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درخت  تک  چوبی  صنایع  مدیرعامل      ◄
گفت: مبدع مجموعه ای هستیم که موفق شدیم 
در حوزه صنایع چوب با تکیه بر روش های علمی 
و نوین، تمام فرایندهای طراحی و تولید را انجام 
در شش حوزه تخصصی،  توانسته ایم  لذا  دهیم؛ 

کنیم. فراهم  را  چوب  حوزه  در  موجود  نیازهای 
بی ثباتی  دچار  شدیدا  که  شرایطی  در 
اقتصادی و انواع تحریم ها هستیم، تولید یکی از 
و حرکت در مسیر  بزرگ حل مشکالت  کلیدهای 
این  اهمیت  به  باتوجه  و  است  اقتصادی  ثبات 
شعارهای  در  تولید  که  است  سالی  چند  موضوع 

دارد. محوریت  سال 
موارد  برخی  به  توجه  تولید  حوزه  در  البته 
باعث بهینه سازی و افزایش بهره وری می شود که 
نیازسنجی، به روز بودن و تکیه بر علم و فناوری، 
آن ها  ازجمله  تجارب عملی،  از  استفاده  کنار  در 

می آید. شمار  به 
ادامه  در  و  شد  زاده  تبریز  در  پاشایی  محمد 
مسیر طلبگی به قم مهاجرت کرد و در این شهر 
هدف تازه ای را در حوزه تولید و اشتغال زایی در 
فعالیت هایش  وقفه  بی  تالش  با  تا  گرفت  پیش 
در  کند،  باز  جامعه  موجود  مشکالت  از  گرهی 
اقتصادی  فعال  و  کارآفرین  این  با  ادامه گفت وگو 

خواند. خواهیم  را  خالق  و  ذوق  خوش 
فعالیت شش خط تولید تخصصی

خود  فعالیت  حوزه  درباره  محمدپاشایی 
پیش  سال  هفت  حدود  از  کرد:  عنوان  اینگونه 
آغاز  چوب  صنعت  زمیه  در  را  اقتصادی  فعالیت 
کرده و این کوشش همواره در مسیر توسعه بوده 
زمینه های مختلف طراحی،  و در حال حاضر در 

مسکونی،  چوبی  دکوراسیون  اجرای  و  تولید 
محصوالت  حوزه  در  همچنین  و  تجاری  اداری، 
سرویس  داخلی،  درب  انواع  چوبی،  دکوراتیو 
خواب و محصوالت رنگ و ممبران فعالیت داریم.
ادامه  درخت  تک  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
تولید  خط  شش  دارای  درخت"  "تک  داد: 
تخصصی  حوزه  یک  در  کدام  هر  که  است  مجزا 
اولیه  مواد  نگهداری  انبار  و فضای  دارند  فعالیت 

تعبیه  جداگانه  بصورت  نیز  تولیدی  محصوالت  و 
شده است؛ البته در ابتدا تنوع و ظرفیت خطوط 

دادیم. توسعه  را  کار  رفته  رفته  و  بود  محدود 
خدمات  از  عمده ای  بخش  داد:  ادامه  وی 
و  است  کابینت  انواع  تولید  مختص  شرکت 
به روز  طرح های  با  اف  دی  ام  دکوری  محصوالت 
تولید  مشتری  دلخواه  و  سفارش  با  متناسب  و 
به  نیز  تولیدی  خطوط  از  دیگر  یکی  می کند، 
آن  در  و  یافته  اختصاص  خواب  سرویس  تولید 
می شود. تولید  کم جا  و  تاشو  تخت های  انواع 

پاشایی بیان کرد: سیسمونی چوبی و سرویس 
داخلی  درب های  نوجوان،  و  کودک  خواب 
و  چوبی  کتابخانه های  و  دکور  انواع  ساختمان، 
از  چوبی  آالچیق های  و  ساختمان  دکوراسیون 
دیگر محصوالت تولیدی ما است، هرچند تولیدات 
ما منحصر در این موارد نیست و محصوالت دست 
ساز چوبی مانند انواع ظروف پذیرایی، کوکسای، 
سینی، محصوالت روستیک و دکوراتیو و همچنین 
محصوالت منحصر به فرد با چوب طبیعی هم در 
این مجموعه تولید می شود که گزینه هایی مناسب 
برای استفاده در منزل، محل کار و همچنین هدیه 

هستند. یادگاری  و 
تولید صنایع چوب با تکیه بر دانش روز

وی با بیان اینکه چهار مهندس معمار و هفت 
درخت"  "تک  مجموعه  در  تحصیل کرده  طراح 
کرد:  خاطرنشان  هستند،  فعالیت  به  مشغول 
این واحد تولیدی برای ۳۶ نفر به طور مستقیم و 
۴۵ نفر به صورت غیرمستقیم در سطوح مختلف 

است. کرده  اشتغالزایی 
تاکید  درخت  تک  چوبی  صنایع  مدیرعامل 

این  ما  فرد  به  منحصر  ویژگی های  از  یکی  کرد: 
است که اولین مجموعه ای در استان هستیم که 
سفارشی  و  تخصصی  نرم افزارهای  از  استفاده  با 
و  می بریم  پیش  را  تولید  فرآیندهای  شده 
از  جزئی  نیز  قسطی  و  شرایطی  فروش  همچنین 

است. مجموعه  این  مزایای 
قدرت  که  موجود  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی 
کاهش  زیادی  حدود  تا  هموطنان  عموم  خرید 

حامی  تا  بوده  این  بر  سعی مان  است،  یافته 
مشتریان خود باشیم، خاطرنشان کرد: برای اینکه 
تک  محصوالت  از  استفاده  امکان  مختلف  اقشار 
درخت را داشته باشند، فروش با شرایط و اقساط 

گرفته ایم. کار  به  فروش  شبکه  در  را  دلخواه 
وی ادامه داد: عالوه بر اینکه افراد می توانند 
ببرند  بهره  ما  تولیدات  از  خود  منازل  برای 
پروژه های  در  انبوه سازان  با  همکاری  امکان 
نیز  اداری  و  تجاری  مسکونی،  ساختمان های 
مورد  و محصوالت  اینکه دکور  دارد، ضمن  وجود 
ساخته  تولیدی  مجموعه  این  در  هم  ادارات  نیاز 

د. می شو
شدن  جهانی  سمت  به  درخت  تک  برند 

می کند حرکت 
چوبی  صنایع  فعالیت  توسعه  به  اشاره  با  وی 
مجموعه  حاضر  حال  در  گفت:  درخت  تک 
به مساحت یک هزار  و  ما در شش سالن  تولیدی 
مشغول  تخصصی،  صورت  به  مربع  متر  پانصد  و 
فعالیت است و برای ۸۱ نفر به صورت مستقیم و 
توسعه  طرح  با  که  شده  اشتغالزایی  غیرمستقیم 
خواهد  افزایش  برابر  چهار  تا  سه  بین  میزان  این 

یافت.
ادامه  درخت  تک  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
توسعه  طرح  راستای  در  آینده  ماه  چند  در  داد: 
زمینه  این  و  می شویم  مستقر  صنعتی  شهرک  در 
آمار  و  کرده  تغییر  تولید  شیوه  تا  می شود  ایجاد 
و  تحقیق  واحد  یابد،  ارتقا  نیز  آن ها  کیفیت  و 
مجموعه  مشاوران  و  کارشناسی  تیم  توسعه، 
و  کمی  ارتقاء  برای  برنامه ریزی  حال  در  همواره 
روش های  با  فرآیندها  مدیریت  بهبود  و  کیفی 

هستند. سیستماتیک 
در  تبلیغاتی  تخصصی  فعالیت  به  توجه 

مجازی فضاهای 
وی تاکید کرد: یک بخش مهم تولید وابسته به 
نمایشگاه ها  لذا در کنار شرکت در  فروش است؛ 
متناسب  مجازی،  فضای  عمومی  کانال های  و 
مجازی  فضای  در  بسترسازی  به  روز  نیاز های  با 
به  توسعه  و  دهیم  افزایش  را  فروش  تا  داریم  نیاز 

یابد. تحقق  عملی  و  واقعی  صورت 
خدمات  تنوع  به  توجه  با  کرد:  بیان  پاشایی 
هر  برای  نیز  مجازی  فضای  در  ما،  محصوالت  و 
کرده ایم،  ایجاد  جداگانه  صفحه  و  فعالیت  بخش 
به  ورود  زمینه های  اینکه  راستای  در  همچنین 
ترجمه  پی  در  کنیم  فراهم  را  جهانی  بازارهای 
جهان  رایج  زبان  چند  به   www.takderakht.co

. هستیم
وی ادامه داد: ظرفیت بازارهای جهانی بسیار 
عظیم است و بویژه کشورهای همسایه مشتریان 
استقبال  ایرانی  تولیدات  از  و  هستند  خوبی 
می کنند، به همین دلیل به دنبال اخذ مجوزهای 
از  صادرات  زیرا  هستیم؛  صادرات  برای  الزم 
درخت  تک  توسعه  طرح   در  اصلی  مولفه های 

است.
بیان  درخت  تک  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
مختلف  کارویژه های  با  فروش  تیم  یک  کرد: 
درحال  و  داریم  اختیار  در  بازار  توسعه  برای 
طریق  از  بتوانیم  تا  هستیم  زیرساخت ها  توسعه 
ارتباط گیری با بازارهای فروش میزان تقاضا برای 

دهیم. افزایش  را  تولیداتمان 
پیگیری اخذ مجوز واردات مواد اولیه

شرکت  تبلیغاتی  های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
گفت: برای تصویربرداری از محصوالت، آتلیه ای 
تمامی  از  و  شده  دیده  تدارک  مجموعه  درون  در 
عکس برداری  مشتریان  سفارش های  و  تولیدات 
مجازی  صفحات  در  ویرایش  از  پس  و  شده 

می شود. بارگذاری  مربوطه 
پاشایی عنوان کرد: در راستای توسعه شرکت 
و کاهش هزینه تمام شد محصوالت، در پی اخذ 

صورت  به  تا  هستیم  اولیه  مواد  واردات  مجوز 
داخل  در  که  اولیه  مواد  از  بخش هایی  مستقیم 
تولید نمی شود را توسط مجموعه خود وارد کنیم.
تولید  ضرر  به  سیاست گذاری ها  برخی 

ست ا
وی با اشاره به محدودیت های موجود در حوزه 
تولید گفت: ظرفیت تولید کم نیست؛ اما به دلیل 
ثباتی  و عدم بی  تورم  اقتصادی جامعه،  وضعیت 

کاهش  خریدشان  امکان  مشتریان  قیمت ها، 
به  نیز مجبور  ما  و در چنین شرایطی  یافته است 
تا ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی خود  با ۳۰  فعالیت 
فاجعه  تولیدکننده  یک  برای  امر  این  که  هستیم 

است. بزرگی 
ادامه  درخت  تک  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
زیرساخت های  توسعه  بازار،  وضعیت  داد: 
اقتصادی و قدرت خرید روند نزولی داشته و نوع 

است. تولید  ضرر  به  نیز  سیاست گذاری ها 
مالیات  از  عمده ای  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
داخلی  محصوالت  تولید  زیربنایی  امور  به  باید 
بر  رهبری  تاکید  کرد:  عنوان  یابد،  اختصاص 
داخلی  مشابه  که  کاالهایی  واردات  ممنوعیت 
محصوالت  فروش  برای  مناسبی  زمینه  دارند 
است، فراهم کردن زمینه تولید داخلی و رسیدن 
به فضای رقابتی و در نتیجه ارتقای کمی، کیفی 
و  است  حکومت  رسالت های  از  تولیدات  تنوع  و 

باشد. داشته  درنظر  تمهیداتی  آن  برای  باید 
و  تولید  به  چه  را  طلبه  می گفتند  برخی 

ینی فر آ ر کا
با  رهبری  کرد:  اضافه  اقتصادی  فعال  این 
حوزه  است  اکبر  جهاد  اشتغالزایی  اینکه  بیان 
رسالت ما را مشخص کرده اند؛ از این رو علی رغم 
محدودیت های موجود قاطعانه به این حوزه ورود 

کردم. پیدا 
آذربایجان  در  خانواده ام  داد:  ادامه  پاشایی 
در  اما  دارند  تولیدی  فعالیت  پیشینه  شرقی 
شهر قم، در ابتدای راه یک طلبه بودم و با نقطه 
تمسخر  برخی  شدم،  مواجه  متفاوتی  نظرات 
به  چه  را  طلبه  و  روحانی  یک  می گفتند  و  کرده 

بلکه  کردند  استقبال  تنها  نه  نیز  برخی  تولید، 
گذاشتند  هم  آبرو  ما  کار  توسعه  از  حمایت  برای 

دادند. مشاوره  و  راهنمایی  و 
مشکالت  دیگر  از  را  نقدینگی  کمبود  وی 
تولیدکنندگان دانست و عنوان کرد: اهالی تولید 
زیادی  منابع  که  نیستند  سرمایه دار  یا  و  دالل 
از این رو نقدینگی کافی ازجمله  داشته باشند و 

است. ما  دغدغه های 

تصمیم  جز  انتظاری  مسئولین  از 
نداریم کارشناسی 

گفت:  درخت  تک  چوبی  صنایع  مدیرعامل 
هیچ انتظاری از مسئولین نداریم؛ به این معنا که 
انتظار نداریم کار خاصی برای ما انجام دهند اما 
باید علم و تخصص تولید را داشته و زیرساخت ها 

تامین کنند. را 
وی ادامه داد: مسئولین باید کارشناسی شده 
هموارتر  را  تولید  مسیر  که  کنند  وضع  ضوابطی 
پا  و  که دست  کنند  ایجاد  اینکه شرایطی  نه  کند 
باشد، درواقع مسئولین  تولید  توسعه  مانع  و  گیر 

زایی کنند. به جای مانع زدایی، مانع  نباید 
برخی مسئولین هنوز تورم را باور نکرده اند

هر  برای  ضوابط  داریم  نیاز  افزود:  وی 
یک  گاهی  و  باشد  آن  شرایط  با  مطابق  صنف 
و  نیست  پاسخگو  همه  برای  کلی  دستورالعمل 
گاهی برخی ضوابط، مشتری ها را از ما می گیرد، 
که  است  گونه ای  به  عملکردها  موارد  برخی  در 
برابر  ده  تا  تورم  نکرده اند  باور  مسئولین  گویی 
افزایش یافته و امکان پرداخت اقساط شش ماهه 

ندارد. وجود 
هم  موارد  برخی  در  کرد:  عنوان  پاشایی 
اجرا  درستی  به  اما  است  درست  مصوبات 
تولیدکننده  موجود  شرایط  با  و  نمی شود 
نمی تواند خود را با نرخ تورم تطبیق دهد و زمینه 
چوب  صنعت  در  و  می شود  فراهم  شدنش  نابود 
فعالیت  شدند  مجبور  که  داشتیم  همکارانی 

کنند. متوقف  خودرا 
مدیرعامل صنایع چوبی تک درخت یادآور شد: 
صنعتی  شهرک  در  درخت  تک  تولیدی  کارخانه 

واقع  فاز دو، کوچه 19  االئمه علیه السالم،  ثامن 
مراجعه  با  و همکاران می توانند  و مشتریان  شده 
شهید  بلوار  در  واقع  شرکت  مرکزی  نمایشگاه  به 
و   02537209444 شماره  با  تماس  یا  کبیری 
همچنین دفتر خدمات تخصصی کابینت واقع در 
شماره  با  چوب  صنایع  خدمات  تخصصی  سایت 
برقرار  ارتباط  مجموعه  این  با   02537212656

کنند.   ►

مدیرعامل صنایع چوبی تک درخت:

برند تک درخت به سمت جهانی شدن حرکت می کند 
برای اولین بار با رویکرد علمی و تخصصی پا به عرصه تولید محصوالت چوبی گذاشتیم

فعاالن دانشجویی قم پاسخ دادند:

   فضای گفتگوی آزاد در دانشگاه از ورود 
التهاب به جامعه جلوگیری می کند؟                                                        
صفحه 2

یادداشت - وحید حاج سعیدی   

مدرسـه سـازی یـا 
مدرسه بازی؟                                                 
صفحه 3

نشست رئیس بنیاد شهید با دانشجویان دانشگاه آزاد  قم با چاشنی "بی اخالقی و توهین"   

فحاشی به نام آزادی در شان دانشجو 
نیست!                                                 
صفحه 3

توسط اطالعات سپاه استان؛

سرشبکه های مخل امنیت در قم 
دستگیر شدند                                            
صفحه 2

گزیـده خبـرها
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

انتقاد معاون پژوهش دانشگاه قم؛
سهم ناچیز استان قم در 

قراردادهای صنعت و دانشگاه 

سال  در  اینکه  به  اشاره  با  قم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
کشور  در  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  قرارداد   ۸۷۱۰ مجموع  از   ۱۴۰۰
این  از  قم  سهم  گفت:  است،  قم  استان  به  مربوط  قرارداد   ۷۹ تنها 

است. درصد  دهم   ۹ تنها  قراردادها 
قم  دانشگاه  پژوهشی  معاون  فراهانی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مدیران  و  قم  استان  دانشگاه های  روسای  اندیشی  هم  درنشست 
خصوص  در  قم  استاندار  با  صنایع  صاحبان  و  اجرایی  دستگاه های 
قرارداد   ۷۹ حدود   ۱۴۰۰ سال  در  گفت:  دانشگاه  و  صنعت  رابطه 
این  که  است  شده  منعقد  قم  استان  در  دانشگاه  با  صنعت  ارتباط 
آمار در کل کشور ۸۷۱۰ قرارداد بوده است که بر این اساس سهم قم 

است. درصد  دهم   ۹ حدود 
تومان  میلیارد   ۶۳۰۰ قم  استان  در  قراردادها  این  مبلغ  افزود:  وی 
بر  که  است  تومان  میلیارد  هزار   ۳ حدود  نیز  کشور  سطح  در  و  است 

است. کشور  در  درصد  دهم   ۲ حدود  استان  سهم  اساس  این 
سوال  این  به  باید  کرد:  تصریح  فراهانی  والمسلمین  االسالم  حجت 
پاسخ دهیم که چرا سهم استان قم آنقدر در سطح کشور ناچیز است 
و آن هم دالیلی دارد از جمله اینکه صنعت، دانشگاه را قبول ندارد و 

را آماده حضور در صنعت از طرفی هم دانشگاه خود 
است. نکرده 

برای  نیز  تهران  به  نزدیکی  کرد:  اضافه  قم  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
از  اینکه  جای  به  صنایع  و  نهادها  که  گونه ای  به  است  شده  آفت  قم 
علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  سراغ  به  کنند  استفاده  قم  ظرفیت های 
صنعت  برای  دانشگاه ها  فضای  که  صورتی  در  روند  می  تهران 
مهیاست از جمله در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، البته باید 

شود. تقویت  صنعت  با  دانشجو  و  استاد  رابطه  کرد  کاری 
نیز  حوزه  ظرفیت  از  دانشگاه ها  ظرفیت  بر  عالوه  قم  در  افزود:  وی 
باید استفاده شود زیرا حوزه در علوم انسانی و اسالمی ظرفیت بسیار 

دارد. باالیی 

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم:
ورود دانش بنیان ها به 

عرصه های اقتصادی نتایج 
مطلوبی به همراه دارد

دانش  گفت:  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  مدیرکل 
مقاالت  در  و  کرده  ورود  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  بنیان ها 
اگر  که  هستیم  شاهد  را  بخشی  اثر  نتایج  کرده اند  کار  که  پژوهشی 
از  ما  اقتصاد  شود،  افراد  این  از  بیش تری  حمایت  های  و  پیگیری ها 

شد. خواهد  خارج  سنتی  حالت 
اقتصادی استانداری قم  امور  عباس شیرمحمدی مدیرکل هماهنگی 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان 
قم که به مناسبت هفته پژوهش در محل نمایشگاه های دائمی استان 
اظهار کرد: دستاوردهایی  ایسنا،  با  و در گفت وگو  برپا شده است  قم 

که در این نمایشگاه ارائه شدند بسیار عالی بودند.
ورود  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  بنیان ها  دانش  داد:  ادامه  وی 
کرده و در مقاالت پژوهشی که کار کرده اند نتایج اثر بخشی را شاهد 
افراد شود،  این  از  بیش تری  و حمایت های  پیگیری ها  اگر  هستیم که 

از حالت سنتی خارج خواهد شد. ما  اقتصاد 
در  اینکه  بیان  با  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  مدیرکل 
وضعیت  به  نسبت  می توانند  پژوهشگران  نمایشگاه ها  این گونه 
با  جات  کارخانه  از  بسیاری  کرد:  مطرح  کنند،  پیدا  اطالع  یکدیگر 
باید کمک کنیم  بیگانه هستند که  و علم  پژوهش  و مقوله  بدنه علمی 

شود. برطرف  مشکل  این 
بسیاری  زحمات  دانشگاهی  جهاد  مجموعه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ناباروری  بحث  مثال  طور  به  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  کشیده 
دارد. زیادی  بسیار  حرف های  که  است  استان  موفق  مباحث  از  یکی 

معاون استاندار قم مطرح کرد:
در جنگ افکار باید خودمان را 

به روز کنیم

متأسفانه  گفت:  قم  استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
این  و  گرفته اند  قرار  ما  مقابل  در  دنیا  تمام  که  نکرده ایم  باور  هنوز 

هستند. نرم  جنگ  فکر  اتاق  فرهنگی  جلسات 
در  که  استان  اجتماعی  امور  کارگروه  جلسه  در  حاجی زاده  احمد 
سالن جلسات امام جواد)ع( استانداری قم برگزار شد، ضمن تسلیت 
ایام فاطمیه)س(، اظهار کرد: امیدواریم جامعه بانوان در مسیر سیره 

کنند. حرکت  زهرا)س(  حضرت  فرهنگی 
این  گفت:  و  کرد  یاد  شهدا  کنگره  نهایی  اجالسیه  برگزاری  از  وی 
هم  مناسبی  نتایج  و  خورد  رقم  قم  در  که  بود  بزرگی  اتفاق  اجالسیه 

است. داشته  همراه 
اینکه  بیان  با  قم  استانداری  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
کرد:  مطرح  است،  تبدیل شده  نرم  جنگ  به  دیروز  سخت  جنگ 
قرار گرفته اند  ما  مقابل  دنیا در  تمام  نکرده ایم که  باور  متأسفانه هنوز 

هستند. نرم  جنگ  فکر  اتاق  فرهنگی  جلسات  این  و 
با  قرارداریم  جنگی  شرایط  در  که  باورکنیم  اگر  داد:  ادامه  وی 

زد. خواهیم  رقم  را  خوبی  اتفاقات  هم افزایی  و  هم پوشانی 
به روز  را  خودمان  باید  افکار  جنگ  در  اینکه  به  اشاره  با  حاجی زاده 
مشخص  آمارها  در  ما  اقدامات  و  عملکرد  گزارش  کرد:  عنوان  کنیم، 
نخواهد شد، بلکه آن چیزی که در کف جامعه رقم می خورد، گزارش 

است. ما  عملکرد 
کنیم،  استفاده  نیز  تشکل ها  ظرفیت  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
فضای  و  حجاب  و  عفاف  خانواده،  جوان،  موضوع  کرد:  خاطرنشان 
کمیسیون  کار  دستور  در  که  هستند  مهمی  موضوعات  مجازی 

دارد. قرار  فرهنگی 

توسط اطالعات سپاه استان؛
سرشبکه های مخل امنیت در قم 

دستگیر شدند

اخالل  محرک  های  سرشبکه  از  تعدادی  قم  سپاه  اطالعات  اعالم  با 
شدند. بازداشت  قم  در  ملی  امنیت 

کرد:  اعالم  ای  بیانیه  در  قم  ابیطالب  ابن  علی  سپاه  عمومی  روابط 
اطالعات  سازمان  در  زمان  امام  گمنام  سربازان  اطالعاتی  بااقدامات 
که  مجازی  فضای  در  فعال  اصلی  های  سرشبکه  از  تعدادی  قم  سپاه 
انجام اقدامات مخل امنیت در استان داشتند  نقش هدایتگری برای 

شدند. دستگیر 
اغتشاشات  طی  در  شبکه  این  اعضای  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
و  اغتشاشات  به  دعوت  حوزه  در  ای  گسترده  های  فعالیت  اخیر 
تشویق به همکاری به شعارنویسی توزبع تراکت و توهین به روحانیت 

داشتند. عمومی  امنیت  مخل  اقدامات  وسایر 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم مطرح کرد:
ساماندهی واحدهای صنفی 
بدون پروانه یک اولویت است

ساماندهی  از  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ذیربط  دستگاه های  اولویت  عنوان  به  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای 

کرد. یاد 
قم  استان  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه  هشتمین  در  امیدیان  محسن 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت  جلسات  سالن  در  که 
موضوع  ندارند  پروانه  که  صنفی  واحدهای  ساماندهی  و  شناسایی 
های  دستگاه  کار  دستور  در  اولویت  عنوان  به  باید  که  است  مهمی 

گیرد. قرار  ذیربط 
به  آن  نتیجه  و  این موضوع هرچه سریع تر ساماندهی  ادامه داد:  وی 

شود. اعالم  قم  استانداری  اقتصادی  معاونت  دفتر 
خاطرنشان  پایان  در  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
برگزاری  نیازمند  نانوایی ها،  در  آن  پخت  و  آرد  قاچاق  حوزه  در  کرد: 
به  نسبت  و  طراحی  را  دقیقی  مدل  تا  هستیم  تخصصی  جلسات 

کنیم. اقدام  آن  اجرای 

خبـرخبـر

جنابان:  ابراهیم  محمد  سید       ◄
بسیج  روشن  احمدی  شهید  دبیرقرارگاه 
جایگاه  پیرامون  قم،  استان  دانشجویی 
ایرنا  با  گفتگو  در  دانشجویی،  تشکل های 
ساختن  دغدغه مند  دنبال  به  ما  کرد:  تصریح 
سری  یک  متاسفانه  هستیم،  دانشجویان 
مسائل  به  نسبت  دانشجویی  جریان های  از 
و  دارند  گذرا  نگاه  یک  آن  مشکالت  و  کشور 
و  می کنند  عبور  راحتی  به  مشکالت  کنار  از 

ندارند. دغدعه ای 
اولویت  افزود:  آبادی  محمود  محسن 
این  روشن  احمدی  شهید  قرارگاه  در  ما  دیگر 
ببخشیم،  عمق  دانشجویان  نگاه  به  که  است 
نسبت  عادی  مردم  با  دانشجو  یک  نگاه  باید 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،   مسائل  به 
به  را  مسائل  و  باشد  متفاوت  جامعه  اقتصادی 

دهند. قرار  توجه  مورد  ریشه ای  صورت 
استان  یک  در  است  ممکن  داد:  ادامه  وی 
باشد  داشته  وجود  مشکل  صد  کشور  یک  یا  و 
اما  نباشد،   اختیار  در  آن ها  همه  حل  توان  و 
مشکالت  این  ریشه  محور  مساله  و  عمیق  نگاه 
شدن  حل  موجب  آن  رفع  با  و  می کند  پیدا  را 

می شود. مشکالت  سایر 
این است که  بنده  بیان داشت: دیدگاه  وی 
دغدغه  کشور  مسائل  به  نسبت  باید  دانشجو 
برای رفع مشکالت  توان  باشد و در حد  داشته 
کشور  آینده  مدیران  دانشجویان،   کند،  تالش 
استفاده  دانشجویی  فرصت  از  باید  و  هستند 
به  کارشناسی  و  دغدغه مند  نگاه  با  و  کرده 
بر  مسئولیتی  که  زمانی  تا  کنند  نگاه  مسائل 
نظام  یک  براساس  شد  گذاشته  آنان  عهده 

نمایند. دنبال  را  مشکالت  حل  فکری،  
دیگر  طرف  از  گفت:  آبادی  محمود 
شوند  حاضر  دانشگاه ها  در  باید  نیز  مسئوالن 
دانشجویان  با  را  کشور  و  استانی  مسائل  و 
تا  می کند  کمک  کار  این  کنند،  مطرح 
دانشگاه ها  در  علمی  پژوهش های  و  تحقیقات 
انجام  و مشکالت مطرح شده،   به مسائل  ناظر 
کار  این  همچنین  باشد؛  کاربردی  و  پذیرد 
مدیران  عنوان  به  دانشجویان  تا  می کند  کمک 
با مسائل و مشکالت پیش رو آشنا باشند  آینده 

باشند. داشته  برنامه  آن  حل  برای  و 
وی تاکید کرد: ما باید دانشجویان را نسبت 
دانشجو  تا  کنیم  دغدغه مند  کشور  مسائل  به 
کشور  مسائل  به  نسبت  که  باشد  متوجه 
به  نسبت  را  دانشجویان  اگر  است،   مسئول 
در  کنیم،   پذیر  مسئولیت  مشکالت  و  مسائل 
آینده ای روشن حرکت کرده ایم،   مسیر ساخت 
نسبت  که  هستیم  دانشجویانی  شاهد  ما  وقتی 
ندارند،  دغدغه ای  هیچ  کشور  مسائل  به 
آن ها  ورود  با  تا  انتظار داشته باشیم  نمی توانیم 
حل  کشور  مسائل  اجرایی  دستگاه های  به 

. د شو
دانشجویی  جریان های  اگر  داد:  ادامه  وی 
مدیریت ها  سوء  و  مشکالت  و  مسائل  برابر  در 
نداشته  دغدغه ای  هیچ  و  کنند  سکونت 
هستند،  سهیم  زمینه  این  در  نیز  آن ها   باشند، 
دغدغه مند  در  دانشجویی  تشکل های  بنابراین 
برعهده  کلیدی  نقش  دانشجویان  ساختن 

دارند.
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  سیاسی  مسئول 
حاضر  حال  در  بنده  نظر  به  گفت:  قم  آزاد 
را  خود  نظرات  می توانند  دانشجویان  تمامی 
بیان کنند و فکر هم نکنم دانشگاهی باشد که 
باشد،  نداشته  اجازه ای  چنین  آن  در  دانشجو 
فضای  بخواهد  فردی  اگر  قوانین  طبق  البته 
می شود  برخورد  آن  با  کند  ملتهب  را  دانشگاه 

کدام  عضو  دانشجو  این  که  نمی کند  هم  فرقی 
است. دانشجویی  تشکل  و  جریان 

در  شده  ایجاد  فضای  داشت:  بیان  وی 
تقویت  برای  را  شرایط  بهترین  دانشگاه ها 
کرده است،  فراهم  دانشجویی  کنش گری 
آماده  و  میدان  وسط  آمده  دانشجو  اکنون 
محافظه  دیدگاه  آن  اما  نظرماست،  شنیدن 
دارند  دانشگاه ها  مسئوالن  از  برخی  که  کارانه 
سیاسی  صحبت  و  باشد  عادی  شرایط  اگر  که 
در دانشگاه نشود آن شرایط گل و بلبل است، 
جهاد  تحقق  زمان  نیست،   صحیحی  نگاه 
از  باید  حاضر  حال  در  است،   االن  تبیین 

کرد. دفاع  آرمان ها 
این  در  شرایط  متاسفانه  اما  داد:  ادامه  وی 
از  برخی  در  حداقل  و  نیست  آل  ایده   زمنیه 
آزاد  کرسی های  برگزاری  اجازه  دانشگاه ها 

نمی شود. داده  مختلف  دالیل  به  اندیشی 
فعالیت   گفت:   دانشجویی  فعال  این 
نیست،  مطلوب  قم  در  دانشجویی  تشکل های 
که  دغدغه مندی  دانشجویان  تعداد  امروز 
بسیار  باشند  استان  و  کشور  مسائل  پیگیر 
می دهد  نشان  موضوع  این  است،  اندک 
ساختن  همراه  در  دانشجویی  تشکل های 
دغدغه  ایجاد  و  خود  برنامه های  با  دانشجویان 
در دل آن ها نسبت به مسائل پیش روی استان 
از  رابطه  همین  در  و  نبوده اند  موفق  کشور  و 

. ندارند  خوبی  وضعیت  من  نظر 
نشان  ساده  بررسی  یک  داشت:  بیان  وی 
اقشاری  جمله  از  دانشجویان  که  می دهد 
با  را  دیدار  بیشترین  سال  طول  در  که  هستند 
جایگاه  مساله  این  و  دارند  انقالب  معظم  رهبر 
برجسته  را  کشور  در  دانشجویی  جریان های 

می سازد.
جریان های  که  این  به  اشاره  با  وی 
مسئوالن  و  مردم  اتصال  حلقه  دانشجویی 
کمک  برای  دانشجویان  داد:  ادامه  هستند،  
دیگر  طرف  از  و  دارند  شوق  و  شور  کشور  به 
ذی نفع  امکانات  از  بسیاری  از  برخورداری  در 
واقعه  مسائل  به  نسبت  بنابراین  نیستند،  نیز 
از  خیلی  در  اگر  و  می کنند  عمل  بینانه 
همین  حاصل  رسیدیم  پیشرفت  به  زمینه ها 

بوده است. دانشجویی  روحیه  و  تالش 
از  دانشگاه ها  در  سیاسی  باز  فضای 
می کند جلوگیری  جامعه  در  التهاب  ایجاد 
یکی از دانشجویان دانشگاه های استان نیز 
خصوص  در  دانشجو  روز  آذر   ۱۶ مناسبت  به 
در  تشکل ها  فعالیت  و  سیاسی  باز  فضای  لزوم 
دانشجو  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  دانشگاه ها 
بزند  دانشگاه  در  را  خود  حرف  نتواند  اگر 
موجب  که  می زند  بیرون  در  را  حرف  همان 

می شود. جامعه  فضای  ریختن  به هم 
اندیشه  افزود:  فرد  حسینی  علی  سید 
و زمانی که  باید در دانشگاه پخته شود  ناپخته 
پیدا  بیرون دانشگاه درز  به  ناپخته  اندیشه  این 

می کند. فراهم  را  نارضایتی  بستر  کند، 
دانشگاه ها  درون  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
شود  فراهم  دانشجویان  گفت وگوی  برای  فضا 
نشویم. مواجه  شرایط  این  با  می رسد  نظر  به 

مناسب  فضای  وجود  با  داشت:  بیان  وی 
از  بسیاری  در  سیاسی  گفت وگوهای  برای 
دانشگاه ها  از  برخی  در  اما  قم،   دانشگاه های 
بابت  این  از  و  نیست  فراهم  امکان  این 

می شوند. متضرر  واقعا  دانشجویان 
دانشجویی  تشکل های  گفت:  حسینی 
و  هستند  معنوی  حمایت  نیازمند  بیشتر 
و  ندارند  جایی  به  مالی  وابستگی  معموال 
که  هم  اندک  بودجه های  با  را  خود  برنامه های 

می کنند. برگزار  شده 
است  این  دانشجو  خصلت  کرد:  تاکید  وی 
هدف  به  رسیدن  برای  ظرفیتی  هر  از  که 
این  و  می شود  میدان  وارد  و  می کند  استفاده 
از  دانشجویی  تشکل های  شده  باعث  ویژگی 
گروه های  تاثیرگذارترین  و  مهمترین  جمله 

باشند. اجتماعی 
فعالیت  فضای  کلی  طور  به  داد:  ادامه  وی 
است،  خوب  قم  در  دانشجویی  تشکل های 
خوبی  دید  مسئوالن  و  ارگان ها  از  برخی  اما 
جا  طور  این  و  ندارند  مطالبه گری ها  به 
وصل  جا  فالن  به  تشکل  فالن  که  انداخته اند 
نباشد  طور  این  می رسد  نظر  به  البته  است،  
خود  نظر  مورد  مطالب  آزادانه  تشکل ها  و 
پیگیری  دنبال  به  بیشتر  و  می کنند  بیان  را 
مختلف  عرصه های  در  مردم  دغدغه های  حل 

. هستند
این دانشجو با تاکید بر این که در قم شاهد 
گفت:   نبوده ایم،  تشکل ها  برای  بسته  فضای 
برای  خوبی  قم فضای  استان  دانشگاه های  در 
شده است  مهیا  دانشجویی  تشکل های  فعالیت 
و  ملی  مسئوالن  مختلف  مواقع  در  تشکل ها  و 

داشته اند. وا  پاسخ گویی  به  را  استانی 
و  عملکرد  تشکل ها  که  این  به  اشاره  با  وی 
حاضر  حال  در  افزود:  دارند،   خوبی  رسالت 
به  قم  در  متعددی  دانشجویی  تشکل های 
به  جامعه  در  که  می کنند  کار  مستقل  صورت 

می شود. نگاه  خوبی  دید  با  آن ها 
تعطیلی های  وجود  با  حتی  داد:  ادامه  وی 
ارتباط  شدن  کمرنگ  و  کرونا  از  ناشی 
دانشجویان  دیگر  با  جدیدالورود  دانشجویان 
تشکل ها  این  دانشجویی،  تشکل های  بستر  در 
همکاری  با  و  ادامه  خود  فعالیت های  به 
انجام  را  ارزشمندی  کارهای  استان  مسئوالن 

دادند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حسینی 
تحصیل  جانبی  هزینه های  افزایش  به  اشاره  با 
تغذیه  و  در بخش شهریه،  خوابگاه  به خصوص 
دغدغه های  جمله  از  معیشت  تامین  گفت: 
دانشجو  معیشت  اگر  است،   دانشجویان  مهم 
به  را  خود  تحصیل  دوران  دانشجو  شود  تامین 

می کند. طی  بهتری  شکل 
آزاد،  )دولتی،  دانشگاه   ۳۱ دارای  قم 
دانشجو   ۱۲۸ و  هزار   ۶۶ و  فنی(  غیرانتفاعی، 
نفر   ۵۴۷ و  هزار   ۳۳ میان  این  در  است، 
 ۵۸۱ و  هزار   ۳۲ و  پسران  را  دانشجویان  از 
همچنین  می دهند؛  تشکیل  دختران  را  نفر 
را  قم  دانشگاه های  ظرفیت  درصد   ۷۰ حدود 
دانشجویان  را  درصد   ۳۰ و  بومی  دانشجویان 

دادند. اختصاص  خود  به  غیربومی 
در دانشگاه های استان بیش از ۲۰۰ تشکل 
 ۱۶۰ فرهنگی، علمی و پژوهشی وجود دارد و 
قم  دانشگاه های  در  فرهنگی  و  علمی  نشریه 
هزار  سه  حدود  ساالنه  تدوین  می شود؛  چاپ 
استان  دانشگاه های  در  نامه  پایان   ۵۰۰ و 
موضوعات  شدن  کاربردی  در  زیادی  تاثیر  که 
بین  سازنده  تعامل  همچنین  و  تحقیقات 
ظرفیت های  دیگر  از  دارد  صنعت  و  دانشگاه 

است. بخش  این  در  قم  استان 
انقالب  از  پیش  مبارزه های  در  دانشجویان 
فریادهای  با  آنان  داشته اند؛  فعالی  نقش 
خود،  مستمر  فعالیت های  و  عدالت خواهانه 
پهلوی  رژیم  سیاست های  با  آشکاری  مخالفت 
پی  در  خورشیدی   ۱۳۳۲ آذر   ۱۶ در  داشتند. 
تهران  دانشگاه  به  نظامی  نیروهای  یورش 
روز  این  و  رسیدند  شهادت  به  آنها  از  َتن  چند 
 ► شد.    نامگذاری  دانشجو  روز  عنوان  به 

فعاالن دانشجویی قم پاسخ دادند:

فضای گفتگوی آزاد در دانشگاه از ورود التهاب 
به جامعه جلوگیری می کند؟

به مسائل جامعه،  نسبت  دانشجویان  که دغدغه مندی  این  به  اشاره  با  قم  در  دانشجویی  تشکل های  فعاالن  از  برخی 
به جامعه  التهاب  از ورود  تاکید کردند: فضای گفت وگوی آزاد در دانشگاه  برای حل مشکالت کشور است،  ظرفیتی بزرگ 

آورند. فراهم  دانشگاه ها  در  به خوبی  را  امکان  این  دانشجویی می توانند  تشکل های  و  جلوگیری می کند 
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رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون       ◄
مناسبت  به  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
جمع  در  دانشجو  روز  بزرگداشت 
قم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
دانشجویان  سؤاالت  به  و  یافت  حضور 

گفت. پاسخ 
سیدامیرحسین  تسنیم،  گزارش  به 
دانشجویان  جمع  در  هاشمی  قاضی زاده 
قم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
را  دانشجویان  از  نفر   13 دیدگاه های 
آنان  دغدغه های  و  سؤاالت  به  و  شنید 

داد. پاسخ 
مسائل  جوانان،  ازدواج  تورم، 
مرتبط  سیاسی  مسائل  و  دانشجویی 
پاسخگویی  ضرورت  اغتشاشات،  با 
بین  در  آنان  حضور  و  کشور  مسئوالن 
که  بود  مسائلی  از  دانشجویان  و  مردم 
کردند. مطرح  جلسه  این  در  دانشجویان 

است  جامعه  مؤذن  دانشجو 
مراسم  این  در  جمهور  رئیس  معاون 
بهشتی  شهید  از  جمله ای  به  اشاره  با 
جامعه  مؤذن  »دانشجو  اینکه  مورد  در 
است  توحید  پیام  اذان  گفت:  است«، 
به کجا می رویم؟  و  آمدیم  از کجا  ما  اینکه 
نبوت،  توحید،  پیام  که  است  کسی  مؤذن 
عدالت خواهی  و  آخرت خواهی  امامت، 
پیام  نه  می کند  منتقل  جامعه  به  را 
جامعه  به  را  دشمنان  و  مادی گرایی 
در  است  مطرح  انتقاداتی  دهد.  انتقال 
و  گرفته  صورت  علمی  اقدامات  مورد 
ما  که  کشور  در  فناوری  و  علم  نیازهای 
در  که  هرچند  نرسیده ایم.  نقطه  آن  به 
کشور  در  دانش  محدودی  حوزه های 
به همه حوزه ها نیست و  اما مربوط  داریم 
تکنسین  و  انسانی  نیروی  تربیت  ما  نقش 
تولید  دانشگاه نسل چهارم  اینکه  تا  است 

. کنیم
بین  گفت وگو  اینکه  یعنی  آزادی 

بگیرد شکل  افراد 
به  واکنش  در  جمهور  رئیس  معاون 
دانشجویان  از  معدودی  تعداد  شعارهای 
من  گفت:  دانشجویان،  دیگر  به  خطاب 

و  دانشگاهی  محیط  در  هستم  تعجب  در 
علمی جمعی از دانشجویان به جمعی که 
باور دارند توهین می کنند.  اختالف نظر و 
به  اما  می دهید  »آزادی«  شعار  اینکه 
دانشجو  شأن  در  کنید  توهین  سایرین 
بین  گفت وگو  اینکه  یعنی  آزادی  نیست. 

بگیرد. شکل  افراد 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
شما  اگر  گفت:  دانشجویان  به  خطاب 
در  سال   30 من  شده اید  دانشجو  تازه 
همیشه  دانشگاه  فضای  بودم،  دانشگاه 
را  مسئوالن  هم  ما  و  است  بوده  شاداب 
اعتراض  آنها  به  و  می آوردیم  میز  پشت 
دانشگاه  در  گفت وگو  فضای  می کردیم. 
است  ممکن  و  است  بوده  اینگونه  همیشه 
باشد.  کرده  تغییر  گفت وگو  موضوعات 
پرداختن  مردم ساالری  و  جمهوری  ذات 
باید  نظرات  این  نظرهاست.  اختالف  به 
اساسی  قانون  نام  به  چارچوبی  اساس  بر 

است. آن  ملی  میثاق  که  باشد 
به  را  بنیاد  قبلی  مسئوالن  برخی 

کردم معرفی  قضایی  مقامات 
به  پاسخ  در  هاشمی  قاضی زاده 
رسیدگی  زمان  و  قضائیه  قوه  عملکرد 
قوه  و  دادگاه  گفت:  پرونده ها،  به 
رسیدگی  دارد.  مستقل  هویت  قضائیه 
قانون  و  روند  دادگاه  در  پرونده ها  به 
من  روند  این  درباره  و  دارد  را  خود  خاص 
و  شهید  بنیاد  رئیس  عنوان  به  نمی توانم 

کنم. صحبت  ایثارگران  امور 
فساد  با  مقابله  موضوع  به  اشاره  با  وی 
در  قضایی  مقامات  توسط  جامعه  در 
بنیاد  مسئول  عنوان  به  گفت:  کشور، 
فساد  مجاری  با  که  هستم  این  دنبال  به 
برخی مسئوالن  برای همین  و  کنم  مقابله 
مقامات قضایی  به  را خود من  بنیاد  قبلی 
و  علمدار  خودمان  ما  کردم.  معرفی 

هستیم. فساد  با  مقابله  مطالبه گر 
اخیر  اتفاقات  در  افراد  برخی  چرا 

می کنند؟ اعالم  محارب  را  کشور 
اینکه  به  پاسخ  معاون رئیس جمهور در 
چرا برخی افراد در اتفاقات اخیر کشور را 

»حمید  شهید  به  می کنند،  اعالم  محارب 
شهید  این  شهادت  نحوه  و  پورنوروز« 
با کوکتل مولوتوف در  و گفت:  اشاره کرد 
مقابل  در  و  زدند  آتش  را  شهید  این  خانه 
زن و دخترش با 180 ضربه چاقو و سنگ 
در  و  رساندند  شهادت  به  را  شهید  این 
شهید  این  پیکر  روی  از  موتور  با  خیابان 
پیکر  روی  و  خوردند  مشروب  شدند،  رد 
به  است.  محاربه  این  ریختند،  شهید 
ناموس  و  اموال  به  نباید  اعتراض  خاطر 

سالح  که  مراکزی  وارد شود،  آسیب  مردم 
هستند.  حساسی  مراکز  دارند  نظامی 
از کالنتری ها  72 در مشهد در یکی  سال 
که  افتاد  اوباش  و  اراذل  دست  به  سالح 

شدند. کشته  مردم  از  بسیاری 
عدم  از  انتقاد  با  هاشمی  قاضی زاده 
دانشجویی  نشست  این  در  ادب  رعایت 
برخی  به  نسبت  کرد:  خاطرنشان 
آقایان  به  دادم.  اخالقی  تذکر  حرف ها 
توهین  من  به  اگر  گفت  خواهم  هم 
شخصی  حق  این  و  بگذرید  شما  کردند 
ناموس  و  جان  به  حمله  اما  است  بنده 
رئیسی  آقای  دولت  دارد.  پاسخ  مردم 
و  است  گذاشته  مسئوالن  ارشاد  گشت 
می شوند  بازرسی  دستگاه  به  دستگاه 
هم  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  به  و 
است.  شده  گزارش  ایرادات  و  آمدند 
برای  را  سختی ها  سختگیرترین  دولت 

مسئوالن خود دارد تا اگر مسئولی کارش 
چهار  اینکه  جای  به  نداد  انجام  درست  را 
سال بماند خود آن فرد می گوید که محل 

کند. تغییر  او  خدمت 
جمهور  رئیس  قرمز  خط  بزرگترین 

است مردم  معیشت 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
و  دانشگاه ها  در  بیان  آزادی  مورد  در 
در  آزادی  که  هستند  مدعی  که  افرادی 
شهید  خاطرات  در  گفت:  نیست،  جامعه 

چمران آمده است که 16 آذر تا 2 ساعت 
مجروحان در خون می غلطیدند و از ترس 
این  نشدند.  منتقل  بیمارستان  به  ساواک 
به  و  بودند  مجروح  دانشجو  شهید  سه 
داده  انتقال  بیمارستان  به  اینکه  خاطر 
این  افراد  این  به شهادت رسیدند.  نشدند 
آن  انتهای  که  می خواهند  را  دیکتاتوری 

است. رضاخانی  دیکتاتوری 
خاطرنشان  هاشمی  قاضی زاده 
موجود  اقتصادی  مشکالت  از  ما  کرد: 
دنبال  به  و  نمی کنیم  دفاع  کشور  در 
مسئوالن  گردن  به  مشکالت  انداختن 
که  گفت  باید  اما  نیستیم  گذشته 
رئیس  شخص  قرمز  خط  بزرگترین 
فصل  در  است.  مردم  معیشت  جمهور 
این  در  جمهور  رئیس  و  هستیم  بودجه 
توجه  مردم  معیشت  سبد  به  زمینه 
 100 مزمن  تورم  کشور  در  ما  دارند. 

که  داریم  زیادی  مشکالت  داریم.  ساله 
تدریجی  و  مدبرانه  و  برنامه  با  آن  اصالح 

است. امکان پذیر 
قطر  فوتبال  جهانی  جام  بازی های 

داد نشان  را  ایران  دولت  عزت 
که  دانشجویی  سؤال  مورد  در  وی 
دشمن  ما  با  منطقه  کشورهای  تمام  گفت 
جهانی  جام  بازی های  گفت:  هستند، 
ایران  دولت  عزت  داد  نشان  قطر  فوتبال 
بزرگ  قدرت های  است.  چگونه  منطقه  در 
و حتی آمریکا با قطر در مورد ایران تماس 
در  قدرتمند  واقعیت  ایران  امروز  گرفتند. 
به  منطقه  در  اتفاقی  هیچ  و  است  منطقه 
جز به خواست ایران اتفاق نخواهد افتاد. 
26 دی  و روز  در حالی که در رژیم سابق 
ماه سال 57 آمریکا تشخیص داد که شاه 

برود. ایران  از 
معاون رئیس جمهور با اشاره به حضور 
فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویان  جمع  در 
دانشجویان  سوم  دو  گفت:  زاهدان 
برخی  و  بودند  سنت  اهل  دانشگاه  این 
سؤاالتی را مطرح کردند و ذهن و فکر این 
نادرست  مطالب  و  اخبار  با  را  دانشجویان 
آنها پاسخ  پر کرده بودند و من به سؤاالت 
به  پاسخ  در  هم  سالمی  سردار  دادم. 
آمریکا و اسرائیل گفته بود که ما با همین 
خواهیم  مقابله  شما  با  هشتادی ها  دهه 
کرد. دانشجویان ما به مدد انقالب شجاع 
هستند و قدرت اظهارنظر پیدا کرده اند و 
باید بستر این گفتگو ها فراهم و فضا برای 

شود. امن  قشری  هر 
مسئله  به  ربطی  اروپا  پیشرفت 

ندارد حجاب  عدم  و  حجاب 
با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
سنندج  در  جمهور  رئیس  حضور  به  اشاره 
پذیرایی  ایشان  از  که  مغازه داری  تهدید  و 
کرد، گفت: این فضا چه نوع آزادی است 
فضای  باید  هستند؟  آن  دنبال  برخی  که 
دستاورد  بزرگترین  و  شود  ایجاد  گفت وگو 
در  زیرا  است  دموکراسی  تحمل  و  رشد 
دو  بین  و  خانواده  یک  در  حتی  جا  همه 
 ► دارد.    وجود  نظر  اختالف  هم  برادر 

نشست رئیس بنیاد شهید با دانشجویان دانشگاه آزاد  قم با چاشنی "بی اخالقی و توهین"

●  فحاشی به نام آزادی در شان دانشجو نیست!   ●

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

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

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

 )۱۵۲۴۸ الف  ۴۴۶.)م  دفتر   ۳۵۷ صفحه 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۸۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۷۳ شماره  رأی  ۳ـ 
به مساحت ۱۲۶ مترمربع در  بنا شده  محسن ستاری فرزند علیرضا ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ساخت مدارس دو کالسه و سه کالسه 
با سیاست های جوانی جمعیت در تضاد است

مدرسه سازی یا مدرسه بازی؟                               

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
آئین  اردبیل،  در  کالسه  دو  مدرسۀ  ساخت  عملیات  آغاز 
کلنگ زنی مدرسه دو کالسه خیر ساز روستای سولیک منطقه 
الشتر،  چناره  روستای  در  کالسه  دو  مدرسه  ساخت  سیلوانا، 
ساخت یک مدرسه دو کالسه در سرپل ذهاب، اجرای عملیات 
، ساخت  روستای خانم آباد جوانرود  ساخت مدرسه سه کالسه 
بلوچستان،  و  درسیستان  چاهان  روستای  کالسه  سه  مدرسه 
ممسنی  روستای  در  کالسه  سه  مدرسه  ساخت  عملیات  آغاز 

و ...
اخباری از این دست در نشریات و رسانه های محلی به کرات 
به  نقاط کشور  از  بسیاری  در  امروزه  و  و شنیده می شود  دیده 
ویژه در روستاها شاهد ساخت مدارسی کوچک با تعداد کالس 

های اندک هستیم.
ساخت چنین سازه هایی که عمدتًا توسط خیرین مدرسه بنا 
توجیه  قابل  معماری  و  اقتصادی  لحاظ  به  نه  شوند  می  نهاده 
هستند و نه از منظر معیارهای ساخت وسازو فضاهای آموزشی 

دارای استاندارد و معیار های یک مدرسه هستند.
شاید به دالیل اقتصادی و خیر ساز بودن این مدارس به ویژه 
آزمایشگاه،  کارگاه،  ساخت  و  جانمایی  امکان  ها،  روستا  در 
بصری،  و  سمعی  سالن  کتابخانه،  همایش،  یا  سخنرانی  سالن 
اتاق مشاوره،  بایگانی،  و  آرشیو  اطاق معاون،  امتحانات،  سالن 
خیر  یک  اینکه  ولی  نباشد  فراهم  سرایداری  اطاق  و  خانه  نماز 
ای  مدرسه  هم  بعد  و  کند  تقبل  را  کالس  دو  ساخت  هزینه 
متناسب با بودجه ای که خیر در نظر گرفته است به نام خیر یا 
و  آموزشی  فنون  و  با اصول  ایشان ساخته شود، چندان  اموات 

ندارد! همخوانی  ساز  ساخت 
کالس   6 دارای  باید  دستکم  ابتدایی  مدرسه  یک  که  چرا 
دستکم  باید  پایه  هر  دوم  و  اول  متوسطه  های  پایه  در  و  درس 
کالسه  دو  مدرسه  ساخت  مجوز  حال  باشد.  کالس  سه  دارای 
ما  بر  دستکم  شود  می  صادر  معیار  و  متر  کدام  با  کالسه  سه  و 

است! پوشیده 
و  مناطق  برخی  در  آموزان  دانش  کم  تعداد  شاید  چند  هر 
از دالیل این  انتقال دانش آموزان به مدارس روستاهای مجاور 
به  توجه  با  بپذیریم  ولی  باشد،  مینیاتوری  سازهای  و  ساخت 
جوانی  به  توجه  ضرورت  و  کشور  سالمندان  جمعیت  افزایش 
کالس  تعداد  بودن  دارا  و  استاندارد  مدارس  ساخت  جمعیت، 
با پایه های تحصیلی و داشتن حداقل های یک  های متناسب 

است. ضرورت  یک  و  الزم  امری  استاندارد  مدرسه 
کشور  آتی  وضعیت  بینی  پیش  و  ریزی  برنامه  حقیقت  در 
ارکان  از  یکی  حاکمیت  و  دولت  های  سیاست  با  هماهنگ 
و ساز  پیشرفت محسوب می شود که در بحث ساخت  و  توسعه 

شود. می  احساس  شدت  به  آن  خالء  آموزشی،  مراکز 
سند  در  که  دولت  های  سیاست  از  یکی  حاضر  حال  در 
تحول نیز به آن به صورت جدی پرداخته شده است حمایت از 
فرزندآوری  های  سیاست  پیگیری  و  جمعیت  جوانی  خانواده، 
است. بی تردید در بحث فرزند آوری و افزایش جمعیت، آینده 
نگری و توجه ویژه به آموزش نسل جدید، برنامه ها و توجهات 
ایجاد  و  ها  زیرساخت  کردن  فراهم  که  طلبد  می  را  ای  ویژه 
از  یکی  رویکرد،  این  در  استاندارد  و  مناسب  آموزشی  فضای 

است. اعتنا  قابل  و  اصلی  مباحث 
در  پرورش  و  آموزش  مدارس  نوسازی  کل  ادارات  تردید  بی 
مجمع  منت  بی  و  دلسوزانه  همراهی  و  کمک  با  کشور  سراسر 
های  گام  ایمن  و  نو  مدارس  ساخت  با  که  تالشند  در  خیرین، 
سطوح  در  آموزش  متوازن  توسعه  برای  ساز  آینده  و  اساسی 
آینده  نگاه  مانده  مغفول  این مهم  در  آنچه  اما  بردارند.  مختلف 
محور و  و توسعه مدار در ساخت و ساز مدارس است. ای کاش 
روستا  یک  امروز  نیاز  تنها  ها  ساز  و  ساخت  در  امر  مسئوالن 
سال  شرایط  و  نگیرند  نظر  در  را  محله  یک  یا  و  منطقه  یک   ،
های آتی کشور را در برنامه ریزی های کالن خود لحاظ کنند و 
بیشتر  با تعدادکالس های  و تکمیل مدارس  امکان ساخت  اگر 
ای  گونه  به  را  مدارس  های  زیرساخت  دستکم  نیست،  فراهم 
قابلیت  آینده  های  سال  در  که  کنند  سازی  مهندسی  و  تعبیه 

باشد.   فراهم  مدارس  این  در  آموزشی  فضای  افزایش 

یادداشت

◄     استاندار قم با بیان اینکه جنس حوادث اخیر 
مستندهایی  همه  گفت:  بود  اعتراض  از  متفاوت 
این  اساسا  که  می دهد  نشان  است،  دست  در  که 
بوده،  شده  دهی  سازمان  حرکت  یک  اغتشاشات 
رسانه های  در  موجود  تصاویر  همین  هم  آن  استناد 

است. اجتماعی 
شاهچراغی  محمدتقی  سید  ایرنا،  گزارش  به 
دانشجویان  با  صمیمی  نشست  در  شب  سه شنبه 
بر  تحریف،  افزود:  قم  دانشگاه های  فرهنگی  فعال 
مقدسات،  به  اهانت  کلمه ها،  رکیک ترین  آوردن  زبان 
جوان،  یک  به  روحانی،  یک  به  استاد،  یک  به  اهانت 
جمله  از  گرم  و  سرد  سالح  ار  استفاده  و  خانم  یک  به 

است. حوادث  این  به  مربوط  برانگیز  تامل  موارد 
 ۲ طی  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  قم  استاندار 
تقریبا  داده ایم،  انجام  که  کاری  اولین  گذشته،  ماهه 
سال  ماه  دی  سفر  از  ریال  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار   ۱۹
که  گرفتیم،  متمم  استان  به  جمهور  رئیس  گذشته 

شده است. عملیاتی  آن  از  بخشی 
وی گفت: در همین ایام، بخشی از طرح آبرسانی 
حال  در  نیز  دیگر  بخشی  و  شد  انجام  روستا   ۳۵ به 
هزینه  ریال  میلیارد   ۴۰۰ از  بیش  و  اجراست، 

کرده ایم.
شاهچراغی با تاکید بر اینکه طرح هایی که در سفر 
می شود  دنبال  جدیت  با  شده  تعریف  جمهور  رئیس 
گفت: طرح آبرسانی به یک روستا افتتاح شد، انتقال 

آب و ساخت مخازن را نیز پیگیری می کنیم.
که  گله مندی هایی  برخی  پذیرش  با  ادامه  در  وی 
پیشرفت های علمی صورت می گیرد تصریح  در حوزه 
۲۱ واحد و عرصه فن آوری  ۲ ماه اخیر،  این  کرد: در 
دانش بنیان  راه اندازی شده، سه شرکت جدید  جدید 
فن آوری  و  علم  پارک  در  خالق  شرکت  یک  تاسیس، 
قرار  اختراع  ثبت  فرآیند  در  ۱۰ طرح هم  و  ایجاد شد 

گرفت.
دهکده  ایجاد  زمینه  شدن  فراهم  به  اشاره  با  وی 
میان  تفاهم نامه  امضای  با  استان  کشاورزی  فن آوری 

تفاهم نامه   ۶ گفت:  کشاورزی  و  علوم  وزارتخانه های 
صنعتی  واحدهای  و  فن آوری  و  علم  پارک  بین  نیز 

شد. منعقد 
هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  کرد:  اظهار  قم  استاندار 
 ۴۳ با  جشنواره  یک  گذشته،  ماه   ۲ مقطع  همین  در 
گروه نمایشی برگزار شد که نسبت به سال قبل ۱۰۰ 
و  برپا  هم  نمایشگاه   ۱۱۰ داشته ایم،  افزایش  درصد 
و  فرهنگ  موزه  عنوان  تحت  بین الملل  مجموعه  یک 

شد. افتتاح  نیز  هنر 
ساماندهی  برای  ما  گفت:  همچنین  شاهچراغی 
 ۴۸ زمین  قطعه  یک  قم  تاریخی  و  فرسوده  بافت های 
را  آن  اختیارهای  و  مجوز  کرده ایم،  مشخص  هکتاری 
آن  برای  جزیی  سند   ۴۳۰ حدود  گرفتیم،  تهران  از 

صادر شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال قیمت آن است، در 
شرایط  تسهیل  در  که  است  شهری  طرح   ۱۰ اختیار 

دارد. زیادی  تاثیر  زندگی 
حوزه  در  گرفته  صورت  اقدام های  ذکر  با  وی 

شهاب  صنعتی  شهرک  گفت:  نیز  فرهنگی  صنایع 
پیش بینی شده، سه سال  نشر  و  برای حوزه چاپ  که 
و  کرده ایم،  تکلیف  تعیین  را  آن  اما  بوده،  متوقف 

شده است. راه اندازی  تقریبا 
ادامه داد: در حوزه صنایع دستی و هنرهایی  وی 
دارد  همخوانی  استان  و  کشور  بوم  و  فرهنگ  با  که 
قبیل  از  کارهایی  و  شده  متعددی  پیش بینی های  نیز 
زمین  قیمت  کاهش  برای  تالش  و  زمین  واگذاری 

است. شده  انجام 
استان  باالی  ظرفیت  همچنین  شاهچراغی 
داد  قرار  توجه  مورد  را  موسیقی  و  هنر  حوزه  در 
در  مهمی  هنرمندان  قم  در  کرد:  خاطرنشان  و 
بخش های مختلف داریم، و اتفاقا چهره های شاخص 

نظیر  حرفه هایی  و  خوشنویسی  نمایشی،  هنرهای 
هستند. استان  این  از  کشور  منبت کاری  و  چرم 

گفت:  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قم  استاندار 
ضعف  به واسطه  که  داشته ایم  استان  در  مدیرانی  ما 

به  جا  ندارد  ضرورت  اما  کرده ایم،  جابه جا  عملکرد 
کنیم. رسانه ای  را  مدیری  هر  جایی 

به  کرده ایم،  برخورد  مدیری  با  ما  اگر  افزود:  وی 
به  و  بوده،  خاصی  جرم  یا  و  اشتباه  تخلف،  دلیل 
داشته  مشکل  ابعاد  همه  در  که  نیست  این  معنای 

. ست ا
در  جوان گرایی  اهمیت  همچنین  قم  استاندار 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مدیران  انتصاب 
جوان تر  سال  هشت  استان  مدیران  سنی  میانگین 
عمدتا  نیز  آورده ایم،  که  جوانی  مدیران  و  شده، 

هستند. متخصص  و  متعهد  خوب،  مدیران 
تکلیف  یک  حجاب  گفت:  همچنین  شاهچراغی 
این  مورد  در  باید  قانون  اینکه  در  و  است  قانونی 
حمایت  ما  نیست،  تردیدی  شود،  اعمال  موضوع 
قانون  برابر  بدهیم  انجام  هم  کاری  اگر  می کنیم، 
است، فراتر از قانون و شرع برای خودمان وظیفه ای 
کوچه  مردم  دانشگاه،  رئیس  دانشجو،  نیستیم؛  قائل 

دارند. وظیفه  همه  کاسب  و  بازار  و 
که  منظر  این  به  حجاب  به  اگر  داشت:  بیان  وی 
از نظام مسائل ما  صیانت است، توجه شود، بسیاری 
انقالبی  و  مومن  زنان  حتم  طور  به  شد،  خواهد  حل 

دارند. توجه  نکته  این  به  نیز 
رئیس دانشگاه قم نیز در این نشست با گرامیداشت 
و  ایران  دانشجویان  گفت:  دانشجو  روز  آذرماه   ۱۶
طنین  دنیا  در  بار  نخستین  برای   ۳۲ سال  در  تهران 
مبارزه  پرچم  و  نواختند،  را  استکبار  و  آمریکا  بر  مرگ 
اهتزاز  به  را  دیکتاتوری  و  ستم گری  و  استکبار  با 

درآوردند.
ثمره  افزود:  شریفی  احمدحسین  حجت االسالم 
آن جهاد عظیم، انقالب اسالمی بود که پرچم مبارزه 
با استکبار و ظلم و ستم و فضای دیکتاتوری رسانه ای 
و سیاسی را بلند کرده و محوری برای جریان مقاومت 
قدردان  باید  شده ،  جهان  ستمدیدگان  و  مظلومان  و 
جنبش های دانشجویی باشیم و به بهترین وجه ادامه 

دهیم.    ►

در نشست صمیمی استاندار قم با دانشجویان فعال فرهنگی مطرح شد: 

● حوادث اخیر از جنس اعتراض نبود   ●
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شهردار قم خبر داد:
الزام به خرید 50 دستگاه ون 

توسط شهرداری قم

سرویس  و  مطهر  حرم  پیرامون  نقل  و  حمل  برای  گفت:  قم  شهردار 
می شود. خریداری  ون   50 قم  در  خاص  سرویس های  و  مدارس 

و  شصت  در  نژاد  سقاییان  سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
پنجمین جلسه علنی و رسمی شورای اسالمی شهر قم، به لزوم خرید 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  مشخص  زمانی  بازه  در  ون  دستگاه   ۵۰
بخش  یک  تاکسیرانی  ناوگان  و  بوده  تاکسیرانی  ناوگان  به  مربوط  ون 

می شود. محسوب  خصوصی 
بر  نیز  را  خصوصی  بخش  شهرداری  نیست  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
عهده بگیرد و باری بر دوش ما شود، ابراز کرد: در نامه وزارت کشور 
یکی  است؛  گذاشته شده  شهرداری ها  برای  ون ها  خرید  در  الزام  دو 
که  معناست  بدان  به  این  و  است  غیر  به  ون ها  این  واگذاری  عدم 
کند. استخدام  راننده  ون ها  این  از  بهره برداری  برای  باید  شهرداری 
با توجه به این قید عدم واگذاری به غیر، این  شهردار قم ادامه داد: 
ون ها باید در تاکسیرانی مورداستفاده قرار بگیرد، یکی از مواردی که 
پیرامون  برقی در  به جای خودروی  این ون ها در نظر گرفته شده  برای 
در  کمکی  به صورت  شاید  و  می گیرد  قرار  بهره برداری  مورد  حرم 

کنیم. استفاده  آن  از  نیز  پرورش  و  آموزش 
اتوبوس رانی را عامل  ناوگان  از ون ها در  نژاد، استفاده  دکتر سقاییان 
شهر  سه  تنها  طرح  این  از  کرد:  تصریح  و  دانست  مشکالتی  ایجاد 
است  این  آن  اساسی  نکته  و  کرده اند  استقبال  قم  و  اصفهان،  تهران 
تاکسیران  نیست  قرار  شهرداری  و  بوده  تاکسیرانی  جز  ون ها  این  که 

شود. نیز 
وی خاطرنشان کرد: ناوگان تاکسیرانی مؤلفه های حمل ونقل عمومی 
می توانیم  بردم  نام  که  بخش هایی  در  تنها  ون ها  این  از  و  ندارد  را 
شهری  مدیریت  دست  غیر  به  واگذاری  عدم  الزام  زیرا  کنیم  استفاده 

است. بسته  بخش  این  در  را 

امام جمعه پردیسان:
شهرداری به تنهایی از پس 

هزینه های پردیسان برنمی آید

اقدامات  اتمام  بدون  اسکان سریع مردم  با  پردیسان گفت:  امام جمعه 
این  درحالی که  شده  زیاد  شهرداری ها  کار  پردیسان،   در  زیربنایی 
کشوری  اعتبارات  به  نیاز  راه ها  پیاده  و  معابر  ناتمامی  مانند  چالش ها 
دارد و شهرداری به تنهایی نمی تواند از عهده اتمام و اجرای آن بربیاید

حامدی  محمدرضا  حجت االسالم والمسلمین  شهرنیوز،  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  رسمی  و  علنی  جلسه  پنجمین  و  شصت  در 
و  دانست  قابل توجه  پردیسان  منطقه  به  را  شهری  مدیریت  توجه  قم 
پایه گذاری  نوع  به  منطقه  امروز  وضعیت  و  امروز  چالش های  افزود: 
منطقه در سال های ابتدایی برمی گردد و این مشکالت در تمام کشور 
و در شهرک هایی مانند منطقه پردیسان وجود دارد که بدون توجه به 
ساکن  نقطه ای  در  را  مردم  سریع  ساخت وساز  با  حواشی  و  الزامات 

کرده اند.
اتمام  بدون  مردم  سریع  اسکان  با  داد:  ادامه  پردیسان  امام جمعه 
این  درحالی که  شده  زیاد  شهرداری ها  کار  زیربنایی،   اقدامات 
اعتبارات کشوری  به  نیاز  راه ها  پیاده  و  ناتمامی معابر  مانند  چالش ها 
آن  اجرای  و  اتمام  عهده  از  نمی تواند  به تنهایی  شهرداری  و  دارد 
دنبال  به  قم،  به  جمهوری  ریاست  اخیر  سفر  در  البته  بربیاید؛ 
بازگردانیم. آن  اصلی  مجاری  به  را  کارها  بتوانیم  تا  بودیم  مصوباتی 
راه  اداره  به  مربوط  مصوبات  شدن  اجرایی  عدم  از  تأسف  ابراز  با  وی 
شد  خواهد  پیگیری  مصوبات  از  بخش  آن  کرد:  تأکید  شهرسازی  و 
پردیسان  منطقه  به  بیشتری  امکانات  هستیم  این  دنبال  به  ما  اما 
منطقه  از  شهر  شورای  و  شهرداری  حمایت  از  و  شود  داده  اختصاص 

می کنیم. تشکر 
حامدی، سپس مطالبات مردم و منطقه را بیان کرد و گفت: بر اساس 
کشور  جمعه  نماز  پنجمین  پردیسان  جمعه  نماز  قم،   فرماندار  رصد 
این نماز جمعه حضور  ازنظر جمعیت بوده و جمعیت قابل توجهی در 
به  و  شده  رد  آن  کنار  از  سادگی  این  به  نمی توانیم  و  می کنند  پیدا 

باشیم. بی توجه  آن  امنیتی  مسائل 

خبـر

رسمی  جلسه  پنجمین  و  شصت       ◄
برگزار  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 

. شد
قم  شهرداری  در  اداری  فرایندهای 

شود تسهیل 
کمیسیون  رئیس  صابری  حسین 
برنامه وبودجه شورای اسالمی شهر قم در 
این جلسه بیان کرد: با توجه به مراجعات 
۸۰ درصدی مردم به حوزه شهرسازی در 
در  اداری  بروکراسی  کاهش  شهرداری، 
در  تسریع  و  حوزه ها  سایر  و  حوزه  این 
بیش ازپیش  موجود  فرآیندهای  انجام 
پویاتر  جهت  در  باید  و  شده  احساس 
سازمانی  تحول  و  نوسازی  اداره  شدن 

برداریم. گام  قم  شهرداری 
سامانه های  از  بهره گیری  وی 
دقیق  احصاء  جهت  در  تحلیل  و  رصد 
خاطرنشان  و  دانست  الزم  را  مشکالت 
به  نزدیک  ارائه  با  شهرداری ها  کرد: 
قیمت  کمترین  با  متنوع،  خدمت   ۴۰۰
انواع  در  را  نارضایتی ها  بیشترین 
که  دارند  داده ها  جمع آوری  مدل های 
دقیق  بررسی  پژوهش  با  مسئله  این  باید 

. د شو
برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
یادآور  پایان  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
اندیشمندانه  نگاه  تحقق  به  امید  با  شد: 
علمی،  گفتمان   “ که  رهبری  معظم  مقام 
باشد  جامعه  غالب  و  مسلط  گفتمان  باید 
علم  درگرو  ملت  یک  حقیقی  اقتدار  و 
تخصص  تجارب،  با  کنیم  تالش  است” 
توسعه  مسیر  موجود،  توانمندی های  و 
اهداف  به سوی  تا  کرده  طی  را  تعالی  و 
در  شایسته  درخور  حرکتی  ترسیم شده 
باشیم. داشته  )ص(  محمد  آل  عش  شهر 
خیابان  تملکات  در  تسریع  ضرورت 
بر  توافقنامه ها  از  شورا  نوبهار/حمایت 

مبایعه نامه مبنای 
نحوه  به  محرری  محسن  نیز  ادامه  در 
اظهار  و  کرد  اشاره  شهرداری  در  تملک 
ری  دروازه  خیابان  دو  در  تملک  داشت: 
سرعت  جدید  سازوکار  با  باید  نوبهار  و 
اساس  بر  را  تملک  صحت  وی  کند.  پیدا 
قرارداد  ارزیابی  مورد  دستی  مبایعه نامه 
تسریع  باید  معامله  نوع  این  افزود:  و 
شده  تأکید  کمیسیون  در  و  کند  پیدا 
این که  بر  مشروط  عادی  مبایعه نامه های 
تمام اسناد آن بدون تردید باشد می تواند 
شود  استفاده  شهرداری  قراردادهای  در 
رئیس  می شناسیم.  رسمیت  به  را  آن  ما  و 
شورای  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون 
با  تملک  نمونه های  قم،  شهر  اسالمی 
یادآور  شهرداری  در  را  عادی  مبایعه نامه 
و  یاسر  عمار  محور  در  گفت:  و  شد 
بر  تملک ها  از  بخشی  نیز  برقعی  خیابان 
قانونی  کاماًل  و  انجام شده  اساس  همین 

است. درست  و 
مشکالت  تکرار  عدم  ضرورت 
هکتاری  ۵۶۰ طرح  در  پردیسان 

اسالمی  شورای  رئیس  همچنین 
منطقه  مشکالت  جلسه  این  در  قم  شهر 
بیان  و  قرارداد  موردتوجه  را  پردیسان 
اجباری  نقطه  در  شهری  مدیریت  کرد: 
و  است  قرارگرفته  منطقه  این  توسعه  در 

با همه این موارد در تالش است خدمات 
تجاری  و  دهد  ارائه  شهروندان  به  خوبی 
موقت در این منطقه را تمدید کردیم، اما 
اداره راه و شهرسازی باید اراضی تجاری 

کند. واگذار  و  آزادکرده  را  منطقه  این 
ساخت وساز  آغاز  به  اسالمی  حسین 
اشاره کرد  نیز  ۵۶۰ هکتاری  در محدوده 
این  ساخت وسازهای  در  باید  گفت:  و 
دیده شده  پردیسان  مشکالت  محدوده 
شهری  مدیریت  و  شویم  آن  تکرار  مانع  و 
شهرسازی  و  راه  اداره  با  که  جلساتی  با 
چالش های  می کند  تالش  کرده  برگزار 
تکرار  محدوده  این  در  پردیسان  منطقه 

. د نشو
در  اداری  بروکراسی های  کاهش  وی 
مدیریت شهری را نیز مطرح کرد و افزود: 
بخشی  است  درصدد  شهر  شورای  امروز 
و  داده  کاهش  را  اداری  فرایندهای  از 
از  خدمات،  ارائه  کردن  الکترونیکی  با 
جلوگیری  شهرداری  به  مردم  مراجعه 
در  مستمر  به صورت  نیز  جلساتی  و  کند 
تشکیل  خصوص  این  در  اسالمی  شورای 

. د می شو
برای  همچنین  داد:  ادامه  اسالمی 
حل مشکالت حوزه ساخت وساز، شورای 
و  نظام مهندسی  با  است  مایل  شهر 
تا  باشد  ارتباط  در  حقوقی  نهادهای 
از  را  شهر  و  مردم  مشکالت  بتوانیم 
و  کرده  حل  قانونی  و  درست  کانال هایی 
فرایند  تا  باشیم  داشته  را  چالش  کمترین 

کند. پیدا  کاهش  نیز 
در  قم  آتش نشانی  سازمان  خسارت 

شود جبران  را  شکوهیه  شهرک 
این  در  نیز  امراللهی  روح الله  سپس 
پیگیری های  داشت:  اظهار  جلسه 
 ۵۶۰ طراحی  در  پردیسان  امام جمعه 
در  را  خوبی  اتفاقات  توانست  هکتاری 
محالت  تعداد  و  رقم زده  محدوده  این 

دهد. کاهش  را  پیش بینی شده 
معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
تأکید کرد: قبل  شورای اسالمی شهر قم 
هکتاری،   ۵۶۰ پروژه های  کار  به  آغاز  از 
اتفاقات  که  کنند  مدیران تالش  باید همه 
و  بخورد  رقم  منطقه  این  در  خوبی 
مانند  محدوده  این  در  تجاری  مشکالت 
زیرا اجرا و ساخت  ایجاد نشود،  پردیسان 
افزایش  باعث  خود  تجاری  مجتمع های 
است. امنیت  ایجاد  و  اجتماعی  نظارت 

شهرسازی  و  راه  اداره  اهتمام  به  وی 
اشاره  پردیسان  مشکالت  رفع  در  استان 
منطقه  مصلی  ساخت  برای  کرد:  ابراز  و 
زمین،  اختصاص  با  می توان  پردیسان 
می شود،  حل  مشکالت  از  بخشی 
در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
انجام  خوبی  اقدامات  گذشته  سال  یک 
حل  وی  دغدغه  داده  نشان  و  داده 

است. منطقه  این  مشکالت 
منطقه  در  داد:  ادامه  امراللهی 
با  که  رهاشده  زمین های  پردیسان 
منطقه  این  جمعه  نماز  ستاد  پیگیری 
می توان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  از 
گرفت،  آن ها  برای  فرهنگی  کاربری 
محالت  از  بسیار  در  حاضر  حال  در  زیرا 
کارهای  ساخته  پیش  اتاقک های  در 

الزم  ایمنی  که  می شود  انجام  فرهنگی 
ندارد. را 

درخواست  پردیسان  امام جمعه  از  وی 
سریع تر  چه  هر  بتوانید  اگر  کرد: 
مسجد  به  داده شده  اختصاص  زمین های 
۵۶۰ هکتار را احصا کرده و با  در محدود 
کنید  شروع  را  آن ها  ساخت وساز  خیرین 
شکل گرفته  مساجد  سریع تر  چه  هر  تا 

رقم  محدوده  این  در  خوبی  اتفاقات  و 
. رد بخو

معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
به  ادامه  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
حوزه  در  شکوهیه  شهرک  مشکالت 
آتش سوزی  در  و گفت:  اشاره کرد  ایمنی 
یکی  دیدن  آسیب  بر  عالوه  گذشته  سال 
یک  آتش نشانی،  خدوم  نیروهای  از 
 ۲۰ از  بیش  ارزش  به  خودرو  دستگاه 
رفت. بین  از  کامل  به طور  تومان  میلیارد 
این که  به  توجه  با  کرد:  تأکید  وی 
شهرک شکوهیه خارج از محدوده شهری 
ارائه خدمات  است و شهرداری موظف به 
برای  تمهیداتی  باید  استانداری  نیست، 
مردم  اموال  حافظ  ما  زیرا  بیندیشد  آن 
شهرک  این  کارخانه دارهای  و  هستیم 
پرداخت  نیز  عوارض  شهر  به  حتی 

. نمی کنند
از  ناشی  خسارت های  امراللهی 
از  خارج  صنعتی  شهرک های  حوادث 
محدوده شهری به شهرداری را قابل توجه 
خدماتی  شهرداری  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
می دهد  ارائه  شکوهیه  شهرک  در  ایمنی 
حتی  و  نمی گیرد  عوارض  آن  بابت  که 

نمی شود. جبران  آن  خسارت های 
جامع  حمل ونقل  سیستم  طراحی 

قم پردیسان  در 
این  در  نیز  دهناد  محمدحسین  سید 
پردیسان  منطقه  داشت:  اظهار  جلسه 
عمومی،  حمل ونقل  سیستم  بر  عالوه 
نیز  داخلی  حمل ونقل  سیستم  به  نیاز 

کنیم. توجه  آن  به  باید  که  دارد 
از  شهروندان  استفاده  میزان  وی 
ارزیابی  را  پردیسان  منطقه  در  اتوبوس 
حمل ونقل  سیستم  باید  گفت:  و  کرد 
 ۴۰۰ با  شخص  هر  که  باشد  به گونه ای 
اتوبوس  ایستگاه  به  پیاده روی  متر 

 ۱۰ حداکثر  و  باشد  داشته  دسترسی 
بماند. منتظر  دقیقه 

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای 
منطقه  برای  جامعی  حمل ونقل  سیستم 
یک  ظرف  و  است  طراحی شده  پردیسان 
اضافه  با  و  می شود  اجرایی  آینده  سال 
ناوگان  به  اتوبوس  دستگاه   ۱۰۰ شدن 

خط  راه اندازی  و  شهرداری  اتوبوس رانی 
بروجردی  آیت الله  بلوار  سیر  و  سریع 
شد. خواهد  برطرف  مشکالت  بسیاری 

ون های  از  تعدادی  اختصاص  وی 
به  را  قم  شهرداری  در  خرید  حال  در 
خاطرنشان  و  قرارداد  موردتوجه  پردیسان 
منطقه  به  ون ها  این  اختصاص  با  کرد: 
اتوبوس ها  ظرفیت  از  می توانیم  پردیسان 
کوتاه  مسیرهای  و  کرده  استفاده  بهینه تر 

دهیم. پوشش  ون ها  این  کمک  با  را 
۵۶۰ هکتاری  به محدود  دهناد سپس 
شهرها  توسعه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
می شود،  نگاه  آن  به  که  مسائلی  از  یکی 
که  است  عمومی  حمل ونقل  موضوع 
حمل ونقل  مبنای  بر  توسعه  نام  با 
پهنه  یک  توسعه  در  و  می شود  گفته 
برق داریم،  و  آب  به  نیاز  که  همان طور 
تأمین  نیز  آن  عمومی  حمل ونقل  باید 
و  دیده  را  موضوع  این  باید  دولت  و  شود 
۵۶۰ هکتاری پیگیری های  از امروز برای 

شود. انجام  الزم 
دستگاه   ۵۰ خرید  الیحه  ادامه  در  وی 
نامه  به  با توجه  ون را مطرح کرد و گفت: 
دستگاه   ۵۰ خرید  برای  کشور  وزارت 
زمانی  بازه  یک  در  شهری  مدیریت  ون،  
و  کند  واریز  را  آن  هزینه  باید  مشخص 
تصمیم  دولت  که  می دهد  نشان  این 
حمل ونقل  توسعه  در  را  خود  سهم  گرفته 

بگیرد. عهده  بر  عمومی 
حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
دولت  را  ون ها  خرید  هزینه  درصد   ۷۰
منابع  از  آن  درصد   ۳۰ و  کرده  پرداخت 
دستگاه  هر  می شود،  پرداخت  داخلی 
تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  ون 
میلیون   ۴۰۰ شهرداری  که  دارد  قیمت 

می کند. پرداخت  تومان 

برای  برنامه ریزی  از  پایان  در  وی 
بخش  با  ون  خودروهای  از  بهره برداری 
توجه  با  شد:  یادآور  و  داد  خبر  خصوصی 
فرسودگی  و  تاکسیرانی  ناوگان  مشکل  به 
ون ها  این  خرید  در  باید  آن  درصدی   ۶۰
تا  باشیم  داشته  را  الزم  عمل  سرعت 
طی  زمان  کمترین  در  آن  اداری  فرایند 

. د شو

شود رفع  پردیسان  در  اتوبوس  کمبود 
شورای  جلسه  در  نیز  نیازمند  نرجس 
سال ها  باوجود  داشت:  اظهار  قم  شهر 
علت  به  اما  پردیسان،  منطقه  در  کار 
هنوز  منطقه،  این  در  زیرساخت ها  عدم 

است. حل نشده  مشکالت 
پردیسان  در  آدینه  بازار  احداث  به  وی 
باید  شهری  مدیریت  افزود:  و  کرد  اشاره 
آدینه  بازار  شدن  اجرایی  و  ساخت  در 
است  قرار  بازار  این  زیرا  کند،  کمک 
اداره  خانواده  سرپرست  زنان  توسط 
شود و تمام درآمد آن در حوزه فرهنگی و 

شد. خواهد  هزینه  اجتماعی 
خانواده  امور  و  بانوان  کمیته  رئیس 
منطقه  مدیریت  قم  شهر  اسالمی  شورای 
ابراز  و  عنوان  مساجد  حول  را  پردیسان 
امامان  و  مساجد  نقش  بودن  قوی  کرد: 
در  توانسته  منطقه،  این  در  جماعت 
بزند  را رقم  اتفاقات خوبی  حوزه فرهنگی 
بر  را  منطقه  فرهنگی  بار  سال  سالیان  و 

است. تقدیر  شایسته  و  داشته  عهده 
به  بیشتری  بودجه  اختصاص  وی 
گفت:  و  کرد  مطرح  را  محالت  از  بعضی 
پردیسان  منطقه  در  محالت  از  بعضی 
کمک  به  نیاز  و  بوده  آسیب پذیرتر 
و  استان  مدیریت  طرف  از  بیشتری 
مشکالت  محالت  این  دارند؛  شهری 
در  خاصی  قوانین  به  ونیاز  داشته  خاصی 

دارند. حمایت 
حمل ونقل  سیستم  مشکالت  نیازمند، 
و  ارزیابی  را  پردیسان  منطقه  عمومی 
در  که  کارهایی  باوجود  کرد:  تصریح 
حوزه  در  و  منطقه  این  در  گذشته  سال 
اما هنوز مشکالت  انجام شده،  حمل ونقل 
اعتراضات  مردم  و  داشته  وجود  زیادی 
مواجه  اتوبوس  کمبود  با  و  دارند  زیادی 

► هستند.  

در شصت و پنجمین جلسه شورای شهر قم مطرح شد:

●  از تاکید بر حل مشکالت پردیسان تا ضرورت پیشگیری از 
بروز آن ها در طرح 560 هکتاری   ●

آگهی افراز آگهی فقدان سند مالکیت
افراز  خواهان  بنام   ۱۴۰۰/۱۲/۱۵  -  ۲/۳۱۲۹۰ شماره  افراز  تقاضای  به  نظر  احتراما 
خانم معصومه جعفری ورزنه و خواندگان افراز آقای ۱- سید مصطفی حسینی ۲- فاطمه 
الدین  ضیاء  سید  نامهای  به   -۵ و  قمی  بتول  خانم   -۴ حیدری  حسینعلی   -۳ رضایی 
طبق  اینکه  به  نظر  اصلی   –  ۱۹۱۵/۳۰ پالک  مالکین  رضوی  رضا  سید   -۶ و  رضوی 
باشد  می  المکان  مجهول  فوق   ۶ و   ۵ شماره  افراز  خواندگان  نشانی  مذکور  درخواست 
یک  در  مذکور  گهی  آ انتشار  به  نسبت  هزینه  اخذ  از  پس  فرمائید  دستور  است  متقضی 
نوبت در روزنامه اقدام و یک نسخه از روزنامه به این اداره ارسال فرمائید. ) م الف ۱۵۹۰( 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم- عباس پور حسنی

آقای رضا وفائی کیا طی تفویض وکالت ۲۷۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ دفتر ۲۸ قم از بهرام حسین خواه با رائه 
دو برگ استشهادیه شهود مصدق در دفترخانه ۳۶۱ تهران اعالم داشته که سند مالکیت مربوط به ششدانگ 
پالک ۲۵۳۰/۱۲۱/۱۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم در دفتر الکترونیک ۱۳۹۶۲۰۳۳۰۰۰۲۰۰۴۷۱۵ 
لذا مراتب  اند.  را نموده  المثنی  تقاضا ی صدور سند مالکیت  و  نام وی ثبت و سند صادره مفقود گردیده  به 
تا  گردد  می  گهی  آ ذیل  تاریخ  به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  باستناد 
خود  مدارک  با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه 
گهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی  پس از انتشار آ
از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام  قرار گیرد. بدیهی است پس 

خواهد شد. ) م الف ۱۵۹۵۱( 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۰ج/۱۱۸۲  شماره  به  قم  مدنی  اجرایاحکام   ۱ شعبه  در 
پالک  فروش  به  دستور  وفاداران  سعید  آقای   – علیه  فرد  طیبی  عباس  آقای  له 
ثبتی ۱۸۲۲ فرعی از ۱۰۹۳۴ اصلی ، بخش یک ثبت قم که کارشناس به شرح 
محل  از  کالنتری  مامور  معیت  در  خوانده  و  خواهان  است.  کرده  ارزیابی  ذیل 
خیابان   ، حسین  امام  متری   ۲۰ صدوق  )بلوار   : آدرس  به   ، شده  داده  نشان 
آمد.  به عمل  بازدید   ۳۷۱۶۸۷۷۴۸۱ پستی  ، کد   ۵ ، کوچه شماره  آبادی  شاه 
۱- مشخصات ساختمان : مطابق بازدید به عمل آمده ، ساختمان مورد بازدید 
مسکونی و جنوبی ساز و با نمای سنگ و پنجره های آهنی و اسکلت نیمه فلزی 
و دارای سه طبقه زیرزمین و همکف و طبقه فوقانی و یک سرپله و یک پارکینگ 
متصرف  نبود  علت  به   ، زیرزمین  طبقه  مشاهده  امکان  است.  تراس  یک  و 
به اظهار خواهان ، طبقه زیرزمین  همانند طبقه  بنا  مستاجر مقدور نشد لیکن 
همفک است. هر یک از طبقات زیرزمین و همکف به صورت یک واحد مسکونی 
آشپزخانه  و  خواب  اطاق  و  مشترک  و  پذیرایی  و  هال  دارای  کدام  هر  و  مستقل 
و  بهداشتی  سرویس  و  کابینت  به  مجهز  و  شده  فرش  سرامیک  و  شده  کاشی 
حمام مشترک کاشی شده و سرامیک فرش شده است. در طبقه به همفک یک 
و  هال  دارای  نیز  فوقانی  طبقه  است.  بوده  موجود  شده  فرش  سنگ  پارکینگ 

پذیرایی مشترک و اطاق خواب و تراس و آشپزخانه کاشی شده مجهز به کابینت 
موزاییک  طبقات  کف  است.  شده  کاری  کاشی  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و 
فرش و سرامیک فرش و دیوار ها کاغذ  دیواری و کنتکس و سقف ها ابزار کشی 
و گچ بری شده است. هر کدام از واحد ها دارای انشعاب آب و برق و گاز است. 
طبق رونوشت ارایه شده توسط خواهان ، دارای پایانکار اصالح شده به شماره 
بازدید طبقات فوقانی  تاریخ  ۴۸۶۸/۱۰/۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ می باشد در 
 -۲ است.  بوده  مالک  اختیار  در  همکف  طبقه  مستاجرو  اختیار  در  زیرزمین  و 
با   ، بازدید  مورد  مسکونی  ساختمانی  انشعابات  و  اعیانی  و  عرصه  پایه  ارزش 
توجه به موقعیت ، کمیت ، کیفیت بنا و با فرض بالمعارض بودن و فاقد بدهی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل ارزیابی می گردد: عرصه طبق رونوشت 
سند به مساحت ۱۳۸/۸۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
می شود ۲۰/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اعیانی طبقات زیرزمین و همکف و فوقانی 
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ازای  به  ۳۵۶/۸۲مترمربع  پایانکار  مطابق 
پارکینگ   ، سرپله   ، فوقانی  طبقه  تراس  ۱۴/۲۷۲/۸۰۰/۰۰۰ریال  شود  می 
شود  می  انشعاب(  )سه  گاز  و  انشعاب(  )سه  برق  و  انشعاب(  )سه  آب  و 
شش  و  سی  ۳۶/۲۴۲/۸۰۰/۰۰۰ریال   : کل  جمع  ۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و  اول  ریال ضمنا طبقه  هزار  و هشتصد  میلیون  دو  و  و چهل  دویست  و  میلیارد 

زیرزمین دارای مستاجر بوده ولیکن مهلت اجاره آنها سر رسیده و رسما تمدید 
ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  است  نشده 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۴۵ الی   ۱۱/۳۰
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می 
مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت 
های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا 
این صورت  به وعده قرار دهد در  را  اموال  تواند پرداخت بهای  دادورز اجرا می 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
از روزنامه  نوبت در یکی  این اگهی یک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

معاون استاندار قم خبرداد:
رتبه پایین قم در فاضالب 

کالنشهرها

حوزه  در  گفت:  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
هستیم. شهرها  آخرین  جزو  کالنشهرها  در  فاضالب 

وضعیت  به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  گفتگو  در  معتمدی  ابراهیم 
اظهار  استان،  در  فاضالب  شبکه  و  پردیسان  فاضالب  خانه  تصفیه 
شهرها  آخرین  جزو  کالنشهرها  در  فاضالب  حوزه  در  متاسفانه  کرد: 

. هستیم
به  شهری  شبکه  از  درصد   42 تنها  اینکه  بیان  با  استاندار  معاون 
در  بهداشتی  این موضوع مسائل  کرد:  است، مطرح  فاضالب متصل 

است. داده  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  استان 
همین  به  داد:  ادامه  قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اعتبار  فاضالب  شبکه  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   1000 منظور 
 500 و  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  آن  میلیارد   500 که  گرفته ایم 

کرد. خواهد  پیدا  تخصیص  نیرو  وزارت  توسط  آن  تومان  میلیارد 
فاضالب  شبکه  و  خانه  تصفیه  برای  اعتبار  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرده ایم  تالش  راستا  این  در  کرد:  عنوان  است،  کرده  پیدا  تخصیص 
مسائل  از  بخشی  و  کنیم  استفاده  نیز  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 

ببریم. پیش  مسیر  این  در  بتوانیم  را  صنعتی  و  کشاورزی  حوزه 
انجام  تالش های  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  معتمدی 
کاربری های  رویکرد  به  باتوجه  دائم  صورت  به  پایدار  آب  منبع  شده 

شود. تامین  قم  استان 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم خبرداد:
اعالم آمادگی قم برای پایلوت 

احداث مسکن کارگری

قم  آمادگی  اعالم  از  قم  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
کارگری خبرداد. احداث مسکن  پایلوت  برای 

قم  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی  روح الله 
بر  آمد کارگران  و  ایسنا، اظهار کرد: بعد مسافتی رفت  با  در گفت وگو 

است. کرده  اضافه  صنعتی  واحدهای  مشکالت 
می شود،  دنبال  کشوری  سطح  در  موضوع  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مطرح کرد: برای رفع این مشکل قم به صورت پایلوت اعالم آمادگی 

آغاز شود. از قم  تا احداث مسکن های کارگری  کرد 
استان قم خاطرنشان کرد: در  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قم این بستر وجود دارد که با استفاده از ظرفیت کارخانه جات، 

مسکن ویژه شاغلین در شهرک های صنعتی را ایجاد کنیم.
وی درپایان یادآور شد: این مشکل بعد مسافتی موجب شده است تا 
کارگران تمایل زیادی به حضور در شهرک های صنعتی نداشته باشند 

و کارخانه جات با مشکل کمبود نیرو مواجه باشند.

خبـر

◄     اولین کرسی تعاون با موضوع چالش 
دستی  صنایع  های  تعاونی  مشکالت  و  ها 
معاون  رضایی  علی  حضور  با  قم  استان 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع 
حبیب  قم،  گردشگری  و  دستی  صنایع 
تعاونی  تشکیل  اداره  رئیس  کبیری  الله 
های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم، 
دستی  صنایع  کارشناس  مومنی  محسن 
عباسی  زهرا  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
ابوالحسنی  مجید  و  قم  گلرخ  تعاونی  مدیر 
الیاف طبیعی در مرکز  مدیر شرکت تعاونی 
برگزار  دانشگاهی  جهاد  اطالعات  فناوری 

. شد
و  مشاوره  انجمن  دبیر  شریفی  یاسر 
و  خرد  مشاغل  کارشناس  و  کارآفرینی 
اشاره  با  جلسه  دراین  قم  استان  خانگی 
رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  های  فعالیت  به 
راستای  در  دانشگاهی  جهاد  و  اجتماعی 
گیری  شکل  کرد:  عنوان  تعاون،  ترویج 
ایجاد  خصوص  در  تواند  می  ها  تعاونی 
اشتغال خرد و خانگی بسیار موثر باشد در 
برگزاری کرسی های  به  اقدام  همین راستا 
تعاون با هدف ترویج و ارتقا سطح تعاون در 

کردیم. دستی  صنایع  حوزه 
و  کسب  دهنده  نجات  نوآوری  و  فناوری 

است کارها 
جهاد  های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
و  خرد  مشاغل  خصوص  در  دانشگاهی 
حوزه  آمارها  اساس  بر  داد:  ادامه  خانگی 
موفقی  های  حوزه  از  یکی  دستی  صنایع 
صنعت  به  هنر  تبدیل  در  توانسته  که  است 
و کارهای  و معموال جز کسب  باشد  پیشتاز 

شوند. می  محسوب  کشور  در  موفق 
بازار  بخواهیم  اگر  کرد:  تأکید  شریفی 
بگیریم  را در دست  حرفه ای صنایع دستی 
باید  لذا  باشیم  ای  کننده حرفه  تأمین  باید 
الزم  استاندارهای  با  مستمر  کننده  تولید 

باشیم.
وی با بیان اینکه تعاون در واقع به ما می 
منسجم  تولید  شبکه  باید  چگونه  که  آموزد 
شبکه  کنار  در  شد:  یادآور  کنیم،  ایجاد 
صنایع  حوزه  در  فناوری  ورود  باید  سازی 
دستی و همچنین نوآوری در کسب و کارها 
در  این ها  همه  و  دهیم  قرار  توجه  مورد  را 
کنار هم نشان می دهد که ما به روز با حوزه 

می رویم. پیش  دستی  صنایع 
نوآوری  و  فناوری  اینکه  بیان  با  شریفی 
نجات دهنده کسب و کار است، ابراز کرد: 
اگر شبکه منسجم در کنار فناوری و نوآوری 
باشد امکان ندارد یک کسب و کار شکست 

بخورد.
اطالع رسانی در حوزه تعاونی ها کافی 

نیست
معاون  رضایی  علی  جلسه  ادامه  در 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع 
بیان  با  قم،  گردشگری  و  دستی  صنایع 
دستی  صنایع  حوزه  در  ها  تعاونی  اینکه 
نداشتند،  موفقی  عملکرد  کلی  صورت  به 
افزود: یکی از دالیلی که هنرمندان تمایلی 
به تشکیل تعاونی ها نداشتند این بوده که 
تقسیم سهامی که بین اعضای یک تعاونی 

بر  نه  و  مساوی  صورت  به  گرفت  می  شکل 
این  لذا  بوده  اعضا  تالش  و  فعالیت  اساس 
نبوده  کننده  امیدوار  فعاالن  برای  شرایط 
ها  آن  از  را  انگیزه  کالن  های  تعاونی  در  و 

است. می گرفته 
کمتر  ساختار  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تأکید  دارد،  ورود  به  تمایل  کسی 
سهام  و  برداری  بهره  نوع  در  که  تغییراتی 
ها در تعاونی ها ایجاد شده باید در راستای 
عرصه  به  افراد  ورود  برای  انگیزه  ایجاد 

شود. رسانی  اطالع  های  تعاونی  تشکیل 
امر  مثبت  اثرات  به  اشاره  با  رضایی 
گروه  یک  که  زمانی  کرد:  بیان  تعاون، 
بهتری  عملکرد  قطعا  شود  می  تشکیل 
شود  می  بیشتر  بازدهی  و  خورد  می  رقم 
همچنین شرایطی که دولت برای تعاونی ها 
در نظر گرفته نسبت به دیگر مسائل شرایط 
اطالع  مردم  به  مسئله  این  اما  دارد  بهتری 

است.   نشده  رسانی 
مشکالت  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
در  سرمایه  به  کار  و  کسب  حوزه  فعاالن 
چرایی  خصوص  در  گردد،  می  بر  گردش 
در  سرمایه  تسهیالت  یکساله  بازگشت 
یکساله  بازپرداخت  شد:  یادآور  گردش، 
قوانین  جز  گردش  در  سرمایه  تسهیالت 
نامه  البته  شده  مصوب  که  است  بانکی 
قانون  این  اصالح  راستای  در  هایی  نگاری 

است. شده  انجام 
از  شبکه ای  تعامالت  و  ترویج 
تعاون است پیشرفت بخش  راهبردهای 
در ادامه جلسه حبیب الله کبیری رئیس 
اداره تشکیل تعاونی های اداره تعاون، کار 
از  یکی  اینکه  بیان  با  قم  اجتماعی  رفاه  و 
توجه  با  تعاون  بخش  پیشرفت  راهبردهای 
به تحقیقات انجام شده بحث ترویج فرهنگ 
تعاون است و جهاد دانشگاهی در راستای 
برداشته  هایی  گام  تعاون  فرهنگ  ترویج 
است، گفت: تعاون یکی از مباحثی که در 
آن  برای  و  شناسی  آسیب  وزارت  مجموعه 
اولین  لذا  است  شده  تعریف  راهبرد  هفت 
جامعه  که  چرا  است  تعاون  ترویج  راهبرد 
عنوان  به  تعاون  بخش  از  کاملی  شناخت 

ندارد. کشور  اقتصاد  های  رکن  از  یکی 

تعاون  و  خصوصی،  دولتی،  بخش  وی 
افزود:  و  دانست  کشور  اقتصاد  رکن  سه  را 
سهم بخش تعاون نسبت به سایر کشور ها 
است  درصد  پنج  تا  سه  واقع  در  و  تر  پایین 
کلی  های  سیاست  اساس  بر  که  درحالی 
به  باید  سهم  این  اساسی  قانون   ۴۴ اصل 
در  ما  اساسی  ضعف  لذا  برسد  ۲۵درصد 

است. تعاون  ترویج  حوزه 
تعاونی  اینکه یک شرکت  بیان  با  کبیری 
می تواند در همه زمینه ها از جمله صنایع 

شرکت  کرد:  عنوان  کند،  فعالیت  دستی 
نیازهای  با  افراد  از  واقع گروهی  تعاونی در 
دستیابی  راستای  در  که  هستند  مشترک 
به این نیاز مشترک دست به ایجاد تشکلی 
بر  لذا  زنند  می  ها  تعاونی  عنوان  تحت 
اساس تحقیقات بهترین تعاونی ها، تعاونی 

است. نیاز  تأمین  های 
اتحادیه  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
تأمین  تعاونی های  برای  سراسری کشوری 
که  شد  خواهد  ایجاد  خانگی  مشاغل  نیاز 
لذا  است  آن  از  جزئی  نیز  دستی  صنایع 
حداقل در هر استان ۲۰ واحد تولیدی می 
کنند  ثبت  نیاز  تأمین  تعاونی  یک  توانند 
کرسی  کشور  سراسری  اتحادیه  آن  در  که 
حال  در  آن  ثبتی  فرآیند  البته  باشد  داشته 
انجام  نیز  آن  رسانی  اطالع  و  است  انجام 

شد. خواهد 
کبیری بیان کرد: درگذشته تعاونی ها به 
این شکل بود که هر عضو ۱۵ درصد سهم 
ارتقا  درصد   ۳۰ به  میزان  این  اما  داشت 
پیدا کرده به این معنا سه نفر می توانند نود 
داشته  را  تعاونی  شرکت  یک  سهام  درصد 
سود  تقسیم  نحوه  دیگر  طرف  از  و  باشند 
هم با توجه به میزان سهام و آورده افراد در 
با هر  نظر گرفته شده است لذا اینکه افراد 
قطعا  باشند  داشته  برابر  سود  ای  سرمایه 
انگیزه ای باقی نمی گذارد و منجر به رکود 
این مسئله  تعاون می شود که خوشبختانه 
تعاون  بخش  پویایی  شاهد  و  شد  اصالح 

بود. خواهیم 
اداره  های  تعاونی  تشکیل  اداره  رئیس 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در خصوص 
حمایت های قانونی از شرکت های تعاونی 

اساس  بر  تعاونی  های  شرکت  کرد:  اظهار 
 ۲۰ و  مالیاتی  تخفیف  درصد   ۲۵ قانون 
و  دارند  کارفرما  بیمه  سهم  تخفیف  درصد 
در حال حاضر نیز قوانین اعمال می شود.

در  تعاونی  هزار  طرح  به  اشاره  با  وی 
و  فراگیر  طرح  این  شد:  یادآور  روستا  هزار 
با حمایت و همکاری سازمان بسیج و سپاه 
پویایی  شاهد  و  شده  عملیاتی  پاسداران 

هستیم. روستاها  در  تعاون 
وی با بیان اینکه مقررات تشکیل تعاونی 
ها متناسب با نوع شرکت و موضوع فعالیت 
افزود: در دو سال  بود،  آن متفاوت خواهد 
تعاونی  های  شرکت  ثبت  متقاضیان  اخیر 
طریق  از  و  فیزیکی  حضور  به  نیاز  بدون 
سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی می 

کنند. ثبت  را  خود  تقاضای  توانند 
تعامالت  را  راهبرد  دومین  کبیری 
در  معنا  این  به  گفت:  و  دانست  شبکه ای 
حوزه پشتیبانی و حمایت از دولت تا تولید 
کننده باید تعامالت شبکه ای داشته باشیم 
لذا شاهد این مسئله هستیم که اداره فنی و 
حرفه ای، اداره تعاون، کمیته امداد، جهاد 
به  تسهیالت  نوعی  به  دانشگاهی هر کدام 
اما  می کنند  ارائه  خانگی  و  خرد  مشاغل 
شبکه سازی انجام نشده در حالی که باید 

شود. یکپارچه 
اداره  های  تعاونی  تشکیل  اداره  رئیس   
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه 
ادامه  کنند،  عمل  ای  خوشه  نباید  مدیران 
می  را  سازی  شبکه  و  تعامالت  ضعف  داد: 
از مدیران،  اتاق فکر متشکل  ایجاد  با  توان 
تجمیع  و  اقتصادی  فعاالن  و  ها  سازمان 
منسجم  دستورالعمل  یک  ایجاد  و  نظرات 

کرد. مرتفع 
حمایت از تعاونی ها باید افزایش یابد

مدیر  عباسی  زهرا  جلسه  این  ادامه  در 
این  که  این  بیان  با  گلرخ  تعاونی  شرکت 
های  رشته  در   ۱۳۸۰ سال  از  شرکت 
آموزش  حوزه  در  دستی  صنایع  مختلف 
در  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  تولید  و 
و  استانی  برتر  تعاونی  عنوان  به   ۹۲ سال 
کرد:  ابراز  است،  شده  برگزیده  کشوری 
با  اعضای شرکت  انتظارات  عدم همخوانی 
قوانین موجود، عدم آگاهی اعضا از ماهیت 
تعاون و وظایف خود در قبال شرکت و فقط 
کسب سود باعث شد با هدف جلوگیری از 
تعاونی  شرکت  صورت  به  آن  شدن  منحل 

دهد. ادامه  خود  کار  به  خانوادگی 
هایی  تعاونی  کرد:  بیان  عباسی 
همچون  نهادها  برخی  زیرمجموعه  که 
دلیل  به  هستند  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
حمایت ها پیشرفت بیشتری دارند و تعاونی 

هستند. تر  رنگ  کم  خصوصی  های 
وی ادامه داد: سود بیش از ۱۸ درصد، 
وام  دریافت  عمال  ها  تحریم  و  بازار  نوسان 
فعاالن  و  تولید کنندگان  برای  تنها  نه  را  ها 
در شرکت های تعاونی بی اثر کرده بلکه به 

هست. نیز  تولیدکنندگان  ضرر 
نیازمند شبکه تولید منسجم هستیم

همچنین مجید ابوالحسنی مدیر شرکت 
جلسه  این  در  نیز  طبیعی  الیاف  تعاونی 

تعاونی  این  فعالیت   ۹۹ سال  از  کرد:  بیان 
استان   ۸ در  حاضر  حال  در  و  شده  آغاز 
هایی  نامه  تفاهم  و  هستیم  کار  به  مشغول 
مرتبط  نهادهای  دیگر  و  فرهنگی  میراث  با 
 ۲۰ تقریبا  و  داریم  شرکت  های  فعالیت  با 
برای  آینده  سال  و  امسال  را  شغل  هزار 
مجموعه های حمایتی خواهیم داشت تا به 
وقتی  که  چرا  شده  محقق  شغل  هزار  حال 
می خواهیم یک کار ایجاد کنیم باید بازار، 
داخلی  های  شبکه  و  خارجی  های  شبکه 
در نظر بگیریم و بر این اساس ساختارها را 

کنیم. تعیین 
جدید  ایده  اینکه  بیان  با  ابوالحسنی 
تعاونی ها  توانا در بحث  و شبکه  دانا  هسته 
حال  در  کرد:  تصریح  می کنیم،  پیگیری  را 
تشکیل هسته دانا هستیم و قرار است این 
شبکه  در  تعاونی،  یک  قالب  در  دانا  هسته 
نگاه  با  و  قومیتی  های  تعاونی  که  توانا 
و  باشد  سهام  دارای  هستند  هم  به  نزدیک 
این  حال  هر  به  دهد  انجام  را  آن  راهبری 
تعاونی  برای  را  زیر ساخت  تمام  دانا  هسته 
مالکیت  خودش  حالی  در  کند  ایجاد  ها 
توسعه  و  نوآوری  مرکز  با  و  باشد  نداشته 
منعقد  نامه ای  تفاهم  ایران)منتا(  تعاون 
کردیم تا این طرح در سراسر ایران اجرایی 
شود و امسال حداقل ۲۰۰ تعاونی را در این 

کنیم. می  فعال  حوزه 
وی با بیان اینکه ما دارای نظریه هستیم 
کنیم،  اجرا می  را  ها  نظریه  این  در عمل  و 
بخواهید  اگر  که  است  این  ما  نگاه  افزود: 
دهید  تشکیل  کشور  در  را  تعاونی  شرکت 
باید شرکت تعاونی خارجی راه اندازی کنید 
و در واقع کار فرا مّلی انجام شود و ارتباط با 
تولید  و  واردات  و  صادرات  به  منجر  ها  این 
محصوالت می شود و با این نگاه وارد حوزه 
این  ما  نگاه  شدیم،  جریان  این  بازرگانی 
و  خارجه  امور  وزارت  ظرفیت  از  که  است 
وزارت ارشاد به عنوان رایزن های فرهنگی 

کنیم. استفاده  اقتصادی  و 
این  ما  مشکل  کرد:  تأکید  ابوالحسنی 
لذا  نداریم  منسجم  تولید  شبکه  که  است 
داشته  منسجم  تولید  شبکه  بتوانیم  اگر 
باشیم بازار برای آن وجود دارد چرا که تولید 
در  و  بخشی  که  زمانی  تا  و  است،  مستمر 
فعالیت  کوچک  تعاونی  های  شرکت  قالب 

خورد. نمی  رقم  خاصی  اتفاق  کنیم 
و  تعاون  حوزه  در  اینکه  به  تأکید  با  وی 
کسب و کارها باید از قدرت رسانه استفاده 
بتوانیم طرح هسته  کنیم، اضافه کرد: اگر 
دانا را در ایران راه اندازی کنیم و این هسته 
باشد  فکری  و  معنوی  مالکیت  دارای  دانا 
باشد  داشته  سازی  تصمیم  قدرت  بتواند  و 

می افتد. اتفاق  منسجم  تولید  شبکه 
مومنی  محسن  جلسه  این  ادامه  در 
میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  کارشناس 
تعاون  فرهنگ  که  این  بیان  با  فرهنگی 
ها  رسانه  رسالت  بر  است  ضعیف  ایران  در 
گفت:  و  کرد  تأکید  فرهنگ  این  ایجاد  در 
و  تجیمع  به  منجر  تعاون  فرهنگ  ترویج 
ساماندهی سرمایه های خرد مردم و تقویت 

► شود.   می  اقتصادی  فعالیت های 

چالش ها و مشکالت تعاونی های صنایع دستی استان قم بررسی شد؛

●  حمایت از تعاونی ها باید افزایش یابد    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
مدنی  احکام  اجرای   ۱۰ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۶ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ای  زنجیره  های  فروشگاه  علیه  پشته  میان  نظری  پور  میثم  له  گردیده  ثبت  ۱۰/۹۹ج/۲۳۶  شماره  به  قم 
محکوم  حق  در  ۲/۴۶۰/۵۹۵/۰۰۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  شاپرک  طالیی  پر  شکوه 
علیه  بدهی محکوم  قبال  در  له  ، محکوم  نیم عشر در حق صندوق دولت  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  له 
کانال  کلیه   -۱ است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  نوبت  سه  در  منقول  اموال 
های انتقال هوا )سرمایش / گرمایش( از هواساز تا دریچه سقفی اعم از کانال های پلی اورتان ، گالوانیزه 
و فلکسیبل در سایز های مختلف به همراه کلیه اتصاالت و انشعابات و ارزش تقریبی ۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  تقریبی  ارزش  به  عدد   ۱۱۱ سی  وی  پی  طرفه  چهار  هوا  خروج  های  دریچه   -۲
تابلو اعالن  تابلو برق زیرزمین )فروشگاه( کنار  به همراه  ۱۸ زون کانونشنال زیتکس  تابلو اعالن حریق   -۳
تعداد  به   SCHIELR وات   ۷-۶  SMD توکار  گرد  چراغ   -۴ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  تقریبی  ارزش  به  حریق 
۱۱۳ عدد )وضعیت سالم بودن نامشخص( به ارزش تقریبی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵- دو عدد مخزن ذخیره 
آب عمودی پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری به همراه یک عدد پمپ ابارا مدل CAD/A۲.۰۰M به ارزش تقریبی 
آنها  ارزش   ، توقیفی  اقالم  صحت  بر  فرض  و  جهات  جمیع  لحاظ  با  ایحال  علی  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
درب  به  منصور  شبکه  آهنی  سقف  ارزیابی   -۱ کارشناسی:  قرار  گردد.  می  برآورد  ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
انبار  دوم  طبقه  شیروانی  سقف  ارزیابی   -۳ انبار  ورودی  در  منصوب  شیروانی  سقف  ارزیابی   -۲ ورودی. 
شرح گزارش بازدید : به همراه خواهان از ملک مورد نظر به عمل آمد که در مرحله اول بازدید ، از سقف 
اقدام گردید  آنها  و نوع مصالح  به متراژ سقف ها  برداری گردید و در مرحله دوم نسبت  های مذکور تصویر 

آیتم دوم سقف سبک  و سقف  باشد  کربنات می  پلی  با مصالح  که  کارشناسی  قرار  در  اول  آیتم  : سقف  که 
شیروانی با سیستم خرپا که حدود ۱۸۰ مترمربع مساحت دارد و سقف آیتم سوم قرار کارشناسی که سقف 
باشد.  می  مترمربع   ۳۳۰ حدود  مساحت  دارای  و  دارد  قرار  انبار  دوم  طبقه  در  و  خرپا  سیستم  با  شیروانی 
ها  سقف  گذاری  ارزش  به  نسبت  ملک  فنی  معاینه  و  آمده  عمل  به  های  بررسی  طبق  کارشناسی:  نظریه 
طبق قرار کارشناسی اقدام گردید که : سقف اول )طبق قرار کارشناسی( که مصالح پلی کربنات می باشد 
به همراه خرپاها  و سقف دوم سبک شیروانی  تومان  میلیون  بیست  ریال معادل  میلیون   ۲۰۰ دارای حدود 
و سقف سوم طبقه  تومان  میلیون  معادل هفتاد  ریال  میلیون   ۷۰۰ مترمربع حدود   ۱۸۰ به مساحت حدود 
مساحت  مترمربع   ۳۳۰ حدود  که  است  گردیده  انجام  نهایی  پوشش  و  خرپا  و  شیروانی  صورت  به  که  دوم 
ارزش گذاری می  تومان  میلیون  پنجاه  و  یکصد  معادل  ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش حدود  دارای  دارد 
تومان  میلیون  چهل  و  دویست  معادل  ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  سقف  سه  مجموع  نتیجه  در  و  گردد 
ارزیابی می گردد. یادآوری می شود که ارزش گذاری سقف ها در شرایط کنونی می باشد پس از جابجایی 
به عنوان دست دوم تلقی می شود و ارزش کمتری دارد.  ۱- هوزیل آتش نشانی به همراه متعلقات شامل 
پودری  نوع  از  ۶کیلوئی  اطفاء  کپسول  عدد   ۲ همراه  به  عدد   ۶ گازی  شیر   ، ای  شیرفلکه   ، اطفاء  شلنگ 
با  ردیف اول – ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- کلیه سینی های برق گالوانیزه اجرا شده در سقف کاذب فروشگاه 
متعلقات ردیف دوم – ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA۱۰۰D با کلیه 
ردیف  متعلقات  کلیه  با  پارکینگ  در  زمینی دیجیتال  باسکول   -۴ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ردیف سوم  متعلقات 
چهارم – ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵- گاری دستی ۱۴ عدد ردیف پنجم ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶- باسکول ثابت 

۴ شیر  ایستاده  آبسرد کن   -۷ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   – ۱۳۰۰۰MDS ردیف ششم  ۵۰۰ کیلوئی محک مدل 
کن  گرم  آب   -۸ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   – هفتم  ردیف  کن  شیرین  آب  با   ۱۰۸ES مدل  الکترواستیل  ساخت 
فتوالکتریک  دودی  دتکتور   -۹ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  هشتم  ردیف  دستگاه  دو   ۳۱۱۵B مدل  بوتان  دیواری 
لحاظ  با  ایحال  علی  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  نهم  ردیف  عدد   ۶۰ حدود  فروشگاه  سقف  در  منصوب   ZITEX
مقرر  گردد.  می  برآورد  ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  آنها  ارزش   ، توقیفی  اقالم  صحت  بر  فرض  و  جهات  جمیع 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ ساعت ۱۱ الی ۱۱/۱۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت 
)شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه 
خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  عنوان سپرده  به  المجلس  فی  را  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت 
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 

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

برگزار شد. فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی  استان قم در مرکز  تعاونی های صنایع دستی  ع چالش ها و مشکالت  با موضو تعاون  اولین کرسی 

برای  شهر  این  گفت:  قم  قنوات  شهردار       ◄
نیازمند  قم،  شهر  سرریز  جمعیت  بیشتر  پذیرش 
حوزه های  در  الزم  زیرساخت های  تکمیل  و  ایجاد 
تخصیص  به  امر  این  که  است  شهری  مدیریت 
نیاز  ملی  و  استانی  سطح  در  نیاز  مورد  بودجه های 

دارد.
بیان  ایرنا،   با  گفتگو  در  فرهادلو  ابراهیم  محمد 
شهر  پرجمعیت ترین  و  وسیع ترین  قنوات  داشت: 
مرکز  به  را  فاصله  کمترین  و  است  قم  از  بعد  استان 
از  استان دارد،  این شهر طی سال های اخیر به یکی 
کننده جمعیت سرریز شهر  پذیرش  مناطق  مهمترین 
هرچه  ایجاد  به  روند  این  ادامه  که  شده   تبدیل  قم 

زیرساخت های  تکمیل  و  جدید  ظرفیت های  بیشتر 
دارد. نیاز  شهری 

 ۷۹ سال  در  قنوات  شهر  که  این  به  اشاره  با  وی 
این  شهرداری  و  شد  تاسیس  وزیران  هیات  مصوبه  با 
کرد،   آغاز   ۸۰ سال  از  را  خود  رسمی  فعالیت  شهر 
فاصله  همچون  عواملی  سال ها  این  طول  در  افزود: 
آن  مناسب  دسترسی  راه  و  قم  شهر  تا  قنوات  کوتاه 
رشد  با  جمعیتی  نظر  از  شهر  این  تا  شده  موجب 

باشد. مواجه  چشمگیری 
برای  پیش بینی شده  افق جمعیتی  داد:  ادامه  وی 
سال ۱۴۰۰ شهر قنوات مطابق طرح جامع سال ۸۸ 
در  آمار  این  که  بود  نفر   ۳۰۰ و  هزار   ۱۰ شهر،  این 

از  غیر  به  قنوات  شهر  اکنون  و  شد  محقق   ۹۳ سال 
دارای  شهر،   این  نفوذ  حوزه  مناطق  و  خارجی  اتباع 

است. نفر  هزار   ۱۸ بیش از  جمعیتی 
نشان می دهد  بیان شده  آمار  کرد:  تاکید  فرهادلو 
قنوات  شهر  سمت  به  استان  مرکز  جمعیت  سرریز  که 
نگاه  نیازمند  شهر  این  دلیل  همین  به  و  است 
سریع تر  هرچه  ایجاد  برای  استانی  مسئوالن  ویژه 
است. اجتماعی  و  فرهنگی  عمرانی،   زیرساخت های 

تمام  از  استفاده  با  قنوات  شهرداری  افزود:  وی 
زیرساخت های  تکمیل  خود،  اختیار  در  ظرفیت های 
جمعیت  به  بهتر  هرچه  خدمت رسانی  برای  نیاز  مورد 
برای سرعت  اما  دنبال می کند  را  این شهر  به  ورودی 

اعتبارات  از  استفاده  نیازمند  روند  این  به  بخشیدن 
است. استانی  و  ملی 

قرارگرفته  قم  استان  مرکزی  بخش  در  قنوات  شهر 
این  ۱۰ کیلومتر است،  با شهر قم حدود  آن  و فاصله 
حاجی آباد  روستاهای  ادغام  با   ۷۹ سال  در  شهر 
از  و  شد  ایجاد  حسن آباد  و  والیجرد  مرادآباد،  لک ها، 
گویش  و  است  برخوردار  قابل توجهی  تاریخی  سابقه 
برخی از مردم ساکن در این شهر به زبان لکی است.

و کویری قم قرارگرفته  این شهر در مناطق خشک 
موردنیاز  آب  قنات،  حفر  طریق  از  درگذشته  و  است 
پیشینه  همین  دلیل  به  و  می شد  تامین  منطقه  مردم 
► می شود.     قنوات شناخته  شهر  نام  به  تاریخی 

شهردار قنوات:

● شهر قنوات برای پذیرش جمعیت سرریز قم نیازمند بودجه است   ●
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
اجرای   ۱۳ در شعبه  که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   ۸ از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
علی  خوانده  پورگاویه  حسینی  زهرا  خواهان  گردیده  ثبت  ۱۳/۱۴۰۱ج/۳۳۶  شماره  به  مدنی  احکام 
 ۹۶۴۵ از  شده  مجزا  و  مفروز  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۱۶۲۶۰ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  نیا  حسن  اکبر 
ید  خلع  ملک  ضمنا  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۵ بخش  مذکور  اصلی  از  فرعی 
اخذ  لزوم  صورت  در  و  پرونده  مطالعه  ضمن  منتخب  کارشناس   : صادره  قرار  باشد.  می  تخلیه  و  گردیده 
ثبتی  پالک  با  مشاع  ملک  فروش  خصوص  در  را  خویش  کتبی  و  مستدل  نظریه  دعوی  ازطرفین  توضیح 
۴۵ تفکیکی به  از اصلی مذکور قطعه  ۹۶۴۵ فرعی  ۲۹۱ اصلی مفروز و مجزی شده از  ۱۶۲۶۰ فرعی از 
دادگاه تسلیم نماید. به استحضار می رساند : پس از حضور در دفتر شعبه سیزدهم اجرای احکام مدنی 
انجام  هماهنگی  و  طرفین  اظهارات  استماع  و  پرونده  طرفین  با  تماس  و  پرونده  مطالعه  و  قم  دادگستری 
نشان  ملک  از  و  شده  باز  موصوفی  واحد  درب  خوانده  و  کالنتری  نماینده  معیت  در  خوانده  توسط  شده 
کوی   – کوچکی  احمد  شهید  بلوار   – آزادی  بلوار   – فارسی  سلمان  بلوار  پردیسان–  قم  در  واقع  شده  داده 
به عمل  بازدید   ۳۷۴۹۱۷۳۳۴۱ – کد پستی   ۲۱ – واحد  – طبقه ششم   ۲ بلوک   – بهائی  – مجتمع شیخ  یک 
 : ارزیابی  مورد  پالک  ثبتی  مشخصات   – الف  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  و  آمده 
مفروز  اصلی   ۲۹۱ از  فرعی   ۱۶۲۶۰ ملک  شماره  با  دعوی  طرفین  توسط  ابرازی  های  سند  تصویر  طبق 
 ، قم  ثبت  ۵ منطقه یک  ۲ بخش  بلوک  تفکیکی   ۴۵ از اصلی مذکور قطعه  ۹۶۴۵ فرعی  از  و مجزی شده 
به مساحت  تفکیکی   ۱۸۹ قطعه  بانضمام  طبقه ششم  غربی  در جنوب  واقع  مترمربع   ۷۸/۰۵ به مساحت 

مترمربع   ۹ مساحت  به   ۲ بلوک  تفکیکی   ۲۹۹ قطعه  پارکینگ  بانضمام  همکف  طبقه  در  مترمربع   ۳/۶۰
با میزان مالکیت سه دانگ  با وضعیت طلق  با کاربری مسکونی  آپارتمان  به صورت  واقع در طبقه همکف 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  و  اکبر  علی  فرزند  پورگاویه  زهرا  نام  به  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  از  مشاع 
ارزیابی : ملک  نیا فرزند است. ب- مشخصات ظاهری پالک مورد  اکبر حسن  نام علی  به  اعیان  و  عرصه 
های  ورق  نمای  با  طبقه   ۷ ساختمان  یک  و  شده  واقع  بهایی  شیخ  مسکونی  مجتمع  در  شده  داده  نشان 
هر  و  مسکونی  فوقانی  طبقه   ۶ پارکینگ  برداری  بهره  با  همکف  طبقه  صورت  به   PVC از  دیوارپوش  
داخلی  پوشش  و  سفید  سیمان  از  بدنه  و  موزاییک  خارجی  پوشش  با  پارکینگ  که   ، واحد   ۴ شامل  طبقه 
با  پله  سرویس  و  دسترسی  راه  دارای  گچ  از  مابقی  و  سنگ  از  مترا   ۱/۲۰ ارتفاع  به  بدنه  و  گرانیت  سنگ 
)واحد  ششم  طبقه  در  موصوفی  واحد  است.  آسانسور  دستگاه  یک  و  فوالدی  نرده  دارای  و  سنگ  از  کف 
و  گچ  از  بدنه  و  موزاییک  کف  پوشش  با  اتاق  دو  و  سرامیک  کف  پوشش  با  سالن  شامل  و  گرفته  قرار   )۲۱
تراس  شامل  و   mdf کابینت  با  کاشی  از  بدنه  و  سرامیک  کف  پوشش  با   open صورت  به  آشپزخانه  دارای 
رادیاتور  از سیمتن رنگی و سیستم گرمایش  مابقی  و  ارتفاع یک متر سنگ  به  بدنه  و  با پوشش کف سنگ 
انشعاب  ، یک  برق  انشعاب  دارای یک  اظهارات خوانده ملک  آبی است. طبق  کولر  پکیج خنک کننده  و 
گاز و بهره برداری از آب مشترک است. ج –نظریه: ارزش پایه ملک موصوفی براساس موقعیت محلی ، با 
دسترسی شوارع ، ابعاد و مساحت عرصه ، کیفیت ساخت و با در نظر گرفتن عوامل موثر کمی و کیفی با 
به سازمان ها  تعهدات احتمالی  و  بدون درنظر گرفتن دیون  و  بودن ملک  ، بالمعارض  فرض اصالت سند 

)از جمله شهرداری( ارگان های دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، با عنایت به اوضاع و احوال روز ، به 
واحد  ششدانگ  ارزش  و  ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  موصوفی  واحد  از  مترمربع  هر  ارزش  اینجانب  نظر 
ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  شش  و  چهل  و  یکصد  و  میلیارد  ده   ۱۰/۱۴۶/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  شده  معین 
 ۱۰/۱۵ ۱۰ الی  ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت  برآورد و اعالم می گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
باالترین مبلغ  به کسانی که  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  تمایل در جلسه مزایده شرکت 
از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت 
فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده پس  را  اموال  بهای  برنده مزایده در موعد مقرر  و در صورتی که  کرد 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت 

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

رئیس سازمان صمت قم مطرح کرد؛
لزوم پیوست  فرهنگی در طرح 

احداث مسکن کارگری

تمامی  باید  گفت:  قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مسکن  طرح  در   ... و  درمانی  اجتماعی،  فرهنگی،  پیوست های 

شود. دیده  کارگری 
در  قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  ابدالی  اکبر 
گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از مشکالت واحدهای صنعتی 
نیروی  کمبود  این  اصلی  علت  کرد:  اظهار  است،  کار  نیروی  کمبود 

است. مسافت  دوری  کار، 
شهرک های  نزدیکی  در  کارگری  مسکن  احداث  داد:  ادامه  وی 
کند. برطرف  را  حوزه  این  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  صنعتی 
این  اینکه  بیان  با  قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
پیوست های  تمامی  باید  کرد:  نیازمند مالحظاتی است، مطرح  طرح 

دیده شود. این طرح  در   ... و  درمانی  اجتماعی،  فرهنگی، 
طرح،  این  اجرای  در  محیطی  زیست  مسائل  رعایت  بر  تاکید  با  وی 
این  و مسائل زیست محیطی در  پیوست ها  این  تمام  اگر  عنوان کرد: 
برای قشر  تبعات شهرک  خاص  از  طرح دیده شود می توانیم بسیاری 

رفع کنیم. را  از شهر هستند  خاص که دور 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم مطرح کرد:
تجربیات موفق و غیرموفق مسکن 

کارگری بررسی شود

مسیر  در  گفت:  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
احداث مسکن ویژه کارگری باید از تجربیات عملی موفق و غیرموفق 

کنیم. استفاده  استان ها  دیگر 
در  قم  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  وزیری راد  وحید 
مدل های  مسکن  احداث  برای  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو 
ویژه  مسکن  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار  داریم،  کشور  در  را  مختلفی 
تمام  نخست  مرحله  در  باید  کنیم  راه اندازی  را  قم  استان  در  کارگری 

دهیم. قرار  بررسی  مورد  را  مدل ها  این 
وی ادامه داد: در این راستا باید از تجربیات عملی موفق و غیرموفق 

نیز استفاده کنیم. دیگر استان ها 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم مطرح کرد: در برخی 
صنعتی  شهرک های  به  مسکن ها  این  نزدیکی  دلیل  به  استان ها  از 

بوده ایم. متعددی  مشکالت  بروز  شاهد 
فرآیند  و  مالکیت  بحث  همچنین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
بگیرد چراکه  قرار  بررسی دقیق  مورد  باید  نیز  این مسکن ها  واگذاری 
و  فروش  و  خرید  دچار  مسکن ها  این  که  کنیم  عمل  گونه ای  به  نباید 

شوند. بازاریابی 

خبـر

◄     راه کارهای پایدارسازی محله بازار 
سلسله  از  پژوهی  قم  نشست  در  کهنه 
بنیاد  این  و  ایسنا  مشترک  های  نشست 

شد. برگزار 
شاه  جلیلی  مهدیه  ایسنا،  گزارش  به 
شهری،  برنامه ریزی  کارشناس  منصوری، 
همت  به  که  ایسنا  پرسمان  نشست  در 
»تکوین  موضوع  با  پژوهی  قم  بنیاد 
بازآفرینی  قم)۷(؛  در  معاصر  شهرسازی 
راه کارهای  تاریخی:  مناطق  پایدار 
بازار کهنه« در دانشگاه  پایدارسازی محله 
کرد:  عنوان  شد،  برگزار  قم  مهر  طلوع 
در  تعادل  عدم  نتیجه  محله ای  ناپایداری 
خدمت رسانی در شهر است و بازآفرینی به 

است. نابرابری  این  رفع  دنبال 
های  بافت  از  بسیاری  کرد:  بیان  وی 
و  افتخار  مایه  که  تاریخی  و  قدیمی 
هستند  شهر  هر  هویت  نشانگر  و  مباهات 
و  فرسایش  معرض  در  حاضر  حال  در 
حیات  افول  دچار  و  قرارگرفته اند  تخریب 
شده اند؛  فرهنگی  و  اقتصادی  شهری، 
زیرا به دلیل فرسودگی و فقدان تاسیسات 
زندگی  نیازهای  پاسخگو  اولیه  خدمات  و 
همین  و  نیستند  ساکنین  امروز  شهری 
شهری  درون  مهاجرت  شده  باعث  امر 
که  بروند  مناطقی  به  ساکنین  و  دهد  رخ 

دارند. بیشتری  امکانات 
شهرها  توسعه  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توجه  پایدار،  توسعه  اصل  شدن  مطرح  و 
مورد  بیشتر  چه  هر  پایداری  اصل  به 
به  آفرینی  باز  گفت:  گرفت،  قرار  تاکید 
که  است  نگرش هایی  و  اقدامات  معنای 
و در  پایداری برسد  به  سبب می شود شهر 

اصطالح حال شهر خوب باشد برای نسل 
شود. حفظ  آینده 

ادامه  شهری  برنامه ریزی  کارشناس 
مانند  اصولی  باید  آفرینی  باز  در  داد: 
تحوالت  و  تغییر  زیست،  محیط  کیفیت 
قرار  توجه  خورد  اقتصادی  و  اجتماعی 
منطقه  اقتصاد  باید  مثال  برای  بگیرد؛ 
که  به شغل هایی  و  بگیرد  قرار  توجه  مورد 

کرد. توجه  می شود  تزریق  آنجا  به 
بازآفرینی  از  نمونه ای  تشریح  در  وی 
و  کرد  اشاره  اصفهان  جماله  محله  به 
به  قدیمی  حمام  از  محله  این  در  گفت: 
استفاده  کودکان  فکری  کانون  عنوان 
و  سبز  فضای  به  قدیمی  آبریزگاه  و  شد 
به  محل)کاروانسرا(  ورودی  خالی  فضای 

شد. تبدیل  عمومی  پارکینگ 
ایران تاریخی  ویژگی های محله های 

در  اینکه  بیان  با  منصوری  شاه  جلیلی 
اساسی  رکن  چند  ایران  تاریخی  محالت 
وجود دارد که مسجد، خانه و بازار از جمله 
به  مساجد  گذشته  در  افزود:  است،  آن ها 
نمی دادند  اجازه  که  بودند  مهم  قدری 
از  تا  بشود  احداث  آن  کنار  در  ساختمانی 
اغلب  خاطر  همین  به  بماند  دور  آلودگی 
در کنار مساجد بازارها و مغازه هایی بودند 
اشتغال  و...  تسبیح  مهر،  فروش  به  که 

داشتند.
بعد  افراد  گذشته  در  داد:  ادامه  وی 
معابر  به  رسیدن  برای  خانه  از  خروج  از 
می کردند  عبور  معابری  سلسله  از  اصلی 
می رسیدند  اصلی  معبرهای  به  سپس  و 
مستقیم  خانه  از  که  نبود  امروز  مانند  و 
وارد بزرگراه شوند و درون خانه ها نیز این 

داشت. وجود  مراتب  سلسله 
رابطه  در  شهری  برنامه ریزی  کارشناس 
در  کرد:  عنوان  بازارکهنه  محدوده  با 
کهنه  بازار  و  قم  سرپوشیده  بازار  گذشته 

تفضیلی  طرح  و  بودند  متصل  یکدیگر  به 
بازار  راسته  دو  که  شد  سبب  یاسر  عمار 
هم  از  کامال  قم  پوشیده  سر  بازار  و  کهنه 
پویایی  به  پوشیده  سر  بازار  و  شوند؛  جدا 
خاطر  به  نیز  کهنه  بازار  و  داد  ادامه  خود 
داشتند  فعالیت  آن  در  که  مشاغلی  نوع 
آن  و مردم در  از دست داد  را  پویایی خود 

نکردند. تردد 
اینکه اکثر ساکنین این  به  با اشاره  وی 
منطقه از بیش از دو دهه است که در آنجا 
زندگی می کنند، اضافه کرد: این محدوده 
دارای  قم  اولیه  بافت  به  نزدیکی  دلیل  به 
که  است  بسیاری  ساختمان های شاخص 
از جمله آن ها مسجد جامع است که گفته 
شده بنای مسجد جامع به دوره سلجوقی 
از  حاضر  حال  در  و  دارد  تعلق  صفوی  و 
کتابخانه  عنوان  به  مسجد  زیرین  طبقه 

شود. می  استفاده  عمومی 
از  داد:  ادامه  منصوری  شاه  جلیلی 
محدوده  این  در  شاخص  بناهای  دیگر 
این مدرسه  مدرسه جهانگیرخان است که 
دوره  در  و  شد  ساخته  صفوی  دوره  در 
ناصری توسط میزرا نصراله خان مستوفی 
نام  به  آن  از  پس  که  شد  مرمت  گرگانی 

بار  آخرین  شود.  می  یاد  ناصری  مدرسه 
سال  به  بروجردی  الله  آیت  زمان  در  نیز 
۱۳۷۳قمری تعمیر کلی شد که سنگ سر 

است. آن  موید  مدرسه  ورودی  در 

وی در رابطه با سرای مال حسین اظهار 
کرد: بنا به نظر اهالی اینجا به کاروانسرای 
نظر  در  با  اما  است  مشهور  مالحسین 
احتمال  به  بنا  جایگاه  و  پالن  گرفتن 
یکی  و  است  مالحسین  سرای  زیاد  بسیار 
از مراکزی بوده که در خدمت بازار بوده و 
به  مصالح  و  تزئینات  ساختار،  به  توجه  با 
را  ساختمان  این  قدمت  آن  در  رفت  کار 

داد. نسبت  قاجار  دوره  به  توان  می 
با  شهری  برنامه ریزی  کارشناس 
دیگر  از  غیاثیه  مدرسه  اینکه  به  اشاره 
گفت:  است،  محله  این  شاخص  بناهای 
سلجوقی-  دروه  به  بنا  این  احداث  تاریخ 
ثبت  ملی  آثار  از  و  گردد  می  باز  تیموری 
اثر  در  متاسفانه  و  است  قم  شهر  در  شده 
در  که  دید  آسیب  ها  مناره  از  یکی  زلزله 
است. نشده  انجام  مرمتی  حاضر  حال 

شده  انجام  اقدامات  با  رابطه  در  وی 
پروژه  کنون  تا  کرد:  اظهار  کهنه  بازار  در 
بازارچه  ساخت  و  بازار  راسته  کف سازی 
شده  انجام  محله  ورودی  در  چهارسو 
است که طبق نظرسنجی صورت گرفته از 
تمیزی  سبب  زیرا  داشتند  رضایت  کسبه، 

است. شده  گرما  کاهش  و 

اینکه  به  اشاره  با  جلیلی شاه منصوری 
که  است  کرده  ثابت  جهانی  تجربه های 
صورت  مردم  مشارکت  با  باید  اقدامات 
پس  را  آن  مردم  صورت  این  غیر  در  بگیرد 

مشاغل  و  ها  کارگاه  باید  گفت:  می زنند، 
این  و  شوند  خارج  کهنه  بازار  از  مزاحم 
فروشگاهی  نمایشگاه  یک  به  تبدیل  بازار 
سمت  به  گردشگری  پیاده رو  مسیر  و  شود 
گذشته  در  که  ری  دروازه  و  جامع  مسجد 
است،  بوده  ری  کاشان  به  ورودی  دروازه 

. د بشو
قدیمی ترین محله قم کشته شد

محسن محسنی، کارشناس قم پژوهی، 
کهنه  میدان  کرد:  عنوان  نشست  این  در 
و  زنده  شده  تبدیل  بار  تره  میدان  به  که 

است. اشتباه  آن  حذف  و  است  پویا 
امامزاده  بازآفرینی  خصوص  در  وی 
اختران  چهل  محله  و  )ع(  مبرقع  موسی 
قدیمی  اختران  چهل  محله  کرد:  اظهار 
 ۲۰ طی  که  است  بوده  قم  محله  ترین 
ماشین  باید  چرا  شد؛  کشته  گذشته  ساله 
این محله  زیبایی  برود؟  امامزاده  تا جلوی 

بود. آن  های  کوچه  به 
به  توسعه  حق  اعطای  با  رابطه  در  وی 
به  اگر  گفت:  تاریخی،  بافت  ساکنین 
این  به  توسعه  حق  و  شود  توجه  بافت  این 
کلیت  برای  افزوده  ارزش  بدهند  مناطق 

 ► می شود.   ایجاد  شهر 

● تخصیص بودجه برای مرمت روستای تاریخی دولت آباد قم   ●

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی مورد  پالک ثبتی ۵۳ فرعی 
از ۱۵۶ اصلی واقع در بخش پنج حوزه ثبتی واقع در روستای ورجان – مزرعه 
ابوالفضل  و   عابدینی  نقی  علی  و  مطلق  عابدینی  داود  آقای  وراث  بنام  نیوند 
مورخ  چهارشنبه  روز  در  است  ثبت  جریان  در  و  باشد  می  ورجانی  قاسمی 
نعیمه  خانم  تقاضای  به  بنا   ۱۲ الی  صبح   ۸/۵ ساعت  از    ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
تقاضای  طبق  عابدینی  داود  آقای  وراث  طرف  از  وکالت  به  روحانی  سادات 
وقوع  محل  در   ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ مورخ   ۱۲۶/۱۴۰۱/۱۰۲۷۱ شماره  به  وارده 
به  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  بموجب  لذا  شد  خواهد  انجام  ملک 

اخطار  وسیله  این  به  الذکر  فوق  پالک  شماره  مجاورین  و  امالک  صاحبان 
رسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  باال  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  میگردد 
نباشند   آنها در موقع مقرر حاضر  قانونی  نماینده  یا  از صاحبان امالک  هریک 
طرف  از  اظهارشده  حدود  با  گهی  آ مورد  ملک  مزبور،  قانون   ۱۵ ماده  برابر 
حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  اعتراضات  و  شد  خواهد  تحدید  مجاورین 
مطابق  اند  نبوده  حاضر  مقرر  موقع  در  که  امالک  صاحبان  نیز  و  ارتفاقی 
تحدید  جلسه  صورت  تنظیم  تاریخ  از  روز   ۳۰ تا  فقط  ثبت،  قانون   ۲۰ ماده 
ثبت،  قانون  اصالحی   نامه  آئین   ۸۶ ماده  برابر  و  شد  خواهد  پذیرفته  حدود 

یک  مدت  ظرف  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  بایست  می  معترضین 
از  الزم  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  اعتراض  دادخواست  ماه 
متقاضی  اینصورت  غیر  در  نمایند  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  مذکور  مرجع 
میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و  گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و  به این اداره تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

 )۱۵۹۵۸ الف  )م  داد./م  خواهد  ادامه  مقررات  طبق 
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ انتشار:  تاریخ 

سعید عبدالهی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کهک

گزارشی از راه کارهای پایدارسازی محله بازار کهنه:

●  قدیمی ترین محله قم کشته شد!    ●

فرهنگی  میراث  معاون       ◄
میلیون  اختصاص۹۰۰  از  قم 
و  مرمت  برای  اعتبار  تومان 
دولت  تاریخی  روستای  احیای 

داد. خبر  آباد 
میراث  کاوسی،معاون  عمار 
 ۹۰۰ اختصاص  از  قم  فرهنگی 
سفر  از  بودجه  تومان  میلیون 
برای  جمهوری  ریاست  اول 
داد  خبر  آباد  دولت  قلعه  مرمت 
مبلغ،  این  اختصاص  با  گفت:  و 
شدن  تبدیل  قابلیت  روستا  این 
گردشگری  نمونه  منطقه  یک  به 

دارد. را 
ویژگی های  به  اشاره  با  او 
آباد  دولت  روستای  تاریخی 
روستا  این  خانه های  تمام  گفت: 
برج  دوازده  با  قلعه  یک  درون 
به  آن  قدمت  و  است  شده  واقع 

گردد. برمی  زندیه  دوران 
قبل  سال های  گفت:  کاوسی 
این روستا  ۳۰۰ نفر ساکن  حدود 
خشکسالی  علت  به  اما  اند،  بوده 
و  کشاورزی  افتادن  رونق  از  و 
به  روستا  این  جوانان  دامپروری، 

اند. کرده  مهاجرت  شهر 
تسهیالت  پرداخت  از  او 
صاحبان  به  بهره  کم  و  بالعوض 
روستا  این  تاریخی  خانه های 
به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر 
از  استفاده  در  مردم  اقبال 
با  می توان  سنتی،  بنا های 
اصالت  حفظ  با  بنا ها  این  احیای 
گردشگری  رونق  برای  گامی  آن، 

کرد. ایجاد  پایدار  اشتغال  و 
دولت  روستای  است  گفتنی 
واقع  قم  سلفچگان  بخش  در  آباد 

► است.    شده 

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد



◄    محمدرضا دماوندی در گفت وگو با ایلنا، 
جمهوری  و  ترکیه  مشترک  رزمایش  تحلیل  در 
جمهوری  با  مشترک  مرزهای  در  آذربایجان 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  ایران  اسالمی 
این رزمایش با چه هدفی و برای ارسال پیام به 
از کشورهای منطقه آغاز شده است،  کدام یک 
که  می بینیم  باشیم،  داشته  تٔاملی  اگر  گفت: 
دوجانبه  چه  متعدد  رزمایش های  در  آذربایجان 
همکاری  با  کرده  برگزار  که  چندجانبه ای  چه  و 
خودی  به  رزمایش  برگزاری  است.  بوده  ترکیه 
رزمایش  در  مخصوصا  اما  ندارد  ایرادی  خود 
مثال  برای  که  رفته  کار  به  تاکتیک هایی  اخیر 
پل  احداث  و  ارس  رود  کنار  در  آن  برگزاری 
شناور این سوال را مطرح می کند که آذربایجان 
در  شرکت  برای  را  خودش  مسلح  نیروهای 
از  باکو  هدف  اگر  کند؟  می  آماده  جنگی  چه 
ایروان  با  رودررویی  ها  رزمایش  این  برگزاری 

بوده که عمال مشخص است که ارمنستان دیگر 
آذربایجان  و  ندارد  را  جنگ  در  حضور  توانایی 
تنها  همچنین  است.  عالم  مسٔاله  این  به  هم 
با  رودخانه ای  که  آذربایجان  خاک  از  نقطه 
قابلیت احداث پل شناور دارد، ارس و مرز ایران 
برگزاری رزمایش غیر  این شیوه  بنابراین  است؛ 
از فرستادن پیام به سوی ایران هدف دیگری را 

نمی کند.  پیگیری 
اشاره  آن  به  که  دیگری  نکته  داد:  ادامه  وی 
کردم تعدد برگزاری رزمایش از سوی آذربایجان 
باکو   ،۲۰۲۰ جنگ  از  بعد  سال  دو  در  است؛ 
فاقد  که  کرده  برگزار  متعددی  رزمایش های 
مسٔاله  این  به  باید  که  است  عملیاتی  توجیه 
توجه داشت. در مجموع شعارهایی که از سوی 
ترکیه و آذربایجان در جریان این رزمایش مطرح 
طور  آن  و  ملت«  یک  و  دولت  »دو  شامل  شده 
به صورت  »ما  که  ترکیه مطرح شده  از سوی  که 

وقتی  داد«  خواهیم  پاسخ  دشمنان  به  مشترک 
می گیرند  قرار  هم  کنار  در  و  شده  تجمیع 

حقیقت  در  هدف  که  است  این  نشان دهنده 
و  ندارد  موضوعیت  دیگر  که  نیست  ارمنستان 

رزمایش  این  حرکت  فلش  و  هدف گذاری  قطعا 
است.  ایران  سمت  به 

این  به  پاسخ  در  قفقاز  مسائل  تحلیلگر  این 
پرسش که ترکیه در دو سال اخیر تالش کرده تا 
با چرخش در سیاست خارجی، سیاست کاهش 
فرامنطقه ای  و  منطقه ای  کشورهای  با  تنش 
حتی  و  عربستان  امارات،  مصر،  آمریکا،  مانند 
اما همواره  بگیرد  را در پیش  رژیم صهیونیستی 
یکی از همراهان و شرکای جمهوری آذربایجان 
اسالمی  جمهوری  با  تنش  سطح  افزایش  برای 
آنکارا  جدید  سیاست  علت  چه  به  است،  ایران 
جمهوری  گفت:  نمی شود،  تهران  شامل 
گاز،  و  نفت  سرشار  ذخایر  علت  به  آذربایجان 
است.  ترکیه  استفاده  برای  حیاتی  منبع  یک 
با  همراهی  در  ترکیه  دیگر  طرف  از  همچنین 
جهان  ایده های  تا  است  تالش  در  آذربایجان 
اضافه  باید  هم  را  این  کند.  محقق  را  خود  ترک 

کشور  اداره  برای  توانمندی  فاقد  باکو  که  کنیم 
دارد. ترکیه  پشتیبانی  به  نیاز  و  است  جامعه  و 

ناتوانی  این  به  توجه  با  اردوغان  افزود:  وی 
علی اف و نیاز به نفت و گاز سعی می کند حضور 
پررنگی در در آذربایجان داشته باشد. البته این 
آذربایجان  استقالل  آغاز  همان  از  ترکیه  حضور 
ولی  است  شده  آغاز  شوروی  جماهیر  اتحاد  از 
گرفتن  دست  به  تعبیری  به  و  پررنگ  حضور 
منابع  به  ترکیه  نیاز  در  ریشه  آذربایجان  اداره 
اتصال  حال  عین  در  هم  و  داشته  گاز  و  نفت 
تاریخی  ایده های  تا  می شود  موجب  زمینی 
عین  در  ترکیه  باشند.  داشته  تحقق  قابلیت 
با فعالیت آذربایجان  حال می تواند در همراهی 
کند  شرایطی  متحمل  را  تهران  ایران،  علیه  بر 
که در مقابل آنکارا مجبور به عقب نشینی شود. 
در نتیجه این همراهی ترکیه با آذربایجان دارای 

► ترکیه است.         برای  منافع متعددی 

از  عربستان  احتمالی  دستاوردهای      ◄
دیدار با رییس جمهور چین چه می تواند باشد؟ 
انرژی  مسائل  کارشناس  هندرسون  سیمون 
در  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  و 
نوشت:  واشنگتن  انستیتو  اینترنتی  نشریه 
تجاری  شرکای  از  یکی  حاضر  حال  در  چین 
مهم ترین  از  یکی  و  سعودی  عربستان  اصلی 
هسته ای  و  نظامی  تکنولوژی  تامین کنندگان 
زمینه ها  این  در  ولی  ریاض  است.  کشور  این 

است. بیشتری  چیزهای  خواهان 
دسامبر،  هفتم  روز  واشنگتن  انستیتو 
دیدار  برای  جین پینگ  شی  رئیس جمهور 
در  حضور  شامل  که  سعودی-  عربستان  از 
تاریخ  در  اعراب«  و  چین  سران  »اجالس 
کشور  این  وارد  بود-  خواهد  هم  دسامبر  نهم 
ارشدش  می شود. دو کشوری که تصمیم سازان 
آخرین  جینگ پین  شی  و  بن سلمان  محمد 
میزبانی  به   2019 سال  در  پیش،  سال  دو  بار 
برگزار  دوجانبه  حضوری  نشست  شی  پرزیدنت 
کرده اند. خبرگزاری عربستان سعودی هدف از 
سفر حال حاضر را تقویت »مشارکت استراتژیک 
تأثیر  دلیل  به  که  کرده-  عنوان  پکن«  با  ریاض 
آمریکا،  با  عربستان  تیره  روابط  بر  آن  احتمالی 
است. برانگیخته  واشنگتن  در  را  نگرانی هایی 

پنج ماه پیش، پرزیدنت بایدن در زمان دیدار 
عرب  رهبران  به  سعودی  عربستان  پادشاهی  از 
تا  نمی کنیم  ترک  را  جا  این  »ما  که  بود  گفته 
جای خالی ما را چین، روسیه یا ایران پر کنند. 
حاال  نمی رود«.  هیچ جا  متحده  ایاالت  نه، 
به  را  ادعا  این  می توانند  هفته  این  رویدادهای 

بگذارند. آزمایش  بوته 
آغاز روابط دوجانبه با موشک

سعودی  عربستان  و  چین   1990 سال  تا 
دلیل  که  نداشتند،  رسمی  دیپلماتیک  روابط 
اصلی آن این بود که ریاض تا مدت های مدیدی 
تبعید  در  دولت  چین،  خلق  جمهوری  جای  به 
قانونی  حکومت  عنوان  به  را  تایوان  در  چین 
این حال  با  بود.  به رسمیت شناخته  این کشور 
و  چندین  پکن  با  سعودی  دولتمردان  تماس 

بود. شده  آغاز  تاریخ  این  از  قبل  سال  چند 
پنجاه  پنهانی  طور  به  چین   ،1988 سال  در 
داد-  سعودی ها  به  میان برد  بالستیک  موشک 
تحلیلگران  از  یکی  که  زمانی  تا  واشنگتن  که 
فرودگاه  یک  در  آن ها  وجود  متوجه  اطالعاتی 
سلطان  شاهزاده  به  متعلق  خصوصی 
شد،  عربستان  وقت  دفاع  وزیر  بن عبدالعزیز، 
موشک ها  این  بود.  بی اطالع  معامله  این  از 
هسته ای  کالهک های  حمل  قابلیت  دارای  که 

عربستان  به  باربری  هواپیماهای  توسط  بودند، 
مستقر  موشکی  سایت  دو  در  سپس  و  منتقل 
این  درک  را  آمریکا  نگرانی های  بودند.  شده 
عربستان  وقت  سفیر  را  معامله  این  که  واقعیت 
کرد.  تشدید  بود،  داده  جوش  واشنگتن  در 
سکوهای  از  ماهواره ای  تصاویر  این،  بر  عالوه 
اهداف  تل آویو  و  تهران  که  می داد  نشان  پرتاب 
موشک ها-  این  هستند.  موشک ها  این  بالقوه 
بار در سال 2014  تنها یک   -CSS2 به موسوم 
به نمایش درآمدند و بعد از آن هم با موشک های 
این،  بر  عالوه  شدند.  تعویض  چینی  مدرن 
موشک های  قبیل  از  دیگری  چینی  تسلیحات 
عربستان  نظامی  پایگاه های  در  نیز   11-M
می رسد  نظر  به  که  شده اند-  مشاهده  سعودی 
پاکستان  طریق  از  احتمااًل  تولیدشان  تجهیزات 

است. شده  تامین 
نفت و سرمایه گذاری

عربستان  تجاری  شریک  بزرگترین  چین 
در  کشور  این  مثال  عنوان  به  است.  سعودی 
2 میلیون بشکه نفت  از  آوریل، روزانه بیش  ماه 
چهارم  یک  از  بیش  که  کرده-  وارد  عربستان  از 

است. کشور  این  صادرات 
سرمایه گذاری  همچنین  کشور  دو  این 
به  داشته اند.  یکدیگر  اقتصاد  در  توجهی  قابل 

بیست سال گذشته  در  فایننشال تایمز؛  گزارش 
عربستان سعودی با بیش از 100 میلیارد دالر، 
در  چین  رسمی  سرمایه گذاری های  فهرست  در 

است. پیشتاز  فارس  خلیج  منطقه 
نظامی

که  می کنند  این  از  حکایت  گزارش ها 
شورشیان  با  خود  اخیر  جنگ  در  عربستان 
چینی  پهپادهای  و  توپخانه  از  یمن  در  حوثی 
نیز پکن-   2017 استفاده کرده است. در سال 
بر  کامل  تسلط  برای  آمریکا  فشارهای  علی رغم 
و تسلیحات نظامی عربستان- مجوز  تاکتیک ها 
سعودی ها  به  را  چینی  پهپادهای  داخلی  تولید 

کرد. اعطا 
سعودی ها  که  این  از  هم چنین  واشنگتن 
تأسیسات  ساخت  اجازه  چین  به  است  ممکن 
اهداف  کردن  پنهان  هدف  با  غیرنظامی، 
که  می کند-  نگرانی  احساس  بدهند،  نظامی 
که  است  مناقشاتی  و  اختالفات  مشابه  این 
امارات  البته  و  اسرائیل  با  آمریکا  بین  اخیرا 
بر  عالوه  است.  آمده  پیش  نیز  عربی  متحده 
این، نیروهای چین و عربستان تمرینات نظامی 
جمله  آن  از  که  کرده اند-  برگزار  نیز  مشترکی 
کرد  اشاره  مشترک  دریایی  رزمایش  به  می توان 

شد. برگزار   2021 سال  در  که 

هسته ای
گزارش  ژورنال  وال استریت   ،2020 سال  در 
فرآوری  زمینه  در  سعودی ها  به  چین  که  داد 
کمک  کشور  این  محلی  استخراج شده  اورانیوم 
می تواند  کاری  چنین  اگرچه  است.  کرده 
عین  در  اما  باشد،  داشته  صلح آمیز  مصارف 
حال می توان آن را گام اول در زمینه غنی سازی 
تولید  در  خود  نوبه  به  که  نامید-  نیز  اورانیوم 
پادشاهی  رود.  کار  به  می تواند  هسته ای  سالح 
از  نظامی  استفاده  البته هرگونه قصد  عربستان 
حال  عین  در  ولی  کرده،  رد  را  هسته ای  انرژی 
خود  پادمانی  تعهدات  ارتقای  به  هم  تمایلی 
که  اتمی-  انرژی  بین المللی  آژانس  قبال  در 
فعالیت های  از  شدیدتر  بازرسی های  می تواند 
باشد-  داشته  همراه  به  را  کشور  این  هسته ای 

است. نداده  نشان 
نشست چین و اعراب

اجالس  این  درباره  جزییاتی  هیچ  تاکنون 
به  نشست  این  این که  جز  است،  نشده  منتشر 
رهبران  و  می شود  برگزار  سلمان  ملک  ریاست 
و  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای 
کشورهایی  احتماال  عربی-  کشورهای  دیگر 
چون مصر، عراق و اردن- در آن حضور خواهند 
عرب نیوز؛  سعودی  روزنامه  گزارش  به  داشت. 

بر  نشست  این  کار  دستور  که  می رود  »انتظار 
و  اقتصاد  زمینه  در  مشترک  همکاری  تقویت 

شود«. متمرکز  توسعه 
احتمااًل  نیز  گردهمایی  این  از  پکن  اهداف 
فارس  خلیج  کشورهای  حمایت  جلب  شامل 
حساس  مسائل  مورد  در  خود  سیاست های  از 
نقض  و  تایوان  سرنوشت  قبیل  از  داخلی 
بود.  خواهد  اویغور  مسلمانان  علیه  بشر  حقوق 
موضوع  مورد  در  وضوح  به  سعودی  عربستان 

است. کرده  سکوت  اخیر 
بالقوه دستاوردهای 

طبق  جلسات  سایر  و  اجالس  اینکه  فرض  با 
آینده  روزهای  در  احتمااًل  شود،  برگزار  برنامه 
مختلفی  اطالعیه های  و  اخبار  انتشار  شاهد 
توافقات  و  مشترک  سرمایه گذاری های  درباره 
حال،  این  با  بود.  خواهیم  مختلف  تجاری 
در  چین  و  عربستان  روابط  واقعی  فشارسنج 
خواهد  نهفته  رویداد  این  فاش نشده  جزئیات 
را  شاخص ها  این  تمام  باید  نیز  واشنگتن  بود. 
شود  متوجه  تا  باشد  داشته  نظر  زیر  دقت  به 
و  است-  گرم  حد  چه  تا  کشور  دو  این  روابط 
است  ممکن  چالش هایی  چه  عربستان  و  چین 
برای سیاست منطقه ای ایاالت متحده به وجود 

► آورند./شفقنا        

روزنامه  خبرنگار  شچنیک،  راز      ◄
تظاهر  حتی  که  آحارونوت«،  »یدیوت 
حمله  خطر  تا  کرد  اکوادوری  به 
»ما  نویسد:  می  باشد،  نداشته  را 
محاصره  در  کنیم،  می  تنفر  احساس 
نمی  استقبال  ما  از  هستیم،  دشمنی 
اسرائیلی،  بازیکن  اوهانا،  الی  کنند.« 
خود  ملیت  مورد  در  داد  ترجیح  نیز 

بگوید.  دروغ 
جام  در  حضور  شوق  با  اسرائیلی ها 
بسیاری  که  دریافتند  قطر  جهانی 
استقبال  آنها  از  عرب  هواداران  از 
نمی کنند. این امر حاکی از آن است که 
با وجود عادی سازی روابط دیپلماتیک 
عربی،  کشورهای  از  برخی  با  اسرائیل 
نیافته  پایان  اسرائیل  و  اعراب  درگیری 
اسرائیل  از  انزجار  و  نفرت  حتی  و 
باقی است. به قوت خود  همانند سابق 
ها  اسرائیلی  بین  روابط  نزدیکی 

فیفاست،  اعتبار  به  نیز  ها  قطری  و 
این  بر  ها  اسرائیلی  از  بسیاری  اگرچه 
پویایی  ثمره  نیز  این  که  بودند  باور 
می  نظر  به  اما  است،  ابراهیم  توافقات 
واقعیت  و  نیست،  چنین  واقعا  که  رسد 
ها  اسرائیلی  که  است  آن چیزی  خالف 

کنند. می  تصور 
جهانی  جام  آغاز  از  بعد  روز  هشت 
برای  دوحه  به  ها  اسرائیلی  سفر  و 
جهانی،  جام  های  بازی  تماشای 
تلخی،  به  را  خود  جای  ها  سرخوشی 
چندین  است.  داده  ترس  و  ناامیدی 
خصمانه  رفتارهای  از  اسرائیلی  رسانه 
نسبت  عرب  حامیان  از  بسیاری 
داده  خبر  اسرائیلی  شهروندان  به 
گای  معروف  کمدین  بنابراین،  اند. 
تصمیم  خطر،  احساس  با  هوچمن، 
اسرائیل  به  مقرر  موعد  از  زودتر  گرفت 

. د زگرد با

روزنامه  خبرنگار  شچنیک،  راز 
تظاهر  حتی  که  آحارونوت«،  »یدیوت 
حمله  خطر  تا  کرد  اکوادوری  به 
»ما  نویسد:  می  باشد،  نداشته  را 
محاصره  در  کنیم،  می  تنفر  احساس 
نمی  استقبال  ما  از  هستیم،  دشمنی 
اسرائیلی،  بازیکن  اوهانا،  الی  کنند.« 
خود  ملیت  مورد  در  داد  ترجیح  نیز 

بگوید. دروغ 
که  شدند  متوجه  اسرائیلی ها 
آنچه  خالف  بر  ابراهیم  توافق نامه 
کنند،  می  تبلیغ  اسرائیلی  دولتمردان 
به  نسبت  را  عرب  مردم  ذهنی  وضعیت 
است.  نداده  تغییر  وجه  هیچ  به  آنها 
پست«  »جروزالم  از  هارکوف  الهاو 
دولت  میان  قراردادها  »این  گفت: 
این  با  مردم.  با  مردم  نه  بود،  دولت  با 
مختلف  درجات  به  ها  دولت  این  حال، 
آنها  تمایل  بنابراین  هستند،  مستبد 

منعکس  لزوما  صلح  برقراری  برای 
آنها  حاکمیت  تحت  افراد  تمایل  کننده 
اسرائیلی  ضد  تبلیغات  دهه ها  نیست. 
توافق نامه  نمی رود.  بین  از  قلم  یک  با 
آینده  برای  اسرائیلی ها  به  باید  ابراهیم 
خاورمیانه  در  بیشتر  یکپارچگی  و  بهتر 
لوح  ساده  نباید  آنها  اما  بدهد،  امید 

» . شند با
خالف  بر  گفت  توان  می  بنابراین 
که  تبلیغاتی  و  ها  اسرائیلی  انتظارات 
سازی  عادی  از  بعد  اسرائیلی  مقامات 
داشته  عربی  پایتخت  چند  با  روابط 
ها  اسرائیلی  با  عرب  مردم  روابط  اند، 
توان  می  بلکه  نیافته  بهبود  تنها  نه 
قوت  به  آنها  از  قدیمی  نفرت  گفت 
نشده  بیشتر  اگر  تازه  است،  باقی  خود 

. شد با
 / دوپرون  کاترین  نویسنده:    / لزکو 

► ایرانی  دیپلماسی 

شنبـه 19 آذر 1401/ شماره 2071 www.gooyeh-qom.com بین الملل7

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

تایید نموده اند.  آراء ذیل  شرح 
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۶۷ شماره  رأی  ۱ـ 
زرین تاج عیسی بیگی راد فرزند شاه حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده به مساحت ۱۲۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره  فرعی ۲۱۷۴ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان 
به پالک ۳۱۲۱ اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از مهدی و محرمعلی محمدی 
از امین گرامی صفحه  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  و مبایعه  صفحه ۱۶۷ دفتر ۴۲۰ بمیزان ۶۰ سهم 

۱۶۷ دفتر ۴۲۰ بمیزان ۶۰ سهم.)م الف ۱۵۴۶۲(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۵۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۶۴ شماره  رأی   -۲
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  سیفعلی  فرزند  سعادتی  یعقوبعلی 
به  از پالک شماره  فرعی ۲۱۷۴ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان  مترمربع در قسمتی  مساحت ۱۲۰ 
و محرمعلی محمدی  از مهدی  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  تبدیل شده  پالک ۳۱۲۱ اصلی 
از امین گرامی صفحه  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  و مبایعه  صفحه ۱۶۷ دفتر ۴۲۰ بمیزان ۶۰ سهم 

)۱۵۴۶۳ الف  ۶۰ سهم.)م  بمیزان   ۴۲۰ دفتر   ۱۶۷
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۸۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۶۹۳ شماره  رأی  ۳ـ 
آصف نظری  فرزند محمدابراهیم  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۹۳/۲۸ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره ۲۵۶ فرعی از۱۹۴۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از مهدی و قربانعلی شهرت همگی فرخادفر صفحه ۴۳۰ دفتر ۱۴۰.)م الف ۱۵۴۶۴(
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۶۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۳ شماره  رأی   -۴
حسین شاه حسینی فرزند احمد  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۲۰مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره ۵۶ فرعی ۲۱۷۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از علی شاپوری ثبت دفتر الکترونیکی ۶۱۶۳ - ۱۳۹۶.)م الف ۱۵۴۶۵( 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۷۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۱ شماره  رأی   -۵

سارا قاسمی فرزند بیرامعلی، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۴۹/۳۷ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۹۳۴مکرر اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از سید احمد رضوی.)م الف ۱۵۴۶۶( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۲ شماره  رأی   -۶
علی غفاری فرزند بهرامعلی، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۶۳/۳۵ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از باقیمانده ۲۱۶۷/۲ اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک ۲۱۶۷/۲/۴۵۵ 
اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالفضل احسانی 

صفحه ۷۶ دفتر ۲۶.)م الف ۱۵۴۶۷(
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۳۳۳ شماره  رأی   -۷
در  مترمربع   ۵۱ به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه  زهرا شوندی 
قسمتی از پالک شماره ۲ فرعی از ۲۳۳۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی از ابوالفضل فالح 

شوندی صفحه ۴۶۹ دفتر ۴۸۶.)م الف ۱۵۴۶۸(  
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۷ شماره  رأی   -۸
محمد احمدی فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۲۰مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵۶ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

و خریداری مع الواسطه از اصغر فرجی صفحه ۲۱۲ دفتر ۴۳۵. )م الف ۱۵۴۶۹(
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۵۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۶۵ شماره  رأی   -۹
طاهره کریمی  فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۲۰مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵۶ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

و خریداری مع الواسطه از اصغر فرجی صفحه ۲۱۲ دفتر ۴۳۵.) م الف ۱۵۴۷۰(
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۱۸۲ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۶۱ آقای 
در  ۹۷مترمربع  به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فریدون ششدانگ قطعه  فرزند  ابوسلطی  مهدی 
و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   ۲۴۸۳ از  فرعی  از پالک شماره  قسمتی 
الواسطه از ملوس و سیدمحمد رشیداالسالمی دو تن از ورثه معصومه رشیداالسالمی صفحه ۵۸۹ دفتر ۳۱.)م 

)۱۵۴۷۱ الف 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۹۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۷۴۴ شماره  رأی   -۱۱
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  نورالدین  فرزند  عبدالرزاق  حسن  آقای 
به مساحت ۱۰۶/۳۲ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۴۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از احمد قزوینی صفحه ۲۲۱ دفتر ۱۱۰ و وراث اسداله زرین اقبال 

صفحه ۵ الی ۲۰ دفتر ۱۱۰.) م الف ۱۵۴۷۲(
۱۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۷۴۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۹۰ آقای 
سجاد حسینقلی فرزند نوروزعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۰۶/۳۲ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۴۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از احمد قزوینی صفحه ۲۲۱ دفتر ۱۱۰ و وراث اسداله زرین اقبال صفحه ۵ الی 

۲۰ دفتر ۱۱۰.) م الف ۱۵۴۷۳(
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۹۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۷۱۸ شماره  رأی   -۱۳
آقای علیرضا سجادی فر فرزند غالمحسین ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۲۰ 
مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۰۰ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع 

)۱۵۴۷۴ الف  م   (.۳۰۶ دفتر   ۵۴۷ صفحه  مطلب  محمد  از  الواسطه 
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم 

به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

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

انستیتوی واشنگتن :

● آغاز روابط عربستان و چین  با موشک    ●

 رویای تعبیر نشده اسرائیلی ها

● جام جهانی توهم عادی سازی روابط با اسرائیل را برمال کرد     ●

دماوندی در گفت وگو یی مطرح کرد :

●  برگزاری رزمایش آذربایجان در کنار رود ارس  پیام به ایران است     ●
ح شده که »ما به صورت مشترک به دشمنان پاسخ خواهیم  ح شده شامل »دو دولت و یک ملت« و آن طور که از سوی ترکیه مطر ع شعارهایی که از سوی ترکیه و آذربایجان در جریان رزمایش اخیر مطر یک تحلیلگر مسائل قفقاز گفت: در مجمو

ایران است. این رزمایش به سمت  این است که هدف در حقیقت ارمنستان نیست که دیگر موضوعیت ندارد و قطعا هدف گذاری و فلش حرکت  داد« وقتی تجمیع شده و در کنار هم قرار می گیرند، نشان دهنده 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۹ اجرای احکام مدنی قم به 
شماره ۹/۱۴۰۰ج/۴۱۰ ثبت گردیده له حسین براتی علیه حجت ذوقی و روح اله ذوقی محکوم علیه محکوم 
حق  در  عشر  نیم  ۲۴۱/۹۳۲/۵۸۷ریال  و  له  محکوم  حق  در  ۴/۸۳۹/۴۵۱/۷۵۵ریال  پرداخت  به  است 
صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۹۵۵ اصلی بخش ۲ قم توقیف نموده که 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. ضمنا حسب مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۱۶/۱۳۱۵ سهم مشاع از 
۲۷۷/۳۴ سهم مشاع از ۳۶۴ سهم مشاع از ۱۱۵۳۹ سهم پالک فوق )بابت محکوم به( و مقدار ۰/۸۰۶ سهم 
مشاع از ۲۷۷/۳۴ سهم مشاع از ۳۶۴ سهم مشاع از ۱۱۵۳۹ سهم پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش 
خواهد رسید. احتراما ، در رابطه پرونده به شماره ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۶۵۰۰۶۴۸ و شماره بایگانی ۰۰۰۰۴۱۰ ، 
در خصوص ارزیابی ملک معرفی شده به استحضار می رساند با راهنمایی مالک از محل وقوع ملک معرفی 
شده واقع در قم – نیروگاه – بلوار یادگار امام –  مابین کوچه ۳۶ و ۳۸ بازدید و پس از انجام بررسی های الزم 
نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: الف- مشخصات ملک مورد بازدید : ملک معرفی شده سند 
مالکیت مشاعی از پالک ثبتی ۱۹۵۵ اصلی بخش دو ثبت قم می باشد و بنابر استعالم به عمل آمده از اداره 
ثبت اسناد میزان مالکیت آقای حجت ذوقی ۲۷۷/۳۴ سهم مشاع از از ۳۶۴ سهم ملک می باشد. ملک مورد 
بازدید قطعی زمینی است به صورت سه بش با کاربری تجاری و مسکونی و مساحت عرصه موجود ملک ۳۶۴ 

با شهرداری  توافق  بنابر اظهارات مالک دارای  و  باشد. قطعه زمین مورد نظر فاقد مستحدثات  مترمربع می 
می باشد. با عنایت به اینکه در متن سند قطعی ۷۰۶۴۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۷ دفترخانه ۲۳ اسناد رسمی 
سهم مورد معامله به انضمام ثمنیه از عرصه به نام خریدار آقای حجت ذوقی منتقل گردیده است. لذا ارزیابی 
ملک محکوم علیه با لحاظ تعلق ثمنیه از عرصه به خریدار صورت گرفته است. )چون ملک صرفا عرصه بوده 
با  الذکر  فوق  با مشخصات  ارزش ملک موصوف   : کارشناسی  نظریه   – باشد( ب  اعیانی می  گونه  فاقد هر  و 
، کیفیت و کمیت  ، شوارع دسترسی  نوع سند مالکیت   ، ابعاد   ، ، مساحت عرصه  به موقعیت محلی  عنایت 
از قرار هر مترمربع  پروانه ساختمانی  با شهرداری جهتصدور  توافق  بودن  با فرض دارا  و  و سایر عوامل موثر 
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سیصد میلیون ریال برای ۳۶۴ مترمربع مساحت آن جمعا ۱۰۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ یکصد 
و نه میلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد. همچنین ارزش ۲۷۷/۳۴ سهم مشاع از ۳۶۴ 
سهم ملک به مبلغ ۸۳/۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰ هشتاد و سه میلیارد و دویست و دو میلیون ریال تعیین می گردد. 
UTM ۴۸۵۴۰۱ ۳۸۳۳۰۸۸:  مالحظات : ۱-  ارزش ملک فوق الذکر بر این اساس تعیین گردیده که نقل 
و انتقال آن هیچگونه منع قانونی نداشته و با توجه به وضعیت موجود هیچگونه بدهی به شهرداری ، بانک 
ها و سایر ادارات ، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تحت هر 
شرایط قانونی نداشته باشد. ۲- کلیه افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست قبال در مورد ملک 

مذکور از اداره ثبت اسناد و امالک قم و شهرداری منطقه و سایر ادارات مربوطه استعالمات الزم در خصوص 
کم و کیف ملک ثبتی مذکور به عمل آورده و ملک را به طور کامل و از هر جهت مورد بازدید قرار دهند. مقرر 
گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، 
جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از 
کنندگان  گردد. )شرکت  واگذار می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ  باالترین  که  به کسانی  و  کارشناسی شروع  مبلغ 
به نام خود شخص باشد  بانکی عضو شتاب که  از کارت های  می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی 
این صورت  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  دادورز  باشند( ضمنا  داشته  همراه 
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

»گویه« بررسی کرد:

●  آرامش جامعه با پاسخگویی مستمر به جوانان و دانشجویان    ●
ساله  هر  که  دانشجو  روز  و  آذر   16      ◄
تقویمی  های  مناسبت  ترین  پرهیجان  از 
زیاد  حرارت  و  شور  با  نیز  امسال  است  کشور 
برگزار  استان  و  کشور  های  دانشگاه  سطح  در 
ماه  دو  در  زمان  هر  از  بیش  آنچه  اما  شد. 
نمود  قبل  سالهای  به  نسبت  حتی  و  گذشته 
و  کشور  ارشد  مسئولین  پررنگ  حضور  یافت، 
فضای  در  سیاسی  و  دولتی  مطرح  های  چهره 
اعتراضات  و  سؤاالت  به  پاسخ  و  ها  دانشگاه 

بود. دانشجویان 
اقشار  از  همواره  دانشگاه  و  دانشجو 
و  است  رفته  شمار  به  جامعه  تأثیرگذار 
است.  داشته  وجود  آن  از  زیادی  انتظارات 
و  امینی  مهسا  خانم  فوت  از  پس  حوادث  در 
دانشگاه  و  دانشجویان  آن  از  بعد  های  آشوب 
مختلفی  مواضع  و  ها  واکنش  در  کشور  های 
دستگاه  پاسخگویی  و  سازی  شفاف  خواستار 

شدند. اتفاق  این  به  نسبت  مسئول  های 
دانشگاهی  مراکز  و  محافل  برخی  همزمان 
معاند  های  رسانه  گسترده  القائات  اثر  بر 
خشونت کالمی و رفتاری را برای ابراز اعتراض 
رفت  هدر  موجب  سرعت  به  که  برگزیدند  خود 
و  شد  دانشجویان  حرکت  سازندگی  و  انرژی 
شعارهای  و  اظهارات  برخی  از  را  ملی  تنفر 

داشت. پی  در  آنها 
کشور  مقامات  پرحجم  حضور  حال  عین  در 
امنیتی  رتبه  عالی  مدیران  و  قوا  رؤسای  از 
و  شهرداران  نیز  و  مجلس  نمایندگان  تا  گرفته 
جوان  نسل  و  دانشجویان  میان  در  استانداران 
را  خود  کشور  اداره  نظام  داد  نشان  کشور 
به پاسخگویی و شفاف سازی و همدلی  مکلف 
گریزان  معرکه  از  و  داند  می  فرزندانش  با 

نیست و همچنان که در بالغ بر دو ماه گذشته 
چهره  گفتگوی  از  است،  نکرده  ترک  را  میدان 
اعتراضات  و  انتقادات  شدیدترین  با  چهره  به 
کرده  تالش  و  نیست  هراسان  آمیز  مسالمت 
را  خود  خویشتنداری  و  صدر  سعه  تا  است 

دهد. افزایش 
اوج  در  حتی  نیز  این  از  پیش  البته 
مسئوالن  جمهور،  رئیس  اغتشاشات، 
چهره های  و  مجلس  نمایندگان  کشوری، 
با  غیرعلنی  و  علنی  دیدارهای  سیاسی 
دانشجویی  مستقل  جمع های  و  تشکل ها 
مقارن  و  گذشته  هفته  روزهای  اما  داشتند 
و  گرفت  اوج  دیدارها  این  آذرماه  شانزدهم  با 
داد. دانشگاه ها  به  ای  تازه  هوای  و  حال 

و  تعامالت  گفتگوها،  کارشناسان،  نگاه  از 
می افتد  اتفاق  نشست ها  این  در  که  هیجاناتی 
فعالیت های  از  منطقی  جلوه ای  می تواند 
به  باشد،  دانشجویان  اجتماعی  و  سیاسی 
رخ  خیابان ها  در  آنچه  ندهد  اجازه  که  نحوی 
هنجارشکنی  و  اغتشاش  رده  در  و  می دهد 
کند  نفوذ  دانشگاهی  فضای  به  می گیرد،  قرار 

بزند. آسیب  آن  به  و 
میان  شده  بدل  و  رد  مستقیم  سخنان 
عالوه  مسئولین  و  مقامات  و  دانشجویان 
های  سوءتفاهم  و  کینه  رفع  موجب  آنکه  بر 
جریان  در  را  طرفین  شود،  می  بسیاری 
و  دهد  می  قرار  یکدیگر  تفکرات  و  انتظارات 
های  جریان  به  را  تدبیر  و  عقالنیت  و  آرامش 
مباحث  از  بخشی  مرور  گرداند.  می  باز  مؤثر 
جمهور  رئیس  حضور  جریان  در  شده  طرح 
توجه  قابل  زمینه  این  در  تهران  دانشگاه  در 

. ست ا

دانشجویی  عدالت خواه  جنبش  نماینده 
از  گالیه  در  که  بود  کسانی  از  یکی 
با  اینترنتی،  شده  اعمال  محدودیت های 
»وقتی  گفت:  رئیسی  به  خطاب  صراحت 
اینستاگرام  فالوور  از  بودید  رأی  دنبال 

بسته اید«  را  اینترنت  شیر  حاال  اما  می گفتید! 
»راه  پرسید:  خود،  اظهارات  ادامه  در  و 
چیست؟  دولت  و  شما  عملکرد  به  اعتراض 
همچنین  دهید!«  نشان  ما  به  را  اعتراض  صف 
انتقاد  با  نیز  کشور  دانشجویی  بسیج  نماینده 

از  دولت  اقتصادی  های  تصمیم  از  شدید 
صدای  »دولت  خواست:  جمهور  رئیس 
اغتشاشگران  از  را  خود  صف  که  را  معترضین 

بشنود«. کرده اند،  جدا 
اظهارات  آغاز  در  رئیسی  مقابل  در  اما 

دشمن شناسی،  نماد  را  دانشجو  روز  خود 
مسئولیت  احساس  و  بصیرت  دشمن ستیزی، 
و  دولت  ارتباط  و  دانست  دانشجویان 
تاکید  او  برشمرد.  ضرورت  یک  را  دانشگاه 
و  است«  دولت  فکر  اتاق  »دانشگاه  کرد: 

ایجاد  شرایط  از  دانشجویان  گالیه  درباره 
داد:  توضیح  گونه  این  اینترنت  در  شده 
به  اینترنت  در  شده  ایجاد  »محدودیت های 
است؛  ناامنی  ایجاد  و  دشمن  اخالل  دلیل 
و بستری دشمنی کرد  آمد در فضا  اگر دشمن 

بریزد شما می گوئید  به هم  را  و خواست کشور 
به او اجازه بدهیم؟« با همه اینها، او اطمینان 
تاکید کرده  مربوطه  به مسئوالن  که  داد  خاطر 
فعالیت  برای  بستری  کارها،  و  کسب  برای  تا 
دیگری  بخشی  کنند.  فراهم  امن  فضایی  در 

اعتراضات  و  حوادث  درباره  رئیسی  سخنان  از 
که  کرد  یادآوری  بخش  این  در  او  بود،  اخیر 
گفت:  و  است  اغتشاش  از  غیر  اعتراض 
اصالح  برای  اگر  و  ندارد  اشکالی  »اعتراض 
باشد در هر دستگاهی موجب کمال می شود؛ 
کردن  تعطیل  و  تخریب  ریختگی،  هم  به  اما 

است«. اغتشاش 
گالیه  دیدار  این  در  که  موضوعاتی  از  یکی 
به  اجبار  برانگیخت،  را  جمهور  رئیس  شدید 
جریان  در  که  بود  مغازه داری  عذرخواهی 
شکالت  او  به  کردستان  به  رئیس جمهور  سفر 
ماجرا  این  درباره  رئیسی  بود!  کرده  تعارف 
شکالت  بازار  در  من  به  آقایی  »دیدید  گفت: 
این  کردند؟  چه  بیچاره  این  با  کردند.  تعارف 
اگر  می گوید  فالنی  است؟  برخورد  طریق 
است  آن  برای  می بندیم  را  خود  مغازه  درب 
کنی،  باز  را  مغازه  اگر  کرده اند  تهدید  سر  که 

می شکنیم«. را  مغازه ات  شیشه 
این اظهارات و انتقادات رو در رو، بار دیگر 
به  نسبت  جامعه  و  حکومت  کند،  می  تأکید 
و  آرامش  برای  که  دارند  متقابلی  حقوق  هم 

کرد. توجه  آنها  به  باید  جامعه  رشد 
حضور  استانی،  و  محلی  مقیاس  در  اکنون 
استان  مذهبی  و  سیاسی  مسئوالن  مستمر 
و  نخبگان  و  دانشجویان  و  مردم  میان  در 
بازگرداندن  های  راه  بهترین  از  یکی  جوانان 
در  است.  دانشگاه  و  بازار  و  جامعه  به  ثبات 
این  به  کشور  مقامات  ترین  عالی  که  زمانی 
مدیران  تا  است  ضروری  دارند  اهتمام  مهم 
عقب  پربرکت  راهکار  این  از  نیز  استانی 
دست  از  اجتماعی  های  سرمایه  و  نمانند 

► نمایند.   احیاء  را  رفته 

بودند منتشر کردند  نامیده  اعتصاب  آنچه  برای  فراخوان هایی در فضای مجازی  اغتشاش  انقالب و محافل  توجه است. در حالی که ضد  بازخوانی و  نیازمند  بود که  هفته ای که گذشت صحنه کشور شاهد رویدادهای مهمی 
از قبل آشکار ساخت. بیشتر  را  چ و توخالی بودن جریان ملتهب کننده فضای کشور  بازار پو اما رفتار متفاوت مردم و 


