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انتظار شهروندان قمی برای تحقق وعده دولت؛
هزار هکتاری پردیسان به مردم 

بازمی گردد؟
و  دانشگاهی  شهرک  نهم،  دولت  ویژه  عنایت  با  آخوندی:  زینب 
با هدف تسریع در تأمین زیرساخت های الزم برای تولید فکر  حوزوی 
ناظمی  این سخنان محمد  اندازی می شود.«  راه  استان قم  دینی در 
اردکانی، استاندار اسبق قم در اسفندماه سال ۱۳۸۷ است که شاید 

باشد. داشته  بازخوانی  به  جدی  نیاز  روزها  این 
در همین مطلب وی از وجود ۶۰ هزار طلبه در استان قم سخن گفته 
توسط  باید  دانشگاهی  و  حوزوی  مؤسسات  نیاز  مورد  اراضی  اینکه  و 
سال ها  همان  در  شود.  تأمین  تشیع  دانش  و  علم  توسعه  برای  دولت 
توسعه  برای  پردیسان  محدوده  دولتی  اراضی  از  هزارهکتار  از  بیش 
آموزشی  مؤسسات  و  شد  داده  اختصاص  دانشگاهی  حوزوی  شهرک 
این  از  هکتار  صد  چند  کدام  هر  قم  استان  دانشگاه های  و  دینی  و 

دادند. اختصاص  خود  به  را  اراضی 
هکتاری  هزار  اراضی  می گذرد،  سال   ۱۴ سال ها  آن  از  که  حاال 
علم  توسعه  نماد  دیگر  دانشگاهی  و  حوزوی  شهرک  نام  با  پردیسان 
عجز  دادن  نشان  برای  مصداق  نوعی  به  بلکه  نیست  شیعی  دانش  و 
در  زمین  مدیریت  ویژه  به  و  منابع  مدیریت  در  دولتی  سیاست های 

است. شده  تبدیل  کالنشهرها 
البته  دانشگاهی  و  حوزوی  مؤسسات  به  هکتار  هزار  اختصاص 
در  و  فعال  قم  در  که  مراکزی  اکثر  تقریبًا  دارد.  جالبی  توزیع  نحوه 
از چند صد  نوعی  به  دارند،  برای گرفتن  چارچوب های قدرت حرفی 
هکتار زمین در این اراضی بی نصیب نبوده اند. این درحالی است که 
کمبود  با  مسکن  ملی  نهضت  طرح  متقاضیان  به  پاسخ  برای  قم  شهر 

است. مواجه  زمین 
ثمر  به  راجع  می توان  خوبی  به  سال   ۱۴ گذشت  از  پس  طرفی  از 
داشت.  ارزیابی  نیز  شهرک  این  ایجاد  در  متولیان  اهداف  نرسیدن 
شیعی  دانش  و  علم  رونق  موجب  تنها  نه  هکتار  هزار  این  اختصاص 
در  ساخت وساز  توان  کنون  تا  مراکز  این  از  بسیاری  بلکه  نشده 
و  مؤسسات  از  دسته  آن  نیاورده اند.  دست  به  هم  به  را  اراضی  این 
 ۵ از  بیشتر  نیز سطح اشغال  دانشگاه هایی که ساخت وساز داشته اند 

نزده اند. رقم  اراضی  این  در  را  درصد 
شهرسازی  و  مسکن  »وزارت  می گوید،  شهری  زمین  قانون   ۱۱ ماده 
آیین نامه اجرایی  بر اساس سیاست عمومی کشور طبق  موظف است 
مطابق  خود  واگذاری زمین های  و  عمران  یا  آماده سازی  به  نسبت 
واگذاری  قانون  این  بر  بنا  کند.«  اقدام  قانونی  مصوب  طرح های 
صورت  شده،  مصوب  و  ارائه  طرح های  اساس  بر  باید  دولتی  اراضی 
زمان بندی  باید  متقاضی  می گویند  آیین نامه ها  همچنین  بگیرد. 
عمل  صورت  در  و  کرده  اعالم  قانونی  مرجع  به  نیز  را  طرح  اجرای 
بازپس گیری  به  نسبت  باید  دولت  بندی  زمان  این  مطابق  نکردن 

کند. اقدام  خود  اراضی 
سال های  در  قم  استان  مسئوالن  توجه  مورد  که  است  موضوعی  این 
به  ریاست جمهور  قرار گرفته است. موضوعی که حتی در سفر  اخیر 
راه  مدیرکل  صادقی،  محمد  شد.  بررسی  و  بحث  مذاکرات  در  نیز  قم 
و شهرسازی استان قم ۲۸ شهریور امسال وعده بازپس گیری اراضی 

می کند. مطرح  را  دانشگاهی  حوزوی  شهرک  هکتاری  هزار 
آزادسازی زمین های سایت  از  تأمین مسکن قم  وی در جلسه شورای 
دستگاه  همکاری  با  گفت:  و  داد  خبر  آینده  ماه  دو  تا  هکتاری  هزار 
این  که  ارگان هایی  و  نهاد ها  برای  رسمی  اظهارنامه های  قضایی، 
برای  آزادسازی،  از  بعد  که  شده  ارسال  است  اختیارشان  در  زمین ها 

می یابد. اختصاص  مسکن  ساخت 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده  فراهانی،  امیرآبادی  احمد 
اسالمی هم در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ در بازدید از اراضی هزار هکتاری 
از  برخی  گفت:  پردیسان  منطقه  در  شده  حبس  اراضی  به  موسوم 
نهادها، سالیان سال است که این اراضی را تملک کرده اند، اما هیچ 
برگردانند. به دولت  را  اراضی  این  باید  و  ندادند  انجام  آن  روی  کاری 
بودجه  جذب  دنبال  به  مؤسسات  برخی  احتمااًل  اینکه  بیان  با  او 
اگر  دولت  گفت:  هستند،  اراضی  این  در  ساخت وساز  برای  دولتی 
این  به  را  ساخت  بودجه  سال ها،  این  طول  تمام  در  می توانست، 
فعلی  شرایط  به  توجه  با  اما  می داد،  اختصاص  مراکز  و  موسسات 
دارد. را  خود  کارکنان  حقوق  پرداخت  امکان  تنها  دولت  اقتصادی، 
نماینده مردم قم با اشاره به قرارداد اراضی واگذار شده گفت: در این 
قرارداد ها قید شده که ظرف نهایتًا ۳ سال باید زمین ها ساخته شود، 
اما امروز می بینیم که برخی از این نهاد ها فقط یک قرارداد در دست 

دارند و یا نهایتا اقدام به حصار کشی کرده اند.
شرایطی  در  دانشگاهی  حوزوی  شهرک  به  هکتار  هزار  اختصاص 
که  پردیسان  در  مهر  مسکن  سایت  مساحت  کل  که  گرفت  صورت 
هکتار   ۵۰۰ یافته  اختصاص  کم درآمد  اقشار  شدن  خانه دار  برای 
هزار   ۳۵ برای ساخت  قم  به محدوده شهر  ۵۶۰ هکتار  الحاق  است. 
مسکن در قالب طرح ملی جهش مسکن دیگر اتفاقی است که اخیرًا 
متوجه  بیندازیم  موجود  واقعیت های  به  نگاهی  اگر  اما  خورده  رقم 
شدن  خانه دار  برای  محدوده  این  در  زیرساخت ها  تأمین  می شویم 
درحالی که محدوده  دارد  تومانی  میلیارد   ۱۳۰۰ مردم هزینه سنگین 
شدن  خانه دار  برای  بهتر  بسیار  راهی  می تواند  هکتاری  هزار  سایت 

باشد. قمی  شهروندان 
میلیون   ۱۰ را  قم  شهر  در  زمین  قیمت  متوسط  اگر  اینها  از  گذشته 
به  اراضی  این  در  زمین  هکتار  هزار  حبس  بگیریم،  نظر  در  تومان 
است. محدوده  این  در  سنگین  بسیار  ارقام  با  ثروتی  حبس  معنی 

در  منطقه ای  غیررسمی  و  رایج  نام   )Silicon Valley( سیلیکون  دره 
بسیاری  که  است  سانفرانسیسکو  شرقی  جنوب  کیلومتری   ۷۰ حدود 
این  گرفته اند.  قرار  آن  در  جهان  انفورماتیک  مطرح  کشورهای  از 
منطقه که به نوعی شکل گیری آن از تالش های دانشجویان دانشگاه 
توانسته  اما  ندارد  مساحت  هکتار   ۷۰۰ از  بیش  شد،  آغاز  استنفورد 
تمام شئون زندگی انسان در قرن جدید را تحت تأثیر خود قرار دهد. 
کردن  نزدیک  برای  خوبی  مثال  اما  نباشد  کاملی  مقایسه  این  شاید 
حوزوی  شهرک  طراحان  ذهنی  مدل  ایراد  ترین  اساسی  به  ذهن 
ملزومات  به  پرداختن  جای  به  که  ذهنی ای  مدل  است.  دانشگاهی 
به  را  پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه  حتی  بنیان،  دانش  اقتصاد 

می کند./شهربیست تشویق  زمین  سوداگری 

نرخ ازدواج و طالق در قم منفی شد؛
کاهش 6 درصدی آمار ازدواج 

در قم!

اداره ثبت احوال قم از تغییرات منفی آمار طالق و ازدواج در قم خبر 
می دهد.

در  قم،  استان  احوال  ثبت  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  صفری،  رضا 
ماهه  هفت  در  قم  حیاتی  وقایع  مقایسه  درخصوص  ایسنا  با  گفتگو 
ثبت  اداره  آمار ثبت شده در  ۱۴۰۱ عنوان کرد: طبق  ۱۴۰۰ و  سال 
ثبت  به   ۱۴۰۱ سال  اول  ماهه  هفت  در  ازدواج  واقعه   ۳۷۴۰ احوال 

است. رسیده 
وی عنوان کرد: این در حالی است که ۳۹۷۸ در هفت ماهه اول سال 

۱۴۰۰ انجام و ثبت شده است.
بررسی ها  ۱۴۰۱ طی  ازدواج در سال  آمار  تغییرات  میزان  افزود:  وی 
درصد   ۶ منفی  تغییر  درصد  و   ۲۳۸ منفی  گذشته،  سال  با  مقایسه  و 

است. رسیده  ثبت  به 
مدیر روابط عمومی اداره ثبت احوال استان قم تصریح کرد:همچنین 
طبق آمار به اعالم شده برای هفت ماهه اول سال جاری ۱۶۹۷ مورد 
 ۱۴۰۰ سال  اول  ماهه  هفت  در  که  درحالی  رسیده  ثبت  به  طالق 

بوده است.  ۱۹۰۱ موارد طالق 
آمار طالق استان قم طی بررسی های  وی ادامه داد: میزان تغییرات 
به   ۲۰۴ منفی  گذشته،  سال  طالق های  آمار  با  مقایسه  و  شده  انجام 

بوده است. تغییر  ۱۱ درصد  و دارای منفی  آمده  دست 

مدیرکل گمرکات قم خبرداد:
صادرات 191 میلیون دالری 
استان قم طی 7 ماه گذشته

مدیرکل گمرکات استان قم از صادرات ۱۹۱ میلیون دالری استان قم 
طی ۷ ماه گذشته خبرداد.

اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  گمرکات  مدیرکل  دریکوند  اسفندیار 
انجام  درحال  قم  استان  گمرک  اداره کل  در  مختلفی  عملیات های 
واردات  و  صادرات  حوزه  در  عمدا  عملیات ها  این  کرد:  اظهار  است، 

است.
 ۱۹۱ حدود  جاری  سال  گذشته  ماه   ۷ صادرات  اینکه  بیان  با  وی 
به  نسبت  از صادرات  این حجم  کرد:  است، مطرح  بوده  میلیون دالر 
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۹۰ درصد و از نظر ارزشی ۴۰ 

است. داشته  رشد  درصد 
نیز  واردات  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  قم  استان  گمرکات  مدیرکل 
رشد قابل قبولی را شاهد بوده ایم، عنوان کرد: این واردات در حوزه 

است. داشته  افزایش  درصد   ۱۸۰-۱۷۰ حدود  درآمدی 
عملیات  قم  استان  گمرک  اداره کل  در  واقع  در  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی  و فعالین  تولیدی  با شرکت ها، واحدهای  رابطه  مختلفی در 

می شود. انجام 

خبـریادداشت

بنا  جهانگیریان:  محمد       ◄
سوی  از  رسمی  شده  اعالم  آمار  بر 
نزدیک  ساالنه  قم  استان  مسئوالن 
می  قم  وارد  مسافر  میلیون   ۲۰ به 
ایجاد  این موضوع ضرورت  و  شوند 
ایجاد  و  گردشگری  تاسیسات 
مسافران  برای  مختلف  های  جاذبه 

کند. می  بیشتر  را 
علیرضا  که  بود  پیش  چندی 
ارجمندی مدیرکل میراث فرهنگی، 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
صنعت  از  درصد   ۸۵ که  گفت  قم 
بخش  اختیار  در  قم  گردشگری 
اینکه  بیان  با  وی  است.  خصوصی 
 ۲۰ به  نزدیک  ساالنه شاهد حضور 
میلیون زائر و مسافر در قم هستیم 
افزود که با بهره برداری از طرح های 
زمان  افزایش  شاهد  گردشگری 
اقامت مسافران در قم خواهیم بود.

خدمات  دفتر   ۹۸ دارای  قم 
هتل   ۲۶ هتل،   ۳۶ مسافرتی، 
 ۱۰۸ مهمان  پذیر،   ۷۴ آپارتمان، 
خانه مسافر، ۵۹ واحد پذیرایی بین 
مجتمع   ۲۶ سفره خانه،   ۱۵ راهی، 
مرکز  سه  خدماتی،  و  گردشگری 
تفریحی و سرگرمی و ۲ مرکز نمونه 

می باشد. گردشگری 
سعی  گزارشی  تهیه  با  ایرنا 
چالش  و  ها  فرصت  است  کرده 
گردشگری  صنعت  واگذاری  های 
پرداختن  و  خصوصی  بخش  به 
لحاظ  به  صنعت  این  وضعیت  به 
راهکارهای  و  مشکالت  کمبودها، 
مناسب برای توسعه و در عین حال 
بررسی  را  موجود  امکانات  تشریح 

. کند
مهمترین  از  زمین  کمبود 
در  سرمایه گذاری  مشکالت 

است قم  گردشگری  بخش 
زائران  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری قم با اشاره به مشکالت 
کمبود  گفت:  گردشگری  حوزه 
مشکالت  مهمترین  از  یکی  زمین 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری 

است. استان  این 
گو  و  در گفت  مقیمی  ابوالقاسم 
به  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با 
قم  شهر  در  زمین  کمبود  با  شدت 
و  آن مواجه هستیم  بافت شهری  و 
این امر ایجاد تاسیسات گردشگری 

کرده است. مواجه  مشکل  با  را 
مناطق  بیشتر  داد:  ادامه  وی 
حاشیه  در  گردشگری  مختلف 
شهر،  ورودی به قم از سمت تهران، 
قرار  پردیسان  منطقه  و  کهک  شهر 
دارند که در زمین هایی که از طرف 
خصوصی  بخش  اختیار  در  دولت 

شده اند. ساخته  گرفته،   قرار 
سال  سفر  با  کرد:  تاکید  وی 
و  قم  به  جمهور  رئیس  گذشته 

استاندار  توسط  که  تمهیداتی 
گشایش هایی  زمینه  آمد  بوجود 
انجام  خصوصی  بخش  برای 
طی  راستا  این  در  و  می شود 
زمینه  قم  شهرداری  با  همکاری 
زمین های  تنها  در  سرمایه گذاری 
بلوار  در  شهر  قلب  در  باقیمانده 
خواهد  فراهم  اعظم)ص(  پیامبر 

. شد
ابوالقاسم مقیمی

افزود:  قم  استاندار  معاون 
فرسوده  بافت  در  تسهیل گری 
تسهیالت  اعطای  و  شهر  مرکز 
شهری  بازآفرینی  برای  الزم 
جمله  از  سرمایه گذاران  برای 
تقویت  برای  شده  ایجاد  تمهیدات 
توسط  گردشگری  سرمایه گذاری 
به  که  است  درقم  خصوصی  بخش 
صورت بسیار جدی دنبال می شود.

با  اصوال  گردشگری  گفت:  وی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
شده است،  عجین  دنیا  همه  در 
باید  دولتی  دستگاه های  البته 
تسهیل گری کرده و شرایط را فراهم 
دخالت  مستقیم  نباید  اما  کنند 

. یند نما
توسط  امنیت  تامین  افزود:  وی 
از  یکی  دولتی  دستگاه های 
گردشگری  تقویت  ارکان  مهمترین 
است که در قم به خوبی این حوزه 

می شود. مدیریت 
از  داشت:  ابراز  مقیمی 
در  گرفتن  قرار  قم  مهم  ویژگی های 
نزدیکی  و  استان   ۱۷ ارتباطی  راه 
زیادی  جذابیت  که  است  تهران  به 
اگر  بویژه  دارد  سرمایه گذاران  برای 
حاشیه  در  گردشگری  تاسیسات 
ایجاد  اصفهان  قم-  تهران-  بزرگراه 

. د شو
قم  در  که  این  بر  تاکید  با  وی 
متنوع  زیرساخت های  و  ظرفیت ها 
می تواند  که  دارد  وجود  گردشگری 
جلب  در  جذابیت  ایجاد  دالیل  از 
گفت:  باشد،  خصوصی  بخش  نظر 
میراث  طبیعی،  جاذبه های  نظر  از 
قم  معاصر،  تاریخ  و  فرهنگی 
این  در  و  دارد  مناسبی  وضعیت 
را  سرمایه گذاران  اشتیاق  راستا 

هستیم. شاهد 
بر  باید  اساسا  گردشگری 
باشد خصوصی  بخش  عهده 

اصل  موسوی  حسین  سید 
راهنمایان  صنفی  انجمن  رئیس 
گو  و  گفت  در  نیز  قم  گردشگری 
داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با 
عهده  بر  باید  اساسا  گردشگری 
وظیفه  و  باشد  خصوصی  بخش 
دولت در این صنعت تدوین سیاست 
نیز  و  هاست  دستورالعمل  و  ها 
بخش خصوصی  عملکرد  بر  نظارت 

و نتایج حاصل از گردشگری است.
داد: بخش خصوصی  ادامه  وی 
صنعت  ذینفعان  از  یکی  عنوان  به 
شود  می  محسوب  گردشگری 
تر  دقیق  و  تر  چابک  می تواند  که 
بخش  هرچه  بنابراین  برود.  پیش 
خصوصی فعال تر شود برای توسعه 
بین  این  در  و  است  عالی  صنعت 
به  خود  جای  در  هم  دولت  نقش 
اندرکار  دست  ترین  مهم  عنوان 

است. اهمیت  حائز  گردشگری 
به مشکالتی که در  اشاره  با  وی 
وجود  قم  استان  گردشگری  حوزه 
حمایت  عدم  داشت:  اظهار  دارد 
در  نوسانات سنگین  بخش دولتی، 
دستگاه  نبودن  همسو  گردشگری، 
ارگان  کاری  موازی  دولتی،  های 
عدم  صنعت،  این  در  مختلف  های 
محیطی،  زیست  مسائل  به  توجه 

و  صنعت  این  در  آموزش  فقدان 
استان  فرهنگی  میراث  تخریب 
جمله  از  ناملموس(  و  )ملموس 

است. مشکالت 
نبود  چنین  هم  اصل  موسوی 
عدم  و  منسجم  های  زیرساخت 
راهنمایان  از  مناسب  حمایت 
مفقوده  حلقه  عنوان  به  گردشگری 
دیگر  جمله  از  را  گردشگری 
قم  در  گردشگری  بخش  مشکالت 

کرد. عنوان 
وی هم چنین توسعه گردشگری 
اجتماعی  مالحظات  مبنای  بر 
زیست  و  اقتصادی  فرهنگی، 
برنامه  اجرای  و  تهیه  محیطی، 
برای  مناسب  آموزشی  های 
و  استان  گردشگری  فعالین 
از گردشگری  نتایج حاصل  ارزیابی 
استان  بر  دهه  چند  این  در 
زیست  فرهنگی،  های  )ارزیابی 
عنوان  به  را  اقتصادی(  و  محیطی 
بهبود  برای  خود  پیشنهادهای 
اوضاع بخش گردشگری استان قم 

کرد. عنوان 
های  بسته  تهیه  افزود:  وی 
حمایتی از اهالی گردشگری استان 
قم  میراث  مجموعه  از  حفاظت  و 
)میراث طبیعی و تاریخی فرهنگی( 
صورت  ممکن  نحو  بهترین  به  باید 

گیرد.
دولت نمی تواند متصدی همه 
گردشگری  خدمات  و  تاسیسات 

شود
فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دستی  صنایع  و  گردشگری 
با  گو  و  گفت  در  نیز  قم  استان 
دولت  که  این  به  اشاره  با  ایرنا 
تاسیسات  همه  متولی  تواند  نمی 
اظهار  شود  گردشگری  خدمات  و 
تاسیسات  بودن  دولتی  داشت: 
قانون   ۴۴ اصل  با  گردشگری 

رو  این  از  و  دارد  منافات  اساسی 
۸۵ درصد گردشگری قم در اختیار 
بخش خصوصی است و ۱۵ درصد 
حاکمیت دولت باید در اموری چون 
سیاست  ریزی،  برنامه  نظارت، 
گذاری و یک سری مجوزها که باید 
داده شود و تسهیالتی که بانک ها 
باشد.  باید  و دستگاه ها می دهند 
تصدی  تمام  باید   ۴۴ اصل  طبق 
را  خصوصی  بخش  به  ها  گری 

دهیم. توسعه 
به  افزود:  ارجمندی  علیرضا 
دلیل این که سهم بخش خصوصی 
هر  است  درصد   ۸۵ گردشگری  از 
شاهد  و  شود  بهتر  و  بیشتر  چقدر 
های  تشکل  و  ها  انجمن  تقویت 
باید  حال  عین  در  باشیم  ای  حرفه 
داشته  نیز  دولت  را  عالیه  نظارت 

. شد با
دولت  رویکرد  کرد:  تاکید  وی 
را  اقتدار  که  است  این  سیزدهم 
از  اقتدار  این  و  آورده  ها  استان  در 
استان ها به تشکل ها داده شود و 
دولت کوچک سازی شود و کوچک 
که  شود  این  باعث  دولت  سازی 
خیلی فعال تر و راحت حرکت پذیر 
شکل  خصوصی  گردشگری  و  شود 

گیرد.
باید  گردشگری  داد:  ادامه  وی 
و  شود  سپرده  خصوصی  بخش  به 
خصوصی  بخش  حضور  که  همین 
اما  خرسندیم  بینیم  می  قم  در  را 
حمایت بخش هایی مثل بانک ها، 
متولی  های  دستگاه  و  شهرداری 
قضیه  واقعیت  طلبد.  می  بیشتر  را 
زندگی  شهری  در  که  است  این 
زائران  تبلیغات  بدون  که  کنیم  می 
و  ورود  نسبت  البته  آیند  می  آن  به 
و  ندارد  تناسب  مقداری  خدمات 
پذیرایی  در  خوبی  کیفیت  اکنون 
مطلوب  اما  نیست  گردشگر  از 
بخش  توسعه  با  کیفیت  این  کردن 
از  بیشتر  حمایت  و  خصوصی 
سرمایه گذاران و پروژه های عرضه 
چه  و  تخت  حوزه  در  چه  تقاضا  و 
به  که  زمانی  خدمات  حوزه  در 
تعادل برسد مطلوب می شود و اگر 
داریم سرمایه گذاری های  کاستی 
ما به اندازه ای که باید و شاید باشد 

. نیست
این  در  داشت:  ابراز  ارجمندی 
آمده  خوبی  گذاران  سرمایه  استان 
اند اما تنوع و نیازهای متنوع زائران 
توان  می  که  بگیریم  نظر  در  باید  را 
در فضاهایی که مناسب است مانند 
و  کسب  کهنه،  بازار  تاریخی  بافت 
که  کرد  ایجاد  دستی  صنایع  و  کار 
سرمایه گذاران خوبی آن جا جذب 

کنند. ارائه  و خدمات  شوند 
سودآور  صنعتی  گردشگری، 
جهان  کشورهای  تمامی  برای 
محسوب می شود و کشور ایران که 
به کشوری چهار فصل شناخته می 
از  بسیاری  مقصد  تواند  می  شود 

باشد. خارجی  گردشگران 
همچون  شهرهایی  بین  این  در 
گردشگری  مقصد  قم  و  مشهد 
که  شوند  می  محسوب  زیارتی 
از  تن  ها  میلیون  پذیرای  ساالنه 
شیعیان جهان می باشند از این رو 
بهبود اوضاع پذیرش گردشگران در 
قلمداد  حیاتی  امری  شهرها  این 

شود. می 
های  خانه  وضعیت  بهبود 
مسافر، افزایش تخت های اقامتی، 
کار  کیفیت  به  مناسب  توجه 
راهنمایان گردشگری و باالتر بردن 
فرهنگ تعامل با گردشگران در بین 
مردم قم می تواند از عواملی باشد 
که گردشگری در استان را به عنوان 
► کند.    تعریف  سودآور  صنعتی 

بهره مندی اقتصادی از گردشگری مذهبی در قم 
همچنان پر چالش

قم به عنوان شاهراه مواصالتی 17 استان کشور و با دارا بودن جاذبه های گردشگری مذهبی همچون حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( و مسجد مقدس جمکران یکی از مقصدهای پرتردد گردشگران مذهبی محسوب می شود اما با 

وجود چنین فرصت هایی، قم همچنان در بهره مندی اقتصادی از آن، دچار چالش هایی است.

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۲۳۸ از  فرعی    ۶۸ پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
باشد،   می  اله   سیف  فرزند  اسمعیلیان  حسن  محمد  بنام  که   ۴۲ پالک   -۴۷ کوچه  کلهری-  خیابان   - قم  اراضی  قم 
نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  حضور   عدم  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در 
مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۹/۰۷   -  ۱/۹۵۵۰ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا 
و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  خصوصا 
اعتراضات مجاورین طبق ماده  و  بود  تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم 
ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

 )۱۵۸۷۳ الف  م  نماید.)  ارائه 
تاریخ انتشار: ۰۹ /۱۴۰۱/۰۹ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۳۶۶ از  فرعی    ۱۰/۶۸ ک  پال به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
می  شعبان   فرزند  نیا    شاکری  زینب  بنام  که    ۹ ک  پال  -۳ کوچه   -  ۳۱ کوچه   – روحانی  بلوار   – قم  اراضی  قم  ثبت 
 ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف    تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،  
تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۹/۰۶   -  ۱/۹۵۳۹ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون 
می  انجام  ملک  ع  وقو محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  ک  پال
در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد 
ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز 
ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب 

 )۱۵۸۷۲ الف  م  نماید.)  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ انتشار:  تاریخ 

قم یک  منطقه  ثبت  سرپرست   - شحنه  زارع  مهدی 
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مدال آوران لیگ علمی پایا تجلیل شدند
سردار موحد: شناسایی و 

بهره مندی از ظرفیت نخبگان 
قمی مورد تاکید سپاه استان است

ابیطالب)ع( قم گفت: در استان قم تالش  امام علی بن  فرمانده سپاه 
تا بتوانیم استعدادها و نخبگان را شناسایی و برای رسیدن به  می کنیم 

برداریم. جدی  گام های  علمی  پیشرفت های 
مراسم تجلیل از مدال آوران لیگ علمی پایا با حضور سردار محمد رضا 
موحد فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( در سالن شهید درویشی 

سپاه استان قم برگزار شد.
مراسم  این  در  قم  استان  دانش آموزی  بسیج  مسئول  شفیعی  سرهنگ 
اظهار کرد: ۱۵۲ تیم در مقاطع متوسطه اول و دوم در سطح استان با 
یکدیگر رقابت کردند که بعد از برگزاری مسابقات چهار تیم توانستند به 
مرحله کشوری راه یابند و تیم علمی دبیرستان شهید قدوسی از میان 
۱۸۰ تیم در سطح کشور توانست مدال نقره مسابقات و مقام دوم را به 

دهد. اختصاص  خود 
وی اضافه کرد: امروز در سالروز شهادت شهید فخری زاده در مراسمی 
گردهم آمده ایم تا راه و رسم امثال این شهید بزرگوار را به دانش آموزان 

شویم. یادآور 
پایا  لیگ  اهداف  از  را  تیمی  پژوهش  و  گروهی  کارهای  ترویج  شفیعی 
دانست و عنوان کرد: لیگ پایا زمینه ساز رشد علمی دانش آموزان است 
و امروز اگر در ایران اسالمی توانسته ایم به پیشرفتی برسیم این پیشرفت 

را مدیون شهدا هستیم.
همچنین سردار محمدرضا موحد نیز در این مراسم اظهار داشت: سپاه 
خود  ظرفیت های  از  کشور  دانش  و  علم  پیشرفت  راستای  در  بسیج  و 
بهره گرفته است، اظهار داشت: در استان قم تالش می کنیم تا بتوانیم 
استعدادها و نخبگان را شناسایی و برای رسیدن به پیشرفت های علمی 

برداریم. جدی  گام های 
از  برخی  اینکه  بر  تاکید  با  قم  ابیطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده 
موانع و مشکالت کشور در دولت انقالبی در حال برطرف شدن است، 
افزود: همه باید در کنار یکدیگر قرار گیریم تا بتوانیم مشکالت را برطرف 
کنیم، این انقالب و مردم بی سابقه و بی نظیر هستند و از صدر اسالم تا 
به امروز چنین امت و مردمی نداشته ایم که بعد از 44 سال از انقالب پای 

آرمان های خود ایستادگی کنند.
و  مردم  میان  فاصله  ایجاد  دنبال  به  امروز  دشمن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
انقالب است، بیان کرد: روشن بینی و بصیرت یکی از نیازهای مهم امروز 
جامعه است، چرا که دشمن به دنبال تسلط بر مغزها است و نمی خواهد 
ایران را قوی ببیند و برای تجزیه ایران مستقل و از بین بردن این استواری 

ملت هر کاری می کند.
موحد با بیان اینکه یک ششم شهدا از دانش آموزان بودند، تصریح کرد: 
همانطور که رهبری تاکید دارند دانش آموزان آینده سازان انقالب و نظام 
هستند و دانش آموزان از ابتدای انقالب تا به امروز نقش مؤثری داشتند.
در  امروزه  کرد:  تصریح  قم،  ابیطالب)ع(  بن  علی  امام  سپاه  فرمانده 
زمینه های علمی، فناوری، پزشکی، هسته ای و نظامی به دستاوردهای 
قابل توجه رسیده و ایران در عرصه های مختلف علمی دنیا رتبه اول را 
به خود اختصاص داده است، اما همان گونه که رهبری تاکید داشتند 
وضعیت امروز کافی نیست و با توجه به عقب ماندگی های گذشته باید با 
قدرت جلو برویم تا بتوانیم به پیشرفت بیشتری در عرصه علمی برسیم 
و این پیشرفت علمی است که قدرت را برای یک کشور به دنبال دارد.

به یک  پیشرفت های علمی خود  با  تا  اینکه تالش می کنیم  بیان  با  وی 
الگو در جهان تبدیل شویم تا بتوانیم دیگر کشورها را نیز در راه رسیدن 
ایران  که  می داند  دشمن  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  خود  همراه  هدف  به 
اسالمی و انقالب اسالمی به دنبال زمینه سازی برای ظهور است و این 
یعنی نابودی استکبار جهانی به همین علت به دنبال به عقب انداختن 
این هدف هستند و به ایران حمله می کنند، در حالی که آن ها در رویا 

بزنند. ایران صدمه ای  به  و نمی توانند  هستند 

دیدار خادمان مسجد مقدس 
جمکران با خانواده شهید عجمیان

خادمان مسجد مقدس جمکران و چندتن از مسئوالن انتظامی استان 
البرز با حضور در منزل شهید »روح الله عجمیان« با خانواده وی دیدار 

کردند.
پلیس  رییس  که  دیدار  این  در  جمکران،  عمومی  روابط  گزارش  به 
راهور استان البرز و فرمانده انتظامی شهرستان کرج، خادمان مسجد 
مقام  به  احترام  ادای  ضمن  کردند  می  همراهی  را  جمکران  مقدس 
الله عجمیان  شامخ این شهید از صبر و استقامت خانواده شهید روح 

شد. قدردانی  کردند،  هدیه  انقالب  و  اسالم  راه  در  را  خود  عزیز  که 
حاضران در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده شهید عجمیان اعالم 
داشتند که انقالب اسالمی بواسطه جانفشانی شهدای عزیز همچنان 
برکفان  جان  و  ایستاده  دشمنان  های  توطئه  برابر  در  محکم  و  استوار 
دفاع  اسالمی  انقالب  ارزشهای  از  خود  جان  پای  تا  اسالمی  میهن 

. کرد  خواهند 
در   ۱۳۷۴ سال  بهمن   ۲۰ متولد  بسیجی،  جوان  عجمیان  شهید 
کوهدشت لرستان و از بسیجیان حوزه ۴۱۷ شهدای کمالشهر بود که 

داشت. را  بسیج  در  ساله   ۱۲ عضویت  سابقه 
آشوبگری  جریان  در  گذشته  آبانماه  عجمیان  الله  روح  بسیجی  شهید 
اخیر  حوادث  جانباختگان  از  تن   ۲ روز  چهلمین  بهانه  به  افراد  برخی 
البرز در آزاد راه کرج – قزوین در محدوده بهشت سکینه کرج به شهادت 

رسید.
وی در زمان شهادت توسط آشوبگران محاصره شده و با ضربات چاقو 

به شهادت رسید.

خبـر

خدمات  ارائه  در  قم  بسیج       ◄
و  آبرسانی  همچون  اثربخشی  و  متنوع 
و  آبادانی در مناطق روستایی، کارآفرینی 
فناورانه  ایده های  از  حمایت  درآمدزایی، 
مردم  سالمت  سطح  ارتقا  به  کمک  و 

است. پیشگام  همواره  استان،  
ایرنا، مسئوالن سازمان های  به گزارش 
بسیج  و  سازندگی  پزشکی،  جامعه  بسیج 
بیان  به  درمیزگردی  پژوهشی  و  علمی 
به  خدمت  ارائه  در  بسیج  دستاوردهای 

پرداختند. مردم  مختلف  اقشار 
پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  مسئول 
قم در این میزگرد بیان کرد: این سازمان 
در  که  تخصصی  ماموریت  براساس 
نیروهای  دارد،  برعهده  سالمت  حوزه 
این  در  فعالیت  به  عالقه مند  و  متخصص 
مردم  به  خدمت رسانی  برای  را  حوزه 
و  جذب  پزشکی  جامعه  بسیج  قالب  در 

می کند. سازماندهی 
جمله  از  افزود:  چهره نما  ابوالفضل 
جامعه  بسیج  ماموریت های  مهمترین 
اخیر،   سال های  در  قم  استان  پزشکی 
که  بود  سلیمانی  شهید  طرح  اجرای 
ظرفیت های  تمام  آن  انجام  جریان  در 
همکاری  با  سازمان  این  اختیار  در 
از  جلوگیری  برای  بسیج  رده های  سایر 
شد. گرفته  کار  به  کرونا  ویروس  گسترش 
وی ادامه داد: به دنبال شیوع بیماری 
آن،   گسترش  از  جلوگیری  لزوم  و  کرونا 
طرح  قالب  در  پزشکی  جامعه  بسیج 
بهداشتی  گروه های  سلیمانی،  شهید 
گروه ها  این  داد؛  تشکیل  را  منسجمی 
و  انتقال  زنجیره  قطع  راستای  در 
فعالیت  آن  با  مرتبط  پوشش های حمایتی 

. ند می کرد
وی بیان داشت: تالش برای شناسایی 
حفظ  به  کمک  مبتال،  افراد  زودهنگام 
فراهم  خطر،  معرض  در  افراد  سالمت 
کردن شرایط مورد نیاز برای سپری کردن 
توسعه  خانگی،  قرنطینه  در  درمان  دوران 
از  مراقبت  همچنین  و  سرپایی  درمان 
جامعه  بسیج  برنامه های  جمله  از  بیماران 
شیوع  از  جلوگیری  برای  قم  پزشکی 
ویروس کرونا در استان بود که اجرای آن 
حمایتی  مراقبتی،   گروه های  تشکیل  با 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  نظارتی  و 

شد. دنبال  بهداشت  مرکز  و  پزشکی 
اقدام های  دیگر  از  گفت:  چهره نما 
با  مقابله  برای  پزشکی  جامعه  بسیج 
طرح  اجرای  قم،   در  کرونا  ویروس  شیوع 
قالب  در  سیار  درمانگاه های  استقرار 
یک  و  پزشک  یک  حضور  با  کانکس 
پرستار در نقاط پر رفت و آمد شهر بود که 
نتیجه  دلیل  به  و  مواجه  مردم  استقبال  با 
طرح  عنوان  به  داشت  درپی  که  خوبی 

شد. مطرح  ملی 
بسیج  براین  عالوه  داشت:  بیان  وی 
با  مقابله  برای  استان  پزشکی  جامعه 
همچون  نظارتی  حوزه های  در  کرونا،  
خوبی  همکاری  نیز  اصناف  بر  نظارت 
بحث  در  و  داشت  متولی  نهادهای  با 
به  بود  فعال  بسیار  هم  واکسیناسیون 
واکسن  تزریق  در  سازمان  این  که  نحوی 
کرد. مشارکت  نفر  هزار   ۱۰۰ از  به بیش 
تخصصی  و  عمومی  خدمات  ارائه 
جامعه  بسیج  توسط  سالمت  حوزه 

قم در  پزشکی 
طرح های  دیگر  از  داد:  ادامه  وی 
پس  آن  اجرای  که  پزشکی  جامعه  بسیج 
همچنان  چهارسال  حدود  گذشت  از 
شهید  طرح  می شود،  دنبال  قدرت  با 
خدمات  ارایه  هدف  با  که  است  رهنمون 
آموزشی،   حوزه های  در  محور  سالمت 
مشاوره  و  درمان  پیشگیری،  بهداشتی،  
سبک  از  مناسب  الگوی  ارائه  همچنین  و 

است. اسالمی  ایرانی  زندگی 
پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  مسئول 

قم گفت: ۲۵ گروه در استان طرح شهید 
کدام  هر  در  که  می کنند  اجرا  را  رهنمون 
روانشناس  پرستار،   پزشک،  آن ها  از 
در  و  دارند  حضور  تغذیه  کارشناس  و 
گروه  هر  ماموریت  به  توجه  با  نیاز  صورت 
متخصصان و کارشناسان دیگری از حوزه 

می شوند. اضافه  مجموعه  به  سالمت 
پزشکی  رایج  خدمات  از  افزود:  وی 
همچون ویزیت رایگان بیماران تا خدمات 
عکس برداری  آزمایش،  مانند  تخصصی 

توسط  جراحی  نیاز  صورت  در  حتی  و 
استان  پزشکی  جامعه  بسیج  گروه های 
درمانی  مراکز  از  برخی  همکاری  با 
همچون  قم  در  فعال  بیمارستانی  و 
علی ابن ابی طالب)ع(   حضرت  بیمارستان 

می شود. ارائه  متقاضیان  به 
ابتدای  از  که  این  به  اشاره  با  وی 
هزار   ۲۰ از  بیش  تاکنون  سال جاری 
طرح  پزشکی  گروه های  توسط  نفر 
ویزیت  رایگان  صورت  به  رهنمون  شهید 
استفاده  دنبال  به  داد:  ادامه  شدند، 
سالمت  خیران  ظرفیت  از  بیشتر  هرچه 
درمان  حوزه  در  موقوفات  گسترش  و 
بیشتری  خدمت رسانی  بتوانیم  تا  هستیم 
کم تر  مناطق  در  خصوص  به  مردم  به 

باشیم. داشته  استان  برخوردار 
طرح های  دیگر  از  گفت:  چهره نما 
طرح  پزشکی،  جامعه  بسیج  راهبردی 
تالش  آن  جریان  در  که  است  نفس 
که  جنین  عمدی  کردن  سقط  از  می شود 
غیرقانونی  صورت  به  موارد  درصد   ۹۵ در 
این  در  شود،  جلوگیری  می گیرد،  صورت 
خدمات  ارائه  با  می کنیم  تالش  زمینه 
مطابق  معیشتی  و  مشاوره ای  درمانی، 
انجام  از  را  آنان  خانواده   هر  شرایط 
در  که  کنیم  منصرف  ناپسند  کار  این 
قم  در  طرح  این  اجرای  ماه  چهار  طول 
جلوگیری  جنین   ۱۶ سقط  از  توانستیم 
نوزادان  این  تولد  شاهد  اکنون  و  کنیم 

. هستیم
متاسفانه  که  این  به  اشاره  با  وی 
سقط  می کنند  تصور  اشتباه  به  عده ای 
مشکلی  ماهگی  چهار  زیر  در  جنین 
ندارد، افزود: در اجرای هرچه بهتر طرح 
پرستاران،   همکاری  ظرفیت  از  نفس 
و  ماماها  روانشناسان،   پزشکان، 
استفاده  شایسته  نحو  به  زنان  متخصصان 
آموزشی  دوره های  همچنین  می شود؛ 
استان  عطاری های  از  شماری  برای 
بسیار  تاثیر  متوجه  تا  می دهیم  ترتیب 
که  تاثیری  و  داروها  برخی  فروش  منفی 

شوند. دارد،   جنین  سقط  روی  بر 
ایده های  از  بسیج علمی و پژوهشی 
محصول  به  شدن  تبدیل  تا  نخبگان 

می کند حمایت 
و  علمی  بسیج  سازمان  مسئول 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  قم  پژوهشی 
در  تخصصی  مجموعه  این  ماموریت 
ارائه  باالدستی،  اسناد  اساس  بر  بسیج 
حل  برای  عملی  و  علمی  راهکارهای 
با  کشور  و  استان  مشکل های  و  مسائل 
که  است  نخبگان  ظرفیت  از  استفاده 
راهبردی،  هدف  این  شدن  محقق  الزمه 
علمی  سازی  شبکه  و  راه  نقشه  ترسیم 

. شد می با
شبکه   داشت:  بیان  کاویانی  عباس 
و  علمی  فعالیت های  می تواند  سازی 
مشکل های  حل  راستای  در  را  پژوهشی 
همین  در  و  کند  منسجم  کشور  و  استان 
در  علمی  حلقه های  اکنون  راستا 
عالوه  تا  شده اند  ایجاد  بسیج  پایگاه های 
ظرفیت های  سازماندهی  و  شناسایی  بر 
در  سازی  گفتمان  هسته های  نخبگانی، 
شوند. ایجاد  فناوری  و  علمی  حوزه های 
سازی  تجاری  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ادامه  پژوهشی  طرح های  موفقیت  در 
مبتکران  و  مخترعان  از  اکنون  ما  داد: 
را  خود  ایده  بتوانند  تا  می کنیم  حمایت 
راستا  این  در  و  کنند  تبدیل  محصول  به 
و  علمی  فعالیت های  تخصصی  کارگاه 
در  که  کردیم  ایجاد  استان  در  پژوهشی 
و  مکانیک  با  مرتبط  فعالیت های  زمینه 
استفاده است. قابل  نخبگان  برای  برق 
که  هستیم  آن  دنبال  به  افزود:  وی 
نخبگان  توسط  شده  تولید  محصول 
راه  سر  از  را  مشکلی  بتواند  بسیجی 
استان  کنندگان  تولید  و  صنعتگران 
سطح  رابطه  این  در  و  بردارد  کشور  و 
مرتبط  دستگاه های  با  خود  همکاری 
تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  مانند 
در  فعال  بهره برداران  همچنین  و 
افزایش  را  قم  صنعتی  شهرک های 

داد. خواهیم 
طرح های  اجرای  با  گفت:  کاویانی 
میان  ارتباط  کرد  خواهیم  تالش  مختلف 
تولید  برای  را  صنعتگران  و  نخبگان 
کنیم  تقویت  کشور،  نیاز  مورد  محصوالت 
علمی  بسیج  پایگاه های  رابطه  این  در  و 
مرتبط  مسائل  تخصصی  صورت  به  قم  در 
حل  برای  و  بررسی  را  صنعت  نیازهای  با 
و  نخبگانی  ظرفیت  از  استفاده  با  آن 

می کنند. تالش  علمی  پژوهش های 
و  علمی  بسیج  حمایت  به  اشاره  با  وی 
۱۷۰ طرح، ادامه داد: از  پژوهشی قم از 
باید  می شود  ارائه  که  طرحی  هر  ما  نظر 
توجه  آن  فروش  بازار  به  اول  همان  از 
به موفقیت مورد نظر دست  بتواند  تا  شود 
تقویت  دنبال  به  رابطه  همین  در  و  یابد 

شناخت  حوزه  در  پژوهشگران  توانمندی 
فروش  موفقیت  راهکارهای  و  بازار 

هستیم. آن  در  محصول 
عرصه  به  توجه  داشت:  بیان  وی 
فعالیت های علمی از جمله مواردی است 
جذب  تقویت  موجب  اخیر  سال  طی  که 
و  شده است  بسیج  به  جوانان  از  بسیاری 
با حمایت هرچه  دارد  نیز تالش  نهاد  این 
ایده های علمی زمینه الزم برای  از  بیشتر 
و  نهایی  محصوالت  به  آن ها  شدن  تبدیل 

مهیا  را  بازار  در  فروش  برای  عرضه  قابل 
. کند

و  علمی  بسیج  سازمان  مسئول 
در  ما  اولویت   گفت:  قم  پژوهشی 
بر  بیشتر  علمی  طرح های  از  حمایت 
غذایی  امنیت  سالمت،  حوزه های  روی 
این  در  و  است  پاک  انرژی های  تولید  و 
اختیار  در  ظرفیت های  همه  از  راستا 
و  یاد شده  برای موفقیت طرح های  بسیج 
نهایی مورد  به محصوالت  تبدیل شدن آن 
نیاز استان و کشور، استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: ساخت خودرو خدمات 
ساخت  کاربردی،  قابلیت   ۷۰ با  شهری 
راستای  در  آبی  و  بادی  توربین های 
تولید  همچنین  و  پاک  انرژی های  تولید 
از  استفاده  با  بهداشتی  محصوالت 
جمله  از  گیاهی  پایه  مواد  و  نانو  فناوری 
سازمان  حمایت  با  که  است  طرح هایی 
توسط  قم  پژوهشی  و  علمی  بسیج 
ثمر  به  استان  نخبه  و  بسیجی  جوانان 

است. نشسته 
بسیج  در  جهادگر  هزار  هشت 

دارند فعالیت  قم  سازندگی 
مسئول سازمان بسیج سازندگی قم نیز 
زمینه  در  قم  کرد:  تاکید  میزگرد  این  در 
محرومیت زدایی  و  جهادی  فعالیت های 
سطح  در  پیشگام  استان های  جمله  از 
بیش از  حال  حاضر  در  و  است  کشور 
گروه   ۳۵۰ قالب  در  جهادگر  هشت هزار 
نظر  مورد  طرح های  در  فعال  جهادی 
می کنند. فعالیت  استان  سازندگی  بسیج 
گفت:  ایراندوست  علی رضا 
طی   سازندگی  بسیج  فعالیت های 
در  بسیاری  تحوالت  با  اخیر  سال های 
و  بهتر  هرچه  خدمت رسانی  راستای 
به  بوده است،  همراه  مردم  به  بیشتر 
زیر  در  قرارگاه  چندین  اکنون  که  نحوی 
حال  در  قم  سازندگی  بسیج  مجموعه 
و  خدمت رسانی  فعالیت های  انجام 

هستند. محرومیت زدایی 
قرارگاه ها،  این  جمله  از  افزود:  وی 
با  که  است  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه 
استان  قنوات  و  قمرود  منطقه  بر  تمرکز 
جهادی  نیروهای  ظرفیت  از  استفاده  و 

اقتصاد  درمان،   و  بهداشت  زمینه های  در 
دیگر  و  آبادانی  و  عمران  کارآفرینی،  و 
فعالیت  به  خدمت رسانی  حوزه های 

زد. می پردا
قرارگاه  دیگر،  قرارگاه  داد:  ادامه  وی 
بسیجیان  که  است  زدایی  محرومیت 
شامل  کمیته  هشت  قالب  در  آن  جهادگر 
التحریر،  لوازم  عمران،  کمیته های 
سازی  آزاد  درمان،   و  بهداشت  جهیزیه، 
و  آموزشی  معیشت،  تامین  زندانیان،  

در  جهادی  فعالیت های  انجام  به  اشتغال 
مشغول  استان  برخوردار  کمتر  مناطق 

. شند می با
اقتصاد  قرارگاه  گفت:  ایراندوست 
بسیج  مهم  بخش های  دیگر  از  مقاومتی 
راهکارهای  آن  در  که  است  قم  سازندگی 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  برای  متنوعی 
اجرا  استان  برخوردار  کمتر  مناطق 
موضوع  در  آن  از  نمونه ای  که  می شود 
در  خورشیدی  نیروگاه های  نصب 
است. مشاهده  قابل  خانه ها  پشت بام 
وی توضیح داد: در این طرح، قرارداد 
توسط  برق  تضمینی  خرید  ساله   ۲۰
اجرای  متقاضی  شخص  با  نیرو  وزارت 
مناسب  درآمد  که  می شود  منعقد  طرح 
همراه  به  کننده  مشارکت  فرد  برای  را 
وام  اعطای  با  طرح  این  داشت؛  خواهد 
میلیون   ۱۲۰ مبلغ  به  الحسنه  قرض 
به  ساله  هفت  بازپرداخت  و  تومان 

می شود. اجرا  متقاضیان 
سازندگی  بسیج  داشت:  بیان  وی 
جهادی  حرکت های  اجرای  در  قم  استان 
است  پیشگام  استان  مختلف  مناطق  در 
شده،  یاد  اقدام های  بر  عالوه  اکنون  و 
حوزه های  در  نیز  متنوعی  طرح های 
عمرانی  اجتماعی،  فرهنگی،  گوناگون 
انجام  بسیجی  جهادگران  توسط  فنی  و 

. د می شو
گفت:  قم  سازندگی  بسیج  مسئول 
مهمترین  از  آبرسانی  طرح های  اجرای 
که  است  قم  سازندگی  بسیج  اقدام های 
روستاهای  مردم  از  بسیاری  آن،   براساس 
در  قم  شهرستان  و  کهک  شهرستان 
استان  آب  توزیع  شبکه  به  مرکزی  بخش 
بهداشتی  و  سالم  آب  به  همواره  و  متصل 

داشت. خواهند  دسترسی 
افراد  حضور  به  اشاره  با  وی 
برای  الزم  مهارت  دارای  و  متخصص 
سازندگی  بسیج  ماموریت های  انجام 
بسیج  افزود:  قم،  جهادی  گروه های  در 
برنامه های  اجرای  در  استان  سازندگی 
فنی  طرح های  انجام  همچون  نظر  مورد 
و  ماهر  جهادگران  از  همواره  عمرانی  و 

► می کند.   استفاده  متخصص 

پیشگامی بسیج قم در ارائه خدمات به مردم؛

● از آبرسانی و آبادانی در مناطق روستایی تا کارآفرینی و غربالگری سالمت    ●

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

اند. نموده 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۴۴۹ شماره  -رأی   ۱
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۲۹ آقای احمد کلهری فرزند رضا در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۱۵۴/۹۰ مترمربع پالک 
اداره یک قم ۱-  ثبت ملک  واقع در قم بخش یک حوزه  شماره ۱۱۱۴۲ اصلی  
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین کیال بانضمام کلیه سهم االرث فاطمه و 
هادی کیال هردو ورثه حسین و نیز قسمتی از سهم االرث محمد و مینو و مهین 
دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  اسناد  ترحمی  فاطمه  از  عادی  نامه  مبایعه   -۲

 )۱۵۲۷۲ الف  ۸۳.)م  صفحه   ۴۸ دفتر  و  و۵۵۰   ۵۵۳ صفحه   ۲۴۶
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۴۵۱ شماره  رأی   -۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۳۰ آقای مسعود دورودیان فرزند فریبرز در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۱۵۴/۹۰ مترمربع 
پالک شماره ۱۱۱۴۲ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
۱- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین کیال بانضمام کلیه سهم االرث فاطمه 
و هادی کیال هردو ورثه حسین و نیز قسمتی از سهم االرث محمد و مینو و مهین 
۲- مبایعه نامه عادی از فاطمه ترحمی اسناد مالکیت مشاعی صادره دردفتر ۲۴۶ 

صفحه ۵۵۳ و۵۵۰ و دفتر ۴۸ صفحه ۸۳.) م الف ۱۵۲۸۰( 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۵۳ شماره  رأی   -۳

در  ابوالقاسم  فرزند  متین  رمضانی  مهدی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۵۸
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۷/۱۵ مترمربع پالک شماره ۵۵ فرعی 
از ۱۱۸۵۹ اصلی )۱۰۴۷۵ مکرر اصلی سابق(  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت 
سند  بیگدلی  محمد  علی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک 

 )۱۵۲۷۶ الف  ۱۳۳.)م  صفحه   ۲۰۵ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۴ شماره  رأی   -۴
در ششدانگ  تقی  فرزند  آقای غالمحسین قمی   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۹۰۰
از  فرعی   ۱۵۸ شماره  پالک  مترمربع   ۱۱۲/۴۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
۱۰۳۰۴ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
رسمی  اسناد  موجب  به  خریداری   ۵۷۳ صفحه   ۳۱۸ دفتر  در  صادره  مشاعی 
و   ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ مورخ   ۶۸۲۶۹ و   ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ مورخ   ۷۴۲۴۶ های  شماره 

 )۱۵۳۴۷ الف  قم.)م   ۶ دفترخانه   ۱۳۷۳/۱۲/۰۴ مورخ   ۷۵۴۳۱
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۶۱۶۳ شماره  رأی   -۵
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۱۶۲ آقای تقی محمد آقائی فرزند آقاگل در ششدانگ 
 ۱۱۸۵۹ از  فرعی   ۱ شماره  پالک  مترمربع   ۶۶ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از صدیقه بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۴۲ صفحه ۵۵.) 

 )۱۵۳۴۸ الف  م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۸۲ شماره  رأی   -۶
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۹۴ آقای علی اشعری فرد فرزند حسین در ششدانگ 
اصلی    ۱۱۰۴۴ شماره  پالک  مترمربع   ۵۹/۸۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 

واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۱۴۱۸۷۷ 
 )۱۵۳۴۹ الف  قم.)م   ۵ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مورخ 

کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۶ شماره  رأی   -۷
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۳۶ خانم منیره رضائی فرزند علی در ششدانگ یک 
  ۱۰۵۲۹/۱۱ باقیمانده  شماره  پالک  مترمربع   ۱۳۰ مساحت  به  ساختمان  باب 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از حسین یزدان پناه سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۱۸ صفحه 
 ۱۳۵۵/۰۴/۰۲ مورخ   ۳۴۲۷۵ شماره  رسمی  سند  موجب  به  خریداری   ۵۴۱

 )۱۵۳۵۰ الف  م  قم.)   ۶ دفترخانه 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی 
اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید  و  تسلیم  قم  منطقه۱  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود 
و دادخواست خود  به دادگاه مراجعه  ثبت  اداره  به  اعتراض  از تسلیم  یکماه پس 
را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است 

عصراقتصاد(  و  گویه  بود.)  نخواهد 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

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

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

سردار حاجی زاده: 
فریب خوردگان حوادث اخیر 

نیستند ضدانقالب 

گفت:  رجایی  شهید  دانشگاه  در  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
جزو  و  ما  فرزندان  نیستند  ضدانقالب  اغتشاشات  خوردگان  فریب 
مردم ما هستند؛ این نشان می دهد که ما خال داریم. آنها باید توجیه 
داریم  که  مشکالتی  این  همه  با  بشناسند.  را  دشمن  باید  بشوند. 
تعجب می کنم چرا در دانشگاه ها و آموزش و پرورش درسی با عنوان 
دشمن شناسی نباید داشته باشیم. . بیش از ۳۰۰ نفر در این دو ماه 

ندادیم.« تشخیص  خودی  از  را  دشمن  چون  شدند  شهید  و  کشته 
برخی خواص  برای  اینکه  مثل  نیستند؛  ما مقصر  و جوانان  نوجوانان 

بگذاریم! توجیهی  کالس  باید 
سردار حاجی زاده افزود:چند روز پیش با حدود ۳۵۰ نفر از دختران 
چقدر  تحمیلی  جنگ  در  ما  پرسیدم  داشتم  جلسه ای  دبیرستانی 
پرسیدم  نفر.   ۵۰۰ گفت  یکی  نفر   ۴۰۰ گفت  یکی  دادیم  شهید 
اطالعات  نمی دانیم.  گفتند  کردند؟  شهید  را  ما  از  نفر  چند  منافقین 
نداریم.  نظام  برای  رفراندوم  ما  چرا  پرسید  یکی  است.  اینقدر  شان 
نوجوانان و جوانان ما مقصر نیستند؛ مقصر ما هستیم مقصر خواص 

بکنند. توجیه  و  بروند  باید  که  هستند  کسانی  مقصر  هستند 
نیستند؛  ضدانقالب  اخیر  حوادث  خوردگان  فریب  داد:  ادامه  وی 
نباید  و پرورش  و آموزش  را بشناسند. چرا در دانشگاه ها  باید دشمن 

باشیم؟ داشته  »دشمن شناسی«  درس 
هنوز  گفت:  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده،  سردار 
دارند.  ابهام  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  علت  خصوص  در  عده ای 
اینکه ظرف ۴٨ ساعت این تعداد از نیروهای مسلح را توجیه و همراه 
بکنیم که چی شده و چه اتفاقی افتاده؛ ما ساعت اول فهمیدیم چی 
بررسی  و  آمدند  نکردند؛  قبول  ها  مجموعه  و  ستادها  بقیه  ولی  شده 
 ۴٨ پذیرفتند.  رسیدند  جمع بندی  به  خودشان  که  موقعی  کردند 

نبود. زیادی  زمان  هم  ساعت 
دانشگاه  در  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  زاده  حاجی  سردار 
داخلی  خودروسازهای  فعلی  سازمان  و  ساختار  گفت:  رجایی  شهید 
جوابگوی یک کار کیفی نیست، ما رفته ایم و از نزدیک آنها را دیده ایم.

جزو  پایین  مصرف  و  مناسب  قیمت  مناسب،  کیفیت  نبود  افزود:  وی 
است. وارد  داخلی  خودروهای  به  که  است  اشکاالتی 

حتما  بخواهند  اگر  نخواستند  ما  از  شد:  یادآور  زاده  حاجی  سردار 
کنیم. کمک  خودروها  کیفیت  ارتقای  به  این  از  بیشتر  می توانیم 

سردار فدوی در جمع خبرنگاران:
تعدادی از جاسوسان مرتبط با 
سرویس های اطالعاتی آمریکا 

دستگیر شدند
از  تعدادی  دستگیری  به  اشاره  با  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
با  افراد  این  گفت:  ایران اینترنشنال  معاند  رسانه  سرشبکه های 

بودند. ارتباط  در  آمریکا  جاسوسی  و  اطالعاتی  سرویس های 
صبح  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی  علی  پاسدار  دریادار  سردار 
درمان  و  بهداشت  فرماندهان  همایش  هفتمین  حاشیه  در  امروز 
اندازه  به  اسالمی  سپاه  داشت:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  سپاه، 
انقالب  پاسدار  چون  دارد؛  مأموریت  و  مسئولیت  اسالمی  انقالب 

است. اسالمی 
ادامه  با وزارت بهداشت  به همکاری های سپاه  با اشاره  سردار فدوی 
مجموعه های  واگذاری  برای  جمهور  رئیس  دستور  به  توجه  با  داد: 
دولتی، سپاه در حال بررسی است که یک مجموعه بزرگ داروسازی 
به  بیانجامد،  مثبتی  نتیجه  به  بررسی ها  این  اگر  که  کند  خریداری  را 

شد. خواهیم  کار  این  وارد  سرعت 
وی سپس با اشاره به خبر دستگیری سرشبکه های رسانه های بیگانه 
طرف  دارد؛  ادامه  باطل  و  حق  بین  جنگ  که  است  سال   ۴۴ گفت: 
انجام می دهد؛  برمی آید،  از دستش  که  کاری  در جنگ هر  ما  مقابل 
اما با وجود این، در تمامی این سال ها حتی یک پیروزی هم به دست 
نیاورده است؛ دشمن همه کارهایی که می تواند را انجام می دهد و ما 
نیز همه آنچه را که خداوند به ما دستور داده است، انجام می دهیم تا 

با شکست مواجه کنیم. دشمن را 
سرشبکه های  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
کرد:  عنوان  کردیم،  بازداشت  اخیر  اغتشاشات  در  را  دشمنان 
کند؛  رسیدگی  آن ها  وضعیت  به  قضائی  دستگاه  تا  هستیم  منتظر 
سرویس های  زیرمجموعه  که  اینترنشنال  با  فقط  افراد  این  که  چرا 
مربوط  افراد  این  بلکه  نبودند،  ارتباط  در  هستند  دشمنان  جاسوسی 

بودند. آمریکا  جاسوسی  و  اطالعاتی  سرویس های  به 

انتقام شهید فخری زاده چگونه 
گرفته شد؟

ماهواره ای  پروژه  رئیس  صهیونیستی،  رژیم  موشکی  صنعت  دانشمند 
شد. ترور 

هسته ای  )دانشمند  فخری زاده  محسن  شهید  دانشمند  انتقام  برای 
رژیم  فضایی  و  موشکی  متفکر  مغز  و  پدر  ایون  هار  آوی  ایران(  دفاعی 
هتل  یک  در  اسرائیلی  دانشمند  این  رسید.  هالکت  به  صهیونیستی 
هدف قرار گرفت و برای رژیم اسرائیل غافلگیرانه و گران تمام شد. وی 

شد. کشته  روز  چند  از  بعد  و  بود  شده  مجروح 
شرح  این  به  وی  سوابق  از  بخشی  نوشت:  صابرین نیوز  نظامی  کانال 
است: دانشمند صنعت موشکی رژیم صهیونیستی، رئیس پروژه ماهواره 
ای، رئیس آژانس فضایی اسرائیل و رئیس سابق صنایع نظامی رافائل 
وی از طراحان اصلی سیستم گنبد آهنین بود و خرید سالح های پیشرفته 
و نوسازی ارتش اسرائیل از جمله اقدامات وی محسوب می شود. الزم به 
ذکر است، آوی  هار ایون پدر سرلشکر یوو هار ایون مدیر عامل اجرایی 

شرکت دفاعی رافائل )که یکی از محصوالتش گنبد آهنین است( بود.

فریدون عباسی:
آمدند و به من گفتند، شما قرار 

است ترور شوید

نمی توان،  هشدارها  صرف  به  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس 
زندگی را تعطیل کرد. همانگونه که به من هم آمدند و گفتند: »شما قرار 
است ترور شوید.« اگر قرار است من ترور شوم، پس نباید زندگی کنم؟
با  که  این  به  پاسخ  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  عباسی  فریدون 
منطقه  بودن  قرمز  درباره  امنیتی  نهادهای  صریح  هشدارهای  به  توجه 
آبسرد، علت عدم رعایت توصیه های امنیتی در حادثه ترور شهید فخری 
زاده چه بود، گفت: به صرف هشدارها نمی توان، زندگی را تعطیل کرد. 
همانگونه که به من هم آمدند و گفتند: »شما قرار است ترور شوید.« اگر 
نباید رفت وآمد داشته  نباید زندگی کنم؟  ترور شوم، پس  قرار است من 
باشم؟ نباید سخنرانی کنم؟ نباید کالس بروم؟ نیروهای امنیتی باید هر 

واقعه ای را پیش بینی کنند.
عباسی افزود: آقای فخری زاده فردی نبود که سرخود اقدامی برخالف 
امنیت خود و دیگران انجام دهد. اگر نیروهای امنیتی مطلع بودند یا اگر 
خأل امنیتی داشتیم، قاعدتا باید از این اقدام جلوگیری می کردند. تمام 
افرادی که در خطرند باید زندگی کنند. آنهایی که شهید شدند نیز زندگی 
و کار داشتند. پس ما نباید به خاطر تهدید دشمن خود را زندانی کنیم. 
باید در صحنه باشیم و تالش کنیم. افتخار است که در راه اسالم و نظام 

اسالمی شهید شویم.

خبرخبر

و  فرهنگ  وزیر  که  بود  آذرماه  دوم       ◄
دولت  هیأت  نشست  حاشیه  در  اسالمی  ارشاد 
کرد:  تاکید  مساله  این  بر  خبرنگاران  جمع  در 
این  فرهنگ  وزارت  در  ما  قطعی  »سیاست 
است که تا جای ممکن از اهالی فرهنگ و هنر 
اتفاقاتی  برای شان  اخیر  اغتشاشات  در  که 
را  آن ها  موضوع  و  حمایت  است،  افتاده 

کنیم.« پیگیری 
راستا  همین  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
خبر داد: »به صورت مرتب با نهادهای امنیتی 
تا  که  داریم  جلساتی  قضائی  دستگاه های  و 
حد امکان به کسانی که دچار مشکل شده اند، 
که  است  نحوی  به  کار  روند  برسانیم.  کمک 
تا جای  به کار می برند  را  دوستان ما دقت الزم 
مسائل  بتوانیم  ابهامات  رفع  و  گفتگو  با  ممکن 
موجود در سطح جامعه را رفع و حل کنیم.« اما 
ابتدای  از  و  تازه نیست  این مواضع وزیر ارشاد 
گفتگویی  بستر  داشته،  تأکید  آن  بر  ناآرامی ها 
به  تا  است  آن  تحقق  دنبال  به  اسماعیلی  که 
به  می توان  چقدر  و  شده  محقق  چقدر  امروز 
برای  هنرمندان  از  حمایت  وعده  این  ثمره 
امیدوار بود؟ از شرایط بحرانی فعلی  برون رفت 
گفتگو، صبوری و تعامل برای حل مشکالت
کشور  فضای  که  است  ماه  دو  از  بیش  حاال 
التهابات،  این  دامنه  و  شده  التهاب  دچار 
را  مختلف  صنوف  فعالیت های  با  مرتبط  فضای 
طبیعی  است.  داده  قرار  خود  تحت الشعاع  هم 
شرایطی،  چنین  در  که  بود  هم  قابل انتظار  و 
هنری  مختلف  حوزه های  فعاالن  و  هنرمندان 
بی تفاوت  خود  پیرامونی  شرایط  به  نسبت 
به  نسبت  خود،  نگاه  زاویه  از  یک  هر  و  نباشند 

کنند. موضع  اعالم  موجود،  شرایط 

دنبال  به  ارشاد  وزیر  که  گفتگویی  بستر 
محقق  چقدر  امروز  به  تا  است  آن  تحقق 
وعده  این  ثمره  به  می توان  چقدر  و  شده 
از  برون رفت  برای  هنرمندان  از  حمایت 

بود؟ امیدوار  فعلی  بحرانی  شرایط 

از  متأثر  گاهی  که  موضع  اعالم  همین 
فضای  بر  حاکم  سوگیری های  و  هیجانات 
خارج  هم  انصاف  و  اعتدال  دایره  از  مجازی، 
گاه  و  سوءتفاهم ها  ایجاد  زمینه ساز  اما  شد 
سلسله وار  به صورت  که  شد  برخوردهایی 
را  آینده  به  نسبت  نگرانی  و  ناامیدی  فضای 
چنین  در  است.  داده  ضریب  هنری  فضای  در 
ارشاد اسالمی همواره  و  شرایطی وزیر فرهنگ 
حل  برای  تعامل  و  صبوری  و  »گفتگو  لزوم  بر 
میان  این  در  تا  است  داشته  تاکید  مشکالت« 
آثار  و  هنری  جامعه  متوجه  جدی  آسیبی 
در  بارها  او  نشود.  آن  عام  معنای  به  هنری 
مدت  همین  در  نیز  هنرمندان  به  هجمه  مقابل 

است. ایستاده 
مراسم  در  ارشاد  وزیر  مثال  به طور 
کرد:  تأکید  مقدس،  دفاع  هفته  گرامیداشت 
»هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر پای وحدت 
است  امید  و  ایستاده اند  ارضی  تمامیت  و  ملی 
اگر  گیرد.  فرا  را  دنیا  همه  ایران  شوکت  آوازه 
خصوص  در  هنر  و  فرهنگ  اهالی  از  فردی 
برای  راه  شده،  خطا  دچار  اخیر  اتفاقات 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  و  است  باز  بازگشت 

هستیم.« خدمتشان  در  اسالمی 
حاشیه  در  دیگری  جای  در  اسماعیلی 

دیگر  بار  را  مساله  این  دولت  هیأت  جلسه 
مشکل  رفع  بر  ما  »بنای  کرد:  تأکید  و  مطرح 
اینکه  مگر  است  هنر  و  فرهنگ  اهالی  همه 
برسد  جمع بندی  این  به  دلیل  هر  به  فردی 
شده،  تعریف  چهارچوب های  در  نخواهد  که 
اتفاقات  در  دشمن  باشد.  داشته  فعالیت 
که  داد  انجام  را  خود  تالش  نهایت  اخیر، 
اما  کند  ماجرا  درگیر  را  هنری  فرهنگی  جامعه 
در  هنر  و  فرهنگ  اهالی  عمده  و  اصلی  بخش 
این  که  کردند  عمل  هوشیاری  با  خصوص  این 

دارد.« تقدیر  جای  موضوع 
و  فرهنگ  اهالی  همه  خانه  ارشاد  وزارت 

است هنر 
ارشاد اسالمی در عین طرح  و  وزیر فرهنگ 
وزارت  جایگاه  به  هم  نیم نگاهی  مواضع،  این 
دارد  و تالش  داشته  میان هنرمندان  در  ارشاد 
تأکید  مورد  را  گزاره  این  خود  سخنان  در  تا 
قرار دهد که »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
قدم  و  است  هنر  و  فرهنگ  اهالی  همه  خانه 
جمهوری  قوانین  ذیل  در  که  کسانی  همه 
و  می گذاریم  دیده  بر  را  کنند  فعالیت  اسالمی 
از  نشان  سخنان  این  هستیم.«  خدمتشان  در 
همان راهبرد وزیر ارشاد برای جمع شدن همه 
دلسوزان فرهنگ و هنر ذیل سایه بان »گفتگو« 
حوزه  این  فعاالن  همه  صدای  شنیدن  برای 

است.
امروز  تا  وعده ها  این  تحقق  راستای  در 
وزارت  از  نمایندگانی  حضور  با  کمیته هایی 
و  قضائیه  قوه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
که  مشکالتی  تا  گرفته  شکل  مرتبط  اصناف 
و  حل  شده،  ایجاد  هنرمندان  از  برخی  برای 
در  کمیته ها  این  چقدر  اینکه  اما  شود  فصل 
برای  بستری  ایجاد  و  مشکالت  رفع  زمینه 
موفق  سوءتفاهمات،  حل  راستای  در  گفتگو 
عمل کرده اند، نیاز به ارائه گزارش های رسمی 

دارد. رسانه ای  فضای  در  ارزیابی  قابل  و 
از  انتقاد  و  تند  بیانیه  یک  به  واکنش 

ی ز قطبی سا و د
تحوالت  در  غیرمنتظره  اتفاقات  از  یکی 
با  همراه  تیز  و  تند  بیانیه ای  انتشار  اخیر، 
هیأت  سوی  از  اعتصاب«  به  »تهدید  چاشنی 
می توانست  که  بود  سینما«  »خانه  مدیره 
از  طیفی  میان  در  موجود  رادیکال  فضای 
و  کرده  قبل  از  رادیکال تر  را  حوزه  این  فعاالن 
هنرمندان  و  مدیران  میان  گفتگو  هرگونه  باب 
عسگرپور  محمدمهدی  البته  کند.  مسدود  را 
سینما،  خانه  مدیره  هیأت  رئیس  مقام  در 
بیانیه در گفتگویی  این  انتشار  از  بعد  بالفاصله 
گفتگو  دنبال  به  همواره  کرد  تأکید  رسانه ای 
هم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  بوده اند. 
کرد:  تأکید  سینما  خانه  بیانیه  انتشار  از  پس 
افزایش تنش مخالفیم  و  با دو قطبی سازی  »ما 
اهالی  از  نفر  یک  برای  حتی  نداریم  دوست  و 

شود.« درست  مشکل  هنر  و  فرهنگ 
اسماعیلی در عین حال بارها بر اینکه رفتار 
و شناخت  تحلیل  بر اساس  باید  هنرمندان هم 
درست از وقایع باشد تاکید کرده و در راستای 
از  یکی  در  او  گفته،  سخن  بارها  تنش زدایی 
»ما  است:  گفته  اظهارنظرهایش  صریح ترین 
مردم  با  هنر  اصلی  جریان  که  اعتقادیم  این  بر 
گفت وگو  با  داریم  بنا  ما  است.  کرده  همراهی 
حل  را  مسائل  دارند،  ابهاماتی  که  کسانی  با 
نفر  یک  برای  حتی  نداریم  عالقه  ما  کنیم. 

شود.  درست  مشکل  هنر  و  فرهنگ  اهالی  از 
گفت وگو  آمادگی  دوستان  این  با  بنابراین 
تروریسم  فضای  که  دارم  قبول  البته  داریم. 
داشته  دروغ  و  ابهام  ایجاد  در  سعی  رسانه ای، 
گفت وگو  بر  همچنان  می دانیم  را  اینها  چون  و 
هنرمند  دوستان  از  و  داریم  تاکید  ابهام  رفع  و 
دامن  را  اختالفات  می خواهیم  هم  خود 

» . نزنند
بازخوانی؛ »قهر« راه حل نیست یک 

اما مساله تأکید بر تعامل و گفتگو تنها موضع 
اسماعیلی  نیست.  ارشاد  وزیر  روزهای  این 
از برگزاری جشنواره  زمانی که در روزهای پس 
برنامه گفتگوی  فیلم فجر سال گذشته، مهمان 
حمیدرضا  وقتی  شد،  تلویزیون  خبری  ویژه 
سینماگر  دو  خداحافظی  درباره  وی  از  مدقق 
فیلم  جشنواره  از  ایران  سینمای  سرشناس 
تعدادی  اینکه  از  »بعد  گفت:  کرد،  سوال  فجر 
خداحافظی  فجر  فیلم  جشنواره  از  دوستان  از 
و  دیدار  هنرمند  دوستان  از  برخی  با  کردند، 
که  است  این  تمام تالشم  و  داشتم  گفتگوهایی 
اینجا  بنده  برگردند.  خود  خانه  به  عزیزان  این 
و  بمانند  جشنواره  در  که  می خواهم  آن ها  از 
حتمًا  بنده  باشند  داشته  واردی  انتقادات  اگر 
حرکت  این  باورم  این  بر  من  می کنم.  رسیدگی 
مواجه  مردم  استقبال  با  نمی تواند  عزیزان 
عزیزان  این  از  بسیاری  خاستگاه  چون  شود 
که  بوده  رویدادهایی  و  جشنواره ها  هنرمند 
فرهنگ  اهالی  میزبان  مردم،  حضور  اعتبار  به 
امیدوارم  بنده  حال  هر  به  اما  بوده اند.  هنر  و 
زودتر  گونه هرچه  تعامل  در یک فضای  بتوانیم 
کنیم.« حل  را  هنر  و  فرهنگ  اهالی  مشکالت 

سوی  ارشاد  وزیر  نگاه  این  اینکه  جالب 
دیگری هم داشت و درست زمانی که به واسطه 
مورد  سینماگران  همه  فیلم،  یک  حواشی 
تندرو  افراد  برخی  سوی  از  اتهام  و  هجمه 
تأکید  صریح  اظهارنظر  یک  در  گرفتند،  قرار 
هنری  جامعه  به  نباید  را  فرد  یک  »خطای  کرد 
»هنرمندان  گفت:  هم  باز  و  داد«  تسری 
به  ندارد  حق  کسی  و  هستند  ما  سرمایه های 
صحبت  عزیزان  این  با  غیرفرهنگی  ادبیات 
ما  حضور  ما  فرهنگ  پیشانی  در  این ها  کند. 
دوم  نکته  هستیم.  آن ها  خادم  ما  که  دارند 
هنری  جشنواره های  دست اندرکاران  تالش 
مشکالت  و  شرایط  بدترین  در  که  است  کشور 
جشنواره  برگزاری  در  را  مهمی  بسیار  کارهای 
انجام دادند که انصاف نیست یک نقطه ضعف 
دستاوردها  و  رویدادها  این  بخش های  همه  به 

نیست.« انصاف  این  بدهیم.  تسری 
را  شد  مرور  مختصر  گزارش  این  در  آنچه 
مرد  هدف گذاری  از  کامل  شمایلی  می توان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  یک  شماره 
دانست؛  فعلی  بحرانی  شرایط  از  عبور  برای 
اما  شده اند  طرح  درستی  به  که  وعده هایی 
چه  عمل  عرصه  در  دید  و  ماند  منتظر  باید 
آیا محمدمهدی  را رقم خواهند زد.  دستاوردی 
که  زیرمجموعه اش  مدیران  و  اسماعیلی 
از  حمایت  و  گفتگو  تعامل،  عهده دار  حاال 
تئاتر،  سینما،  حوزه های  در  فعال  هنرمندان 
بر  هستند،  تجسمی  هنرهای  و  موسیقی 
زمینه ساز  می توانند  وعده ها  همین  محور 
برای  تازه  فرصت هایی  ایجاد  و  نگرانی ها  رفع 
محصوالت  عرضه  و  تولید  فضای  از  غبارزدایی 

► شوند؟    هنری 

چالش ها و نگرانی های هنرمندان و وعده های وزیر

● گفتگو محقق می شود؟   ●

آگهی اصالحیه مزایده شماره 140104330011000247 آگهی دعوت اداری)مساحی(
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۶۳۷/۱۱۲ اصلی )یکصد و دوازده فرعی از ده هزار و ششصد و سی و هفت اصلی( 
واقع در بخش یک ثبت قم موضوع پرونده اجرایی کالسه ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۰۸۲ به موجب پرونده اجرایی شماره 
۹۹۰۰۰۹۰، که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به شماره روزنامه ۲۰۶۳ چاپ گردیده است، دارای ایراداتی است که به شرح 

ذیل اصالح میگردد: 
• در بند ۹ : مساحت ۳۶۴/۴ مترمربع تحریر گردید که صحیح آن ۳۴۶/۴ مترمربع می باشد.

• در بند ۱۹: )در مجموع مالکیت نامبرده( تحریر گردید که صحیح آن )در مجموع مالکیت ششدانگ نامبرده( می باشد. 
• در بند ۲۳: در هر طرف تحریر گردید که صحیح آن در هر دو طرف می باشد. 

• در بند ۴۶: دارای کنتور برق تحریر گردید که صحیح آن دارای دو کنتور برق می باشد.
با رعایت اصالحات فوق مزایده ملک مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ به قوت خود 

باقی است و در روز مورد نظر اجرا می گردد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش 

ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۳۴ و   ۲۲۳۳ ثبتی  های  ک  پال مالکیت  سند  اینکه  به  توجه  با  احتراما 
ملیحه  ها  و خانم  امیر حسین خازنی  و  ناصر خازنی  آقایان  و  باشد  و مساحت می  ابعاد  و  فاقد طول  قم 
خواست  در  مذکور  های  ک  پال ششدانگ  مساکین  غیره  و  خازنی  مرضیه  و  خازنی  حوری  و  خازنی 
های  ک  پال از  برداری  نقشه  و  بازدید  جهت  لذا  اند  نموده  )کاداستری(  تکبرگ  سند  صدور  و  مساحی 
بردار  نقشه  و  نماینده  مزروعی  زمین  جعفریه  جاده  اول  مترو  کارگاه  پشت  آباد  شیخ  قم  در  واقع  مذکور 
مجاورین  از  بدینوسیله  نمایند  می  مراجعه  محل  به   ۱۴۰۱/۹/۱۶ مورخ  چهارشنبه  روز  در  اداره  این 
حضور  با  برداری  نقشه  عملیات  و  شوند  حاضر  محل  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  های  ک  پال
انجام  از  مانع  مجاورین  حضور  عدم  ضمنا  نگردد.  مجاورین  از  حقی  تضییع  تا  پذیرد  صورت  مجاورین 

)۱۵۹۰۸ الف  م  نماید.)  می  اقدام  راسا  اداره  این  و  گردد  نمی  ثبتی  عملیات 
قم  دو  منطقه  ک  امال و  اسناد  ثبت  رییس 

آبادی حجت  حسنی  پور  عباس 

در حالی که بخشی از هنرمندان در پی حوادث ماه های اخیر، با نگرانی ها و ابهاماتی درباره آینده حرفه ای خود 
مواجه هستند، وزیر ارشاد همچنان از لزوم »گفتگو« برای عبور از این شرایط سخن می گوید.
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

بهره برداری از پروژه متروی قم 
در هاله ای از ابهام

زمان  گفت:  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
خاصی  زمان  نمی توانیم  و  نیست  مشخص  مترو  پروژه  از  بهره برداری 

کنیم. پیش بینی  آن  برای  را 
سال ها  از  بعد  قم  شهر  امروز  کرد:  اظهار  اسماعیلی  ابوالفضل  سید   
همه  با  را  توسعه  مسیر  و  تبدیل شده  توسعه یافته  کالن شهر  یک  به 
تغییرات  و  می کند  طی  به خوبی  کشور  و  جامعه  اقتصادی  مشکالت 

است. محسوس  شهر  در 
نظارت  و  تعریف  قم  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهر  توسعه  در  موفقیت  عوامل  از  یکی  را  پروژه ها  بر  دقیق  و  درست 
دانست و افزود: در شهرداری قم به صورت ماهیانه و با حضور شهردار 
با جزئیات  آن ها  پیشرفت  و  پروژه ها  تمام  مناطق  و مدیران  معاونین  و 

می شود. برنامه ریزی  پروژه  هر  چالش های  حل  برای  و  بررسی شده 
حوزه  پروژه های  قم،  شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
قم  شهرداری  در  کرد:  تصریح  و  قرارداد  موردبررسی  را  حمل ونقل 
برنامه ریزی  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  در  پروژه ها  کالن  از  بخشی 

است. مترو  اجرای  شهر  پروژه های  مهم ترین  از  یکی  و  می شود 
مالی  منابع  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  پروژه  این  داد:  ادامه  او 
آن  نخست  فاز  در  و  داشته  خوبی  پیشرفت  شرایط  نسبت  به  دولتی 
مشکل  تحریم ها  باوجود  اما  می کند،  برطرف  را  نیاز ها  و  شده  کامل 
معضل  این  حل  برای  تالش  در  قم  شهر  مدیران  و  حل نشده  واگن ها 

. هستند
و  اختیارات  حوزه  از  مترو  واگن  تأمین  کرد:  تأکید  اسماعیلی 
توسط  مشکل  این  حل  منتظر  باید  و  بوده  خارج  شهرداری  توان 
و  منابع  به  نیاز  پروژه هایی  چنین  و  باشیم  باالدستی  دستگاه های 

دارد. ملی  حمایت 
زمان  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  سازه  بخش  در  مترو  پیشرفت  به  او 
آن  برای  را  زمانی  نمی توانیم  و  نیست  مشخص  پروژه  بهره برداری 
پیش بینی کنیم، اما مدیریت شهری تالش می کند این مشکل را حل 

است. انجام  حال  در  خارجی  شرکت های  با  نیز  مذاکراتی  و  کرده 

معضالت و آسیب های اجتماعی منطقه ۴ قم بررسی شد
بررسی راهکارهای برون رفت از 

مشکالت محله ای

جلسه هم اندیشی طرح محراب شهر با موضوع بررسی و با هدف حل 
و آسیب ها و مشکالت محله های منطقه چهار قم  معضالت اجتماعی 

برگزار شد.
به گزارش واحد خبر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
فرهنگی،  شهر)کارگروه  محراب  طرح  هم اندیشی  جلسه  قم، 
و  جماعات  ائمه  حضور  با  قم(  شهر  محالت  و  بوستان ها  اجتماعی 
برگزار  خانواده  فرهنگسرای  در   ۴ منطقه  مساجد  فرهنگی  فعالین 

. شد
مساجد  فرهنگی  فعالین  و  جماعات  ائمه  حضور  با  که  جلسه  این  در 
سطح منطقه چهار قم برگزار شد، راهکارهای اجرایی طرح مذکور در 

قرار گرفت. بررسی  مورد  منطقه چهار  مساجد سطح 
این جلسه که با هدف حل معضالت اجتماعی و آسیب ها و مشکالت 
محله های منطقه چهار برگزار شد، در خصوص پیشگیری از معضالت 
شهری و آسیب های اجتماعی در آن منطقه با حضور مدیران محالت 

مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه نشست، ائمه جماعات و مدیران محالت در خصوص مسائل 
را  پیشنهاداتی  شهروندان  مشکالت  حل  جهت  محله  هر  مشکالت  و 

نمودند. ارائه 
چندساله  دغدغه های  از  یکی  شهر،  محراب  طرح  است  ذکر  به  الزم 
از  حرکت  و  محوری  محله  و  محوری  مسجد  استان،  فرهنگی  مدیران 

شد. برطرف  دغدغه  این  طرح،  این  اجرای  با  که  بود  محله ها  دل 

خبـر
بازار  از  میدانی  بررسی های       ◄
دالر  خرید  بازار  که  است  این  بیانگر  ارز 
است؛  داغ  ملی  کارت  اجاره  و  سهمیه ای 
برای  تومان  به گونه ای که مبلغ ۸۰۰ هزار 

می شود. اعالم  ملی  کارت  اجاره 
امروز  بازار  در  قیمت ها  وضعیت  بررسی 
در  دالر  خرید  نرخ  که  می دهد  نشان  ارز 
تومان  هزار   ۳۴ معادل  صرافی ها  تابلوی 

است.
از ۳۴  نیز  نرخ فروش دالر در صرافی ها 
هزار و ۲۰۰ تومان تا ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان 

متغیر است.
نیز  تابلوی صرافی ها  یورو در  نرخ خرید 
معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمایش داده 
و  هزار   ۳۵ هم  یورو  فروش  نرخ  و  می شود 

است. تومان   ۹۰۰
نیز  ارز  غیررسمی  بازار  از  مشاهدات 
نگارش  زمان  در  دالر  که  می دهد  نشان 
این گزارش در محدوده ۳۵ هزار و ۲۰۰ تا 
می شود  خریداری  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۳۵
۳۶ هزار  تا   ۵۰۰ و  ۳۵ هزار  در محدوده  و 

بررسی ها  البته،  می رسد.  فروش  به  تومان 
 ۳۵ نرخ  فعاالن  اکثر  که  است  این  بیانگر 
هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش دالر اعالم 

. می کنند
درباره  ارز  بازار  فعاالن  بین،  این  در 
وضعیت قیمت ها اینگونه توضیح می دهند 
و  نیست   پیش بینی  قابل  بازار  آینده  که 
فروش  و  خرید  زمینه  این  در  آن ها  توصیه 
دالر سهمیه ای است که همین موضوع در 
مشاهدات نشان می دهد تقاضا برای خرید 
همچنان  صرافی ها  در  سهمیه ای  دالر 

دارد. وجود 
ملی  کارت  اجاره  بازار  دیگر،  سوی  از 
برای خرید و فروش دالر سهمیه ای نیز داغ 
را  تومان  هزار   ۸۰۰ مبلغ  دالالن  و  است 

می کنند. اعالم  ملی  کارت  اجاره  برای 
دالر  خرید  سابقه  گزارش،  این  طبق 
با کارت ملی به این برمی گردد که  توافقی 
در خرداد ماه امسال، بانک مرکزی با هدف 
التهابات  کاهش  و  بازار  تقاضای  به  پاسخ 
قیمت دالر )که به سطحی بی سابقه رسیده 

اسکناس  ارز  داد  اجازه  صرافان  به  بود( 
صادرکنندگان را با نرخی توافقی خریداری 
مصارف  سرفصل   ۲۴ کد  احیای  با  و  کنند 
با  سهمیه ای«  »ارز  فروش  دیگر  بار  ارزی، 

کارت ملی مجاز شمرده شد. در این بین، 
در بازار ارز دالر توافقی متولد شد و اکنون 

تا  خود  ملی  کارت  با  می توانند  متقاضیان 
کنند.  دریافت  توافقی  دالر   ۲۰۰۰ سقف 
دو  حداقل  ملی  کارت  با  ارز  فروش  البته 
تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد، 

صرافی  را  سهمیه ای  دالر  قیمت  قبال  زیرا 
اما  می کرد  اعالم  و  تعیین  روزانه  ملی 

توافقی  »نرخ  ارز  فروش  برای  مبنا  اکنون 
ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه 
است. صراف«  درصدی  یک  سود  حاشیه 

سال  در  فرد  هر  این  از  پیش  همچنین، 
 ۲۰۰۰ سقف  تا  می توانست  ملی  کارت  با 
یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دالر ارز بخرد که 
کاهش  دالر   ۲۰۰۰ به  سهمیه  این  اکنون 

است. یافته 
با  مرکزی  بانک  زمینه،  این  در 
ماه  در  قیمت ها  توجه  قابل  افزایش های 
گرفته  شکل  صف های  کاهش  برای  اخیر 
سهمیه ای  دالر  خرید  صرافی ها،  مقابل 
به ثبت نام در سامانه  در صرافی ها مشروط 
برای  و  کرد  ارزی  مشتکل  بازار  برخط 
ملی،  کارت  اجاره  به  هشدار  و  جلوگیری 
قوه قضائیه تبعات پولشویی و قاچاق کاال و 
ارز را اعالم کرد و مواردی چون قطع یارانه، 
اخذ مالیات و ... مطرح شد که مشاهدات 
این  همچنان  صرافی ها  می دهد  نشان  نیز 
۲۰۰۰ دالر  اطالع خریداران  به  را  موضوع 

► می رسانند.    

● مظنه اجاره کارت ملی برای خرید دالر چند؟   ●

در  پول  حجم  می دهد  نشان  رسمی  آمارهای       ◄
و  گذشت  تومان  میلیارد  1274هزار  رقم  از  شهریورماه 

رساند. ثبت  به  را  4درصد   /٨ ماهانه  رشد 
از سوی دیگر رقم شبه پول نیز در شهریور سال جاری 
به  نسبت  که  رسید  تومان  میلیارد  4320هزار   /7 به 
مردادماه 2/ 3درصد افزایش داشته است. اما مهمترین 
سهم  رقم  جاری،  سال  نیمه  در  منتشرشده  آمار  نکته 
 /٨ به  سال  ماه  ششمین  در  که  است  نقدینگی  از  پول 
بود.  نشده  تکرار   92 اردیبهشت  از  که  رسید  22درصد 
به  مردم  می دهد  نشان  نقدینگی  از  پول  سهم  افزایش 
طور عقالیی تصمیم گرفتند در شرایط تورمی پول خود 
را در حساب های جاری یا به صورت پول نقد نگهداری 

کنند.
مرکزی  بانک   1401 شهریورماه  آمارهای  گزیده  در 
بانکی  و  پولی  متغیرهای  تغییرات  از  بیشتری  جزئیات 
ماه  آخرین  در  گزارش  این  براساس  می شود.  منتشر 
5595هزار  به  نقدینگی  رقم  جاری،  سال  تابستان 

 /6 رشد  مردادماه  به  نسبت  که  رسید  تومان  میلیارد 
پول  از دو جزء اصلی  نقدینگی  ثبت کرد.  را  3درصدی 
نقدشوندگی  از  پول  حجم  می شود.  تشکیل  شبه پول  و 
و  اشخاص  دست  در  نقد  پول  و  است  برخوردار  بیشتر 
شبه پول  حجم  اما  می شود.  شامل  جاری  حساب های 

را  افراد  سرمایه گذاری  و  پس انداز  حساب های  درواقع 
شهریورماه  در  اعالم شده  آمار  براساس  می دهد.  نشان 
سال جاری حجم پول به 1274هزار میلیارد تومان رسید 
که نسبت به مردادماه رشد ٨/ 4درصدی داشته است.

در  پول  حجم  ماهانه  رشد  که  است  حالی  در  این 
ماهانه  رشد  بنابراین  است.  بوده  2درصد   /9 مردادماه 
حجم پول در شهریورماه نسبت به مردادماه 9/ 1واحد 

است. داشته  رشد  درصد 
تابستان  پایانی  ماه  در  نیز  پول  نقطه  به  نقطه  رشد 
نیم  مردادماه  به  نسبت  که  شد  اعالم  56درصد   /2 به 
واحد درصد مثبت تر شد. نگاهی به روند رشد نقطه ای 
یک  تقریبا  سال  ابتدای  از  می دهد  نشان  پول  حجم 
نشان  بررسی ها  است.  گرفته  پیش  در  را  صعودی  روند 
می دهد در فروردین ماه حدود ٨/ 43درصد را ثبت کرد. 

رسید. 45درصد   /3 حدود  به  اردیبهشت ماه  در  اما 
درصدی  9واحد   /9 حدود  رشد  با  نیز  خردادماه  در 
روند نسبتا  این  نیز  تابستان  به 2/ 55درصد رسید. در 

ادامه پیدا کرد؛ به طوری که در تیرماه رشد نقطه ای پول 
حدود 6/ 57درصد رسید. در مردادماه 2واحد درصد از 
رشد نقطه ای پول کاسته شد اما در شهریورماه مجددا 

روند رشد نقطه به نقطه پول صعودی شد.
به  شهریورماه  در  نیز  شبه پول  حجم  دیگر،  سوی  از 

به  نسبت  که  رسید  تومان  میلیارد  4320هزار   /7 رقم 
مردادماه رشد 2/ 3درصدی را ثبت کرد. این در حالی 
است که روند رشد نقطه به نقطه شبه پول از ابتدای سال 
نقطه ای  رشد  دیگر  عبارت  به  است.  بوده  نزولی  تقریبا 
در  36درصد،   /9 جاری  سال  فروردین ماه  در  شبه پول 
اردیبهشت ماه 3/ 35درصد و در خردادماه 6/ 33درصد 
نقطه ای  رشد  نیز  تابستان  ماه  اولین  در  است.  بوده 
شبه پول 5/ 32درصد و در نیمه تابستان 3/ 33درصد 
بود. در شهریورماه نیز رشد نقطه به نقطه شبه پول 9/ 

است. بوده  32درصد 
یکی از نسبت های مهم که می تواند وضعیت اجزای 
نقدینگی را نشان دهد، نسبت پول به نقدینگی است. 
سال  تابستان  ماه  آخرین  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
به 7/ 22درصد رسیده  نقدینگی  به  پول  جاری نسبت 
اردیبهشت  از  این شاخص  تاریخی  بیشترین نسبت  که 
92 بوده است. آمارها حاکی از این است که از ابتدای 
را  صعودی  روندی  نقدینگی  از  پول  سهم  جاری  سال 
 /7 حدود  نسبت  این  فروردین ماه  در  است.  کرده  طی 
به  ترتیب  به  و خردادماه  اردیبهشت  در  و  بود  19درصد 
4/ 20 و 1/ 22درصد رسید. براساس آمار منتشرشده 
در دو ماه نخست تابستان این نسبت 5/ 22درصد بود.

نیمه سال  نقدینگی در  از  پول  به عبارت دیگر سهم 
جاری به بیشترین مقدار رسیده که نشان می دهد افراد 
نقدشونده ترین  به  را  دارایی های خود  ترجیح می دهند 
تورم  مانند  عواملی  به  توجه  با  کنند.  نگهداری  حالت 
تورمی  انتظارات  و  بانک ها  باال، سود حقیقی منفی در 
می گیرند  تصمیم  عقالیی  صورت  به  افراد  مثبت، 
کنند  نگهداری  نقدی  صورت  به  را  خود  دارایی های 
می کنند.  خودداری  بانک ها  در  آنها  کردن  سپرده  از  و 
این در حالی است که رشد نقدینگی در ماه های اخیر 
به  افراد  تمایل  نظر می رسد  به  اما  بوده است،  کاهشی 
خوردن  هم  به  سبب  باال  نقدشوندگی  با  پول  نگهداری 
آرامش بازارهای مختلف شده و این تالطم هیزمی برای 

بود. خواهد  تورم  شدن  شعله ورتر 
تصویر پایه پولی در نیمه نخست سال

در  می دهد  نشان  پرقدرت  پول  یا  پولی  پایه  آمار 
 /7 به  پولی  پایه  رقم  تابستان سال جاری،  ماه  آخرین 
690هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه 
 /1 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  و  2درصد   /7
مرکزی  بانک  گزارش  است.  داشته  رشد  33درصد 

مطالبات  خالص  می دهد  نشان  پولی  پایه  جزئیات  از 
بانک مرکزی از بخش دولتی در شش ماه نخست سال 
جاری 1/ 69درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، 
سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز در نیمه 
شده  گزارش  6درصد   /4 منفی  جاری  سال  نخست 
اقدامات  برای  دولت  می دهد  نشان  مساله  این  است. 
بانک  منابع  از  و  بوده  مواجه  نقدینگی  کمبود  با  خود 

است. کرده  برداشت  مرکزی 
گزارش  به  پاسخ  در  مرکزی  بانک  که  جوابیه ای  در 
»دوراهی روندهای پولی« که به بررسی آمارهای پولی و 
بانکی مهرماه  پرداخته بود، منتشر کرد، تاکید داشت: 
»افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه های اخیر عمدتا 
جهاد  وزارت  موردنیاز  ارزی  اعتبارات  تامین  از  متاثر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  کشاورزی 
توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار 
واردات  برای  ترتیب  به  ترجیحی  ارز  تخصیص  حذف 
نهاده های کشاورزی، کاالهای اساسی و دارو )به واسطه 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها( است 
که انتظار می رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی 
تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده 
نخست  ماه  شش  در  دیگر،  سوی  از  کند.«  بازگشت 
سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها رشد 4/ 
به عالوه، نسبت ذخایر  را ثبت کرده است.  13درصدی 
مورد  ماه  شش  در  نیز  سپرده ها  کل  به  بانک ها  اضافی 
که  کرده  ثبت  را  39درصدی   /1 حدود  کاهش  بررسی 
مواجه  نقدینگی  کمبود  با  نیز  بانک ها  می دهد  نشان 
خارج  مرکزی  بانک  از  را  خود  اضافی  ذخایر  و  بوده 

کرده اند.
آمارها  نیز  مصارف  سمت  از  پولی  پایه  بخش  در 
نیمه  نشان می دهد اسکناس و مسکوک در جریان در 
نخست سال جاری 9/ 4درصد مثبت و سپرده بانک ها 
مدت  در  نیز  مرکزی  بانک  نزد  اعتباری  موسسات  و 
این،  عالوه بر  است.  بوده  مثبت  16درصد   /2 مذکور 
نخست  ماه  شش  در  پولی  پایه  می دهد  نشان  آمارها 
بیشترین  که  داشته  رشد  14درصد   /4 جاری  سال 
سهم از این رشد به رشد خالص مطالبات بانک مرکزی 
از بخش دولتی، با حدود 1/ 10درصد قرار دارد. سهم 
نیز  مرکزی  بانک  خارجی  دارایی های  خالص  رشد  از 
 /3 بانک ها  از  مرکزی  بانک  مطالبات  و  1درصد   /5

► است.    بوده  3درصد 

● آمار بانک مرکزی از افزایش نقدینگی در شهریور 1401   ●

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه وراث احترام رنجکش فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۲۵۰ )بغیر از شیال عباسی به ش.ش ۱۸۲۹۵ که فوت 
نموده است( با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته اند که سند مالکیت تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۱۱۱۳۵/۸۹۰ اصلی واقع در بخش ثبت یک قم که در دفتر ۳۰۴ صفحه ۱۲۷ ذیل ثبت ۴۵۱۰۶ بنام مرتضی رمضائی 
میره ای ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی ۰۷۹۴۸۵ سری ب صادر و تسلیم شده سپس طی سند قطعی بشماره ۶۷۸۲۰ 
بشماره ۱۳۷۰/۰۹/۲۱ دفتر ۶ قم مقدار سه دنگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور به احترام رنجکش فرزند مصطفی بشماره 
شناسنامه ۲۵۰ منتقل گردیده است. سپس از طرف وراث ایشان اعالم گردیده سند مالکیت مزبور به علت فرسودگی مفقود 
گردیده لذا مراتب به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. )م الف ۱۵۹۲۶(   
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم – مهدی زارع شحنه 

 ۶۶۰ ک  پال به  آپارتمان  باب  یک  ششدانگ  که  داشته  اعالم   ۰۰۵۶۱۷۲۴۶۱ ملی  شماره  با  شیخ  اکبر  علی  آقای 
مورخ   ۱۴۳۲۷۱ نامه  تقسیم  سند  طی  که  قم،  یک  اداره  ثبتی  حوزه  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۶۴۲ از  فرعی 
  ۳۲۸۳۲۸ چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  و  گردیده  منتقل  ایشان  به  قم   ۱۵ دفترخانه  تنظیمی   ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
نموده  اعالم  سپس  و  است  شده  تسلیم  و  صادر  ایشان  نام  به   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱ الکترونیکی  دفتر  در 
است،  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  مزبور  مالکیت  سند  انگاری،  سهل  بعلت  اند 
تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  استناد  به  لذا 
پس  خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه 
قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از 
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد. 

   )۱۵۹۲۷ الف  )م  شد. 
)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رونوشت: 

شحنه  زارع  مهدی   – قم  یک  منطقه  اسناد  ثبت  رئیس 

◄     سرانجام دالر توانست باالی مرز حساس قیمتی 
۳۵هزار و ۸۰۰ تومان ثابت شود و رشد بیشتری داشته 

باشد.
نرخ  عبور  فنی،  کارشناسان  نگاه  از  فکری:  مریم 
مهم  بسیار  اتفاقی  تومان،   ۸۰۰ و  ۳۵هزار  مرز  از  دالر 

بود. خواهد  بازار  این  فعاالن  برای 
طی دو هفته اخیر نرخ دالر در محدوده ۳۴ هزار و 
۷۰۰ تومان تا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشت و در 

پایین می شد. و  باال  این محدوده 
گزارش ها نشان می دهد که طی یک هفته گذشته 
نرخ دالر طی یک هفته گذشته ۹۳۲ تومان گران شده 
نرخ  درصدی   ۲.۶ افزایش  ارز  بازار  یعنی  این  و  است 

دالر را به خود دیده است.
البته روند دیروز بازاز ارز حاکی از آن است که دیروز 
به  را هم  تومان  ۳۶ هزار  رنگ  روز، دالر  از  در ساعاتی 
دوباره  اما  شد،  تومان  هزار   ۳۶ کانال  وارد  و  دید  خود 
قیمت دالر کاهش یافت و در نهایت روی عدد ۳۵ هزار 

ایستاد. تومان  و ۸۱۲ 

گرانی ۸.۸ درصدی قیمت دالر در یک ماه
گذشته  ماه  یک  ارقام  و  اعداد  تغییر  میان،  این  در 
حکایت  دالر  قیمت  درصدی   ۸.۸ رشد  از  ارز،  بازار 
دارد، به طوری که بازار ارز شاهد گرانی ۲ هزار و ۸۹۸ 

بود. دالر  قیمت  تومانی 
 ۳۶ کانال  به  آهسته  آهسته  دالر  شرایط،  این  در 
می تواند  موضوع  این  و  می شود  نزدیک  تومان  هزار 

شود. بازار  به  خریداران  بیشتر  ورود  زمینه ساز 
روزهای  در  دالر  قیمت  ارز،  بازار  فعاالن  نظر  به 
نیز  موضوع  این  علت  و  داشته  آهسته ای  رشد  گذشته 

برمی گردد. عرضه  میزان  بودن  زیاد  به 
تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار ارز

بانک  جاری  هفته  یک شنبه  روز  که  شرایطی  در 
منابع  وضعیت  بودن  مطلوب  از  مطلبی  در  مرکزی 
بانک در اطالعیه ای  این  ارزی کشور خبر داد، دیروز 
ارز  تامین  منظور  به  و  بانک  این  تصمیم  با  کرد:  اعالم 
)اسکناس( مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین 
در  ارز  فروش  تجاری، سقف  امور  با  مرتبط  هزینه های 

دارای  اشخاص  به  اسکناس  صورت  به  توافقی  بازار 
یورو  هزار   ۶ به  یورو  هزار  دو  از  معتبر،  بازرگانی  کارت 
ارز  تامین  و  شناسایی  است،  گفتنی  یافت.  افزایش 
بانک  مستمر  کار  دستور  در  ها  گروه  سایر  موردنیاز 

است. مرکزی 
بررسی ها نشان می دهد با این تصمیم، اگر شخصی 
که کارت بازرگانی دارد، به خرید ارز با سهمیه ۶ هزار 
قبلی  دریافت سهمیه  امکان  دیگر  کند،  اقدام  یورویی 

)دو هزار دالری( را ندارد.
این تغییر سه برابری برای دارندگان کارت بازرگانی 
از جمله دغدغه هایی بود که با آغاز به کار بازار توافقی 
افراد،  همه  برای  یورویی  هزار  دو  سقف  محدودیت  با 
افراد  این  و  داشت  قرار  اقتصادی  فعاالن  انتقاد  مورد 
هزار  دو  از  بیش  ارزی  نیاز  تامین  برای  داشتند  تاکید 
و  آزاد  بازار  از  نیاز  مورد  ارز  تهیه  به  مجبور  دالری، 
تقاضای  اقدام،  این  نتیجه  در  و  هستند  غیررسمی 
بود.  شده  وارد  آزاد  بازار  به  صرافی ها،  جای  به  واقعی 
هرچند به نظر می رسد برای برخی دیگر از متقاضیان 

شکل  مذکور  سهمیه  در  تغییری  دارد  ضرورت  نیز 
بگیرد.

رویکرد جدید بانک مرکزی برای تغییر سهمیه خرید 
ارز با کارت ملی در شرایطی است که روزهای گذشته، 
این بانک به عرضه اوراق ارزی اقدام کرده بود. به گونه 
این  مرکزی  بانک  در  ارزی  مقام  یک  گفته  به  که  ای 
به  جامعه  در  تورمی  انتظارات  بحث  به  توجه  با  بانک 
این جمع بندی رسید که تغییر سلیقه سرمایه گذاری 
بین مردم شکل گرفته و باید یک پاسخگویی برای این 
تغییر سلیقه ما به ازای بیرونی باشد تا مردم بتوانند به 
سهولت مدیریت دارایی خود را انجام دهند که انتشار 
اوراق ارزی از جمله اقدامات ارزی بانک مرکزی است.

اظهار  طرح  این  خصوص  در  مسئول  مقام  این 
اشخاص  برای  و  ماهه  سه  مزبور  اوراق  داشت: 
این  رسید  سر  است.  سال   ۱۸ باالی  ایرانی  حقیقی 
حداقل  است.  جاری  سال  ماه  بهمن   ۲۵ نیز  اوراق 
و  دالر   ۱۰۰۰ اوراق  این  ریالی  معادل  خرید  میزان 

► است.     دالر   ۴۰۰۰ حداکثر 

سقف فروش ارز در بازار توافقی به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از دو هزار یورو به 6 هزار یورو افزایش یافت

● تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز   ●
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قم  اعضای شورای اسالمی شهر       ◄
روز  و  آذر   9 مناسبت  به  شهری  مدیران  و 
از پرستاران نمونه شهر  از تعدادی  پرستار 

کردند. تقدیر  قم 
و  شصت  در  شهرنیوز،  گزارش  به 
شورای  علنی  و  رسمی  جلسه  چهارمین 
پرستاران  از  تعدادی  از  قم،  اسالمی شهر 
نمونه مراکز درمانی استان قم به مناسبت 
با  پرستار  روز  و  میالد حضرت زینب )س( 
حضور رئیس و شورای اسالمی شهر قم و 

شد. تقدیر  قم  شهرداری  مدیران 
خانم ها  از  مراسم  این  در  است  گفتنی 
حضرت  بیمارستان  از  روش  نیکو  اعظم 
بیمارستان  جعفری  طیبه  ولیعصر)عج(، 
بیمارستان  پوری  حسین  مریم  نکویی، 
محمدی  راضیه  بهشتی)ره(،  شهید 
خوشرو  مریم  )ع(،  رضا  امام  بیمارستان 
فاطمه  نیا،  کامکار-عرب  بیمارستان 
آقایان  و  نکویی  بیمارستان  آقابزرگی 
کامکار- بیمارستان  مشهدی  فریدون 
بیمارستان  رضایی  ابراهیم  و  نیا  عرب 
حضرت معصومه)س( تقدیر به عمل آمد.
همکاری  آماده  شهری  مدیریت 
است کودکان  بیمارستان  ساخت  برای 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
با  مصادف  آذر   ۹ روز  گفت:  جلسه  این 
پرستار  روز  و  زینب)س(  حضرت  میالد 
وی  صادق)ع(  امام  که  شخصیتی  است؛ 
پرچم دار  و  می نامد  معلم  بدون  عالمه  را 
مهربانی  و  است  حسین)ع(  امام  نهضت 
روز  نام  به  را  روز  این  شده  باعث  وی 

کنند. نام گذاری  پرستار 
شد  یادآور  را  کرونا  سخت  روزهای  وی 
و تصریح کرد: روزهای سخت کرونا باعث 
بانام  مقدس،  دفاع  روزهای  از  بعد  تا  شد 
روزهایی  در  و  شویم  آشنا  بیشتر  پرستار 
نزدیک  جرئت  بیمار  افراد  نزدیک ترین  که 
شدن به آن را نداشتند، پرستاران در کنار 
دوم  مقدس  دفاع  و  ماندند  باقی  بیماران 

زدند. رقم  را 
قول  از  پرستاری  پاداش  اسالمی، 
قرارداد  موردتوجه  اسالم)ص(  پیامبر 
هر  برای  گذر  سخت ترین  کرد:  بیان  و 
و  از صراط است  از مرگ گذر  بعد  انسانی 
پیامبر اسالم)ص( می فرماید هر کس یک 
خداوند  کند  مراقبت  بیماری  از  شبانه روز 
از  آنگاه  برمی انگیزد  خلیل  پیامبر  با  را  او 

بگذرد. جهنده  برق  همچون  صراط 
از  دیگری  موارد  به  اشاره  با  وی 
گفت:  پرستار  جایگاه  پیرامون  احادیث 
جایگاه  اسالم  دین  در  پرستار  جایگاه 
ثواب  صادق)ع(  امام  و  بوده  واالیی 

نماز  اقامه  از  باالتر  را  بیمار  از  پرستاری 
است  این  واقعیت  و  می دانند  مسجد  در 
پرستاران  خدمات  کرونا  از  قبل  تا  که 
به  گمنامی  سربازان  کرونا  و  نبود  ملموس 

کرد. معرفی  جامعه  به  را  پرستار  نام 
قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
پزشکی  خدمات  مکمل  را  پرستاری 
پزشکی  اقدامات  کرد:  تصریح  و  دانست 
بازه  در  و  ملزوم هستند  و  پرستاری الزم  و 
مجزا  به صورت  هرکدام  داد  نشان  کرونا 
هرکدام  و  داشته  را  خودشان  اقدامات 
جایگاه ویژه خود را دارند و باید به درستی 

کنیم. نگاه  آن  به 
بانوان  کمیته  تشکیل  به  ادامه  در  وی 
و امور خانواده در شورای شهر اشاره کرد 
خانواده  امور  و  بانوان  کمیته  افزود:  و 
بخشی برای پرستاران باز کند و به مسائل 
را  آنان  بیشتر  که  صنف  این  مشکالت  و 
کند،  رسیدگی  می دهد  تشکیل  بانوان 
جامعه  خدمات  به  شهری  مدیریت  البته 
بتوانیم  امیدواریم  و  بوده  گاه  آ پرستاران 
ارائه دهیم. پرستاران  به  خدمات مطلوبی 

در  شهرداری  کرد:   تأکید  اسالمی 
به صورت  را  تخفیفاتی  پرستار  هفته 
اگر  و  دهد  ارائه  پرستاری  جامعه  به  مجزا 
دارند  شهری  حوزه  در  مسائلی  پرستاران 
شود،  رسیدگی  آن  به  راحت تر  بتوانند 
این  ارائه  برای  را  الیحه ای  شهرداری 
۷ الی ۱۰  خدمات تا هفته آینده به مدت 

دهد. ارائه  اسالمی  شورای  روزبه 
ساخت  موضوع  به  ادامه  در  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  کودکان  بیمارستان 
مرحله  از  شهر  شورای  و  شهرداری 
زمین  اگر  همچنین  و  عوارض  و  ساخت 
۱۰ درصد سهم  باشد، در بخشش  دولتی 
نیز  خیرین  و  می کند  کمک  شهرداری 
شما  و  کرد  خواهند  مشارکت  ساخت  در 
شهرسازی  و  راه  اداره  به  زمین  تأمین  در 

شود. جانمایی  تا  کنید  مراجعه 
برای  شهری  مدیریت  آمادگی 
پرستاری جامعه  با  بیشتر  همکاری 

شهر  شورای  جلسه  در  نیازمند  نرجس 
این  تبریک  و  پرستار  به روز  اشاره  با  قم 
به جامعه بزرگ پرستاری کشور اظهار  روز 
داشت: الزم است از پرستاران به خصوص 
اهل بیت)س(  کریمه  شهر  خانم  پرستاران 

شود. انجام  ویژه ای  تقدیر 
مظلوم ترین  از  یکی  را  پرستاران  وی 
متأسفانه  افزود:  و  دانست  جامعه  قشر 
روحی  آسیب های  و  مشکالت  به  جامعه 
حالی  در  این  و  نمی کند  توجه  پرستاران 
قشر  این  کاری  ساعت های  که  است 

را  روز  ساعت های  تمام  تعطیلی  بدون 
دربر می گیرد و در یک سال گذشته حتی 
این صنف  برای  را  و غذا  مسائل رفت وآمد 
حل  حال  در  خوشبختانه  که  شده  سخت 

است. شدن 
خانواده  امور  و  بانوان  کمیته  رئیس 

کرد:  تأکید  قم  شهر  اسالمی  شورای 
نظر  در  را  قشر  این  باید  شهری  مدیریت 
شهر  اسالمی  شورای  از  و  باشد  داشته 
را  تخفیفات  این  که  داشته  تقدیر  جای 
تالش  و  گرفتند  نظر  در  افراد  این  برای 
از  است  ممکن  که  جایی  تا  می کنیم 
حمایت  سالمت  مقدم  خط  سربازان  این 

. کنیم
از  تقدیر  لوح  قرائت  با  سپس  وی 
تقدیر  مراسم  برگزاری  و  پرستاران  جامعه 
دارد  نیاز  امروز جامعه  پرستاران گفت:  از 
به پرستاران توجه بیشتر شود، زیرا همین 
سالمت  سطح  و  بازگشته  جامعه  به  توجه 

داد. خواهد  ارتقاء  را  جامعه 
حجت االسالم والمسلمین  همچنین 
به روز  اشاره  با  نیز  استقامت  مرتضی 
اظهار  زینب)س(  حضرت  میالد  و  پرستار 
که  خدماتی  ابعاد  کرونا،  ایام  در  داشت: 
می دهند  ارائه  شهروندان  به  پرستاران 
امروز  و  شد  معرفی  جامعه  به  به خوبی 
مردم  توجه  و  مورداحترام  گذشته  از  بیش 

. هستند
را  پرستاری  حوزه  خدماتی  ابعاد  وی 
پرستاران جدا  و گفت:  قرارداد  موردتوجه 
جسمی  سالمت  حوزه  در  که  خدماتی  از 

حوزه  در  می دهند،  ارائه  بیماران  به 
عاطفی  حمایت های  با  نیز  روان  بهداشت 
قابل توجه  خدمات  دارند  بیمار  از  که 
کار  از  بخش  این  باید  و  داده  ارائه  ای 

شود. دیده  به خوبی  نیز  پرستاران 
ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 

بیماران  روانی  و  روحی  دردهای  داد: 
درمان  و  کرده  درک  پرستاران  تنها  را 
می کنند و از آسایش و استراحت شخصی 
رسیدگی  بیماران  به  و  گذشته  خود 
پرستاران  به  بخواهیم  اگر  و  می کنند 
حق  در  کنیم،  نگاه  صنف  یک  به عنوان 

است. شده  جفا  افراد  این 
پرستاری  شغل  مادی  مزایایی  وی 
ارائه  افراد  این  که  خدماتی  قبال  در  را 
شد:  یادآور  و  خواند  ناچیز  می دهند 
زینب)س(  حضرت  میالد  روز  نام گذاری 
جایگاه  نشان دهنده  پرستار  روز  به عنوان 
در  نام گذاری  این  و  بوده  قشر  این  واالی 
را  پرستاران  جایگاه  و  ارزش  روزی  چنین 

می دهد. نشان  جامعه  به 
فداکاری  یادآوری  با  استقامت 
کرد:  تصریح  کرونا  دوران  در  پرستاران 
دوران  در  که  فداکاری  با  کشور  پرستاران 
کشور  شدند  باعث  دادند،  انجام  کرونا 
آسیب های  کشورها  سایر  به  نسبت  ایران 
پرستاری  قشر  از  باید  و  ببیند  کمتری 
تعبیر  شغل  را  حرفه  این  ما  و  کرد  تشکر 

. نمی کنیم
حوزه  خیریه  موسسه   ۶ فعالیت 

قم در  سالمت 

ضمن  محرری  محسن  همچنین   
فداکاری  از  تقدیر  و  پرستار  روز  تبریک 
بیمارستان های  تمام  داشت:  اظهار  آنان 
دولتی  مصوبه  آخرین  اساس  بر  دولتی 
باشند. خیریه  مؤسسات  نظر  تحت  باید 
وی تعداد مؤسسات خیریه شهر قم در 

حوزه سالمت را ۶ مرکز اعالم کرد و افزود: 
سالمت  حوزه  در  خاص  خیریه  موسسه   ۶
که  هستند  فعالیت  حال  در  قم  شهر  در 
روزبه روز  مؤسسات  این  تعداد  امیدواریم 
ورود  حوزه  این  در  خیرین  و  شده  بیشتر 

. کنند
نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
به صورت  قم  شهر  اسالمی  شورای 
را  کودکان  بیمارستان  شرایط  اختصاصی 
موردتوجه قرارداد و گفت: این بیمارستان 
با  آن  ساختمان  و  بوده  فرسوده  بسیار 
هیچ  می کند  پذیرش  که  بیماری  تعداد 
قابلیت  دیگر  آن  زمین  و  ندارد  تناسبی 

ندارد. توسعه 
وی ادامه داد: اگر زمین مناسبی پیدا 
شود، شهرداری و شورای شهر و همچنین 
ساخت  برای  همکاری  آماده  خیرین 
بیمارستان کودکان مجهز و به روز در شهر 
در  شهرداری  و  شهر  شورای  و  هستند  قم 

کرد. خواهد  کمک  عوارض  بخش 
ساخت  موضوع  به  ادامه  در  محرری 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  هیات  موزه  خانه 
و  دارد  نام  با  ردیف  بودجه  در  موزه  خانه 
به صورت  شهر  شورای  در  مصوب  به  نیاز 

► ندارد.    الیحه 

تقدیر مدیریت شهری از پرستاران نمونه قم 

● شورای شهر قم آماده همکاری برای ساخت بیمارستان کودکان است    ●
الجزیره 

همه پرسی دوباره برای 
اسکاتلند  استقالل 

دیوید آلن گرین، وکیل و مفسر حقوقی سابق دولت مرکزی نوشت در 
درخواست  دنبال  به  که  بریتانیا  عالی  دادگاه  حکم  نوشت:  الجزیره 
دولت ادینبرو و حزب ملی اسکاتلند برای کسب مجوز برگزاری دوباره 
که  این  با  شده؛  صادر   ۲۰۲۳ سال  در  اسکاتلند  استقالل  همه پرسی 
اسکاتلند  استقالل طلبی  جنبش  به  توانست-  نخواهد  و  نتوانسته- 
بازگردانده  انتخاباتی  سیاست  حوزه  به  را  آن  حال  این  با  دهد،  پایان 
است که می توان آن را یک گام عقب تر از تالش های انجام گرفته برای 

کرد. قلمداد  دیگر  همه پرسی  یک  مجوز  کسب 
دادگاه عالی بریتانیا این هفته میزبان دو مناقشه مهم درباره استقالل 

بود. اسکاتلند 
اولین مورد رسیدگی به یک پرونده حقوقی بود که توسط دولت محلی 
پارلمان اسکاتلند  آیا  بود که  این  به دنبال  و  بود  اسکاتلند مطرح شده 
با وضع قانون خواهان برگزاری یک رفراندوم  به طور مستقل می تواند 

باشد؟! اسکاتلند  استقالل  درباره  جدید 
این  با  رسید؛  پایان  به  اسکاتلند  دولت  شکست  با  البته  پرونده  این 
دهد  نشان  تا  بود  گرفته  کار  به  را  خود  توجه  و  دقت  نهایت  دادگاه  که 
طور  به  و  خوبی  به  دادگاه  در  اسکاتلند  دولت  ادعای  و  درخواست 
است.  پرداخته  آن  به  کافی  دقت  با  هم  دادگاه  و  شده  مطرح  مناسب 
پارلمان  که  گرفتند  تصمیم  آرا  اتفاق  به  قضات  پایان  در  حال  هر  به 
اسکاتلند قدرت برگزاری چنین رفراندومی را ندارد- و این امر تنها در 

دارد. قرار  وست مینستر  در  بریتانیا  پارلمان  قدرت  ید 
تصمیم و قضاوتی که می تواند تبعاتی مانند ایجاد این دیدگاه عمومی 
یا  امکان  حاضر  حال  در  حداقل  اسکاتلند  دولت  که  باشد-  داشته 
و دولت  ندارد  را  بریتانیا  رفراندوم بدون رضایت دولت  برگزاری  توانایی 
صادر  را  مجوز  این  نزدیک  چندان  نه  آینده  یک  تا  ظاهرا  نیز  بریتانیا 

کرد. نخواهد 
یک  درباره  نه  اما  اسکاتلند  درباره  بریتانیا  عالی  دادگاه  دوم  مناقشه 
پرونده حقوقی، بلکه در مورد اصل اول قانون اساسی بریتانیا بود- که 
استقالل  طرفداران  و  سیاسی  فعالین  برای  مهم  موضوع  این  مورد  در 
استقالل طلبی  دنبال  به  که  کسانی  آیا  که  کرده  سکوت  اسکاتلند 
هستند، این خواسته را باید به عنوان یک مسر قانونی دنبال کنند، یا 

سیاسی؟! روند  یک 
تمام  از  استفاده  عنوان  به  می تواند  قانونی  مسیر  بین،  این  در 
ظرفیت های قانون اساسی و دیگر قوانین موجود برای رسیدن به هدف 
این  در  نیز  سیاسی  مسیر  شود.  تعریف  استقالل  همه پرسی  برگزاری 
بین میان مربوط به اصرار برای کسب اختیار برگزاری مستقل انتخابات 

است. رفراندوم  و 
دادگاه  داوری  نتیجه  سیاسی  کارشناسان  گفته  به  میان  این  در  حاال 
قانونی و ظرفیت  تاکید می کند که مسیر  این موضوع  بر  بریتانیا  عالی 
درخواست  پذیرش  امکان  دیگر  و  رسیده  پایان  به  مسیر  این  پیگیری 
هیچ  در  زمینه  این  در  دیگری  موضوع  هر  یا  مورد  این  در  تجدیدنظر 
صدور  تبعات  مهم ترین  از  یکی  واقع  در  ندارد.  وجود  دیگری  دادگاه 
به  اسکاتلند  سیاسی  فعاالن  که  باشد  این  می تواند  حکمی  چنین 
دیگر هیچ  استراتژی حقوقی  بریتانیا  در  که  گاه شده اند  آ این موضوع 

ندارد. خریداری 
مسیر  تقویت  می تواند  حکم  این  تبعات  مهم ترین  اما  مقابل  نقطه  در 
این یعنی در  باشد.  پرونده استقالل اسکاتلند  برای  یا راه حل سیاسی 
دوگانه موجود مسیر سیاسی پیروز شده است و در آینده نزدیک در اثر 
سیاسی  مبارزات  تقویت  و  افزایش  شاهد  احتمااًل  دادگاه  تصمیم  این 

بود. خواهیم  استقالل طلبانه 
اول  وزیر  استورجن  نیکوال  هم  پیش تر  که  است  وعده ای  همان  این 
اسکاتلند مطرح کرده و به تاکید گفته بود که انتخابات عمومی بعدی 

می داند. استقالل  برای  عملی  رفراندوم  یک  را  اسکاتلند 
در  احتماال  و  می پذیرد  را  دادگاه  حکم  که  گفته  هم چنین  استورجن 
این میان حق هم می تواند با او باشد. در واقع دادگاه عالی با این که 
آن ها  تفسیر  هم  حد  همین  در  اما  بگیرد،  دیگری  تصمیم  می توانست 
این مورد خاص، چندان بحث انگیز و  از قانون اسکاتلند، دست کم در 
سرزنش برانگیز نبوده- و به عبارت بهتر قانون در این بحث مقصر است 

با تکیه بر این قانون رای داده اند. و قضات هم 
یک  عنوان  به  قباًل  که  را  آن چه  حقیقت  در  حکم  این  با  عالی  دیوان 
کرده  تأیید  می شد،  شناخته  سیاسی  کتمان ناپذیر  و  اساسی  حقیقت 
با  اسکاتلند  دولت  و  پارلمان  که  گذاشته  انگشت  موضوع  این  بر  و 
نبایدهای پرشماری روبرو هستند  و  باید  و  محدودیت ها و ممنوعیت ها 
پارلمان وست مینستر  و  بریتانیا  موافقت دولت  بدون  بهتر  به گویشی  و 
لفاظی های  برخالف  یعنی  این  ندارند.  هم  خوردن  آب  اجازه  حتی 
بریتانیا،  اتحادیه  در  متحدانش  با  انگلیس  برابر  قدرت  درباره  موجود 
و  ندارد  مستقل  اقدامات  برای  استقاللی  کمترین  اسکاتلند  اما 
دولتمردان اسکاتلندی باید برای تصمیم گیری از سد وتوی انگلیس و 

بگذرند. انگلیسی  سیاستمداران 
باور بسیاری این که دیوان عالی بریتانیا این موضوع را  با این حال به 
اسکاتلند  دولت  پنهان  خواست  بازگردانده،  منتخب  سیاستمداران  به 
برگزاری  مجوز  کسب  برای  نیست  مجبور  دیگر  حاال  که  است-  بوده 
زمینه  این  در  را  همه چیز  حاال  بلکه  بکوشد،  دادگاه  در  همه پرسی 

کرد. خواهند  تعیین  آتی  انتخابات  در  سیاسی  احزاب 
پایان  را  اسکاتلند  استقالل طلبی  دادگاه جنبش  رای  نتیجه  یعنی  این 
نداده، بلکه آن را به حوزه سیاست انتخاباتی بازگردانده- که خواسته و 
برنامه دولت اسکاتلند در تمام این چند وقت اخیر بوده است./شفقنا 

بین الملل

در  نیا  قاسمی  المسلمین  و  االسالم  حجت       ◄
وقف  فرهنگ  احیای  بر  نوسوادان  کتابخوان  نشست 
عمومی  های  کتابخانه  به  کتاب  اهدای  و  خرید  برای 

کرد. تأکید 
عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  میزبانی  به 
استان،  آموزی  سواد  نهضت  مشارکت  با  و  قم  استان 
و  »نماز  موضوع  با  نوسوادان  کتابخوان  نشست 
بسیج« همزمان با هفته بسیج، با حضور در کتابخانه 

شد. برگزار  قم  مرکزی 
و  االسالم  حجت  نشست،  این  ابتدای  در 
نشست های  نقش  به  اشاره  با  نیا  قاسمی  المسلمین 
های  نشست  گفت:  کتابخوانی  ترویج  در  کتابخوان 
فرهنگ  ترویج  برای  هستند  ای  بهانه  کتابخوان، 
های  همکاری  به  توجه  با  و  کتابخوانی  و  کتاب 
قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  مشترک 
هفته  بهانه  به  که  خوشحالیم  آموزی،  سواد  نهضت  و 
نوسوادان  حضور  با  و  کتاب  محور  با  دورهمی  کتاب 

ایم. داده  تشکیل 
آموزی در اسالم جایگاه  و علم  افزود: مطالعه  وی 
همچون  نیز  کتابخانه  حیث،  این  از  و  دارد  واالیی 
در  که  زمانی  که  چرا  است؛  مقدس  مکانی  مسجد 
و  دانشمندان  محضر  در  داریم،  حضور  کتابخانه 

هستیم. بزرگان 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون 
از  کتابخوانی  فرهنگ  کرد:  تصریح  قم  استان 
کتابخوان،  مادر  و  پدر  و  گیرد  می  شکل  خانواده 
بنابراین  کنند؛  می  تربیت  نیز  کتابخوان  فرزندان 

و  کتاب  فرهنگ  ترویج  برای  ما  های  برنامه  از  یکی 
های  مهارت  آموزش  زمینه  در  تواند  می  کتابخوانی 
زندگی و اهمیت کتابخوانی به زوج های جوان باشد.
تأکید  با  نیا  قاسمی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کتابخوانی  و  کتاب  ترویج  در  وقف  فرهنگ  نقش  بر 

که  خوب  های  فرهنگ  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
آفرین  تحول  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه  در  تواند  می 
خوشبختانه  است؛  کتاب  وقف  فرهنگ  ترویج  باشد، 
یا  مدرسه  ساخت  زمینه  در  واقفین  حاضر  حال  در 
و  نیست  کافی  این  اما  کنند  می  فعالیت  کتابخانه 
کتاب  خرید  و  اهدا  جهت  در  زیادی  های  وقف  باید 

گیرد. صورت 
وی همچنین در پایان با اشاره به هفته بسیج ابراز 
داشت: در سخنان اخیر مقام معظم رهبری )مدظله 
بسیجیان  معنویت  و  خودسازی  اهمیت  بر  العالی( 
و  بسیج  موضوع  با  که  نیز  نشست  این  و  شد  تاکید 
دارد؛  تاکید  نکته  همین  بر  است  شده  تشکیل  نماز 
نماز  و  بیرون  دشمن  با  مبارزه  یعنی  بسیج  که  چرا 

است. درون  دشمن  با  مبارزه  مقدم  خط 
بابایی  حاج  فرشته  همچنین،  نشست  این  در 
محسن  نوشته  نماز  های  پیوند  کتاب  معرفی  با 
نقش  کتاب  معرفی  با  زاده  مهدی  اعظم  قرائتی؛ 
حمیدرضا  نوشته  جوانان  شخصیت  تشکیل  در  نماز 
با  شهبازی  مریم  و  نویسندگان  از  جمعی  و  کریمی 
مهدی  نوشته  نماز  دریای  از  ای  قطره  کتاب  معرفی 
اسماعیل پور، تجربیات مطالعاتی خود را به اشتراک 

► گذاشتند.    

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم:

● فرهنگ وقف برای خرید و اهدای کتاب را احیا کنیم    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان قم که در شعبه 
مریم  له  ثبت گردیده  ۳/۱۴۰۱ج/۵۰۷  به شماره  قم  احکام خانواده  اجرای   ۳
حاجی صادقیان علیه هاشمی کوره پزان منفرد ، محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت ۳۹۸ عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له و نیم عشر در حق 
از ششدانگ  دانگ  دو  علیه  بدهی محکوم  قبال  در  له  ، محکوم  دولت  صندوق 
پالک ثبتی ۸ فرعی از ۶۹۴۳ اصلی بخش ۱ قم توقفی نموده که کارشناس به 
سهم   ۸۰ مقدار   ۱۳۵ و   ۵۱ مواد  حسب  ضمنا  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح 
و  محل  از  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک  ششدانگ  سهم   ۲۴۰ از  مشاع 
پالک   –  ۷۶ و   ۷۴ کوچه  بین   – آذر  خیابان  در  واقع  نظر  مورد  ملک  موقعیت 
کارشناسی  قرار  به  توجه  با  را  نتیجه  که  آمد  عمل  به  بررسی  و  بازدید   ۱۰۳۱
قیمت  تعیین  و  ارزیابی   : کارشناسی  قرار   : نماید  می  تقدیم  ذیل  شرح  به 
منفرد  پزان  کوره  هاشم  آقای  به  متعلق  قم  یک  بخش   ۸/۶۹۴۳ ثبتی  پالک 
شماره  به  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  نامه  براساس   : ملک  ثبتی  مشخصات 
با  ۱۴۰۱/۶/۲۲ ملک مذکور دارای سند  ۱۴۰۱۸۵۶۳۰۰۰۱۰۱۱۴۷۴ مورخ 
۸ فرعی از ۶۹۴۳ اصلی واقع  با پالک ثبتی  شماره سریال ۳۳۹۲۱۶ب۱۴۰۰ 
به  فرزند علی  پزان منفرد  آقای هاشم کوره  نام  به  در بخش یک منطقه یک قم 
صورت دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت ۳۵/۴۲ مترمربع 
مسکونی  ملک  صورت  به  الذکر  فوق  ساختمان   : ملک  مشخصات  باشد.  می 

تجاری در دو و نیم طبقه )همکف و اول و نیم طبقه( دارای ۹۱ مترمربع زیربنا 
باشد( و شامل  ۴۴ مترمربع تجاری می  باشد )طبق اظهارات مالک دارای  می 
از موزاییک در طبقه  به صورت پوشش کف  و  آهنی  به همراه سقف  پایه آجری 
مسکونی و پوشش کف تجاری از سنگ و پوشش بدنه دیوار های تجاری از گچ 
کابینت  و  از کنیتکس  و پوشش سقف  دیواری  از کاغذ  بدنه مسکونی  پوشش  و 
در طبقه  آبی  کولر  و  تجاری  مغازه  در  گازی  کولر  از  و سیستم سرمایشی  فلزی 
و  برق  کنتور  عدد  دو  دارای  مذکور  ملک  باشد.  می  آجری  نمای  با  و  مسکونی 
می  مستاجر  اختیار  در  مسکونی  طبقه  باشد.  می  گاز  و  آب  کنتور  عدد  یک 
ماهیانه  اجاره  و  به عنوان رهن  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  اجاره  میزان  و  باشد 
باشد  می   ۱۴۰۱/۱۰/۱ لغایت   ۱۴۰۰/۱۰/۱ از  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
با   : کارشناسی  نظریه  باشد.  می  مالکین  اختیار  در  تجاری  مغازه  همچنین 
عنایت به بررسی های به عمل آمده به نظر اینجانب ارزش کل ملک فوق الذکر 
ملک  کاربری   ، دسترسی  شوارع   ، محلی  موقعیت  موجود  شرایط  به  عنایت  با 
)با فرض تجاری بودن همکف( ، مساحت عرصه ، ابعاد و شکل هندسی زمین ، 
نوع سند مالکیت و بدون درنظرگرفتن هر گونه عقب نشینی ، دیون و تعهدات و 
هر گونه بدهی به شهرداری ، دارایی ، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در 
حال حاضر مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بیست و چهار میلیارد ریال تعیین 
ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  ارزش  گردد.  می  اعالم  و 

فوق الذکر )سهم آقای هاشم کوره پزان منفرد( مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
معادل هشتصد میلیون تومان می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۲/۳۰ الی   ۱۲/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۹/۲۸
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 – صفری



◄     آنکارا دریافته که تداوم شرایط فعلی در رابطه 
ترکیه  نیست/  کشور  این  منافع  نفع  به  دمشق،  با 
واقعیت های  پذیرش  و  عقب نشینی  جز  چاره ای 

ندارد سوریه 
به  آنکارا  گفت:  ترکیه  مسائل  کارشناس  یک 
رابطه  در  فعلی  شرایط  تداوم  که  رسیده  نتیجه  این 
این  باید  و  نیست  ترکیه  منافع  نفع  به  دمشق،  با 
بگیرد. قرار  فصل  و  حل  مورد  دوجانبه  چالش های 
تحلیل  در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  گناباد  عابدی  رضا 
»ممکن  اینکه  بر  مبنی  ترکیه  رئیس جمهوری  سخنان 
در سیاست  دائمی  دیدار کنم، دشمنی  اسد  با  است 
دیدار  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  ندارد«  وجود 
همچنین  و  سوریه  و  ترکیه  جمهور  رٔوسای  احتمالی 
جهات  چه  از  دمشق  آنکارا-  روابط  در  تنش  کاهش 
برخوردار  اهمیت  از  اردوغان  طیب  رجب  برای 
سوریه  و  ترکیه  روابط  ازسرگیری  بحث  گفت:  است، 
و  شده  مطرح  جدی  صورت  به  که  است  ماهی  چند 
مطرح  را  طرح  این  عمدتا  ترکیه  در  محافل  برخی 
این  واسط  که  بودند  شده  مدعی  حتی  و  می کردند 
سال  چند  در  نیز  ترکیه  کلی  شرایط  هستند.  طرح 
در  که  مواضعی  زود  یا  دیر  که  می داد  نشان  گذشته 
و  به سمت کاهش تنش  ابتدای بحران سوریه داشت 
البته که یک  برود؛  با بشار اسد پیش  به نوعی آشتی 
حضور  با  سوریه  واقعیت  ترکیه  که  است  سالی  دو  تا 
بشار اسد را پذیرفته است و زمان می برد که اردوغان 
بحران  نخست  سال های  در  رادیکال  موضع  آن  از 
سوری  معارضان  از  حمایت  و  دخالت ها  و  سوریه 

بگیرد.  فاصله 

در  اخیر  هفته های  در  اردوغان  داد:  ادامه  وی 
از مواضع پیشین و در تالش است  حال عقب نشینی 
تا در فضای داخلی ترکیه عادی سازی صورت بگیرد 
نزدیک  نهایی  اقدام  به سمت  ترکیه  به نظر می رسد  و 
همین  در  هم  گذشته  هفته  صحبت های  می شود. 
اقتصادی  منافع  دلیل  به  ترکیه  که  چرا  است  فضا 

دولت  با  همکاری  نیازمند  کردها  با  مقابله  برای  و 
است. سوریه 

خاک  در  که  تروریستی  گروه  های  افزود:  عابدی 
ترکیه  متوجه خود  امروز  دارند، بخشی  سوریه حضور 

ترکیه  که  ناآرام سازی  آن  از  بخشی  نتیجه  و  هستند 
متوجه همین کشور شده  امروز  کرد  ایجاد  در سوریه 
گروه ها  این  نقش  استانبول  در  اخیر  انفجار  در  و 
که  شده  باعث  بوده  ُکردها  از  است  معتقد  ترکیه  که 
در  فعلی  شرایط  تداوم  که  برسد  نتیجه  این  به  آنکارا 
نیست  کشور  این  منافع  مصلحت  به  دمشق  با  رابطه 

و باید این چالش های دوجانبه مورد حل و فصل قرار 
    . بگیرد

این  به  پاسخ  در  ترکیه  مسائل  کارشناس  این 
ترکیه  استانبول،  تروریستی  حادثه  از  پس  که  پرسش 

حمالت خود به نیروهای ی.پ.گ در خاک سوریه را 
تشدید کرده است، این حمالت چه تاثیری بر عادی 
گفت:  داشت،  خواهد  آنکارا-دمشق  روابط  سازی 
حاکمیت  وجود  عدم  تداوم  که  شده  متوجه  ترکیه 
مرزهای  کردنشین،  های  بخش  بر  مرکزی  دولت 
شده  تمام  آنکارا  ضرر  به  سوریه  شمالی  و  شرقی 
بخش ها  آن  کنترل  به  قادر  کشور  این  که  چرا  است 
و  منطقه  سطح  در  چه  مخالفت هایی  البته  و  نیست 
صورت  ترکیه  دخالت های  با  بین الملل  سطح  در  چه 
بتواند  شاید  که  رسیده  نتیجه  این  به  ترکیه  می گیرد. 
مهار  را  بحث  این  سوریه  دولت  با  همکاری  طریق  از 
خاک  داخل  تروریستی  حوادث  تکرار  از  و  کرده 
حمالت  از  پس  کمااینکه  کند،  جلوگیری  کشورش 
ُکرد  گروه های  که  دیدیم  ی.پ.گ،  مواضع  به  ترکیه 
هم  نفر  چند  و  کرد  باران  موشک  را  ترکیه  شهرهای 

شدند. کشته 
ترکیه چاره ای  نظر می رسد  به  بنابراین  افزود:  وی 
ندارد.  واقعیت های سوریه  پذیرش  و  جز عقب نشینی 
بشار  حضور  با  سوریه  آینده  در  می خواهد  اگر  ترکیه 
بپردازد،  تنش  به کاهش  باید  باشد  داشته  نقش  اسد 
اگر می خواهد به نوعی با ایران و عراق و سوریه علیه 
تجزیه طلب  و  قومیتی  جریان های  ُکرد،  گروه های 
شود  نزدیک  سوریه  به  باید  باشد  داشته  همکاری 
انرژی  هاب  به  انرژی  حوزه  در  می خواهد  اگر  و 
به  نیاز  بپیوندد  منطقه  کریدورهای  به  و  شود  تبدیل 
ترکیه  نظر  مورد  کریدورهای  که  چرا  دارد  امن  مسیر 
چاره ای  ترکیه  لذا  می گذرند.  کردنشین  مناطق  از 
► ندارد که تنش را با همسایگانش کاهش دهد.      
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ماستمالی 
سرانه خرید کتاب!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
خرید  مثل  بالتشبیه  کتاب  خرید  کنند  می  فکر  عده  یک 
بشمارند،  را  هایش  دندان  توانند  می  که  است  پا  چهار  یا  یابو 
از  و  کنند  چک  را  سمش  های  بکشند،آج  دست  شکمش  روی 
سوال  سالش  سن  یا  و  موتور  دور  و  کارایی  به  راجع  فروشنده 
است  مهارت  یک  کتاب  خرید  اینکه  از  غافل  وخالص...  کنند 
چند  که   ٨6 مدل  دوم  دسته  پراید  یک  خرید  از  معامله  این  و 
به  راجع  باید  نقاش  و  صافکار  و  بنگاهی  و  رنگ  کارشناس 
بدهند،  نظر  بسته  زبان  آن  زندگی  به  امید  و  فنی  مختصات 
استعداد،  و  دانش  سطح  عالقه،  است.  تر  پیچیده  و  تر  دشوار 
تعداد صفحات کتاب، موضوع کتاب، ذائقه مطالعاتی، گیرایی 
نویسنده  کتاب،  مطالب  بودن  کاربردی  کتاب،  ترجمه  و  متن 
باید  کتاب  خرید  در  که  هستند  مواردی  از  بخشی  تنها   ... و 

شوند. لحاظ 
خالف  شود  می  مجبور  آدمی  اوقات  گاهی  وجود  این  با 
های  مالک  خودش  برای  و  کند  حرکت  جامعه  عادی  جریانات 
ماه  هر  ما  نباشد،  ریا  کند.  عادت  خرق  و  بتراشد  درآوردی  من 
بخشی مختصری از درآمد نجومی مان را به نیت ثواب و باقیات 
به  کتاب  خرید  در  اما  کنیم.  می  کتاب  خرید  صرف  الصالحات 
و خیلی شیک  نهیم  نمی  وقعی  الذکر  فوق  موارد  از  هیچ کدام 
کتاب  قفسه  به  رسیدن  و  کتابفروشی  به  الوورد  لدی  مجلسی  و 
توجه  ها  کتاب  جلد  پشت  قیمت  به  تنها  عالقه،  مورد  های 
و  روزنامه  با  کتاب  بنده  عقیده  به  که  چرا  خالص.  و  کنیم  می 
که  موقع  همان  نیست  نیازی  و  دارد  ماهوی  تفاوت  سمبوسه 

بخوانیم! داغ  داغ  را  آن  شده  چاپ 
تومان  هزار  که250  کتابی  االن  المثل  فی   . دارد  هم  علت 
یک  دیگر  سال  دو  دارد  قیمت  چرب  کم  ماست  دبه  پنج  برابر 
کتاب با قیمت مناسب برای خرید است! چرا که دو سال دیگر 
با یک دبه ماست نیم چرب!  قیمت همین کتاب می شود برابر 
لبنیاتی  تازه در این رویکرد جریمه های میلیاردی شرکت های 
لبنیات  اند وگرنه خودتان در جریان هستید قیمت  لحاظ شده 
تابع هیچ قانون و مقراراتی نیست و اگر دست صاحبان شرکت 
ماه  دو  یکی  باید  االصول  علی  کتاب  این  باشد  لبنیاتی  های 
بعد قابل خریداری باشد ولی چه کنیم که تعزیرات دست و بال 

است! بسته  را  دوستان 
بود  چکاره  بیامرز  خدا  دانیم  نمی  هم  خودمان  که  سالوبیل 
معتقد است » بزرگ ترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی 
نظیری است که بر ما می گذرد« به هر حال زکات علم نشر آن 
را در مورد  امروز خواستیم تجربه و تخصص مان  و ما هم  است 
در  کالذی  مفت  را  کتاب  خرید  راهبردی  های  شیوه  و  کتاب 
کتاب  در شهر  قبل  بفرمائید هفته  باور  قرار دهیم.  اختیار شما 
آرایشی  لوازم  فروشگاه  و  کبابی  به  تبدیل  هنوز  که  مان  والیت 
چاپ  گالینگور  جلد  با  ای  صفحه   52٨ کتاب  جلد  یک  نشده، 
از یک  60 هزار تومان ) یک مالقه بیشتر  به قیمت  را   95 سال 
خریدیم   ) تازه  گاوی  شیر  با  پروبیوتیک  چرب  کم  ماست  دبه 
قیمت  کند،  چاپ  را  کتاب  این  بخواهد  االن  نویسنده  اگر  که 
دبه   10 تومان)  هزار  پانصد  صد  چهار  باالی  باید  را  جلد  پشت 

کند.   درج  ماست( 
تا داستان خرید کتاب و سرانه  مطالعه بیشتر  علی ای حال 
را درز  بگیرم و دوستانه  ، مطلب  این ماستمالی نشده است  از 
کنار  را  کوفتی  گوشی  اون  گاهی  از  هر  کنم  توصیه  شما  به 
بگذارید و در سال به اندازه چهار تا دبه ماست کتاب بخوانید! 

رود...   نمی  دوری  جای  کنید  باور 

ر ـُ َتَلنگ

آمریکایی،  نویسنده  شیفر،  برندا       ◄
ارشد  مشاور  و  خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر 
دمکراسی ها  از  دفاع  بنیاد  انرژی  بخش 
و  طلبی  تجزیه  از  دفاع  مادرخوانده  که 
تحریک قومیت های منطقه قفقاز و شمال 
ایران محسوب می شود، در روزهای اخیر 
در  ای  جویانه  مداخله  و  متعدد  اظهارات 
نشان  که  داشته  منطقه  کشورهای  مورد 
دولت  و  وی  خطرناک  های  برنامه  دهنده 
ترکیه  صهیونیستی،  رژیم  آمریکا،  های 
کشور  نابودی  و  محاصره  برای  ناتو  و 
کشاندن  اضمحالل  به  نیز  و  ارمنستان 
یک  به  کشور  این  تبدیل  و  گرجستان 
ضد  مطامع  پیشبرد  برای  دیگر  اوکراین 

است. غرب  روسی 
برنامه  یک  قالب  در  قبل  روز  چند  وی 
همایش  در  علیف  الهام  با  پاسخ  و  پرسش 
اقتصاد"  و  امنیت  ژئوپلتیک،  میانی؛  "راه 
نظامی  پایگاه های  و  ها  فرودگاه  ایجاد  از 
نیز  و  زنگیالن  سکنه  از  خالی  منطقه  در 
منطقه  این  به  خاص  افرادی  مهاجرت 
اطالعاتی  و  نظامی  اهداف  پیشبرد  برای 
بود.  کرده  حمایت  ترکیه  و  اسرائیل  ناتو، 
عربستان  مانند  کشورهایی  همچنین  او 
از  حمایت  علت  به  را  ترکیه  و  سعودی 
برای  مناسبی  الگوهای  سکوالر  اسالم 
حتی  و  کرد  توصیف  اسالمی  جوامع 
به  نیز  شیعه  مسلمانان  توجه  شد  مدعی 

قم.  نه  است  نجف 
رئیس  تایید  با  که  اظهاراتی  چنین 
شد  همراه  آذربایجان  جمهوری  جمهور 
در  الذکر  فوق  کشورهای  دهد  می  نشان 
پایگاهی  به  باکو  تبدیل  برای  خود  برنامه 
به  زدن  ضربه  و  ایران  از  جاسوسی  برای 
داالن  تکمیل  نیز  و  اسالمی  جمهوری 
تورانی ناتو برای کنترل انحصاری ترانزیت 
کاال و انرژی از چین به اروپا و نیز صادرات 
تسهیل  و  منطقه  به  تکفیری  تروریست 
در  و  میانه  آسیای  قلب  در  ناتو  حضور 
کامال  چین  و  روسیه  و  ایران  همسایگی 

هستند. جدی 
برای  ائتالف  این  های  برنامه  اما 

طریق  از  تنها  الذکر  فوق  اهداف  پیشبرد 
ارمنستان  و  ایران  مرز  نابودی  برای  تالش 
و  زنگزور  قالبی  کریدور  به  دادن  شکل  و 
شود.  نمی  پیگیری  ناتو  تورانی  داالن 

حمایت  مورد  جنوب  به  شمال  کریدور 
ایران و روسیه و هند که قرار است از مسیر 
گرجستان  به  سپس  و  ارمنستان  به  ایران 
و دست  با گستاخی ها  این  از  برسد پیش 
برای  باکو  متوهم  دیکتاتور  های  اندازی 
شده  مواجه  ارمنستان  و  ایران  مرز  قطع 
نظامی  مانورهای  برگزاری  با  اما  بود. 
ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 
فهمید هیچ شانسی  انقالب اسالمی، وی 
مرز  و  ندارد  خود  شوم  نیات  تحقق  برای 
که  ارمنستان  و  ایران  ساله  چندهزار 
ابد  تا  بوده  دوستی  و  صلح  مرز  همیشه 

ماند. خواهد  برقرار 
یاوه  و  علیف  خشم  که  ناکامی  این 
و رسانه های تحت کنترل  گویی های وی 
موجب  را  دیکتاتورزده  کشور  این  در  او 
را در ذهن وی  شده، طرح توطئه دیگری 
و  صهیونیست  انگلیسی،  کارفرمایان  و 
ترکیه ای او روشن کرده است. برندا شیفر 
در  صلح  برقراری  که  کرده  تصریح  دیروز 
ارمنستان  که  است  این  مستلزم  قفقاز 
بلکه  کوهستانی،  قراباغ  در  تنها  نه  باید 
باید در مرز با گرجستان نیز روستای های 
گرجستان  به  تر  نزدیک  بخش  در  واقع 
و  کند  تقدیم  آذربایجان  جمهوری  به  را 
قراباغ  بر  آذربایجان  جمهوری  حاکمیت 
شیفر  برندا  شود!  برپا  باید  کامل  طور  به 

جمهوری  گفت  خود  سخنان  ادامه  در 
ارضی  تمامیت  به  احترام  آذربایجان 
ارمنستان را اعالم کرده است و ارمنستان 
این  با  باید  نیز  آمریکا  و  ایران  و  روسیه  و 
ایران  همچنین  وی  کنند!  موافقت  اصل 
فضاهای  توسعه  مسیر  در  کارشکنی  به  را 
تجاری و استفاده از فرصت های راهبردی 
کشورهایی  افزوده  و  کرده  متهم  موجود 
را  آن  اهمیت  ترکیه  و  آذربایجان  مانند 
درک کرده اند و اینجا هستند تا زیرساخت 
این  دهند!  توسعه  را  نقل  و  حمل  های 
در  خارجی  نیروهای  که  معناست  بدان 
و  ارمنستان  بین  صلح  از  تا  هستند  تالش 

کنند! جلوگیری  آذربایجان 
طور  به  ایران  دارد  توقع  شیفر  ظاهرا   
اندازی  راه  جهت  در  خود  منافع  از  کامل 
تا  کند  نظر  صرف  جنوب  شمال  کریدور 
تثبیت  و  ایجاد  با  باکو  و  اسرائیل  ترکیه، 
سود  کسب  ضمن  غرب،  به  شرق  کریدور 
همیشه  برای  را  ایران  اقتصادی،  سرشار 
حذف  انرژی  و  کاال  ترانزیت  مسیرهای  از 
حضور  برای  مسیر  این  از  سپس  و  کنند 
تکفیری  های  تروریست  و  ناتو  دغدغه  بی 
و  ایران  همسایگی  در  طلبان  تجزیه  و 
تحول  این  ببرند.  بهره  روسیه  و  چین 
سه  هر  ارضی  تمامیت  و  سیاسی  ثبات 
در  حتی  و  کرد  خواهد  تهدید  را  کشور 
و  ترکیه  مدنظر  کریدورهای  که  شرایطی 
شکل  هنوز  منطقه  در  صهیونیستی  رژیم 
ناآرامی و تنش های داخلی  نگرفته شاهد 
کامال  الگوهایی  که  هستیم  چین  در 
ایران  های  ناآرامی  و  اعتراضات  با  مشابه 
زمینه  این  در  را  تعارف  نیز  ترکیه  و  دارد 
کنار گذاشته و به بهانه دلسوزی برای ترک 
توضیح  خواستار  چین  ایغور  منطقه  های 
های  ناآرامی  علت  مورد  در  پکن  مقامات 
شده  معترضان  با  برخورد  عدم  و  مذکور 

! ست ا
صحبت  از  توان  می  که  تری  مهم  نکته 
که  است  این  کرد  برداشت  شیفر  های 
یا  گرجستان  با  ارمنستان  مرز  نابودی 
مرز  این  کردن  امنیتی  حالت  بهترین  در 

و  تجاری  تبادالت  کردن  مختل  هدف  با 
اختاللی  ایجاد  نیز  و  کشور  دو  اقتصادی 
تازه برای تکمیل کریدور شمال جنوب نیز 
قرار  ناتو  و  اسرائیل  و  ترکیه  کار  دستور  در 
این  به  کشورها  این  قطعا  است.  گرفته 
مقابله  به  قادر  که  اند  رسیده  بندی  جمع 
کردن  جدا  و  هوشیار  و  قدرتمند  ایران  با 
و  نیستند  ارمنستان  از  سیونیک  استان 
و  باغ  قره  منطقه  بر  خرابکاری  برای  لذا 
شده  متمرکز  گرجستان  با  ارمنستان  مرز 
و  دشمنان  بین  در  ایروان  محاصره  تا  اند 
ریشه  کشور  این  ثبات  و  امنیت  تضعیف 
دار در منطقه را به شکلی دیگر رقم بزنند. 
کشور  خاص  شرایط  بین  این  در 
راهبردی  ریزی  برنامه  و  گرجستان 
کند،  می  ایجاب  شیفر  امثال  خطرناک 
در  را  تحرک خود  ایران  اسالمی  جمهوری 
چشمگیری  میزان  به  نیز  گرجستان  قبال 
که  است  کشوری  گرجستان  دهد.  ارتقا 

علی رغم تالش های فراوان برای پیوستن 
از  درخوری  پاسخ  اروپا  اتحادیه  و  ناتو  به 
سوی این کشورها دریافت نکرد و با حمله 
هایی  بخش  و  شد  مواجه  روسیه  دردناک 
این  داد.  دست  از  نیز  را  خود  خاک  از 
راهبردی  خال  یک  با  نیز  اکنون  هم  کشور 
مشخصی  برنامه  نتوانسته  و  است  مواجه 
را  ارضی خود  تمامیت  و  ثبات  تداوم  برای 

کند.  ریزی  پایه  متعادل  شکلی  به 
از سوی دیگر ترکیه و باکو به نمایندگی 
مرتب  طور  به  صهیونیستی  رژیم  و  ناتو  از 
فعال  برای  گرجستان  تحریک  حال  در 
اما  هستند،  روسیه  علیه  کشور  این  کردن 
صورت  در  دارند  بیم  گرجستان  مقامات 
سناریوی  روسیه،  برابر  در  کشی  گردن 
اوکراین در این کشور نیز پیاده شود و این 
تسویه  برای  تازه  باتالقی  به  مهم  کشور 
مبدل  روسیه  با  اروپا  و  آمریکا  حساب 
خالف  بر  گرجستان  حال  عین  در  شود. 
اوکراین فاقد صنایع مهم و راهبردی است 
ندارد  مهمی  گاه  تکیه  اینکه  به  توجه  با  و 
وسوسه  پیشنهادهای  دریافت  صورت  در 
کننده از ترکیه و رژیم صهیونیستی ممکن 
ایران  روسیه،  علیه  رویکردهایی  است 
آن  تبلور  که  بگیرد  پیش  در  ارمنستان  و 
ایجاد اختالل در مسیر ترانزیتی و کریدور 
بنابراین  بود.  خواهد  جنوب  به  شمال 

که  چین  و  هند  کنار  در  کشور  سه  این 
سرانجام طعمه آشوب های خیابانی شده 
و  برای حفظ گرجستان در کنار خود  باید 
ناتو،  ائتالف  به  آن  پیوستن  از  جلوگیری 
ترکیه، صهیونیست ها و باکو فعالیت های 
 / کنند.  تشدید  را  خود   ... و  دیپلماتیک 
احسان  نویسنده:   / ایرانی  دیپلماسی 

► موحدیان    

چالشی تازه برای کریدور شمال به جنوب ایران 

● تله ناتو، ترکیه و صهیونیست ها برای نابودی ارمنستان و گرجستان    ●

عابدی در گفت وگو یی مطرح کرد:

● اردوغان از عقب  نشینی از مواضع پیشین نسبت به سوریه تا احتمال دیدار با اسد    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت گردیده  به شماره ۵/۱۴۰۱ج/۳۲۹  قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی 
پالک  فروش  بر  مبنی  حقیقی  طالب  عبدالله  خواندگان  کربالئی  اکرم  خواهان 
ارزیابی کرده است.  ذیل  به شرح  کارشناس  قم   ۱ ثبتی ۹۵۰۶/۵۸اصلی بخش 
۱- موضوع کارشناسی : ارزیابی پالک ثبتی ۵۸ فرعی از ۹۵۰۶ اصلی بخش یک 
ثبت قم ۲- مشخصات ثبتی ملک : پالک ثبتی ۵۸ فرعی از ۹۵۰۶ اصلی بخش 
یک ثبت قم به آدرس قم ، خیابان ۱۹ دی ، باجک یک ، کوچه ۳۵ ، بن بست ۶ 
، پالک ۱۸  با مساحت عرصه ۱۶۳/۶۴ مترمربع نوع و میزان مالکیت : دو دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مستند به سند چاپی به شماره ۳۳۰۷۷۶ سری 
ب سال ۱۳۹۹ با حدود اربعه : شماال : دیوار به دیوار به طول ۸/۰۵ متر به شماره 
پانزده فرعی از نه هزار و پانصد و هشت اصلی شرقا : دیوار به دیوار به طول ۲۰/۵۱ 
متر به باقیمانده نه هزار و پانصد و شش اصلی جنوبا : درب و دیوار به طول ۸ متر به 
شارع به عرض هفت متر غربا : دیوار به دیوار به طول ۲۰/۵۵ متر به شماره چهل و 
پنج فرعی از نه هزار و پانصد و شش اصلی. ۳- مشخصات اعیانی : اعیانی احداث 
شده بر روی پالک مذکور شامل دو طبقه زیرزمین و همکف به مساحت حدود ۲۳۰ 
مترمربع می باشد. به انضمام یک باب انباری که بر روی پشت بام احداث گردیده 
، آشپزخانه  اتاق خواب  ، دو  است. طبقه همکف ی واحد مسکونی شامل سالن 
با کابینت ام.دی.اف و سرویس بهداشتی بوده با این توضیح که پوشش کف آن 
ضمن  باشد.  می  دیواری  کاغذ  سقف  زیر  که  دیواری  داخلی  پوشش  و  موزاییک 
اینکه سیستم گرمایش گاز شهری و سیستم سرمایش کولر گازی و کولر آبی می 
باشد. طبقه زیرزمین یک واحد مسکونی شامل سالن ، دو اتاق خواب ، آشپزخانه با 
کابینت فلزی و سرویس بهداشتی بوده با این توضیح که پوشش کف آن موزاییک و 
پوشش داخلی دیوار ها تا ارتفاع ۱/۱۰ متر سنگ و مابقی تا زیر سقف سفید کاری 

می باشد. دارای یک انشعاب آب ، ۲ انشعاب برق و یک انشعاب گاز می باشد. در 
هر دو طبقه خود مالکین سکونت دارند. ۴- نظریه کارشناسی : ارزیابی ششدانگ 
نوع   ، مجاور  شوارع  عرض   ، محل  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  صدراالشاره  پالک 
کاربری ، دسترسی ها و کلیه متعلقات و وضعیت بازار مسکن ، بدون در نظر گرفتن 
مبلغ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  تاریخ کارشناسی  در  مالکیتی  و  ثبتی  سوابق 
پنجاه و دو میلیارد ریال تعیین و پیشنهاد می گردد. دو دانگ مشاع از ششدانگ 
و  سی  و  سیصد  و  میلیارد  هفده  ۱۷/۳۳۳/۳۳۳/۳۳۳ریال  مبلغ  اعیان  و  عرصه 
سه میلیون و سیصد و سی و سه ریال تعیین می گردد. مقرر گردیده موارد فوق 
، خ  قم  آدرس   به  الی ۹/۳۰ صبح  تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ ساعت ۹/۱۵  در  الذکر 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد 
مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار 
می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا  به  بانکی عضو شتاب که  های 
دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده 
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
برنده  و در صورتی که  ماه تجاوز نخواهد کرد  از یک  نماید. حداکثر مهلت مزبور 
مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج 

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

به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی به شماره ۲/۱۴۰۱ج/۴۰ ثبت گردیده خواهان 
و احالم همگی محقق دولت  ، جاسم  ، عبدالکریم  سعید محقق خواندگان علی 
از  ۷۷۷فرعی  ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  محقق  دو  هر  حیدر  و  بتول  و  آبادی 
۱۰۵۹۶ و ۱۰۵۹۷ اصلی مفروزی ۷۷۷بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
پالک  تحت  مسکونی  ملک  ارزیابی  موضوع  با   ۰۱۰۰۰۴۰ بایگانی  است.  کرده 
بر  کارشناسی  تکمیلی  گزارش   ، اصلی   ۱۰۵۹۷ و   ۱۰۵۹۶ از  فرعی   ۷۷۷ ثبتی 
اساس ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل تقدیم می گردد: گزارش 
ارزیابی مطابق ماده ۱۳۸ ق.ا.ا.م: ۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک : به استناد 
سند ششدانگ دفترچه ای با پالک ثبتی ۱۰۵۹۷/۲۲۷/۷۷۷ – ۱۰۵۹۶ با شماره 
ثبت ۸۳۶۱۶ صفحه ۹۵ دفتر ۴۹۵ به نام خانم نرگس محقق دولت آبادی فرزند 
مهدی با کد ملی ۶۶۰۹۱۳۱۰۶۶ به ثبت رسیده است. ۲- توصیف ملک : ملک 
مزبور با کاربری مسکونی با تراکم متوسط و با کد نوسازی ۲۳-۱۹-۴۰۹-۴ مثبوت 
در شهرداری قم در آدرس قم ، صفاشهر ، ۱۵ متر اول ، خیابان شهید زندی، بن 
بست دوم سمت راست ، پالک ۶۴ واقع شده است. مساحت ملک در تصویر سند 
دفترچه ای ابرازی ۷۱/۷۸ مترمربع آمده است. ملک دارای حدودا ۷۰ مترمربع 
بنای قدیمی و حدود ۱۳ متر حیاط می باشد. نوع سازه بنایی با سقف طاق ضربی 
می باشد. حدود اربعه: شماال ۶/۵۰ متر به پالک مجاور – شرقا ۱/۵۰ متر به معبر 
غربا  مجاور  پالک  به  متر   ۶/۷۰ جنوبا   – مجاور  پالک  به   ۱۰/۴۰ و  متری   ۱/۲۰
۱۱/۹۰ متر به پالک مجاور مساحت ملک مذکور در محتویات پرونده دادگاه محترم 
، مغایر با سند ۸۳ مترمربع آمده است و در صورت تشخیص دادگاه محترم از طریق 
کارشناس ثبتی تدقیق خواهد شد. ۳- مالکیت : ملک با سند ششدانگ عرصه و 
اعیان به صورت دفترچه ای با پالک ثبتی ۱۰۵۹۷/۲۲۷/۷۷۷-۱۰۵۹۶ با شماره 

ثبت ۸۳۶۱۶ صفحه ۹۵ دفتر ۴۹۵ به ثبت رسیده است. ۴- ملک مسکونی است 
و ظاهرا تخلیه و فاقد دائمی است. ۵- ملک ششدانگ عرصه و اعیان می باشد. 
حل  شورای  حقوقی   ۳۲ شعبه  از  صادره  وراثت  حصر  گواهی  استناد  به  ورثه   -۶
اختالف قم ، آقایان : حیدر ، علی ، عبدالکریم ، جاسم ، سعید همگی فرزند پسر و 
خانم ها : احالم و بتول ، فرزند دختر مرحومه می باشند. ۷- بهای ملک جهت پایه 
مزایده ، بدون درنظر گرفتن هر گونه بدهی و دیون احتمالی به ادارات و سازمان ها 
و... شامل عرصه و اعیان و انشعابات و ... جمعا مبلغ ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هشت 
میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر 
در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۰/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده 
را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد 
مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ 
کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. 
های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت 
بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز 
اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید.  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد 
برنده مزایده  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که  حداکثر مهلت مزبور 
در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
روزنامه های محلی درج می  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  ضبط خواهد شد. 

گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا
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 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 مالکانه مفروزی متقاضیان 
در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش  براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های 

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۹۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۱۷۳ شماره  رأی  ۱ـ 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حبیب   فرزند  شهناززاده  محمدصادق  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۷۵ از  فرعی   ۱۴۶ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    ۷۲/۸۰
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از مریم و مرتضی و سرور و هادی و محمدرضا و مهدی شهرت 

 )۱۵۲۷۱ الف  ۱۰۹.)م  دفتر   ۳۱۰ صفحه  کوتی  زکیه  و  نیزاری  همگی 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۳۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۰۴ شماره  رأی   -۲
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   جمشید   فرزند  عابدینی  علی  آقای 
۲۳۰۳ اصلی واقع در بخش  ۸۹ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از  بنا گردیده است بمساحت 
 –  ۳۵۸۶۴ قطعی  سند  طبق  رسمی  مالک  عزیزیان  معین  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 
بنامش   ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۲۷۳ شماره  به  الکترونیکی  دفتر  در  که  قم   ۵۴ دفتر   ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

)۱۵۳۵۱ الف  است.)م  گردیده  ثبت 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۳۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۰۵ شماره  رأی  ۳ـ 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   جعفر   فرزند  عابدینی  صفیه  خانم 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۳ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۸۹ بمساحت  گردیده  بنا 
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ دفتر   – ۳۵۸۶۴ از معین عزیزیان مالک رسمی طبق سند قطعی  الواسطه  نامه عادی مع 
است.)م  گردیده  ثبت  بنامش   ۱۳۹۸۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۲۷۳ شماره  به  الکترونیکی  دفتر  در  که  قم   ۵۴

)۱۵۳۵۲ الف 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۲۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۰۴ شماره  رأی   -۴
گردیده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  ویردی  اله  فرزند  پور  ولی  حسن  غالم  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۶۸ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۴۵ بمساحت  است 
 –  ۶۸۵۴ شماره  به  ثبتی  پرونده  در  موجود  قطعی  سند  موجب  به  متقاضی  رسمی  مالکیت  قم  ثبت 

 )۱۵۳۵۳ الف  قم.)م   ۳۱ دفتر   ۱۳۸۷/۰۲/۱۲
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۹۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۵۵۸ شماره  رأی   -۵
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  الهی  فضل  حمیدرضا  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸۹۶/۲۶ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۵۱/۲۵

 )۱۵۳۵۴ الف  م   (.۲۲۰ دفتر   ۵۸۳ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۱۷ شماره  رأی   -۶
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  علی،  نوبت  فرزند  چرلی  خان  مرضیه  خانم 
۲۲۰۷ اصلی واقع در بخش دو  از  از پالک شماره فرعی  ۷۶/۶۰ مترمربع در قسمتی  بنا شده بمساحت 
شماره  قطعی  سند  طی  تپه  قره  بابائی  محمدعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

 )۱۵۳۵۵ الف  قم.)م   ۱۳ دفترخانه   ۱۳۸۱/۱۰/۸ مورخ   ۲۲۰۸۱
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۵۱۸ شماره  رأی   -۷
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  علی،  فرزند  قراباغی  معصومه  خانم 
ثبت قم  دو  واقع در بخش  ۲۲۰۷ اصلی  از  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی   ۷۶/۶۰ بمساحت 
 ۲۲۰۸۱ تپه طی سند قطعی شماره  قره  بابائی  از محمدعلی  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه 

)۱۵۳۵۶ الف  قم.)م   ۱۳ دفترخانه   ۱۳۸۱/۱۰/۸ مورخ 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۷۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۰۲ شماره  رأی   -۸
 ۶۴/۱۷ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  قاسم  فرزند  سیار  نوری  علی  آقای 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۸۹ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)۱۵۳۵۷ الف  ۳۶۴.)م  دفتر   ۱۵۵ صفحه  بیگدلو  علی  شاه  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۱۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۹۰۹ شماره  رأی   -۹
 ۶۹ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  اسماعیلی  اصغر  آقای 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۶۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 

)۱۵۳۵۸ الف  م  میری.)  محمد  سید  مرحوم  ورثه  میری  ابوالقاسم  از  الواسطه  مع  خریداری 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

عصراقتصاد( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

کاراته کاهای قم دو مدال از 
جایزه بزرگ مسکو کسب کردند

این  کاهای  کاراته  توسط  مدال  دو  کسب  از  قم  کاراته  هیئت  رئیس 
داد. خبر  روسیه  در  مسکو  بزرگ  جایزه  مسابقات  در  استان 

به  زاده  مهدی  امیر  داشت:  اظهار  مهر  با  گفتگو  در  بیرانوند  مهدی 
المللی  بین  مسابقات  در  قم  کای  کاراته  دو  نعمتی  محمود  همراه 

شدند. نقره  نشان  یک  و  برنز  نشان  یک  کسب  به  موفق  مسکو 
بزرگ  عنوان جایزه  با  کاراته  المللی  بین  رقابت های  داشت:  ابراز  وی 
روسیه  میزبانی  به  جاری  ماه  آذر  هفتم  تا  سوم  روزهای  طی  مسکو 

شد. برگزار 
 ۶۰۰ با حضور  رقابت ها  این  اینکه  به  اشاره  با  رئیس هیئت کاراته قم 
کاراته  که  حالی  در  گفت:  شد  برگزار  جهان  کشور   ۱۶ از  کا  کاراته 
و  نقره  پنج  طال،  مدال  یک  کسب  به  موفق  مجموعًا  ایرانی  کاهای 
چهار برنز شدند ۲ نماینده حاضر از استان قم در این رقابت ها موفق 

شدند. برنز  و  نقره  نشان  دو  کسب  به 
بخش  در  قمی  باسابقه  کا  کاراته  زاده  مهدی  امیر  کرد:  بیان  وی 
نیمه  مرحله  راهی  برد  چهار  با  کیلوگرم   -۶۷ وزن  و  آقایان  کومیته 
صاحب  روس  حریف  مقابل  شکست  با  مرحله  این  در  و  شد  نهایی 

شد. برنز  مدال 
چهار  با  نعمتی  محمود  کیلوگرم   +۸۴ وزن  رقابت های  در  افزود:  وی 
آذربایجانی،  مقابل حریف  فینال  در  و  فینال شد  دیدار  راهی  پیروزی 

نقره شد. مدال  و صاحب  کرد  واگذار  را  نتیجه 
که  قم  سابق  کاهای  کاراته  از  کتیرایی  علیرضا  شد:  یادآور  بیرانوند 
به  این مسابقات  المللی است در  خود دارای عنوان های مختلف بین 

بود. یافته  حضور  مربی  عنوان 

خبر

پرستاری قم  ◄     رئیس سازمان نظام 
 ۳۰ در  سالمند  جمعیت  مدیریت  لزوم  به 
که  زمانی  گفت:  و  کرد  اشاره  آینده  سال 
برسند،  سالمندی  به   ۶۰ و   ۵۰ دهه  نسل 
زیادی  اجتماعی  مشکالت  با  جامعه 
این  متأسفانه  که  شد  خواهد  روبه رو 
جامعه  و  دولت  در  خاصی  متولی  مسئله 
پارلمان  امیدواریم  و  ندارد  مدیریتی کشور 

کند. ورود  ماجرا  این  به  شهری 
قربانی  علی اکبر  شهرنیوز،  گزارش  به 
و  رسمی  جلسه  چهارمین  و  شصت  در 
اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی 
اظهار  پرستاری  نظام  سازمان  جایگاه  به 
حدفاصل  انتخابی،  سازمان های  داشت: 
سازمان  و  هستند  مدیران  و  مردم 
مردم  به  خدمت  بهبود  باهدف  پرستاری 

است. تالش  حال  در 
از خدمات شهرداری  تقدیر  ابراز  با  وی 
باوجود  افزود:  شهر  در  قم  شهر  شورای  و 
قم  شهر  کشور،  اقتصادی  مشکالت  همه 
حرکت  توسعه  سمت  به  خوبی  سرعت  با 
بزرگ  کارگاه  یک  به  شهر  امروز  و  می کند 
سریع  حرکت  این  و  تبدیل شده  توسعه 
اسالمی  شورای  خوب  تصمیمات  نتیجه 

است. شهر 
به  قم  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
اشاره  شهر  نظافت  و  سبز  فضای  توسعه 
در  سبز  فضای  هرچقدر  گفت:  و  کرد 
انجام  نظافت  و  کند  پیدا  توسعه  شهر 
جسمی  بهداشت  و  سالمت  شاهد  شود، 
بود  خواهیم  شهروندان  بیشتر  روحی  و 
روی  بر  فشار  و  بیماری  بار  کاهش  در  و 

داشت. خواهد  تأثیر  ما  همکاران 
جریان  و  معابر  توسعه  داد:  ادامه  وی 
همکاران  دررسیدن  شهر  در  روان  ترافیک 
به  بیمار  انتقال  و  حادثه  محل  به  ما 
مؤثر  بسیار  زمان  کمترین  در  بیمارستان 

حوزه  این  در  تحولی  شاهد  امروز  و  است 
و  قابل توجه  بسیار  که  هستیم  قم  شهر  در 

است. تقدیر 
تهدیدهای  از  یکی  سپس  قربانی، 
پیری  و  سالمندی  را  امروز  جامعه 
جامعه  نیاز  کرد:  بیان  و  دانست  جمعیت 
مسئله  و  موضوع  نزدیک  آینده ای  در  ما 
فنی  بسیار  که  مراقبتی  است،  مراقبت 

با  ما  آینده  سال های  و  بوده  تخصصی  و 
نیاز  که  هستیم  روبه رو  زیادی  جمعیتی 
خانواده های  درحالی که  دارد،  مراقبت  به 
در  سالمند  از  مراقبت  امکان  کم جمعیت 

ندارند. را  کوچک  آپارتمان های 
سالمند  جمعیت  مدیریت  لزوم  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  آینده  سال   ۳۰ در 
زمانی که نسل دهه ۵۰ و ۶۰ به سالمندی 
اجتماعی  مشکالت  با  جامعه  برسند، 
متأسفانه  که  شد  خواهد  روبه رو  زیادی 
و  دولت  در  خاصی  متولی  مسئله  این 
امیدواریم  و  ندارد  کشور  مدیریتی  جامعه 
کند. ورود  ماجرا  این  به  شهری  پارلمان 

قم  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
پرستاری  نظام  سازمان  کرد:  تأکید 
که  کارگروه هایی  با  همکاری  آمادگی 
و  دارد  می شود،  تشکیل  موضوع  این  با 
شود  پیر  سالم  کشور  جمعیت  امیدواریم 
جمعیت  توانمندی های  از  بتوانیم  و 
و  کرده  استفاده  به خوبی  سالمندمان 
کند. پیدا  کاهش  حوزه  این  مشکالت 

در  ترکیبی  جنگ های  موضوع  وی 
و  قرارداد  موردتوجه  را  امروز  جامعه 
رهبری  معظم  مقام  کرد:  خاطرنشان 
پیچیده  و  ترکیبی  جنگ های  به  نسبت 
از  یکی  و  داده اند  را  هشدارهایی 
موضوعاتی که بسیار حساس و آسیب پذیر 
مورد  در  و  است  سالمت  مسئله  بوده، 
آن  پیچیدگی های  هنوز  کرونا  بیماری 

است. نشده  گشوده 
داد  نشان  کرونا  داد:  ادامه  قربانی 
یک  امنیت  به  بخواهند  دشمنان  چنانچه 
بخش  حساس ترین  بزنند  آسیب  کشور 
نکته  این  به  باید  و  است  کشور  سالمت 

توجه کنیم که پرستاران به عنوان سربازان 
حرفه  و  بوده  سالمت  حوزه  در  مقدم  خط 
در  شهر  همه  از  جدا  که  بوده  طوری  ما 

باشیم. میدان  در  باید  شرایط  تمام 
وی کشور را ازنظر نظامی قوی دانست 
و یادآور شد: ازنظر نظامی با رهنمودهای 
شرایطی  در  امروز  رهبری،  معظم  مقام 
متصور  کشور  برای  تهدیدی  که  هستیم 
نرم  تهدیدهای  ازنظر  اما  نیستیم، 
نگران  بسیار  در عرصه سالمت  به خصوص 
تمام  در  بیولوژیکی  مرزبانی  و  هستیم 
نیز  آن  مقدم  خط  و  است  الزم  شهرها 

هستند. پرستاران 
ارائه  قم  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
طریق  از  را  سالمت  خدمات  درصد   ۷۰
پرستاران دانست و بیان کرد: بیش از ۷۰ 
ارائه  پرستاری  را  سالمت  خدمات  درصد 
را  آن  درصد   ۷۰ قشر  این  از  و  می دهند 
عدد  که  می دهند  تشکیل  خانم  پرستاران 
قابل توجه ای است و با این شرایط سخت 

می کنند. کار 
تولد  زمان  از  پرستاران  یادآور شد:  وی 
ارائه  خدمات  شهروندان  به  مرگ  زمان  تا 
ایران  مختص  مسئله  این  و  می دهند 
است؛  همین طور  جهان  همه  در  و  نبوده 
حاکمیت  از  ما   ، شرایط  این  به  توجه  با 
انتظار تقدیر و حمایت داریم و باید ارتباط 
بیشتر شود  مردم  بدنه  با  مدیریت  و  دولت 
جامعه  توجه  به  نیاز  اقشار  این  از  یکی  و 

است. پرستاری 
را  پرستاری  خدمات  قربانی 
خدمات  کرد:  ابراز  و  خواند  توقف ناپذیر 
نیز  ساعت  یک  برای  حتی  پرستاری 
بسیاری  متأسفانه  و  نیست  قابل توقف 
باید  پرستاران  از  که  سیستم هایی  از 
نرسیده اند،  بلوغ  به  هنوز  کنند  حمایت 
اختصاصی  حمل ونقل  مانند  سیستم های 

پاگیری  و  دست  قوانین  و  مهدکودک ها  و 
و  می شود  مصوب  دولت  در  گاهی  که 
نمی گیرند. نظر  در  را  پرستاری  جامعه 
و  ایاب  هزینه  کاهش  قانون  به  وی 
این  تصویب  گفت:  و  کرد  اشاره  ذهاب 
دچار  را  بیمارستان ها  سیستم  قانون، 
داریم  نیاز  ما  و  کرد  زیادی  مشکالت 
در  واقعی  معنای  به  خانم ها  از  حمایت 
حمایت  ما  همکاران  و  بیفتد  اتفاق  جامعه 
همکاران  دغدغه های  چه  هر  زیرا  شوند، 
ارائه  بهتری  خدمات  شود  کمتر  ما 

داد. خواهند 
قم  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
پرستاران  نقش های  از  خیلی  کرد:  تأکید 
و  نیست  شناخته شده  هنوز  جامعه  در 
واقف  امر  این  به  انقالب  رهبر  به جز  مردم 
رهبری  معظم  مقام  سخنان  اگر  نیستند، 
آن قدر  صنفی  هیچ  درباره  کنیم  مرور  را 
کاماًل  امر  این  به  و  است  نکرده  صحبت 
امروز  اگر  که  اعتقاددارند  و  هستند  واقف 
بزنگاه ها  در  نکنیم  توجه  پرستاران  به 

شد. خواهیم  مشکل  دچار  آینده 
سازمان  آمادگی  بر  دوباره  تأکید  با  وی 
شورای  با  همکاری  برای  پرستاری  نظام 
همکاری  آماده  ما  گفت:  شهر  اسالمی 
شورای  اجتماعی  کمیسیون های  در 
موضوع  اعتقادداریم  و  هستیم  اسالمی 
جدی  باید  را  جامعه  در  نوین  تهدیدهای 
بیولوژی  تهدیدهای  به  توجه  و  بگیریم 

باشیم. داشته 
به  چه  هر  شد:  یادآور  پایان  در  قربانی 
آن  بازگشت  کنیم  خدمت  پرستاری  عرصه 
به عنوان  پرستاران  و  بود  خواهد  جامعه  به 
تمام قد  کشور  در  صنف  حاشیه ترین  بی 
شرایط  تمام  در  و  هستند  مردم  خدمت  در 
مشغول کار خود هستند و امیدواریم به این 
► سربازان خاموش توجه الزم شود.      

رئیس سازمان نظام پرستاری قم در جلسه شورای شهر مطرح کرد:

● قم به کارگاه بزرگ توسعه تبدیل شده است   ●
لزوم ورود مدیریت شهری به مسئله پیری جامعه

آگهی مزایده 
آگهی مزایده یک دستگاه کامیون بنز ال پی ۳۶/۶۰۸  به شماره پالک ۲۳۹ ع  ۱۳ ایران 

۲۸  مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۰۴۰۲۶۷۸۱۰۰۰۵۱۵ 
بایگانی  شماره  )با   ۱۴۰۱۰۴۰۲۶۷۸۱۰۰۰۵۱۵ کالسه   اجرایی  پرونده  موجب  به 
آیلین   -۱ مرحوم:  آن  )ورثه  ازندریانی  طالبی  محمدرضا  مرحوم  متعهد:   )۱۴۰۱۰۲۰۰۱
طالبی ازندریانی و ۲- رقیه بشیری نهنجی و ۳- عسل طالبی ازندریانی و ۴- تمنا طالبی 
ازندریانی و ۵- زهره جعفری(   - متعهدله: زهره جعفری، مستند سند ازدواج: شماره سند: 
شماره  ازدواج   دفترخانه  کننده:  صادر  دفترخانه   ۱۳۸۴/۰۵/۲۶ سند:  تاریخ    ۱۲۴۹۸
به شماره  ال پی ۳۶/۶۰۸  بنز  استان همدان، کامیون  ۲۴ و طالق شماره ۱۹ شهر مالیر 
به آدرس  پارکینگ مهر سلفچگان   واقع در  با مشخصات ذیل  ایران ۲۸  پالک ۲۳۹ ع ۱۳ 
ورثه   ( ازندریانی  طالبی  رضا  محمد  مرحوم  به  متعلق  انتظامی  پاسگاه  از  بعد  سلفچگان 

رسد: می  فروش  به  مزایده  طریق  از  و  گردیده  بازداشت  مذکور(  
مشخصات فنی خودرو:

نارنجی -  بنز ال پی ۳۶/۶۰۸ - رنگ  بغلدار فلزی مسقف چادری- کامیون  کامیون کفی 
شاسی:۵۵۰۶۷۰۶۸  شماره   -۱۳۶۳ مدل 

شماره موتور: ۱۰۰۸۶۵۳۳
توضیحات مورد مزایده توسط توضیحات کارشناس رسمی دادگستری :

بار قسمت عقب، ستون عقب، چراغ عقب سمت  اطاق  ناحیه  از  وضعیت خودرو تصادفی 
چپ، درب اطاق بار سمت چپ، اطاق جلو و درب ها و شیشه جلو چراغ جلو و سینی جلو، 
سپر جلو، شاسی دوطرف سمت جلو، داشبورد و صندلی ها، برخی متعلقات موتور در اثر 
با توجه به پوسیدگی اطاق نیاز به تعویض  تصادف شدید دچار خسارت شده به نحوی که 
دارد، وضعیت موتور خاموش وضعیت الستیک ها مستعمل بوده و بیمه نامه شخص ثالث 

خودرو تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ نزد شرکت بیمه دانا معتبر است. 
دو   ( ریال   ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مذکور  خودروی  دادگستری  رسمی  کارشناس 

میلیارد و ششصد هزار ریال ، معادل دویست و شصت میلیون  تومان(   ارزیابی نموده است.
مزایده خودروی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ در 
طبقه   –  ۷ کوچه  نبش  )لواسانی(  ساحلی  خیابان  در  واقع  قم  رسمی  اسناد  اجرای  اداره 
فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می 
و ششصد  ) دومیلیارد  ریال  پایه  ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰  مبلغ  از  مزایده خودرو مذکور  شود. 
هزار ریال ، معادل دویست و شصت میلیون  تومان(  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
به  کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  شد.  خواهد  فروخته 
شناسه  با   IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ شبا   شماره  به  ثبت  سپرده  حساب 
پرونده  بستانکار  )حتی  باشد  می   ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ واریز 
هم اگر قصد شرکت و رقابت در مزایده را دارد می بایست ۱۰ درصد را پرداخت نمائید ( و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است 
تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق  از  التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز  مابه 
ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب 
مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات  صورت  این  در  و  شد.  خواهد  واریز  خزانه 
و غیره  و عوارض شهرداری  مالیات  از  اعم  تجدید می گردد. در ضمن بدهی های خودرو 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
بر  بدهکار  با  مازاد  به  نسبت  و  بستانکار  با  غیرنقدی  واریز  بر  توافق  در صورت  بود.  خواهد 
مقررات وصول  مزایده طبق  و حق  دولتی  و حقوق  اقدام خواهد شد.  کتبی  توافق  اساس 
مزایده  در  کننده  شرکت  بنام  بایست  می  واریزی  فیش  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد 

الف ۱۵۹۲۸( )م  باشد. 
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

 مهدی روزخوش – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم
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