی  غالمعلی  ورثه  از  احدی  ولی  محمد  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
شماره  رسمی  سند  و   ۱۳۲۹/۱۲/۰۷ مورخ   ۱۳۳۵۹ شماره  ثبتی  اظهارنامه 

 )۱۵۴۰۹ الف  قم.)م   ۴ دفترخانه   ۱۳۲۹/۱۲/۰۷ مورخ   ۱۸۵۳
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۸۶۴ شماره  رأی   -۲
حسین  فرزند  چشمهء  نجفی  رسول  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۰۱
شماره  پالک  مترمربع   ۱۰۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۰۱۱/۴۷
مشاعی  مالکیت  سند  زاده  بمانی  مصطفی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه 
شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۵۰۸ صفحه   ۲۱۵ دفتر  در  صادره 

 )۱۵۴۱۰ الف  قم.)م   ۱۵ دفترخانه   ۱۳۵۶/۱۲/۲۸ مورخ   ۳۶۹۰۲
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۹ شماره  رأی   -۳
در  حسین  فرزند  مقدم  چوپانی  اشرف  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۷۰

شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۳/۷۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۹۱۵
مشاعی  مالکیت  سند  خاکباز  ابراهیمی  مصطفی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

)۱۵۴۱۱ الف  ۳۳.)م  صفحه   ۸۳۳ دفتر  در  صادره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۸۰۷ شماره  رأی   -۴
در  عباس  فرزند  موسوی  علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۶۵
شماره  پالک  مترمربع   ۱۶۷/۰۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۲۹
در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  دلداده  عبدالله  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
مورخ   ۳۷۲۲ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۵۴۰ صفحه   ۲۸ دفتر 

)۱۵۴۱۲ الف  قم.)م   ۱۶ دفترخانه   ۱۳۴۶/۰۶/۱۵
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۲۵۶ شماره  رأی   -۵
فرزند حیدر در ششدانگ  زاد  ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۴۸۰ خانم زهرا فرخ 
۱۰۴۴۸ اصلی   ۶۹/۵۲ مترمربع پالک شماره  یک باب ساختمان به مساحت 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع 
ابراهیمی  رئیس  حسن  ورثه  از  احدی  ابراهیمی  رئیس  ابراهیم  از  الواسطه 

)۱۵۴۱۳ الف  ۱۳۳۴/۰۳/۱۷.)م  مورخ   ۳۵۱۰ شماره  نامه  اظهار  طبق 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۸۶۷ شماره  رأی   -۶
در  علی  سیف  فرزند  زارعی  علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۹۹۲
شماره  پالک  مترمربع   ۱۱۸/۰۹ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۰۸
الف  قم.)م   ۲۹ دفترخانه   ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ مورخ   ۳۹۲۴۷ شماره  رسمی 

)۱ ۵ ۴ ۱ ۴
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۰۳۱ شماره  رأی   -۷
در  حسین  فرزند  رضاقلی  محمود  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۲۳۱
شماره  پالک  مترمربع   ۱۶۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۵۱۸/۱

)۱۵۴۱۵ الف  فرد.)م  حسینی  عباس  سید  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
به عدم دسترسی  توجه  با  مالکیت رسمی صادر گردد  مقرر سند  انقضاء موعد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  مرجع قضائی  به  را  دادخواست خود  و  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 

سبز( شاخه  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ تاریخ انتشار اول:   

۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تاریخ انتشار دوم :   
قم یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس   - شحنه  زارع  مهدی 

این یک داستان واقعی است

● نود و هفت دقیقه و پنجاه و چهار ثانیه: گللللللللللللللللللللل!    ●
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
اجرای   ۲ و   ۱۱ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۴ و   ۱۱ شعبه  از  صادره  های  اجراییه  موجب  به 
ینگجه  محمدی  جواد  له  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۲۰۰  و  ۱۱/۱۴۰۱ج/۲۳۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
محکوم  حق  در  ۲/۴۲۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  جمعا  است  محکوم  علیه  محکوم  آقاجانی  سمیه  علیه 
اموال  قبال بدهی محکوم علیه  له در  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت  ریال  له و ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ 
رنگ  اور  کاپشن   -۱ است.  نموده  ارزیابی  ذیل  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  منقول 
عدد   ۷ کارینو  ابی  زنانه  جین  شلوار   -۲ ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ریال   ۳/۵۰۰/۰۰۰ عدد   ۱۴ بندی 
بال ۲۷ عدد ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال  ۲/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ریال ۳- ست پسرانه کارینو مارک 
۴۸/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۳ کارینو  پسرانه  ست   -۴ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
نوجوان  پسرانه  ست   -۶ ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۳ مختلف  پسرانه  ست   -۵
عدد   ۲۱ سال   ۱۲ تا   ۱۰ پسرانه  ست   -۷ ۴۹/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۹۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۶ مختلف 
جمع  ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۵ سال   ۱۰ پسرانه  ست   -۸ ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۹۰۰/۰۰۰ریال 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۵ سال   ۱۵ تا   ۱۰ اسلش   -۹ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ریال 
شلوار  و  پیراهن   -۱۱ ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۸۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۴ کتان  شلوار  و  ژیله   -۱۰
عدد   ۲۳ نوجوان  پسرانه  هودی   -۱۲ ۵/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ پسرانه  پاییزه 
۱/۶۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ریال ۱۳- پیراهن مردانه نوجوان ۱۴ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع 
۱۶/۸۰۰/۰۰۰ریال ۱۴- ست پسرانه مارک آفاق ۳۱ عدد ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ریال ۱۵- 
 ۲۳ ۲۳ عدد ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال ۱۶- ست ایلیا سایز ۵۵  ست آقای ۴۵ الی ۵۵ 
عدد ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ریال ۱۶- ست ایلیا سایز ۵۵ ۶ عدد ۱/۱۵۰/۰۰۰ریال جمع 
و   ۴۵ ست   -۱۸ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۵ ایلیا  ست   -۱۷ ۶/۹۰۰/۰۰۰ریال 
۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  ۹ عدد  و شلوارک  تاب  ۱۹- ست   ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۱۱ عدد   ۵۰

۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۰  ۵۰ و   ۴۵ پسرانه  ست   -۲۰ ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
 ۱۱ چریکی  اسلش   -۲۲ ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۰۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۶ مختلف  ست   -۲۱
جمع  ۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۵ بنگال  اسلش   -۲۳ ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد 
 -۲۵ ۳/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲ دخترانه  شلوار  و  مانتو   -۲۴ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ریال 
ست نقلی پسرانه پاییزه ۴ عدد ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۵/۲۰۰/۰۰۰ریال ۲۶- ست پاییزه دخترانه ۱۸ عدد 
۱/۸۰۰/۰۰۰ریال جمع ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ریال ۲۷- اسلش نقلی پسرانه پاییزه ۲ عدد ۵۰۰/۰۰۰/ریال جمع 
 -۲۹ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال جمع  ۱۸ عدد  نوجوان  ۲۸- ست دخترانه  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
شلوارک  و  تیشرت  ست   -۳۰ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۴ نوجوان  دخترانه  ست 
 ۳۴ دخترانه  شلوار  و  تیشرت   -۳۱ ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۳۱ نوجوان  دخترانه 
عدد ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۳۲- تیشرت و شلوارک با ژیله ۸ عدد ۲/۶۰۰/۰۰۰ریال 
۷/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۴ دخترانه  نوجوان  ست   -۳۳ ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع 
و  کت  ست   -۳۵ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۰ دخترانه  شلوار  شومیز   -۳۴
عدد   ۸ دخترانه  شلوار  تیشرت   -۳۶ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۹۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۶ دخترانه  رامپر 
۱/۸۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ریال ۳۷- شومیز و شلوار دخترانه ۲۱ عدد ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال جمع 
۳۳/۶۰۰/۰۰۰ریال ۳۸- تاب و شلوارک نخی ۳ عدد ۲/۲۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۶۰۰/۰۰۰ریال ۳۹- ست 
دخترانه مختلف ۱۴ عدد ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ریال ۴۰- تیشرت و شلوار دخترانه نوجوان 
۹۵۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۵ زنانه  بنگال  شلوار   -۴۱ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۷
۱۴/۲۵۰/۰۰۰ریال ۴۲- شلوار جین زنانه ۹ عدد ۱/۷۰۰/۰۰۰ریال جمع ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ریال ۴۳- پیراهن 
شلوار پاییزه دخترانه ۱۳ عدد ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال جمع۱۹/۵۰۰/۰۰۰ریال ۴۴- شلوار کتان پسرانه ۲۷ عدد 
جمع  ۲/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۲۹ پسرانه  جین  شلوار   -۴۵ ۷۲/۹۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۷۰۰/۰۰۰ریال 

 -۴۷ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۱۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۰ پسرانه  نقلی  شلوار   -۴۶ ۶۶/۷۰۰/۰۰۰ریال 
نوجوان  دخترانه  جین  شلوار   -۴۸ ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۷۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۸ زنانه  جین  شلوار 
۲۳ عدد ۲/۸۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶۴/۴۰۰/۰۰۰ریال ۴۹- شلوار جین اسپرت ۲۱ عدد ۲/۸۰۰/۰۰۰ریال 
جمع ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ریال ۵۰- شلوار کتان دخترانه ۱۵ عدد ۱/۸۵۰/۰۰۰ریال جمع ۲۷/۷۵۰/۰۰۰ریال 
ای  پارچه  شلوار   -۵۲ ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۱۱ دخترانه  جین  شلوار   -۵۱
دخترانه  سفید  کتان  شلوار   -۵۳ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ریال  جمع  ۲/۳۰۰/۰۰۰ریال  عدد   ۵ پسرانه  و  دخترانه 
پیراهن چهارخانه پسرانه دو تکه ۱۷ عدد  نوجوان ۳ عدد ۲/۳۰۰/۰۰۰ریال جمع ۶/۹۰۰/۰۰۰ریال ۵۴- 
۲/۷۰۰/۰۰۰ریال جمع ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ریال جمع کل ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰ریال مقرر گردید موارد فوق الذکر 
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از 
مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید  مزایده  مورد 
و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست 
مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته 
باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید 
از یک ماه  به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  ده درصد 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
روزنامه های محلی درج می گردد.  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

تغییر رویکرد از بگیر المصبو 
تا بزن المصبو!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
 خدا را کرور کرور شکر جام جهانی امسال کاماًل خانوادگی 
خانواده  اینکه  از   ملت  خیال  و  شود  می  برگزار  اجتماعی  و 
و  بین  تیز  چشمان  به  هم  نیازی  است.  راحت  نشسته،  اینجا 
ثانیه  از  کسری  در  تا  نیست  ملی  رسانه  سانسورچیان  عقابی 
صحنه های منشوری را با صحنه آهسته های تکراری جایگزین 
با  بازی  و  است  متفاوت  ها  جام  سایر  با  جام  این  اصاًل  کنند! 
المصبو«  »بگیر  رویکرد  از  و  بودیم  شده  متفاوت  کاماًل  هم  ولز 
از خرک در  بودیم. کاری جور  به رویکرد» بزن المصبو« رسیده 
شده  گیر  جو  ما(  مدرسه  مفخم  سرایدار  سیفی)  عمو  که  رفته 
را  انگلستان  یقه  فینال  در  است  معتقد  ولز  با  بازی  از  بعد  و 
چشمی  روزبه  گل  سوپر  از  توانیم  می  راحت  االن  گیریم!  می 
روی  نگرفته  پنالتی  جای  به  جهانی   جام  افتخارات  عنوان  به 

کنیم. یاد  رونالدو  پنالتی  مهار  و  دژاگه  اشکان 
البته این جام شگفتی های خارجی و داخلی هم کم ندارد. 
از باخت آلمان و آرژانتین و ولز در برابر تیم های آسیایی گرفته 
گزارشگران  ندادن  راه  و  فیفا  به  اسالمی  قوانین  تحمیل  تا 

... و  قطر  به  معاند  های  شبکه 
جوری  و  شدند  ساز  شگفتی  شدید  عده  یک  ما  کشور  در 
بینی  خون  زدن  شتک  و  بینی  ترکیدن  و  ایران  خوردن  گل  از 
باال  و  کردند  می  ذوق  انگلستان  با  بازی  در  ایرانی  سنگربان 
به  دیرینه  دشمن  و  زاد  مادر  خصم  گویی  که  پریدند  می  پائین 
است  بیرانوندی  همان  این  انگار  نه  انگار  است!  آمده  در  زانو 
ها  میلیون  و  کرد  مهار  را  رونالدو  پنالتی  قبل  سال  چهار  که 
ما  دیرینه  دشمن  قطعًا  که  بیراوندی  همان  کردند!  شادی  نفر 
پارتی به همه آرزوهای فوتبالی اش جامه  نیست و بدون پول و 

است.  پوشانده  عمل 
به  ولز  برابر  در  دقیقه   90 نتوانست  تیم  اینکه  کنید  باور 
دامان  به  دست  عده  یک  کنم  فکر  و  داشت  داستان  برسد  گل 
دروازه  تیر  و  شانسی  بد  از  حجم  این  وگرنه  بودند  شده  کائنات 

بود! طبیعی  غیر 
)هر چند پیش خودمان بماند همان ها که تماشای بازی ها 
روشن کرده  ملی شمع  تیم  باخت  برای  و  بودند  تحریم کرده  را 
طرف  کردند.  می  تماشا  چشمی  چهار  را  ولز  با  بازی  بودند، 
داشت  پور  قلی  آفساید  گل  از  بعد  دقیقه  چهار  سه  تا  حتی 
ایران  مردم  احترام  به  گذاشته  استوری  ولی  کرد  می  شادی 

کنیم!( نمی  تماشا  را  بازی 
به  پوشان  ملی  داشتند  انتظار  اینها  خداوکیلی  یعنی 
بازیکنان اصاًل در مسابقات جام  اینکه  یا  بزنند؟!  خودشان گل 
جای  به  دارند  انتظار  هم  شاید  کردند؟!  نمی  شرکت  جهانی 

بخوانند؟! من  دبستانی  یار  سرود  ملی  سرود 
مسلم  حق  داشتن  و  مملکت  مشکالت  منکر  کس  هیچ 
برای  همه  باشیم  داشته  انتظار  اینکه  ولی  نیست.  اعتراض 
اعتراض به خیابان بریزند و زمین ورزش و مدرسه و دانشگاه را 
صحنه اعتراضات کنند و ... ، چندان منطقی نیست! هست؟!

مانیم.   آمریکا می  با  بازی  منتظر 

ر ـُ َتَلنگ

نقش ارتش در پاکستان 

●  رویترز : چرا رئیس ارتش پاکستان در جهان مهم است؟     ●

ایلنا،  با  گفت وگو  در  مهتدی  محمدعلی       ◄
در  رئیس جمهوری  انتخاب  چشم انداز  تحلیل  در 
به  پاسخ  در  و  فراوان   بن بست های  وجود  با  لبنان 
جمهوری  ریاست  دوره  پایان  از  پس  که  پرسش  این 
رئیس  انتخاب  در  پارلمان  ناکامی  شاهد  عون  میشل 
نیز  مهم  بالقوه  نامزدهای  و  هستیم  جدید  جمهوری 
هنوز پا به عرصه نگذاشته اند، آیا باید در انتظار خالء 
لبنان  که  می دانیم  گفت:  باشیم،  ساله  چند  سیاسی 
اقتصادی  بحران های مختلف  کنار  در  در حال حاضر 
موضوع  و  سیاسی  شدید  بحران  دچار  اجتماعی،  و 
به  عون  میشل  دوره  است.  جمهور  رئیس  انتخاب 
رئیس جمهوری  نتوانست  پارلمان  و  رسید  اتمام 
است  این  نیز  مساله  این  علت  کند.  انتخاب  جدید 
که  نیستند  قادر  لبنان  در  سیاسی  جریان های  که 
قانون  طبق  برسند.  تفاهم  به  شخصیت  یک  روی 
باید  وزیران  شورای  نباشد،  رئیس جمهوری  وقتی 
بگیرد،  عهده  به  را  رئیس جمهوری  مسئولیت های 
کابینه  یک  هم  میقاتی  نجیب  کابینه  متاسفانه 
کابینه  تشکیل  برای  که  میقاتی  و  است  مستعفی 
دهد  تشکیل  را  جدید  کابینه  نتوانسته  شده  مکلف 
به  قادر  و  می کند  امور  تمشیت  تنها  فعلی  کابینه  و 
نیست.  مهم  موضوعات  خصوص  در  تصمیم گیری 

است. سیاسی  شدید  بسیار  بحران  بحران،  این 
مشکل  رئیس جمهوری  انتخاب  در  داد:  ادامه  وی 
خود  یعنی  مقاومت  به  وابسته  گروه  که  است  این 
حزب الله و جنبش امل و باقی جریان هایی که همراه 
مارس هستند، می خواهند   ۸ به  و موسوم  مقاومت  با 
سالح  و  حضور  که  شود  انتخاب  رئیس جمهوری 
امیل  زمان  در  کمااینکه  بداند  قانونی  را  مقاومت 
پیروز   ۲۰۰۰ سال  می  ماه   ۲۵ در  مقاومت  که  لحود 
جنوب  از  را  اسرائیل  اشغالگر  ارتش  توانست  و  شد 
حمایت  مقاومت  از  شدت  به  وی  کند،  خارج  لبنان 
بود  بسته  پیمان  الله  حزب  با  نیز  عون  میشل  کرد. 
می داد.  پوشش  را  مقاومت  خودش  حکومت  در  و 
طرف مقابل به خصوص قوات لبنان به رهبری سمیر 

حدود  تا  و  )فاالنژیست ها(  کتائب  حزب  و  جعجع 
زیادی کاردینال راعی که کاردینال مسیحیان مارونی 
این هستند که رئیس جمهوری جدید  به دنبال  است 
خلع  خواهان  و  بردارد  مقاومت  از  را  قانونی  پوشش 
هیچ  باید  که  می کنند  تاکید  و  باشد  مقاومت  سالح 
باشد.  نداشته  وجود  دولتی  اسلحه  جز  اسلحه ای 
مقاومت این موضوع را نمی پذیرد و هیچ ارتشی قادر 

نیست. مقاومت  سالح  خلع  به 
وی افزود: این اختالف نظر باعث شده که پارلمان 
کند.  انتخاب  را  جمهور  رئیس  نتواند  امروز  تا  لبنان 
علت  این  به  هستیم؛  تحوالتی  آغاز  شاهد  اما  اخیرا 
عین  در  و  است  مقاومت  طرفدار  فرنجیه  سلیمان  که 
دارد،  سیاسی  جریان های  سایر  با  خوبی  روابط  حال 
این  و  باشد  انتخاب  این  برای  جدی  نامزد  شاید 
ویژه  به  افراطی  جریان های  که  دارد  وجود  احتمال 
با  باشند  وی  انتخاب  مخالف  مارونی  مسیحیان  در 
بود  مطرح  خبر  این  اخیر  روز  چند  این  در  حال  این 
که مقاومت یک گفت وگوی آرامی را با کاردینال راعی 
نتیجه  به  گفت وگوها  این  دارد  احتمال  و  کرده  آغاز 
فرنجیه  سلیمان  نامزدی  با  راعی  کاردینال  و  برسد 
رئیس جمهوری  بتواند  پارلمان  نهایت  و  کند  موافقت 
کابینه  انتخاب  به  نسبت  آن  از  پس  و  کند  انتخاب  را 
فعال  شود.  مرتفع  سیاسی  بحران  و  اقدام  هم  جدید 
رایزنی ها  این  آیا  ببینیم  تا  کنیم  صبر  روزی  چند  باید 
به  را  فرنجیه  سلیمان  همه  و  می شود  نتیجه  به  منتج 
ادامه  این بحران  یا  عنوان رئیس جمهوری می پذیرند 

داشت.  خواهد 
این  به  پاسخ  در  لبنان  مسائل  ارشد  تحلیلگر  این 
رهبر  باسیل  جبران  بالقوه  اصلی  نامزد  دو  که  سوال 
المرده  آزاد و سلیمان فرنجیه رهبر حزب  جریان ملی 
در  حاضر  و  مقاومت  جریان  حامیان  از  نیز  دو  هر  و 
این  با  چگونه  مقاومت  هستند،  مارس   ۸ ائتالف 
مواجه  نامزد  دو  این  از  یکی  از  حمایت  برای  چالش 
می تواند  مارونی  شخصیت  هر  گفت:  شد،  خواهد 
در  که  چرا  بداند  جمهوری  ریاست  نامزد  را  خودش 

رئیس جمهوری  لبنان،  در  گرفته  صورت  تقسیمات 
نمی کنم  فکر  من  اما  باشد  مارونی  مسیحی  باید 
بتواند  فراوان  مخالفین  وجود  با  باسیل  جبران 
داخل محور  در  در  کند. حتی  به خود جلب  را  اقبال 
مخالف  شدت  به  دالیلی  به  امل  جنبش  مقاومت، 
نمی کنم  تصور  من  بنابراین  است؛  وی  نامزدی 

جبران باسیل شانس زیادی داشته باشد. با این حال 
عون  جوزف  ژنرال  همچون  دیگری  مهم  نامزدهای 
برخی چهره های سیاسی  از سوی  نیز  ارتش  فرمانده 
میشل  نیز  این  از  پیش  کمااینکه  می شود  حمایت 
و امیل لحود، سه رئیس جمهور  عون، میشل سلیمان 
لبنان نیز فرمانده ارتش بودند و این گزینه هم مطرح 
شانس  نهایت  در  که  است  این  من  تصور  اما  است 
باشد.  بیشتر  ارتش  فرمانده  از  شاید  فرنجیه  سلیمان 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  مهتدی 
در  نقشی  چه  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  بازیگران 
خالء  از  لبنان  خروج  و  رئیس جمهوری  انتخاب 
خارجی  بازیگران  نقش  گفت:  می کنند،  ایفا  سیاسی 
که  است  مولفه ای  لبنان  در  رئیس جمهور  انتخاب  در 
سیاسی  گروه های  نمی گیرد؛  قرار  توجه  مورد  معموال 
وابسته  که  علت  این  به  مذهبی  طوائف  و  لبنان  در 
در  خارجی  کشور  آن  هستند،  خارجی  کشور  یک  به 
دارند  دخالت  نخست وزیر  و  رئیس جمهوری  انتخاب 
به  کشورها  این  می شود  موجب  نیز  منافع  تضاد  و 

به  سیاسی  شخصیت  یک  پیرامون  بتوانند  سختی 
کشور  تشکیل  آغازین  دهه های  در  برسند.  توافق 
دوران  در  مصر  و  فرانسه  خارجی  قدرت  دو  لبنان، 
داخلی  صحنه  در  را  تاثیر  بیشترین  عبدالناصر  جمال 
این  در  سیاسی  بحران  که  هم  بار  یک  داشتند  لبنان 
کشور پدید آمد، عبدالناصر و ژنرال دوگل در دیداری 
کردند.  حل  را  بحران  لبنان  شرق  در  اشتورا  شهر  در 
تصمیم  لبنان  برای  باید  فرانسه  و  برای مدت ها، مصر 
و  کرد  افول  فرانسه  ستاره  آنکه  از  پس  اما  می گرفتند 
آمریکا جای  از دست داد،  را  نفوذ خودش  این کشور 

گرفت.  را  فرانسه 
عربی  کشور  زمانی  برهه  این  در  داد:  ادامه  وی 
خصوص  به  و  بود  سوریه  لبنان،  در  کننده  تعیین 
جنگ  پایان  برای  سوریه  ارتش  که   ۱۹۷۶ سال  از 
نظامی  حضور  و  شد  عمل  وارد  کشور  این  در  داخلی 
تا   ۱۹۷۶ سال های  فاصله  در  کرد،  پیدا  لبنان  در 
جمهور  رئیس  انتخاب  در  واشنگتن  و  دمشق   ،۱۹۸۲
رئیس  سوریه  که  معنا  این  به  بودند  تاثیرگذار  لبنان 
تائید  یا  و  وتو  یا  نیز  آمریکایی ها  و  انتخاب  را  جمهور 
سوریه  نیروهای  که  بعد  به   ۲۰۰۶ سال  از  می کردند. 
ماند  باقی  لبنان  در  آمریکا  شدند،  خارج  لبنان  از 
ریاست  به  را  کسی  نمی توانند  تنهایی  به  آن ها  اما 
دوم،  قدرت  حضور  خالء  در  پس  برسانند  جمهوری 
مقابل  در  که  است  مقاومت  و  مارس   ۸ گروه  این 

دارند.  قرار  دیگر  قدرت های  و  متحده  ایاالت 
است  این  داده  رخ  اکنون  که  تحولی  افزود:  وی 
حال  در  آمریکا،  دموکرات  دولت  می رسد  نظر  به  که 
اینکه  ضمن  است  خاورمیانه  در  خود  سیاست  تعدیل 
آمریکا  فشار  از  ناشی  لبنان  محاصره  بحران  کل 
دریایی  مرزهای  تعیین  موضوع  در  ما  ولی  است، 
کرد  خودداری  منفی  نقش  ایفای  از  آمریکا  که  دیدم 
نیز  امروز  پیروزی جدیدی نصیب مقاومت شد.  و یک 
در تعیین رئیس جمهوری به نظر می رسد آمریکایی ها 
چاره ای ندارند که کوتاه بیایند و به انتخاب سلیمان 

► بدهند.       تن  فرنجیه 

به  را  منیر  عاصم  ژنرال  پاکستان       ◄
مسلح  که  کشور  این  ارتش  رئیس  عنوان 
کرد؛  منصوب  است،  اتمی  سالح  به 

پاکستان. در  نهاد  قدرتمندترین 
به گزارش خبرگزاری رویترز، این انتصاب 
می تواند تاثیری حیاتی بر آینده دموکراسی 
آیا  اینکه  و  باشد،  پاکستان داشته  شکننده 

روابط با هند بهبود می یابد یا خیر.
نقش ارتش در پاکستان

در جریان این ۷۵ سال از زمان استقالل 
این  در  بار  سه  ارتش  پاکستان،  تشکیل  و 

سه  از  بیش  برای  و  رسیده  قدرت  به  کشور 
این  در  و  کرده  حکومت  پاکستان  بر  دهه 

است. جنگ  وارد  هند  با  بار  سه  بین 
غیرنظامی  دولت  یک  که  زمانی  حتی 
ژنرال های  می رسد،  قدرت  به  پاکستان  در 
ارتش نفوذ چشمگیر خود بر مسائل امنیتی 

می کنند. حفظ  را  خارجه  امور  و 
عاصم منیر کیست؟

قمر  ژنرال  جایگزین  منیر  عاصم  ژنرال 
این  اواخر  که  شد  خواهد  باجوا  جاوید 
بازنشسته  ساله  شش  دوره  یک  از  پس  ماه 

. د می شو
با  مناقشه  مورد  که  منطقه ای  در  منیر 
عربستان  و  چین  با  مرز  هم   و  است  هند 
سپس   وی  کرد.  خدمت  است،  سعودی 
سازمان  ریاست  میالدی   ۲۰۱۷ درسال 
در  آن  از  پس  و  آی(  )ام  ارتش  اطالعات 
سرویس های  ریاست  میالدی   ۲۰۱۸ سال 
از  تا  دو  که  را  آی(  اس  )آی  اطالعاتی 
این  اطالعاتی  آژانس های  بانفوذترین 
تنها  وی  داشت.  برعهده  هستند،  کشور 
عمران  درخواست  به  ماه  هشت  از  پس 

خان، نخست وزیر وقت پاکستان از ریاست 
هیچ  شد.  برکنار  اطالعاتی  سرویس های 
دلیلی برای این برکناری اعالم نشد. ژنرال 
فرمانده کل  عنوان  به  در حال حاضر  منیر 
تدارکات  و  تسلیحات  تامین  امور  در  ارتش 

می کند. خدمت 
جهان  در  پاکستان  ارتش  رئیس  چرا 

است؟ مهم 
مدیریت  در  پاکستان  ارتش  فرمانده 
خطرات درگیری با هند در مرز شرقی کشور 
به  که  حالی  در  می کند  ایفا  کلیدی  نقض 
در  نیز  افغانستان  با  اختالفات  و  بی ثباتی 

می کند. رسیدگی  کشور  غربی  مرز 
جمله  از  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
به خاطر موقیت استراتژیک  آمریکا و چین 
پاکستان در یک منطقه ناآرام و خط ساحلی 
در خلیج  که  به خطوط کشتی رانی  نزدیک 
فارس خدمت می کنند، روابط مستقیمی با 

دارند. این کشور  ارتش 
امنیت  گاهی  از  هر  خارجی  دولت های 
شامل  که  را  پاکستان  در  اتمی  زرادخانه 
سوال  زیر  است،  برد  دور  موشک های 
وام های  به  مرتبا  که  کشوری  در  برده اند؛ 
جایی  و  دارد  نیاز  پول  بین المللی  صندوق 
به  هندی  ضد  و  غربی  ضد  گروه های  که 

یافته اند. افزایش  شدت 
امنیت داخلی نیز به خاطر شورش ها در 
مناطق قومی پشتون و بلوچ، به یک مشکل 

تقریبا دائمی تبدیل شده است.
پاکستان  خطرات،  این  تمامی  علی رغم 

درباره  خارجی  نگرانی های  ارتشش  و 
تسلیحات  امنیت  و  کنترل  و  فرماندهی 

کرده اند. رد  را  اتمی 
مهم  داخلی  نظر  از  انتصاب  این  چرا 

است؟
به  که  مدت هاست  پاکستان  ارتش 
حفظ  منظور  به  داخلی  روند  در  خرابکاری 
سلطه خود متهم شده است. ۱۹ تن از ۳۰ 
بودند  شده  منتخب  پاکستان  وزیر  نخست 
اما حتی یکی از آنها دوره پنج ساله خود را 

نرساند. اتمام  به 
ارتش پاکستان که اخیرا به مداخله های 
گذشته اش در سیاست اذعان کرده،  تاکید 
مداخله  داخلی  امور  در  دیگر  که  داشت 

کرد. نخواهد 
اینکه آیا این فرمانده جدید به این وعده 
عمل کند یا خیر می تواند کلیدی برای سیر 

تکاملی داخلی پاکستان باشد.
اعتراضات  خان  عمران  که  آنجایی  از 
شهباز  کردن  مجبور  هدف  با  را  سراسری 
پاکستان  کنونی  وزیر  نخست  شریف، 
رهبری  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  به 
کرده، این کشور در بحبوحه یک بی ثباتی 

دارد. قرار  دیگر  سیاسی 
آباد  اسالم  تالش  با  همزمان  همچنین، 
برای نجات از یک بحران اقتصادی و جبران 
تاریخی،  سیل های  از  ناشی  خسارت های 
بالقوه  طور  به  می تواند  جدید  فرمانده  این 
ایفا  فشار سیاسی  کاهش  در  کلیدی  نقش 

کند. / ایسنا     ►

مهتدی  

● آیا با رایزنی های موجود درلبنان سلیمان فرنجیه 
به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می شود   ●

است  خاورمیانه  در  خود  سیاست  تعدیل  حال  در  آمریکا،  دموکرات  دولت  می رسد  نظر  به  که  است  این  داده  رخ  اکنون  که  تحولی  گفت:  لبنان  مسائل  تحلیلگر  یک 
کرد  خودداری  منفی  نقش  ایفای  از  آمریکا  که  دیدم  دریایی  مرزهای  تعیین  ع  موضو در  ما  ولی  است،  آمریکا  فشار  از  ناشی  لبنان  محاصره  بحران  کل  اینکه  ضمن 

بیایند. کوتاه  که  ندارند  ای  چاره  آمریکایی ها  می رسد  نظر  به  رئیس جمهوری  تعیین  در  نیز  امروز  شد.  مقاومت  نصیب  جدیدی  پیروزی  یک  و 
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پایگاه اطالع رسانی  به گزارش      ◄
انقالب  رهبر  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
بسیجیان،  از  نفر  صدها  دیدار  در 
تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین 
با  و  خواندند  خمینی  امام  ابتکارات 
بسیج  حضور  برکات  از  گوشه هایی  ذکر 
در میدان های مختلف چهل سال اخیر 
و شأنی  تأکید کردند: بسیج در جایگاه 
باالتر از یک سازمان نظامی،  و در واقع 
که  است  گفتمان  و  تفکر  و  فرهنگ  یک 
عظیم  حرکت  در  را  کشور  دارد  ظرفیت 

ببرد. پیش  به  بلند  گام های  با  ملت، 
بیان  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
در  بسیج  جایگاه  از  کالن  تحلیل 
و  اسالم  دنیای  سیاسی  جغرافیای 
در  امریکا  راهبردی  نقشه  شکست 
دقیق  فهم  لزوم  و  ایران،  ملت  مقابل 
با  ایران  وسیع  کارزار  عرصه  از  بسیج 
شیوه  مهمترین  امروز  گفتند:  آمریکا، 
دروغ پردازی  و  جعل  ایران،  بدخواهان 
است تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود 

کند. محقق  را 
»پرهیز  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
را  شرایط«  هر  در  امیدی  نا  از  کامل 
بسیجی  فرهنگ  مهم  ویژگی های  از 
برخی  برخالف  افزودند:  و  دانستند 
در  نسلی  انقطاع  روشنفکری،  سخنان 
نوجوان  بسیجیان  و  ندارد  وجود  بسیج 
و  امام  اینکه  وجود  با  امروز  جواِن  و 
دهه  همچون  ندیده اند  را  مقدس  دفاع 
میدان  در  روحیه  همان  با  شصتی ها 

هستند. جهاد  و  تالش  و  کار 
تحلیل  به  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
سیاسی  جغرافیای  در  بسیج  جایگاه 
گفتند:  و  پرداختند  اسالم  دنیای 
مسائل  از  فراتر  باید  را  بسیج  جایگاه 

اخیر  اغتشاشات  با  مقابله  و  روزمره 
. نست ا د

ویژه  رویکرد  چرایی  بررسی  با  ایشان 
افزودند:  آسیا  غرب  منطقه  به  استعمار 
مظهر  اروپا  ابتدا  در  که  غرب  استعمار 
خاص  توجه  امریکا،  سپس  و  بود  آن 
دارد  و  داشته  ما  منطقه  به  ویژه ای  و 
عمده  مرکز  آسیا  غرب  منطقه  زیرا 
چهار  و  طبیعی  منابع  و  انرژی  و  نفت 
بر  و  است  غرب  و  شرق  ارتباطی  راه 
غاصب  و  جعلی  رژیم  اساس  همین 
پایه گذاری  منطقه  این  در  صهیونیستی 
آسیا  غرب  منطقه  در  غرب  تا  شد 
و  جنگ  ایجاد  و  منابع  غارت  برای 

باشد. داشته  پایگاه  تفرقه انگیزی، 
اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
در  نقطه  ترین  حساس  و  مهمترین 
ایران  آسیا،  غرب  راهبردی  منطقه 
همین  بر  کردند:  است،  خاطرنشان 
سپس  و  انگلیسی ها  ابتدا  در  اساس، 
ای  ویژه  سرمایه گذاری  امریکایی ها 
ایران  در  پروری  مزدور  برای  بخصوص 
باشند. داشته  کامل  سلطه  تا  کردند، 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
 ۱۵ حدود  که  آمریکاییها  طراحی 
شخصیت های  وسیله  به  قبل  سال 
گفتند:  شد،  افشا  کشور  این  برجسته 
کشور  شش  که  بود  این  آنها  طراحی 
و  سودان  لیبی،  لبنان،  سوریه،  عراق، 
نهایت،  در  تا  کنند  ساقط  را  سومالی 
در  ایران  راهبردی  عمق  و  امتداد 
کشور،   تضعیف  با  و  برود  بین  از  منطقه 
اسالمی  جمهوری  نظام  خود  نهایت  در 

شود. ساقط  ایران 
خامنه ای  آیت الله  حضرت 
امتداد  و  تفکر  اما  کردند:  خاطرنشان 

عراق،  کشور  سه  در  اسالمی  انقالب 
کار  و  کرد  پیدا  کارکرد  لبنان  و  سوریه 
عبارت  که  شد  انجام  مهمی  و  بزرگ 
سه  این  در  آمریکا  شکست  از  است 

. ر کشو
طراحی  شکست  به  اشاره  با  ایشان 
و  الله  حزب  بردن  بین  از  برای  امریکا 
در  ناکامی  همچنین  و  لبنان  در  َامل 
هزار  چندین  وجود  با  سوریه  و  عراق 
ساعت  هزاران  و  هزینه  دالر  میلیارد 
متفکر  صدها  به کارگیری  با  فکری  کار 
توطئه  و  نقشه  این  کردند:  تأکید 
کارآمد  و  عظیم  نیروی  با  منطقه،  در 
مظهر  و  شد  خنثی  اسالمی  جمهوری 
شخصی  عظیم،  نیروی  این  پرچم  و 
بود،  سلیمانی«  قاسم  »حاج  نام  به 
که  می شود  مشخص  اکنون  بنابراین 
برای  حد  این  تا  قاسم«  »حاج  نام  چرا 
دشمنان،  برای  و  محبوب  ایران،  مردم 

است. کننده  ناراحت  حد  این  تا 
فهم  به  را  بسیجیان  انقالب،  رهبر 
وسیع  کارزار  این  از  کالن  تحلیل  و 
به  خود  دید  کردن  محدود  از  پرهیز  و 
ضدانقالب  عنصر  چند  با  درگیری 
تحلیل  این  با  گفتند:  و  کردند  توصیه 
علت  فهمید  می توان  که  است  کالن 
چه   ۳ و   ۲ برجام های  بر  دشمن  اصرار 
بود که در داخل نیز عده ای البّد از روی 
می کردند. تکرار  را  آنها  حرف  غفلت 

افزودند: برجام  این زمینه  ایشان در 
را  خود  منطقه ای  حضور  ایران  یعنی   ۲
ایران  یعنی   ۳ برجام  و  کند  رها  کاماًل 
و  راهبردی  سالح  هیچ  که  شود  متعهد 
نکند  تولید  پهپاد  و  موشک  مانند  مهم 
باشد. تهاجم، دست خالی  تا در مقابل 
حضور  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 

کردن  سپر  سینه  را  کشور  در  بسیج 
بزرگی  توطئه های  چنین  مقابل  در 
شما  کردند:  خاطرنشان  و  دانستند 

حرم  از  نبرد،  میدان  این  در  بسیجیان 
آمریکا  دست ساِز  داعِش  با  و  دفاع، 
لبنان  به دالوران رزم آوِر  و  مبارزه کردید 
کمک  توانستید  چه  هر  فلسطینی ها  و 

کرد. خواهیم  کمک  هم  باز  و  کردید 
کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  مبارزه  که  نکند  فراموش  بسیج 
جهانی  استکبار  با  اصلی  درگیری 
جاهل  یا  غافل  نفر،  چند  این  و  است 
یا  و  غلط،  تحلیل  دارای  و  بی اطالع  یا 

هستند. مزدور 
تحلیل های  از  تأسف  ابراز  با  ایشان 

گفتند:  افراد  برخی  بی مایه  و  سست 
و  روزنامه ها  در  افراد  این  از  بعضی 
تمام  برای  می گویند  مجازی  فضای 

را  »مشکل تان  باید  اغتشاشات  کردن 
را  ملت  »صدای  و  کنید«  حل  آمریکا  با 

» . ید بشنو
طرح  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
با  آمریکا  مشکل  »چگونه  که  سؤال  این 
یک  این  گفتند:  می شود«،  حل  ایران 
سؤال جدی و واقعی است و قصد دعوا 
مذاکره  و  نشستن  با  مشکل  آیا  نداریم. 
حل  آمریکا  از  گرفتن  تعهد  و  کردن 

می شود؟
الجزایر  مذاکرات  یادآوری  با  ایشان 
سر  بر   ۱۳۵۹ سال  در  آمریکایی ها  با 

آزاد  به  آمریکا  تعهد  و  گروگانها،  آزادی 
کردن ثروتهای ایران و پرهیز از مداخله 
همه  ما  گفتند:  ما،  داخلی  امور  در 

به  آمریکا  اما  کردیم  آزاد  را  گروگانها 
و  تحریم ها  رفع  جمله  از  خود  تعهدات 
آزاد کردن ثروت های مسدود شده ملت 

نکرد. عمل 
در  آمریکا  بدعهدی  انقالب،  رهبر 
تحریم ها  برداشتن  یعنی  برجام  قضیه 
صنعت  فعالیت  کاهش  مقابل  در 
بطالن  از  دیگری  نمونه  را  هسته ای 
مذاکره  طریق  از  آمریکا  با  مشکل  حل 
مشکل  مذاکره،  افزودند:  و  دانستند 
باج  بله  نمی کند،  حل  را  آمریکا  با  ما 
می کند  حل  را  مشکل  آمریکا  به  دادن 

قانع  هم  دادن  باج  بار  یک  به  البته  که 
خواهند  جدیدی  باج  بار  هر  و  نیستند 

. ست ا خو
افزودند:  زمینه  این  در  ایشان 
درصد   ۲۰ غنی سازی  می گویند  اول 
 ۵ غنی سازی  بعد  کنید،  تعطیل  را 
هسته ای  صنعت  کل  بعد  را،  درصد 
مطالبه  را  اساسی  قانون  تغییر  بعد  را، 
پشت  شدن  محبوس  بعد  می کنند، 
و  ایران  دست  کردن  خالی  و  مرزها 

را. دفاعی  صنایع  تعطیلی 
تأکید  با  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
حتی  نفر  یک  است  ممکن  اینکه  بر 
نداشته  قبول  را  اسالمی  جمهوری 
حاضر  غیرتی  با  ایرانی  هیچ  اما  باشد 
بدهد،  را  باج هایی  چنین  نیست 
آمریکا  با  مذاکره  بنابراین  گفتند: 
در  تنها  و  نمی کند  حل  را  مشکلی 
مسائل  همه  در  دادن  باج  صورت 
قرمز  خطوط  همه  از  عبور  و  اساسی 
پهلوی  دوره  مانند  آمریکا  که  است 
آیا مردم  اما  با کشور ندارد.  دیگر کاری 
این  و  کردند  انقالب  شیوه،  این  برای 

دادند؟ شهید  همه 
برخی  دیگر  تجویز  مقابل  در  ایشان 
صدای  »شنیدن  بر  مبنی  مدعیان 
صدای  کردند:  خاطرنشان  ملت« 
آبان   ۱۳ در  امسال  ملت،  رعدآسای 
شما  شنیدید؟  را  آن  آیا  شد؛  بلند 
جمعیت  آن  را.  ملت  صدای  بشنوید 
۱۰ میلیونی در تشییع  عظیم و بیش از 
امروز  بود.  شهید سلیمانی صدای ملت 
مختلف  شهرهای  در  شهدا  تشییع 
و  تروریسم  علیه  مردم  شعارهای  و 
شما  است.  ملت  صدای  اغتشاشگر 

► نمی شنوید؟    را  ملت  صدای 

رهبر انقالب:

● هیچ ایرانی باغیرتی حاضر نیست دائم به آمریکا باج بدهد    ●
اساسی  مسائل  همه  در  دادن  ج  با صورت  در  تنها  و  نمی کند  حل  را  مشکلی  آمریکا  با  مذاکره  گفتند:  بدهد،  ج  با آمریکا  به  دائم  نیست  حاضر  باغیرتی  ایرانی  هیچ  اینکه  بر  تاکید  با  انقالب  رهبر 

ندارد. کشور  با  کاری  دیگر  پهلوی  دوره  مانند  آمریکا  که  است  قرمز  خطوط  همه  از  عبور  و 

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  شرح 
آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۲۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۱۹ شماره  رأی  ۱ـ 
مجتبی جعفری اروری فرزند ولی اله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۲۵۲ مترمربع 
ثبت قم  واقع در بخش دو  و ۲۵۶۷ اصلی  از ۲۵۶۶/۵۷۴/۱۲۹۴/۵۸۸۹  از پالک شماره فرعی  در قسمتی 

مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فرامرز فروزان صفحه ۴۰۹ دفتر ۴۰۳.) م الف ۱۵۴۵۸( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۶۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۳۵ شماره  ۲-رأی 
خلیل مسببی فرزند محمدهادی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۶ مترمربع پالک 
شماره فرعی از  ۲۱۶۷/۳/۸۱/۳۷۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از علی محمد اکبرزاده شادی صفحه ۱۱۴ دفتر ۶۰۳.) م الف ۱۵۴۵۹(
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۴۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۵۶۰ شماره  رأی  ۳ـ 
به مساحت ۴۹/۷۵ مترمربع  بنا شده  اله  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  علی محمدی فرزند عین 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۳۰۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

ابراهیم شریعت صفحه ۴۴ دفتر ۱۰.)م الف ۱۵۴۶۰(  از سید  الواسطه 
آقای   ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۱۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۷۶۸ شماره  رأی   -۴
ابوالفضل قربانی بدخش فرزند محمدآقا ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۵۳/۶۶ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۵۶/۶۹۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از سیده اعظم محمدی طی سند قطعی شماره ۲۰۳۴۹ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۵ دفترخانه 

۶ قم.) م الف ۱۵۴۶۱( 
آقای   ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۶۸۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۶۰۴ شماره  رأی   -۵
غریب رضا اکبرزاده شادی فرزند علی محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۱۱ از  فرعی  شماره  پالک  بمساحت۱۶۰مترمربع 

 )۱۵۴۶۲ الف  م  زندوچائی.)  اکبر  و علی  بولوری  از محمد  الواسطه  مع  خریداری 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۸۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۵۲۶ شماره  رأی   -۶
 ۱۰۳/۵۰ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  ابوالقاسم  فرزند  دادخواه  غالمرضا 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۹ فرعی از  ۲۴۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

 )۱۵۴۶۳ الف  ۲۶۰.)م  دفتر   ۱۱۵ سند قطعی صفحه 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۲۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۴۰ شماره  رأی   -۷
در  مترمربع   ۱۳۸ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  جواد  فرزند  بخشی  اکبر  علی 
و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۱۸۵۲ از  فرعی  از پالک شماره  قسمتی 

 )۱۵۴۶۴ الف  م  دفتر.)   ۱۱۲ صفحه  کروبی  احمد  سید  مرحوم  ورثه  کروبی  حسین  از  الواسطه 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۲۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۹۶ شماره  رأی   -۸
فریبا چهاردیوار فرزند فاضل ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴۸ مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی از ۲۲۸۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

پرتو بیگدلی آذری صفحه ۲۱۱ و دفتر۳۰۶.) م الف ۱۵۴۶۵( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۳۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۹۸۲ شماره  رأی   -۹
علی امیدی محبوب  فرزند شیرین علی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۱۶۷/۴۵ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲ فرعی از  ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی 

سند قطعی ثبت دفتر الکترونیک ۵۴ -۱۴۰۰.) م الف ۱۵۴۶۶( 
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۵۲۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۳۰ خانم 
مینا مقدمی فرزند عادل ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۸۴ مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره ۴ فرعی از ۱۸۴۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

کبری و سکینه موسوی حرمی.)م الف ۱۵۴۶۷( 
۱۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۳۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۷۶ خانم 

عفت سجادی فرزند سیداحمد، چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۳۶/۱۱ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۶۴ فرعی از  ۱۹۳۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی از صمد حداد سیبی طی سند قطعی شماره ۱۸۵۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ دفترخانه ۲۳ قم.)م الف 

     )۱۵۴۶۸
۱۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۳۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۷۵ آقای 
حسین حداد سیبی فرزند صمد دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
۳۶/۱۱ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۶۴ فرعی از  ۱۹۳۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی از صمد حداد سیبی طی سند قطعی شماره ۱۸۵۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ دفترخانه ۲۳ قم.) م الف 

     )۱۵۴۶۹
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۵۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۳۹ شماره  رأی   -۱۳
آقای حسین طاهری جوانمردی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۱۹/۱۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲ فرعی از  ۲۱۴۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

الف ۱۵۴۷۰(   از سید جالل عودی صفحه ۲۳۲ دفتر ۱۸۲.)م  الواسطه  عادی وخریداری مع 
۱۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۹۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۵۴ آقای 
به مساحت ۱۲۵ مترمربع در  بنا شده   آن احداث  فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین که در  محمد محمدی 
قسمتی از پالک شماره فرعی از  ۱۹۴۳/۴۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه ۴۳۰ دفتر ۱۹۵.)م الف ۱۵۴۷۱( 
  ۱۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۸۸۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۸۰ آقای 
قادر خدائی فرزند محرم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۸۷ مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی از ۴۲ و ۱۹۴۵/۴۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از سید محمد میره ئی صفحه ۴۶۶ دفتر ۱۸۱.) م الف ۱۵۴۷۲( 
۱۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۷۲۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۷۴ آقای 
حمید والیی شهباز  فرزند محمد ، ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۸۷ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۷۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از وراث فتح اله شاکری.)م الف ۱۵۴۷۳( 
۱۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۵۵ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۰۱ آقای 
۶۳مترمربع  مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  رجبعلی  فرزند  رحمتی  محمدرضا 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۸۷۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از حسن شاطر کاظمی ورثه مرحوم کاظم شاطر کاظمی.) م الف ۱۵۴۷۴(   
۱۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۸۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۷۷ آقای 
به مساحت ۱۲۰ مترمربع در  بنا شده  حسین نیک پی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۱۹۷۶ از  فرعی  از پالک شماره  قسمتی 

از ورثه سید احمد فاطمی قمی.) م الف ۱۵۴۱۶( از مهری سادات فاطمی قمی احدی  الواسطه 
۱۹- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۹۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۴۸ آقای 
به مساحت ۱۲۰ مترمربع در  بنا شده  حسین نیک پی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۱۹۸۰ از  فرعی  از پالک شماره  قسمتی 
الف  قم.)م   ۳ دفترخانه   ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ مورخ   ۷۶۷۳۴ شماره  قطعی  سند  طی  باقری  خانعلی  از  الواسطه 

 )۱۵۴۱۷
۲۰- رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۹۸۰۵ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۴۶۵ آقای 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  رمضان  فرزند  سازندگی  مهدی 
۵۰۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۵۶۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از حسن شیخ حسنی و احمد الفیده و فاطمه دهقان خیر آبادی صفحه ۲۵۲ دفتر ۴۰۲ و صفحه ۵۰۸ 

دفتر ۳۰۲ و صفحه ۲۱۲ دفتر۳۳۹.)م الف ۱۵۴۱۸( 
۲۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۵۵۵ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۵۹ آقای 
قاسم خلف فرزند حسن ، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۰۶/۹۵ مترمربع در 

قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۶۶/۳/۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواسطه از عصمت مهرابی و حسین مهرابی.) م الف ۱۵۴۱۹( 

۲۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۹۶۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۰۹ آقای 
به  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  از ششدانگ  دانگ مشاع  احمد  سه  فرزند  امید  فاضلی  اکبر  علی 
مساحت ۱۶۰/۱۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۳۹۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رضا و عبداله و اصغر و محمد و حسن و معصومه و بتول شهرت همگی 
زرین اقبال وراث مرحوم اسداله زرین اقبال و محمد هادی و خدیجه و محمدتقی و محمدحسن و شمسی و 
زهرا و نرگس شهرت همگی زرین اقبال و رباب بابا آب یار وراث مرحوم حسین زرین اقبال .)م الف ۱۵۴۲۰( 
۲۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۹۵۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۰۸ آقای 
به  بنا شده  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  امید فرزند احمد  سه دانگ مشاع  علی اصغر فاضلی 
مساحت ۱۶۰/۱۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۳۹۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از رضا و عبداله و اصغر و محمد و حسن و معصومه و بتول شهرت همگی 
زرین اقبال وراث مرحوم اسداله زرین اقبال و محمد هادی و خدیجه و محمد تقی و محمدحسن و شمسی و 
زهرا و نرگس شهرت همگی زرین اقبال و رباب بابا آب یار وراث مرحوم حسین زرین اقبال .)م الف ۱۵۴۲۲(

۲۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۱۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۶۰ آقای 
منصور نصاری فرزند عبدالنبی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۴۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۱۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره ۵۵۳۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ دفترخانه ۲۳ قم.) م الف ۱۵۴۲۳( 
۲۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۲۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۶۱ آقای 
حسن نصاری فرزند عبدالنبی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۴۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۱۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره ۵۵۳۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ دفترخانه ۲۳ قم.)م الف ۱۵۴۲۴(
۲۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۳۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۷۹۲ آقای 
به مساحت ۵۲/۴۲ مترمربع  بنا شده  آن احداث  فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین که در  امیر غریب لکی 
پالک شماره فرعی از ۲۳۰۲/۱/۵۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از بهبود معارفوند صفحه ۲۲۳ دفتر ۲۴۱.)م الف ۱۵۴۲۵( 
۲۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۰۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۲۵ آقای 
مظفر رحمتی پور  فرزند ذوالفغار در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
۹۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۹۲ فرعی از ۱۹۵۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
 ۱۴۵ دفتر   ۵۳۳ و   ۵۳۰ ۲۴۸۴۱ صفحات  ثبت  ذیل  که  مالک رسمی  آبادی  احمد علی سلم  از  الواسطه  مع 

بنامش ثبت گردیده است.) م الف ۱۵۴۲۶(
۲۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۱۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۳ خانم 
اکرم مختاری نیک  فرزند علی قلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۶۹مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۳۰۵/۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از محمد حسین ضیائی بیگدلی صفحه ۲۹۸ دفتر ۷۶.) م الف ۱۵۴۲۷(
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

)گویه و شاخه سبز(
تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

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


