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امور  و  ارتباطات  مدیرکل       ◄
گفت:  قم  شهرداری  بین الملل 
به  توجه  راستای  در  قم  شهرداری 
شهردار  دستور  با  محوری  مسجد 
قم، اهتمام ویژه ای به رفع مشکالت 

دارد. مساجد  ضروری 
مهدی  شهرنیوز،  گزارش  به 
ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده 
قم  شهرداری  بین الملل  امور  و 
هماهنگی  ستاد  در  حضور  با 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 
حجت االسالم والمسلمین  با  قم، 

ستاد  این  مدیر  حیدری  محمدرضا 
کرد. گفتگو  و  دیدار 

قدردانی  ضمن  کالنترزاده 
جهادی  تالش های  از 
حیدری  حجت االسالم والمسلمین 
در  ستاد،  جدید  مدیریت  به عنوان 
برنامه های فاخر و دوره های  اجرای 
توانمندسازی  راستای  در  آموزشی 
باالی  ظرفیت  به  کانون ها، 
و  کرد  اشاره  مساجد  کانون های 
در  عظیمی  بسیار  ظرفیت  گفت: 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 

شهروندی  حقوق  ترویج  زمینه  در 
در  داریم  انتظار  که  دارد  وجود 

شهروندی  حقوق  محور  هشت 
سطح  در  خوبی  اتفاقات  شاهد 

شهر با مشارکت کانون های مساجد 
. شیم با

امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
به  اشاره  با  بین الملل شهرداری قم 
اینکه شهرداری قم در راستای توجه 
به مسجد محوری با دستور شهردار 
قم، اهتمام ویژه ای به رفع مشکالت 
ضروری مساجد دارد، افزود: در این 
آبادانی  و  عمران  با  را  فصلی  راستا 
از  حمایت  کمیته  قالب  در  مساجد 
مانند  ضروری  امور  برای  مساجد 
ترمیم پشت بام، رفع مشکالت برقی 

باز  مساجد  بهداشتی  سرویس  و 
است. شده 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
استان  مساجد  هنری  فرهنگی 
از  تقدیر  با  دیدار  این  در  نیز  قم 
شهرداری  مجموعه  مؤثر  همکاری 
مشترک  برنامه های  اجرای  در  قم 
و  برنامه ها  از  گزارشی  مساجد،  در 
ستاد  اقدام  دست  در  فعالیت های 
مساجد  کانون های  ظرفیت های  و 
با  همکاری  آمادگی  بر  و  ارائه 
► کرد.     تأکید  قم  شهرداری 

و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون       ◄
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  منابع  توسعه 
استان قم گفت: کمبود نیروی خدمتگزار 
از جمله مسائل کشوری است  در مدارس 
حاد  شرایط  ها  استان  از  برخی  در  که 
قم  استان  حاضر  حال  در  اما  دارد  تری 
مدارس  در  خدمتگزار  نیروی  لحاظ  به 

دارد. را  مشکل  کمترین 
با  گو  و  گفت  در  اسکندری  عباس 
خدمتگزار  نیروی  نبود  با  رابطه  در  ایسنا، 
مسائل  و  استان  مدارس  سطح  در 
نیروی  کرد:  بیان  مدارس،  بهداشتی 
سال  از  پرورش  و  آموزش  در  خدمتگزار 
حدود  لذا  نشده  استخدام  بعد  به   ۱۳۹۰
نیروی  جذب  عنوان  هیچ  به  سال   ۱۲

نداشتیم. خدمتگذار 
زیادی  تعداد  ساله  هر  داد:  ادامه  وی 
از  شوند  می  بازنشست  ما  نیروهای  از 
البته  نیروها  تبدیل وضعیت  و  طرفی فوت 
به صورت محدود سبب شده سال به سال 

که  امروز  تا  کند  پیدا  ادامه  شرایط  این 
تقریبا به صورت یک فاجعه در سطح ملی 

است. شده  مطرح 
توسعه  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  منابع 

قم بیان کرد: کمبود نیروی خدمتگذار در 
استاندار  و  مجلس  نمایندگان  به  مدارس 
با  هایی  نگاری  نامه  همچنین  شده  اعالم 
این  همه  وجود  با  امام  داشتیم  وزارتخانه 
اندیشیده  که  تدابیری  دلیل  به  شرایط 

نباید  تقریبا  قم  استان  سطح  در  شده 
باشد. خدمتگذار  بدون  ای  مدرسه 

نیروی  کمبود  کرد:  اظهار  اسکندری 
مسائل  جمله  از  مدارس  در  خدمتگذار 
ها  استان  از  برخی  در  که  است  کشوری 
حاضر  حال  در  اما  دارد  حادتری  شرایط 
در  خدمتگزار  نیروی  لحاظ  به  قم  استان 
اگر  و  دارد  را  مشکل  کمترین  مدارس 
دارد  وجود  موردی  صورت  به  ای  مدرسه 
ها  پیگیری  ما  به  ها  آن  معرفی  صورت  در 

شود. می  انجام 
توسعه  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  منابع 
برای  اندیشیده  تدابیر  با  رابطه  در  قم 
نظر چارت  از  بیان کرد:  این معضل،  حل 
به  ها  هنرستان  ویژه  به  مدارس  از  برخی 
در  اما  دارند  نیاز  خدمتگزار  نیروی  چهار 

دادیم. نیرو  یک  مدرسه  به  شرایط  این 
کرد:  اضافه  ادامه  در  اسکندری 
العمل  دستور  به  توجه  با  مدارس  مدیران 

نیروی  از  توانند  می  مدرس  مالی  های 
مدرسه  نظافت  برای  شرکتی  خدمتگزار 
مشکل  این  تقریبا  لذا  کنند  استفاده 
مسکن  حل  راه  این  البته  شده  مرتقع 
داده  مساعد  قول  و  است  مدت  کوتاه 
و  آموزش  جاری  سال  پایان  تا  که  شده 
خواهد  خدمتگزار  نیروی  جذب  پرورش 

. شت ا د
توسعه  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  منابع 
مدیر مدرسه  اگر  کرد:  اظهار  پایان  در  قم 
ای از امکان استفاده از نیرو های شرکتی 
معرفی  با  نیست  مطلع  نظافت  امر  برای 
قطعا  آموزان  دانش  اولیاء  توسط  ها  آن 
قرار  مدیران  اختیار  در  قانونی  راهکار 
البته  شوند  می  توجیه  و  شود  می  داده 
مدارس  در  آزاد  نیروهای  از  استفاده 
به  برای  باید  حتما  و  نیست  پذیر  امکان 
ها  شرکت  با  خدمتگزار  نیروی  کارگیری 
► نیرو گزینش شود.     و  تنظیم  داد  قرار 

و  فرهنگی  کمسیون  رئیس       ◄
از  قم  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
از  جمعی  حضور  با  جلسه ای  برگزاری 
ارائه  موضوع  با  قم  استان  نخبه  دختران 
ایده و راهکار جهت ارتقاء جایگاه حجاب 
خبر  فاطمی  بصیرت  تقویت  و  عفاف  و 

داد.
مالیی  مصطفی  شهرنیوز،  گزارش  به 
دانش آموز   ۲۰ از  بیش  حضور  به  اشاره  با 
کمیسیون  جلسه  در  قمی  نخبه  دختر 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  فرهنگی 
هم اندیشی  جلسه  این  داشت:  اظهار  قم 
فرهنگی،  کمیسیون  اعضای  حضور  با 
مقدس  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
دی،   ۱۹ قرارگاه  اندیشه ورز  هیات  قم، 
معاون فرهنگی، هنری سپاه قم و جمعی 
از دختران نخبه استان قم با موضوع ارائه 
ایده و راهکار جهت ارتقاء جایگاه حجاب 
برگزار  فاطمی  بصیرت  تقویت  و  عفاف  و 

. شد
جلسه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
حجاب  تقویت  راهکارهای  موضوع  با 
در  فاطمی  بصیرت  ایجاد  و  عفاف  و 

فرهنگی  کمیسیون  در  جامعه  و  مدارس 
تشکیل  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و 

. شد
دانش آموزان  دغدغه های  وی 
به خصوص دانش آموزان دختر در موضوع 
و  قرارداد  موردتوجه  را  حجاب  و  عفاف 
بوده  دغدغه مند  دانش آموزان  افزود: 
فعالیت  حوزه  این  در  خالق  بسیار  و 
که  راهکارهایی  و  پیشنهاد ها  و  می کنند 
ارائه کردند مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

اجتماعی  و  فرهنگی  کمسیون  رئیس 
شورای اسالمی شهر قم با اشاره به نکات 
گفت:  هم اندیشی،  این  در  مطرح شده 
جلسه  این  در  که  دغدغه هایی  از  یکی 
امنیت  احساس  گرفت،  قرار  موردبررسی 
فضای  تلقین  و  بدحجاب  افراد  برای 
جامعه  در  محجبه  خانم های  برای  ناامن 
اندیشیده  تدابیری  آن  برای  باید  است که 
شده و نباید این موضوع ابعاد وسیعی در 

کند. پیدا  جامعه 
تأکید  مورد  نکته  داد:  ادامه  وی 
موضوع  که  است  مهم  این  دانش آموزان 
ضرورت  یک  به عنوان  حجاب  و  عفاف 

تند  برخورد  از  و  شود  دیده  مدارس  در 
به  نسبت  و  شده  پرهیز  مقوله  این  در 
نیز  و  سخنرانان  طالب،  پررنگ تر  حضور 
مدارس  در  شهدا  معظم  خانواده های 
گری  تبیین  تا  شده  اندیشیده  راهکاری 
ارزشی  جامعه  لسان  از  اقدامات  این 

گیرد. صورت 
ارگان های  تمام  از  با درخواست  مالیی 
حضوری  داشتن  برای  استان  فرهنگی 
باید  کرد:  تصریح  حوزه  این  در  فعال 
جامعه  در  چادری  خانم های  حضور 
و  تشویقی  برنامه های  و  شده  پررنگ تر 
تعریف  افراد  این  برای  ویژه ای  حمایتی 
افراد  حضور  شرایط  همچنین  کنیم، 
شود. فراهم  رسانه ها  در  محجبه  موفق 
خالقانه  روش های  از  استفاده  بر  وی 
کرد  تأکید  عفاف  و  حجاب  تبلیغ  در 
این  در  است  الزم  هنرمندان  گفت:  و 
عکاسی،  مسابقات  و  کنند  ورود  عرصه 
موضوع  این  با   … و  فیلم  تئاتر،  شعر، 
گاه  آ و  توانمند  سخنرانان  شود،  برگزار 
کنند  پیدا  حضور  مدارس  در  شبهات  به 
در  به تازگی محجبه شده  افراد  تجربیات  و 

این خصوص استفاده کرده و روایت شود.
اجتماعی  و  فرهنگی  کمسیون  رئیس 
با  تعامل  قم  شهر  اسالمی  شورای 
خوب  راهکاری  از  یکی  را  شهدا  خانواده 
بافرهنگ  دانش آموزان  آشنایی  برای 
برگزاری  و گفت:  برشمرد  و حجاب  عفاف 
و  آزاداندیشی  و  علمی  کرسی های 
پیشرفت  نور  راهیان  و  فرهنگی  اردوهای 
الگوی  یک  به عنوان  می تواند  مدارس  در 

گیرد. قرار  مورداستفاده  مناسب 
وی با اشاره به دغدغه دانش آموزان در 
معلمان  تقویت  و  توانمندسازی  خصوص 
را  شبهات  به  پاسخگویی  در  گران قدر 
عصر  امروزه  داشت:  اظهار  و  شد  یادآور 
در  رسانه  زنگ  برگزاری  و  است  رسانه 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  مدارس 
دانش آموزان  شبهات  به  پاسخگویی  برای 
افراد متخصص دعوت  شود و همچنین  از 
به  نسبت  مدارس  داشتند،  درخواست 
نهج البالغه  و  قرآن  جلسات  برگزاری 

باشند. داشته  بیشتری  اهتمام 
و  حجاب  مقوله  به  توجه  الزمه  مالیی 
کار  نیازمند  را   کودکی  دوران  در  عفاف 

خاطرنشان  و  دانست  دقیق  کارشناسی 
تبلیغ  و  کودکان  برای  کتاب  معرفی  کرد: 
خالقانه  و  نرم  روشی  با  فرهنگی  مبانی 
این  در  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  باید 
تأکید  اخالقی  مبانی  رعایت  بر  آموزش ها 

شود.
اجتماعی  فرهنگی  کمسیون  رئیس 
به  اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای 
خصوص  در  قم  نخبه  دختران  مطالبه 
برگزاری  در  مطهر  حرم  بیشتر  فعالیت 
دانش آموزان  برای  فرهنگی  برنامه های 
دختر، گفت: آستانه مقدس امام رضا)ع( 
دانش آموزان  برای  ویژه ای  برنامه های 
)س(  معصومه  حصرت  مطهر  حرم  و  دارد 
پیدا  حضور  پررنگ تر  مقوله  این  در  نیز 

. کند
فاطمیه،  ایام  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
و  حجاب  تبیین  جهت  فرصت  بهترین 
تمامی  از  انتظار  و  است  جامعه  در  عفاف 
مهم  این  شهرداری  خاصه  دستگاه ها، 
اصل  این  به  شهری  تبلیغات  در  که  است 

► گردد.    ویژه  توجه 
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رهبر انقالب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموزان: 
آینده کشور از آن شما است؛ 

خود را برای هرچه بهتر ساختن 
آن آماده کنید

دانش آموزان  از  جمعی  نامه  به  پاسخ  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
نوشتند: فرزندان عزیزم، توفیق الهی یارتان باد. روحیه  امید و تالش 
شما  آن  از  کشور  آینده  دهید.  افزایش  خود  در  همواره  را  پیشرفت  و 

کنید. آماده  آن  آراستن  و  ساختن  بهتر  هرچه  برای  را  خود  است؛ 
شهید  دخترانه  دبیرستان  دانش آموزان  از  جمعی  فارس،  گزارش  به 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  با  دیدار  در  حضور  از  که  مطهری 
نام آن ها در فهرست دانش آموزان  و  آبان امسال جا مانده بودند   11
معظم  رهبر  به  محبت آمیز  نامه ای  نبود،  ایشان  با  دیدار  در  مدعو 
و  گفته  دیدار  این  در  حضور  عدم  حسرت  از  آن  در  و  نوشته  انقالب 
برای شان دعا کنند. بودند که  آیت الله خامنه ای خواسته  از حضرت 
راه  پای جان در  تا  ما  ما!  آقای   « آمده است:  نامه  این  از  در بخشی 
و  هستیم.  هستید،  نفس کشیدن هامان  دلیل  که  شمایی  و  والیت 
وجودمان  تمام  که  کشور  این  تا  می کنیم  تالش  و  می خوانیم  درس 

بماند.« پایدار  و  قوی  همچنان  است 
نامه  این  به  ایشان  انقالب،  به دفتر رهبر معظم  نامه  این  ارسال  پیرو 
منتقل  دبیرستان  این  دانش آموزان  به  پاسخ  این  و  داده اند  پاسخ 
نامه  این  به  خامنه ای  آیت الله  حضرت  پاسخ  متن  است.  شده 
بدین  مطهری  شهید  دخترانه  دبیرستان  دانش آموزان  محبت آمیز 

است: شرح 
یارتان  الهی  توفیق  عزیزم،  فرزندان  الرحیم؛  الرحمن  الله  »بسم 
افزایش  خود  در  همواره  را  پیشرفت  و  تالش  و  امید  روحیه ی  باد. 
بهتر  هرچه  برای  را  خود  است؛  شما  آن  از  کشور  آینده  دهید. 
را دعا می کنم. موفق باشید  آماده  کنید. شما  آراستن آن  و  ساختن 

لله.« ءا انشا

نخستین خانه موزه هیئت کشور 
در قم راه اندازی می شود

در  کشور  هیئت  موزه  خانه  نخستین  ساخت  از  قم  شهردار  معاون 
داد. خبر  قم  در  مولوی  مالحسین  حاج  تاریخی  خانه 

حاج  منزل  تملک  قانونی  مراحل  انجام  از  اصفهانیان مقدم  مهدی 
حسین  مال  حاج  منزل  ساخت  گفت:  و  داد  خبر  مولوی  حسین  مال 
همت  به  کشور  در  هیئت  موزه  خانه  نخستین  به عنوان  مولوی 

است. قرارگرفته  کار  دستور  در  قم  شهرداری 
برای  پیگیری ها  کرد:  تصریح  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
این ملک در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری  تملک 
انجام شده  برنامه ریزی های  به  توجه  با  و  است  جریان  در  قم 

شود. محقق  سال  پایان  تا  امیدواریم 
حوزه  در  قم  شهرداری  فرهنگی  برنامه های  از  یکی  را  موزه  خانه  او 
خانه  کرد:  تصریح  و  دانست  قم  هویت  به  توجه  و  شهادت  و  ایثار 
و  موزه  خانه  ساخت  در  شهرداری  سیاست  راستای  در  هیئت  موزه 
امیدواریم  و  است  انجام  حال  در  شهدا  موزه  خانه  ساخت  ادامه  در 
اقدامات مؤثرتری  انقالبی  ترویج فرهنگ دینی  این حوزه  بتوانیم در 

دهیم. انجام  نیز 
قم،  شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  همچنین 
کمیسیون  سیاست های  دو  بند  راستای  در  را  موزه ها  خانه  ساخت 
قم  شهر  انقالبی  و  دینی  هویت  تقویت  برای  اجتماعی  و  فرهنگی 
پاسداشت  باهدف  هیئت  موزه  خانه  ساخت  کرد:  بیان  و  دانست 
کشور،  به  مداحی  الگو های  معرفی  شهر،  مذهبی  فرهنگی  میراث 
و  هیئت  تقویت  و  معرفی  هیئت،  بین  در  وفاق  و  همگرایی  ایجاد 
قرار  کار  دستور  در  هیئت  نشست های  برگزاری  برای  فضایی  ایجاد 

. گرفت
خانه  ساخت  به  مشخص  بودجه  ردیف  اختصاص  از  پایان  در  مالیی 
موزه اشاره کرد و گفت: این خانه در بافت تاریخی شهر قرار دارد و 
کنیم  توجه  نکته  این  به  باید  و  دیده شده  آن  برای  بودجه  ردیف  یک 
کمیسیون  مصوبه  تنها  و  نداشته  را  شورا  مصوبه  شهدا  موزه  خانه  که 

انجام شده است. آن  برای  پیگیری های الزم  و  را دارد 

خبـر

ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر       ◄
دانش  وضعیت  آخرین  تشریح  به  قم  یک 
بودند  شده  مسمویت  دچار  که  آموزانی 

. خت ا پرد
آموزش  مدیر  خانی،  صادق  عبدالله 
با  گفت وگو  در  قم،  یک  ناحیه  پرورش  و 
دانش  وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  ایسنا 
حادثه ای  طی  گذشته  هفته  که  آموزانی 
عنوان  بودند،  شده  مسمومیت  دچار 
مساعد  آموزان  دانش  اکثر  وضعیت  کرد: 
است و از ۱۸ تن دانش آموزی که بستری 

شدند. مرخص  تن   ۱۵ بودند  شده 
دانش  از  تن  سه  فقط  داد:  ادامه  وی 
بیماری  سابقه  دارای  که  آموزانی 
که  هستند  بستری  هنوز  بودند  زمینه ای 
به  اما  دارند؛  مساعدی  شرایط  نیز  آن ها 
بیشتر  اطمینان  برای  پزشک  تشخیص 

هستند. بستری 
و  آموزش  مدیر  ایسنا،  گزارش  به 
این  به  پاسخ  در  قم  یک  ناحیه  پرورش 
توسط  رسمی  اعالمی  عدد  چرا  که  سوال 
و  مسموم(  نفر  مرتبط)۱۸  نهادهای 
مسموم(  نفر   ۳۰ از  آموزان)بیش  دانش 
لیست  این  تفاوت است گفت:  این  دارای 
علوم  و  اورژانس  رسمی  لیست  اساس  بر 

نفر   ۱۸ زیرا  است.  شده  بیان  پزشکی 
ثبت  کامل  شکل  به  که  هستند  کسانی 
شده در مراکز درمانی پذیرش شده اند و 
شاید  ولی  است  مشخص  نیز  آنها  اسامی 
هستند  کسانی  کل  آموزان  دانش  منظور 
اند  شده  مسموم  اند  کرده  حس  آنها  که 
اند  شده  بستری  که  آماری  با  طبعا  که 

است.  متفاوت 
وی در رابطه با وضعیت دانش آموزانی 
که فلج شده بودند، اظهار کرد: مشکالت 
آموزان  دانش  از  برخی  برای  که  حرکتی 
به دلیل اسپاسم عضالنی  ایجاد شده بود 
بین  از  اسپاسم  این  شکر  را  خدا  که  بود 
توانایی حرکت  آموزان  دانش  و  است  رفته 
دچار  آینده  روز  چند  در  و  کرده اند  پیدا 

می شوند. کامل  بهبود 
نتیجه  اینکه  به  اشاره  با  خانی  صادق 
آزمایش سم شناسی هنوز مشخص نشده 
بررسی  برای  تیمی  کرد:  بیان  است، 
برای  و  است  شده  گرفته  نظر  در  موضوع 
موضوع،  این  مسبین  وضعیت  تعیین 
و  ابعاد ماجرا  نیازمند مشخص شدن همه 
هستیم. مسمومیت  این  در  دخیل  عامل 

قم  یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مدرسه  مسئولین  توجهی  بی  با  رابطه  در 

آموزان  دانش  چندباره  اعالم  به  نسبت 
اضافه  حالی،  بی  و  سرگیجه  خصوص  در 
خواهیم  تذکر  مدیران  جلسات  در  کرد: 
دانش  وضعیت  به  نسبت  مدیران  داد 
داشته  را  کافی  توجه  و  دقت  آموزان 

. شند با
درمان  معاون  سرپرست  محبی  مجید 
دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در خصوص 
آموزان  دانش  از  نفر   ۱۸ وضعیت  آخرین 
داشت:  اظهار  قم  نور  دخترانه  هنرستان 
از روز چهارشنبه هفته قبل که مسمومیت 
هنرستان  آموزان  دانش  برای  استنشاقی 
اقدامات  داد،  رخ  قم  در  نور  دخترانه 
دانش  اکثر  و  پذیرفت  انجام  الزم  درمانی 
مرخص  خوب  عمومی  حال  با  آموزان 

. ند شد
اولیه  بررسی های  داشت:  بیان  وی 
شناسی،  سم  متخصصین  حضور  با  ای 
انجام  بیهوشی  و  داخلی  نرولوژیست، 
پدافند  سازمان  از  کارشناسانی  و  پذیرفت 
انجام  را  الزم  بررسی های  نیز  عامل  غیر 
حادثه  محل  از  برداری  نمونه  و  دادند 

گرفت. صورت 
علوم  دانشگاه  درمان  معاون  سرپرست 
پزشکی قم ادامه داد: پس از بررسی های 

برای  نمونه هایی  گرفته،  صورت  اولیه 
جهت  تخصصی  آزمایش های  انجام 
مسمومیت  این  اصلی  علت  شناسایی 
جواب  هنوز  که  شده  ارسال  و  گرفته 
و  نشده  اعالم  تخصصی  آزمایش های 
این  علت  جواب ها،  دریافت  محض  به 

شد. خواهد  اعالم  مسمومیت 

محبی با بیان اینکه انجام آزمایش های 
افزود:  است  بر  زمان  اندکی  اختصاصی 
شایعه ها  بازار  دلیل  همین  به  متأسفانه 
شده  مطرح  شایعات  تمامی  که  شده  داغ 
رد می شود و استعمال ماده خاصی توسط 
مسمومیت  و  نیست  مطرح  آموزان  دانش 

 ► بوده است.    استنشاقی  گاز  با 

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک: منتظر نتیجه آزمایش سم شناسی هستیم 

●  علت مسمومیت دانش آموزان قمی مشخص نشده است   ●

معاون آموزش و پرورش قم پاسخ داد:

● مدارس استان قم با کمبود نیروی خدمتگزار مواجه است؟   ●

رئیس کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اظهار کرد: 

● مطالبه دختران نخبه قم در خصوص فعالیت بیشتر حرم مطهر 
در برگزاری برنامه های فرهنگی برای دانش آموزان    ●

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

● شهرداری قم اهتمام ویژه ای در همکاری با مساجد دارد  ●



زائرین  امور  هماهنگی  معاون       ◄
زائرسرای   ۳ احداث  از  قم  استانداری 

خبرداد. قم  در  جدید 
به چگونگی  اشاره  با  ابوالقاسم مقیمی 
در  مسافرها  خانه  وضعیت  پیگیری 
از  متشکل  کمیته ای  کرد:  اظهار  استان 
شهرداری  مانند  امر  متولی  دستگاه های 
کار  تخصصی  به صورت  فرهنگی  میراث  و 
چه  هر  امیدواریم  و  می کنند،  دنبال  را 
تکلیف  تعیین  برای  آیین نامه ای  زودتر 
مسافرها  خانه  پارکینگ  و  کاربری ها 
تبدیل  برای  را  قانونی  اقدام  تا  شود  ارائه 
و  غیرمجاز  اقامتی  مجموعه های  وضعیت 

دهیم. انجام  مساله  این  ساماندهی 
این  در  مسافر  خانه   ۱۵۵ وجود  وی 
گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  استان 
نیز  غیرمجاز  مسافر  خانه   ۳۴ تعداد 
خیلی  واقعی  تعداد  البته  که  ثبت شده 
بیشتر از این است و مجموعه شهرداری و 
شناسایی  در  باید  انتظامی  نیروی  اماکن 

کنند. کمک  مکان ها  این 
زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  قم  استانداری 
استان  به  واردشده  زائران خارجی  آمار  بر 
زائران  مورد  در  افزود:  جاری  سال  طی 
برای  مبنایی  اینکه  جهت  به  خارجی 
ورود ندارد، آمار دقیقی در دست نیست؛ 
مکان های  در  عراقی  زائران  بیشتر  چراکه 
و  حسینیه ها  در  تعیین شده،  پیش  از 
تملک  گذشته  از  بعضًا  که  مرتبطی  اماکن 

می کنند. اقامت  دارند، 
نیز  پاکستانی  زائران  شد:  یادآور  وی 

منازل  یا  مساجد  و  حسینیه ها  در  عمدتًا 
دارند،  اقامت  قم،  مقیم  پاکستانی های 
اقامتی  اماکن  از  تقریبًا  هم  افغانستانی ها 
اقوامی  چون  نمی کنند،  استفاده  رسمی 

می کنند. مراجعه  آنجا  به  که  دارند 
در  که  آماری  کرد:  تصریح  مقیمی 

ثبت  به  استان  اربعین  مردمی  ستاد 
امسال  که  است  آن  از  حاکی  رسیده، 
کشور   ۳۵ تا   ۱۶ زائران  از  متوسط  به طور 

شده است. میزبانی 
اسکان های  و  زیرساخت ها  توسعه  وی 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  ارزان قیمت 
یا  زائرشهر  احداث  کرد:  خاطرنشان 
در  ارزان قیمت  زائرسرای  مجموعه 
عوارضی  هکتاری   ۱۰۰ بوستان  مجموعه 
خلعید  می شود،  دنبال  تهران   - قم 
اولیه  ضرورت های  از  یکی  قبل،  پیمانکار 

دیگر  بار  برنامه ریزی،  در شورای  که  است 
می گیرد. قرار  بررسی  مورد 

زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
مجموعه  داد:  ادامه  قم  استانداری 
و  عمرانی  اقتصادی،  معاونت های 
دستگاه های  کمک  با  استانداری  زائران 

تهیه  حال  در  استان  عمرانی  و  خدماتی 
زمین های  و  قم  ورودی  جامع  نقشه 
زائرسرا،  ایجاد  برای  قابل واگذاری 
فرصت های اقتصادی و پرداختن به حوزه 
هستند. زائر  سوغات  و  صنایع دستی 
این  تهیه  با  کرد:  اضافه  وی 
به  زمین ها  واگذاری  جامع،  نقشه 
مراجعه  همین االن  که  سرمایه گذارانی 
هر  هستند،  خدمت  ارائه  آماده  و  کردند 

می شود. فراهم  زودتر  چه 
مقیمی همچنین در پاسخ به این سؤال 

کارگروه  طریق  از  سیزدهم  دولت  در  که 
استان  برای  اعتبار  میزان  چه  زیارت  ملی 
ملی  کارگروه  به  شد:  یادآور  جذب شده 
قانون   ۱۳۸ و   ۱۲۸ اصول  مطابق  زیارت 
در  ولی  اعطاشده،  اختیارهایی  اساسی 
این جایگاه  و دوازدهم  یازدهم  دولت های 

کرد. پیدا  تنزل 
اقدام  کارگروه  این  در  افزود:  وی 
کشور  زیارتی  استان های  برای  خاصی 
رضوی  خراسان  برای  حتی  نخورده،  رقم 
مصوب  اعتبارات  نداشتیم؛  مصوبه ای  نیز 
اعتباری  و  نشد  پرداخت  هم  دهم  دولت 

نکرد. پیدا  اختصاص  زیارت  حوزه  در 
زائرین  امور  هماهنگی  معاون 
جلسه ای  در  کرد:  اذعان  قم  استانداری 
رئیس جمهوری  حضور  با  مشهد  در  که 
کارآمد  برای  گردید،  مقرر  شد،  برگزار 
شدن کارگروه ملی زیارت در ساختار آن، 

شود. بازنگری 
وی اظهار کرد: حدود یک ماه گذشته 
اختیارات  گرفته،  صورت  بازنگری های  با 
شد،  بازگردانده  آن  به  کارگروه  این 
توسعه  برای  که  طرح هایی  همچنین 
در  نیز  شود،  تصویب  باید  زیرساخت ها 

است. جمع بندی  حال 
نخستین  کرد:  خاطرنشان  مقیمی 
به زودی  زیارت  کارگروه  کاری  جلسه 
طرح های  نیز  قم  از  و  می شود  برگزار 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های  در  خوبی 
تا  پیش بینی شده  استان  زیرساخت های  و 
الزم  اعتبارات  و  گیرد،  قرار  تصویب  مورد 

شود. اضافه  کارگروه  محل  از 

ملی  کارگروه  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
کنار سفرهای  در  که  است  فرصتی  زیارت 
جهت  را  طرح هایی  بتوانیم  استانی، 
اتمام طرح های نیمه تمام و یا جدیدی که 

کنیم. فراهم  است،  زیارت  حوزه  در 
کنار  در  گفت:  قم  استاندار  معاون 
حرم های  توسعه  صندوق  مذکور،  کارگروه 
میلیارد   ۶ تا سقف  را  نیز تسهیالتی  مطهر 
بافت های  بازسازی  و  بهسازی  برای  ریال 
ساخت  و  حرم  محدوده  داخل  فرسوده 

می کند. پرداخت  زائرسرا 
تسهیالت  این  از  مشهد  در  گفت:  وی 
که  مجموعه هایی  و  شده،  خوبی  استفاده 
اعتبار  زائرسرا  ایجاد  برای  داشتند،  زمین 
عقد  برای  قم  در  نیز  ما  کردند،  دریافت 
قرارداد و حمایت اعتباری از سه مجموعه 

هستیم. اقدام  حال  در  سرا  زائر 
پروژه های  اجرای  کرد:  اضافه  وی 
تملک  حرم،  محدوده  زیرساختی 
حمایت  و  قدیمی  و  تاریخی  خانه های 
از  نیز  مساجد  و  حسینیه ها  توسعه  از 
می تواند  صندوق  که  است  مواردی 

کند. حمایت 
ستاد  جلسه  کرد:  بیان  مقیمی 
مطهر  حرم های  توسعه  صندوق  راهبردی 
است،  اجرا  حال  در  زائرین  معاونت  در 
همین  در  داشته ایم،  خوبی  توفیق های 
قم  کرده ایم،  پیدا  ورود  که  اندک  مدت 
خراسان  و  فارس  استان های  به  نسبت 
بافت های  بهسازی  و  نوسازی  در  رضوی 
پیدا  توجهی  قابل  سهم   حرم،  اطراف 

► است.      کرده 
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احتمال بارش باران در قم

در  بارشی  سامانه  فعالیت  با  امروز  گفت:  قم  هواشناسی  مدیرکل 
و  شمالی  سواحل  در  خوبی  بارش های  شاهد  کشور،  شمالی  نیمه 
انتظار داریم،  البرز بودیم،  حتی استان های دامنه جنوبی رشته کوه 
افزایش  شاهد  نیز  قم  سامانه  این  فعالیت  با  آینده  ساعت های  طی 

باشد. بارندگی  و  ابر  افزایش  با  به تدریج  و  نیمه ابری  آسمان  و  ابر 
بارش های  انتظار  افزود:  ایرنا،  با  گفتگو  در  حیدری بنی  مهران 
از  ولی  دارد،  وجود  استان  ارتقاعات  در  امروز  پراکنده ای  و  خفیف 
به  بارش ها  این موج،  با عمیق تر شدن  برای صبح فردا  و  اواخر وقت 

شود. کشیده  نیز  قم  شهر 
مقداری  و  شدید  بارش های  برای  شرایط  چند  هر  داشت:  بیان  وی 
باران  بارش  شاهد  مناطق  برخی  در  ولی  نیست،  فراهم  استان  برای 

بود. خواهیم  برف  نیز  متر   ۷۰۰ و  هزار  باالی  ارتقاعات  در  و 
استان  به تدریج  سه شنبه  ظهر  از  موج  این  داریم،  انتظار  گفت:  وی 

باشیم. ابر  کاهش  شاهد  و  کند،  ترک  را 
سرد  جریانات  با  موج  این  چون  کرد:  خاطرنشان  حیدری بنی 
دمای  کاهش  شاهد  امروز  داریم،  انتظار  می کند،  همراهی  شمالی 
تا  نیز  فردا  و  درجه  سه  تا  امروز  باشیم،  استان  سطح  در  محسوسی 
از روز چهارشنبه موج  پنج درجه کاهش دما ادامه پیدا خواهد کرد، 
نشان  حاضر  حال  در  که  می کند،  نفوذ  استان  به  دیگری  ضعیف 
اتفاق  استان  ارتفاعات  در  پراکنده  صورت  به  بارش ها  می دهد، 

افتاد. خواهد 

خواهر و برادر کالهبردار در قم 
دستگیر شدند

داد  خبر  برادری  و  خواهر  دستگیری  از  قم  استان  انتظامی  فرمانده 
 ۶۰ مبلغ  نیازمندان  و  به مستمندان  با عنوان کمک خیرخواهانه  که 

کردند. کالهبرداری  ریال  میلیارد 
میرفیضی  محمود  سید  سردار  پلیس،   خبری  پایگاه  گزارش  به 
مال  از  تعدادی  شکایت  پی  در  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در 
جلب  با  و  مختلف  عناوین  تحت  که  برادری  و  خواهر  از  باختگان 
به صورت  بودند، موضوع  به کالهبرداری کرده  اقدام  اعتماد شکات 

گرفت. قرار  استان  گاهی  آ پلیس  گاهان  کارآ کار  دستور  در  ویژه 
تحت  کالهبرداران  شد  مشخص  کاراگاهان  تحقیقات  در  افزود:  وی 
طرح  غیرعمد،  زندانیان  آزادسازی  و  گلریزان  خیرخواهانه،  عناوین 
 ، بهزیستی  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  نیکوکاری  و  احسان 
و  قضایی  مقام  توسط  شده  مسدود  های  حساب  سازی  آزاد  ادعای 

کرده اند. کالهبرداری   ، کاال  صادرات  و  واردات  در  گذاری  سرمایه 
که  متهمان  گاهان،  کارآ روزی  شبانه  تالش  با  داد:  ادامه  میرفیضی 
عملیاتی  در  و  شناسایی   ، داشتند  سرقت  سابقه  فقره   ۹ از  بیش 
غافلگیرانه دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی 

شدند. زندان  روانه  مناسب  قرار  صدور  از  پس  و  تحویل 
انجام  از  قبل  کرد:  توصیه  شهروندان  به  پایان  در  میرفیضی 
که  افرادی  به  وجوه  گونه  هر  پرداخت  و  خواهانه  خیر  اعمال 
صورت  به  حتمًا   ، دارند  فعالیت  خیریه  موسسه  در  هستند  مدعی 
را  قانونی  ثبت  و  کاری  سوابق  و  مراجعه  موسسه  به  حضوری 
بانکی  های  حساب  دلیل  هر  به  که  شهروندانی  و  کنند  مشاهده 
صورت  به  شده است،  مسدود  غیره  و  قضایی  مراجع  سوی  از  شان 
سود  افراد  به  و  اقدام  خود  حساب  مسدودی  رفع  به  نسبت  قانونی 

نکنند. اعتماد  کالهبردار  و  جو 

خبـر
◄     مدیریت بازار سوغات زائر از جمله 
در  اخیر  سال های  طی  که  است  مباحثی 
پیدا  ویژه ای  جایگاه  قم  مسئوالن  نگاه 
شماری  ارتباط  همین  در  و  کرده است 
اعتقاد  اقتصادی  بخش های  مدیران  از 
تولید  با  می تواند  استان  این  که  دارند 
قابل  سهم  اسالمی  ایرانی-  پوشاک  انواع 
داشته  اختیار  در  را  بازار  این  از  توجهی 

. شد با
وجود  دلیل  به  قم  جنابان:  محمد 
معصومه)س(   حضرت  نورانی  بارگاه 
طبیعی  و  فرهنگی  جاذبه های  سایر  و 
بحث  در  ویژه ای  بسیار  موقعیت  از 
ساالنه  و  است  برخوردار  گردشگری 
و  داخلی  گردشگر  و  زائر  میلیون ها 
که  می کنند  سفر  استان  این  به  خارجی 
بازار  یافتن  اهمیت  موجب  مساله  همین 

شده است. قم  در  سوغات 
متنوع  صنایع  دارای  قم  دیگر  طرف  از 
است   محصوالت  از  بسیاری  تولید  در 
راستای  در  ظرفیت  این  از  می توان  که 
تامین  و  استان  سوغات  بازار  مدیریت 
کاالهای قابل عرضه در آن استفاده کرد؛ 
ارتباط  این  در  دیگر  توجه  قابل  نکته 
جهان  در  قم  جایگاه  گرفتن  نظر  در 
به  توجه  می شود  باعث  که  است  اسالم 
سوغات  تولید  در  فرهنگی  رویکردهای 

باشد. اهمیت  حایز 
سازمان  رییس  ارتباط  همین  در 
این  گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  
استان ظرفیت  و زیرساخت های الزم برای 
پوشاک  صنعت  قطب  به  شدن  تبدیل 

دارد. را  اسالمی   - ایرانی 
بیان  ایرنا،  با  گفت وگو  در  ابدالی  اکبر 
دقیق  اجرای  و  تدوین  به دنبال  داشت: 

هستیم  قم  در  صنعتی  سیاست های 
بخش،  این  در  برنامه ها  مهمترین  از  که 

است. پوشاک  صنعت  گسترش 
وی افزود: هم اکنون نیز بسترهای الزم 
این  تولید  زنجیره  و  پوشاک  تولید  برای 
گرفته است،  شکل  استان  در  محصوالت 
شهرک های  در  حاضر  درحال  که  به نحوی 
جایگاه  نساجی  صنایع  قم،  صنعتی 
قابل  تولید  و  اشتغال  سطح  و  دارد  خوبی 

کرده است. ایجاد  را  توجهی 
زمینه  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
قم  نیز،  پوشاک  انواع  از  برخی  تولید 
به  و  است  نام  صاحب  کشور  سطح  در 
در  پوشاک  تولیدکنندگان  نمونه  عنوان 
زمینه  در  استان،   این  کهک  شهرستان 
عملکرد  کاپشن  انواع  عرضه  و  تولید 

دارند. خوبی  بسیار 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  ابدالی 
صنعت،   سازمان  کرد:  تاکید  خود 
گسترش  از  همواره  قم  تجارت  و  معدن 
استان  این  در  تولیدی  فعالیت های 
دنبال  به  نیز  اکنون  و  کرده است  حمایت 
بر  عالوه  که  است  صنایعی  توسعه 
برای  بتواند  مردم  نیازهای  به  پاسخ گویی 
کند. ایجاد  اقتصادی  قدرت  نیز  کشور 
سوغات  کننده  تولید  واحدهای  تعداد 

می یابد افزایش  قم  در  زائر 
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ساالنه  گفت:  ارتباط  این  در  نیز  قم 
جهان  و  ایران  سراسر  از  زائر  میلیون ها 
درهمین  می رسانند،  قم  به  را  خود 
برای  الزم  بسترهای  کردن  فراهم  راستا 
مرتبط  تولیدی  واحدهای  تعداد  افزایش 
صنعتی  شهرک های  در  زائر  سوغات  با 
گرفته است. قرار  کار  دستور  در  استان 

با  درگفت وگو  ابراهیمی  روح الله 
اساس  بر  داشت:  بیان  ایرنا،  خبرنگار 
پذیری  زائر  موضوع  در  قم  ویژه  موقعیت 
جهان  در  استان  این  فرهنگی  جایگاه  و 
فرهنگی،  صنایع  استقرار  اسالم، 

ایرانی  پوشاک  کننده  تولید  واحدهای 
با  مرتبط  صنایع  همچنین  و  اسالمی   -
مهم  برنامه های  جز  قم  در  زائر  سوغات 
شرکت  شهرک های صنعتی استان است و 
عالقه مند  سرمایه گذاران  از  رابطه  این  در 
به فعالیت در این عرصه حمایت می شود.

توجهی  قابل  تعداد  امروز  افزود:  وی 
دریافت  متقاضی  اقتصادی  فعاالن  از 
برای  قم  صنعتی  شهرک های  در  زمین 
اما  هستند،  تولیدی  واحد  راه اندازی 
استقرار  ضرورت  رابطه  این  در  مهم  نکته 
سند  اساس  بر  که  است  قم  در  صنایعی 
آمایش سرزمین و ظرفیت های قم مناسب 
و  فرهنگی  صنایع  و  باشد  استان  این 
برخوردار  ویژگی  چنین  از  زائر  سوغات 

. هستند
نوع  این  استقرار  با  داد:  ادامه  وی 
گسترش  بر  عالوه  استان  در  صنایع  از 
برای  مناسبی  موقعیت  اشتغال،  و  تولید 
توجه  با  زائران  نیاز  مورد  محصوالت  تولید 
فراهم  اسالمی  و  ایرانی  ارزش های  به 
عرضه  بر  عالوه  محصوالت  این  و  می شود 
تولید  محصوالت  عنوان  به  استان  بازار  در 
بازار  در  زائران،  نیاز  تامین  و  قم  در  شده 
مواجه  استقبال  با  نیز  اسالمی  کشورهای 

شد. خواهد 

اساس  بر  کرد:  تاکید  ابراهیمی 
استقرار  اجازه  شده،  تعیین  راهبردهای 
صنایع با آالیندگی باال و همچنین آب بر را 
نمی دهیم  استان  صنعتی  شهرک های  در 
صنایع  به  توجه  کنار  در  آن  جای  به  و 

و  اسالمی   - ایرانی  پوشاک  فرهنگی، 
تولیدی  واحدهای  ایجاد  از  زائر،  سوغات 
روز،  فناوری های  به  مجهز  دانش بنیان، 
با  بیشتر  سازگاری  دارای  و  آب بر  کم  
می کنیم. حمایت  استان  زیست  محیط 
۵۰۰ واحد صنفی در زمینه  سه هزار و 

فعال است پوشاک در قم  و عرضه  تولید 
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
نیز  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
و  یک هزار  گفت:  موضوع  این  پیرامون 
 ۲ و  تولید  زمینه  در  صنفی  واحد   ۵۰۰
فروش  زمینه  در  نیز  صنفی  واحد  هزار 
این  که  می باشد  فعال  قم  در  پوشاک 
خوب  ظرفیت های  دهنده  نشان  موضوع 
و  است  پوشاک  تولید  بخش  در  استان 
سبد  تامین  برای  امکان  این  از  می توان 

کرد. استفاده  خوبی  به  زائر  سوغات 
بر  عالوه  کرد:  بیان  پروان  امیرحسین 
صنفی،  بخش های  در  باال  ظرفیت  این 
مختلف  مناطق  در  افراد  از  بسیاری 
تولید  به  خانگی  مشاغل  قالب  در  استان 
ساماندهی  که  می پردازند  پوشاک  انواع 
کسب  از  حمایت  و  آنان  کاری  وضعیت 
پرداخت  با  کرده اند  ایجاد  که  کاری  و 
در  زمین  اختصاص  و  نیاز  مورد  تسهیالت 
شهرک های صنعتی برای راه اندازی واحد 

است. کار  دستور  در  تولیدی 
عرصه  در  قم  تولیدات  داد:  ادامه  وی 
دارای  کیفی  و  کمی  نظر  از  پوشاک 
مشتریان  و  است  مطلوبی  وضعیت 
می تواند  و  دارد  داخلی  بازار  در  بسیاری 

البته  کند  رقابت  خارجی  نمونه های  با 
کسب  برای  استان  پوشاک  تولیدکنندگان 
خود  بازاریابی  در  بیشتر  موفقیت های 
نشان  ایجاد  همچون  مهمی  نکات  به  باید 
تا  باشند  بیشتری داشته  توجه  نیز  تجاری 
بین المللی  بازارهای  در  حضور  با  بتوانند 

کنند. کسب  بیشتری  سود 
تا  هستیم  آن  دنبال  به  کرد:  تاکید  وی 
تعاملی هرچه بیشتر میان  ایجاد فضای  با 
همچون  عرصه  این  در  نظران  صاحب 
لباس  و  مد  حوزه  استادان  و  کارشناسان 
تبدیل  پوشاک در مسیر  تولید کنندگان  با 
پوشاک  تولید  قطب  به  قم  استان  شدن 
ایرانی اسالمی گام برداریم و این موضوع 
صنعت،  سازمان  اولویت های  جمله  از 

است. استان  تجارت  و  معدن 
داشتن  بر  عالوه  قم  است  گفتنی 
واحدهای صنعتی و صنفی فعال در عرصه 
داشتن  دلیل  به  پوشاک  عرضه  و  تولید 
و  نساجی  صنعت  در  مطلوب  قابلیت های 
صاحب  تولیدی  واحدهای  از  برخورداری 
گیری  شکل  موجب  که  زمینه  این  در  نام 
از  می شود،  نهایی  محصول  تولید  زنجیره 
قطب  به  شدن  تبدیل  برای  الزم  شرایط 
عرضه  و  اسالمی  ایرانی-  پوشاک  تولید 
آن به عنوان سوغات برخوردار است.    ► 

●  قم در مسیر تبدیل به قطب تولید پوشاک ایرانی - اسالمی   ●

معاون استاندار قم مطرح کرد؛

● احداث ۳ زائرسرای جدید در قم   ●

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 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس 
ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۱۲۵ شماره  -رأی   ۱
در  حسن  فرزند  افضل  وصالی  حسین  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۳۹
 ۲۸۶ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۹۶۵ شماره  پالک  مترمربع 
اداره یک قم سند رسمی شماره ۳۸۹۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دفترخانه ۴۲ 
قم.)   ۱۸ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ مورخ   ۲۰۷۴۳۶ شماره  رسمی  سند  و  قم 

 )۱۵۳۸۰ الف  م 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۱۲۶ شماره  رأی   -۲
سه  در  اسمعلی  فرزند  رحمانی  حسن  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۱۴۰
 ۲۸۶ ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۹۶۵ شماره  پالک  مترمربع 
اداره یک قم سند رسمی شماره ۳۹۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ دفترخانه ۴۲ 
قم.)   ۱۸ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۲۰۷۴۳۶مورخ  شماره  رسمی  سند  و  قم 

)۱۵۳۸۱ الف  م 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 

گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه۱ قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

عصراقتصاد(  و  گویه  بود.)  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی برگزاری مجمع عمومی موسس جامعه/ 
انجمن حرفه ای خانه مسافر استان قم

بندی  درجه  تکمیل،  اصالح،  ایجاد،  نامه  آیین   ۲۵ ماده  به  استناد  با 
مصوب  انها  فعالیت  بر  نظارت  و  گردشگری  تاسیسات  نرخگذاری  و 
اجرای ضوابط دستور  راستای  و در  وزیران  ۱۳۹۴/۶/۴ هیات محترم 
ای صنعت گردشگری  فعالیت تشکل های حرفه  و  ایجاد  نحوه  العمل 
و   ۱۳۹۵/۸/۱۰ مورخ   ۹۵۲۱۰۰/۲۶۶۷۱ شماره  به  ابالغی  ایران 
اصالحات بعدی ابالغی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
کل  مدیر  موافقت  گردشگری،  و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث 
کلیه  از   ۱۴۰۰۲/۱۳۵/۱۲۹۰ نامه  شماره  به  قم  استان  گردشگری 
با در دست داشتن مدارک ذیل در  اعضا دارای مجوز دعوت می شود 
استان  مسافر  خانه  ای  حرفه  انجمن  جامعه/  موسس  عمومی  مجمع 
قم که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ راس ساعت ۱۸/۳۰ در 
محل سالن امام خامنه ای به آدرس حرم مطهر صحن صاحب الزمان 

نمایند. شرکت  گردد،  می  برگزار  ای  خامنه  امام  سالن   ۱۶ باب 
مدارک مورد نیاز جهت حضور در مجمع عمومی:

- کارت شناسایی
- مجوز فعالیت

دستور جلسه:
- تصویب اساسنامه

- انتخاب هیأت مدیره و بازرس
گهی - تعیین روزنامه جهت درج آ

- تعیین تعیین ورودی و حق عضویت
هیأت موسس جامعه/ انجمن حرفه ای خانه مسافر استان قم
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فروشنده  تعارف کننده آجیل و شکالت به رئیسی در 
سنندج، از مردم عذرخواهی کرد

خبرگزاری تسنیم: او تهدید به 
قتل شده

از  فروشنده ای که در سنندج به رییسی آجیل و شکالت تعارف کرد، 
کرد. مردم عذرخواهی 

کرد،  تعارف  شکالت  و  آجیل  رییسی  به  سنندج  در  که  فروشنده ای 
کار  در  برنامه ریزی  که  دهد  می  شرح  وی  کرد.  عذرخواهی  مردم  از 
بر  خود  دست  وی  گرفته است.  قرار  موقعیت  آن  در  ناگهان  و  نبوده 
از  و  روی قرآن می گذارد و قسم می خورد که به خطای خود پی برده 

ببخشند! را  او  دارد  استدعا  همشهریانش  مخصوصا  مردم، 
دو  از  است:  نوشته  باره  این  در  تسنیم  خبرگزاری  حال  همین  در 
شهر  بازار  در  رئیس جمهور  سرزده  حضور  تصاویر  که  گذشته  روز 
سنندج و گپ و گفت با برخی کسبه این بازار منتشر شد، کانال های 
بازاریان  از  یکی  شخصی  اطالعات  انتشار  به  اقدام  ضدانقالب، 

کردند. خانواده اش  و  سنندجی 
و  می رسانند  قتل  به  که  کردند  تهدید  را  خانواده اش  و  او  آن ها، 
این  که  بود  حدی  به  هجمه ها  شدت  می کشند.  آتش  به  را  مغازه اش 
دست  تا  کند  منتشر  و  ضبط  ویدیویی  تا  کرد  مجبور  را  ُکرد  مغازه دار 

بردارند. سرش  از 

بازتاب »بولتن محرمانه« به جلسه سران قوا رسید
هشدار درباره »عملیات روانی و 

فتنه دشمن«

اینگونه  اعتبار  ذیصالح  مراجع  کردند:  تصریح  قوا،  سران 
کردند رد  را  بی اساس  خبرسازی های 

جمهور  رئیس  دفتر  میزبانی  به  شنبه  عصر  که  قوا  روسای  نشست  در 
خبرسازی های  قضائیه،  و  مقننه  مجریه،  قوای  سران  شد،  برگزار 
در  و  دشمن  روانی  عملیات  از  بخشی  را  سند  و  اعتبار  فاقد  و  دروغ 
مراجع  کردند:  تصریح  و  دانستند  اخیر  فتنه انگیزی های  چارچوب 
ذیصالح اعتبار اینگونه خبرسازی های بی اساس را رد کردند و جامعه 
اینگونه  تاثیر  تحت  که  داده اند  نشان  نیز  اسالمی  ایران  بصیر  و  گاه  آ
جامعه  ثبات  زدن  برهم  و  موج سواری  هدف  با  که  جریان سازی ها 

گرفت. نخواهند  قرار  می گیرد،  صورت 
 ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  که  کردند  تاکید  همچنین  قوه  سه  سران 
به  معطوف  و  بررسی  هفتم  برنامه  با  همزمان  قانون،  اساس  بر  باید 

شود. متناسب سازی  برنامه  این  کلی  سیاست های 

»امپراطور کوزکو« به 2 سال حبس 
محکوم شد

 ، موسوی  زینب  نوشت:  »چندثانیه«  رسانی  اطالع  پایگاه 
طنزپرداز،معروف به »امپراطور کوزکو« می گوید در دادگاه بدوی به ۲ 

است. شده  محکوم  حبس  سال 
و  بوده  انفرادی  در  روز   ۲۵ که  نوشته  خود  اینستاگرام  استوری  در  او 
باید بر اساس رای بدوی دادگاه، دو سال به زندان برود. البته ممکن 

کند. تغییر  تجدیدنظر،  دادگاه  در  رای  این  است 

خبـر

می  شناس  جامعه  و  دانشگاه  استاد  افروغ،       ◄
زمینه  بحث  شده ایم،  دور  اساسی  قانون  از  ما  گوید؛ 
سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم 
قانون  در   ... و  هفتم  و  بیست  اصل  و  اساسی  قانون 
دقت  است.  وسیله  اقتصاد  که  است  آمده  اساسی 
معیشت  و  اقتصاد  به  توجهی  بی  معنی  به  این  کنید 
که  معناست  بدان  این  شود.  تفسیر  و  تعبیر  نباید 
آبرومندانه  رفاه  و  معیشت  های  حداقل  از  باید  مردم 
فرهنگی  شکوفایی  به  بال  فراغ  با  تا  باشند  برخوردار 

بپردازند. خود  سیاسی  و 
دانشگاه  استاد  و  شناس  جامعه  افروغ،  عماد 
تغییر در قانون اساسی را تابو نمی داند و تاکید دارد 
» ما از قانون اساسی دور شده ایم، می گویند قانون 
قانونی که  لذا  بر حق است.  فرع  بر عدل وعدل  فرع 
تغییر  شایسته  نرسد  مشام  به  حق  و  عدل  بوی  آن  از 

است.«
بخش  که  اقتصادنیوز  با  تفصیلی  گفتگویی  در  او 
قانون اساسی )۱۲  از آن در سالروز تصویب  کوتاهی 
مجلس  فعلی  شرایط  به  گریزی  شده  منتشر  آذرماه( 
خبرگان،  گوید؛»مجلس  می  و  زند  می  نیز  خبرگان 
چه در قالب وضع فعلی و چه در قالب وضع مطلوب 

شود.« متحول  باید 
و  قرار می دهد  نقد  مورد  را  نگهبان  افروغ شورای 
که  شد  مقوالتی  وارد  نگهبان  »شورای  است؛  معتقد 

نبود.« صالحیتش  و  تخصص  در 
را  افروغ  عماد  تفصیلی  گفتگوی  از  بخشی 

؛ نید ا بخو
از  سال   40 از  بیش  گذشت  با  افروغ!  آقای   *
این  تغییر و اصالح  تصویب قانون اساسی، چقدر 
ها  پافشاری  برخی  دانید؟  می  ضروری  را  قانون 
تحلیل  چطور  را  اساسی  قانون  در  تغییر  عدم  بر 

کنید؟ می 
اساسی  قانون  در  خواستند  )ره(  امام  وقتی 
تا  کردند  دعوت  را  ای  عده  بدهند،  انجام  اصالحاتی 
روی آن کار شود. نگاهم این است که قانون اساسی 
می  نیز  اسالمی  جمهوری  حتی  و  شود  اصالح  باید 
تواند منبسط تر شود اما، من برای این اصالح دست 

نمی زنم. اسالمی  انقالب  گفتمان  به 
فرهنگی،  عقبه  و  اسالمی  انقالب  گفتمان  من 
یک  را  آن  شناسم.  می  خوب  را  آن  هویتی  و  تاریخی 
و بحث های جدی  دانم  اجتماعی عظیم می  جنبش 

دارم. اسالمی  انقالب  درباره 
انقالب  گفتمان  با  مساوی  اسالمی  جمهوری 

نیست اسالمی 
بیان  و  کرده  یاد  گفتمانی  درون  نقد  از  جا  همه 
گفتمان  با  مساوی  اسالمی  جمهوری  که  ام  کرده 
و  متناقض  های  سیاست  نیست.  اسالمی  انقالب 
آن  در  ماشاءالله  الی  اسالمی  انقالب  با  متعارض 

. ست ا
به تغییر در قانون اساسی هم رسیده ام. مقاله ای 
به نام چالش های عمده انقالب اسالمی دارم که در 
آن دو چالش را ذکر کرده ام که یکی از این چالش ها 
مدیریت  فقدان  دیگری  و  منظومه ای  مدیریت  فقدان 
زمانی  متحول  شرایط  به  توجه  برپایه  و  روز  به  فقهی 
و  جامعه  و  دین  دیالکتیک  عبارتی  به  یا  و  مکانی  و 

است. امام  سیاسی   - فقهی  های  اندیشه  بر  مبتنی 
فقه امام)ره( به روز بود و زمان و مکان در آن نقش 
و  جامعه  و  دین  دیالکتیک  به  ایشان  داشت.  بارزی 
و جامعه  بین دین  و خصوص من وجه  رابطه عموم  یا 

داشت. باور 
شود متحول  باید  خبرگان  مجلس 

چه  خبرگان،  مجلس  معتقدم  اساس  همین  بر 
مطلوب  وضع  قالب  در  چه  و  فعلی  وضع  قالب  در 
قانون  وهفتم  یکصد  دراصل  شود.  متحول  باید 
خبرگان  عهده  به  رهبر  »تعیین  است:  آمده  اساسی 
منتخب مردم است.« و در اصل یکصد و هشتم آمده 
خبرگان،  شرایط  و  تعداد  به  مربوط  است:»قانون 

جلسات  داخلی  نامه  آیین  و  آنها  انتخاب  کیفیت 
اولین  فقهای  وسیله  به  باید  دوره  نخستین  برای  آنان 
تصویب  آنان  آرای  اکثریت  با  و  تهیه  نگهبان  شورای 
آن  از  برسد.  انقالب  رهبر  نهایی  تصویب  به  و  شود 
و  قانون  این  در  نظر  تجدید  و  تغییر  گونه  هر  پس 
در  خبرگان  وظایف  به  مربوط  مقررات  سایر  تصویب 

است.« آنان  خود  صالحیت 
در اصل یکصد و نهم که مربوط به شرایط و صفات 

رهبر است آمده است:
ابواب  در  افتاء  برای  الزم  علمی  صالحیت   .۱

فقه. مختلف 
۲. عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم.

تدبیر،  اجتماعی،  و  سیاسی  صحیح  بینش   .۳
رهبری. برای  کافی  قدرت  و  مدیریت  شجاعت، 

از  نظر  قطع  که  است  این  بنده  پرسش  حال 
بند  مصادیق  تشخیص  آیا  مزبور،  دو  و  یک  بندهای 
خبره  تقلیل  اصوال  و  است  فقیه  حصر  در  تنها  سوم 
به اصطالح موضوع  آیا  است؟  معتبر  و  موجه  فقیه  به 
اقتصادشناس،  از  اعم  مختلف  های  رشته  شناسان 
نیستند؟  خبره   ... و  شناس  جامعه  شناس،  سیاست 
دریچه  که  شود  نمی  باعث  فقیه  به  خبره  حصر  آیا  و 
شود؟  بسته  فقهی  استنباطات  روی  به  مکان  و  زمان 
تجدید  زمانی  قرینه  با  مغایر  نیز  حصر  این  که  بماند 
موضوع  ضرورت  به  توجه  و  اساسی  قانون  در  نظر 

بود. شناسی 
و اما در وضعیت مطلوب و توجه به مدیریت به روز 
فقهی و عنایت به اصل دوم قانون اساسی و بند الف 
تصریح  حکومت  در  مستمر  اجتهاد  بر  که   ۶ بند  ذیل 
اساسی  راهبری  برای  بنده  مطلوب  خبرگان  دارد، 
شناس،  ازاسالم  متشکل  که  است  شایسته  فقهی، 
شناس  اخالق  و  شناس  موضوع  شناس،  فقه  و  فقیه 
اندیشه  چارچوب  در  تغییر  معنای  به  این  و  باشد. 
های سیاسی و فقهی امام است. یادمان هم نرود که 
چه  در  شده  نظر  تجدید  حتی  و  اول  اساسی  قانون 

یافت. تدوین  کسانی  چه  حضور  با  و  فضایی 
شد.  اشاره  مستمر  اجتهاد  به  قانون  این  در 
کار  که  اجتهاد  چه؟  یعنی  مستمر  اجتهاد 
و مکانمند  اما مفهوم مستمر، زمانمند  فقهاست، 
است. نبض زمان و مکان کجا و علی االصول نزد 
کجاست؟  شناس  موضوع  زند؟  می  کسانی  چه 
کجاست؟  حکومت  در  مستمر  اجتهاد  مرکز 
حوزه  حکومت،  منظور  بگویند  است  ممکن  حال 
حوزه  برای  اساسی  قانون  مگر  اما،  است،  علمیه 

کند؟ تکلیف  تعیین  تواند  می  علمیه 
هم  خبرگان  مجلس  انتخابات  درباره  حتی  بنده 
تاریخ عبرت نمی گیرید؟  از  نظر دارم، می گویم چرا 
 ۵ مراجع  اساسی  قانون  متمم  اصل  تحقق  برای 
می  انتخاب  نفر   ۵ آن  بین  از  و  کرده  معرفی  را  نفر 
مراجع  به  شما  داشتند.  نقش  مراجع  بنابراین،  شد. 
نمی  کمک  چرا  مراجع  گویید  می  و  نمی دهید  نقش 
ساختار  در  آنان  به  وقتی  برسانند  کمکی  کجا  کنید؟ 

شود؟ نمی  اعتنایی  حکومت 
بحث  شده ایم،  دور  اساسی  قانون  از  ما  عالوه  به 
رایگان،  آموزش  بحث  اشتغال،  برای  سازی  زمینه 
و  هفتم  و  بیست  اصل  و  اساسی  قانون  سوم  فصل 
وسیله  اقتصاد  که  است  آمده  اساسی  قانون  در   ...
به  توجهی  بی  معنی  به  این  کنید  دقت  است. 
این  شود.  تفسیر  و  تعبیر  نباید  معیشت  و  اقتصاد 
از حداقل های معیشت  باید  مردم  که  معناست  بدان 
به  بال  فراغ  با  تا  باشند  برخوردار  آبرومندانه  رفاه  و 

بپردازند. خود  سیاسی  و  فرهنگی  شکوفایی 
مثابه  به  اساسی  قانون  تغییر  به  نباید  هرحال  به 
عدل  بر  فرع  قانون  گویند  می  کرد.  نگاه  تابو  یک 
بوی  آن  از  که  قانونی  لذا  است.  حق  بر  فرع  وعدل 

است. تغییر  شایسته  نرسد  مشام  به  حق  و  عدل 
مشارکت  یک  جمهوری  ریاست  انتخابات  در   *
49 درصدی را شاهد بودیم و برخی ها باور دارند 

که  بود  ها  صندوق  از  سرخوردگی  همین  که 
مطالبات  بیان  برای  را  خیابان  راه  مردم  از  برخی 
کنید  می  تصور  شما  کردند،  انتخاب  خودشان 
پیگیری  برای  راهی  خیابان  و  صندوق  تنها  آیا 

است؟ مطالبات 
را.  خیابان  هم  و  خواهیم  می  را  صندوق  هم  ما 
هیچ  که  بگیرد  شکل  انتخاباتی  که  است  ممکن 

باشد  آن  در  تکثر  یعنی  نباشد.  مترتب  آن  بر  اشکالی 
که  کسانی  معموال  اما  نباشد،  هم  شده  مهندسی  و 
دموکراسی  یک  که  آن  از  پیش  شوند،  می  انتخاب 
دموکراسی  به  تبدیل  کنند،  دنبال  را  وکالتی 
باشند  وکیل  که  آن  جای  به  شوند.  می  نمایندگی 
جانب  از  زمان  این  در  و  شوند  می  نماینده  به  تبدیل 
هیچ  و  گیرند  می  تصمیم  مردم  برای  خودشان 
برای  و  خودشان  منافع  اساس  بر  که  نیست  ضمانتی 
تبدیل  شبهه  بنابراین،  نگیرند.  تصمیم  خودشان 
وجود  الیگارشیک  حکومت  به  نمایندگی  دموکراسی 
باز  مردم  اعتراض  برای  جا  حالت،  این  در  و  دارد 

. ست ا
اقسام مشارکت ها دیده  و  انواع  اساسی  قانون  در 
شده است و طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی جا برای 
شده  بینی  پیش  هم  خیابانی  و  مدنی  اعتراضات 

است.
داشتم  مفصلی  مصاحبه  یک  اخیر  انتخابات  در 
نتیجه  در  و  انتخابات  شدن  دست  یک  شاهد  ما  که 
اداره کشور هستیم. یک بار از من خواستند که تمام 
طور  به  را  جمهوری  ریاست  و  مجلس  های  انتخابات 
اختیار  در  مختلف  های  دوره  طول  در  ای  مقایسه 
نتیجه  این  به  به طور ضمنی  قرار دهم.  وزارت کشور 
حضور  بودند،  متکثر  کاندیداها  هرگاه  که  رسیدم 
کاندیداها  وقت  هر  است.  بوده  متکثر  نیز  مردم 
رنگ  کم  نیز  مردم  حضور  بود،  قطبی  شبه  یا  قطبی 
که  دارد  دیگر  مالحظاتی  جنگی  شرایط  البته  بود، 
کاندیداهایشان  که  کنند  می  احساس  مردم  بماند. 
این  و  نیستند  شدگان  صالحیت  تایید  جمع  در 

است. طبیعی 
انتخابات  در  که  بود  زمانی  برای  رای  باالترین 
یکی  است.   ۸۸ سال  به  مربوط  و  داشت  وجود  تکثر 
نقش  موسوی  آقای  کاندیداتوری  در  که  کسانی  از 
داشت و از ایشان دعوت کرد بنده بودم. در نمایشگاه 
شود.  کاندیدا  که  کردم  دعوت  ایشان  از  مطبوعات 
همان  دنبال  بلکه  نداشتم  شخصی  نگاه  اصال  من 
آقای  خواستند  می  که  زمانی  بودم.  طیفی  نگاه 
معرفی  مقایل  جناح  کاندیدای  تنها  را  نژاد  احمدی 
محسن  آقای  از  جناح  این  شدن  طیفی  برای  کنند، 
آمد  هم  کروبی  آقای  آن  از  بعد  کردم.  دعوت  رضایی 

گرفت. شکل  تکثر  یک  روز  آن  شرایط  به  توجه  با  و 
در  که  شد  معقوالتی  وارد  نگهبان  شورای 

نبود صالحیتش  و  تخصص 
شورای  اوال  دیدیم؟  چه  ما  انتخابات  این  در  اما 
نگهبان وارد مقوالتی شد که در تخصص و صالحیتش 

شهرداری  و  استانداری  سابقه  کاندیداها  مثال  نبود. 
شده  تایید  کاندیداهای  از  یکی  کدام  باشند،  داشته 
یکدست  اگر  کردند  فکر  بودند؟  استاندار  و  شهردار 
از این هرگاه قوه  شود اوضاع درست می شود. پیش 
به  خطری  زنگ  بنده  شد  می  همسو  مجریه  و  مقننه 
صدا درمی آوردم که سابقه اش موجود است. اما هم 
مقننه،  قوه  مجریه،  قوه  بودن  سو  هم  شاهد  اکنون 

حتی  و  نگهبان  شورای  مصلحت،  تشخیص  مجمع 
هستید. شهرداری 

چه  و  باشد  شده  قطبی  چه  متکثر،  کل  در  جامعه 
باید  دارد.  بالقوه  متکثر  عقبه  یک  باشد  نشده  قطبی 
باشد  نداشته  توجه  اگر  و  کرد  توجه  جامعه  تکثر  به 
اقشاری از مردم و جامعه می گویند ما چه کاره ایم؟ 
حتی کسی هم که در گذشته قدرت داشته است می 
سرخوردگی  گویید  می  شما  ام؟  کاره  چه  من  گوید 

سیاسی. شدگی  طرد  گویم  می  من  ولی 
اگر  حتی  کند  می  را  خودش  کار  واقعیت  و  عین 
همیشه  یعنی  باشد.  نرسیده  هم  شما  گاهی  خودآ به 
تابع ذهن  و واقعیت  و واقعیت توجه کرد  به عین  باید 
خود  همراه  دهنیتی  هم  عینی  هر  هرچند  نیست، 

بماند. که  دارد 
را  خود  سوال  پاسخ  هنوز  من  دکتر،  اقای 
تغییر  عدم  برای  پافشاری  این  چرا  نگرفتم، 
در  هم  طور  همین  دارد؟  وجود  اساسی  قانون 
اما،  کردید  اشاره  به کثرت  انتخابات شما  موضوع 
که  گفت  صراحت  به  نگهبان  شورای  سخنگوی 

نیست. غیرقانونی  کم  مشارکت 
نیست. قانونی  غیر  گویند  می  راست 

بروز مشکالت بعدی هم شد. باعث  اما،  بله 
فرق می کند. یکی زمانی می گوییم نرخ مشارکت 
فالن قدر است و شاخص هایی دارد که رای اکثریت 
را به دست آورده و این غیر قانونی نیست اما، قانون 
فرع  قانون  باشد.  نیز  دیگر  موارد  خیلی  معرف  باید 
های  بحث  این  و  است  حق  بر  فرع  عدل  و  عدل  بر 
کنید  فکر  که  است  ممکن  حاال  است.  فراقانونی 
متوجه  اشکال  این  مثال  دارد.  وجود  آن  در  اشکالی 
که  این  باشد.  ها  گزینش  و  ها  صالحیت  تایید  نوع 
یک نفر نماز جماعت و نماز جمعه می رود چه ربطی 

دارد؟ کاندیداتوری  صالحیت  به 
قانون  تغییر  درباره  اند  نشسته  ای  عده 

می کنند هم اندیشی  اساسی 
دیالکتیک  به  توجه  ضرورت  پایه  بر  اساسی  قانون 
ای  عده  باشد.  داشته  تغییراتی  باید  علت  و  دلیل 
می  اندیشی  هم  آن  تغییر  درباره  و  اند  نشسته  هم 
بنده  آن  تغییر  از  کنند  خودداری  اینکه  اما،  کنند. 
و  نشود  متراکم  چیزی  تا  اما  ندیدم.  چیزی  چنین 
بزند.  رقم  را  تغییری  تواند  نمی  نباشد،  قبول  قابل 
دارد  را  خود  سازوکار  اساسی  قانون  تغییر  همچنین 
بدهند  را  اساسی  قانون  تغییر  دستور  باید  رهبری  و 
آن  مفاد  برخی  تغییر  درباره  و  گرفته  شکل  جمعی  تا 

► کنند.    طرح  را  خود  پیشنهادات 

عمادافروغ: 

●  از قانون اساسی دور شده ایم    ●
مجلس خبرگان باید متحول شود

جمهوری اسالمی مساوی با گفتمان انقالب اسالمی نیست

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت چهارم
حقوقی  عمومی  دادگاه  هجدهم  شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
شهرستان قم که در شعبه نهم اجرای احکام مدنی به شماره ۹/۴۰۰ج/۴۴۲ 
وند  عزتی  ابوالفضل  خواندگان  گلوجه  ز  پناهی  الهام  خواهان  گردیده  ثبت 
دو  بخش  اصلی   ۲۵۰۰ از  فرعی   ۱۶۹ ثبتی  ک  پال فروش  بر  مبنی  جهانبان 
 ، ثبتی  مشخصات   – الف  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم 
نظر  مورد  ملک  شده  ارائه  مدارک  طبق   -۱ ملک:  ع  وقو محل  و  موقعیت 
 ۲ بخش  در  واقع  اصلی   –  ۲۵۰۰ از  فرعی  شماره۱۶۹  ثبتی  ک  پال ششدانگ 
ثبت قم به مساحت ۱۷۲/۵ صد و هفتاد و دو متر و پنجاه دسی مترمربع می 
ک  از ششدانگ پال ارائه شده ملک سه دانگ مشاع  باشد که براساس مدارک 
تحت  دیگر  مشاع  دانگ  سه  و  بوده  گلوجه  ز  پناهی  الهام  خانم  مذکور  ثبتی 
بلوار   ، ابوالفضل عزتی قرار دارد. ملک مورد نظر واقع در : قم  مالکیت اقای 
و حدود  بوده   ۲۶ ک  ، پال  ۸ ، کوچه  ، خیابان شهید کالهدوز  الحسین  انصار 
ک ثبتی مورد نظر ، با توجه به سند مالکیت  اربعه و مشخصات شش دانگ پال
متر  هفت   ۷/۵۰ طول  به  پی  به  پی   : شماال  باشد:  می  ذیل  شرح  به  صادره 
پی  به  پی   : شرقا  فرعی.  هفت  و  چهل  و  یکصد  شماره  به  متر  سانتی  وپنجاه 
به شماره یکصد و هفتاد فرعی جنوبا: پی است  ۲۳ بیست و سه متر  به طول 
۷ متری به عرض هفت  ۷/۵۰ هفت متر و پنجاه سانتی متر به کوچه  به طول 
شصت  و  یکصد  شماره  به  متر  سه  و  بیست   ۲۳ طول  به  پی  به  پی  غربا:  متر 
می  مسکونی  کاربری  دارای  بوده  ساز  شمالی  مزبور  ملک   -۲ فرعی.  هشت 
با  احداث گردیده  است.  و همکف  زیرزمین  دو طبقه  در  ان  اعیانی  که  باشد 
دارای  نظر  مورد  ملک   ، قم   ۳ منطقه  شهرداری  در  موجود  مدارک  به  عنایت 
کدام  هر  اعیانی  مساحت  و  بوده   ۳-۳۰۷-۱۵۶-۱۹ شماره  به  نوسازی 
مترمربع   ۲۶۰ ع  مجمو در  و  مترمربع   ۱۳۰ همکف  و  زیرزمین  طبقات  از 
مورخ   ۳/۱۰/۳۱۱۶۷ شماره  به  ساختمانی  پروانه  تمدید  دارای  و  است 

 ۱۳۷۲/۴/۲۸ ۳/۷۵ش مورخ  ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ و گواهی پایان کار به شماره 
است. گردیده  بازسازی  و  تعمیر  اخیر  های  سال  در  مذکور  باشد.ملک  می 
سنگ  و  موزاییک  حیاط  کف  پوشش  است.  شده  سنگ  ساختمان  نمای 
متر  یک  حدود  تا  ها  دیوار  سنگ  پله  راه  کف  باشد.  می  سنگ  نیز  بدنه  و 
پذیرایی   : شامل  زیرزمین  اعیانی  است.  شده  سفید  سقف  و  مابقی  سنگ 
قسمت  در  نیز  انباری  و  بهداشتی  سرویس  و  خواب  اتاق  یک   ، اشپزخانه   ،
سرامیک  متر  یک  حدود  تا  بدنه  و  پذیرایی  کف  پوشش  باشد.  می  پله  زیر 
و  موزاییک  خواب  اتاق  کف  باشد.  می  گچ(  )اندود  سفید  سقف  و  مابقی 
بدنه  و  سرامیک  اشپزخانه  کف  پوشش  است.  شده  سفید  نیز  سقف  و  بدنه 
بهداشتی  سرویس  کف  باشد.  می   MDF کابینت  دارای  و  شده  کاشی 
که  دارد  قرار  حیاط  داخل  دستشویی  است.   شده  کاشی  بدنه  و  سرامیک 
دارای  و  شده  ایزوگام  بام  پشت  کف  است  کاشی  دیوارها  و  سرامیک  ان  کف 
ان  گرمایش  ع  نو و  ابی  کولر   ، ساختمان   سرمایش  سیستم  است.  دورچینی 
دو   ، برق  انشعابات  دو  دارای  مذکور  ملک  است.  گازی  ابگرمکن  و  بخاری 
با  باربر   دیوار  ساختمان  سازه  ع  نو  . باشد  می  گاز  انشعاب  دو  و  اب  انشعاب 
های  ستون  و  تیر  و  شده(  شناژبندی  اجری  )پایه  بنایی  مصالح  و  اجرفشاری 
است  ذکر  به  است. الزم  اهنی  و سقف طاق ضربی  در وسط ساختمان  فلزی 
علیه(  )محکوم  عزتی  ابوالفضل  اقای   ، نظر  مورد  ملک  همکف  طبقه  در  که 
می  سکنه  از  خالی  نیز   ، زیرزمین  و  دارند  سکونت  ایشان  خانواده  همراه  به 
و  بنا  مصالح  ع  نو و  بنا  قدمت  به  عنایت  با  کارشناسی:  نظریه  ب-  باشد. 
کمیت  گرفتن  نظر  در  نهایتا  و  ملک  موقعیت  ان  در  رفته  کار  به  مصالح  ع  نو
ملک  ارزش  اینجانب  نظر  به   ، ملک  ارزیابی  در  موثر  عوامل  کلیه  و  کیفیت   ،
مساحت   – ارزیابی  مورد  محل  گردد:  می  اعالم  ذیل  جدول  شرح  به  مزبور 
 ۱۷۲/۵ عرصه  )ریال(  کل  ارزش   – )ریال(  مترمربع  هر  ارزش   – )مترمربع( 

۱۳۰متر   – زیرزمین  اعیانی  ۱۸/۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال   –  ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
همکف  عیانی  ۳/۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰اریال  ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ریال–   – مربع 
سازی  حیاط  ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   – ۱۳۰مترمربع 
کل  جمع  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  انشعابات  و  بام  دورچینی   ، سازی  سرپله   ،
۲۷/۰۹۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  ریال(  میلیون  میلیاردنودوپنج  هفت  و  )بیست 
میلیون  میلیاردونودوپنج  هفت  و  )بیست  نظر  مورد  ملک  ارزش  ع  مجمو در 
ارزیابی  هزارتومان  پانصد  میلیون  هفتصدونه  و  میلیارد  دو  معادل  ریال 
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ساعت  تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  ۱۱/۳۰الی۱۱/۴۵صبح 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
را دارند  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد  لذا  به فروش برسد.  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند 
نام خود  به  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  را در یکی  پیشنهادی مزایده 
بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  باشد همراه داشته  شخص 
را  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  به وعده  را  اموال 
مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی 
موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور 
دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر 
درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط 

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

آگهی اصالحیه
گویه  روزنامه   ۱۴۰۱/۸/۳۰ مورخ  در  منتشره  مزایده  گهی  آ
صفحه ۸ )آخر( به شماره ۲۰۵۸ مربوط به پالک ۱۰۷۰۱/۱۳۴ 
در   -۱ گردد:  اصالح می  این شرح  به  که  بوده  ایراد  دو  دارای 
افتاده که صحیح آن  از قلم  بند )سطر( نهم اگهی کلمه یکصد 
اصلی  یک  و  هفتصد  و  هزار  ده  از  فرعی  چهار  و  سی  و  یکصد 
گهی به مدت ۲۰۰ روز صحیح  می باشد ۲- در بند )سطر( ۲۳ آ
باال  مراتب  که  بود  شده  درج  روز   ۲۰ روزنامه  در  که  باشد  می 

گردد.  می  اصالح  بدینوسیله 
رئیس اجرای احکام اسناد رسمی – مهدی روزخوش



اعالم  کشور  وزیر  انتظامی  و  امنیتی  معاون       ◄
هزار   ۱۷ گذشته  ماه  دو  در  اغتشاشگران  که  کرد 

کردند. وارد  کشور  به  مالی  خسارت  ریال  میلیارد 
انتظامی  و  امنیتی  معاون  میراحمدی  مجید  سید 
شامل  خسارت  میزان  این  کرد:  اظهار  کشور  وزیر 
و  تاسیسات  دولتی،  اماکن  به  که  است  خساراتی 
شده  وارد  مردم  اموال  به  همچنین  و  عمومی  اموال 

. ست ا
اموال  به  مربوط  شده  گزارش  خسارت  گفت:  وی 
به  وارده  خسارت  جمله  از  مواردی  شامل  مردم 
که  است  مغازه ها  و  فروشگاه ها  منازل،  خودروها، 
آتش  به  یا  و  شده  غارت  فروشگاه ها  و  مغازه ها  بعضا 

است. کشیده 
خسارات  میزان  ارزیابی  اینکه  بیان  با  میراحمدی 
وارده به بیت المال و همچنین مردم به صورت روزانه 
بخش هایی  برآورد  هنوز  البته  افزود:  دارد،  ادامه 

خسارات  به  می توان  جمله  از  که  است  نشده  کامل 
بخصوص  و  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  وارده 

کرد. اشاره  زاهدان 
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  امروز  کشور  امنیت  شورای 
امنیت،  شهدای  از  اعم  نفر   ۲۰۰ اخیر  حوادث  در 
و  اغتشاشگران  گناه،  بی  افراد  مردمی،  شهدای 
از  را  خود  جان  اغتشاشات  در  ضدانقالب  عناصر 
وارد  خسارت  تومان  میلیارد  هزاران  و  دادند  دست 

. شد
گذشته  هفته  نیز  کشور  وزیر  وحیدی  احمد 
تشکیل  تحقیق  کمیته  شدن  فعال  به  اشاره  با 
کمیسیون  این  در  گفت:  کشور  وزارت  در  شده 
افرادی  مدت  این  »در  اینکه  همچون  موضوعاتی 
بیگناه  که  باختگانی  جان  و  شدند  خسارت  دچار 
خسارات  جبران  و  دادند«  دست  از  را  خود  جان 

► می کند.     پیگیری  را  آن ها 
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سرنوشت جاسوس خبرنگاران 
B.B.C و ایران اینترنشنال به کجا 

می رسد؟

که  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  سعودی  شبکه  سخنگویان  از  یکی 
دو  علیه  اخیرًا  معتبر«  و  »شدید  تهدیدآمیز  پیام های  دریافت  از  پس 
خبرنگار این کانال مستقر در بریتانیا، حدود هفت وسیله نقلیه در خارج 

مستقرشده اند. لندن  غرب  در  چیسویک  پارک  در  استودیو  از 
خودروهای  که  کرد  اعالم   ۱۴۰۱ ماه  آبان   ۲۸ شنبه  فرانسه  خبرگزاری 
در  اینترنشنال  ایران  تلویزیونی  استودیوهای  از  خارج  در  پلیس  مسلح 
تهران  مقامات  توسط  آن  خبرنگاران  از  تن  دو  که  مستقرشده اند  لندن 

شدند. تهدید 
یکی از سخنگویان این شبکه سعودی به خبرگزاری فرانسه گفته است 
دو  علیه  اخیرًا  معتبر«  و  تهدیدآمیز »شدید  پیام های  دریافت  از  که پس 
خبرنگار این کانال مستقر در بریتانیا، حدود هفت وسیله نقلیه در خارج 

از استودیو در پارک چیسویک در غرب لندن مستقرشده اند.
سخنگوی این شبکه سعودی-لندنی افزوده که حضور خودروهای زرهی 
این  کارکنان  به  که  است  کرده  ایجاد  گسترده"  "بازدارندگی  یک  پلیس 

شبکه "اطمینان بخشیده است".
پلیس لندن هم تأیید کرده است که افسران پلیس انگلیس در پاسخ به 
افراد  از  تعدادی  ایران علیه  از سوی  تهدیدات احتمالی پیش بینی شده 

مستقر در بریتانیا اقدام به این کار نموده اند.
اقدامات پلیس انگلیس در واکنش به سیاست رسمی جمهوری اسالمی 
اینترنشنال  ایران  سعودی  شبکه  کردن  اعالم  "تروریستی"  برای  ایران 
وزیر  خطیب  اسماعیل  سید  حجت االسالم  راستا،  این  در  است.  بوده 
امنیتی  دستگاه  سوی  از  اینترنشنال  "شبکه  گفت:  صراحتًا  اطالعات 
ایران به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده و عوامل آن تحت تعقیب 
این  با  ارتباط  نوع  هر  بعد،  من  و  گرفت  خواهند  قرار  اطالعات  وزارت 
سازمان تروریستی به عنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی 

شد". خواهد  تلقی 
چند  استقرار  با  که  می کنند  تصور  انگلیس  امنیتی  مسئولین  واقع  در 
از جان  پلیس می توانند  نیروهای  از  و شماری  دستگاه خودروی زرهی 
البته  که  کنند؛  محافظت  اینترنشنال  سعودی  شبکه  تروریست  عناصر 
راهکاری  تا  باشد  تبلیغاتی  رفتاری  بیشتر  و  است  غلط  پنداری  چنین 

حفاظتی.
در اینجا توجه به چند نکته قابل تأمل است:

شبکه  تروریست های  از  حفاظت  برای  شیوه ای  چنین  کاربست 
اینترنشنال باعث می شود که مزدوران این شبکه سعودی در مسیر را در 

ببینند: خود  مقابل 
اینترنشنال مستقر  تلویزیون  برای مدت معینی در ساختمان اصلی   :۱

شوند یا به معنای دیگر خود را در آن محبوس نمایند.
اینترنشنال  شبکه  ساختمان  از  خود  زندگی  محل  به  بازگشت  برای   :۲

بازگردند. خود  خانه های  به  و  شوند  خارج 
ساختمان  در  سعودی-لندنی  شبکه  این  کارکنان  عماًل  اول  حالت  در 
انتها  به  آنها  قرنطینگی  دوران  که  زمانی  هر  و  می شوند  زندان  اصلی 
برسد، آن ها به خانه اول بر می گردند و تهدیدات برای تنبیه آنان تشدید 
تلویزیونی  ساختمان  در  همیشه  برای  نمی توانند  آنها  که  چرا  می شود. 

بمانند. سعودی 
بن سلمان  مزدوران  از  انگلیس  پلیس  حفاظت  اگر  یعنی  دوم  حالت  در 
محدود به ساعات حضور آنان در محل کار باشد، کارکنان این شبکه برای 
محرومند.  پلیس  مراقبت  از  خود  محل سکونت  در  و  خارج  به  بازگشت 
از تک تک ۲۰۰ پرسنل  چون پلیس لندن ظرفیت و توان حفاظت مؤثر 

اینترنشنال را ندارد و از انجام سایر مأموریت های خود باز می ماند.
از سلمان رشدی مرتد هم نشان  ناکام حفاظت  این ها، تجربه  بر  عالوه 
می دهد که تمام دستگاه های امنیتی و پلیسی غرب برای تأمین امنیت 
از یک  بود فقط  جانی رشد شکست خورد؛ آن هم در شرایطی که قرار 
نفر محافظت کنند نه اینکه از همه عناصر یک رسانٔه تروریستی مراقبت 

کنند.
نویسنده مرتد کتاب "آیات شیطانی" در حالی که ساالنه ۱۰ میلیون پوند 
مورد  با سالح سرد  آمریکا  قلب  در  از وی صرف می شد،  برای حفاظت 
حمله قرار گرفت به طوری که تا به امروز از سرنوشت وی حتی یک تصویر 

و خبر موثقی منتشر نشده است.
به نظر می رسد که سرنوشتی به مراتب بدتر از سلمان رشدی در انتظار 
جاسوس خبرنگاران بی بی سی فارسی و عناصر تروریست شبکه سعودی 

اینترنشنال خواهد بود.

خبـر

زمانی   ۹۷ اردیبهشت   ۱۸ تورانلو:   فاطمه       ◄
هم  آن  شد.  خارج  برجام  از  رسمی  طور  به  آمریکا  که 
 ۱ برجامی که ۲۰ ماه زمان برده بود تا کشور های ۵+ 
بتوانند به آن دست پیدا کنند و حاال یک جانبه از سوی 
آمریکا کنار گذاشته شده بود و تمام تحریم های آمریکا 
سه  میان  این  در  شدند.  فعال  مجددا  کشورمان  علیه 
کردند. کفایت  تاسف  ابراز  به  صرفا  هم  اروپایی  کشور 

جمهور  رئیس  بایدن  جو  اما   ۲۰۲۱ سال  اوایل 
آمد.  کار  روی  برجام  به  بازگشت  با شعار  آمریکا  جدید 
در نهایت هم در  ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مذاکرات احیای 
و  اروپا  اتحادیه  کشورمان،  نمایندگان  حضور  با  برجام 
و  آلمان، فرانسه  کشور های ۱+۴ شامل روسیه، چین، 
آغاز  آمریکا،  نمایندگان  غیرمستقیم  حضور  و  انگلیس 
طرف  بدعهدی  با  همچنان  البته  که  شد؛مذاکراتی 

بود. همراه  آمریکایی 
حکایت رویکرد دوگانه »آمریکایی«

مقامات  توسط  بارها  و  بارها  البته  که  موضوعی 
مثال  برای  بود.  شده  اعتراض  آن  به  نسبت  کشورمان 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
دوگانه ای  رویکرد  »آمریکایی ها  که  بود  گفته   باره  این 
توافق  به  رسیدن  برای  پرده  پشت  یکسو  از  و  دارند 
عجول هستند و از سوی دیگر در رسانه ها صحبت های 

می کنند«. مطرح  را  دیگری 
»ما  که  بود  کرده  تاکید  راهم  این  امیرعبداللهیان   
و  آشوب  به  پیام ها  از  برخی  با  آن ها  نمی دهیم  اجازه 
خواستار  همزمان  و  زنند  دامن  ایران  در  اغتشاشات 
تبادل  در  آمریکایی ها  باشند.   هم  ایران  با  مذاکرات 
نقطه  به  زودتر  هرچه  که  دارند  تعجیل  حتی  پیام ها 
جدید  آمریکا  دوگانه  رفتار  اینگونه  برسیم.  توافق 
گذشته  سیاست هایی  چنین  مصرف  تاریخ  اما  نیست، 

است«.
وزیر  که  واژه ای  کلید  کشورمان  اخیر  اغتشاشات 
پروژه  همان  اصل  در  کرده  اشاره  آن  به  خارجه  امور 
بیشتر  آمریکا  روزها  این  می رسد  نظر  به  که  است  ای 
از مذاکرات روی آن حساب کرده است. موضوعی که 
چند  همین  مثال  برای  کردند؛   اذعان  آن  به  نیز  خود 
روز پیش بود که رهبران فرانسه و آمریکا در این بیانیه 
بار دیگر به حمایت از اغتشاشات در ایران پرداخته ا ند. 
رئیس  بایدن«  »جو  ایران،  هسته ای  برنامه  درباره 
جمهور  رئیس  ماکرون«  »امانوئل  و  آمریکا  جمهور 
ایران  از دستیابی  فرانسه مدعی شدند مصمم هستند 
جلوگیری  شده،  خوانده  هسته ای«  »سالح  آنچه  به 

  . کنند
ایاالت متحده  و  آمده است: »فرانسه  بیانیه  این  در 
مقابله  برای  بین المللی  شرکای  سایر  با  همکاری  به 
همکاری  ایران،  هسته ای  برنامه  آفرینی  تنش  با 
اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  با  ناکافی اش 
مهم تر  و  خاورمیانه  در  بی ثبات کننده اش  فعالیت های 
از همه انتقال موشک و پهپاد به طرف های مختلف از 

می دهند«  ادامه  غیردولتی  بازیگران  جمله 
هم   آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
روز جمعه تا زمانی که »مردم ایران  درحال ایستادگی 
دنبال  »به  که  دهد  نشان  نباید  واشنگتن  هستند«، 

است«. توافق 
سردرگمی آمریکا در برابر یک قدرت 

غفاری  حنیف  بود  موضوعی  دوگانه  رویکرد  این 
گفته  اینگونه  اش  درباره  الملل  بین  کارشناس مسائل 
است: »قبل از این اغتشاشات اخیر سیاست خارجی 
آمریکا و مخصوصا دولت بایدن در قبال ایران منبعث از 
نوعی سردرگمی تاکتیکی بوده است. یعنی ما حتی در 
مذاکرات برجام و مذاکرات احیای توافق هسته ای هم 
این سردرگمی را می دیدیم و حتی خود حزب دموکرات 

آمریکا هم که در راس معادالت سیاسی این کشور قرار 
با  مواجه  به  نسبت  واحدی  درک  یک  اعضایش  داشت 
که  بودند  معتقد  افراد  این  از  برخی  نداشتند.  ایران 
راهبرد فشار حداکثری علیه ایران حتی قابلیت تبدیل 
هستند  مجبور  و  ندارد  را  هوشمندانه  فشار  به  شدن 
ابعاد  از  برخی  در  را  قدرتمند  ایران  نام  به  واقعیتی  که 

بپذیرند«.
اعضا  از  دیگر  برخی  حال  عین  در  داد:  ادامه  وی 
عمل  در  می کشیدند  یدک  هم  را  دموکرات  نام  که 
دنبال  را  کشورمان  ضد  بر  ترامپ  دولت  رویکرد  همان 
ما  اینکه  تا  داشت  وجود  تناقض ها  این  می کردند؛ 
بود.  آن  مولد  غرب  خود  که  رسیدیم  اغتشاشاتی  به 
می خواستند  اول  نگاه  در  آمریکایی  مقامات  قطعا 
برای  کننده  تسریع  عامل  یک  مثابه  به  اغتشاشات  از 
استفاده کنند.  ایران  مهار حداکثری  استراتژی  تحقق 
می دانستند  خوبی  به  آمریکایی  مقامات  خود  یعنی 
که تغییر نظام ایران امکان پذیر نیست و همچنان هم 
اکتسابی  و  ذاتی  قدرت  به  نسبت  و  واقفند  امر  این  به 
در  پنهان  محاسبات  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

هستند.   گاه  آ فکرشان  اتاق های 
امتیاز گیری در زمان اغتشاشات 

حمایت  از  آمریکا  قصد  اقدامات  درباره  غفاری 
که  بود  این  این ها  »قصد  کرد:  بیان  نیز  آشوب ها  از 

ایران  از  گیری  امتیاز  برای  اغتشاشات  ظرفیت  از 
در  هم  اخیرا  و  کنند  استفاده  مختلف  مذاکرات  در 
در  چگونه  این ها  که  شد  اشاره  رهبری  صحبت های 
این  به  رسیدن  برای  مختلف  برجام های  ایجاد  پی 
بر  ایران  اسالمی  جمهوری  اصرار  اما  بودند،  نقطه 
اسالمی  انقالب  از  منبعث  که  خودش  راهبرد های 
بداند  که طرف غربی  نهایت سبب شد  در  است  ایران 

که در این زمینه هم نمیتواند بازی هماهنگی را بر ضد 
دهد«. انجام  کشورمان 

»هم  کرد:  بیان  الملل  بین  مسائل  کارشناس 
شدن  پررنگ تر  شاهد  آشکار  هم  و  پنهان  حوزه  در 
هستیم  ایران  قبال  در  آمریکایی  مقامات  شکاف های 
مقامات  بین  در  وین  مذاکرات  در  که  و همان شکافی 
داخلی  تحوالت  قبال  در  هم  االن  شد  ایجاد  وین 
از  بخشی  که  معنا  این  به  است؛  شده  ایجاد  ایران 
هزینه های  بازی  این  ادامه  که  هستند  معتقد  آن ها 
و  کرد  خواهد  واشنگتن  متوجه  را  بیشتری  تصاعدی 
پر  روش  همان  دارند  همچنان  آن ها  از  دیگر  برخی 
خواهد  آن ها  خود  گیر  گریبان  نهایت  در  که  خطری 
طور  به  و  آمریکا  حال  هر  در  می کنند  دنبال  را  بود 
ایران  قبال  در  راهبردی  سردرگمی  ازیک  غرب  کلی 
که  است  این  هم  مساله  این  حل  راه  و  می برد  رنج 
اسالمی  جمهوری  قدرت  بر  مبتنی  جاری  واقعیت 
ایران را بپذیرد و خودش  را با این واقعیات وقف دهد 
در غیر این صورت هر میزی را که غرب بخواهد طی 
کند چه در موضوع تحریم و چه اغتشاش و جنگ نرم 
به ضرر خود غرب  را  زمان  نهایت صرفا عامل  در  و... 

آورد«. خواهد  در  گردش  به 
وی درباره نقشی که ایران در این میان باید بازی کند 
نیز گفت: »ما رویکرد هوشمندانه بازی رقیب را داریم 

یعنی هرگونه تغییر راهبرد آمریکا را باید به درستی و در 
زمان خودش رصد کنیم و بدانیم که اگر آمریکا در یک 
اگر  است؛  استراتژی  کدام  ذیل  می کند  اخم  یا  برهه 
قرار  استراتژی  کدام  ذیل  باز  میزند  لبخند  زمانی  هم 
مقطعی  و  نقطه ای  نگاه  جا  این  در  ما  بنابراین  دارد؛ 
نمی توانیم به موضوع داشته باشیم بلکه باید یک نگاه 
منظومه وار داشته باشیم که حوادث پیشینی و پسینی 

را در قبال راهبرد آمریکا در نظر بگیریم«.
غفاری خاطر نشان کرد: ما باید بر ضوابط و خطوط 
قرمز خودمان اصرار بیشتری داشته باشیم. در مذاکره 
در  تنها  آمریکا  که  کنیم  فراموش  نباید  و  آمریکا  با 
دادن خواهد شد  امتیاز  به  ناچار  مذاکرات  در  صورتی 
که با سد محکم ما مواجه باشد. در اینجا در تجربه ای 
که  تجربه ای  و  ایم  داشته  گذشته  سال های  در  که 
شده  حاصل  الملل  بین  نظام  در  واشنگتن  خود  از 
از  باشد  قرار  فقط  که  زمینی  در  اتفاقا  که  است  این 
ایده ال گرایی صحبت شود عمال  و  دیپلماسی محض 
هیچ محصولی نمیشود برداشت کرد و اگر هم امتیازی 
نیاز  ما  بنابراین  بزنند.  زیرش  بیاید می توانند  به دست 
قرمز  خطوط  همچنان  و  داریم  نیاز  مان  بسته  گارد  به 
نیاز داریم. چه خطوط قرمزی  را  این خطوط  تثبیت  و 
که در موضوع موشکی ،منطقه ای و چه در حوزه های 
مقاومت داریم و قطعا وقتی که ما این مولفه ها را کنار 
باالتر  دشمنان  از  ما  گیری  امتیاز  قدرت  بچینیم  هم 

رفت. خواهد 
آمریکا  کرد  فراموش  نباید  که  گفت  باید  انتها  در  و 
جمهور  رئیس  قبل  سال ها  که  است  کشوری  همان 
و مهره های  پیچ  اگر می توانستم  ایران گفته  آن درباره 
به خوبی  اما خود  از کار می انداختم  را  هسته ای اش 

►      ... نمی تواند  که هرگز  می دانست 

●  اغتشاشات در ایران؛ نقشه خودساخته آمریکا برای توقف مذاکرات    ●
حکایت همان بود که همیشه بود؛ این بار هم نیامده بودند به توافق برسند بلکه باز هم در پی گل آلود کردن آبی بودند 

تا بلکه بتوانند از آن ماهی بگیرند. درست مانند ۴ سال قبل ...

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول
قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
و  ۱۱/۱۴۰۱ج/۱۷۴  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۱ شعبه  در  که 
آقای  علیه  مکتبی  حسن  سید  آقای  له  گردیده  ثبت  به  ۱۱/۱۴۰۱ج/۱۷۲ 
مبلغ  پرداخت  به  جمعا  است  محکوم  علیه  محکوم  شاهی  جندقی  جواد 
به  ۳۶۴/۵۵۱/۴۳۸ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۷/۲۹۱/۰۲۸/۷۷۳ریال 
علی  سید  آقای  ثالث  شخص   ، دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  عنوان 
مکتبی در قبال بدهی محکوم علیه ملک با پالک ثبتی ۳۰۲ فرعی از ۱۱۳۳۶ 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناسی  که  کرده  معرفی  قم  ثبت   ۱ بخش  اصلی   –
در   ۰۱۰۰۱۷۴ بایگانی  شماره  به   ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۶۱۸۶۳۲ است.  کرده 
۱۱۳۳۶ اصلی واقع در بخش یک  از  ۳۰۲ فرعی  ارزیابی پالک ثبتی  خصوص 
 ۳۲ کوچه   ، فارس  خلیج  بلوار  در  واقع  محل  از  بازدید  از  پس  اینجانب  ؛  قم 
به  را  کارشناسی  گزارش  ؛  آرنیکا  کفش  نگین   ، چهارم  فرعی  نبش   ، اطلس 
با  بازدید  مورد  کارخانه   : ملک  ثبتی  مشخصات   : کنم  می  تقدیم  ذیل  شرح 
مساحت  به  قم  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۳۳۶ از  فرعی   ۳۰۲ ثبتی  پالک 
تفصیلی  طرح  طبق  و  قم  شهرداری  پنج  منطقه  محدوده  در  مترمربع   ۹۲۰
برگ  تک  سند  براساس  باشد.  می  صنعتی  کاربری  دارای  قم  شهر  مصوب 
به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ   ۹۴ سال  ج  سری   ۲۵۲۸۰۹ شماره  به  شده  ارائه 
 ۰۳۸۰۹۰۴۴۳۸ ملی  شماره  به  احمد  سید  مکتبی  علی  سید  آقای  مالکیت 
عدم  یا  و  پایانکار  و  ساخت  پروانه  بر  دال  مدارکی  است  ذکر  شایان  باشد.  می 
طول  به  دیوار  به  دیوار  شماال:   : اربعه  حدود   نگردید.  رویت  شهرداری  خالف 

۴۶ متر به شماره ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ فرعی از ۱۱۳۳۶ اصلی شرقا 
: دیوار به دیوار به طول ۲۰ متر به شماره ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۴۳ ۴۸ فرعی از ۱۱۳۳۶ 
 : غربا  متر   ۸ عرض  به  شارع  به  متر   ۴۶ طول  به  دیوار  و  درب   : جنوبا  اصلی 
اصلی   ۱۱۳۳۶ از  فرعی    ۳۶ و   ۳۵ شماره  به  متر   ۲۰ طول  به  دیوار  به  دیوار 
فلزی  اسکلت  سازه  با  سوله  صورت  به  مدنظر  ملک   : ملک  ظاهری  مشخصات 
کارخانه  عنوان  به  برداری  بهره  حال  در  است.  شده  بنا  همکف  طبقه  یک  در 
می  نما  فاقد  و  موزاییک  کف  در  رفته  بکار  مصالح  باشد.  می  سازی  دمپایی 
سند  براساس   : مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  پیرامون  موارد  باشد. 
عرصه  ششدانگ   ۹۴ سال  ج  سری  ه۲۵۲۸۰۹  شمار  به  شده  ارائه  برگ  تک 
ملی  شماره  به  احمد  سید  فرزند  مکتبی  علی  سید  آقای  مالکیت  به  اعیان  و 
 ۳۲ کوچه   ، فارس  خلیج  بلوار  نشانی  به  ملک  باشد.  می   ۰۳۸۰۹۰۴۴۳۸
اطلس ، نبش فرعی چهارم ، نگین کفش آرنیکا در حال بهره برداری به عنوان 
سید  آقای   ، مالک  تصرف  در  نظر  مد  ملک  باشد.  می  سازی  دمپایی  کارخانه 
علی مکتبی به شماره ملی ۰۳۸۰۹۰۴۴۳۸ می باشد. ملک به صورت سوله با 
استفاده صنعتی  در حال   پیوسته  بهم  در سه سالن  متر   ۲۰*۴۶ تقریبی  ابعاد 
 ، محل  موقعیت  و  اشاره  مورد  نکات  به  توجه  با   : کارشناسی  نظر  باشد.  می 
مورد  ملک  امتیازات  و  اعیان  و  عرصه  ارزش  بر  موثر  عوامل  سایر  و  مساحت 
بازدید و بدون در نظر گرفتن دیون و بدهی های احتمالی ، ارزش عرصه ۹۲۰ 
امتیازات  و  اعیان سوله  ارزش  و  ۱۸/۰۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به مبلغ  مترمربع 
اعیان  و  ارزش ملک ششدانگ عرصه  و جمع  ۲۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 

 ۱۳۵ و   ۵۱۲ مواد  حسب  گردد.  می  تعیین  ۳۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
قانون اجرای احکام مدنی مقدار ۴۵/۲۱۵ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ 
از  مشاع  سهم   ۲/۲۶۰ مقدار  و  به  محکوم  قبال  در  فوق  ملک  اعیان  و  عرصه 
و  رسید  خواهد  فروش  به  دولتی  عشر  نیم  عنوان  به  نیز   ششدانگ  سهم   ۲۴۰
مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ساعت ۹/۱۵ تا ۹/۳۰ 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 
مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد. 
در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت 
گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
از کارت های  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  )شرکت کنندگان می 
ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 
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 
در صورتی  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  از یک  مزبور  مهلت  نماید. حداکثر  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 
نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی 

سازمان آگهی های 

روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور:

● اغتشاشگران 17 هزار میلیارد ریال خسارت به کشور زدند   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ اجرای احکام مدنی 
قم به شماره ۹/۱۴۰۰ج/۲۰۶ و ۲۹۹ ثبت گردیده له علیرضا باقری ده نوی علیه داود عاشوری و زهرا قادری 
و  له  محکوم  حق  در  ۶/۰۲۴/۴۹۶/۰۷۹ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  حسینی  هادی  سید  و 
مبلغ ۲۹۷/۶۵۹/۸۰۳ریال نیم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه به مقدار 
۱/۲ دانگ مشاع از ۶ دانگ پالک ثبتی ۹۸ فرعی از ۱۶۹۹ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به 
شرح ذیل ارزیابی نموده است ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۳۴/۲۱۵۵ سهم مشاع از ۴۸ سهم مشاع از 
۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۱/۶۹ سهم مشاع از ۴۸ سهم مشاع 
از ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد رسید. عنوان کارشناس 
منتخب ، در راستای اجرای قرار کارشناسی با موضوع ارزیابی پالک ثبتی ۹۸ فرع از ۱۶۹۹ اصلی بخش ۲ 
از  بازدید میدانی  بایگانی ۰۰۰۰۲۰۶ ضمن  با شماره  به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۳۰۰۱۰۱۰  قم مربوط 
ملک مورد نظر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ و انجام بررسی های مورد نیاز ، گزارش و نظریه کارشناسی مربوط را 
 ۴۸۸۴۴۱=x به شرح ذیل تقدیم می دارد. الف ( گزارش کارشناسی : ملک مورد بازدید با مختصات مرکزی 
و Y=۳۸۳۳۵۷۱ به آدرس : قم – خیابان سپاه )ایستگاه( – خیابان بوعلی – پالک ۱۶۸ ، )دارای گواهی پایان 
ساختمان به شماره ۳/۱۴۳۸/ش مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۷( ساختمانی است دو طبقه )نوع استفاده : مسکونی( 
با جمع کل زیربنای ۲۶۶ مترمربع مشتمل بر طبقات زیرزمین و همکف )هر کدام به مساحت ۱۳۳ مترمربع( 
که در زمینی به مساحت عرصه ی موجود ۱۶۹ مترمربع با موقعیت شرقی – غربی )با قدمت بنای حدود بیست 
سال( احداث گردیده است. مشخصات ثبتی : )براساس سند مالکیت دفترچه ای به شماره ۱۱۴۴۳۳ سری 
الف/۷۷(: مشخصات ملک و محل آن: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و شصت و نه مترمرعب که 
در آن احداث بنا شده به شماره پالک نود و هشت فرعی از یک هزار و ششصد و نود و نه اصلی واقع در بخش 
د وثبت قم انتقالی به موجب رای شمار ه سه هزار و هشتا دو هشت مورخ بیست و هشتم اردیبهشت یک هزار و 
سیصد و هفتاد و شش هیئت حل اختالف از عماد الدین فالحیان که با شماره ۷۳۸۳۱ صفحه ۵۳۶ دفتر ۴۰۲ 
به موجب سند قطعی شماره  نیز  نامبرده  و  نژاد فرزند حسن ثبت گردیده است  آقای سید اکبر حسینی  بنام 
۹۰۲۲۱ )دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵ قم( در تاریخ ۸۱/۲/۳۱ تمامی ششدانگ خانه مورد ثبت را به نام 
: ۱- سید هادی حسینی ۲- سید محمد امین حسینی ۳- خانم سیده سمیه حسینی ۴- خانم سیده سعیده 
حسینی ۵- فاطمه باباخانی )فرزند فتاح علی( ، بالسویه منتقل نموده است. حدود و مشخصات ملک : شماال 
: به طول ۲۶ متر به دیوار اشتراکی با ۹۹ فرعی شرقا : به طول ۶/۵ متر دیوار به دیوار شماره ۱۰۱ فرعی جنوبا 
: به طول ۲۶ متر دیوار اشتراکی با شماره ۹۷ فرعی غربا: به طول ۶/۵ متر در و دیواریست به کوچه نه متر و 

نیم )فرعی( در صورت تجدید بنا ، غربا ۱/۲۵ متر عقب نشینی دارد تا شارع ۹/۵ متری به ۱۲ متری تبدیل 
گردد. مشخصات مالک: طی سند قطعی غیر منقول شماره ۲۰۵۹۴ مورخ ۹۹/۳/۱۸ دفتر ۶۶ قم ، تمامی 
۴/۸ دانگ مشاع سهمی آقای سید محمد امین حسینی ، خانم سیده سمیه حسینی ، خانم سیده سعیده 
حسینی و خانم فاطمه باباخانی به آقای محمد علی محمدی هفت چشمه فرزند ابراهیم منتقل گردیده است 
و مابقی که متعلق به آقای سید هادی حسینی می باشد ، طی سند رسمی تفویض وکالت )دفترخانه اسناد 
)به  چشمه  هفت  محمدی  علی  محمد  آقای  بنام   ۱۳۹۷/۱۱/۹ مورخ   ۱۹۰۴۰ شماره  تحت  قم(   ۶۶ رسمی 
عنوان وکیل( ثبت شده است. بازداشت دائم : باستناد نامه صادره از اداره بثت اسناد و امالک منطقه دو قم )به 
شماره ۱۳۹۹۸۵۶۳۰۰۰۲۰۱۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳(: مراتب بازداشت پالک ثبتی شماره ۹۸ فرعی از 
۱۶۹۹ اصلی بخش ۰۲ ناحیه ۰۰ مساحت ۱۶۹ مترمربع صد و شصت و نه مترمربع با شماره دفتر بازداشتی 
الکترونیک ۱۳۹۹۰۵۸۳۰۰۰۲۰۰۴۲۸۶ مورد ثبت شماره ۷۳۸۳۱ در صفحه ۵۳۶ دفتر ۴۰۲ دفاتر بخش دو 
قم حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالک آقای سید هادی حسینی با شماره ملی ۰۳۸۱۸۴۱۷۱۵ نام پدر سید 
محسن ، مالک یک ممیز دو دهم دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 
۱۱۴۴۳۳ سری الف سال ۷۷ به مبلغ ۳/۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال سه میلیارد و صد و پنج میلیون ریال به نفع 
اجرای احکام شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت 
قید گردیده است. سایر مشخصات : نوع سازه : پایه آجری )با ستون فلزی در وسط( ، نوع اسکلت ؛ مخلوط 
مصالح بنایی و سقف ؛ از نوع طاق ضربی )تیر آهن( است. نمای ساختمان ؛ آجرنما بوده و درب و پنجره های 
منصوبه در بنا ؛ فلزی است. مورد استفاده ساختمان ؛ هم اکنون مهمانپذیر می باشد. طبقه همکف شامل : 
یک اتاقک اطالعات )به صورت پارتیشن( در قسمت ورودی ، یک اتاق )دارای حمام و سرویس بهداشتی( و یک 
باب مغازه )مورد استفاده : سوپر مارکت – با درب شیشه سکوریت به همراه درب کرکره ای برقی – پوشش کف 
: سرامیک و پوشش دیوار : گچ( که این مغازه هم اکنون فاقد مجوز شهرداری )در خصوص نوع کاربری( می 
باشد. درب ورودی ساختمان به صورت شیشه سکوریت است. طبقه اول شامل : راهرویی است که چهاراتاق 
)تا  : سنگ  دیوار  پوشش  و  بوده  : سرامیک  زیرزمین  پوشش کف طبقه  است.  احداث شده  آن  در  )سوئیت( 
ارتفاع حدود ۱/۲۰ متر( و مابقی گچ رویه است. یک انبار )حدود ۲ مترمربع( در زیرپله قرار دارد و در انتهای 
کاشی(   : دیوار  پوشش  و  سرامیک   : کف  پوشش   – آلومینیومی  درب  )با  بهداشتی  سرویس  عدد  دو   ، راهرو 
احداث شده است. ملک مزبور دارای یک حیاط )حدود ۳۵ مترمربع – با پوشش کف و دیوار : از سنگ( می 
باشد که از طبقه زیرزمین و همکف به آن دسترسی دارد. چهارچوب در ها : فلزی بوده و جنس درب : از نوع 
کالف چوبی )با روکش مالمینه( می باشد. پشت بام: ایزوگام است. سیستم سرمایش : کولر آبی و گازی بوده و 

سیستم گرمایش : بخاری گازی و آبگرم مصرفی توسط آبگرمکن زمینی تامین می گردد. ملک مورد نظر دارای 
انشعابات : یک کنتور آب ، دو کنتور برق و یک کنتور گاز بوده و دارای خط تلفن ثابت می باشد. ملک مزبور 
فاقد پارکینگ است. در زمان بازدید ، ملک مورد نظر در اختیار مالک )آقای محمد علی محمدی هفت چشمه( 
به مراتب فوق ، موقعیت  با عنایت  بوده که جهت مهمانپذیر مورد استفاده می باشد. ب( نظریه کارشناسی: 
پالک مزبور در بافت شهری ، گواهی عدم خالف صادره ، نوع کاربری ملک و ابعاد عرصه و همچنین لحاظ 
قانونی  منع  و عدم  ابرازی  مستندات  اعتبار  و  در صورت صحت   ، کارشناسی  امر  در  موثر  نمودن سایرجهات 
در نقل و انتقال رسمی پالک مورد نظر ، نداشتن معارض و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی ، ارزش )پایه 
مزایده( ششدانگ پالک ثبتی مورد نظر شامل : عرصه و اعیان ، تاسیسات ، ملحقات ، امتیازات انشعابات و ... 
جمعا مبلغ کل : ۴۲/۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد و تعیین می گردد. به شرح ذیل : عرصه به مساحت ۱۶۹ 
طبقات  کل  اعیانی  ۳۲/۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال   : برابر  ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از   ، مترمربع 
سایر  ۹/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   : برابر  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از   ، مترمربع   ۲۶۶ مساحت  به 
)شامل  حیاط سازی ، امتیاز انشعابات ، ملحقات و تاسیسات و ...( برابر : ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال گفتنی است 
؛ نظر به اینکه محکوم علیه صرفا مالک ۱/۲ یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
ثبتی مذکور می باشد ، لذا ارزش مقدار فوق الذکر از کل مورد ارزیابی برابر : ۸/۴۵۱/۶۰۰/۰۰۰ریال معادل 
مقرر گردید  اعالم می گردد.  به حضور  و  برآورد  تومان  و شصت هزار  یکصد  و  میلیون  پنج  و  و چهل  هشتصد 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ 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 
از مبلغ کارشناسی  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت  و در صورت  بازدید  از مورد مزایده  اجرا 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 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 – ساعدی نیا

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

● ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی قم 11 درصد بیش از میانگین کشوری است   ●

● آزادی هشت زندانی و توزیع ملزومات زندگی، در طرح قرار دوازدهم اوقاف قم   ●

مسئول بسیج جامعه پزشکی قم: 
طرح نفس برای جلوگیری از 

سقط در قم اجرایی شد
با هدف  نفس  قم گفت: طرح  پزشکی  بسیج جامعه  مسئول سازمان 
اجرایی  استان  این  در  والدین  توسط  فرزندان  سقط  از  جلوگیری 

شده است.
ظرفیت های  همه  از  طرح  این  در  داشت:  بیان  چهره نما  ابوالفضل 
برای  مشاوره ای  و  حمایتی  ابعاد  در  غیرتخصصی  و  تخصصی 
حتی  انسان  جان  که  چرا  می شود،  استفاده  انسان ها  جان  حفظ 
که  موضوع  این  و  است  ارزشمند  نیز  خلقت  روزهای  نخستین   در 
ندارد،   ماه مشکلی  زیر چهار  در  تصور می کنند سقط جنین  عده ای 

نیست. درست  عنوان  هیچ  به 
شناسایی  سقط  آستانه  در  مادران  طرح،  این  اجرای  در  افزود:  وی 
می شوند،  معرفی  نظر  مورد  روانشناسان  و  ماماها  پزشکان،  به  و 
از  حمایت  برای  افتخاری  حامیان  و  خیرین  ظرفیت  از  همچنین 
و  پزشکی  مشاوره های  ارائه  شد؛  خواهد  استفاده  هدف  جمعیت 
برنامه های  دیگر  از  حقوقی  و  دینی  مشاوره های  نیز  و  روانشناسی 

است. طرح  این 
طرح،  این  در  نظر  مورد  افراد  از  حمایت  درجریان  داد:  ادامه  وی 
ماما،  و  متخصص  پزشک  ویزیت  همچون  مانند  تخصصی  خدمات 
تکمیل  برای  درمانی  مراکز  به  معرفی  و  سونوگرافی  آزمایش،  انجام 
غیر  خدمات  همچنین  می شود،  ارائه  رایگان  صورت  به  درمان 
کم بضاعت  خانواده ها  به  معیشتی  بسته های  اعطای  نظیر  تخصصی 

است. قم  استان  در  نفس  طرح  مجریان  کار  دستور  در 
به  نفس  طرح  در  آموزش  و  فرهنگ سازی  درحوزه  گفت:  چهره نما 
آن،  از  پیشگیری  روش های  و  سقط  عوارض  تبیین  همچون   مسائلی 
بودن سقط، مسائل حقوقی سقط  حرمت خانواده در اسالم و حرام 
جنین، عوارض روانی ناشی از آن در برابر حس خوب مادرانه،  تولید 
مختلف  اقشار  میان  در  شبکه سازی  نیز  و  رسانه ای  و  فرهنگی  آثار 

می شود. توجه  طرح،  این  اجرای  از  حمایت  برای  مردم 
وی با اشاره به این که شماره تماس ۰۹۳۷۶۱۴۲۷۴۳ برای ارتباط 
طول  در  افزود:  شده است،  گرفته   درنظر  قم  نفس  مردمی  مرکز  با 
تعداد  می گذرد،  قم  استان  در  طرح  این  اجرای  از  که  ماهی  چهار 
منصرف  جنین  سقط  برای  خود  تصمیم  از  مادران  از  توجهی  قابل 
شدند و فرزندان شماری از آنان به دنیا نیز آمده اند و به زندگی خود 

می دهند. ادامه 
سقط  موضوع  خصوص  در  قم  فرماندار  پیش  چندی  است  گفتنی 
بر این که پرونده پزشکان متخلف سقط جنین در قم  با تاکید  جنین 
صورت  به  که  افرادی  پزشکی  پرونده  اگر  داشت:  بیان  شود،  باطل 
شود  باطل  می کنند،  فعالیت  جنین  سقط  حوزه  در  غیرقانونی 

داشت. خواهد  باالیی  بسیار  بازدارندگی 
درخواست های  سالیانه  آمار  اینکه  به  اشاره  با  ذاکریان  عباس 
غیرقانونی  سقط  آمار  با  مقایسه  در  جنین  سقط  قانونی  و  رسمی 
قانون   ۷۲۰ تا   ۷۱۶ مواد  طبق  اگر  کرد:  تاکید  است،  ناچیز  بسیار 
قانونی  غیر  بصورت  که  افرادی  پزشکی  پروانه  اسالمی  مجازات 
اقدام به اسقاط جنین می کنند ابطال شود می تواند اثر بازدارندگی 

باشد. داشته  مناسبی 

خبر

ظرفیت  به  اشاره  با  قم  استاندار       ◄
 ۸۰ بر  افزون  گفت:  قم  در  فنی  رشته های 
فنی  رشته های  فارغ التحصیالن  از  درصد 
کار  بازار  جذب  استان  این  در  مهندسی  و 

. ند می شو
محمدتقی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
هفته  گرامیداشت  آیین  در  شاهچراغی 
با اشاره  و فناوری در دانشگاه قم،  پژوهش 
در  استان  مختلف  مسائل  نظام  وجود  به 
و  فرهنگی  عمرانی،  صنعتی،  حوزه های 
مراکز  و  دانشگاه  کرد:  بیان  زیرساختی، 
این  می تواند  که  است  هایی  مکان  علمی 
بنیادین  و  منطقی  نحو  به  را  مسائل  نظام 

کند. حل 
استان  رویکرد  بر  تاکید  با  قم  استاندار 
و  صنعت  بین  پیوند  ایجاد  و  ارتباط  از  قم 
از  و حمایت  توسعه  بیان داشت:  دانشگاه، 
شرکت های دانش بنیان از جلوه های مهم در 
افزایش ارتباط بین صنعت و مراکز علمی و 

است. تولیدی 
وی ظرفیت قم در علوم اسالمی و انسانی 
را مورد اشاره قرارداد و تصریح کرد: استان 
علمی،  مراکز  باالی  تعداد  دارابودن  با  قم 

در  کم نظیری  ظرفیت  از  دانشجو  و  اساتید 
آن  آثار علمی  برخوردار است که  این حوزه 

الهام بخش است. و جهانی  در سطح ملی 
استاندار قم در ادامه با تاکید بر ضرورت 

کرد:  خاطرنشان  پژوهشگران،  از  حمایت 
نظام مسائل استان مشخص شده و قابل ارائه 
به دانشگاه ها برای اتخاذ راهکارهای علمی 

از  عبور  و  شرایط  بهبود  جهت  اجرایی  و 
است. موجود  وضعیت 

دوباره  تاکید  با  پایان  در  شاهچراغی 
پژوهشگران  ظرفیت  و  ایده  از  حمایت  بر 

به  نسبت  دانشی،  مختلف  حوزه های  در 
استفاده حداکثری از مزیت علوم اسالمی و 

کرد. تاکید  قم  استان  در  پربار  انسانی 

تجلیل از ۵۵ پژوهشگر برتر
این  در  نیز  قم  دانشگاه  رییس 
زیرساخت های  وجود  بر  تاکید  با  آیین 
مزیت  کرد:  بیان  قم  در  متنوع  پژوهشی 
در  ایجادشده  پژوهشی  زیرساخت های  و 
حوزه علوم انسانی و اسالمی بی نظیر است 
از این ظرفیت تاکنون در سطح جهانی  اما 
جهانی  شرایط  و  استفاده نشده  به خوبی 
آن  کلی  روند  هرچند  نیست  قابل قبول  آن 

است. صعودی 
شریفی  حسین  احمد  حجت االسالم 
یادآور شد: طی ۲ سال گذشته فقط ۸۰۰ 
جهانی  سطح  در  قم  در  تدوین شده  مقاله 
تراز  مراکز  موردپذیرش  و  علمی  مرجع  به 
جهانی تبدیل شده که در مقایسه با ۷۸ هزار 
توسط   ۱۴۰۰ سال  در  تدوین شده  مقاله 

است. ناچیز  بسیار  کشور،  علمی  مراکز 
صعودی  سیر  به رغم  کرد:  عنوان  وی 
تولید علم در استان قم در ابعاد جهانی اما 
حجم مقاالت و دانش های تولیدشده اصال 
در سطح دنیا قابل مالحظه نیست و به چشم 

نمی آید.
برگزاری  داد:  ادامه  قم  دانشگاه  رییس 

از  بازدید  و  اساتید  و  دانشجویی  تورهای 
ستاد  تشکیل  تولیدی،  و  صنعتی  مراکز 
مستمر  حضور  برای  پیشرفت  راهیان 
برگزاری  صنعتی،  مراکز  در  دانشجویان 
فناوری  و  علمی  دستاوردهای  نمایشگاه 
دانش آموزی،  جشنواره  برگزاری  استان، 
نمایشگاه  در  استارتاپ   ۳۰ از  بیش  حضور 
و  آموزشی  کارگاه  هفت  برگزاری  فناوری، 
از  به همراه تجلیل  چهار نشست تخصصی 
پژوهشگران برتر از برنامه های این استان در 
بود. خواهد  فناوری  و  پژوهش  هفته  طول 
پژوهشگر   ۵۵ از  تجلیل  به  اشاره  با  وی 
اظهار   ،۱۴۰۱ سال  در  قم  استان  برتر 
تجربه،  از  که  است  این  انتظار  داشت: 
این  ظرفیت های  و  خالقیت  توانمندی، 
افراد در عرصه های مختلف علمی، صنعتی 
و دانش بنیانی استفاده شود و به حال خود 

نشوند. رها 
وزیر  معاون  حضور  با  که  آیین  این  در 
علمی  های  پژوهش  سازمان  رییس  و  علوم 
از  نفر   ۵۵ از  شد  برگزار  ایران  صنعتی  و 
عمل  به  تجلیل  قم  استان  برتر  پژوهشگران 

 ► آمد.   

حاضر  در  گفت:  قم  گاز  شرکت  مدیرعامل       ◄
ضریب نفوذ گاز برای مناطق شهری قم، ۹۹.۵ درصد 
و برای مناطق روستایی قم ۹۹.۳ درصد است و استان 
قم از این حیث در میان پنج استان نخست کشور قرار 

دارد.
قم،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  خوش لهجه  مرتضی 
آقاتهرانی رئیس  با حجت االسالم و المسلمین مرتضی 
و  دیدار  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 

کرد. گفت وگو 
آقاتهرانی  المسلمین  و  دیدار حجت االسالم  این  در 
خداوند  رضایت  مخلصانه،  خدمت  که  این  بیان  با 
متعال و دعای خیر مردم را به دنبال دارد، اظهار کرد: 
با توجه به وسعت عملیات گازرسانی در قم ضریب نفوذ 
۹۹.۳ گاز در مناطق روستایی قم ، این استان تاکنون 
و  نبوده  مواجه  گازرسانی  زمینه  در  خاصی  مشکل  با 
این موضوع مرهون تالش های بی وقفه کارکنان شرکت 

استان قم است. گاز 
وی با بیان این که گاز طبیعی به عنوان سرمایه ملی 
بهینه  مصرف  با  و  نیست  امروز  نسل  به  منحصر  تنها 
حفظ  نیز  آیندگان  را  طبیعی  نعمت  این  می بایست 
کرد، افزود: بر اساس آموزه های دینی ما، اسراف جزء 
گناهان کبیره محسوب می شود و افرادی که به اسراف 
هستند. خارج  مسلمانی  دایره  از  دارند؛  اصرار  کردن 

الگوی  اصالح  رعایت  لزوم  به  اشاره  با  آقاتهرانی 
باالی  آمار  از  بخشی  کرد:  تصریح  کشور  در  مصرف 
اسراف گاز در کشور به نقض قوانین موجود برمی گردد 
و  یارانه ها  قوانین  اصالح  با  می بایست  معضل  این  که 
شود. رفع  اسراف کار  مشترکان  برای  گاز  بهای  اصالح 

موثری  گام  را  شهروندان  گاه سازی  آ همچنین  وی 
کشور  در  انرژی  بهینه  مصرف  از  جلوگیری  جهت  در 
استفاده  کرد:  خاطرنشان  باره  این  در  و  دانست 
برنامه های  کنار  در  علمیه  حوزه های  ظرفیت  از 
آموزشی  پوسترهای  و  فیلم  کلیپ،  تهیه  و  صداوسیما 
مصرف  الگوی  رعایت  به  را  مردم  می تواند  جذاب 

کند. ترغیب 
که  این  بیان  با  خوش لهجه  دیدار  این  ادامه  در 

استان قم از همان ابتدای نهضت گازرسانی در کشور 
در توسعه گازرسانی پیش قدم بوده است، اظهار کرد: 
قم،  شهری  مناطق  برای  گاز  نفوذ  ضریب  حاضر  در 
است  درصد   ۹۹.۳ قم  روستایی  مناطق  برای  و   ۹۹.۵
نخست  استان  پنج  میان  در  حیث  این  از  قم  استان  و 

دارد. قرار  کشور 
مصرف  الگوی  رعایت  وضعیت  که  این  بیان  با  وی 
فرهنگی  کار  لزوم  بر  ندارد،  مطلوب  جایگاه  کشور  در 

برنامه های  و  علمیه  حوزه های  ظرفیت  از  استفاده  و 
کرد. تاکید  مصرف  الگوی  اصالح  جهت  در  تبلیغی 

گفتنی است، براساس اعالم سید جالل نورموسوی 
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ابتدای خرداد 
مناطق  در  گازرسانی  نفوذ  ضریب  جاری  سال  ماه 
توزیع  یعنی  این  و  بوده  درصد   ۸۸.۴ کشور  روستایی 
از  بیش  درصد   ۱۱ تقریبا  قم  روستایی  مناطق  در  گاز 

 ► میانگین کشوری است.    

مقدس  آستان  اجرایی  مدیر       ◄
با  قم  جعفر)ع(  بن  علی  حضرت 
»قرار  ماهانه  ح  طر اجرای  به  اشاره 
هشت  آزادی  گفت:  دوازدهم« 
درآمد  محل  از  غیرعمد  جرائم  زندانی 
اقدامات  جزو  خیرین  کمک  و  موقوفات 
است. بوده  ح  طر این  قابل مالحظه 
سیدمحسن  حجت االسالم 
با  گفت وگو  در  شب  شنبه  فاطمیان 
ح  طر داشت:  بیان  ایرنا،  خبرنگار 
ارائه  باهدف  طرحی  دوازدهم"  "قرار 

زندگی  ملزومات  و  معیشتی  کمک های 
عصر)عج(  امام  نیت  به  و  نیازمندان  به 
همت  به  و  هرماه  دوازدهم  روز  که  است 

می شود. اجرایی  قم  استان  اوقاف 
ح  طر قالب  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
کمک های  متبرک  بقاع  دوازدهم،  قرار 
دوازدهم  با  همزمان  را  خیرین  و  مردمی 
ملزومات  خریداری  با  شمسی  هرماه 
بین  در  را  آن ها  محرومان  موردنیاز 
ابتدای  از  که  می کند  توزیع  نیازمندان 
مستمر  به صورت  ح  طر این  سالجاری 

است. برگزارشده  قم  در 
حضرت  مقدس  آستان  اجرایی  مدیر 
به  داد:  ادامه  قم،  جعفر)ع(  بن  علی 
بن  علی  حضرت  مقدس  آستان  همت 
بخاری،  عدد   ۱۰۰ تاکنون  جعفر)ع( 
معیشتی  بسته   ۵۰ و  پتو  تخته   ۵۰
نیازمندان  بین  در  گذشته  ماه  دو  طی 

است. توزیع شده 
همچنین  شد:  یادآور  فاطمیان 
بن  احمد  مقدس  آستان  باهمت 
 ۵۰ پتو،  عدد   ۱۵۰ هم  قاسم)ع( 

 ۸۰ معیشتی،  بسته   ۱۰۰ بخاری، 
از  قابل توجهی  تعداد  و  برنج  کیسه 
آستان  و  توزیع شده  موردنیاز  کاالهای 
مدت  این  در  نیز  میانی  احمد  امامزاده 
را  معیشتی  بسته   ۸۰ و  برنج  کیسه   ۵۰
توزیع  نیازمندان  بین  در  مدت  این  در 

است. کرده 
قرار  ح  طر قالب  در  اینکه  بابیان  وی 
بسته   ۹۰ نیز  شیخان  آستان  دوازدهم 
گفت:  است،  توزیع شده  معیشتی 
توسط  عمد  غیر  جرائم  زندانی   ۸ آزادی 

جاده  در  جمال)ع(  امامزاده  آستان 
اجرای  برجستگی های  جزو  نیز  کاشان 

است. بوده  ح  طر این 
حضرت  مقدس  آستان  اجرایی  مدیر 
همچنین  شد:  یادآور  جعفر)ع(  بن  علی 
شاه  امامزاده  مقدس  آستان  همت  به 
از  قابل توجهی  اقالم  نیز  علی)ع(  سید 
گرمایشی  وسایل  و  معیشتی  بسته های 
اقشار  بین  در  جهیزیه  کمک هزینه  و 
اوقاف  یک  ناحیه  بقاع  توسط  محرومان 

 ► است.     انجام یافته  قم  استان 

استاندار قم خبر داد:

●  ۸۰ درصد فارغ التحصیالن رشته های فنی قم جذب بازار کار می شوند   ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به  پالک ۲/۱۰۵ فرعی 
کوچه  کلهری  خیابان  قم  اراضی  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۱۱۵۲
۲۳ روبروی فرهنگسرا- پالک ۱۹ که به نام زینب موسوی  فرزند ابراهیم می 
باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف  
بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  از طرفی مطابق  نیامده 
پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۹/۱۰   -  ۱/۹۷۳۴ نامبرده  کتبی  تقاضای  به 
در  ۱۲ صبح  الی   ۸/۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲  ساعت  روز دوشنبه مورخ  در  مذکور 
به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل 
و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور 
تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰
اداره ثبت  با  اعتراض  از تسلیم  ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه پس 
این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست 

 )۱۵۹۴۱ الف  )م  نماید./  ارائه  اداره 
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
اجرای   ۵ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۷ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
عودتی  مریم  و  قربانی  دو  هر  ایلیا   ، معین  خواهان  گردیده  ثبت  ۵/۱۴۰۱ج/۱۲۷  شماره  به  مدنی  احکام 
ششدانگ  فروش  بر  مبنی  قم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  و  افخم  نیکوبیان  سکینه  خواندگان 
مشخصات  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۲ بخش  دو  هر  اصلی   ۶۳۷/۱/۲ ثبتی   پالک 
قم  ادرس  به  قم  دو  ثبتی  بخش  اصلی   ۶۳۷ از  مفروزی   ۱ از  فرعی   ۲ ثبتی  پالک  به  ملک  ب(  ملک  ثبتی 
اربعه  حددو  با  عرصه۱۱۳/۳۲مترمربع  مساحت  با   ۷۶ پالک   ۱۲ کوجه   ، زینل(  )حاج  مطهری  خیابان   ،
شماال : دیوار به دیوار به طول ۱۴/۵۸ متر به باقیمانده یک فرعی از ۶۳۷ اصلی شرقا : درب و دیواریست 
به دیوار  اول دیوار  : در دو قسمت  امام خمینی( جنوبا   ۵۶ ۱۲ متری )کوچه  به شارع  متر   ۷/۵۰ به طول 
به  به دیوار  ۶۳۹ اصلی غربا : دیوار  ۷/۵۰ متر به  به دیوار به طول  ۶۳۸ اصلی دوم  ۷/۲۰ متر به  به طول 
از  فرعی   ۲ ثبتی  پالک  روی  بر  شده  احداث  اعیانی    : اعیانی  مشخصات   )۳ اصلی   ۶۳۵ به  متر   ۸ طول 
طبقه  باشد.  می  اول  و  همکف  طبقه  دو  در  مسکونی  ساختمان  باب  یک  شامل  اصلی   ۶۳۷ از  مفروزی   ۱
این  با  بوده  بهداشتی  و سرویس  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه   ، اتاق خواب   ، ، سالن  پارکینگ  همکف شامل 

زیر  تا  مابقی  و  سرامیک  متر   ۱/۲۰ ارتفاع  تا  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  سرامیک  کف  پوشش  که  توضیح 
سقف سفید کاری می باشد. ضمن اینکه واحد مذکور دارای کولر ابی نیز بوده و پوشش کف اتاق موزاییک 
این  با  بوده  ام دی اف و سرویس بهداشتی  ، اشپزخانه  اتاق خواب  ، دو  باشد. طبقه اول شامل سالن  می 
زیر  تا  مابقی  و  سرامیک  متر   ۱/۲۰۱ ارتفاع  تا  ها  دیوار  داخلی  پوشش  و  سرامیک  کف  پوشش  که  توضیح 
دو  دارای  باشد.  می  نیز  هود  و  گازی  کولر  دارای  مذکور  واحد  اینکه  ضمن  باشد.  می  کاری  سفید  سقف 
انشعاب برق ، دو انشعاب اب و دو انشعاب گاز می باشد. پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی 
 ، با در نظر گرفتن موقعیت محل  ارزیابی پالک های صدراالشاره  ۴( نظریه کارشناسی :  خالی می باشد.  
عرض شوارع مجاور ، نوع کاربری ، دسترسی ها و کلیه متعلقات و  وضعیت بازار مسکن بدون در نظرگرفتن 
سوابق ثبتی و مالکیتی در تاریخ کارشناسی به شرح ذیل می باشد: ب( پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱ مفروزی 
از ۶۳۷ اصلی ارزش کل پالک ثبتی ۲ فرعی از ۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی ارزش کل پالک ثبتی ۲ فرعی از  
۱ مفروزی از ۶۳۷ اصلی مبلغ بیست و دو میلیارد و یکصد و هشت میلیون ریال ۲۲/۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 
الی   ۱۱/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  گردد.  می  پیشنهاد  و  تعیین 

احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  ۱۱/۴۵صبح 
را  مزایده  از مورد  بازدید  افرادی که قصد  لذا  برسد.  به فروش  مزایده حضوری  از طریق  مزایده  اتاق  مدنی 
دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را 
در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد 
اجرا  دادورز  باشند ضمنا  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  بانکی عضو شتاب  کارت های  از  یکی 
فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد 
و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

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

قوام آمدن
 مجتمع پتروشیمی گلستان!                               

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
نخستین  دارد.  علتی  معلولی  هر  اند  گفته  ندیم  و  قدیم  از 
در  را  علیت  مفهوم  کادمیک  آ و  به  طورگسترده  که  هم  کسانی 
افالطون  ها  کرده  رحمت  خدا  کردند؛  مطرح  خود  نوشته های 
این  حد  در  سوادمان  ما  که  آنجایی  از  اما  بودند.  ارسطو  و 
حسابی  و  درست  سواد  تر  ساده  عبارت  به  یا  نیست  بزرگواران 
نداریم و ایضًا حال و حوصله تحقیقات میدانی و چاله میدانی، 
»گمانه  فن  از  معمواًل  مختلف،  امور  دالیل  یافتن  راستای  در 
سواد  با  هم  و  است  تر  هزینه  کم  هم  که  گیریم  می  بهره  زنی« 
به  امروز قصد داریم  ریا نشود  اگر  بنابراین  ما همپوشانی دارد. 
استان گلستان  پتروشیمی  اطاله ساخت مجتمع  بررسی دالیل 

بپردازیم: خصوص  این  در  زنی  گمانه  و 
با  یقین  به  قطع  استان:  هوای  آلودگی  از  جلوگیری  الف( 
دیگر  کارخانجات  ساخت  مقرر،  موعد  در  کارخانه  این  ساخت 
روز دیگر شهروندان گلستانی  و دو  آغاز می شد  این استان  در 
با  بودند  مجبور  مملکت  این  های  شهر  کالن  مردم  مثل  هم 
تعطیلی مدارس،  داستان  و  یقه شوند  به  آلودگی دست  معضل 
ماجرا...  باقی  و  فرد  و  زوج  های  پالک  ورزشی،  مسابقات  لغو 
نوعی  به  شود،  تکمیل  تر  دیر  کارخانه  این  قدر  هر  بنابراین 
خدمت به هم استانی ها محسوب می شود که از هوای پاکیزه، 

ببرند. بهره  بیشتر 
در  هوا  شدید  آلودگی  وجود  با  چرا  نشدیم  متوجه  ما  فقط 
کالن شهر ها و به شماره افتادن نفس مردم در شهرهایی مثل 
محض  به   ... و  سمنان  اراک،  اصفهان،  مشهد،  تبریز،  تهران، 
نمایندگان  شود،  می  جدید  کارخانه  ساخت  از  صحبت  اینکه 
نظر  مورد  طرح  سمت  به  عقاب  عین  بالتشبیه  شهرها  این 
را  شهرشان  در  کارخانه  ساخت  درخواست  و  آورند  می  هجوم 

سازند! می  مطرح 
بازار  نوسانات  اگر  وکیلی  خدا  است:  شیطان  کار  عجله  ب( 
بزرگان  جمالت  دارد  جا  بدهد،  اجازه  طال  نرخ  و  دالر  و  ارز 
هزینه  پرداخت  از  )بعد  و  بنویسیم  طال  آب  با  را  ها  قدیمی  و 
پل  از  آنها  شهرداری(  داد  قرار  طرف  تبلیغاتی  شرکت  به  نصب 
مثل  هم  شما  حتمًا  کنیم.  آویزان  استان  شهرهای  هوایی  های 
حقیر ضرب المثل »عجله کار شیطان است« را شنیده اید و به 
چنین  ساخت  در  تعجیل  فلذا  دارید.  کامل  اعتقاد  آن  حکمت 
فشار  تحت  را  مسئوالن  نباید  و  نیست  صالح  به  اصاًل  مجتمعی 
است!«  مسئوالن  فرصت  ابد  به  تا  ازل  »از  قولی  به  و  گذاشت 
اصاًل اگر این کار هول هولکی صورت بگیرد و دو روز بعد گازی 
شما  شوند،  مسموم  نفر  چهار  و  کند  نشت  جایی  از  چیزی 

دهید؟! می  را  مردم  جوان  جواب 
پ( قوام آمدن طرح: یکی دیگر از دالیل طوالنی شدن روند 
ساخت پتروشیمی در گلستان، احتمااًل جا افتادن و قوام آمدن 
ورزشگاه در حال  در اصفهان  االن  ما  طرح است. مرد حسابی 
به سی سال ساخت آن طول کشید و  نزدیک  ساخت داریم که 
از سه دهه قوام آمد! حاال برای ساخت مجتمع به  باالخره بعد 
قوام  منتظر  و  گرفت  نظر  در  را  طرح  جوانب  نباید  بزرگی  این 
ما هم عقیده  با  بحث  این  در  مولوی هم  اتفاقًا  ماند؟  آن  آمدن 
باقی   .  .  . باقوامست  که  طلب  باده  وان   « فرماید  می  و  است 

آبست«   و  و نقش  بو  همه 

ر ـُ َتَلنگ

»اینترسپت«  آمریکایی  روزنامه       ◄
دولت  در  اختالفات  نوشت،  گزارشی  در 
عربستان  ولیعهد  مصونیت  سر  بر  آمریکا 
بودن  ناپذیر  اجتناب  بر  مبنی  ادعاهایی 

می کند. رد  را  مصونیت  این 
دریادداشتی  »اینترسپت«  روزنامه 
کلیپنشتاین"  "کن  نگار  روزنامه  از 
کاخ  است،  آمده  آن  در  که  کرد  منتشر 
اعطای  مسوولیت  می کند  تالش  سفید 
ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  به  مصونیت 
قتل  به  مربوط  پرونده قضایی  در  سعودی 
منتقد  و  روزنامه نگار  خاشقجی،  جمال 
سعودی را از گردن خود ساقط کرده و آن 
برعهده  که  دهد  جلوه  اداری  کار  یک  را 
وزارت امور خارجه است نه دفتر اجرایی، 
اما وزارت امور خارجه اعالم کرده که این 

است. حقوقی  پیشینه  حاصل  حکم 
وی افزود، وزارت خارجه آمریکا معتقد 
آن  وظایف  جزو  موضوع  این  که  است 
بن  به  دلیل  این  به  سفید  کاخ  و  نیست 
وی  که  داده  قضایی  مصونیت  سلمان 
قانون  یک  این  و  است  کشور  یک  رهبر 
بر  تاثیری  و  است  دیرینه  المللی  بین 

ندارد. دوجانبه  روابط 

به  توجه  با  است،  معتقد  نویسنده  این 
متحده  ایاالت  دادگاه های  که  احترامی 
دولت عربستان  به  باید  مواردی  در چنین 
این  به  حکم  این  دهند،  نشان  سعودی 

معنی است که قاضی از رد دعوی قضایی 
می کند  تالش  که  دعوی  دارد،  اطمینان 
قتل  مسئول  را  عربستان  واقعی  حاکم 

بداند. خاشقجی  وحشتناک 
"سازمان  در  کارمند  چندین  همچنین 

کردند  تأیید   DAWN اکنون"  دموکراسی 
تا  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  شورای  که 
خواست  گروه  این  از  که  رفت  پیش  آنجا 
برای  استداللی  و  بنویسند  یادداشتی 

باشند. داشته  مصونیت  از  جلوگیری 
خاندان  اعضای  به  نزدیک  منبع  دو 
به  نیز  عربستان  دولت  و  سلطنتی 
دولت  از  کشور  این  که  گفتند  اینترسپت 
آمریکا  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو 

سلمان  بن  محمد  به  است  خواسته 
بار  اولین  که  درخواستی  بدهد،  مصونیت 
مارس  ماه  در  ژورنال  استریت  وال  توسط 
ایاالت  زمان،  همان  در  شد.  گزارش 
تولید  تا  خواست  پادشاهی  از  متحده 

دهد. افزایش  را  نفت 
اینکه  بر  تاکید  با   "DAWN" سازمان 
یک  حاکمیتی  مصونیت  درخواست 
تنها  داد  توضیح  است،  بوده  "توطئه" 
رهبر یک کشور می تواند مصونیت داشته 
مصونیت  این  عربستان  مورد  در  که  باشد 
پادشاه  عبدالعزیز،  بن  سلمان  به  متعلق 
این کشور است و از سویی نمی تواند یک 

باشد. داشته  رهبر  دو  کشور 
شورای  سخنگوی  راستا،  همین  در 
کارکنان  که  کرد  تایید  آمریکا  ملی  امنیت 
 DAWN کارکنان  با  ملی  امنیت  شورای 
در  هرگز  کارکنان  این  اما  کردند،  دیدار 
که  حقوقی  موضوع  یک  مصونیت،  مورد 
در وزارت امور خارجه مطرح بود، مشاوره 

. ستند ا نخو
می  یادداشت  این  نویسنده  همچنین 
بایدن  نماینده  گورک،  مک  برت  گوید، 
درون  اختالفات  شد  موفق  خاورمیانه  در 

کنترل  را  سفید  کاخ  ملی  امنیت  شورای 
گورک  مک  که  می دانند  بسیاری  و  کند 
است،  مالیم   سعودی ها  با  حد  از  بیش 
جمهوری  ریاست  دوره  در  او  که  به ویژه 
روابط  اعتماد  قابل  حامی  بوش  جورج 

بود. عربستان  با  گرم 
رئیس  ترامپ،  دونالد  دولت  گفت،  وی 
با  دوستی  وجود  با  آمریکا  سابق  جمهور 
به  مصونیت  اعطای  آمادگی  عربستان 
وی  دولت  و  نداشت  را  سلمان  بن  محمد 
مسئول  الجابری،  سعد  که  شکایتی  طی 
علیه  عربستان  تروریسم  با  مبارزه  سابق 
اعزام  به  را  او  و  کرده  سلمان  بن  محمد 
متهم   ۲۰۱۸ سال  در  ترور  برای  تیمی 
کار  این  انجام  از  هم  باز  بود،  کرده 

کرد. خودداری 
می نویسد،  پایان  در  نویسنده  این 
کاری  اینکه  بر  آمریکا  فعلی  دولت  اصرار 
پیشینه  یک  حفظ  صرفًا  داده  انجام  که 
نفی  را  واقعیت  این  است  بوده  حقوقی 
اینکه  مورد  در  واشنگتن  که  می کند 
رسمیت  به  رهبر  عنوان  به  را  کسی  چه 
/ دارد.  اختیاری  قدرت  می شناسد، 

► ایسنا    

روزنامه آمریکایی »اینترسپت« 

●  دولت آمریکا و اختالف نظرها  بر سر مصونیت بن سلمان    ●

جهان باید چشم از تایوان و دریای چین جنوبی- و البته هیمالیا- برندارد.
سال آینده دنیا شاهد دور جدید مبارزه بزرگ جهانی در آسیا خواهد بود.

مثال اصلی در این میان مربوط به تایوان است. جزیره ای که از نگاه پکن به عنوان آخرین کار ناتمام بزرگ حزب کمونیست در سال های جنگ داخلی در اواخر دهه 1940 ارزیابی 
می شود. حزب کمونیست که در آن سال ها در سرزمین اصلی چین پیروز شده بود؛ شاهد فرار ملی گرایان شکست خورده به جزیره تایوان بود- که از آن زمان مورد حمایت آمریکا بوده 

و در حال حاضر نیز یک دموکراسی در حال رشد و البته یک ابرقدرت فن آوری محسوب می شود. بازپس گیری تایوان برای حزب کمونیست چین یک هدف مقدس است. برای یک چین 
مقتدر، تایوان هم چنین کلیدی حیاتی برای نمایش قدرت در سراسر آسیای شرقی و غرب اقیانوس آرام است. 

این که  مورد  در  اخیر  شده  ایجاد  بحث های      ◄
هستیم  آسیا  در  جدید  سرد  جنگ  یک  آغاز  شاهد  آیا 
تنش های  نیست.  مطلب  این  اصلی  موضوع  نه،  یا 
اتفاقا  که  داد  خواهد  نشان   2023 سال  فزاینده 
اوایل  در  در  موجود  خوش بینی های  تمام  به رغم 
به  در حال حرکت  این که جهان  بر  مبنی   1990 دهه 
سوی یک دنیای آزاد و قانون مدار- مطابق با تصورات 
هرگز  منطقه  این  در  سرد  جنگ  اما،  است؛  غرب- 
اروپا  در  که  است  موضوعی  این  است.  نیافته  پایان 
ثابت  اوکراین  در  روسیه  جنگ  با   2022 سال  در  نیز 
تکرار  شاهد  نیز  آسیا  در  آینده  سال  حال  این  با  شد. 
و  لیبرالیسم  بین  جهانی  بزرگ  مبارزه  بعدی  بخش 

بود. خواهیم  خودکامگی 
این جا، رقابت بین آمریکا و چین است. رقابتی که 
سال های  حوالی  قبل،  دهه  چندین  به  آن  ریشه های 
ژاپن  شکست  برمی گردد.  دوم  جهانی  جنگ  پایانی 
بعدی  ابرقدرت  به  تبدیل  را  آمریکا   1945 سال  در 
نیروی  تا  داد  اجازه  آمریکا  به  امر  این  کرد.  آسیا 
نظامی خود را فراتر از قلمروی حریف شکست خورده 
شکل  را  منطقه  تمام  رویدادهای  و  کرده-  اعمال 
یک  ایجاد  باعث  هم  ژاپن  در  رویکردی  چنین  دهد. 
امروز  تازه  اتفاق  شد.  غرب  برای  دموکراتیک  پایگاه 
چین  نام  به  دوم  ابرقدرت  یک  ظهور  البته،  آسیا،  در 
کمونیست است که در حال رقابت برای تثبیت برتری 
خود در آسیاست. تنش های حال حاضر اما ریشه در 
آسیای  آشفتگی  از  که  دارند  قدیمی  منابع  یک سری 

می کنند. تغذیه  جنگ  از  پس  سال های  در  شرقی 
بزرگ  مبارزه  جدید  دور  شاهد  دنیا  آینده  سال 

بود. خواهد  آسیا  در  جهانی 
است.  تایوان  به  مربوط  میان  این  در  اصلی  مثال 
ناتمام  از نگاه پکن به عنوان آخرین کار  جزیره ای که 
در  داخلی  در سال های جنگ  بزرگ حزب کمونیست 
کمونیست  حزب  می شود.  ارزیابی   1940 دهه  اواخر 
پیروز شده  که در آن سال ها در سرزمین اصلی چین 
جزیره  به  شکست خورده  ملی گرایان  فرار  شاهد  بود؛ 
بوده  آمریکا  مورد حمایت  زمان  آن  از  که  بود-  تایوان 
رشد  حال  در  دموکراسی  یک  نیز  حاضر  حال  در  و 
می شود.  محسوب  فن آوری  ابرقدرت  یک  البته  و 
یک  چین  کمونیست  حزب  برای  تایوان  بازپس گیری 
تایوان  مقتدر،  چین  یک  برای  است.  مقدس  هدف 
در  قدرت  نمایش  برای  حیاتی  کلیدی  هم چنین 

است. آرام  اقیانوس  غرب  و  شرقی  آسیای  سراسر 
هم زمان با افزایش قدرت چین، دشمنی این کشور 
بایدن  جو  پرزیدنت  است.  یافته  افزایش  نیز  تایوان  با 
بارها اعالم کرده که در صورت حمله چین به تایوان، 
موضع گیری  کرد.  خواهد  دفاع  کشور  این  از  آمریکا 
در  آمریکا  سیاست های  مقابل  نقطه  در  که  صریحی 
اظهارنظر  از  مدیدی  مدت های  که  بوده-  چین  مورد 
نیات  وامی داشت  را  چین  و  کرده  خودداری  صریح 
دهد.  قرار  ارزیابی  مورد  گمان  و  حدس  با  را  آمریکا 
نگران  واشنگتن  در  را  برخی  صریح  مواضع  این  حاال 
کرده- که می ترسند این اقدام چین را به پیش دستی 

کند. تحریک  تایوان  به  حمله  در 
در  تایوان  اوضاع  که  شرایطی  در  حال،  این  با 
بعید  و داغ تر خواهد شد، ولی  2023 ملتهب تر  سال 
تبدیل  مستقیم  درگیری  یک  به  التهاب  این  که  است 

جین پینگ  شی  که  دلیل  این  به  همه  از  مهم تر  شود. 
پوتین ندارد  به همتای روسی خود والدیمیر  شباهتی 
شی  می گیرد.  تصمیم  بی پروا  قمارباز  یک  مانند  که 
تا  است  زمان  نیازمند  پوتین  جنس  از  اقدامی  برای 
اقتصادی-  و محاصره  تحریم ها  مقابل  در  را  کشورش 
این  بر  کند.  تقویت  و  تجهیز  کرده-  فلج  را  روسیه  که 
قدرت  آینده  سال  در  چین  که  می شود  گفته  اساس 
جنوبی  دریای  در  را  آسیایی اش  متحدان  و  آمریکا 
خواهد  آزمایش  ژاپن  اطراف  آب های  البته  و  چین 
که  این  از  بیشتر  زیاد  احتمال  به  که  موضوعی  کرد. 
مورد  جزایر  برای  کند،  بحرانی  را  تایوان  وضعیت 

ساخت. خواهد  بحران  ژاپن  سنکاکوی  مناقشه 
کره  سرد،  جنگ  ادامه دهندگان  از  دیگر  یکی 
پرشمار  بحران های  ایجاد  رغم  به  که  است  شمالی 
چین  محافظت  و  حمایت  تحت  هسته ای  و  نظامی 
کره  رهبر  اون  جونگ  کیم   2022 سال  در  دارد.  قرار 
در  شمالی  کره  که  کرد  اعالم  دیگر  بار  یک  شمالی 
یک  انجام  برای  خود  حق  خطر،  احساس  صورت 
این  می داند.  محفوظ  را  پیشگیرانه  هسته ای  حمله 
آزمایشی  انفجار  با   2023 سال  پایان  از  پیش  کشور 
البته  و  آزمایش  هفتمین  که  هسته ای-  بمب  یک 
سو  این  به   2017 سال  از  کشور  این  آزمایش  اولین 
انگیخت.  برخواهد  خود  علیه  را  دنیا  بود-  خواهد 
البته این بمب کوچک تر از آزمایش های قبلی خواهد 
بود. و آقای کیم بار دیگر نشان خواهد داد که جهان 
و  چین  حمایت  که  مستبدی  حاکم  با  مواجهه  برای 
است  آماده  شرایطی  هر  در  و  دارد  خود  با  را  روسیه 
هسته ای  باج خواهی  برنامه های  نفع  به  را  خود  مردم 

خود بدبخت کند، گزینه های زیادی در اختیار ندارد.
هیمالیا  مناقشه برانگیز  و  مبهم  مرزی  نقاط 
می تواند   2023 سال  در  دیگری  بالقوه  نقطه عطف 
هند  و  چین  بین  موجود  مناقشات  حقیقت  در  باشد. 
تحت  را  مناطق  این  بریتانیا  که  برمی گردد  زمانی  به 
بار  یک  مبهم،  مرزهای  این  دلیل  به  داشت.  کنترل 
که  شدند  درگیر  هم  با   1962 سال  در  کشور  دو  این 
 2020 بار هم در سال  با شکست هند تمام شد. یک 
نهایت  در  که  داد  روی  طرفین  بین  خونین  نزاع  یک 
مهم  نکته  رسید.  پایان  به  سرباز   24 شدن  کشته  با 
کشور  دو  این  از  یک  هیچ  حاضر  حال  در  که  این  اما 
طرف  یک  از  ندارند.  درگیری  و  دعوا  به  تمایلی 
و  کند،  تمرکز  تایوان  روی  می خواهد  شی  پرزیدنت 
به  هند  نخست وزیر  مودی  نارندرا  هم  دیگر  سوی  در 
کوهستانی  مناطق  در  هند  ارتش  که  می داند  خوبی 

ندارد. پیروزی  برای  زیادی  شانس 
خواهد  ادامه  نیز  میانمار  در  درگیری  هم زمان، 
سو  این  به  استقالل  زمان  از  که  کشوری  داشت. 
اقلیتی  و  قومیتی  گروه های  درگیری  و  جنگ  درگیر 
بوده و هرگز به طور کامل صلح را تجربه نکرده است. 
خونین  کودتای  یک  در  که  ارتش-  بی کفایتی  و  ظلم 
در فوریه 2021 قدرت را به دست گرفته- به درگیری 
گسترده ای دامن خواهد زد که در یک سو ارتش های 
حکومت  علیه  هم  با  دموکراتیک  مخالفان  و  قومی 
نظامی متحد شده اند و در سوی دیگر هم ژنرال ها به 
آمریکا  نه  و  چین  نه  می نازند.  چین  حمایت  و  اسلحه 
از  دیگر  یکی  محل  میانمار  نمی خواهند  هیچ کدام 

► /شفقنا     باشد.  بزرگ  نبردهای 

اکونومیست 

● برای چین مقتدر، تایوان  کلیدی حیاتی برای نمایش قدرت در آسیای شرقی و غرب اقیانوس آرام است    ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۶ از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
گردیده  ثبت  ۱۱/۱۴۰۱ج/۴۰۶  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۱ شعبه  در  که 
محبوب  سعید،  توران،  منوچهر،  اکبرم،  فهیمه،  خواندگان  مرادی  رقیه  خواهان 
و  قاسم  ابوالحسن،  مهناز،  معصومه،  و  اجلی  همگی  مرضیه  و  اله  روح  علی، 
فاطمه همگی مرادی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۱۸۹۵/۱۴۰ اصلی بخش ۲ قم 

است:  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
الف( قرار کارشناسی: ارزیابی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵۰ مترمربع 
به شماره پالک ثبتی باقیمانده ۱۴۰ فرعی از ۱۸۹۵ اصلی بخش دو قم با لحاظ 

نکات مقرر درماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
ب( وضعیت ثبتی ملک: ملک با پالک ثبتی باقیمانده ۱۴۰ فرعی از ۱۸۹۵ اصلی 
– خیابان ۱۷ متری فهیمی  ابراهیم  امامزاده  به آدرس: خیابان  بخش دو قم واقع 
- کوچه ۲۳ - ۸ متری شهید نبی ا... اسد زاده – پالک ۱۴۱ و به مساحت عرصه 
۱۵۰ مترمربع می باشد که طبق سند با شماره دفترچه ۳۰۷۸۳۹ و طبق شماره 
۱۲۴۱۱ در دفتر ۷۰ صفحه ۵۱۶ آقای علی اصغر مرادی مالک ششدانگ یک باب 

خانه می باشد. 
ویالیی  ساختمان  یک  بصورت  ارزیابی  مورد  ملک  ساختمانی:  مشخصات  ج( 

جنوبی با کاربری مسکونی و به صورت خالی و فاقد سکنه در دو طبقه زیرزمین و 
همکف به آدرس فوق می باشد که طبقه زیر زمین به صورت فرسوده و دارای یک 
سالن با یک سرویس بهداشتی و حمام می باشد و طبقه فوقانی دارای یک خواب 
و یک راه رو و دو اتاق تو در تو و یک آشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی 
و حمام می باشد تمام کفها موزائیک می باشد. همچنین در قسمت شمالی حیاط 
یک سرویس بهداشتی و یک حمام وجود دارد که تمام سرویس بهداشتی و حمام 

ها دارای کف سرامیک و بدنه کاشی می باشد. 
می  سنگی  نمای  با  حیاط  سمت  در  و  بوده  نما  فاقد  کوچه  سمت  در  ساختمان 
باشد، عمر بنا در حدود ۴۵ سال می باشد، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم 
گرمایش بخاری می باشد. همچنین سیستم  سازه ای بنا نیمه فلزی با دیوار  باربر 
و سقف تاق ضربی بوده، ساختمان دارای انشعاب کامل برق و آب و گاز مجزا می 

باشد.
د( ارزیابی ملک: ارزش ملک مورد ارزیابی با توجه به مشخصات فوق الذکر اعم از 
عرصه، تاسیسات و ملحقات با فرض عدم قرار گیری در طرح های آتی شهرداری 
و بدهی به ارگان های ذیربط و با در نظر گرفتن قیمت روز به شرح ذیل برآورد می 

گردد: 

ارزش ششدانگ پالک ثبتی به شماره باقیمانده ۱۴۰ فرعی از ۱۸۹۵ اصلی 
 ۲۱/۷۹۶/۰۰۰/۰۰۰ برابر  مرادی  اصغر  علی  آقای  به  متعلق  قم  دو  بخش 

باشد.  می  ریال(  میلیون  شش  و  نود  و  هفتصد  و  میلیارد  یک  و  )بیست 
الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۹/۳۰
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در 
مبلغ  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  و در صورت  بازدید 
واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 

یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از 
قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند.( 
دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان 
تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده 
را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد 
نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  او پس  نپردازد سپرده 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این 

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

ارزش کلفیمتراژشرحردیف

۱۵۰۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰عرصه موجود۱

۵۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰۱/۳۲۶/۰۰۰/۰۰۰اعیانی زیرزمین۲

۱۲۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۳/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰اعیانی همکف  با سرپله۳

۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰حیاط سازی۴

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰امتیازات آب – برق – گاز۵

۲۱/۷۹۶/۰۰۰/۰۰۰جمع کل

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه:           ۰91276259۸7

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
دو  بخش  اصلی   ۲۴۳۲/۲۶/۱۲۱ شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  آگهی 
از دو هزار و چهارصد  از بیست و شش فرعی  و یک فرعی  و بیست  قم )یک صد 
کالسه  شماره  اجرائی  پرونده  به  مربوط  قم(  دو  بخش  اصلی  دو  و  سی  و 

.۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۱۵۳۷
علیه:   ، شهر  بانک  له:   ۱۴۰۱۰۱۶۵۰ بایگانی  کالسه  اجرائی  پرونده  بموجب 
شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  راهن(  و  گیرنده  )وام  پور  میرزائی  یزدان  آقای 
بیست  از  فرعی  یک  و  بیست  و  صد  )یک  قم  دو  بخش  اصلی   ۲۴۳۲/۲۶/۱۲۱
بنشانی قم  و دو اصلی بخش دو قم(  و سی  و چهارصد  از دو هزار  و شش فرعی 
اول سمت  فرعی  اول سمت چپ  فرعی  امام خمینی کوچه شماره ۲۵  – خیابان 
راست فرعی اول سمت چپ فرعی اول سمت راست انتهای کوچه پالک ۱۶ متعلق 
پرداخت  بدلیل عدم  و  گرفته  قرار  بانک شهر  رهن  در  پور  میرزائی  یزدان  آقای  به 

میرسد:  بفروش  مزایده  طریق  از  بدهی 
و  مفروز  اصلی،  از ۲۴۳۲  فرعی  ثبتی ۱۲۱  پالک  مشخصات ششدانگ  و  حدود 
به  قم  دو  ثبت  اداره  در بخش ۰۲  واقع  اصلی مذکور،  از  فرعی  از ۲۶  مجزا شده 

مترمربع  ۸۸/۴ مساحت 
متن ملک شماره یکصد و بیست و یک فرعی از دو هزار و چهارصد و سی و دو اصلی 
مفروز و مجزی شده از شماره بیست و شش فرعی واقع در ناحیه بخش دو قم بخش 
۲ حوزه ثبتی اداره ثبت منطقه ۲ استان قم به مساحت )۸۸/۴( هشتاد و هشت 

متر و چهل دسیمتر مربع، توضیحات ملک به حدود:
ده  شماره  به  سانتیمتر  هشتاد  و  متر  هشت   )۸/۸۰( بطول  بدیوار  دیوار  شمااًل: 

و یک اصلی و چهارصد و سی  از دو هزار  فرعی 
پانزده  و  متر  یک   )۱/۱۵( بطول  دیواریست  و  درب  اول  قسمت  دو  در  شرقًا: 
سانتیمتر به شارع ۲ متری به عرض دو متر دوم دیوار بدیوار بطول )۸/۷۵( هشت 
متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به شماره بیست و شش فرعی از دو هزار و چهارصد 

و سی و دو اصلی
جنوبًا: دیوار بدیوار بطول )۸/۷۵( هشت متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به شماره 

بیست و پنج فرعی از دو هزار و چهارصد و سی و دو اصلی
غربًا: دیوار بدیوار بطول )۱۰/۰۵( ده متر و پنج سانتیمتر به شماره پانزده فرعی از 

دو هزار و چهارصد و سی و دو اصلی
مشخصات منضمات ملک:

شماره  رجب  فرزند  پور  میرزائی   / یزدان  مالکیت  مالکیت:  مشخصات 
ملی  شماره  دارای  قم  از  صادره   ۱۳۵۶/۰۴/۰۱ تولد  تاریخ   ۲۵۱۴۸ شناسنامه 
۰۳۸۱۳۸۹۵۹۶ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان 
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ تاریخ   ۲۲۷۱۰ مالکیت  مستند  شماره  با  ششدانگ  سهم:  متن 
مالکیت  سند  موضوع  قم،  استان  قم  شهر   ۵۴ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
الکترونیکی  دفتر  شماره  با   ۹۳ سال  ه  سری   ۰۴۹۲۲۱ چاپی  بشماره  اصلی 
O ۱۳۹۴۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۸۲۲ که در صفحه ۱۴۴ دفتر امالک جلد ۶۹۵ ذیل 
تاریخ   ۸۱۰۲۰ مالکیت  مستند  شماره  با  است.  گردیده  ثبت   ۱۲۱۳۷۶ شماره 
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱ شهر قم استان قم، موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی ۰۴۹۲۲۱ سری ه سال ۹۳ با شماره دفتر الکترونیکی 
O ۱۳۹۴۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۶۸۲۲ که در صفحه ۱۴۴ دفتر امالک جلد ۶۹۵ ذیل 

است.  گردیده  ثبت   ۱۲۱۳۷۶ شماره 
محدودیت:

دفترخانه   ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مورخ   ۸۱۰۲۰ شماره  رهنی  امالک:  دفتر  محدودیت 
اسناد رسمی شماره ۱ شهر قم استان قم که بنفع شرکت بانک شهر سهامی عام به 

مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۵ سال ثبت شده. 
حقوق ارتفاقی: ندارد - بیمه: ندارد

مشخصات فنی ملک مورد مزایده: ملک مورد بازدید مسکونی و شمالی ساز و با 
نمای سیمانی و اسکلت دیوار اجری است کف آن سرامیک فرش شده و دیوارهای 
آن همراه سقف سفیدکاری شده و دارای یک طبقه همکف و یک حیاط موزائیک 
سرویس  و  اشپزخانه  و  خواب  اتاق  و  مشترک  پذیرائی  و  هال  دارای  و  شده  فرش 
بهداشتی و حمام کاشی کاری شده و سرامیک فرش شده است مطابق رونوشت 
تصرف  در  بازدید  تاریخ  در  است  مترمربع   ۷۵ همکف  اعیانی  شده  ارائه  پایانکار 
تاریخ  از  ریال   ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ اجاره  و  ریال   ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ودیعه  با  مستاجر 

باشد. می   ۱۴۰۲/۴/۲ الی   ۱۴۰۱/۴/۱
ارزیابی و نظریه کارشناسی:

کارشناس رسمی دادگستری ارزش عرصه و اعیانی و انشعابات ملک را با توجه به 
کمیت و کیفیت بنا و دیگر عوامل موثر به شرح ذیل ارزیابی نموده است:

۱- عرصه طبق سند به مساحت ۸۸/۴۰ مترمربع از قرار مترمربعی ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال جمعا ۳/۰۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۲- طبقه همکف به مساحت ۷۵ مترمربع از قرار مترمربعی ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
جمعا ۲/۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- حیاط سازی و آب و برق و گاز جمعا ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کل ملک به مبلغ ۵/۴۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیارد و چهارصد و شصت و نه 

میلیون ریال( ارزیابی شده است. 
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز چهارشنبه 
واقع در خیابان ساحلی  اداره اجرای اسناد رسمی قم  مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در 
)لواسانی( نبش کوچه ۷ - طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک قم  - 

اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه ۵/۴۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج 
میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ با 
باشد. )حتی  واریز ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می  شناسه 
بستانکار پرونده 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 مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از 
تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق 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 خزانه واریز خواهد شد. و 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق 
بود. در ضمن بدهی  برنده مزایده خواهد  به عهده  ارزیابی  بر مبلغ  الحراج مازاد 
های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. و در  رقم قطعی آن معلوم شده 
صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار ، وفق ماده ۱۲۵ ائین نامه اجرای مفاد 
بستانکار  چنانچه  همچنین  و  بود  خواهد  خریدار  به  پرداخت  قابل  رسمی  اسناد 
برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر 
واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام 
خواهد شد. حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا 
تنظیم سند انتقال اجرائی منوط به مفاصاحساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم 
مراجع ذیصالح دیگر می باشد. در ضمن فیش شرکت در مزایده می بایست فقط 

توسط شخص شرکت کننده واریز شده باشد. )م الف ۱۵۹۱۲(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
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◄     رهبر انقالب اسالمی  در دیدار دانش آموزان 
به مناسبت سیزدهم آبان ماه، اقدامات و طراحی 
ترکیبی«  را یک »جنگ  اخیر  در حوادث  دشمن 
سایر  با  تمایزی  چه  ترکیبی  جنگ  خواندند.  
ادبیات  به  این مفهوم  ورود  دارد. سابقه  جنگ ها 

برمی گردد؟ زمانی  به چه  سیاسی 
جنگ ترکیبی، آمیخته یا هیبریدی همان طور 
امکانات  همه  از  ترکیبی  پیداست،  آن  نام  از  که 
برای  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی، 
هدف  مورد  کشورهای  و  دشمن  درآوردن  پا  از 
جنگ  و  سرد  جنگ  از  بعد  مسئله  این  است. 
را  هافمن  فرانک  و  شده  مرسوم  دوم،  جهانی 
روش های  می دانند.  ترکیبی  جنگ  پایه گذار 
به کار  دشمنان  سوی  از  جنگ  این  در  متنوعی 
برده می شود. انقالب های رنگی برای برهم زدن 
مد  آن چه  مطابق  آن  نتیجه  تغییر  و  انتخابات ها 
نامنظم،  نیروهای  از  نظر دشمن است، استفاده 
دیدیم  هم  کشور  درون  اخیر  حوادث  در  -که 
و  داشتند  مأموریت هایی  جامعه  در  افراد  برخی 
ناآرامی های  از  حمایت  کردند-  ایجاد  اغتشاش 
نیابتی،  جنگ های  دشمنان،  توسط  داخلی 
عملیات روانی، سوءاستفاده از دیپلماسی، جنگ 
تبلیغاتی و حمالت سایبری در فضای مجازی از 
آنها  به  می توان  که  هستند  روش ها  این  جمله 
توجه داشت. در حوادث اخیر کشور ما حمالت 
و  بود  پررنگ  بسیار  تبلیغاتی  جنگ  و  سایبری 
آن طور که گفته شد حتی از ربات ها هم استفاده 
کرده اند که یک ذهنیت سازی برای جامعه انجام 

دهند.
مدت هاست قدرت های غربی علیه کشورهایی 
جنگ  یک  هستند  چالش  دچار  آن ها  با  که 
و  اقتصادی  جنگ  انداخته اند.  راه  به  شناختی 

تهاجم  ابزارهای  از  دیگر  یکی  نیز  تحریم  وضع 
دشمنان به این کشورهاست. در برخی از کشورها 
و نظامی شان  ویژه  نیروهای  از  هم در زمان خود 
استفاده می کنند و حتی دیدیم که از داعش هم 
استفاده کردند. پس  اهدافشان  به  برای رسیدن 
این جنگی آمیخته از جنگ سیاسی، کالسیک، 
تروریست ها،  از  استفاده  سایبری،  نامنظم، 
و  داخلی  آشوب های  از  حمایت  و  دیپلماسی 
است.  بین المللی  دادگاه های  از  استفاده  حتی 
تشکیل جلسه غیررسمی شورای امنیت سازمان 
ملل از سوی آمریکا درباره حوادث اخیر در کشور 
ساختار  این  از  ابزاری  استفاده  از  نمونه ای  ما 

بود. جهت  همین  در  بین المللی 
بافت  برهم زدن  از کارهای دیگر دشمن  یکی 
نخبگان  مهاجرت  زمینه سازی  برای  اجتماعی 
فرهنگی  یورش  آن ها  دیگر  ابزار  است.  کشور 
آن ها  است.  مردم  اعتقادات  کردن  سست  برای 
به دنبال ایجاد باورهای جدید به جای اعتقادات 
را  جوان  نیروهای  بتوانند  تا  هستند  جامعه 

کنند. جذب  خودشان  به سمت 
   تشابه حوادث اخیر با فتنه 88 را در چه 

می دانید؟
رنگی  انقالب های  مصداق  بیشتر   ۸۸ فتنه    
بود. بعد از برگزاری انتخابات نتیجه آن را زیرسؤال 
بردند و در جریان انتخابات کلیدواژه تقلب تکرار 
می شد. با توجه به ذهنیت سازی که کرده بودند 
از  باالخره  می شد؛  خارج  از  که  حمایت هایی  و 
کاماًل  راهبرد  با  برپا شد.  فتنه  آن  و خارج  داخل 
انقالب در مسئله برمال کردن  دقیق رهبر معظم 
برای  مدارا  و  آن  ریشه های  و  فتنه  تبیین  فتنه، 
اینکه خود جامعه به نتیجه برسد که در معرض چه 
فتنه ای قرار گرفته است فتنه ۸۸ رفع شد. مسئله 

اخیر از فتنه ۸۸ بسیار پیچیده تر و گسترده تر بود 
که عنوان جنگ ترکیبی، هیبریدی یا آمیخته به 

آن اطالق شد.
و  سیاسی  تبعات  به جز  اخیر  حوادث     
کارکرد  چه  داشت،  کشور  برای  که  امنیتی 
اسالمی  جمهوری  دشمنان  برای  دیگری 
داشت؟ کشور به چه سمتی در حرکت بود که 
تالش  اخیر  آشوب های  این  طریق  از  دشمن 
سازد؟ کند  را  آن  و  مختل  را  حرکت  این  کرد 

اقتصادی،  تحریم های  که  شدند  متوجه  آنها   
خنثی  و  زده  دور  بود،  فلج کننده  آنها  به زعم  که 
از  استواری  با  مذاکرات  که  دیدند  شده اند. 
تقویت  باید  البته  -که  می رود  پیش  ایران  طرف 
هم شود- و چون آمریکایی ها بازی را بر هم زده 
نتیجه  به  مذاکرات  این  نمی خواستند  بودند، 
این  همچنین  ببیند.  آرامش  روی  ایران  و  برسد 
که  موفقیت هایی  از  بود  انتقامی  اغتشاشات 
است.  داشته  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
ما  منطقه  برای  زیادی  برنامه های  آمریکایی ها 
تغییر  را  نظام  سوریه  در  می خواستند  داشتند، 
و  کنند  قلع وقمع  را  لبنان  حزب الله  دهند، 
آوردند  وجود  به  افغانستان  و  عراق  در  مسائلی 
اما همه آن ها از سوی جمهوری اسالمی و محور 
لذا  شد.  مواجه  شکست  با  منطقه  در  مقاومت 
پیشرفت  و  ملی  ثبات، وحدت  از  مانع  آنکه  برای 
در کشور شوند دست به این اقدامات زدند. چون 
آنها  مقاصد  برای  پیشرفته  و  متحد  ایران  یک 

است. زیان بخش 
  در قضیه اخیر شاهد حجم وسیع هجمه 
از  به ویژه دروغ پردازی های متعدد  و  رسانه ای 
جریان  رسانه ای  و  تبلیغاتی  بنگاه های  سوی 
چه  رسانه ای  هجمه  این  بودیم.  دشمن 

چشم  در  را  حقایقی  چه  و  داشت  مختصاتی 
کرد؟ آشکار  بیرونی  منصف  ناظران 

که گفته شده  بود  آنقدر گسترده  این هجمه   
این  البته  کرده اند.  استفاده  هم  ربات ها  از 
حوادث  به  مختص  سایبری  یا  ترکیبی  جنگ 

است.  شده  شروع  قبل  مدتها  از  و  نیست  اخیر 
کرد  عمل  شکلی  به  مجازی  فضای  در  دشمن 
نوجوان  و  جوان  نسل  به ویژه  و  مردم  فریب  با  تا 
اعتقادات و باورهای آن ها را سست کند، فرهنگ 
بی بندوباری در آنها ایجاد کند، خشونت را به آنها 
تعلیم دهد و با انواع دروغ پردازی -که هر روز چند 
دروغ را به افکار عمومی ترزیق می کردند- تالش 
کار  که  دهند  نشان  شکلی  به  را  اوضاع  داشتند 
نظام تمام شده است. این فعالیت های رسانه ای 
با استفاده از فناوری های اطالعاتی، ارتباطاتی، 
اختیار  در  که  ابزارهایی  سایر  و  هوش مصنوعی 
در  که  اطالعاتی  اشراف  همین طور  و  دارند 

کشورهای مختلف به دست می آورند انجام شده 
کردند. استفاده  آن  از  که  بود  روشی  این  است. 

اندیشمندان  منصف،  ناظران  از  برخی  البته 
این  با مشاهده حجم  و دانشمندان خارجی هم 
هجمه اظهارات و موضع گیری های واقع بینانه ای 

شکلی  به  اوضاع  کلی  طور  به  اما  داشته اند، 
پیش رفت که شاهد بودیم رئیس جمهور آمریکا و 
حتی کشورهایی مانند آلمان هم به صورت علنی 
این  درباره  مداخله جویانه ای  اظهارات  آشکار  و 

داشتند. حوادث 
در  تأثیری  اخیر  اغتشاشات  و  حوادث    
اسالمی  جمهوری  نظام  و  مردم  کلی  حرکت 
برای  میتوان  را  راهکاری  چه  دارد؟  ایران 
جلوگیری از تکرار این اتفاقات در نظر گرفت؟
از  استفاده  با  که  بود  این  دشمن  هدف   
کنند  را مختل  نظام  کلی  ترکیبی، حرکت  جنگ 
به  ولی  برسد  نتیجه  به  حرکت  این  نگذارند  و 

لطف خدا و حضور به موقع مردم موفق نشدند. 
زیادی  درس های  تجربه  این  از  باید  هم  ما  البته 
بگیریم. بحث، درحقیقت آگاه کردن نسل جوان 
جامعه  صحنه  وارد  که  است  فرهیخته ای  نسل  و 
را  آنها  که  داشتند  و دشمنان تالش  ما می شوند 
چه از نظر عقیدتی و چه سبک زندگی و رفتاری 
از جمهوری اسالمی جدا کنند. ما باید این نقطه 

کنیم. برطرف  را  ضعف مان 
با  بیشتری  ارتباط  خانواده ها  باید  اینجا  در 
آنها رفاقت کرده  با  و  فرزاندان شان داشته باشند 
این  در  هم  آموزش وپرورش  کنند.  آگاه  را  آنها  و 
باشد.  داشته  بسیار مهمی  نقش  زمینه می تواند 
علیه  دشمنان  که  را  شناختی ای  جنگ  باید  ما 
جدی  کرده  اند،  آغاز  فرهیخته  و  جوان  نسل 
زمینه  این  در  که  ضعف هایی  بتوانیم  و  بگیریم 

کنیم. جبران  را  داشته ایم 
همچنین ما باید بتوانیم مسائل را در رسانه ها 
پیش بینی کنیم و با استفاده از ظرفیت رسانه های 

رسمی افکار عمومی را توجیه کنیم.
ترکیبی  و  شناختی  جنگ های  در  دشمنان 
ضعف ها  و  محیطی  شرایط  از  می کنند  تالش 
آمادگی  ما  وظیفه  و  بکنند  را  استفاده  حدأکثر 

است. تهاجم  این  دربرابر  حدأکثری 
با  مقابله  راهکارهای  مهم ترین  از  یکی 
جوانان  و  نوجوانان  در  امید  افزایش  دشمن، 
ما  نوجوان  و  جوان  بگذاریم  نباید  ما  است.  ما 
مؤثر،  آفرینی  نقش  با  باید  بلکه  شود،  ناامید 
داشته  مختلف  عرصه های  در  امیدآفرینی 
است  تبیین  جهاد  هم  کار  این  عنوان  باشیم. 
کرده اند  تاکید  آن  بر  اسالمی  انقالب  رهبر  که 
که  نسل جدید  ادبیات  و  گفتمان  با  تبیین  ولی 

► کرد.    برقرار  ارتباط  آنها  با  بتوان 
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