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برای  باید  دانشگاه ها  اینکه  بر  تاکید  با  قم  استان  سپاه  فرمانده      ◄
قم  استان  سپاه  گفت:  باشند،  داشته  ویژه  برنامه  غیربومی  دانشجویان 
خود  آمادگی  دانشجویان  ویژه  فرهنگی  اقدامات  و  طرح ها  اجرای  برای 
را اعالم می کند و در این راستا از ظرفیت های بسیج دانشجویی، طالب 

می گیرد. بهره  اساتید  و 
با  موحد  رضا  محمد  سردار  استان،  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدحسین  والمسلمین  حجت االسالم  انتصاب  قم،  دانشگاه  در  حضور 

گفت . تبریک  دانشگاه  این  رئیس  سمت  به  را  شریفی 
مسئوالن  حضور  با  نشستی  برگزاری  از  قم  استان  سپاه  فرمانده 
و  انگیزه  با  جوانان  گفت:  و  کرد  یاد  دانشجویی  پایگاه های  و  حوزه ها 
نشاط در بسیج دانشجویی حضور و برنامه های مختلف را برعهده دارند.

غیربومی  دانشجویان  برای  باید  دانشگاه ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اجرای  برای  قم  استان  سپاه  کرد:  عنوان  باشند،  داشته  ویژه  برنامه 
اعالم  را  خود  آمادگی  دانشجویان  ویژه  فرهنگی  اقدامات  و  طرح ها 
می کند و در این راستا از ظرفیت های بسیج دانشجویی، طالب و اساتید 

می گیرد. بهره 
اقشار  مشارکت  و  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  برگزاری  از  موحد 
افزایش  امیدواریم در کنگره بعدی شاهد  افزود:  و  یاد کرد  مختلف مردم 

باشیم. دانشگاهی  جامعه  و  دانشجویان  مشارکت 
تبیین  منظور  به  پیشرفت  راهیان  اردوهای  اجرای  به  اشاره  با  وی 
اردوها  این  در  دانشجویان  حضور  گفت:  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 

می شود. دشمن  توطئه های  شدن  اثر  بی  موجب 
و  کرد  یاد  نور  راهیان  اردوهای  اعزام  آغاز  از  قم  استان  سپاه  فرمانده 
قابل  امسال حجم  با مشارکت دانشگاه ها در اسفندماه  امیدواریم  گفت: 

کنیم. اعزام  دفاع مقدس  مناطق  به  را  اساتید  و  دانشجویان  از  توجهی 
احمدحسین  والمسلمین  حجت االسالم  دیدار  این  در  همچنین 
از ظرفیت های موجود  استفاده  اینکه  بیان  با  قم  رئیس دانشگاه  شریفی 
انقالبی  روحیه  بدون  کرد:  تصریح  می شود،  دنبال  دوجانبه  صورت  به 
و  برسیم  نظر  مورد  اهداف  به  نمی توانیم  دانشگاه  مختلف  بخش های  در 

است. بسیج  دانشگاه ها  در  مهم  مجموعه های  از  یکی 
اهمیت  از  امروز  شرایط  در  امیدآفرینی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اردوهای  در  که  است  این  ما  تالش  گفت:  است،  برخوردار  بسیاری 
هر  و  شوند  آشنا  نظام  دستاوردهای  با  دانشجویان  پیشرفت  راهیان 
سمت  به  ببیند  را  دستاوردها  این  و  باشد  داشته  دیدن  چشم  کسی 

► می کند.   پرواز  اهداف 

گفت:  عادل  غالمرضا  حجت االسالم      ◄
ارتباط های بین حوزه و اوقاف بیش از گذشته 

است. سازمان  این  ویژه  اولویت های  جز  و 
اجتماعی  فرهنگی  معاون  ایرنا،  گزارش  به 
دیدار  در  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
استان های  اوقاف  تبلیغی  سرگروه های 
طی  اعرافی  الله  آیت  با  کشور  مختلف 
متعددی  فعالیت های  اینکه  بیان  با  سخنانی 
انجام  حال  در  علمیه  حوزه های  با  رابطه  در 
اوقاف  و  حوزه  بین  ارتباط های  گفت:  است 
این  ویژه  اولویت های  جز  و  گذشته  از  بیش 

است. سازمان 
حجت االسالم غالمرضا عادل گفت: از سال 
اوقاف  سازمان های  بین  تفاهم نامه ای   ۹۸
و  یک هزار  و  شد،  منعقد  اسالمی  تبلیغات  و 
۵۰۰ َتن از روحانیان تحت پوشش اوقاف قرار 
درمان  برای  که  طلبه هایی  از  خیلی  گرفتند، 
دارند،  مشکل  دیگر  نیازهای  و  دارو  تامین  و 
مورد  است،  موقوفه ها  در  که  منابعی  محل  از 

هستند. حمایت 
از  یکی  را  ترویج فرهنگ وقف  وی همچنین 
دانست  اوقاف  فرهنگی  معاونت  ویژه  کارهای 
برگزاری  قالب های  در  اقدام  این  گفت:  و 
نشست های  همایش ها،  جشنواره ها، 

می گیرد. انجام  محتوی  چاپ  و  تخصصی 
اقصی  به  مبلغ  سه هزار  اعزام  همچنین  وی 
فاطمیه  ایام  در  اوقاف  طرف  از  کشور  نقاط 
یکی  مبلغان  گفت:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
وقف  ترویج  گرفتند،  عهده  به  که  کارهایی  از 
و  نتایج  برای حوزه های علمیه است که  به ویژه 

دارد. خوبی  دستاوردهای 
نشر،  حوزه  در  گفت:  کشور  اوقاف  معاون 
پیدا  بهتری  انسجام  اوقاف  فعالیت های 
موسوعه  مانند  ویژه  کار  چند  اکنون  کرده، 
کلمات  موسوعه  و  صادق  امام  و  باقر  امام 
که  است،  اقدام  دست  در  امیرالمومنین )ع( 

می کند. طی  را  نهایی  مراحل 
به  گذشته  سال  دو  در  کرد:  اظهار  عادل 

ایجاد  محدودیت های  و  کرونا  شیوع  دلیل 
فضای  در  تبلیغ  شبکه  تبلیغ،  برای  شده 
نیز  امامزادگان  در  و  شد،  فعال  مجازی 
همچنان  و  شده  دایر  تبلیغ  مجازی  کانال های 

است. گسترش  به  رو 
با  جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح  وی 
سه  کرونایی،  محدودیت های  شدن  برطرف 
نیز  ۴۷۳ تن  ۶ هزار و  از قم و  ۶۴۷ تن  هزار و 
تن   ۷۷۰ که  شدند  اعزام  تبلیغ  به  استان ها  از 

کردند. پیدا  حضور  محروم  مناطق  در  آنان 
وی گفت: از ابتدای سال جاری سه هزار و 
اوقاف  متعدد  آموزشی  دوره های  در  تن   ۶۴۹
شرکت  مجازی  هم  بعضا  و  حضوری  صورت  به 

کردند.
امسال  ابتدای  کرد:  بیان  اوقاف  معاون 
آموزشی  دوره  به  جهادی  مبلغان  از  تن   ۳۰۰
سبک  و  جمعیت  جوانی  موضوع  با  تبلیغ 
دی ماه  پایان  و  شدند،  اعزام  مشهد  به  زندگی 
► شد.   خواهند  فرستاده  دیگر  تن   ۱۲۰ نیز 
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خط قرمز معیشتی دولت 
کجاست؟

در  جاری  التهابات  و  ها  بحران  همه  وجود  با  سردبیر»گویه«: 
بخش هایی از کشور بررسی ها نشان می دهد دغدغه های معیشتی 
هیچ  و  دارد  قرار  مسئوالن  و  مردم  های  نگرانی  صدر  در  همچنان 
هم  بر  موجب  تواند  نمی  اقتصاد  های  چالش  اندازه  به  ای  مسئله 

شود. جامعه  نظم  خوردن 
انتخاب شعارهای  با  انقالب  رهبر معظم  که  است  بر یک دهه  بالغ 
برپایی  و  اقتصاد  تقویت  را  کشور  کالن  رویکرد  و  سیاست  اقتصادی 
فشارهای  زمینه  همیشه  برای  تا  کردند  تعیین  مقاومتی  اقتصاد 

شود. برچیده  کالن  و  خرد  اقتصاد  مسائل  بر  خارجی 
برای این منظور تصمیم های درستی نیز اتخاذ شده است تا ایران 

اسالمی شاهد شکوفایی در سطح منطقه باشد.
انقالب  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  رابطه  این  در 
اسالمی در حضور اخیر خود در قم گفته است: وی خاطرنشان کرد: 
»ما از مشکالت اقتصادی کشور دفاع نمی کنیم و به عنوان کسی که 
در جریان جلسات دولت هستم اذعان می کنم که بزرگترین خط قرمز 
رئیس  و  هستیم  بودجه  فصل  در  است.  مردم  معیشت  جمهور  رئیس 
در کشور  ما  دارند.  توجه  مردم  به سبد معیشت  زمینه  این  در  جمهور 
با  100 ساله داریم. مشکالت زیادی داریم که اصالح آن  تورم مزمن 

است«. امکان پذیر  تدریجی  و  مدبرانه  و  برنامه 
حضور  قم  در  دانشجو  روز  مناسبت  به  که  هاشمی  زاده  قاضی 
مگس ها  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  »طبق  است:  افزوده  بود  یافته 
نکنند  عمل  خودشان  وظایف  به  مسئوالن  اگر  می نشینند  زخم  روی 
و  سوء استفاده  فرصت  نبود  آسیب دیده  بسترهای  از  بسیاری  اگر  و 
از  ترکیبی  فتنه  نداشت.  وجود  هم  فتنه انگیزی  و  برجسته سازی 
جمهور  رئیس  که  جهت گیری هایی  با  امیدوارم  و  است  دروغ  و  راست 
کنیم،  برطرف  را  افتاده  اتفاق  انحراف های  تدریج  به  دارند  محترم 

نیستیم«. بی  اشکال  هم  ما  هرچند 
این در حالی است که مهم ترین برنامه اقتصادی دولت تا به امروز 
به  را  ای  سابقه  بی  فشارهای  و  ها  گرانی  ها،  یارانه  اصالح  عنوان  با 
مردم وارد آورد که آثار آن تا به امروز باقی است و با وجود آنکه رئیس 
آن،  از  دفاع  در  تهران  دانشگاه  در  دانشجو  روز  مراسم  در  نیز  جمهور 
اجماع اقتصاددانان را دلیل اصالح یارانه ها عنوان کرد اما تلخی این 
طرح الزم همچنان در کام مردم باقی مانده است چرا که گرانی ها را 
که قرار بود در چند قلم کاالی اساسی و مشمول ارز حمایتی محصور 

بماند، در تمامی کاالها و خدمات تسری داد.
بر این اساس تعریف و تعیین خط قرمزهای دولت در امور معیشتی 
الزم به نظر می رسد و برخالف دولت قبل که چند مورد را به صراحت 
و رسمی همچون نان خط قرمز خود اعالم کرده بود؛ دولت سیزدهم 
روز  مثال  بطور  است.  نکرده  تأکید  قرمزی  خط  هیچ  روی  بر  هنوز 
افزایش قیمت محصوالت برخی خودروسازان  بار دیگر شاهد  گذشته 
شد.  خواهد  عنوان  ارز  قیمت  افزایش  آن  دلیل  احتماال  که  بودیم 
خودرو  اوضاع  شدن  عادی  برای  تالش  از  بارها  صمت  وزیر  آنکه  با 
و  صرفه  به  و  نهایی  برای  روشنی  افق  هنوز  اما  است  گفته  کشور  در 
نمی  چشم  به  اقشار  تمامی  نزد  کاربرد  ُپر  کاالی  این  شدن  عادالنه 
آید. این نمونه مثال ها از این جهت قابل بررسی است که مسئله خط 
قرمز معیشتی توسط دولت با آنکه بیان خرسندکننده ای است اما در 

ندارد. ای  شده  شناخته  مصداق  مردم،  زندگی  و  واقعیت 

سرمقـالـه

ارتباط با مدیرمسئول  
۰9۱۲۷6۲۵98۷   
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گزارش از بازار مسکن قم؛
با ۱۰۰ میلیون تومان کجای قم 

می توان خانه اجاره کرد؟

به شیوه ماه های گذشته خبرگزاری ایسنا قم، جدولی از قیمت های 
نشان  که  است  شده  تهیه  قم  گانه  هشت  مناطق  در  اجاره  و  رهن 

است. قم  گانه  هشت  مناطق  در  مسکن  کرایه  نرخ  متوسط  دهنده 
که  است  مکان هایی  جمله  از  امالک  بنگاه های  ایسنا،  گزارش  به 
چهره  تکراری  حاالت  جمله  از  ناامیدی  و  نگرانی  دلهره،  حالت های 
سال  در  که  رویه ای  بی  افزایش  با  که  است  کنندگانش  مراجعه  های 
مراجعه  است،  داشته  اجاره  و  رهن  و   مسکن  قیمت  اخیر  های 
باعث  که  هایی  قیمت  دارند.  را  حاالت  این  بیشتری  کنندگان 
در  دلخوری  و  کدورت  سبب  گاهی  حتی  و  خانواده  مرد  شرمندگی 

می شود. خانواده  اعضای  بین 
به گزارش ایسنا، اغراق نیست اگر بگوییم که امروز همه افراد به نوعی 
درگیر مسئله مسکن و رهن و اجاره های سرسام آور آن هستند؛ زیرا 
هستیم  ارتباط  در  آن ها  با  که  نزدیکی  افراد  یا  و  خانواده   در  باالخره 
شروع  را  شان  مشترک  زندگی  تازگی  به  که  جوانی  زوج  یک  حداقل 
سر  به  حداقلی  خانه  یک  اجاره  کابوس  در  که  دارد  وجود  کردند، 

می برند.
قیمت  از  جدولی  قم،  ایسنا  خبرگزاری  گذشته  های  ماه  شیوه  به 
های رهن و اجاره در مناطق هشت گانه قم تهیه شده است که نشان 

است. قم  گانه  هشت  مناطق  در  مسکن  کرایه  نرخ  متوسط  دهنده 
البته موارد ذکر شده به صورت نمونه بوده و بدیهی است که با توجه 
و  خانه  در  شده  رفته  کار  به  تجهیزات  محله،  خانه،  ساخت  سال  به 

دارد. وجود  نوساناتی  خانه  صاحب  انصاف 
بازار  تحوالت  تازه ترین  از  قم  ایسنا  خبرگزاری  تحقیقات  و  بررسی ها 
اجاره  برای  که  می دهد  نشان  قم  هشتگانه  مناطق  در  مسکن  اجاره 
بهایی  اجازه  و  تومان  میلیون   ۱۰۰ رهنی  به  حداقلی  خانه  یک 
که  کرد  فراموش  نباید  البته  است؛  نیاز  تومان  میلیون  دو  حدود 
یک  تهیه  برای  خانوارها  است  ممکن  که  منطقه ای  جابه جایی های 
مسکن متناسب با بودجه ای که دارند متحمل می شوند، چالش های 
همراه  به  ها  آن  برای  می تواند  هم  را  متعددی  فرهنگی  و  اجتماعی 

باشد. داشته 

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی
 اطراف حرم حصرت معصومه:

وام مشوق خوبی برای 
شهروندان قمی در بافت 

فرسوده نیست
حصرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
معصومه)س( گفت: پرداخت وام از گذشته وجود داشته ولی به دلیل 
نبوده اند. ثمربخش  وام ها  این  فرسوده،  بافت  در  موانع  برخی  وجود 
به گزارش شهرنیوز، علیرضا خاکی در جلسه ستاد راهبردی صندوق 
امور  هماهنگی  معاونت  جلسات  سالن  در  که  مطهر  حرم های  توسعه 
زائرین استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: برای تشویق مردم به 

هستیم. جدی  مشوق های  نیازمند  فرسوده  بافت  نوسازی 
دلیل  به  ولی  داشته  وجود  گذشته  از  وام  پرداخت  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  مطرح  نبوده اند،  ثمربخش  وام ها  این  موانع  برخی  وجود 
یاسر  عمار   ۵ فاز  تکمیل  غدیر،  تونل  احداث  مترو،  از  بهره برداری 
در  بنا  احداث  به  مردم  تشویق  در  که  هستند  پروژه هایی  ازجمله  و… 

بود. خواهند  تأثیرگذار  مطهر  حرم  اطراف  هسته 
حصرت  حرم  اطراف  نوسازی  و  بهسازی  سازمان  مدیرعامل 
و  تکمیل  صندوق  کمک های  بسته  باید  داد:  ادامه  معصومه)س( 
طرح  که  زمانی  تا  همچنین  شود،  معرفی  سرمایه گذاران  به  سپس 
نرسد،  تصویب  به   ۵ ماده  کمیسیون  در  حرم  اطراف  محدوده  جدید 

کنیم. برگزار  سرمایه گذاران  با  جلسه ای  نمی توانیم 
خوبی  همکاری  به  توجه  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
که در استان وجود دارد و با استفاده از ظرفیت های صندوق اتفاقات 

بزنیم. خوبی در قم رقم 

طلبه بسیجی شهید 
»حسن مختارزاده« در قم تشییع 

و خاکسپاری می شود
مختارزاده«  »حسن  شهید  بسیجی  طلبه  تدفین  و  تشییع  مراسم 
سمت  به  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  از  جاری  هفته  دوشنبه 

شود. می  برگزار  قم  )ع(  جعفر  بن  علی  شهدای  گلزار 
شهید  بسیجی  طلبه  تشییع  مراسم  حوزه،  خبر  مرکز  گزارش  به 
۳۰ دقیقه در  از ساعت ۱۴ و  »حسن مختارزاده« دوشنبه ۲۱ آذرماه 
اقامه  با  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت  بیت  اهل  کریمه  مطهر  حرم 

می شود. برگزار  عابدی  احمد  آیت الله  توسط  نماز 
کرامت،  بانوی  شریف  مضجع  گرد  طواف  از  پس  شهید  این  پیکر 
جعفر  بن  علی  شهدای  گلزار  سمت  به  مطهر  حرم  از   ۱۵ ساعت  از 
این  در  آرمیده  شهدای  جوار  در  امنیت  مدافع  شهید  این  و  تشییع 

می شود. خاکسپاری  گلزار 
از  مختارزاده«  »حسن  شهید  بسیجی  طلبه  پیکر  با  وداع  مراسم 
شهدای مدافع امنیت نیز یکشنبه ۲۰ آذرماه بعد از اقامه نماز مغرب 
فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  )ره(  خمینی  امام  شبستان  در  عشاء  و 

می شود. برگزار  )س(  معصومه 
بسیجی،  طلبه  این  شهادت  اول  شب  مناسبت  به  سوگواری  مراسم 
خمینی  امام  شبستان  در  عشا  و  مغرب  نماز  از  بعد  دوشنبه  شامگاه 

شد. خواهد  برگزار  )ره( 
قم  استان  فاتحین  یگان  فعال  بسیجی  طلبه  مختارزاده  حسن  شهید 
بود که به صورت خودجوش از سال ۱۳۹۸ به عنوان بسیجی همکار 
رسول الله  محمد  سپاه  )ع(  علی  امام  امنیتی  یگان   ۶۰۲ گردان  در 

داشت. حضور  )ص( 
بسیجیان  از  و  قم  عترت  علمیه  مدرسه   ۶ پایه  طلبه  شهید،  این 
توسط  مصدومیت  دلیل  به  که  بود  قم  استان  فاتحین  یگان  فعال 
کما  حالت  در  تهران  )عج(  الله  بقیة  بیمارستان  در  اغتشاشگران 
به  بستری  روز   ۲۲ از  بعد  آذر   ۱۸ جمعه  روز  سرانجام  که  بود  بستری 

آمد. نائل  شهادت  درجه 

خبـر

خبـر

برخی  گفت:  ملت  خانه  در  قم  نماینده     ◄
می گذارند  دولت  چرخ  الی  چوب  مدیران  از 
بانیان  که  می کند  تایید  را  این  سلیم  عقل  و 
حضور  مسئول  مقام  در  نباید  موجود  وضع 

باشند. داشته 
به گزارش مهر، حجت االسالم و المسلمین 
جمع  در  شنبه  عصر  ذوالنوری  مجتبی 
روز  مناسبت  به  که  قم  دانشگاه  دانشجویان 
دانشگاه  این  مفید  شیخ  تاالر  در  دانشجو 
در  من  سخنان  داشت:  اظهار  شد  برگزار 
تحریف  دانشجو  ماهیت  خصوص  در  مجلس 
بذرپاش  با  موافقت  بیان  از  قبل  سخنم  و  شده 
که  بوده  این  شهرسازی  و  راه  وزارت  برای 
نباید  و  است  استکباری  ضد  دانشجو  ماهیت 
و  مختلط  سلف  به  ماهیت  این  داد،  اجازه 

کند. پیدا  تقلیل  دست  این  از  مسائلی 
نماینده قم در خانه ملت در پاسخ به سوالی 
در خصوص علت حضور مدیران دولت قبل در 
الیه  چند  دولت  داشت:  بیان  سیزدهم  دولت 
وزرا،  همانند  مدیران  انتصاب  و  دارد  مدیریتی 

را دارد. فرآیند خاص خود 
بعدی  الیه  افزود:  ذوالنوری  االسالم  حجت 
آنان  برای  کشور  که  هستند  میانی  مدیران 
ممکن  و  رسیدند  جایگاهی  به  و  کرده  هزینه 
و  باشند  داشته  حضور  دولتی  هر  در  است 
با  متناسب  می بایست  که  است  این  آن  شرط 

کنند. حرکت  دولت  نگاه 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده 
رئیس  اگر  نیز  روحانی  دولت  در  داد:  ادامه 
کارآمد  مدیران  بدنه  از  بود  وی  غیر  جمهوری 

می کرد. استفاده  قبل  دولت 
وی عنوان کرد: کسانی که چوب الی چرخ 
صادقانه  خدمت  دولت  همراه  و  نگذارند  دولت 
حضور  دولت  در  می توانند  باشند،  داشته 
مانع  اگر  صورت  این  غیر  در  و  باشند  داشته 
داد. کار  ادامه  اجازه  آنان  به  نباید  شوند  کار 

الی  چوب  که  هستند  مدیران  از  برخی 
می گذارند دولت  چرخ 

داشت:  بیان  ذوالنوری  االسالم  حجت 
چرخ  الی  چوب  که  هستند  مدیران  از  برخی 
تأیید  را  این  سلیم  عقل  و  می گذارند  دولت 
مقام  در  موجود  وضع  بانیان  که  می کند 

باشند. نباید  مسئول 
اقتصاد  اینکه  داشت:  عنوان  ادامه  در  وی 

آن  بر  همگان  است  مشکالتی  دچار  کشور 
نمایندگان  نطق های  اگر  و  هستند  واقف 
درد  دانشجویان  از  داغ تر  بشنوید  را  مجلس 

می زنند. فریاد  را  مردم 
هر  داشت:  ابراز  ملت  خانه  در  قم  نماینده 
و  است  داشته  منفی  و  مثبت  اقدامات  دولتی 
افتاد که مسیر  اتفاقاتی  این دولت  کار  ابتدای 

کرد. ناهموار  را  دولت 

دولت ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق 
می کند تسویه 

میلیارد  هزار   ۱۵ ماهیانه  دولت  افزود:  وی 
 ۱۴۰۴ سال  تا  و  می کند  تسویه  اوراق  تومان 
داد  ادامه  قبل  دولت  بدهی های  این  پرداخت 
شد  همزمان  نیز  یارانه ها  هدفمندی  موضوع  و 
سخت  را  شرایط  که  اوکراین  و  روسیه  جنگ  با 

است. کرده 
با  داشت:  بیان  ذوالنوری  االسالم  حجت 
تورم  نرخ  توانست  سیزدهم  دولت  شرایط  این 
کوچکی  کار  این  و  برساند  درصد   ۴۱ به  را 
مشکالت  که  پذیرفت  باید  که  چند  هر  نیست 
نارسایی ها  بسیاری در کشور وجود دارد و این 
دولت  به  ناآرامی ها  اگر  و  نیست  انکار  قابل 
به  رو  اوضاع  می شود  بینی  پیش  دهد،  فرصت 

رود. بهبود 
و  نشود  حمایت  تولید  اگر  گفت:  وی 
تبعات  بیکاری  نشود،  برطرف  آن  مشکالت 
نگران  بیکاری  آمار  نیز  امروز  و  بود  خواهد  آن 

است. کننده 
کمیسیون  در  حرفه ای  سربازی  طرح 

است بررسی  حال  در  امنیت 

به دغدغه  پاسخ  حجت االسالم ذالنوری در 
و  سربازی  خصوص  در  دانشجویان  برخی 
حرفه ای  سربازی  طرح  گفت:  شفافیت  طرح 
در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و به 

شد. خواهد  اعالم  آن  نتایج  زودی 
در  که  شفافیت  موضوع  داد:  ادامه  وی 
این  در  نبود  توجه  مورد  چندان  قبل  مجلس 
طرح  این  در  و  است  پیگیری  حال  در  مجلس 

مجمع  گانه،  سه  قوای  بر  مجلس،  بر  عالوه 
خواهد  نظارت  نیز  شهرداری ها  و  تشخیص 

. شد
به  پاسخ  در  ملت  خانه  در  قم  نماینده 
نامه ای  در  مجلس  نمایندگان  که  ادعا  این 
افزود:  بودند  اغتشاشگران  اعدام  خواستار 
نمایندگان  و  است  کذب  بیانیه ای  چنین 
کسی  هر  اما  نداشتند  درخواستی  چنین 
باید  اندازه  همان  به  شود  مرتکب  جرمی  که 
هیچ  در  افراد  برای  فرقی  هیچ  و  شود  مجازات 

نیست. جایگاهی 
ماه های  در  اغتشاشگران  داشت:  بیان  وی 
از  شماری  و  زدند  جنایاتی  به  دست  اخیر 
سالح  با  را  بیگناه  افراد  و  طالب  و  بسیجیان 
باید  که  رساندند  شهادت  به  سرد  و  گرم 

باشند. خود  اعمال  پاسخگوی 
کرد:  تصریح  ذوالنوری  االسالم  حجت 
مورد  جایگاهی  و  هیچ کس  طرف  از  توهین 
هر  می خواهم  دانشجویان  از  و  نیست  قبول 
سند  مورد  در  شنیدند  که  را  مسئله ای  یا  خبر 
و  را نشر ندهند  اخبار دروغ  و  آن تحقیق کنند 

 ► نکنند.    بازگو 

ذوالنوری در جمع دانشجویان دانشگاه قم: 

برخی مدیران چوب الی چرخ دولت می گذارند
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از  گفت:  قنوات  شهر  شهردار       ◄
سیزدهم،  دولت  کار  به  شروع  ابتدای 
به  عادالنه  خدمات  ارائه  راستای  در 
عمرانی  عملیات های  شهروندان،  
متر   ۳۰۰ و  هفت هزار  همچون  متعددی 
جدول گذاری در ۵۰ کوچه و خیابان شهر 
پرجمعیت  شهر  دومین  عنوان  به  قنوات 

شد. انجام  قم  استان 
در  یکشنبه  روز  فرهادلو  ابراهیم  محمد 
داشت:  بیان  ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو 
طی  شده  انجام  فعالیت های  ادامه  در 
به  زیرسازی  عملیات  به  باید  مدت  این 
کوچه   ۷۰ در  مربع  متر  هزار   ۸۴ متراژ 
عملیات  مربع  متر  هزار   ۵۹ و  خیابان  و 
آسفالت ریزی در ۶۰ کوچه و خیابان بافت 
کرد. اشاره  قنوات  شهر  جدید  و  قدیمی 
فعالیت ها،   این  کنار  در  افزود:  وی 
فرش  موزائیک  عملیات  اجرای  به  باید 
و  مربع  متر  پنج هزار  متراژ  به  ها  راه  پیاده 
و  خاکریزی  مربع  متر  هزار   ۱۸ همچنین 
در  قنوات   - قم  جاده  وسط  بلوار  تسطیح 
نیز  شهری  منظر  و  نما  زیباسازی  راستای 

کرد. اشاره 

انجام  فعالیت های  به  ادامه  در  وی 
و  کرد  اشاره  شهرسازی  حوزه  در  شده 
توافقنامه   ۵۰ قرارداد  عقد  داشت:  بیان 
نامه  صلح  و  تفکیکی  مسیر،   در  عرصه 
امالک  آزادسازی  برای  شهروندان  با 
مرور  و  عبور  تسهیل  و  طرح ها  مسیر  در 
خریداری  زمین  متراژ  جمع  که  شهری 
شده و آزاد شده در این رابطه به ۲۰ هزار 

می رسد. مربع  متر   ۲۱۰ و 
این مدت،  در  فرهادلو گفت: همچنین 
پروانه  صدور  قالب  در  پرونده   ۴۴۶ تعداد 
شهرداری  در   ۱۰۰ ماده  کمیسیون های  و 
مساله  همین  که  شده  تشکیل  قنوات 
نشان دهنده ساخت وساز فراوان و افزایش 
است؛   شهر  این  در  جمعیت  افزون  روز 
موقعیت  به  باید  خصوص  این  در  البته 
پذیرش  و  قم  شهر  به  نزدیکی  در  قنوات 

کرد. توجه  نیز  آن  سرریز  جمعیت 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
قنوات  شهر  در  گرفته  صورت  اقدام های 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  برای 
قنوات،  شهر  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
و  زیرساخت  سازی  آماده   زمین،  تهیه 

نهضت  طرح  اجرای  برای  پروانه  صدور 
سیاست های  به  توجه  با  مسکن  ملی 
شهر  نخستین  عنوان  به  سیزدهم  دولت 
مورد  طرح  اکنون  و  شد  انجام  استان  در 
است؛  سفت کاری  اتمام  مرحله  در  نظر 
مجاور  بزرگ  زمین  قطعه   ۶ همچنین 
ایجاد  برای  شهر  تفضیلی  طرح  لبه 
نهضت  طرح  جدید  ساخت وسازهای 
گرفته  نظر  در  شهر  این  در  مسکن  ملی 

. ست ه ا شد
 ۴۷۰ و  هزار   ۲ اهدای  داد:  ادامه  وی 
 ۲ ساخت  برای  خیرین  به  زمین  متر 
آبفای  با  مدرسه در شهر قنوات، همکاری 
استان در راستای اجرای ۹ کیلومتر ایجاد 
همچنین  و  شرب  آب   شبکه  نوسازی  و 
قم  شهر  از  آب  جدید  انتقال  خط  ایجاد 
با  همکاری  نامه  تفاهم  عقد  قنوات،  به 
ایجاد  برای  استان  فکری  پرورش  کانون 

به  زمین  اهدای  و  قنوات  شهر  در  مرکز 
تهیه  و  زمین  سازی  آماده  و  منظور  همین 
و  اجتماعات  سالن  ساخت  برای  طرح 
ورزشی  و  فرهنگی  سالن   ۲ و  فرهنگسرا 
اقدام های  دیگر  از  شهر  این  نقطه  سه  در 
قنوات  شهرداری  توسط  گرفته  صورت 

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

است. لکی  زبان  به  شهر  این 
پرجمعیت ترین  و  وسیع ترین  قنوات 
کمترین  و  است  قم  از  بعد  استان  شهر 
شهر  این  دارد،   قم  شهر  مرکز  به  را  فاصله 
قرارگرفته  قم  کویری  و  خشک  مناطق  در 
است و درگذشته از طریق حفر قنات، آب 
به  و  می شد  تامین  منطقه  مردم  موردنیاز 
شهر  نام  به  تاریخی  پیشینه  همین  دلیل 

 ► می شود.   شناخته  قنوات 

شهردار قنوات:

●  ۷۳۰۰ متر جدول گذاری از ابتدای دولت سیزدهم در شهر قنوات اجرا شد  ●

شهری  خدمات  و  زیست  مـحیط  مـعاون       ◄
کامل  باش  آماده  و  ریزی  برنامه  از  قم  شهرداری 
بارندگی های   بروز  صورت  در  تجهیزات  و  نیروها 

داد. خبر  قم  در  احتمالی 
نیوز  شهر  با  گفتگو  در  مقدم  اصفهانیان  مهدی 
و  برنامه ریزی  از  بارندگی  فصل  شروع  به  اشاره  با 
پیشگیری  راستای  در  الزم  تمهیدات  پیش بینی 
مناطق  سطح  در  احتمالی  آب گرفتگی های  از 
منظور  همین  به  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  هشتگانه 
نقاط  شناسایی  برای  آسیب شناسی  متعدد  جلسات 
حضور  با  احتمالی  آب گرفتگی های  رفع  و  آسیب پذیر 
خدمات  و  فنی  محترم  معاونین  محترم،  شهرداران 

است. شده  برگزار  هشتگانه  مناطق  شهری 
آسیب پذیر  نقاط  شناسایی  ضمن  افزود:  وی 
الزم  فنی  اقدامات  منطقه،  هر  سطح  در  آبگیر  و 
که  است  آمده  عمل  به  آن ها  ساختن  مرتفع  برای 
از  بیش  تاکنون  که  شناسایی  نقطه   ۱۶۸ درمجموع 

است. شده  مرتفع  آنان  از  مورد   ۱۳۹
شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  مـعاون 
و  هزار   ۳ الیروبی  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  قم 
مناطق  سطح  در  اصلی  انهار  از  مترمکعب   ۶۰۰
میلیارد   ۱۹۰ بر  بالغ  اعتباری  با  قم  شهر  هشتگانه 
محترم  شهروندان  از  گفت:  است،  انجام شده  ریال 

نخاله های  و  زباله  ریختن  از  داریم  درخواست 
کرده  خودداری  معابر  سطح  انهار  در  ساختمانی 
سطح  در  آب  پس زدگی  و  آب گرفتگی  شاهد  تا 
آسمانی  نزوالت  و  بارندگی  زمان  در  و  نباشیم  معابر 
شهری  خدمات  عوامل  با  را  الزم  مشارکت  و  همراهی 

باشند. داشته  شهر  خادمین  و 

مناطق  معابر  شبکه  سطح  در   داد:  ادامه  وی 
جذبی  چاه  حلقه  هزار  پنج  از  بیش  هشتگانه 
فرسوده  بافت های  و  فرعی  معابر  شبکه  خصوصًا 
پالک  و  به روز  آن ها  اطالعات  که  دارد  وجود  شهری 
نیز  تاکنون   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  و  شده اند  گذاری 
 ۳۵ بالغ بر  بااعتباری  ۱۶۲ حلقه چاه جذبی  از  بیش 
آنان  پایش  و  ریال حفر شده است که نظارت  میلیارد 
صورت  شهری  خدمات  عوامل  توسط  مستمر  به طور 

. می گیرد
 ۳۰۰۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  مقدم  اصفهانیان 
سطح  در  سبز  فضای  و  خدماتی  نیروهای  از  نفر 
شهرداری  مختلف  بخش های  و  هشتگانه  مناطق 
بروز  از  پیشگیری  و  عملیات  درگیر  بارندگی  زمان  در 
کرد:  تصریح  هستند  آب گرفتگی ها  رفع  و  مشکل 
مستمر  بازدیدهای  تجهیزات،  رسانی  بروز  به منظور  
صورت  زیرگذرها  و  سپتیک ها  مکنده،  پمپ های  از 

است. شده  رفع  آنان  احتمالی  عیوب  و  گرفته 
 ۲۷۰ تعداد  بارندگی  زمان  در  شد:  یادآور  وی 
که  شهری  خدمات  مکانیزه  ماشین آالت  دستگاه 
رفع  بخش  به  مربوط  اختصاصی  ماشین آالت  عمدتًا 
شهری  مناطق  و  شهر  سطح  در  هستند  آب گرفتگی 
برخی  که  است  پیش بینی شده  آماده باش  به صورت 
آب گرفتگی  تشدید  صورت  در  ماشین آالت  این  از 

می شوند. حاضر  بحرانی  نقاط  در  پشتیبان  به صورت 
 ۱۲ آماده سازی  بر  تأکید  با  قم  شهردار  معاون 
مکنده  تانکر  دستگاه   ۱۰ و  الکتروپمپ  دستگاه 
مناطق  سطح  در  سطحی  آب های  جمع آوری  برای 
بلوار  در  الزم  تمهیدات  پیش بینی  از  هشتگان،ه 

داد. خبر  سلیمانی  شهید 
کردن  مسدود  برای  الزم  برنامه ریزی  افزود:  وی 
علت  به  سلیمانی  شهید  بلوار  ورودی های  کلیه 
اساس  بر  بارندگی ها  هنگام  سیالب  وقوع  احتمال 

است. شده  انجام  بحرانی  و  خاص  شرایط 
تخصیص یافته  اعتبار  داد:  ادامه  مقدم  اصفهانیان 
مناطق  سطح  در  سطحی  آب های  پروژه های  به 
پیش بینی شده  ریال  میلیارد   ۲۸۴ میزان  هشتگانه 

. ست ا
خاتمه  در  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  پیراشهری  بحرانی  نقاط 
کوه  پردیسان،  باالدست  در  آبریز  حوضه  گفت: 
از  و…  حسن  امام زاده  کوه  یزدان،  کوه  دوبرادران، 
جمله نقاط بحرانی و حادثه خیز درزمینٔه بروز سیالب 
مستلزم  راستا  این  در  الزم  تمهیدات  که  هستند 
آبخیزداری  و  فنی  پروژه های  اجراهای  و  پیگیری 
از  پیشگیری  برای  ارگان ها  و  دستگاه ها  سایر  توسط 
► است.    احتمالی  آب گرفتگی های  و  سیالب  بروز 

سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون       ◄
مجموعه  در  گفت:  قم  شهرداری  انسانی 
برای  الزم  آمادگی  شهری  مدیریت 
مطالب  با  مرتبط  پژوهش های  از  حمایت 

دارد. وجود  شهری  خدمات 
گفتگو  در  اسماعیلی  ابوالفضل  سید 
گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با 
در  مطالعاتی  مرکز  یک  وجود  خأل 
اظهار  می شد،  احساس  قم  شهرداری 
در  مرکز  نخستین  احداث  از  پس  کرد: 
موضوع  این  بازهم  گذشته،  سال های 
دچار نوسان بود و این مرکز در دوره هایی 

می شدند. اجرایی  فعالیت های  درگیر 
این   ۹۱ سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  مطرح  کرد،  پیدا  کاهش  نوسان ها 
در  تأثیرگذار  و  کاربردی  باید  پژوهش ها 
مجموعه  در  و  باشند  شهری  مدیریت 
وجود  نیز  موضوع  این  دغدغه  شهرداری 

دارد.
انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
همین  در  داد:  ادامه  قم  شهرداری 
حوزه های  عناوین  و  مشکالت  تمام  راستا 
شهری،  خدمات  ازجمله  شهری  مختلف 
مالی،  شهرسازی،  ترافیک،  و  حمل ونقل 

تا  شدند  احصا  و…  عمرانی  و  فنی 
کاربردی  واقعا  انجام شده  پژوهش های 

. شند با
منظور  همین  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خدمات  فعالین  تجربیات  از  می توان 
کرد،  استفاده  مستند  به صورت  شهری 
کاربردی  علمی  دانشگاه  کرد:  عنوان 
خوبی  بسیار  ظرفیت های  قم  شهرداری 
رشته های  در  ظرفیت ها  این  و  دارد 
دوچندان  شهری  خدمات  با  مرتبط 

. د می شو
اداره کل  اینکه  بر  تأکید  با  اسماعیلی 

به  پرداختن  وظیفه  نیز  نوسازی  و  تحول 
خاطرنشان  دارد،  را  پژوهشی  موضوعات 
خوبی  اقدامات  علی رغم  متأسفانه  کرد: 
در  توقعات  هنوز  است،  گرفته  صورت  که 

است. نشده  برآورده  حوزه ها  این 
امیدواریم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیز  عرصه  این  در  قم  شهرداری 
تصریح  کند،  کسب  خوبی  دستاوردهای 
شهری  مدیریت  مجموعه  در  کرد: 
آمادگی الزم برای حمایت از پژوهش های 
وجود  شهری  خدمات  مطالب  با  مرتبط 

. رد ا د

انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری  اینکه  بیان  با  قم  شهرداری 
ارائه  شهروندان  به  خدمت  نوع   ۳۷۰ قم 
برای  مجموعه  این  شد:  یادآور  می کند، 
منابع  نیازمند  خدمات  این  بهتر  انجام 
و  جدید  منابع  دنبال  طبیعتا  و  بوده 

است. هزینه ها  کاهش 
تمام  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
جدید  منابع  مسیر  در  که  ایده هایی 
مجموعه  در  باشد  هزینه ها  کاهش  و 
قرار  استقبال  مورد  شهری  مدیریت 

► می گیرد.   

کارآفرین  علیرضایی  لیال       ◄
محصوالت  که  است  عروسک سازی 
چون  کشور هایی  به  او  کارگاه  تولیدی 
صادر  عراق  و  تاجیکستان  گرجستان، 

. د می شو
کارآفرین  علیرضایی  لیال 
محصوالت  که  است  عروسک سازی 
کشور های  به  او  کارگاه  تولیدی 
و... صادر  عراق  تاجیکستان،  گرجستان، 
 ۷۰ از  بیش  شده  موفق  که  او  می شود. 

تولیدی  کارگاه  در  را  خانم  خیاط  نفر 
می  کند،  عروسک  تولید  به  مشغول  خود 
ساده  چرخ  یک  با  را  خیاطی  کار  گوید: 
مشکی و قدیمی آغاز کردم. با هر تالشی 
تا  شوم  حرفه ای  خیاط  توانستم  بود، 
همکاری  با  شده ام  موفق  امروز  که  آنجا 
قم  در  موفقی  تولیدی  کارگاه  همسرم، 
تولید  خیاطی  کار  مدل   ۱۶ و  ایجاد 
است  عروسک  آن ها،  مهم ترین  که  کنیم 
دیگر  و  جوجه  تک شاخ،  برند های  با  که 

کشور های  به  کارتونی  شخصیت های 
می شود. صادر  همجوار 

این خیاط موفق قمی با اشاره به اینکه 
و  مستقیم  صورت  به  نفر  یکصد  به  نزدیک 
غیر مستقیم با این کارگاه خیاطی ارتباط 
که  داریم  را  توانایی  این  ما  افزود:  دارند، 
دهیم  توسعه  را  خود  متری   ۱۲۰ کارگاه 
کنیم،  تهیه  بیشتری  صنعتی  چرخ های  و 
بلندمدت  وام های  که  است  خوب  چه  اما 
صورت  ما  از  صنعتی  حمایت های  یا 

آموزش  به  کار،  توسعه  کنار  در  تا  بگیرد 
بپردازیم. نیرو  بیشتر 

او با بیان اینکه در این کارگاه خیاطی، 
به  عالقه مندان  برای  دوخت  آموزش 
گوید:  می شود،می  انجام  رایگان  صورت 
چرخ  اضافه شدن  ظرفیت  ما  کارگاه های 
با  نداریم.  چرخ  ما  ولی  دارد،  خیاطی 
گلدوزی،  چرخ  یک  داشتن  با  اینکه 
کارگاه  جاری  هزینه های  در  می توانیم 
گران  دستگاه  این  اما  کنیم،  صرفه جویی 

است. محدود  ما  بودجه  و 
خوشبختانه  افزود:  علیرضایی 
بسته بندی  و  مونثاژ  برش،  کار  توانستیم 
یک  داشتن  با  و  بریم  جلو  خودمان  را 
ما  خیاطی  کارگاه  گلدوزی،  دستگاه 
نیازی  به کار بیرون،  تکمیل خواهد شد و 
کیفیت  ما  عروسک  تولید  نمی شود. 
کشور های  به  که  آنجا  تا  دارد  باالیی 
تاجیکستان،  گرجستان،  مانند  همسایه 

► می کنیم.   صادر  و..  عراق 

مـعاون شهردار خبر داد:

● آماده باش ۲۷۰ دستگاه ماشین آالت مکانیزه برای بارندگی های احتمالی در قم   ●

آمادگی مدیریت شهری قم برای حمایت از پژوهش های جدید در حوزه شهری

● پژوهش ها باید کاربردی و تأثیرگذار باشند   ●

صادرات عروسک  های دست ساز هنرمند قمی

● تولید ۱6 مدل کار خیاطی با بیش از ۷۰ نفر نیرو در یک کارگاه   ●

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

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

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

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

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

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

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

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

ضرورت آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان 
برای ورود به دنیای رسانه ها 

سواد رسانه ای، باطل السحر
 اخبار جعلی             

مدیر  کتولی  سید  عبداله  سید   - گویه  اختصاصی 
کتول  آباد  علی  پرورش  و  آموزش 

برای  اختصاصی  داشتی  دریاد  کتولی  سید  عبداله  سید 
برای  ای«  »سوادرسانه  اهمیت  به  بااشاره  گویه«  »روزنامه 
عصر  در  نویسد:  می  آموزان  دانش  ازجمله  جامعه  اقشارمختلف 
با سن  یا افرادی  کنونی داشتن سواد رسانه ای مختص یک گروه 
و سال مشخص نیست و سواد رسانه ای پیش نیاز ورود به فضای 
مجازی به ویژه در بحث اخبار و اطالعاتی است که در این فضا رد 

شوند. می  بدل  و 
و  امتیازات  سبب  به  را  مجازی  فضای  به  آموزان  دانش  ورود 
محسناتی باید به فال نیک گرفت ولی از سویی باید اذعان داشت 
آسیب  و  تبعات  دارای  فضا  این  به  دانش  بدون  و  مقدمه  بی  ورود 
های جدی نیز هست. متن یاد داشت موصوف به شرح زیراست:
و متفکران، عصر جدید، »عصر  ایده  از صاحبان  به عقیده بسیاری 
باید  دوران  این  در  زندگی  برای  عصر  این  شهروندان  و  رسانه هاست« 

بشناسد. به خوبی  را  رسانه ها 
از  سال  چندین  گذشت  از  بعد  ها  رسانه  چشمگیر  توسعه  وجود  با 
و  وظیفه  نتوانسته اند  رسانه ها  که  است  شده  مشخص  جدید،  دوران 
به خوبی  است،  افراد  گری  هدایت  و  تربیت  همان  که  را  خود  رسالت 
مقاصد،  به  توجه  با  را  خود  مخاطبان   ، ها  رسانه  این  اکثر  کنند.  ایفا 
امیال و اهداف صاحبان خود راهبری می کنند و بسیاری از مخاطبان 
زندگی  جز  کاری  خورده اند،  را  آن ها  دل نشین  ظاهر  فریب  که  هم 
برمدار خواسته های رسانه ها نمی توانند انجام دهند. شاید چاره نجات 
رسانه ای  سواد  هدف  باشد.  ای  رسانه  سواد  ها  رسانه  این  گراداب  از 
این است که مخاطبان را در برابر رسانه ها فعال کند و دانشی به آن ها 
نباشند. بتوانند در مقابل رسانه ها تسلیم و شکست خورده  بیاموزد که 
با  توانند  می  فرایند  این  در  با  افراد  که  است  رویکردی  رسانه  سواد 
بهره گیری از برخی مهارت ها ، رسانه ها و منابع اطالعاتی صحیح را 
مورد  را  آنان  خود،  اطالعاتی  نیازهای  کردن  برطرف  برای  و  شناسایی 
اجازه می  فرد  به  به عبارت دیگر سواد رسانه ای  قرار دهند؛  استفاده 
با دنیای اطالعات در تعامل سازنده باشد و هوشمندانه نیازهای  دهد 

قرار دهد. برداری  بهره  و  را شناسایی، جستجو  اطالعاتی خود 
به دیگر سخن در عصر کنونی داشتن سواد رسانه ای مختص یک 
گروه یا افرادی با سن و سال مشخص نیست و سواد رسانه ای پیش نیاز 
ورود به فضای مجازی به ویژه در بحث اخبار و اطالعاتی است که در 

این فضا رد و بدل می شوند.
امتیازات  سبب  به  را  مجازی  فضای  به  آموزان  دانش  ورود  چند  هر 
داشت  اذعان  باید  سویی  از  ولی  گرفت  نیک  فال  به  باید  محسناتی  و 
و آسیب های  تبعات  دارای  این فضا  به  بدون دانش  و  ورود بی مقدمه 
جدی نیز هست. در این بین اگر دانش آموزان جامعه فاقد سواد رسانه 
ای باشند، قدرت تشخیص واقعیت ها را ندارند و می توانند تحت تاثیر 
نهایت  بی  تصمیمات  و  شده  گذر  زود  هیجانات  دچار  کذب،  شایعات 
به  زیادی  صدمات  تواند  می  تصمیمات  نوع  این  بگیرند.  را  سطحی 

کند. وارد  مردم  امنیت  و  جامعه  ساختار 
تشخیص  می تواند  است  ای  رسانه  سواد  دارای  که  فردی  تنها  اما 
پوشش  قصد  کدام  و  است  تر  نزدیک  واقعیت  به  رسانه  کدام  که  دهد 
دانش  سازی  آماده  و  آموزش  کار  چاره  فلذا  دارد.  واقعی  غیر  خبری 

است. فضا  این  از  علمی  و  بهینه  استفاده  برای  آموزان 
درک  با  زیادی  کشورهای  گذشته،  دهه  چند  از  اساس  همین  بر 
از  نوع  این  آموزش  به  آموزش سواد رسانه ای در عصر جدید،  ضرورت 
شرایط  و  اقتضائات  زمینه  این  در  کرده اند  سعی  و  پرداخته اند  سواد 
که  بود  کشوری  اولین  کانادا  بگیرند.  نظر  در  هم  را  کشورشان  بومی 
نظام  در  رسمی  صورت  به  را  رسانه  سواد  رشته  خود  آموزشی  نظام  در 

پذیرفت. خود  پرورش  و  آموزش 
هم اکنون در بسیاری از کشور ها مانند استرالیا، آمریکا، ژاپن و….. 
نیز سواد رسانه به عنوان رشته ای مجزا و پر مخاطب تدریس می شود. 
کشور هایی مانند اتریش، سوئد، ایتالیا، یونان، سوئیس و دانمارک نیز 

در حال توسعه نظام آموزشی خود در این رشته کاربردی می باشند.
تجربیات کشورهای مختلف، دانش گران بهایی است که ما می توانیم 
با استفاده از آن تا حدودی عقب افتادگی خود را در این زمینه جبران 
آموزش  بومی  الگوی  به  خود،  بومی  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  و  کنیم 
سواد رسانه ای دست  یابیم. با توجه به اهمیت سنین نوجوانی و تمرکز 
سواد  آموزش  بومی  الگوی  طراحی  آنان،  بر  رسانه ای  هجمه های 
بومی  الگوی  در  تردید  بی  است.  ضرورت  یک  نوجوانان  به  رسانه ای 
ایران، دو نهاد آموزش  و  سازی آموزش سواد رسانه ای به نوجوانان در 
پرورش و صدا و سیما، نقش بسزایی در آموزش سواد رسانه ای دارند. 
در این الگو، هدف اصلی، هدایت و تربیت نوجوانان است و ملزومات 
اساس  بر  آموزشی  محتوای  و  تدریس  شیوه  رسانه ای،  سواد  آموزش 

هستند. برخوردار  خاصی  اهمیت  از  الگو،  فرعی  و  اصلی  اهداف 
شناخت  تنها   ، بومی  الگوی  در  رسانه ای  سواد  آموزش  از  هدف 
رسانه ها و تسلیم نشدن در برابر پیام های رسانه ای نیست، بلکه شامل 
تمام ابعاد زندگی یک ایرانِی مسلمان است و آن هدایت و تربیت است. 
برابر  در  می تواند  رسانه ها  عصر  در  رسانه ای  سواد  دیگر،  بیانی  به 
از هجمه های رسانه ای که سالح اصلی دشمنان است، نقش  بسیاری 

باشد. داشته  عهده  بر  را  هدایتگری 
لذا می توان گفت آموزش سواد رسانه ای به نوجوانان با الگوی بومی 
روانشناختی  آسیب های  و  مشکالت  بروز  از  زیادی  حد  تا  می تواند   ،
سواد  باشد.  موثر  آموزان  دانش  روان  و  جسم  سالمت  در  و  بکاهد  آنها 
رسانه ای با تکیه بر فواید و مزایای خود با تجهیز دانش آموزان )رشد و 
ارتقای مهارت های تفکر انتقادی(  و افزایش آگاهی اجتماعی، تصمیم 
همدلی  اشتراک،  مانند  اجتماعی  مهارت های  و  مسئوالنه  گیری 
در  رسانه ها  از  آنها  هوشمندانه  و  درست  استفاده  امکان   ، مهربانی  و 

می کند. فراهم  را  اطالعاتی  جامعه  و  شدن  جهانی  فضای 

یادداشت
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مشکل پایان ساِل وزارت بهداشت
 بیمارستان های خالی از پرستار

و  بهداشتی  پروژه  چند  سال  پایان  تا  بهداشت  وزارت  است  قرار 
درمانی را افتتاح کند، اما برای راه اندازی آنها نیازمند نیروی انسانی 

است. مانده  عاجز  آنها  تأمین  از  فعال  که  است 
از  یکی  کشور،  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  در  انسانی  نیروی  کمبود 
به  خدمت  ارائه  در  شده  باعث  که  است  بهداشت  وزارت  چالش های 

شود. مواجه  مشکالتی  با  بیماران،  و  مردم 
توسعه  معاونت  عمومی  روابط  مدیر  کریم خانی  مسعود  گفته  به 
مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۰۰ 
پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در کشور افتتاح شده و قرار است 
رسید. خواهد  برداری  بهره  به  دیگر  پروژه   ۲۰۰۰ نیز،  سال  پایان  تا 

سالمت  تأمین  از  را  خود  سهم  بهداشت،  وزارت  داشته؛  عنوان  وی 
با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار ایفا کرده  مردم در این حوزه 

است.
مراکز  برای  انسانی  نیروی  تأمین  نوبت  حاال  کرد:  تاکید  خانی  کریم 
موافقت  گرو  در  آن  مجوز  که  است  افتتاح  آستانه  در  و  شده  افتتاح 
به  تردید  و  شک  با  گویا  که  است  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 

می کند. نگاه  موضوع  این 
بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  عمومی  روابط  مدیر 
موافقت  به  کشور  سالمت  چشم  و  است  نزدیک  سال  پایان  گفت: 

است. شده  دوخته  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
آمده  به دست  بهداشت  وزارت  از خروجی  که  گزارش هایی  اساس  بر 
را  انسانی  نیروی  هزار   ۴۰ حداقل  می بایست  وزارتخانه  این  است، 
مراکز  این  بتوان  تا  کند  جذب  جدید  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  برای 

کرد. خدمت  چرخه  وارد  را 
وزارت  انسانی  نیروی  کمبود  بحران  بیشترین  حال،  همین  در 
نیروی  اعظم  بخش  زیرا،  است.  پرستاری  حوزه  به  مربوط  بهداشت، 
حالی  در  این  می دهند.  تشکیل  پرستاران  را،  بیمارستان ها  نیاز  مورد 
هزار   ۱۰۰ کمبود  با  کشور  سالمت  حوزه  می شود  گفته  که  است 

است. مواجه  پرستار 
در  بهداشت،  وزارت  تابعه  بیمارستان های  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
قراردادی،  و  طرحی  پرستاران  با  تمدید همکاری  از  ماه گذشته  چند 
پرستار  هزار   ۱۷ به  قریب  که  می رسد  خبر  حاال  و  کرده  خودداری 

اند. شده  نشین  خانه  قراردادی،  و  طرحی 
زنگ  می تواند  درمانی،  و  بهداشتی  مراکز  در  انسانی  نیروی  کمبود 
زیرا، می تواند مسیر خدمت  باشد.  مردم  تهدید سالمت  برای  خطری 
است  بنابراین، الزم  کند.  و حتی مسدود  را مختل  بیماران  و  مردم  به 
اعضای  سایر  و  جمهور  رئیس  با  را  موضوع  این  بهداشت،  وزیر  که 

کند. بازگو  و  مطرح  دولت، 

اخراج از بیمارستان؛ پاداش
 ریه های کرونایی!

می گوید شبانه روز در بخش بیماران کرونایی بوده است، حاال کارانه 
۷۰۰ هزار  و  میلیون  اند، یک  داده  او  به  ماه خدمت  بابت سه  که  ای 

است. تومان 
بیمارستان های  از  قراردادی  و  طرحی  درمان  کادر  اخراج  مشکل 
افرادی است که در  و گالیه  اعتراض  وزارت بهداشت، همچنان محل 
و  اند  برنداشته  بیماران  به  از خدمت  ایام کرونا، یک لحظه هم دست 

شوند. اخراج  باید  حاال 
وزارت  تابعه  بیمارستان های  از  قراردادی  و  طرحی  نیروهای  اخراج 
سخت  دوران  در  نیروها  این  که  می افتد  اتفاق  حالی  در  بهداشت، 

باشند. بیماران  مراقب  تا  آمدند  بهداشت  وزارت  یاری  به  کرونا، 
اغلب این نیروها که به تدریج در حال اخراج از بیمارستان های تابعه 
نداشتند  استراحت  فرصت  کرونا  دوران  در  هستند،  بهداشت  وزارت 
بودند.  کرونایی  بیماران  تخت  کنار  در  را  روز  شبانه  ساعات  اغلب  و 
بیمار  به  شدن  نزدیک  جرأت  هم  بیماران  خانواده  که  روزهایی  همان 

نداشتند. را  خودشان 
نیروهای طرحی رشته مامایی است. از  می گوید 

او در بیمارستانی در سنندج مشغول خدمت بوده است و حاال به یک 
مرکز بهداشتی منتقل شده و هر لحظه نگران است که او را نخواهند 

و بیکار شود.
بیماران  سر  باالی  مرخصی،  روز  یک  بدون  کرونا  دوران  در  می گوید: 
و  شده  کرونا  بیماری  درگیر  من  ریه های  حتی  بودم.  خدمت  مشغول 

می کند. اذیت  مرا  آن  عارضه های  هنوز 
می دهد:  ادامه  و  می کند  اشاره  کرونا  دوران  سخت  روزهای  به  او 
کسی یادش نرفته که آن روزها مجبور بودیم از یک ماسک را چند روز 

نبود. چون  کنیم،  استفاده 
است،  ساله   ۴ و  اختیاری  من  طرح  دوران  می گوید:  ماما  این 
شدم  خدمت  مشغول  و  آمدم  اما،  بمانم.  خانه  در  و  نیایم  می توانستم 
را  طرحی  نیروهای  حاال،  ولی  کنند.  استخدام  را  ما  که  نیت  این  به 

می کنند. اخراج 
او ادامه می دهد: از ما بدتر، قراردادی های ۸۹ روزه هستند که حتی 

بیمه هم ندارند.
روزهای  در  که  طرحی  نیروهای  برای  آمده  پیش  شرایط  از  ماما  این 

است. دلخور  و  دارد  گالیه  شدت  به  بودند،  مردم  کنار  کرونا  سخت 
عدم  از  حرفی  داشتند،  نیاز  طرحی  نیروهای  به  وقتی  می گوید:  او 
تمدید طرح نبود. حاال دارند، یکی یکی بچه ها را اخراج می کنند. در 

است. فراهم  نیروها  این  جذب  زمینه  که  حالی 
پرستاری  خدمات  تعرفه های  محل  از  کارانه  پرداخت  به  ماما،  این 
اشاره می کند و می گوید: این قانون شامل ما هم شده و من بابت سه 
۷۰۰ هزار تومان کارانه گرفته  پایانی سال گذشته، یک میلیون و  ماه 
ام، در حالی که یک نفر مثل من، حدود ۶ میلیون کارانه گرفته است.
نیروهای  استخدام  و  جذب  مسیر  در  که  تبعیض هایی  به  نسبت  او 
سال   ۵ با  من  چرا  می افزاید:  و  می کند  گالیه  دارد،  وجود  طرحی 
هم  روز  یک  حتی  که  نیرو  یک  اما،  شوم.  استخدام  نباید  خدمت، 

شود. استخدام  است،  نداشته  را  کرونا  بخش  در  خدمت  سابقه 

خبـر

عطاری  فعالیت  از  امروز  را  آنچه      ◄
اصلی  کارکرد  از  متفاوت  بینیم،  می  ها 
های  سال  در  که  است  قدیمی  صنف  این 
تهیه  برای  مردم  اعتماد  محل  دور،  خیلی 
سنتی  های  درمان  و  دارویی  گیاهان 

بودند.
عنوان  به  االیام  قدیم  از  عطاری ها 
می شدند  شناخته  سنتی  داروخانه های 
بیماری  یا  درد  یک  دچار  وقتی  مردم  که 
تا  می کردند  مراجعه  آنجا  به  می شدند، 
از  نسخه ای  آنها،  درد  برای  عطارباشی 

کند. تجویز  را  دارویی  گیاهان 
فعالیت  دوران،  آن  از  گذر  با  حاال 
و  شده  تغییر  دستخوش  هم  عطاری ها 
و  دارویی  گیاهان  از  کمتر  دیگر،  امروزه 
و  هست  خبری  مغازه ها  این  در  شفابخش 
عجیب  داروهای  تجویز  می بینیم،  را  آنچه 
و غریب برای درمان بیماری هایی است که 
درمان  برای  اند  نتوانسته  هنوز  پزشکان 
از  برخی  البته  کنند.  تولید  دارویی  آنها، 
فروشنده  و  گذاشته  فراتر  را  پا  عطاری ها، 

اند. شده  غیرمجاز  داروهای 
حسین  سردار  قبل،  روز  چند  همین 
گفته  پایتخت،  پلیس  رئیس  رحیمی 
گردان  روان  مواد  کیلوگرم   ۲۷۲ که  بود 
سیگارهای  الغری،  قرص های  جمله  از 

شیشه  مخدر  ماده  حاوی  که  روغنی 
کشف  پایتخت  عطاری های  از  هستند، 

است. شده 
هر وقت مردم به استفاده از ظرفیت های 
عالقمند  دارویی،  گیاهان  و  سنتی  طب 
نیز  کاسبی  و  سودجویی  بازار  اند،  شده 
داغ شده است. به طوری که شاهد شکل 
حوزه  این  در  تبلیغاتی  جریان  گیری 
و  گاهی  آ عدم  از  می خواهد  که  هستیم 

کند. سوءاستفاده  مردم  سالمت  سواد 

شبکه های  در  روزها  این  که  تبلیغاتی 
دارویی  گیاهان  کارکرد  از  اجتماعی 
با  آنکه  از  بیشتر  می خوانیم،  و  می بینیم 
است.  کننده  گمراه  باشد،  همراه  واقعیت 
درست  تنها  نه  می شود؛  عنوان  آنچه  زیرا، 
افراد هم  بلکه می تواند به سالمت  نیست، 

بزند. آسیب  و  لطمه 
طب  مدیرکل  یکتا  حسینی  نفیسه 
با  بهداشت،  وزارت  مکمل  و  ایرانی 
فعالیت  مجوز  صمت،  وزارت  اینکه  بیان 

عطاری ها  گفت:  می دهد،  را  عطاری ها 
که  دارند  فعالیت  سالمت  حوزه  در  کاماًل 
دستور  در  که  است  موضوعاتی  از  یکی 
بر  نظارت  و  مجوز  ارائه  تا  دارد  قرار  ما  کار 
عطاری ها، بر عهده وزارت بهداشت باشد.
به  عطاری ها  شدن  علمی  افزود:  وی 
مشارکت  با  تهران  در  آزمایشی  صورت 
آغاز شده است. در حال  صنف عطاری ها 
در  عطاری ها  مجوز  تمدید  و  ارائه  حاضر 
تهران منوط به گذراندن یک دوره آموزشی 

است. علمی  و 
در همین حال، همایون سامه یح نجف 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  آبادی 
و  گذشته  در  عطاری ها  گفت:  مجلس، 
زمانی که داروخانه های فعلی در دسترس 
نبود مراکز بسیار خوب و سودمندی بودند 
بر  و  به مردم خدمات رسانی می کردند  که 
آنها  توسط  بیماران  زمان  آن  علم  اساس 

می شدند. درمان 
نباید  به هیچ وجه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اجازه  صالحیت  و  تخصص  فاقد  افراد  به 
مردم  سالمت  و  سنتی  طب  حوزه  به  ورود 
فروش  به  مجاز  عطاری ها  افزود:  داد،  را 
داروهای شیمیایی و گیاهی نیستند و تنها 
کنند. عرضه  را  دارویی  گیاهان  می توانند 
متأسفانه  گفت:  مجلس  نماینده  این 

فروش  بر  عالوه  حاضر  حال  در  عطاری ها 
داروهای گیاهی که اطالعات کافی هم در 
به  دارو  فروش  به  اقدام  ندارند،  آنها  مورد 
می کنند  شربت  و  قرص  کپسول،  صورت 
داروهایی  یا  و  تقلبی  یا  آنها  اغلب  که 
هستند که به صورت فله خریداری و تغییر 
داروهای  واقع  در  می شوند؛  داده  شکل 
توسط  مو  ریزش  و  وزن  افزایش  و  کاهش 
در  فروش می رسد،  به  و  عطاری ها عرضه 
را  مشکلی  تنها  نه  داروها  این  که  حالی 
بسیار  جانبی  عوارض  بلکه  نمی کنند  حل 

دارند. باالیی 
دچار  که  شرایطی  در  می رسد،  نظر  به 
توانسته  عطاری ها  ایم،  شده  دارو  کمبود 
عهده  را  داروخانه ها  نقش  حدودی  تا  اند 
دار شوند. در حالی که هیچ نظارت جدی 
عطاری ها  بر  بهداشت  وزارت  سوی  از 
عطاری ها  فعالیت  مجوز  زیرا  ندارد؛  وجود 

می کند. صادر  صمت  وزارت  را 
به دنبال  باید  بهداشت  وزارت  بنابراین، 
رفع این چالش باشد تا بتواند عطاری ها را 

نماید. ساماندهی 
شاهد  عطاری ها،  از  برخی  در  امروزه 
به  تنها  نه  که  هستیم  داروهایی  فروش 
با  بلکه  نمی کند؛  کمک  مردم  سالمت 

► است.     همراه  عارضه هایی 

عطاری ها جایگزین غیرقانونی داروخانه ها

●  همه چی هست به جز دارو    ●

تخصیص  عدم  موضوع  ها  بینی  پیش  طبق       ◄
تولیدکنندگان  به  ارز  تخصیص  دوره  طوالنی شدن  یا 
خواهد  کشور  در  دارو  کمبود  باعث  زود  یا  دیر  دارو 
صنعت،  این  فعاالن  برخی  گفته  به  اینکه  کما  شد؛ 

است. کرده  بروز  کمبود  این  شواهد  هم اکنون 
در  ایران  داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس 
گذشته  سال  از  را  دارو  کمبود  گفت:  رابطه  همین 
می  نمایی  سیاه  گفتند  اما  بودیم،  داده  هشدار 

. کنید
به  واکنش  در  مهر،  با  گفتگو  در  خسرونیا،  ایرج 
ماه  هشت  در  دارو  اندازه  از  بیش  مصرف  ادعای 
کشور  در  دارو  کمبود  بروز  باعث  که  امسال  نخست 
زیرا  مخالفم،  نظریه  این  با  من  افزود:  است،  شده 
ایران  در  ها  بیوتیک  آنتی  خصوص  به  دارو  مصرف 
با  فرقی  هیچ  و  است  بیشتر  کشورها  سایر  به  نسبت 

ندارد. گذشته  سال های 
دارویی  کمبودهای  بروز  دالیل  توضیح  در  وی 
بازار  کنترل  هدم  در  که  مشکالتی  گفت:  کشور،  در 
از  بعضی  انگاری  سهل  همچنین،  و  آمد  پیش  دارو 
باعث  دارو،  کنندگان  وارد  و  دارو  تولید  شرکت های 
و  مشکل  با  دارو  تولید  اولیه  مواد  تأمین  در  که  شد 
کمبود مواجه شویم که عمدی یا غیرعمدی بودن آن 

نیست. مشخص 
وزارت  دیگر،  سوی  از  داد:  ادامه  خسرونیا 
بازار  مدیریت  در  نیز  دارو  و  غذا  سازمان  و  بهداشت 

کردند. اهمال  کشور  دارویی 

همه  گذشته  سال  از  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
گفت:  دارد،  وجود  دارو  کمبود  خطر  می گفتند 
اما  تلقی کردند،  نمایی  را سیاه  این هشدار  متأسفانه 

شویم. کمبود  دچار  که  دیدیم 
ایران،  داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس 
دارو  قاچاق  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  دارو  قاچاق  به 
دالیل  از  دیگر  یکی  اطراف،  و  همسایه  کشورهای  به 

بود. کشور  در  دارو  کمبود  بروز 
خسرونیا در خصوص اثرات اجرای طرح دارویاری 
نیز گفت: این طرح روی کاغذ خوب بود، اما در اجرا 

با مشکالتی برای بیماران همراه بوده است.
داروسازان  انجمن  مدیره  هیات  عضو  همچنین 
در  دارو  کمبود  بروز  دالیل  به  گفتگویی  در  تهران 
این  بروز  برای  دلیل  دو  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور 
دوم،  و  سوءمدیریت  نخست،  دارد؛  وجود  کمبود 

است. دارو  مصرف 
نهادهای  دخالت های  از  انتقاد  با  محبوبی  آرش 
حوزه  یک  دارو  گفت:  سالمت،  حوزه  در  غیرمرتبط 
تخصص  فاقد  آدم های  می بینیم  اما  است،  تخصصی 
از نهادهای غیر مرتبط در این حوزه دخالت می کنند 

دارد. ادامه  دخالت ها  این  هم  هنوز  که 
اشاره  دارو  مصرف  موضوع  به  همچنین  محبوبی 
کرد و افزود: ما دو نوع مصرف داریم که یک نوع آن، 
مصرف  آن،  دوم  نوع  و  است  داروخانه ها  در  مصرف 

است. مردم  توسط 
تأسیس  رویه  بی  افزایش  از  انتقاد  با  وی 

شاهد  گذشته  سال  یک  در  گفت:  داروخانه ها، 
خصوصی  بخش  داروخانه های  درصدی   ۳۰ افزایش 
بوده ایم که این داروخانه ها نیاز به »انبارک« دارند و 

می شود. نگهداری  ها  انبارک  این  در  داروها 
داروخانه ها،  افزایش  تبع  به  داد:  ادامه  محبوبی 

تولید افزایش نمی یابد و در نتیجه، داروهای تولیدی 
در کشور در بین تعداد بیشتری از داروخانه ها توزیع 

داروخانه ها می ماند. انبار  در  و  می شود 
تهران،  داروسازان  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 

طرح  اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  دارویاری  طرح  به 
بدتر  دارو  کنونی  اوضاع  نمی شد،  اجرا  دارویاری 

بود. شده 
دارویاری،  طرح  موفقیت  برای  البته  افزود:  وی 
تزریق  بودجه  بیمه ها  به  باید  بودجه  و  برنامه  سازمان 

اختیار  در  موقع  به  دارویاری  بودجه  اگر  زیرا،  کند. 
مشکل  دچار  نیز  داروخانه ها  نگیرد،  قرار  بیمه ها 
موضوع  همین  نگران  ما  و  شد  خواهند  نقدینگی 

► هستیم.   

● هشدار کمبود دارو در آینده نزدیک   ●

اجرای  که  خانواده  پزشک  طرح       ◄
آن از چندین سال قبل به صورت آزمایشی 
در کشور کلید خورد، همچنان طلسم شده 
شکل  به  طرح  این  چرا  داند  نمی  کسی  و 

شود. نمی  اجرا  کامل 
می تواند  که  موضوعاتی  از  یکی  شاید 
کند،  سالمت  حوزه  در  چالش  وارد  را  ما 
خانواده  پزشکی  برنامه  شدن  اجرایی  عدم 
در  که  برنامه هایی  سوابق  بررسی  با  است. 
می توان  دارد،  وجود  کشور  سالمت  حوزه 
دهه  چهار  از  که  برد  پی  واقعیت  این  به 
کشور  در  خانواده  پزشکی  برنامه  قبل، 
اما،  شود.  اجرایی  بوده  قرار  و  شده  تهیه 
اینکه چرا تا کنون به مرحله اجرا نرسیده، 
سوالی است که هنوز پاسخ قانع کننده ای 

است! نشده  یافت  آن  برای 
برنامه  وجود  اهمیت  به  اینکه  برای 
بهتر  ببریم،  پی  کشور  در  خانواده  پزشکی 
است به مرور سابقه ای از اجرای این برنامه 
انگلستان،  و  آلمان  آمریکا،  کشور  سه  در 

کنیم. اشاره 
به  خانواده  پزشکی   ۱۹۶۹ سال  در 
در  موجود  تخصص  بیستمین  عنوان 
در  عمومی  پزشکان  شد.  شناخته  آمریکا 
به  ساله  سه  دوره  یک  در  متحده  ایاالت 
تربیت  خانواده  پزشک  متخصص  عنوان 

. ند می شو
مراجعات  بیشترین  اساس مطالعات،  بر 
موقعیت های  از  آمریکا  در  مراقبت ها  و 
بیماری های  جمله  از  سالمتی  مهم 
و  آسم  برونشیت،  سرطان،  دیابت،  قلبی، 
انجام  خانواده  پزشکان  توسط  اضطراب؛ 

. د می شو
بر اساس مطالعه ای اگر پزشک خانواده 
شهرهای  از  درصد   ۵۸ نداشت،  وجود 
مراقبت های  برای  پزشک  کمبود  با  آمریکا 

بودند. روبرو  بهداشتی  اولیه 
نظام  و  خانواده  پزشک  برنامه  آلمان  در 
اجتماعی است که  تأمین  اساس  بر  ارجاع 

گر  بیمه  سازمان های  از  گستره ای  آن  در 
دارد. وجود 

صورت  به  خصوصی  گر  بیمه  شرکت 
بیمارستان های  هزینه های  کارانه 
پزشکان  همچنین  و  انتفاعی  و  خصوصی 
شهروند  هر  می کنند.  پرداخت  را  خود 
بیمه است  به داشتن نوعی  آلمانی موظف 
تحت  آلمان  مردم  درصد   ۹۰ حدود  در  و 

هستند. بیمه  صندوق های  پوشش 
بین  یکسان  به طور  بیمه  مبلغ حق  کل 
همچنین  می شود.  تقسیم  کارفرما  و  کارگر 
بازنشستگان،  نظیر  شاغل  غیر  افراد 

آموزان  دانش  و  ازکارافتادگان  کشاورزان، 
اند.  گرفته  قرار  بیمه  پوشش  تحت  نیز 
از هزینه را در  بیماران تنها بخش کوچکی 

می کنند. پرداخت  آلمان  بیمه ای  نظام 
یک  دارای   ۱۹۴۲ سال  از  انگلیس 
از  که  است  ملی  جامع  درمان  سیستم 
مالی  تأمین  مالیاتی،  درآمدهای  طریق 
خصوصی  بخش  یک  وسیله  به  و  شده 

می شود. همراهی  مستقل  و  کوچک 
مالیات  طریق  از  نظام  درآمد  عمده 
اطالعات  نام  ثبت  سیستم  است.  بیمه ای 
سالمت با حق انتخاب پزشک های موجود 

دارد. وجود 
خدمات اولیه و تخصصی کاماًل رایگان و 
از محل مالیات های عمومی ارائه می شود. 
بر اساس مطالعات ۸۸ درصد از شهروندان 

به پزشکان عمومی اعتماد کامل دارند.
به  می توان  را  خانواده  پزشکی  برنامه 
نظام های  از  آن دسته  عنوان ستون اصلی 
پوشش  دنبال  به  که  کرد  تلقی  سالمت 
با  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  گسترده 

هستند. هزینه ها  حداقل 
ما  کشور  سالمت  نظام  در  متأسفانه 
انگار  که  رفته  پیش  گونه ای  به  شرایط 

وجود  خانواده  پزشکی  برنامه  به  اعتقادی 
مردم  عدیده  مشکالت  رغم  به  زیرا،  ندارد. 
در تأمین هزینه های سالمت، اما از اجرایی 
کشور  در  خانواده  پزشکی  برنامه  شدن 

نیست. خبری 
گفته می شود از سال ۸۴، نسخه برنامه 
این  در  اما  ایم؛  نوشته  را  خانواده  پزشکی 
سال ها فقط دیده ایم و شنیده ایم که این 
برنامه فقط در استان های فارس و مازندران 
استان  دو  همین  در  البته  که  خورده  کلید 
خصوص  در  حدیث هایی  و  حرف  با  نیز 

است. بوده  همراه  آن  اجرای  نحوه 

وزرای  انتصاب  با  و  سال ها  همان  از 
بهداشت در هر دولت، اجرایی شدن برنامه 
اولویت های  از  یکی  خانواده،  پزشکی 
خدمت  پایان  در  اما  است.  بوده  وزارتخانه 
شدن  اجرایی  از  اثری  هیچ  وزیر،  ساله   ۴
برنامه پزشکی خانواده در آن مقطع زمانی 

است. نبوده 
به  می تواند  که  مهم  طرح  این  چرا 
کشور،  سالمت  نظام  اهداف  پیشبرد 
نشده  اجرایی  تاکنون  کند؛  شایانی  کمک 
طرح  مالی  منابع  فقط  مشکل  آیا  است. 
است  کار  در  دست هایی  اینکه  یا  و  است 
خانواده  پزشک  به  بیمار  نمی خواهد  که 

کند! مراجعه 
از این موضوع  برخی دیدگاه ها حکایت 
بر  حاکم  ساالر  پزشک  جریان  که  دارد 
وزارت بهداشت، هرگز دوست ندارد پزشک 

شود. مستقر  کشور  در  خانواده 
منابع  تأمین  موضوع  دیگر،  سوی  از 
اما،  است.  مطرح  نیز  طرح  مالی 
کمیسیون  رئیس  شهریاری  حسینعلی 
واکنش  در  مجلس،  درمان  و  بهداشت 
عملیاتی  و  اجرا  گفت:  موضوع،  این  به 
کمبود  به  نباید  را  خانواده  پزشک  شدن 
اعتبارات ربط داد زیرا سال ها است اجرای 
آن مغفول مانده و نیاز به یک نگاه دقیق و 

دارد. اجرا  برای  علمی 
آن  برای  پایدار  منابع  البته  افزود:  وی 
بر  نیافته  تحقق  تاکنون  اما  شده  دیده 
نظام  عنوان  تحت  کمیته ای  اساس  همین 
دادیم  تشکیل  خانواده  پزشک  و  ارجاع 
بر  و  پیگیری  مداوم  طور  به  را  آن  بتوان  تا 

کرد. نظارت  آن  اجرای  نحوه 
در همین حال، حسین فرشیدی معاون 
به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  بهداشت 
موضوع  آینده  ماه  سه  طی  احتمااًل  اینکه 
نظام ارجاع و پزشکی خانواده در جمعیت 
روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار 
که  آنجایی  از  گفت:  می شود،  تکمیل  نفر 

امیدواریم  است  بندی  بودجه  فصل  اکنون 
به  مجلس شورای اسالمی همانند گذشته 
تا پروژه به شکل  با ما همراهی کند  خوبی 

شود. اجرایی  کامل 
نمایندگان  سوی  از  اظهارات  قبیل  این 
در  بهداشت،  وزارت  مدیران  و  مجلس 
تازه  حرف  و  شده  تکرار  مختلف  برهه های 
این  طول  در  چرا  اینکه  اما،  ندارند.  ای 
خانواده  پزشک  به  ایم  نتوانسته  سال ها 
پاسخی  که  است  سوالی  کنیم،  اعتماد 

ایم. نداشته  آن  برای 
کشورها  سایر  تجربیات  روی  وقتی 
اجرای  ضرورت  متوجه  می کنیم،  مطالعه 
این  و  می شویم  خانواده  پزشک  برنامه 
بهترین  که  می شود  ایجاد  مردم  در  انتظار 
دهنده  ارائه  بهترین  از  را  خدمات  کیفیت 

کنند. دریافت  خدمت 
القایی،  هزینه های  کنترل  بحث 
پزشک  محاسن  از  یکی  می تواند 

باشد. خانواده 
نظام  بر  حاکم  مکانیسم  حاضر  حال  در 
سرویس  فور  فی  نظام  ما،  کشور  سالمت 
اقدامات  مقابل  در  پرداخت  یعنی  است، 
داده شود،  ارجاع  بیشتر  و هر چه  درمانی 
بیشتری کسب می شود، در حالی که  پول 
نظام پزشک خانواده نظام سرانه ای است.

مردم  نباشد،  خانواده  پزشک  وقتی 
دنبال  به  کوچک،  خیلی  سردرد  یک  با 
در  می گردند.  اعصاب  و  مغز  متخصص 
حالی که هیچ جای دنیا این طور نیست که 
پزشک متخصص و فوق تخصص را در کنار 
اجرای  با  باشیم.  داشته  خانواده ای  هر 
نظام ارجاع و پزشکی خانواده، منابع مالی 
بهتری مدیریت  به شکل  نظام سالمت هم 
به  بیمار  اول  خواهد شد، چون در مراجعه 
هزینه  تخصص،  فوق  یا  متخصص  پزشک 
بیشتری نسبت به پزشک عمومی پرداخت 
که  نیست  درستی  مسیر  این  و  می شود 

► می رود.    بیمار 

از آمریکا تا ایران با پزشک خانواده؛

● پزشک خانواده در ایران طلسم شده است   ●
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حمایت خانه مستند قم از 
جشنواره سینما حقیقت

جشنواره  از  حمایت  ضمن  ای  بیانیه  طی  قم  مستند  سینمای  خانه 
جشنواره  ترین  حقیقی  و  معتبرترین  مهمترین،  را  آن  حقیقت  سینما 

دانستند. ایران  مستند  المللی  بین  ی 
عنوان  با  قم  مستند  سینمای  خانه  بیانیه  در  ایرنا،  گزارش  به 
"حقیقت، متبلور در آینه ی سینما حقیقت" آمده است : چندی است 
اما  جانکاه  اتفاقاتی  است.  بار  تاسف  حوادثی  بوته  عزیزمان  میهن 
اهالی  و  هنرمندان  از  متشکل  قم  مستند  سینمای  خانه  امیدآفرین. 
مسائل  درباره  به جا  و  قانونمند  اعتراضات  به  احترام  ضمن  رسانه، 
که  اغتشاش  و  شورش  هرگونه   ... و  فرهنگی  اجتماعی،  معیشتی، 

نماید. می  محکوم  را  است  جامعه  آحاد  آرامش  و  امنیت  مخل 
ارج  با  قم  مستند  سینمای  خانه   : است  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
همواره  که  مستندسازانی  و  هنرمندان  اساتید،  مقام  به  نهادن 
است،  بوده  انسان  تعالی  و  رشد  راستای  در  ارزشمندشان  آثار 
اجبار  یا  و  غفلت  سر  از  که  هنرپیشگانی  معدود  موضع گیری های 
به ویژه نوجوانان شده است  موجب تحریک عواطف طرفداران خود، 

کند. می  دعوت  تامل  و  هوشیاری  به  را  آنها  و  محکوم  را 
جایگاه  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
جشنواره  ترین  حقیقی  و  معتبرترین  را  آن  حقیقت  سینما  جشنواره 
افزوده : علی رغم تالش  ایران دانسته است و  المللی مستند  ی بین 
اهمیت  بر  جشنواره  این  تحریم  برای  افراد  معدودی  ناحق  های 

کنیم. می  تاکید  توان  تمام  با  آن  برگزاری 
همچنین در این بیانیه آمده است: در زمانه ای که توحش و بمباران 
خانواده  و  جامعه  روان  و  روح  سالمت  معاند،  شبکه های  رسانه ای 
ایرانی را هدف قرار داده است. هنرمندان خانه سینمای مستند قم، 
ای  رسانه  بمباران  این  تاثیر  تحت  آزاده ای،  و  گاه  آ انسان  هر  مانند 
بسیار،  هوشمندی  با  عزیزمان  هموطنان  است  امیدوار  و  نگرفته  قرار 

باشند. فرهنگی  تروریست های  این  دروغ  اخبار  و  حقه ها  متوجه 
پیمان  نیز خانه سینمای مستند قم ضمن تجدید  بیانیه  این  پایان  در 
منویات  و  فرامین  به  توجه  لزوم  بر  شهدا،  و  راحل  امام  آرمانهای  با 
در  توان  تمام  با  که  داشتند  اعالم  و  نموده  تاکید  انقالب  معظم  رهبر 
های  عرصه  در  خدمتگزاری  و  مجاهدت  آماده  اسالمی  انقالب  مسیر 

باشند. می  ایران  کشور  فرهنگی 

طراح قمی، برنده جایزه طراحی 
اوقاف شد

مقدس  آستان  و سقاخانه  کشوری طراحی وضوخانه  مسابقه  برگزیده 
ابراهیم )ع( مشخص گردید. امامزاده 

مشترک  همکاری  با  که  مسابقه  این  برتر  طرح  طراح  از  مراسمی  طی 
ناحیه یک  امور خیریه  و  اوقاف  اداره  و  آموزش عالی حکمت  مؤسسه 
قم و در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کل کشور برگزار 
هدیه  کارت  و  نفیس  البالغه  نهج  جلد  یک  تقدیر،  لوح  اهداء  با  شد، 

شد. تجلیل  تومانی  میلیون  پنج 
معماری  مهندسی  رشته  دانشجوی  آزادفر،  یاسمن  مسابقه  این  در 

یافت. دست  اول  مقام  به  حکمت  عالی  آموزش  مؤسسه 
گفتنی است این طرح جهت اجرایی شدن در صحن مبارک امامزاده 
خواهد  قرار  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  کار  دستور  در  )ع(،  ابراهیم 

گرفت.

برگزاری رویداد قم دوست 
داشتنی در مدارس استان

رئیس اداره گردشگری وامور زائران سازمان فرهنگی شهرداری قم از 
ظرفیت  معرفی  هدف  با  مدارس  در  داشتنی  دوست  قم  طرح  اجرای 

استان خبر داد. متنوع  های 
سازمان  زائران  وامور  گردشگری  اداره  نادری،رئیس  حمید 
انقالب  خاستگاه  عنوان  به  قم  اینکه  بابیان  قم  شهرداری  فرهنگی 
مذهبی،  فرهنگی،  متنوع  ظرفیت های  دارای  شیعی  آرمانشهر  و 
دوست  قم  طرح   قالب  است،گفت:در  علمی  و   هنری،گردشگری 
قدمی  تا  شود   می  معرفی  آموزان  دانش  به  ظرفیت ها   این  داشتنی  

شود. برداشته  آموزان  دانش  بین  شهری  سازی  هویت  در 
رویداد های  معرفی  برای  ظرفیتی  را  داشتنی  دوست  قم  ادامه  در  او  
معصومه  فاطمه  حضرت  برکت  و  خیر  پر  حضور  زمان  از  شهری 
شهرمقدس  وهنرمندان  وستارگان  بزرگان  قم؛  درشهرمقدس  )س( 
درقالب  هنری  و  علمی  و  تاریخی  مذهبی،  مکان های  معرفی  قم، 

کرد. عنوان  گردشگری  تور های  واجرای  شهری  روایتگری 
قم  شهرداری  فرهنگی  سازمان  زائران  وامور  گردشگری  اداره  رئیس 
ورزشی  فرهنگی  سازمان  سوی  از  داشتنی   دوست  قم  گفت:طرح 
وپرورش  آموزش  کل  اداره  فرهنگی  معاونت  مشارکت  با  و  شهرداری 

شود. می  اجرا  قم  مدارس  درسطح  امسال   پایان  تا  قم  استان 
در  باحضور  گردشگری  راهنمایان  طرح  این  قالب  افزود:در  نادری 
به  کوتاه  ومستند های  فیلم  قالب  در  قم  شهر  معرفی  ضمن  مدارس 

می پردازند. گردشگری  متنوع  تور های  برگزاری 
باشماره  تماس  را  داشتنی  دوست  قم  برنامه  در  وشرکت  نام  ثبت  او  

کرد. اعالم   ۳۰۴۴۷۴۴۳

خبـر
اقوام  از  نفره  هفت  خانواده ای      ◄
پدر؛  ایران.  سیاسی  شخصیت  عالی ترین 
که  دوآتشه  روحانی  تهرانی،  علی  شیخ 
 ۱۳۵۸ سال  اواخر  تا  نهضت  ابتدای  در 
اما  شد.  همراه  یارانش  و  خمینی  امام  با 
باطل  و  حق  تشخیص  در  تاریخ  این  از 
با  مخالفت  به  و  شد  کوررنگی  دچار 
انقالب  بنیانگذار  تصمیمات  و  اندیشه 
و  خودی  تشخیص  در  و  پرداخت  اسالمی 

رفت. سراب  به  غیرخودی 
شیخ  راه  نیز  فرزندانش  و  همسر 
که  این  با  و  دادند  ادامه  را  تهرانی  علی 
از  آرام  آرام  می کنند،  زندگی  تهران  در 
و  آبرو  و  کردند  کناره گیری  خود  خاندان 
نظام  معاند  دشمنان  پای  را  خود  اعتبار 
از  و  قربانی  دنیاطلب  کنندگاِن  هیاهو  و 
برائت  اعالم  خود  کاشته  و  ِکشته  سالها 

. ند کرد
بدرالسادات  جنجالی  سخنان  چند  هر 
اسالمی  جمهوری  نظام  نقد  در  خامنه ای 
سوی  از  که  نیست  بار  اولین  برای  ایران 
توجه  با  اینبار  اما  می شود  مطرح  او 
توسط  گذشته،  ماه  چند  التهابات  به 
گسترده تری  پوشش  انقالب  رسانه های 

. فت یا
در  بدری  سیده  به  ملقب  بدرالسادات 
برادر  چهار  او  شد.  متولد   ۱۳۲۱ سال 
و  هادی  علی،  محمد،  نام های  به  تنی 
ازدواج  از  ناتنی  و سه خواهر  محمدحسن 
از  نفر  یک  فقط  که  داشت  پدرش  اول 
خواهرها به نام فاطمه سلطان در سن ۸۶ 

است. حیات  قید  در  و  سالگی 
محمد  سید  از  سال  هفت  بدری  سیده 

است. کوچک تر  علی  سید  از  سال  سه  و 
تحت  پدر  خانه  در  سالگی   ۱۹ تا  او 
سید  اخالقی  و  دینی  فکری،  تعالیم 
بود.  متدینش  مادر  قرآنی  پرورش  و  جواد 
با قرآن و  خدیجه خانم، مادر بدرالسادات 
داستان های قرآنی و دیوان حافظ مانوس 

بود.
یک فکر در دو سر

پای  شدن  باز  تا  وضعیت  این 
معروف  مرادخانی  علی  حجت االسالم 
جواد  سید  خانه  به  تهرانی  علی  شیخ  به 
عنوان  به  بدری  سیده  توسط  انتخاب  و 
بعد  بدرالسادات  اما  داشت  ادامه  همسر 
از رفتن به خانه شوهر، آرام آرام با افکار و 

شد. مانوس  همسر  اندیشه های 
به  روحانی ایی  تهرانی،  علی  شیخ 
به  بود.  انقالبی  و  تند  اما  روشنفکر  ظاهر 
همان  از  گذشته اش  دوستان  برخی  تایید 
اسالمی  سوسیالیسم  رگه های  هم  ابتدا 

او  مکتوب  آثار  و  اندیشه   در  مارکسیسم  و 
بود. نمایان 

تدریج  به  که  او  مخالفت های  اوج 
نامه  در  شد،  تبدیل  دشمنی  و  عناد  به 
خرداد   ۲۵ تاریخ  در  که  سرگشاده ای 

سازمان  ارگان  مجاهد،  نشریه  در   ۱۳۶۰
امام  علیه   – منافقین   – خلق  مجاهدین 
یافت. نمود  شد،  منتشر  خمینی)ره( 

سال ها  آن  همه  در  تهرانی  علی  شیخ 
آن،  از  بعد  موضع گیری های  همه  در  و 
بدرالسادات  همسرش  همراهی  و  حمایت 
همگی  که  جوانش  فرزندان  و  خامنه ای 
و  شده  تربیت  خودش  فکری  مکتب  در 

داشت. خود  با  را  بودند  یافته  پرورش 
موسوی  مصطفی  سید  آیت الله 
علی  شیخ  هم بحث  و  هم درس  خمینی، 
دینی  علوم  آموزش  دوران  در  تهرانی 
روحیات  و  شخصیت  درباره  را  نظرش 
توصیف  گونه  این  علی  شیخ  انقالبی 
کسی  اولین  می خورم،  قسم  »من  کرد: 
شما  شود،  دشمن  خمینی  آقای  با  که 
به  ناراحتی  با  تهرانی  علی  شیخ  هستی.« 
حسابی  چه  روی  »شما  بود:  گفته  ایشان 
مصطفی  آقا  می زنی؟«  را  حرف  این 
احساساتی  خیلی  که  »افرادی  گفت: 
همان  به  و  ندارند  عاقبت  می روند،  پیش 
شدت  همان  به  می روند  پیش  که  شدت 

می گردند.« بر  هم 
انقالب  پیروزی  از  بعد  علی  شیخ 
افکار،  با  را  مخالفتش  تدریج  به  اسالمی 
)ره(  خمینی  امام  تصمیمات  و  اندیشه ها 
سیاسی  نوپای  تشکیالت  سیاست های  و 

کرد. آشکارتر  اسالمی  انقالب 
اختالف ریشه های 

همان  در  تهرانی  علی  شیخ  که  آن  با 
انقالب  پیروزی  از  بعد  ابتدایِی  روزهای 
مشهد  انقالب  دادگاه  ریاست  به  اسالمی 
اهواز  اسالمی  انقالب  دادگاه  ریاست  و 
با   ۱۳۵۸ سال  مرداد  در  و  شد  منصوب 
مشهد  اسالمی  جمهوری  حزب  حمایت 
راه  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  به 
که  برتری  احساس  دلیل  به  اما  یافت 
مسئولین  از  برخی  به  نسبت  خود  ذهن 
آیت  جمله  از  اسالمی  جمهوری  وقت 
هاشمی  آیت الله  و  بهشتی  شهید  الله 
آیت الله خامنه ای  همچنین  رفسنجانی 
به   ۱۳۵۸ سال  اواخر  از  داشت 
پرداخت  آنان  از  عجیب  بهانه جویی هایی 
به  تهمت  ایراد  از  حتی  برهه هایی  در  و 

نکرد. اجتناب  آنان 
شیخ  شخصی  ویژگی های  مجموعه 
بودن،  امام  شاگرد  جمله  از  تهرانی،  علی 
داشتن،  انقالب  از  قبل  مبارزاتی  سابقه 
عقب  احساس  و  بودن  آتشه  دو  و  تندخو 
انقالبی  مسئولین  سایر  از  که  ماندنی 
و  توجه  مورد  شخصیتی  به  را  او  داشت، 
و  کرد  تبدیل  منافقین  سازمان  حمایت 

در  را  انتقاداتش  و  نامه ها  اکثر  پس  آن  از 
به  با عنوان استاد تهرانی  و  نشریه مجاهد 

کردند. منتشر 
اختالفات جرقه 

آتش اختالفات شیخ با انقالب اسالمی 

به  مجلس  سیاسی  کفایت  عدم  رای  با 
او  برکناری  و  بنی صدر  ابوالحسن  سید 
امت،  امام  توسط  قوا  کل  فرماندهی  از 
شلعه ورتر شد. او بار دیگر وارد میدان شد 
به  بلندباال  خطابه ای  نوشتن  با  بار  این  و 
مخالفانش  تخریب  و  بنی صدر  از  حمایت 

پرداخت.
تظاهرات  اتفاقات،  این  با  همزمان 
قدرت نمایی  برای  منافقین  مسلحانه 
رقم   ۱۳۶۰ خرداد   ۳۱ و   ۳۰ روزهای  در 
درگیری های  تظاهرات،  این  خورد. 
جمله  از  مختلف  شهرهای  در  را  خونینی 

آنجا  در  تهرانی  علی  شیخ  که  مشهد 
سازمان  میتینگ  برگزاری  در  فعالی  نقش 

شد. سبب  داشت،  منافقین 
علی  شیخ  مشهد،  خونین  غائله  از  پس 
زندانی  و  دستگیر  قضایی  مقامات  توسط 
و  شد  آزاد  زندان  از  بعد  سال  یک  او  شد. 
خانه اش  در  قضایی  مقامات  نظر  تحت 
مقامات  هماهنگی  با  اینکه  تا  کرد  زندگی 
 ۱۳۶۳ سال  در  منافقین  سازمان  ارشد 
در  و  کرد  فرار  ایران  از  مخفیانه  بصورت 
اردوگاه آنان در عراق ساکن شد. تلوزیون 
علی  شیخ  ورود  ابتدای  همان  در  عراق 
مصاحبه  عراق  به  خانواده اش  و  تهرانی 
آن  در  که  کرد  منتشر  آنان  از  تصویری 
تصویر  زیر  در  خامنه ای  بدرالسادات 
سیاستهای  درباره  تندی  سخنان  صدام، 
مسئولین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 

می گویند. آن 
سالهای  طول  در  تهرانی  علی  شیخ 
فارسی زبان  رادیوی  در  تحمیلی  جنگ 
بر  آن  در  که  داشت  ثابتی  برنامه  عراق 
آن  مقامات  نظام جمهوری اسالمی،  علیه 

کرد. صحبت 
طی  خانواده اش  و  علی  شیخ  از 
نبود  خبری   ۱۳۷۴ تا   ۱۳۶۷ سالهای 
و  کرد  ایران  به  بازگشت  قصد  اینکه  تا 
مقامات  توسط  کشور  به  ورود  محض  به 
شیخ  شد.  زندانی  و  دستگیر  قضایی 
سازمان  با  ارتباط  اتهام  به  تهرانی  علی 
و  خانگی  حصر  از  فرار  خلق،  مجاهدین 
اردوگاه  در  زندگی  عراق،  به  پناهندگی 
اشرف در کنار عناصر ضد انقالب و تبلیغ 
تلویزیون  و  رادیو  در  جمهوری  نظام  علیه 
محکوم  زندان  سال   ۲۰ به  سراسری 
زندانیش  از  نیمی  تحمل  از  بعد  اما  شد 
مشمول عفو شد و در سال ۱۳۸۴ از او در 

می شد. نگهداری  خانه اش 
تا  تاریخ  این  از  خانواده اش  و  او 
تا  رفتند.  سایه  به  دیگر  بار   ۱۳۹۵ دی 
نامی  با  -البته  شیخ  گفت وگوی  اینکه 
ویژه نامه ای  با  سالگی   ۹۰ در  مستعار- 

سید  آیت الله  بزرگداشت  مناسبت  به  که 
منتشر  قم  شهر  در  میالنی  محمدهادی 
موضع گیری ها  خاطراِت  دیگر  بار  شد، 
جمهوری  نظام  علیه  او  دشمنی های  و 
با  او  مصاحبه  کرد.  زنده  را  اسالمی 
نشرآثار  و  حفظ  بنیاد  پاسخ  و  واکنش 
که  اتهاماتی  به  نسبت  )ره(  امام  حضرت 

شد. مواجه  بود،  آن  در 
شیخ همسر 

مهر   ۲۷ تاریخ  در  تهرانی  علی  شیخ 
از  تند  بیانیه  صدور  اما  درگذشت   ۱۴۰۱
سوی همسرش، نشان داد که سواستفاده 

شدنی  تمام  خانواده  این  از  انقالب  ضد 
نیست و قرار است جای شیخ علی تهرانی 
بدرالسادات  بیانیه  کند.  پر  او  همسر  را 
در  دانشجو  روز  با  همزمان  خامنه ای 
کشور  که  شرایطی  در  و   ۱۴۰۱ آذر   ۱۶
اعتراضات  و  آشوب ها  درگیر  همچنان 
و برخی  تهران  ضدانقالب در خیابان های 
پسرش  توسط  بود،  کشور  شهرهای 
فرانسه  در   ۱۳۶۵ سال  از  که  محمود 
از جمله ضدانقالب های  و  زندگی می کند 

شد. منتشر  است،  نشان دار 
جریان  بیانیه  این  انتشار  با  زمان  هم 
استناد  با  معاند،  و رسانه های  انقالب  ضد 
را  اسالمی  جمهوری  علیه  تبلیغات  آن  به 

بخشیدند. شدت 
اتهامات  بیانیه  این  در  بدرالسادات 
گذشته اش درباره امام )ره( را تکرار کرده 
راه  هم  انقالب  رهبری  که  است  نوشته  و 
برادر  از  سپس  او  می دهد.  ادامه  را  امام 
همراه  را  خود  و  کرده  جدایی  اعالم  خود 
شرکت  اغتشاشات  در  که  دانسته  کسانی 

شده اند. کشته  و  داشته 
شیخ فرزندان 

به  وقتی  تهرانی  علی  شیخ  فکری  خط 
دچار  رسید  ارث  به  فرزندانش  و  همسر 
در  عیان تر  و  بی پرده تر  و  شد  دگردیسی 
نحوی  به  یافت  انعکاس  جهان  و  ایران 
نام های  به  علی  شیخ  فرزند  پنج  از  که 
و  محمود  فریده،  سعیده،  وحیده، 
قلب  در  یکی  فریده  و  محمود  احسان، 
و  هم نوا  تهران،  شهر  در  دیگری  و  اروپا 
خورده  قسم  دشمنان  دست  در  دست 
بیراهه ی  انقالب  و ضد  اسالمی  جمهوری 
در  می دهند.  ادامه  را  تهرانی  علی  شیخ 
احسان  و  سعیده  و  وحیده  اما  آنها  میان 
خود  روزمره  زندگی  به  سیاست  از  دور  به 
و  پژوهش  و  تحقیق  طبابت،  و  ایران  در 

مشغولند. روزنامه نگاری 
محمود با حضور فعال در مجامعی که با 
حمایت و هدایت دشمنان نظام جمهوری 
خارج  اپوزیسیون  و  انقالب  ضد  اسالمی، 

علیه  می شود  برگزار  و  طرح ریزی  ایران  از 
می کند. سخنرانی  نظام 

مناسبتهای  به  فریده  و  محمود 
معروف  دیبا  فرح  تولد  جمله  از  مختلف 
پاییز  ناآرامی های  پهلوی،  فرح  به 
و  سراسری  اعتصابات  ایران،   ۱۴۰۱
در  اسالمی  جمهوری  براندازی  توطئه 
رادیو  بین المللی،  مجامع  و  کنگره ها 
شبکه  فارسی  بخش  فرانسه،  بین المللی 
و  رادیوها  سایر  و  بی بی سی  جهانی 
می خوانند  شعر  معاند  تلویزیون های 
جمهوری  نظام  و  ایران  آینده  درباره  و 

صدانقالب،  میل  مطابق  اسالمی 
می دهند. سیاسی  تحلیل 

در  هم   این  از  پیش  عالوه  محمود 
شکل گیری  دنبال  به   ۱۳۹۰ دی 
توسط  ایران  رهبر  به  نامه نگاری  کمپین 
ضدانقالب، با مخاطب قرار دادن »ایران« 
به  نامه  این  در  و  نوشت  نامه ای سرگشاده 
انقالب  معظم  رهبر  و  خمینی)ره(  امام 

بود. کرده  توهین 
از  محمود  خواهر  مرادخوانی  فریده 
دلیل  به  سالجاری  آذر  تا   ۱۳۹۷ خرداد 
برخی اظهارنظرها و اقداماتش علیه نظام 
اغتشاشگران  و  معترضان  از  حمایت  در  و 
مدتی  از  بعد  و  بازداشت  بار  سه  خیابانی 

شد. آزاد 
فضای  حضوردر  با  خود  شیوه  به  نیز  او 
چهارمین  و  هشتاد  مناسبت  به  مجازی 
حزب  مشارکت  با  که  دیبا  فرح  سالگی 
شهر  شورای  اعضای  و  ایران  مشروطه 
برگزار  متحده  ایاالت  غرب  در  فرزنو 
فرح  ستایش  در  احساس  پر  شعری  شد، 

. ند ا خو
»مادر«  را  فرح  شعارش  در  فریده 
بودم  »عالقمند  گفت:  و  کرد  خطاب 
امکانش  اما  بفرستم  برات  هدیه ای 

» . نیست
گفت:  شعر  این  از  قطعه ای  در  او 
می دهد...  را  تو  بوی  خانه ام  جای  »جای 
بیاوری  امید  نور  و  بیایی  امیداریم که  ما   .
پرواز  را  پرنده   .  ... بشکنی  را  ظلمت ها  و 
بدهی، مرغان را دان بدهی ... . از زمانی 
رفت..« هم  ما  هنر  و  فرهنگ  رفتی  تو  که 

مراسم  این  پایان  در  هم  پهلوی  فرح 
دختر  برای  احساسات  ابراز  به  مجازی 

پرداخت. تهرانی  علی  شیخ 
جدیدترین  در  مرادخانی  فریده 
از  حمایت  با  سیاسیش  موضعگیری 
اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ از رهبران سیاسی 
با  را  سیاسیشان  روابط  تا  خواست  جهان 
 / کنند.  قطع  کشورمان  سیاسی  مقامات 

► ایسنا  

●  علت مخالفت بدری خامنه ای با رهبری چیست؟    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در 
شعبه ۹ اجرای احکام مدنی قم به شماره ۲/۹۹ج/۲۵۶ – ۲/۱۴۰۰ج/۹۲۱ 
گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۰ج/۱۵۴-   – ۲/۱۴۰۱ج/۲۴۳   – ۲/۱۴۰۰ج/۲۳۷   –
حسینی  سادات  اعظم   ، جمکرانی  رضائی  اشرف   ، زارعی  ناصر  آقای  له 
علیه  محکوم  بهاری  رضا  محمد  آقای  علیه  فرحناکی  حسین  امیر  و  ثابت 
له  محکوم  حق  در  ۳/۰۶۴/۸۰۶/۶۹۸ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
صندوق  حق  در  مربوطه  عشر  نیم  عنوان  به  ۱۵۳/۲۴۰/۳۳۴ریال  مبلغ  و 
کارشناس  که  کرده  معرفی  منقول  اموال  طلب  قبال  در  لهم  محکوم  دولت 
سانتی   ۸۰*۸۰ ابعاد  به  کف  سرامیک   -۱ است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به 
مترمربع   ۷۶۰/۳۲ کارتن   ۳۹۶ تعداد  به  سرام  پردیس  محصول  پاژ  مدل  متر 
به  سرامیک   -۲ ۱/۵۲۰/۶۴۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  فی 
 ۱۵۱/۲ کارتن   ۱۰۵ تعداد  به  گلوبال  مدل  پردیس  متر  سانتی   ۳۰*۶۰ ابعاد 
۳- سنگ  ۲۲۶/۸۰۰/۰۰۰ریال  ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل   مترمربع فی 
شده(  دوبل  )لبه  متر  سانتی   ۱۰۰*۳۵ ابعاد  به  متر  سانتی   ۲ ضخامت  به  پله 
تیرچه   -۴ ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۱/۲۵۰/۰۰۰ریال  عددفی   ۷۰
بتنی در اندازه های مختلف واقع در محوطه ۵۷۳ متر ۵۰۰/۰۰۰ریال قیمت 
نام تجاری دیپلمات شرق )۲۹ رول  با  ایزوگام   -۵ ۲۸۶/۵۰۰/۰۰۰ریال  کل 

۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۴۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۲۹۰ متری(   ۱۰
۱۱۵ مترمربع  ۴۰ سانتی متر  ج دار کرم طولی به عرض  ۶- سنگ تراورتن مو
 ۱۰ ۷- نبشی نمره  ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت کل  فی 
متری   ۶ شاخه   ۳ و  متری   ۱۲ شاخه  دو  ساختمان  بیرون  محوطه  در  واقع 
نبشی   -۸ ۱۰۷/۱۰۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۱۷۰/۰۰۰ریال  کیلوگرم   ۶۳۰
در  واقع  متری   ۳ شاخه   ۳ و  متری   ۶ شاخه   ۲۴ تعداد  به  پرسی   ۴ نمره 
۳۳/۱۵۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۱۳۰/۰۰۰ریال  کیلوگرم   ۲۵۵ زیرزمین 
میلی   ۱۰ و   ۱۲  ،  ۱۴  ،  ۱۸  ،  ۲۰  ،  ۲۲ های  قطر  به  آجدار  میلگرد  انواع   -۹
۱۳۰/۰۰۰ریال  ۵۲۱۶/۱۳کیلوگرم  بیرون  محوطه  و  زیرزمین  در  واقع  متر 
 ۴۰*۳۵ تقریبی  ابعاد  به  خاموت   -۱۰ ۶۷۸/۰۹۶/۹۰۰ریال  کل  قیمت 
قیمت  ۱۳۰/۰۰۰ریال  کیلوگرم   ۶۱۱ آجدار   ۸ نمره  میلگرد  از  متر  سانتی 
 *  ۱۰۰ ابعاد  با  شده  ساخته  فلزی  فریم   -۱۱ ۷۹/۴۳۰/۰۰۰ریال  کل 
 ،  ۱۱۰*۲۱۰  ،۲۱۰*۳۲۰  ،  ۷۵*۲۶۰  ،  ۱۶۵*۱۰۶  ،  ۱۶۵*۱۶۵  ،  ۲۲۰
قوطی  از  متر  سانتی   ۱۰۵*۱۷۰ و   ۱۹۰*۲۷۰  ،  ۱۷۰*۱۶۵  ،  ۱۵۰*۲۲۰
۹۰/۵۳۰/۰۰۰ریال  کل  قیمت  ۲۲۰/۰۰۰ریال  کیلوگرم   ۴۱۱/۵  ۳۰*۶۰
چهل  و  هفتصد  و  میلیون  پنج  و  پنجاه  و  چهارصد  و  میلیارد  سه  کل  جمع 
فوق  موارد  گردید  مقرر  ۳/۴۵۵/۷۴۶/۹۰۰ریال  ریال  نهصد  و  هزار  شش  و 

آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵ الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ تاریخ  در  الذکر 
اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی 
صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
)شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و 
بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
دادورز  ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو 
صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا 
قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده 
در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا 
از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی 
در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر 
واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی 

نمائید. مراجعه 
زارعی رضا   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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رییس سازمان جهاد کشاورزی قم:
ساالنه ۵۰ هکتار به سطح 

زیر کشت گلخانه ای استان قم 
اضافه می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: از برنامه های سازمان جهاد 
کشاورزی قم گسترش کشت گلخانه ای است که در این راستا ساالنه 

۵۰ هکتار به سطح زیر کشت گلخانه ای استان اضافه می شود.
حاجی  محمدرضا  قم،  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  گزارشی  ارائه  با  اعرافی  الله  آیت  دیدار  در  شنبه  ظهر  از  بعد  رضا 
امروز  داشت:  اظهار  قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  فعالیت های 
جهاد کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی است و بیش از ۸۵ درصد 
می شود. تأمین  داخل  در  کشاورزی  بخش  توسط  نیاز  مورد  پروتئین 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: برنامه داریم تا 
بنیان  و همچنین شرکت های دانش  دانشگاهی  مراکز  از ظرفیت های 

در عرصه افزایش تولید محصوالت بخش کشاورزی استفاده کنیم.
قم  استان  در  کشاورزی  زمین  هکتار  هزار   ۱۰۴ گفت:  رضا  حاجی 
مزارع  کشت  زیر  سطح  هکتار  هزار   ۶۴ میزان  این  از  که  دارد  وجود 
هکتار  هزار   ۲۲ و  زراعی  مزارع  آن  هکتار  هزار   ۴۲ که  است  باغات  و 

است. باغ  آن 
 ۸۰۰ ساالنه  ظرفیت  قم  استان  کشاورزی  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
و  شیالت  گیاهی،  دامی،  مختلف  بخش های  در  محصول  تن  هزار 
ظرفیت های  و  بخش ها  مهمترین  از  یکی  افزود:  دارد  را  گلخانه ای 
مراکز  جمله  از  قم  و  است  طیور  و  دام  حوزه  در  قم  استان  کشاورزی 

می رود. شمار  به  کشور  دام  باراندازهای  مهم 
حاجی رضا عنوان داشت: مجتمع های بزرگ دامپروری در استان قم 
نیاز  مورد  پروتئین  درصد   ۲ حاضر  حال  در  و  هستند  فعالیت  مشغول 

تولید می شود. کشور در قم 
استان قم در دستور  اقلیم  به  توجه  با  الگوی کشت  تغییر  بیان  با  وی 
راستا  این  در  خوبی  اقدامات  گذشته  سال  سه  در  افزود:  است  کار 
بتوان میزان  از آب و خاک  با حفاظت  تا  انجام شده و تالش می شود 

دهیم. افزایش  را  قم  استان  در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
سازمان  برنامه های  از  داد:  ادامه  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
راستا  این  در  که  گلخانه ای است  قم گسترش کشت  جهاد کشاورزی 
ساالنه ۵۰ هکتار به سطح زیر کشت گلخانه ای استان اضافه می شود.

خبـر

خلیل آباد،  کاشمر،  مردم  نماینده      ◄
میان  نطق  در  کوهسرخ  و  بردسکن 
مجلس  علنی  صحن  در  خود  دستور 
در  محترم  دوستان  به  تذکر  چند  گفت: 
جامعه  ُمسکن  گویم؛مسکن  می  دولت 
بوده  مسکن  دولت  اصلی  شعار  است، 
است؛ راه حل مشکل و معضل مسکن دو 
های  خانه  بر  مالیات  یک  است؛  موضوع 
خالی است و دوم مالیات بر زمین خالی.
بگیرید مالیات  خالی  های  زمین  از 

روستاها  و  شهرها  در  افزود:  بین  نیک 
این  ،از  دارد  وجود  خالی  زمین  بسیار 
تا  بگیرید  مالیات  خالی  های  زمین 
زیاد  زمین  و  مسکن  بازار  در  عرضه 
شکسته  ها  خانه  قیمت  طبیعتا  و  شود 
قیمت  مولفه  ترین  اصلی  چون  شود؛ 
است.چهار  ،زمین  مسکن  موضوع  در 
راه  شد  نخواهد  محقق  مسکن  میلیون 
بخواهیم  بگیرید،اگر  پیش  در  دیگری 
هزار   ۶۳، بسازیم  مسکن  میلیون  چهار 
 ۱۳۲ داریم درحالی که  زمین الزم  هکتار 
بافت فرسوده در کشور وجود  هزار هکتار 

دارد.
رئیسی،  آقای  کرد:  تاکید  بین  نیک 

مستقیم  مسئول  که  شما  بذرپاش!  آقای 
از  که  است  این  حل  راه  هستید  مسکن 
بافت های  از  و  خصوصی  های  بخش 
ایجاد  چون  بگیرید،  کمک  فرسوده 
محدوده  از  خارج  که  زمینی  در  مسکن 
زیرساخت های  نیازمند  است؛  شهری 
را  توانی  چنین  کشور  که  است  خاصی 

ندارد.
و  بردسکن  و  کاشمر  مردم   نماینده 
اشاره  با  مجلس  در  آباد،کوهسرخ  خلیل 
خاطرنشان  روستایی  های  وام  موضوع  به 
های  وام  پرداخت  عدم  کرد:موضوع 
شده  تکرار  بارها  و  بارها  روستایی 
دستور  شما  جمهور  رئیس  است؛آقای 
و  می شود  واریز  شنبه  گفتید  و  دادید 
شنبه  این  کنند!  مراجعه  شنبه  مردم 
دستور  و  گذشت  ها  ماه  و  گذشت  ها 
دولت  مانند.  زمین  بر  بارها  و  بارها  شما 
برنامه؟  سازمان  یا  نیست  همراهتان 

کنید. جدی  برخورد 
کاالبرگ  موضوع  در  دولت 
کند عمل  قانون  به  الکترونیکی 

موضوع  به  اشاره  با  بین  نیک 
ادامه  در  الکترونیکی  کاالبرگ  مهم 

عمل  قانون  به  محترم  افزود:دولت 
مجلس  و  نوشتید  الیحه  شما  کنید؛خود 
کاالبرگ  موضوع  و  است  کرده  مصوب 
مجلس  مصوب  قوانین  از  که  الکترونیکی 

عمل  قانون  به  شما  بود  قرار  است، 
آن  به  تنها  نه  شما  روزها  این  کنید؛اما 
مدیران  از  برخی  کنید،بلکه  نمی  عمل 

اقدام  هم  قانون  علیه  ها  بانک  در  دولتی 
قیمت  به  کاالها  بود  قرار  کنند.  می 
قیمت  اما  شود،  عرضه   ۱۴۰۰ شهریور 
شهریور۱۴۰۰ در افسانه ها و رویاهای ما 

می شود. دیده 
چین  بی سابقه  موضع  به  اشاره  با  وی 
در  سه گانه  جزایر  مالکیت  قبال  در 

جدی  برخورد  کرد:دولت  تاکید  ادامه 
حوزه  در  ما  باشد،  داشته  چین  دولت  با 
اما  داریم؛  رابطه  چین  کشور  با  اقتصادی 
حوزه  در  ها  چینی  دوگانه  برخورد  این 

برخوردی  نیازمند  اقتصادی،  و  سیاسی 
روی  بر  بیانیه  حوزه  در  فقط  نه  جدی 

 ► است.      کاغذ 

◄    یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۴۲ مربوط به آذر 
ماه ۱۴۰۱ به حساب کلیه سرپرستان خانوار مشمول 
ساعت  از  و  شد  واریز  کشور  سراسر  در  یارانه  دریافت 

۲۴ روز یکشنبه ۲۰ آذر ماه قابل برداشت است.
یارانه ها،  هدفمندسازی  سازمان  ایسنا،  گزارش  به 

معیشتی  کمک  یارانه  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
سوی  از  اعالمی  دهک بندی  اساس  بر   ۱۴۲ مرحله 
معمول،  مطابق  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
از ساعت ۲۴ روز  و  واریز  به حساب سرپرستان خانوار 

است. برداشت  قابل  ماه  آذر    ۲۰ یکشنبه 

خانوار  سرپرستان  صورتیکه  در  اساس،  همین  بر 
هزار   ۴۰۰ مبلغ  هستند،  سوم  تا  اول  دهک های  جزو 
دهک های  جزو  صورتیکه  در  و  نفر  هر  به ازای  تومان 
چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای 

شد. خواهد  واریز  آنان  حساب  به  نفر  هر 
قسط  آخرین  مرحله  این  در  است؛  گفتنی 
از  کرونا  ریالی  میلیون   ۱۰ الحسنه  قرض  تسهیالت 
کسر  وام  کننده  دریافت  خانوار  سرپرستان  حساب 

شد. خواهد 
بازبینی  متقاضی  سرپرستان  حساب  به  یارانه  واریز 

جدید ثبت نامی های  و  دهک بندی  به 
به  اقدام  که  خانواری  سرپرستان  مرحله،  این  در 
ثبت نام نموده اند چنانچه در آزمون وسع انجام شده 
قرار  نهم  تا  اول  دهک های  جزو  رفاه  وزارت  توسط 
دهک بندی  مطابق  را  ماه  آبان  یارانه  باشند،  گرفته 

کرد. خواهند  دریافت  شده  اعالم 
آنها  نقدی  یارانه  که  خانواری  سرپرستان  همچنین 
در اردیبهشت ماه قطع شده بود و درخواست بازبینی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سامانه  در  را  خود 
شده  انجام  بازبینی  در  چنانچه  بودند،  کرده  ثبت 
قرار  نهم  تا  اول  دهک های  جزو  رفاه  وزارت  توسط 
دهک بندی  مطابق  را  ماه  آبان  یارانه  باشند،  گرفته 

کرد. خواهند  دریافت  شده  اعالم 
شده،  اعالم  دهک بندی  بازبینی  متقاضیان 
به  خود  درخواست  پیگیری  یا  ثبت  جهت  می توانند 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اعالمی  سامانه 
مراجعه   https://hemayat.mcls.gov.ir آدرس  به 
تماس   ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ گویای  تلفن  با  یا  نموده 

نمایند. حاصل 
ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی 
هستند  یارانه  دریافت  جدید  متقاضی  یا  مانده اند  جا 
نیز همچنان ادامه دارد. این افراد می توانند با مراجعه 
آدرس  به  هوشمند  خدمات  ملی  پنجره  تارنمای  به 
خود  خانوار  ثبت نام  به  نسبت   https://my.gov.ir

نمایند. اقدام 
داشتن  اختیار  در  سامانه،  این  در  ثبت نام  جهت 
ملی،  کد  نام سرپرست خانوار،  به   تلفن همراه  شماره 
کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به 
یارانه،  از  یا جامانده  متقاضی جدید  سرپرست خانوار 
ضروری است. تمامی اشخاص می توانند جهت کسب 
دستوری  کد  خانوار،  یارانه  وضعیت  آخرین  از  اطالع 
 ۴۳۸۵۷ ستاره   ۴ )ستاره  ملی*۴۳۸۵۷*۴*  #کد 
به نام  همراه  تلفن  شماره  با  را  مربع(  ملی  کد  ستاره 

 ► نمایند.      خود شماره گیری 

● یارانه آذر ماه واریز شد   ●

نیک بین، عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی:

● قیمت های۱۴۰۰ در رویاها دیده می شود    ●

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



چین«  »مهار  مفهوم  تضعیف  دنبال  به  پکن      ◄
عربستان  است/  واشنگتن  سنتی  نفوذ  حوزه های  در 
منافع  و  نیست  آمریکا  سیاست های  محض  تابع  دیگر 

می دهد قرار  مدنظر  را  ملی 
تالش  تمام  گفت:  بین الملل  روابط  تحلیلگر  یک 
نقش سنتی محافظه کار  آن  از  که  این است  عربستان 
گذشته که جزو متحدان سنتی آمریکا بوده و تابع این 
در  آمریکا  که  منازعاتی  در  و  بگیرد  فاصله  بوده  کشور 
حوزه های دیگر به ویژه با روسیه و چین داشته، دارد و 
خواهد داشت، پیرو ایاالت متحده نباشد و خودش به 
طور مستقل سیاست هایی که فکر می کند در راستای 

اتخاذ کند. این کشور است،  منافع ملی 
تحلیل  در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  سنایی  اردشیر 
و  سعودی  عربستان  به  چین  رئیس جمهوری  سفر 
تیرماه  سفر  که  حالی  در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
رئیس جمهوری ایاالت متحده به عربستان با به اذعان 
هستیم  شاهد  اما  شد  مواجه  شکست  با  صاحبنظران 
 ۳۵ انعقاد  با  کشور  این  به  سفر  با  شی جین پینگ  که 
گذاشته  سر  پشت  را  موفقیت آمیزی  دیدار  قرارداد، 
خود  نفوذ  گسترش  برای  پکن  به  واشنگتن  و  است 
هشدار داده است، پیامدهای منطقه ای و بین المللی 
که  بحثی  بیشترین  معتقدم  گفت:  چیست،  سفر  این 
تقابل  در  داریم  عربستان  به  پینگ  جین  شی  سفر  در 
میان چین و آمریکا به ویژه پس از روی کار آمدن بایدن 
اصلی  نقطه  به عنوان  مهار چین  و مطرح شدن بحث 
نظر  به  می کند.  پیدا  معنا  آینده  در  آمریکا  استراتژی 

مناطق  در  نفوذ خودش  دنبال بسط  به  می رسد چین 
جست وجو  را  بیشتری  اقتصادی  منافع  هم  مختلف 
می کند و هم از طریق منافع اقتصادی به دنبال نفوذ 
در مناطق دیگر است و همینطور به طور مختص وارد 
حوزه هایی می شود که در گذشته به عنوان حوزه های 
سنتی نفوذ ایاالت متحده مطرح بود. نکته بعدی این 
دچار  که  می کنند  انتخاب  هم  را  کشورهایی  که  است 
چالش هایی در روابط شان با آمریکا شده اند و زمینه و 
بستر برای تقویت روابط شان با چین مهیا شده است.
را اگر کنار هم  این موارد  ادامه داد:  مجموعه  وی 
رئیسجمهوری  که  می رسیم  نتیجه  این  به  دهیم،  قرار 
هم  که  کرده  انتخاب  و  پیدا  را  مناسبی  نقطه  چین 
روابط  در  چالش هایی  با  که  را  آمریکا  سنتی  متحدین 
خودش  سمت  به  شده اند  مواجه  کشور  این  با  شان 
می تواند  که  است  کرده  احساس  همچنین  و  بکشاند 
عین  در  کند.  جست وجو  را  بیشتری  اقتصادی  منافع 
به  راحت تر  مناطق  این  از  را  خود  انرژی  منابع  حال 
قبال  که  دست اندازهایی  آن  دیگر  و  می آورد  دست 
آمریکا می توانست به وجود بیاورد را پشت سر بگذارد. 
در  خودش  سیاسی  نفوذ  پروژه  آن  از  آنکه  نهایت  در 
بحث  و  کند  استفاده  می تواند  اقتصادی  منافع  کنار 
متحدین  جزو  که  مناطقی  در  حداقل  را  چین  مهار 

کند.  تضعیف  بودند،  آمریکا  سنتی 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  دانشگاه  استاد  این 
از  میزبانی  در  را  اهدافی  چه  سعودی  عربستان 
است  آن  پی  در  و  می کند  دنبال  چین  رئیسجمهوری 

کند،  مخابره  جهان  و  منطقه  به  را  پیامی  چه  که 
سلمان  بن  و  سلمان  ملک  دوره  در  عربستان  گفت: 
آن نقش  از  و می خواهد  اندازی است  در حال پوست 
چرا  و  چون  بی  متابعت  نوعی  به  که  خودش  سنتی 
فاصله  بود  منطقه  در  متحده  ایاالت  سیاست های  از 
در  خودش  برای  ویژه ای  جایگاه  و  نقش  و  بگیرد 

نکته  کند.  تعریف  بین المللی  و  منطقه ای  مناسبات 
نخست اینکه عربستان سعی کرده با انجام اصالحاتی 
جدیدی  چهره  یک  داخل،  در  ظاهری  اصالحات  ولو 
آن  و  بگذارد  نمایش  به  بین الملل  نظام  در  خودش  از 
کامال  کشور  یک  اینکه  بر  مبنی  قرن ها  که  دیدگاهی 
شیخوخیت  ویژگی های  بر  مبتنی  و  است  سنتی 

بگذارد.  کنار  را  می شود  اداره  گذشته 
وی افزود: نکته دوم اینکه ریاض همچنین در تالش 
داشته  پررنگ تری  نقش  منطقه ای  مناسبات  در  است 
باشد. نکته بعدی اینکه عربستان به دنبال آن است تا 

نفتی  منابع  بر  مبتنی  درآمدهای  به  را  خود  وابستگی 
بر محیطی  مبتنی  پروژه های عظیم  و در  کاهش دهد 
تالش  تمام  یعنی  کند.  تمرکز  هوشمند  شهرهای  و 
محافظه کار  سنتی  نقش  آن  از  که  است  این  سعودی 
تابع این  و  گذشته که جزو محدان سنتی آمریکا بوده 
در  آمریکا  که  منازعاتی  در  و  بگیرد  فاصله  بوده  کشور 
حوزه های دیگر به ویژه با روسیه و چین داشته، دارد و 
خواهد داشت، پیرو ایاالت متحده نباشد و خودش به 
طور مستقل سیاست هایی که فکر می کند در راستای 

اتخاذ کند.  این کشور است،  منافع ملی 
بایدن به نظر می رسد،  وی ادامه داد: در دوره جو 
مسیری  نتوانست  آمریکا  و  عربستان  میان  مناسبات 
شد  خواهد  طی  می کردند،  فکر  برخی  قبل  از  که 
که  بوده  این  تالش شان  نتیجه  در  و  کنند  طی  را 
نظر  در  خودشان  که  منافعی  راستای  در  مواضع شان 
منافع  با  مغایرتی  اگر  حتی  بگیرد  قرار  گرفته اند، 
اوکراین  جنگ  در  هم  را  سیاست  این  دارد.  آمریکا 
برخالف  عربستان  که  بودیم  شاهد  انرژی  بحران  و 
تولید  ظرفیت  افزایش  برای  آمریکایی ها  خواست 
و  بود  آمریکا  منافع  برخالف  که  کرد  عمل  نفت، 
قراداد   ۳۵ انعقاد  و  چین  به  شدن  نزدیک  با  نیز  حاال 
سیاست  راستای  در  کرده  سعی  نوعی  به  اقتصادی 
در  نگیرد.  قرار  کرده  مطرح  آمریکا  که  چین  مهار 
آفرینی  نقش  همان  مسیر  در  سیاست ها  این  نهایت 
مستقل ریاض است تا بتواند روند پوست اندازی خود 

► کند.   طی  موفقیت  با  را 

به  اشاره  با  خبری-تحلیلی  شبکه  یک      ◄
طراحان  و  حامیان  از  ایران  انتقام  گزینه های 
به  پاسخ  در  تهران  که  کرد  تأکید  اخیر،  اغتشاشات 
شده  موفق  ایران،  داخل  به  جنگ  کشاندن  طرح 
حمایت از مقاومت را به داخل کرانه باختری برساند.
شبکه خبری المیادین لبنان در ویژه برنامه مختص 
تأکید  ایران،  در  اغتشاشات  و  توطئه  تحلیلی  پوشش 
کرد، در مقابل توطئه کشاندن جنگ به داخل ایران، 
و  پشتیبانی  توانست،  هم  ایران  بگوییم  می توانیم 
خط  این  برساند؛  باختری  کرانه  داخل  به  را  حمایت 

است. ایران  پاسخ  صهیونیستی[  ]رژیم  قرمز 
خورد... شکست  توطئه، 

در  المیادین  شبکه  سیاسی  تحلیلگر  خلف  کمال 
رئیسی  ابراهیم  سخنان  به  اشاره  با  برنامه  ابتدای 
رئیس جمهوری ایران گفت، آنچه در ایران در جریان 
گذشت؛  نخواهد  کنارش  از  بسادگی  تهران  است، 
روز  رئیسی  که  است  این چیزی  مقابل سیلی؛  سیلی 
فرمانده  اما  گفت.  دشمنان(  به  )خطاب  پنجشنبه 
سردار  ایران  اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه 
امنیت  به  که  دستی  کرد،  تهدید  نیز  سالمی  حسین 

کرد. خواهد  قطع  را  آن  تهران  شود،  دراز  ایران  ملی 
کمال خلف گفت: این پیامی است که ایران ارسال 
همانطور  خورده  شکست  ایران[  ]علیه  توطئه  کرد. 
که توطئه های مشابه قبلی شکست خورده بود. نظام 
مخالفان  حرف  و  پابرجاست  ایران  اسالمی  جمهوری 
آشوب طلبان  حرف  نه  اما  می شنود  هم  را  منتقدان  و 
را که خواستار  اغتشاشگران و طرفداران خرابکاری  و 

هستند.   کشور  تجزیه 
در  خود  سخنرانی  در  رئیسی  کرد،  اضافه  خلف 
و  ستود  را  ایران  ملت  ایستادگی  همچنین  اسالمشهر 
از حضور همیشگی آنان در صحنه برای خنثی کردن 
گذشته  سال  سه  و  چهل  طول  در  دشمنان  توطئه 
باید  متحدانش  و  آمریکا  که  کرد  تأکید  و  تمجید 
بدانند که سیلی سختی از ملت ایران خواهند خورد.
پایان رسید به  ایران،  امنیتی  و کمین  مرحله صبر 

سید  پنجشنبه  روز  سخنان  به  اشاره  با  المیادین 
فالح پور  و  پرسید  آن  معنای  از  رئیسی  ابراهیم 
صبر  مرحله  من  نظر  به  گفت،  برنامه  این  میهمان 
دیگر،  بیانیی  به  و  اوضاع  تحمل  مرحله  یا  ایران 
تمام  آشوب طلب  عناصر  برای  ایران  امنیتی  کمین 

امروز  بود،  ابهاماتی  پیش  ماه  دو  اگر  است...  شده 
افکار  برای  صحنه  است.  روشن  کامال  صحنه  دیگر 
است..  واضح  بین الملل  عمومی  افکار  و  عمومی 
امنیت  از  با همه نهادها و موجودیت خود  ایران  نظام 
در  سخت  و  نرم  مقابله  می کند...  حمایت  کشور  ملی 
مرحله  اما  است  جریان  در  رسانه ای  و  امنیتی  حوزه 
پایان  به  بود،  گذشته  ماه  دو  در  که  صبری  و  تحمل 

است. رسیده 
نمانده آمریکا  برای  سالح دیگری 

حسین  سردار  سخنان  به  اشاره  با  ادامه  در  خلف 
سالمی که گفت، آمریکا به دنبال تصاحب نفت ایران 
مصدق  دولت  علیه  کودتا  در  آمریکا  اقدام  به  است، 
مقلوبه  با  آمریکا  هم  زمان  آن  گفت،  و  کرد  اشاره 
به شخصی  ملی  قهرمانی  از  را  کردن حقایق، مصدق 
اما  کشید.  دادگاه  و  محاکمه  به  و  کرد  وانمود  خائن 
نظام  حتی  و  شده  عوض  کامال  صحنه  االن  خب 

است. کرده  تغییر  هم  ایران  در  سیاسی 
این است که  پاسخ، فالح پور گفت، مشکل کال  در 
در  می کند...  حرکت  آمریکا  منظومه  از  خارج  ایران 
حمایت  ایران،  برای  اصلی  مسئله  هم،  مقابل  طرف 

فلسطین  مقاومت  از  حمایت  و  منطقه  در  مقاومت  از 
اسالمی  جمهوری  که  کارهایی  اولین  از  است... 
و گذاشتن  اسرائیل  تعطیل کردن سفارت  داد،  انجام 
است...  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  اختیار  در  آن 
تحمیل  ایران  ملت  بر  را  جنگ  سالها،  آن،  از  بعد 
آن  از  بعد  و  کردند  آغاز  را  اقتصادی  محاصره  کردند، 
تروریسم در منطقه یعنی داعش را علم کردند و امروز 
خورده  شکست  هم  حداکثری  تحریم  سیاست  هم 
اقتصاد  و  ندارد  دیگری  سالح  دیگر  آمریکا  که  چرا 

است. فرونپاشیده  هم  ایران 
به  تهران  پاسخ  باختری؛  کرانه  قلب  تقویت 

ایران داخل  به  جنگ  کشاندن 
جمهوری  که  کنیم  فراموش  نباید  گفت،  خلف 
خود  حمایت  توانسته  اخیر  مرحله  در  ایران  اسالمی 
را به قلب کرانه باختری برساند. این مسئله، از جمله 
در  که  اسرائیل[  و  آمریکا  ]برای  است  قرمزی  خطوط 
مقابل عبور ]آمریکا و اسرائیل[ از خطوط قرمز تهران 
انجام شد... فلسطین اصلی ترین مسئله است. ایران 
شریک  بلکه  است  مقاومت  پشتیبان  و  حامی  فقط  نه 

► مقاومت در منطقه است. /  فارس  

◄    کره شمالی به دنبال دالر است و این 
یعنی دردسر

در  شدت  به  اکنون  اون  جونگ  "کیم 
تالش است تا به بیشترین میزان ممکن، ارز 
خارجی را از مردم، به ویژه از کسانی که در 
با قاچاق کاال  را  کره شمالی  پس اندازهایی 
از چین به دست آورده اند، جذب کند. او به 
دالرهای آمریکایی برای گسترش زرادخانه و 

دارد." نیاز  کشورش  توانمندی های 
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره 
وضعیت کره شمالی در ضمن رهبری کیم 
جونگ اون در این کشور نوشت: »زمانی که 
بیش  شمالی،  کره  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
از یک دهه پیش به قدرت رسید، دو وعده 
کشور  این  تأسیس  زمان  از  خانواده اش  که 
در سال ۱۹۴۸ داده اند، تکرار کرد؛ تقویت 

اقتصاد. بهبود  و  ارتش 
 ۳۸ اون  جونگ  کیم  نظامی،  جبهه  در 
قبل  که  پدربزرگش  و  پدر  از  بیش  ساله، 
و  داشته  دستاورد  کردند،  حکومت  او  از 
را  کشورش  موشکی  و  هسته ای  برنامه های 

است. کرده  تسریع 
اقتصادی  جبهه  در  اما  اون  جونگ  کیم 
که  حالی  در  است؛  شده  مواجه  مشکل  با 
انزوایش  بود،  شده  منزوی  قباًل  کشورش 
بین المللی  تحریم های  تحت  گرفتن  قرار  با 
با  همچنین  و  هسته ای اش  برنامه  خاطر  به 
همه گیری  زمان  از  مرزهایش  شدن  بسته 

است. شده  بیشتر  کروناویروس، 
دنیای  با  شمالی  کره  تجارت  همچنین 
خارج از بین رفته و این کشور در تقال برای 
قوی  ارزهای  سایر  و  دالر  آوردن  دست  به 
بلکه  مردمش،  غذای  تامین  برای  فقط  نه 
نظامی  جاه طلبی های  مالی  تامین  برای 
است.  بوده  اون  جونگ  کیم  اقتصادی  و 
پیونگ یانگ در همین راستا به قاچاق زغال 
سنگ و سرقت ارزهای دیجیتال روی آورده 
پولی  هر  تا  کرده  تالش  شمالی  کره  است. 
که بتواند از سمت مردمش کسب کند و به 
فروش گوشی های هوشمند و سایر کاالهای 
وارداتی به طبقه پولدار و جذب کمک  برای 
امتیازات  ازای  در  "وفاداری"  دادن  نشان 

است. پرداخته  سیاسی 

شمالی  کره  در  دولتی  فروشگاه های 
در  مستقر  فروشگاه های  همچون 
نقش  کشور  این  پایتخت  پیونگ یانگ، 
دالر  از  می توانند  مشتریان  دارند.  مهمی 
آمریکا برای پرداخت قیمت کاالهای متعلق 

به برندهای بین المللی اعم از نودل فوری، 
دئودورانت، پوشک و شامپو استفاده کنند، 
در حالی که بقیه پولشان را به ارز وون کره 

کنند. دریافت  شمالی 
دیگر  به همراه  تراکنش هایی  یک چنین 
اون  جونگ  کیم  به  غیرقانونی  فعالیت های 
به  را  آمریکایی  دالرهای  است  داده  اجازه 
ابزاری  او  به  این  کند.  سرازیر  خود  خزانه 
توانمندی های  و  زرادخانه  گسترش  برای 
موشک  یک  آزمایش  با  جمله  از  کشورش، 
جاری  ماه  در  جدید  قاره پیمای  بالستیک 

است. داده  را  میالدی 
موشک  پرتاب های  به  حاال  شمالی  کره 
است.  آورده  روی  روزانه  و  سریع  شکل  به 
هشدار  همگی  توکیو  و  سئول  واشنگتن، 
داده اند، کیم ممکن است به زودی آزمایش 
هسته ای جدیدی انجام دهد؛ آزمایشی که 
اولین آزمایش هسته ای آن از سال ۲۰۱۷ تا 

می آید. حساب  به  کنون 
اصالحات اقتصادی

اولین  اون  جونگ  کیم  که  هنگامی 
سخنرانی خود را در سال ۲۰۱۲ انجام داد، 
همچنین گفت اطمینان حاصل خواهد کرد 
که مردمش دیگر "کمربندهایشان را دوباره 

ریاضت  با  همراه  )زندگی  نکنند"  سفت 
پدربزرگش  و  پدر  که  قولی  باشند(؛  نداشته 

نکردند. عمل  آن  به  اما  بودند  داده  نیز 
او اصالحاتی را ارائه کرد که به کارخانه ها 
عین  در  و  داد  بیشتری  استقالل  مزارع  و 

حال آنها را تحت مالکیت دولتی نگه داشت. 
او بازارهای بیشتری را به عنوان مکمل یک 
سیستم شکننده جیره بندی در کره شمالی 
 ۱۹۹۰ دهه  در  که  سیستمی  کرد؛  افتتاح 
فروپاشید و این سقوط به وقوع یک قحطی 
فساد  که  داد  قول  او  کرد.  کمک  ویرانگر 
همچنین  او  ببرد.  بین  از  را  پارتی بازی  و 
از  مجموعه ای  افتتاح  برای  برنامه هایی 
جذب  هدف  با  اقتصادی  آزاد  مناطق 

کرد. اعالم  خارجی  سرمایه گذاران 
جونگ  کیم  اقتصادی  برنامه های  ابعاد 
خانه  پیونگ یانگ،  در  وضوح  به  اون 
نمایش  به  وی  به  وفادار  شخصیت های 
درخشان تر  شهر  است.  شده  گذاشته 
سوپرمارکت های  قفسه های  است،  شده 
تولید  کاالهای  و  وارداتی  کاالهای  از  پر  آن 
از  پر  آن  آسمان  دورنمای  است.  داخل 
تازه ساز  و  بلند  آپارتمانی  برج های  نمای 
شده است. بسیاری از این تغییرات تزئینی 
با  از ساختمان های قدیمی  است، بسیاری 

شده اند. پوشیده  پاستلی  رنگ های 
در حالی که سایر شهرهای کره شمالی 
بسیار عقب مانده اند، کیم منابع خود را بر 
پیونگ یانگ  و  است  کرده  متمرکز  پایتخت 

قرار  شهری  توسعه  مدل  یک  عنوان  به  را 
کیم  رهبری  تحت  شمالی  کره  است.  داده 
بین المللی  فرودگاه  در  را  جدیدی  ترمینال 
را  مترو  ایستگاه های  افتتاح،  شهر  این 
را  جدیدی  تفریحی  پارک های  و  بازسازی 

کرد. تاسیس 
اون  جونگ  کیم  میالدی،  گذشته  سال 
حومه  در  جدید  مسکونی  منطقه  چندین 
 ،۲۰۲۵ سال  تا  گفت  او  کرد.  ایجاد  شهر 
مصادف با هشتادمین سالگرد تاسیس حزب 
حاکم، ۵۰۰۰۰ خانه جدید در راستای رفع 
قدیمی  خانه های  تعویض  و  مسکن  کمبود 
آنها  از  بسیاری  داشت.  خواهد  وجود  شهر 
به  که  هستند  باالیی  سطح  های  آپارتمان 
واگذار  وفاداری  حفظ  امید  به  خاص  طبقه 

می شوند.
بهبود  به  چندانی  کمک  اصالحات  این 
چشم انداز اقتصادی این کشور نکرده است.

کره  آمار  سازمان  گزارش  اساس  بر 
فاجعه بار  تأثیر  از  شمالی  کره  جنوبی، 
شده  خارج  تدریج  به   ۱۹۹۰ دهه  قحطی 
 ۲۰۱۲ سال های  بین  متوسط  طور  به  و 
داشت.  رشد  درصد   ۱.۲ ساالنه   ۲۰۱۶ و 
و  اعمال تحریم ها  از  به قبل  این مربوط  اما 

بود. همه گیری 
سال  در  دوباره  شمالی  کره  اقتصاد 
هیچ  هنوز  و  کرد  انقباض  به  شروع   ۲۰۱۷
شده  برنامه ریزی  اقتصادی  مناطق  از  یک 
برنامه های  نشده اند.  ساخته  کیم  سوی  از 
جذب  برای  تفریحی  شهرهای  ساخت 
نیمه  نیز  کشور  این  در  خارجی  گردشگران 

مانده اند. خالی  یا  کاره 
سال گذشته میالدی هم کیم جونگ اون 
غذایی  بحران  یک  بالقوه  دورنمای  درباره 
از مردمش خواست  و  احتمالی هشدار داد 
شوند.  آماده  آینده  سخت  روزهای  برای  تا 
او همچنین این بار به آنها گفته است آماده 
را سفت تر  تا دوباره "کمربندهایشان  باشند 

کنند."
پول از کجا می آید؟

کردن  عملی  برای  اون  جونگ  کیم 
دارد.  نقد  پول  به  فوری  نیاز  وعده هایش 
گفت  کشورش  پارلمان  به  او  سپتامبر  ماه 

مشکل  حل  دولت  وظیفه  مهمترین  که 
استانداردهای زندگی مردم است. بر اساس 
برآوردهای محققان در کره جنوبی و آمریکا، 
آزمایش های موشکی کره شمالی طی سال 
جاری میالدی صدها میلیون دالر برای کره 

داشته اند. هزینه  شمالی 
حال  در  اون  جونگ  کیم  گزینه های 
کسری  مجموع  هستند.  رفتن  تحلیل 
و  کاالها  بین  شکاف   - کشور  این  تجاری 
صادرات  میزان  و  می کند  وارد  که  خدماتی 
به   ۲۰۲۱ تا   ۲۰۱۷ سال های  بین   - آن 
شده  زده  تخمین  دالر  میلیارد   ۸.۳ میزان 
زغال  قاچاق  گرفتن  فاکتور  با  حتی  است. 
رمز  سرقت  شیالت،  حقوق  فروش  سنگ، 
فعالیت های غیرقانونی، طبق  و دیگر  ارزها 
امنیت  استراتژی  موسسه  محققان  اعالم 
سرویس  به  وابسته  اندیشکده  یک  ملی، 
تجاری  کسری  جنوبی،  کره  ملی  اطالعات 
کره شمالی ممکن است همچنان حداقل به 

برسد. دالر  میلیارد   ۱.۹
رژیم کیم جونگ اون اکنون به شدت در 
تالش است تا به بیشترین میزان ممکن، ارز 
خارجی را از مردم، به ویژه از کسانی که در 
کره شمالی  پس اندازهایی را با قاچاق کاال از 

چین به دست آورده اند، جذب کند.
در  آمریکا  دالر  از  استفاده  کشور  این 
است  کرده  سرکوب  را  غیردولتی  بازارهای 
تا مردم را مجبور به تبدیل آن به ارز داخلی 
کره  اطالعاتی  مقامات  اعالم  طبق  کند. 
کره  در  مجوز  بدون  صراف  یک  جنوبی، 
اعدام  ارز  نرخ  در  اخالل  دلیل  به  شمالی 
شد. دولت کره شمالی مردم را تشویق کرده 
در  را  خود  دالری  پس اندازهای  که  است 
تحت  را  آنها  تا  کنند  سپرده گذاری  بانک ها 

دهد. قرار  دولتی  نظارت 
برای جذب مشتریان دارای پس اندازهای 
خارجی، فروشگاه های بزرگ پر از کاالهای 
وارداتی، از جمله ساعت های مچی رولکس 
و  سونی  دیجیتال  دوربین های  تیسوت،  و 
کانن و همچنین لوازم آرایشی مارک دیور و 
النکوم هستند - همه اقالم لوکسی که تحت 
تحریم های سازمان ملل ممنوع شده اند.« / 

ایسنا    ►
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سهیمه های واقعی نانوایی های 
صوری در جهان موازی!                                

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
زیر  اقتصاد  و  پنهان  یارانه  و  موازی  جهان  به  که  آنهایی 
زمینی و ... اعتقاد ندارند و فکر می کنند کل یارانه آرد و نان و 
واریز می  مردم  و جیب  به حساب  ... مستقیم  دارو  و  ماکارونی 

بگیرند! تحویل  و  بیایند  االن  شود، 
و حذف  اقتصادی  از جراحی  بفرمائید هر وقت صحبت  باور 
به  بدن شان  الله چهار ستون  پنهان می شود خلق  یارانه های 
رعشه می افتد. حق هم دارند آمپول ب کمپلکس که نیست که 
سی ثانیه جایش را بمالند و در حقش دعا ...  باالخره جراحی 
درد  الکردار  خونریزی،  و  بیهوشی  و  زیرمیزی  بر  عالوه  و  است 
افتاده  مد  از  هم  عمل  از  بعد  استراحت  و  ریکاوری  دارد!  هم 
تا عمل جراحی  است. مخصوصًا که یک عده عجله دارند چند 
اثر  و  بخیه نشده  قبلی  و هنوز جای عمل  انجام دهند  با هم  را 
تا عمل  دارند  بر می  نرفته، خیز  بین  از  بیهوشی چینی  داروی 
جراحی بعدی را هم استارت بزنند. شکم مریض بازاست حیای 

رفته؟!   کجا  جراح 
بیامرز گلدس  یاد خدا  را  آدم  این عمل های پشت پشت هم 
می   ) ما  مدرسه  مفخم  سرایدار  سیفی)  عمو  بزرگ  مادر  خاله 
اندازد که بنده خدا 12 شکم زائید و بعد از هر زایمان به جای 
می  حاملگی  دوران  افسردگی  دچار  زایمان،  از  پس  افسردگی 

را سبز کرد که: فردوسی  و حرف  شد 
 زنان را همین بس بود یک هنر 

نر! زایند شیران  و  نیشنند 
اگر  اقتصادی  های  جراحی  این  کالم  مخلص   ... بگذریم 
بی  با  بیهوشی  به جای  و  باشد  تزریقات  اتاق  سرپایی در همان 
کارتی  مثل  نیست.  بد  نفسه  فی  بیفتد  راه  کار  موضعی  حسی 
در  صوری  نانوایی  هزار  چند  شده  مشخص  االن  که  نان  کردن 
از  نقل  نداشتند!  کشور سهمیه می گرفتند ولی وجود خارجی 

 ... خبر  اصل  هم  این  جمهور  رئیس  معاون 
خارجی  وجود  که  کردیم  پیدا  کشور  در  نانوایی  هزار  چند 

می کردند! دریافت  آرد  سهمیه  ولی  ندارند 
شاید  است؟!  خبر  چه  موازی  جهان  در  فرمودید  مالحظه 
همن  موازی،  جهان  نظریه  این  وجودی  بخش  ترسناک ترین 
تفاوت الکردار مفهوم زمان با باور همیشگی انسان هاست. در 
بپذیریم  باید  باشیم  باور داشته  را  صورتی که جهان های متعدد 
هم  و  کردیم  ازدواج  هم  مرده.  هم  هستیم،  زنده  هم  ما  که 
نانوایی  باید بپذیریم که  هیچ گاه با همسر خود روبرو نشده ایم. 

کند! می  دریافت  آرد  سهمیه  ولی  ندارد  وجود 
ناشر روزنامه و مجله چاپ نمی کند و یارانه کاغذ دریافت می 
یارانه دارو دریافت  ندارند ولی  بیماری خاص  یا یک عده  کند؛ 
تا  ولی  و  ندارند  گوسفند  و  گاو  اصاًل  جماعتی  یا  و  کنند  می 
و  کنند  می  دریافت  دامی  های  نهاده  سهمیه  بخواهد  دلتان 

 ... القیاس  هذا  علی  قس 
هر چند داستان جهان موازی و فیزیک و کوانتم و زمان و ... 
خیلی پیچیده است و با سواد اکابری ما همپوشانی ندارد ولی 
چیزی که عیان است اینکه دولت در سال به اندازه بودجه چند 
بزرگ  مادر  رویکرد  با   ( دوست  خانواده  و  جمعیت  پر  کشور  تا 
این  مالیات  با  که  عمو سیفی( در جهان موازی هزینه می کند 

بریز و بپاش می توان چند تا جهان موازی دیگر را آباد کرد! 

ر ـُ َتَلنگ

نیویورک تایمز: 

● رهبر کره شمالی و تکرار  دو وعده ، تقویت ارتش و بهبود اقتصاد کدام تحقق یافت ؟     ●

المیادین لبنان :

● مرحله صبر و کمین امنیتی ایران، به پایان رسید     ●

سنایی در گفت وگو یی بررسی کرد:

●  پیامدهای منطقه ای و بین المللی سفرشی جین پینگ به عربستان  چیست ؟   ●

عملکرد داروخانه های استان قم 
زیر ذره بین نظارت

تجهیزات  فروشگاه های  و  داروخانه ها  عملکرد  بر  نظارت  ویژه  طرح 
شد. آغاز  قم  استان  در  پزشکی 

آغاز طرح  به   اشاره  با  قم   تعزیرات حکومتی  ریاضی،مدیرکل  مهدی 
تا  طرح  گفت:این  قم  استان  در  داروخانه ها  عملکرد  بر  نظارت  ویژه 

دارد. ادامه  آذرماه  پایان 
همکاری  با  حکومتی  تعزیرات  مشترک  داد:گشت های  ادامه  او 
سازمان  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  همچون  امر  متولی  دستگاه های 
صنعت، معدن و تجارت، تخلفات مربوط در این حوزه را  بررسی می 
و  رسیدگی  نوبت  از  خارج  پرونده ها  تخلف،  کشف  صورت  در  و  کنند 

گرفت. خواهد  صورت  قانونی  برخورد 
صورت  در  خواست،  شهروندان  از  قم   حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
با سامانه  را  مراتب  داروخانه ها  از سوی  تخلف  موارد  مشاهده هرگونه 
سازمان  نظارت  و  بازرسی   ۱۲۴ سامانه  پزشکی،  علوم  دانشگاه   ۱۹۰
تعزیرات  مردمی  شکایات  به  رسیدگی   ۱۳۵ سامانه  یا  و  صمت 

دهند. اطالع  حکومتی 

خبـر
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آگهی مزایده عمومی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم 

ساختمان  باب  یک  دارد  نظر  در  قم  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
مسکونی ۶ واحدی را از طریق  مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان 
گهی به مدت  می توانند جهت دریافت فرم و شرایط فروش از تاریخ نشر اولین آ

www.setadiran.ir نمایند.  مراجعه  ایران  ستاد  آدرس  به  کاری  روز   ۱۰
گهی: 1423626( ) شناسه آ

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

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

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

 )۱۵۴۱۰ الف  قم.)م   ۱۵ دفترخانه   ۱۳۵۶/۱۲/۲۸ مورخ   ۳۶۹۰۲
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۹ شماره  رأی   -۳
در  حسین  فرزند  مقدم  چوپانی  اشرف  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۷۰
شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۳/۷۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۹۱۵
مشاعی  مالکیت  سند  خاکباز  ابراهیمی  مصطفی  از  الواسطه  مع  عادی  نامه 

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

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

)۱۵۴۱۳ الف  ۱۳۳۴/۰۳/۱۷.)م  مورخ   ۳۵۱۰ شماره  نامه  اظهار  طبق 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۸۶۷ شماره  رأی   -۶
در  علی  سیف  فرزند  زارعی  علی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۹۹۲
شماره  پالک  مترمربع   ۱۱۸/۰۹ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۰۸
الف  قم.)م   ۲۹ دفترخانه   ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ مورخ   ۳۹۲۴۷ شماره  رسمی 

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

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

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

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

معاون هماهنگ کننده سپاه استان قم:
اعزام کاروان های راهیان 
نور دانش آموزی به مناطق 

عملیاتی آغاز شد

کاروان های  اعزام  آغاز  از  قم  استان  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
مقدس  دفاع  دوران  عملیاتی  مناطق  به  قم  آموزی  دانش  نور  راهیان 
آموزان پسر اعزام  از دانش  نفر   ۷۰۰ این مرحله  خبر داد و گفت: در 

خواهندشد.
صبح  جعفری  امیر  سرهنگ  استان،  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  آموزی  دانش  نور  راهیان  کاروان های  اعزام  مراسم  در  یکشنبه 
صورت  هماهنگی های  با  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفتگو  در  قم 
گرفته با نهادهایی همانند استانداری قم، اداره کل آموزش و پرورش 
استان و سپاه قم مقر شد، مرحله اول اعزام های دانش آموزی راهیان 

نور از مدارس پسرانه ناحیه های ۲ و ۳ قم آغاز شود.
اعزام های  اینکه  بیان  با  قم  استان  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
مقدس  دفاع  دوران  یادمانی  مناطق  به  مرحله  این  در  آموزی  دانش 
اتوبوس  دستگاه   ۴ نیز  اعزام  هر  در  افزود:  بود  خواهد  اعزام   ۴ طی 
نور  راهیان  به  مرحله  این  در  آموزان  دانش  از  نفر   ۷۰۰ مجموع  در  و 

می شوند. اعزام 
اعزام دانش آموزان دختر در بهمن ماه امسال

آموزان  دانش  اعزام  مرحله  دومین  کرد:  اضافه  جعفری  سرهنگ 
دانش  از  نفر   ۳۵۰۰ اعزام  با  و  جاری  سال  ماه  بهمن  در  قم  استان 

می پذیرد. انجام  دختر  آموزان 
آموزان  دانش  برای  شده  دیده  تدارک  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
داشت:  بیان  روز   ۴ مدت  طی  در  عملیاتی  مناطق  از  بازدید  در 
آموزی شامل مناطق  نور دانش  اردوی راهیان  زیارتی در  یادمان های 
شهدا،  معراج  خین،  نهر  شلمچه،  هویزه،  المبین،  فتح  عملیاتی 
بود. خواهد  الدین  زین  شهید  پادگان  و  محمودوند  شهید  پادگان 
اردوهای  اینکه  بیان  با  قم  استان  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
تقویت  راستای  در  فرهنگی  برنامه های  مهمترین  جمله  از  نور  راهیان 
افزود:  است  آموزان  دانش  بین  در  شهادت  و  ایثار  روحیه  و  فرهنگ 
تعطیل  نور  راهیان  اردوهای  کرونا  شیوع  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
با توجه به اتفاقات و حوادث اخیر کشور برپایی این  بوده و امروز نیز 
برنامه در جهت آشنایی نسل جوان و نوجوان با دوران دفاع مقدس و 

است. مؤثر  بسیار  مقاومت  و  جهاد  فرهنگ 

خبـر
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بسیج  دفتر  ناشناس  گروهی      ◄
دانشگاه شریف را شبانه به آتش کشیدند، 
زیر  را  خشونت  روزها  این  که  کسانی 
رفتارهای  و  کرده  پنهان  اعتراضات  نقاب 
مبتذل را در زرورقی از تحرکات سیاسی و 

می پیچند. اجتماعی 
حدود  از  که  اعتراضاتی  رجایی:  زینب 
»مهسا  درگذشت  پی  در  پیش  ماه  سه 
مراحل  شد،  آغاز  کشور  در  امینی« 
تحرکات  زنجیره  کرد.  طی  را  مختلفی 
خیابان های  تا  مجازی  فضای  از  سیاسی 
به  یافت  ادامه  کوچک  و  بزرگ  شهرهای 
خشونت  پله های  از  رفتن  باال  با  که  نحوی 
جای  رفته رفته  معترضان  حرمت،  هتک  و 
جای  اعتراض  و  اغتشاش گران  به  را  خود 

داد. اغتشاش  به  را  خود 
زندگی،  »زن،  شعار  با  که  جنبشی 
در  بود،  آمده  میدان  به  آزادی« 
خیابان های شهر چادر از »زن« میان سال 
زجرکش  و  زدن  آتش  زنده زنده  با  کشید؛ 
به  بسیجی  و  امنیتی  نیروهای  کردن 
با  که  روزهایی  و  داد  ابدی  »زندگی«  آنها 
اعتصابات  پی  در  متعدد  فراخوان های 
بین  را  بازاریان  و  کسبه  بود،  سراسری 
مغازه شان  تخریب  یا  اعتصاب  دوراهی 

گذاشت. »آزاد« 
در  اعتراضات  جلوه های  برخی  گرچه 
کماکان  بسترها  سایر  یا  مجازی  فضای 
خیابانی  تجمعات  تعداد  اما  دارد،  ادامه 
با  معدود  تجمعات  و  کمتر  روز  به  روز 
این  در  استقبال کمتری مواجه می شوند. 
شرایط به نظر می رسد دست عده ای که در 
از دستاویزی  ناامنی ها هستند،  پی تداوم 
برای ادامه مسیر خالی مانده است. شاید 
که  است  شده  آن  باعث  موضوع  همین 
کشور  دانشگاه های  از  یکی  گاهی  از  هر 
خشونت طلبی  از  دیگری  مصادیق  شاهد 

باشد. ناامنی  و 
آذر   ۱۸( جمعه  گذشته،  شب  »نیمه 
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  دفتر  ماه( 
ساختمان  همکف  در  واقع  شریف 
آتش  ناشناس  عوامل  توسط  »ابن سینا« 
بنابراین  سوخت.«  آتش  در  کاماًل  و  گرفته 
تقریبًا  حادثه  این  در  شده  اعالم  آنچه  بر 
کتاب ها،  از  اعم  دفتر  این  وسایل  تمامی 
میز  و  کشوها  فکس،  دستگاه  صندلی ها، 
جلسات، تخته و تصاویر در آتش سوخته و 

نیستند. استفاده  قابل 
بود  آن  از  حاکی  خبر،  این  انتشار 
مرز  و  حد  بی  حرمت های  هتک  که 
گروهی  برای  مدت  این  شعارهای  در 
حاال  که  است  نبوده  کافی  رادیکال، 
مخفیانه   )!( شب  جمعه  آنها  از  گروهی 
آتش  به  را  دانشگاهی  تشکل  یک  دفتر 
نشان  آنکه  از  بعد  گروه  این  کشیده اند. 
داد نه از هتک حرمت ابایی و نه از ریختن 
واهمه ای  هموطنان  خون  شدن  ریخته  و 
بماند  اخبار  صدر  در  آنکه  برای  دارد، 
فضای  حساس  فضای  در  گاهی  از  هر 
حیات  تا  می کند  اندام  عرض  دانشگاهی 
خود را ادامه دهد یا دست کم وانمود کند 

دارد. ادامه  حیاتش  که 
قشر  سوی  از  رفتارهایی  چنین  بروز 
فرهیخته و دانشگاهی، آن هم دانشگاهی 
نخبگانی  فضای  انتظار  آن  از  که  اول  تراز 
پیکان  دارد،  وجود  بیشتری  فرهنگی  و 
نزول  برای  نگرانی ها  و  تیزتر  را  انتقادات 
تشدید  را  سیاسی  کنش های  سطح 

 . می کند
رئیسه  هیئت  عضو  نادری«  »احمد 
باره  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
زنگ  یک  اتفاقاتی  چنین  »بروز  می گوید: 
خطر است، قشر یا گروهی از دانشجویان 
از  باید  برمی دارند  گام  روند  این  در  که 

خطر  احساس  نزولی  روند  این  ادامه 
روح  از  دانشگاه  رفته رفته  چراکه  کنند، 
نازل ترین  به  و  شده  تهی  واال  فرهنگ 
تبدیل  میدان  کف  کنشگری  از  سطح 

» . د می شو
خیابان ها  کف  آنچه  است  معتقد  او 

در  و  التهاب  اوج  در  مردمی،  توده  در 
در  نباید  می دهد،  رخ  درگیری ها  قله 
تکرار  کشور  دانشگاهی  و  علمی  فضای 
که  »روندی  می کند:  تصریح  و  شود 
را  کالمی  خشونت  هستیم  آن  شاهد 
به  را  کالمی  خشونت  سپس  و  داد  ترویج 
آنچنان  کرد،  تبدیل  فیزیکال  خشونت 
درگیری های  بروز  شاهد  مدت  این  در  که 
از  بعدی،  مرحله  در  اما  بوده ایم؛  فیزیکی 
به  و  کرد  عبور  هم  فیزیکی  درگیری های 
شد  وارد  عمومی  فضای  تخریب گری  فاز 
شدن  توده ای  پروسه  اوج  نقطه  اینجا،  و 

است.« دانشگاه ها 
که  تحصیل کرده ای  جامعه  از  انتظارات 
سکان  است  قرار  زیاد  یا  کم  و  زود  یا  دیر 

این  و  گیرد  دست  به  را  کشور  مدیریت 
سکان،  این  گرفتن  دست  به  برای  روزها 
دارد،  همیشه  از  بیش  عجله ای  و  ادعا 
وقت  آخر  که  است  حرف ها  این  از  بیش 
برای  را  دانشگاه  اموال  تعطیل،  روز  یک 
بکشد.  آتش  به  حضورش،  کشیدن  رخ  به 

جامعه  همین  نیز  کنون  تا  همچنانکه 
را  متعددی  دستاوردهای  و  پیشرفت ها 

است. آورده  ارمغان  به  کشور  برای 
کمیسیون  عضو  کرمی«  ویس  »مهرداد 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقًا  و  آموزش 
پیشرفت های  که  نیست  »شکی  می گوید: 
کشور مدیون دانشگاه و همکاری این فضا 
دستاوردهای  و  بوده  حاکمیت  سیستم  با 
هوافضا  و  هسته ای  از  مختلف  حوزه های 
گرفته تا نانو و سایر اختراعات و اکتشافات 
از تالش این جامعه به دست آمده است.«
کشاندن  حاشیه  به  می کند  تاکید  او 
است  کسانی  اهداف  از  یکی  دانشگاه ها 
هستند:  کشور  به  زدن  ضربه  پی  در 
بزرگ  علمی  جهش  یک  آستانه  در  »کشور 

خنثی  زیادی  حدود  تا  تحریم ها  است، 
نیز  غرب  پیام های  دیگر  طرف  و  شده 
را  موضوعات  این  نیز  آنها  می دهد  نشان 
شرایطی  چنین  در  فهمیده اند.  خوبی  به 
از  را  آب  که  است  آن  پی  در  دشمن 
به  را  ما  دانشگاه های  و  ببندد  سرچشمه 

بکشاند.« حاشیه 
که  نیست  بار  اولین  این  البته 
چنین  شاهد  کشور،  دانشگاه های 
مدتی  بودند.  نامقبولی  رفتارهای 
فضای  در  ویدئویی  انتشار  پیش 
شعارهای  و  شریف  دانشگاه  از  مجازی 
به  را  انقالبی  جامعه  آنها،  ساختارشکنانه 
حجم  این  آنکه  از  فارغ  کرد.  مکدر  شدت 
به  مبتذل  ادبیات  و  مرزشکنی  و  حد  از 
روشن فکری  داعیه  که  اعتراضاتی  بهانه 
است،  هضم  قابل  چقدر  می کشد  یدک  را 
این سوال عالمت سوال در ذهن به وجود 
جامعه  سرمایه داری  بر  چه  که  می آید 

است!؟ آمده  نخبگانی 
سیاست  تحلیلگر  سجادی«  »داریوش 
دانشگاه   « می گوید:  باره  این  در  داخلی 
امروز  اما  بود  ایران  نوابغ  تجمع  شریف 
و  شریف  دانشگاه  از  شعارها  کثیف ترین 
نابغه  ژست  عمر  یک  که  کسانی  سوی  از 

است.« شده  بیان  گرفتیم،  را  بودنشان 
نقاب  زیر  روزها  این  که  خشونتی 
گاهی  از  هر  شده  پنهان  اعتراضات 
می کوشد  و  می اندازد  راه  به  مرج  و  هرج 
از  زرورقی  در  را  نامقبول  رفتارهای 
آن  و  بپیچد  اجتماعی  و  سیاسی  تحرکات 
هنوز  آنچه  اما  کند.  عادی  مردم  برای  را 
از  حجم  این  که  است  آن  مانده  بی پاسخ 
زندگی،  »زن،  تئوری  و  شعار  در  تناقض 
آزادی« با آنچه در حقیقت اتفاق می افتد، 
چطور جمع خواهد شد و به چه نتیجه ای 

► رسید؟    خواهد 

امتداد ابتذال سیاسی در شریف 

●  از فحش  ناموسی تا آتش زدن دفتر بسیج    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۱۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت  ۱۰/۱۴۰۰ج/۹۱۵  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱۰ شعبه  در 
علیه  محکوم  علیزاده  عوض  حسن  علیه  مظفری  محمدرضا  له  گردیده 
مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ۲/۰۲۳/۱۳۳/۰۰۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ریال 
قم   ۲ بخش  اصلی   ۲۲۵۲ از  فرعی   ۳۱۹۶ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی 
حسب  ضمنا  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف 
مواد ۵۱ و ۱۳۵ مقدار ۶۴/۲۲۶۴ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ عرصه و 
۲۴۰ سهم  از  ۱/۸۳۸ سهم مشاع  به(و مقدار  اعیان پالک فوق )بابت محکوم 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق )بابت حق االجرا( به فروش خواهد رسید. 
خصوص  در   ۴۰۱۰۲۹۹۰۰۰۴۴۴۹۲۳۲ کالسه  پرونده  به  عطف   ، احترام  با 
 ۲۲۵۲/۵۲/۳۱۹۶ ثبتی  پالک  شده  معرفی  ملک  از  ارزیابی  کارشناسی 
مقابل سرای  تهران(   – )قم  قم  ابتدای جاده  آدرس  به  قم  ثبت   ۲ اصلی بخش 
ایرانی کوچه شماره ۱۰ فرعی شماره ۱ قواره دوم سمت راست پس از مراجعه 

را جهت  کارشناسی خود  نظریه  بررسی های الزم  انجام  و  وقوع ملک  به محل 
نظر  مورد  ملک   : نظریه  و  مستندات   ، مشاهده  نماید.  می  تقدیم  استحضار 
دارای  قم  ثبت   ۲ بخش  اصلی   ۲۲۵۲/۵۲/۳۱۹۶ ثبتی  پالک  فوق  آدرس  به 
به  با عرصه  ۲۳۳۵۰۹ب/۹۵  به شماره  اعیان  و  ۶ دانگ عرصه  یک جلد سند 
محصور  صورت  مجاوربه  قطعات  با  زمین  قطعه  یک  مترمربع   ۱۰۸ مساحت 
می باشد و دارای حدود ثبتی به شرح زیر می باشد. شمال – به طول ۱۸ متر 
به شماره ۳۱۹۵ شرق – به طول ۶ متر ۲۴ فرعی جنوب – پی مشترک به طول 
 ، محلی  موقعیت  مالحظه  و  فوق  موارد  به  عنایت  با   ۳۱۹۷ شماره  به  متر   ۱۸
ابعاد و مساحت و نوع کاربری منطقه مورد نظر و سایر عوامل موثر در ارزیابی 
۷/۵۶۰/۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  جمعا  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از 
مقرر  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی  ریال  میلیون  شصت  و  پانصد  و  میلیارد  هفت 
 ۸/۴۵ الی   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید 
حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد 

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

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

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402


