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آگهــــی مزایـــــده   
) نوبت اول (

بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم در نظر دارد  مکانهای ذیل را  از طریق مزایده عمومی به  سازمان میادین میوه و تره 
اشخاص واجد شرایط اجاره دهد. 

نانوایی  با کاربری عرضه مایحتاج عمومی شهروندان و   15 16 و  بازار های همشهری  : اجاره موقت عرصه و اعیان  موضوع مزایده 
برای مدت 3 سال مطابق جدول ذیل .

شرح  به  کاربری  نوع  و  قرارداد  مدت  و  مزایده  در  شرکت  تضمین  میزان   ، دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  اجاره  پایه  بهای 
باشد: می  ذیل  جدول 

بانک  حساب  به  نقد  وجه  واریز  یا  3ماه(  اعتبار  حداقل  )با  سازمان  وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به   : مزایده  در  شرکت  تضمین  نوع   -
ملی شعبه ميدان تره بار به شماره 0115427089004 بنام سازمان ميادین ميوه و تره بار ارائه و رسيد آن به ضميمه  پيشنهاد تسليم شود.

- فروش اسناد از مورخ 1401/09/26 لغایت 1401/10/07 می باشد .
مشخصات عرصه  و اعیان :

 ، مربع  متر   793 فروشگاه  شامل  مربع  متر   1043 حدود   مساحت  به  اعيان  و  مربع  متر   893 حدود  مساحت  به  عرصه   :15 همشهری  بازار 
. متر مربع    150 اداری   و قسمت  متر مربع   100 نانوایی 

بازار همشهری 16: عرصه به مساحت 745 متر مربع و اعيانی به مساحت 870 متر مربع شامل فروشگاه 648 متر مربع و نانوایی 97 متر 
مربع و قسمت اداری نيم طبقه 125 متر مربع .

بزرگ  ميدان  رجایی  شهيد  بلوار   -  ) س  معصومه)  بهشت  روبروی  تهران-  قم  قدیم  جاده  قم-   : پیشنهادها  تسلیم  و  اسناد  دریافت  محل 
بار شهيد رجایی- ساختمان اداری سازمان ميادین- امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند / همچنين جهت تسليم  ميوه و تره 

 . مراجعه شود  دفتر حراست سازمان  فوق  آدرس  به  پيشنهادها 
ضميمه  خود  پيشنهاد  به  و  کرده  امضا   ، شرط  و  قيد  بدون  و  قبولی  قيد  با  و  دریافت  را  مزایده  اسناد  از  نسخه  یک  باید  دهندگان  -پيشنهاد 

گردد. مي  مزایده  فرایند  از  آنان  حذف  باعث  کنندگان  شرکت  از  یک  هر  جانب  از  مهم  این  انجام  نمایند.عدم 
- مبلغ خرید اسناد مزایده 1/000/000 ریال می باشد و شرکت کننده مي بایست مبلغ آن را به شماره حساب 0113127588001 بانک 

ملی به نام سازمان ميادین شهرداري قم واریز نماید. )هزینه خرید اسناد مزایده غيرقابل استرداد می باشد( .
کرده  خریداری  خود  نام  به  را  اسناد  که  می باشند  پيشنهاد  ارائه  به  مجاز  اشخاصی  فقط  و  بوده  ممنوع  اسناد  از  برداری  کپی  گونه  هر   -

باشند.  
گهی بر عهده برنده مزایده می باشد -هزینه درج آ

جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 36641327  )025( تماس حاصل فرمایيد.
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات :  تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1401/10/08 می باشد .

گهی: 1424906(  -سایر اطالعات و جزئيات دراسناد مزایده موجود می باشد. ) شناسه آ
گهی نوبت دوم:  1401/09/26 تاریخ آ

روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ پایه اجاره  ماهیانه) ریال (آدرس  موضوع مزایده
مزایده) ریال (

افزایش اجاره بهاء ماهیانه طبق مبلغ 
پیشنهادی در سال دوم و سوم

همشهری 15 واقع در پردیسان بلوار سلمان ، 
امام  آزادی خيابان استقالل جنب مسجد  بلوار 

سجاد ) ع (

500/000/0001/150/000/000
هرسال 25% افزایش نسبت به 

سال قبل
همشهری 16 واقع در پردیسان محله 4 ميدان 

2 جنب  شهرداری خيابان استقالل استقالل 
مسجد امام باقر ) ع (

500/000/0001/150/000/000
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ارتباط با مدیرمسئول  
09127625987   

یک مسئول در اداره کل راه وشهرسازی استان قم:
تقاطع غیرهم سطح شهدای جبهه 
مقاومت قم ۴0 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاونت  سرپرست 
و  ساخت  پروژه  درصدی   40 فيزیکی  پيشرفت  و  سرعت  از  استان 
احداث تقاطع غيرهم سطح جبهه مقاومت در ميدان روستای ورجان 

داد. خبر 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان، سرپرست 
اظهار  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاونت 
زیرساخت های  توسعه  کهک،  جدید  شهرستان  تشکيل  با  داشت: 
حوزه راه و حمل و نقل و جاده ای در دستور کار این اداره کل است.
دليل  به  شهرستان  این  اطراف  و  محدوده  در  افزود:  طلوعی  داود 
حجم  شاهد  سال  طول  در  هوایی،  و  آب  تنوع  و  گردشگری  جذابيت 

هستيم. کهک  قم-  محور  در  تردد  باالی 
وی گفت: خودرو های عبوری از سه مسير، ونارچ، لنگرود و پردیسان 

به شهر کهک دسترسی دارند.
سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
این که نقطه مشترک خودرو های عبوری در هر سه مسير  به  با اشاره 
تابستان  فصل  در  ویژه  به  سال  طول  در  گفت:  است  ورجان  روستای 
برای  و  هستيم  ورجان  روستای  محدوده  در  تردد  باالی  حجم  شاهد 

است. نياز  اساسی  اقدامات  تصادفات  کاهش  و  ترافيک  هدایت 
پر  و  خيز  حادثه  نقطه  ورجان  ورودی  ميدان  که  این  بيان  با  طلوعی 
شاهد  گذشته  سال های  طول  در  متاسفانه  افزود:  است  مخاطره 
با  که  ایم  بوده  ميدان  این  به  منتهی  مسير های  در  زیادی  تصادفات 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  ميدان  این  اصالح  عمليات  اعتبار،  تأمين 

است.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاونت  سرپرست 
استان گفت: احداث تقاطع غير هم سطح در این منطقه، مشکل گره 

کرد. خواهد  حل  را  نقطه  این  عبوری  ترافيک  و  ترافيکی 
شهدای  غيرهمسطح  تقاطع  احداث  پروژه  که  این  بيان  با  طلوعی 
عمليات  افزود:  دارد،  نياز  اعتبار  تومان  ميليارد   64 مقاومت  جبهه 
احداث  و  پل  دستگاه  یک  احداث  بخش  دو  در  تقاطع  این  اجرایی 

است. اقدام  دست  در  دسترسی  لوپ های  و  رمپ 
جبهه  شهدای  غيرهمسطح  تقاطع  در  اجرایی  عمليات  گفت:  وی 
قسمت  در  و  است  شده  آغاز   1400 مرداد  از  پل  احداث  با  مقاومت 
بيش  با  پروژه  خاکریزی  عمليات  و  رسيده  اتمام  به  تقاطع  فنی  ابنيه 
و  دسترسی ها  تکميل  با  و  دارد  ادامه  فيزیکی  پيشرفت  درصد   40 از 
این  از  برداری  بهره  شاهد   1402 تابستان  مسير،  لوپ های  و  رمپ 

بود. خواهيم  تقاطع 
عبوری  خودرو های  دسترسی  و  مسير  جزیيات  خصوص  در  طلوعی 
احداث  لنگرود  سمت  به  ورجان  خروجی  از  پل  دستگاه  یک  گفت: 
سمت  به  ورجان  سمت  از  که  عبوری  خودرو های  تمامی  و  می شود 

می کنند. تردد  پل  روی  از  دارند  عزیمت  قصد  بالعکس  و  لنگرود 
وی افزود: تردد خودرو ها از پردیسان به ورجان از رمپ کنار تقاطع و 

از ورجان به پردیسان از زیر پل خواهد بود.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاونت  سرپرست 
از  بخشی  تقاطع  این  احداث  با  اميدواریم  گفت:  پایان  در  قم  استان 
گره ترافيکی و مخاطرات ورودی روستای ورجان مرتفع شود و از همه 
پل،  احداث  در طول مدت  داریم  تقاضا  رانندگان خودرو های عبوری 
با رعایت قوانين راهنمایی و رانندگی در آن محدوده، همکاری الزم را 

باشند. راه داشته  پليس  و  اداره کل  این  با 

تسهیالت ویژه اداره کل امور 
مالیاتی قم برای بدهکاران 

مالیاتی
تعيين  تا  بدهکار  مالياتی  مودیان  گفت:  استان  مالياتی  امور  مدیرکل 
ملکی  وثيقه  با  می توانند  قضایی  مراجع  در  خود  پرونده  تکليف 
اقدام  انجام  به  مجاز  نيز  مالياتی  امور  و  دهند  ادامه  را  خود  فعاليت 

بود. نخواهد  اجرایی 
رفع  و  تسهيل  ستاد  جلسه  در  نيروبخش  حسين  تسنيم،  گزارش  به 
واحد های  برای  مالياتی  سازمان  ویژه  تسهيالت  از  توليد  موانع 
توليدی خبر داد و گفت: بر اساس این طرح مودیان مالياتی بدهکار 
وثيقه  با  می توانند  قضایی  مراجع  در  خود  پرونده  تکليف  تعيين  تا 
انجام  به  مجاز  نيز  مالياتی  امور  و  دهند  ادامه  را  خود  فعاليت  ملکی 

بود. نخواهد  اجرایی  اقدام 
و  صنعتگران  همچنين  افزود:  استان  مالياتی  امور  مدیرکل 
تا 36 ماه و  از شرایط تقسيط بدهی  توليدکنندگان بدهکار می توانند 

کنند. استفاده   169 ماده  جرایم  بخشودگی 
وی با اشاره به تحقق کامل درآمد های مالياتی در 8 ماهه اول امسال 
و  فشار  اعمال  بدون  مالياتی،  درآمد های  امسال  ابتدای  از  گفت: 

است. شده  محقق  محدودیت  ایجاد 
مالياتی  درآمد های  گذشته  سال  افزود:  استان  مالياتی  امور  مدیرکل 
استان 2200 ميليارد تومان بود که این رقم امسال به 3 هزار و 400 

است. یافته  افزایش  تومان  ميليارد 
 12 مشکالت  توليد،  موانع  رفع  و  تسهيل  ستاد  جلسه  نوزدهمين  در 
الزم  دستورات  آن ها  رفع  برای  و  بررسی  کشاورزی  و  صنعتی  طرح 

شد. صادر 
این  حاشيه  در  قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  معاون 
مهم ترین  از  را  بانکی  و  مالياتی  اجتماعی،  تامين  مسائل  جلسه، 
تسهيل  ستاد  موافقت  با  گفت:  و  کرد  اعالم  واحد ها  این  مشکالت 
واحد ها  این  مشکالت  حل  برای  مربوطه  دستگاه های  تا  شد  مقرر 

کنند. اقدام 
تومان  ميليارد   77 همچنين  جلسه  این  در  افزود:  شاملی  عبدالرضا 
تسهيالت در قالب سرمایه در گردش برای طرح های صنعتی و هفده 

یافت. اختصاص  کشاورزی  طرح های  برای  تسهيالت  تومان  ميليارد 
در  نفر   200 از  بيش  اشتغال  اعتبارات،  این  تخصيص  با  گفت:  وی 

شد. خواهد  تثبيت  کشاورزی  و  صنعتی  واحد های  این 

دادستان قم:
اکثر دستگیرشدگان در قم تحت 

تأثیر فضای مجازی بودند

قم،  در  اخير  اتفاقات  دستگيرشدگان  بيشتر  گفت:  قم  دادستان   
آنان  های  دروغ  و  القائات  و  بوده اند  مجازی  فضای  تأثير  تحت 

بکشاند. خيابان  کف  به  را  افراد  این  توانست 
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين حسن غریب در جلسه 
مدرسه  در  گذشته  شب  که  قم  مقيم  گلپایگانی  فضالی  و  طالب 
نکات  از  یکی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  گلپایگانی)ره(  آیت الله  علميه 
با  گو  و  گفت  با  و  بوده ایم  آن  شاهد  اخير  اتفاقات  در  که  توجه  قابل 
بر  دروغ  تأثيرات  ایم،  رسيده  آن  به  آنان  پرونده  مطالعه  و  متهمان 
بوده  آنان  در  نفرت  و  کينه  تقویت  و  بازداشت شدگان  ذهن  و  فکر 

است.
بيرونی  و  درونی  دشمنان  تمام  اخير،  فتنه  در  داشت:  ابراز  وی 
هم صدا شده و با ابزارهای گوناگون به جنگ با ایران اسالمی آمدند 
در  دروغ  اخبار  پمپاژ  و  مباران  انداختند.  راه  به  را  ترکيبی  جنگ  و 
در  دشمن  که  بود  راه هایی  از  یکی  نوجوانان،  و  جوانان  فکر  و  ذهن 
فتنه اخير به آن ورود کرده و در ایام کرونا هم تعداد زیادی موبایل و 
مسئله  برای  مناسبی  بستر  و  گرفته  قرار  ما  فرزندان  اختيار  در  تبلت 

است. بوده  فراهم  پراکنی  دروغ 
از  روایتگری  جنگ  و  سازی  روایت  داشت:  بيان  قم  دادستان 
آن دست زده  به  اخير کشور  اتفاقات  حربه هایی است که دشمن در 
و با روایت سازی توانست فکر و ذهن برخی از نوجوانان و جوانان ما 

بکشاند. خيابان  کف  به  را  آنان  و  گرفته  دست  به  را 
غریب با اشاره به نقش جهاد تبيين در مقابله با جنگ روانی دشمن، 
تا  تأکيد کردند  تبيين  بر مسئله جهاد  بارها  انقالب  اظهار کرد: رهبر 
کاری هایی  با کم  اما  نگيرد؛  از سوی دشمنان صورت  روایت سازی 
شاهد  و  نشد  داده  زیادی  اهميت  مسئله  این  به  گرفت،  صورت  که 
بر  تسلط  انقالب،  رهبر  فرموده  بنابر  بودیم.  کشور  در  اخير  وقایع 
حربه  این  از  دشمن  و  هاست  سرزمين  بر  تسلط  از  مهمتر  ها  ذهن 

است. کرده  استفاده  خود  اهداف  به  دستيابی  برای 
در  اخير  اتفاقات  دستگيرشدگان  بيشتر  ساخت:  خاطرنشان  وی 
آنان  های  دروغ  و  القائات  و  اند  بوده  مجازی  فضای  تأثير  تحت  قم، 
نفرت  و  کينه  تقویت  بکشاند.  خيابان  کف  به  را  افراد  این  توانست 
که  بود  کارهایی  از   ... و  سپاه  بسيج،  انتظامی،  نيروی  به  نسبت 
به  تا  گذاشتند  اثر  جوانان  ذهن  بر  و  شد  انجام  مجازی  فضای  در 

برسند. خود  های  خواسته 
گاهی  آ عرصه  در  طالب  نقش آفرینی  ضرورت  بر  تاکيد  با  غریب 
بازداشتگاه  در  بازداشت شدگان  که  زمانی  در  داشت:  بيان  بخشی، 
افراد و خانواده  این  برای  گاهی بخشی  برنامه های آ حضور داشتند، 
اما طالب  بود؛  کننده  راضی  بسيار  بحمدالله  و  انجام شد  آنان  های 
مکالمه  جوانان  و  نوجوانان  با  و  بوده  ميدان  کف  در  باید  فضال  و 
زیرا  شود  برطرف  آنان  ذهنی  های  گره  و  شبهات  تا  باشند  داشته 
و مؤلفه های وحدت ماست  به دنبال زدن مؤلفه های قدرت  دشمن 
را  انقالب  بتواند  تا  گذاشته  صحنه  کف  در  را  خود  توان  تمام  و 

کند. سرنگون 
ميدان  کف  در  و  کرد  جهاد  باید  امروز  اینکه  بيان  با  قم   دادستان 
درست  را  نوجوانان  و  جوانان  برخی  مسموم  ذهنيت  بتوان  تا  بود 
نوجوان  و  و کردار مناسب می توان جوان  رفتار  با  امروز  افزود:  کرد، 
به  که  مسمومی  افکار  که  داد  انجام  حرکتی  نباید  و  کرد  جذب  را 
عمل  ضعيف  روایت ها  جنگ  در  ما  شود.  تقویت  خورانده اند،  او 
از نوجوانان  تا ذهنيت برخی  باید زحمتی مضاعف کشيد  کرده ایم و 

کرد. انقالب  و  نظام  با  همراه  و  برگرداند  را  جوانان  و 
ها  در فضای مجازی، ذهن  امروز دشمن  ابراز داشت:  پایان  در  وی 
کشور  این  فرزندان  ذهن  دروغ،  و  غلط  اخبار  با  و  داده  شستشو  را 
و  قضائيه  قوه  عليه  ها  دشمنی  امروز  است.  درآورده  تسخير  به  را 
و  جالد  جای  و  گذشته  اعدام«  به  »نه  از  اغتشاشگران،  با  مقابله 

می دهند. شستشو  را  ها  ذهن  و  کنند  می  عوض  را  شهيد 

مسمومیت 51 دانش آموز 
مدرسه دخترانه ای در قم

آموز  دانش   51 کرد:  اعالم  قم  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط 
مسموميت  عالئم  با  شنبه  سه  صبح  قم  نور  دخترانه  هنرستان 
شدند. منتقل  استان  این  بيمارستان  دو  به  اورژانس  توسط  تنفسی 
قم  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  اطالعيه  در   ، ایرنا  گزارش  به 
ولی  شده  تثبيت  آموزان  دانش  از  تعدادی  وضعيت  است:  آمده 
بستری  درمانی  مراکز  در  افراد  این   ، آنان  سالمت  از  اطمينان  برای 
کارشناسان  و  نيست  مشخص  هنوز  مسموميت  این  منشا  شدند. 

هستند. آن  بررسی  درحال 
دانش   18 مدرسه  همين  در  نيز  قبل  هفته  دو  که  است  ذکر  به  الزم 

شدند. مسموميت  دچار  آموز 

خبـر خبـر

شصت و ششمين جلسه رسمی و علنی     ◄
شورای اسالمی شهر قم برگزار شد.

ششمين  و  شصت  »گویه«:  گزارش  به 
با  قم  شهر  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
اعضای  دیگر  و  رئيس  اسالمی  دکتر  حضور 
نژاد  سقایيان  دکتر  شهر،  اسالمی  شورای 
سالن  در  شهری  مدیران  و  معاونان  و  شهردار 
شهر  شورای  باکری  شهيد  ساختمان  جلسات 

شد. برگزار 
 3 تبصره  پرداخت  شهر:   شورای  رئیس 

است اختیاری  فاضالب  و  آب 
شورای  رئيس  اسالمی  حسين  دکتر 
به  اشاره  با  جلسه  این  در  قم  شهر  اسالمی 
آیت الله  شهادت  رو،  پيش  هفته  مناسبت های 
اظهار  و  داد  قرار  موردتوجه  را  دستغيب 
دست  به  انقالب  بزرگان  از  بسياری  داشت: 

همچنين  رسيده اند،  شهادت  به  منافقان 
و  علم  اهل  به تمامی  نيز  را  پژوهش  هفته 

می کنم. عرض  تبریک  تحقيق 
و  آب  شرکت  سه  تبصره  الیحه  سپس  وی 
و  بهاء  فاضالب  آب بهاء،  به  مربوط  فاضالب 
 1401 سال  برای  فاضالب  و  آب  انشعاب  حق 
کميسيون  افزود:  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را 
ارقام  و  اعداد  در  را  تغييراتی  برنامه وبودجه 
شد،  انجام  مرحله ای  به صورت  و  است  داده 
باید  که  دارد  قانونی  مباحث  سری  یک  اما 

گيرد. قرار  موردتوجه 
دیوان  رأی  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئيس 
عدالت اداری در بعضی از شهرها را موردتوجه 
به  باید  که  مسئله ای  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 
به دیوان  نوع مطالعات مربوط  آن توجه کنيم، 
شهروندان  الزام  نحوه  که  است  اداری  عدالت 
تبصره  گرنه  و  دانسته  اشکال  را  پرداخت  به 

شود. اجرا  باید  و  بوده  قانون  سه 
مشارکت  حالت  از  اگر  کرد:  تأکيد  وی 
اشکال  قانونی  نظر  از  شود  الزام  و  خارج شده 
نظر  در  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  و  دارد 
فاضالب  و  آب  دو شرکت  تبصره  گرفتن شروط 
است؛  بالمانع  آن  اجرای  و  بوده  موافق  آن  با 
این  کنيم  توجه  آن  به  باید  که  دوم  نکته 
عوارض  و  درامد  از  جدید  نوع  این  که  است 
شهرداری ها  پایدار  درآمدهای  افزایش  برای 
وضع  قانون گذار  را  عوارض  این  زیرا  نيست، 

است. کرده 
اسالمی ادامه داد: شورای شهر تنها با این 
قانون  آن  پرداخت  و  می کند  موافقت  ارقام 
اسالمی  شورای  تصویب  مورد  تنها  و  است 
مانند  دیگری  قانونی  مراجع  بلکه  نيست 
باید  نيز  اختالف  حل  شورای  و  انطباق  کميته 
تأیيد  باید آن را  تأیيد کند در نهایت وزیر  آن را 
و ابالغ کند و نحوه اجرای آن را وزیر مشخص 

. می کند
برطرف کننده  را  الیحه  این  تصویب  وی 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مشکالت  بسياری 
در  زیادی   نارضایتی های  و  مطالبات  امروز 
نبود  علت  به  که  دارد  وجود  فاضالب  حوزه 
و  تصویب  صورت  در  که  است  کافی  بودجه 
مشکالت  از  بسياری  قانون،  این  شدن  اجرای 
آن  اجرای  مسئوليت  نهایت  در  و  می شود  حل 
بر  استان  در  دولت  نمایندگان  و  بوده  وزیر  با 

می کنند. نظارت  آن 
از  پس  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئيس 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  نظرات  شنيدن 
قانون گذار  را  سه  تبصره  کرد:  خاطرنشان 
این  دوم  نکته  است،  قابل اجرا  و  کرده  وضع 
دریافت  اجازه  دولتی  نهاد  هيچ  که  است 
به صورت  مردم  و  ندارد  را  تعرفه  این  بر  مازاد 
پرداخت  را  هزینه  این  اختياری  و  مشارکت 
آن  اجرایی  نحوه  و  نهایی  تصویب  و  می کنند 

است. نيرو  وزیر  با 
حق  هزینه  باید  کرد:  تأکيد  پایان  در  وی 

آن  عدد  و  شده  بازنگری  مناطق  در  انشعاب 
در  محالت  تمام  اقتصادی  شرایط  اساس  بر 
عدد  مناطق  همه  در  و  شود  تعيين  منطقه 
تا چهار ميليون ریال باشد،  پرداخت سه و نيم 
باید  اداری  تأیيد دیوان عدالت  برای  همچنين 
تأکيد  سه  تبصره  اساس  بر  الیحه  تصویب  در 

می دهد. مردم  مشارکت  بر  رأی  شورا  و  شود 
 3 تبصره  رد  در  دیوان  رأی  اخوان:  مجيد 

گيرد قرار  موردتوجه  فاضالب  و  آب  شرکت 
از  یکی  عنوان  به  اخوان  مجيد  همچنين 
اشاره  با  جلسه  این  در  شهر  شورای  اعضای 
و  آب  شرکت  سه  تبصره  پيشنهاد  الیحه  به 
و  بهاء  فاضالب  بهاء،  آب  به  مربوط  فاضالب 
داشت:  اظهار   1401 سال  در  انشعاب  حق 
در  تنها  سه  تبصره  در  کسب شده  درآمد  تمام 
می شود  هزینه  فاضالب  و  آب  انشعاب  توسعه 

با  بخش  این  در  بودجه  نظر  از  قم  شهر  و 
است. روبه  جدی  کمبودهای 

وارد  سه  تبصره  الیحه  این  به  ایراد  دو  وی 
کرد و افزود: بر اساس قانون جدید درامدهای 
پایدار، نباید رأیی را که دیوان رد کرده دوباره 
دارد،  اشکال  جای  این  و  گذاشت  رأی  به 
موضوع  این  به  باید  انطباق  هيئت  همچنين 

کند. توجه 
ادامه  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
برنامه وبودجه  کميسيون  تذکر  به  نسبت 
توسعه  سازمان  به  قم  شهر  اسالمی  شورای 
توجيه  باید  نيروها  تفاوت  کرد:  تأکيد  عمران 
شود. مشخص  باید  قوانين  اساس  بر  و  شود 

در  مردم  رضایت  استقامت:  حجت االسالم  
و  آب  انشعاب  توسعه  و  بهاء  آب  حق  هزینه 

شود کسب  فاضالب 
مرتضی  حجت االسالم والمسلمين 
هم  شهر  شورای  اعضای  از  نيز  استقامت 
بر  اجازه  داشت:  اظهار  الیحه  این  پيرامون 
اگر  و  ندارد  شورا  مصوبه  به  نياز  مشارکت 
اجرایی  آیين نامه  باید  باشد  قانونی  بخواهد 

شود. پيوست  آن 
وی علت رد تبصره سه شرکت آب و فاضالب 
از  بعضی  در  اداری  عدالت  دیوان  توسط 
شهرها را مورد بررسی قرار داد و افزود: دیوان 
علت  به  شهرها  از  بعضی  در  اداری  عدالت 
در  و  است  کرده  باطل  را  رأی  مردم  شکایت 
بعضی از موارد  رأی بر رد مال نيز داده است، 
شبکه  توسعه  نظر  از  قم  شهر  اینکه  به  توجه  با 
باید  است  توسعه نيافته  شهرهای  از  فاضالب 

شود. طی  مسير  این  درست  راه  از 
پایان  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
تأکيد کرد: باید برای اجرایی شدن این قانون 
در  مردم  رضایت  و  شود  طی  به درستی  مسير 
آب  انشعاب  توسعه  و  بهاء  آب  مورد هزینه حق 

شود. کسب  فاضالب  و 
محور  عدالت  نگاه  صابری:  حسین 
 3 تبصره  بررسی  در  قم  شهر  شورای 

فاضالب و  آب  شرکت 
الیحه  این  پيرامون  نيز  صابری  حسين 
اظهار داشت: اعداد و ارقام آب بهاء و فاضالب 
کميسيون  در  سه  تبصره  به  مربوط  بهاء 

است. داده شده  تغييراتی  برنامه وبودجه 
قرار  بررسی  مورد  را  تغييرات  جدول  وی 
جدول  این  در  که  مبالغی  افزود:  و  داد 
بوده   1402 و   1401 برای سال  مشخص شده 
بررسی  مورد  دوباره  بعد  سال های  برای  و 
حق  همچنين  گرفت،  خواهد  قرار  مجدد 
منطقه مجزا  در هر  نيز  فاضالب  و  آب  انشعاب 

شد. تعيين  آن  مبالغ  و  بررسی 
شورای  برنامه وبودجه  کميسيون  رئيس 
تبصره  حق  کرد:  تصریح  قم  شهر  اسالمی 
 1401 سال  برای  بهاء  فاضالب  و  آب بهاء  سه 
 3 نيز   1402 برای سال  و  ریال   3 برابر  عددی 
حق  همچنين  است،  تعيين شده  ریال  نيم  و 

انشعاب آب برای سال 1401 در مناطق 2 و 6 
مشخص شده  ریال  ميليون   15 بالغ بر  عددی 

. ست ا
سال  برای  آب  انشعاب  حق  داد:  ادامه  وی 
ميليون   20 نيز   7 و   1،3،5 مناطق  در   1401
ميليون   30 عدد   8 و   4 مناطق  برای  و  ریال 
سال  برای  همچنين  شد؛  مشخص  ریال 
1402 نيز برای مناطق 2و 6 عدد 20 ميليون 
ميليون   25 عدد   7 و   1،3،5 مناطق  ریال، 
ميليون   35 عدد   8 و   4 مناطق  برای  و  ریال 

شد. تعيين  ریال 
را  مناطق  فاضالب  انشعاب  حق  صابری 
و   2 مناطق  در  ترتيب  به    1401 سال  در  نيز 
 7 و   1،3،5 مناطق  ریال،  ميليون   25 عدد   6
عدد 30 ميليون ریال و مناطق 4 و 8 عدد 40 
 1402 سال  برای  گفت:  و  کرد  اعالم  ميليون 

ریال،  ميليون   30 عدد   6 و   2 مناطق  در  نيز 
و  ریال  ميليون   35 نيز   7 و   1،3،5 مناطق 
تعيين  ریال  ميليون   45 عدد   8 و   4 مناطق 

. شد
شورای  برنامه وبودجه  کميسيون  رئيس 
اسالمی شهر قم در ادامه جلسه به الیحه اخذ 
سازمان های   1400 سال  بودجه  تفریق  مجوز 
با  بودجه  تفریق  کرد:  بيان  و  اشاره  شهرداری 
بررسی  مورد  سازمان ها  مدیرعامل های  حضور 
تکليف  تعيين  سازمان   9 بودجه  و  گرفت  قرار 

. شد
بودجه  تفریغ  بررسی  از  همچنين  وی 

داد. خبر  نيز  شهر  اسالمی  شورای 
نایب رئيس شورای شهر: حق انشعاب آب و 
محور  عدالت  قم  مختلف  مناطق  در  فاضالب 

نيست
با  نيز  قم  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئيس 
آب  شرکت  سه  تبصره  پيشنهاد  الیحه  به  اشاره 
بهاء  فاضالب  بهاء،  آب  به  مربوط  فاضالب  و 
داشت:  اظهار   1401 سال  در  انشعاب  حق  و 
انشعاب  حق  پرداخت  برای  که  بندی  منطقه 
محور  عدالت  تعيين شده،  فاضالب  و  آب 

. نيست
مناطق  بررسی  با  مسگری  محمود 
منطقه  در  ما  افزود:  تفکيک شده  به صورت 
بخش  که  داریم  را  یزدانشهر  خيابان  چهار، 
سایر  با  نمی توانيم  و  بوده  برخورداری  کم 
انشعاب  حق  هزینه  چهار  منطقه  محدوده های 
به  شهر  تقسيم بندی  با  و  ببينيم  یکسان  را  آن 

هستم. مخالف  شکل  این 
در  قم  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئيس 
بازنگری  ارقام  و  اعداد  باید  کرد:  تأکيد  پایان 
شده و عدالت در ميزان پرداخت حق انشعاب 
مناطق  برخورداری  سطح  اساس  بر  فاضالب 

شود. تعيين  و  سنجيده 
کمتر  شهرهای  از  قم  نیازمند: 
است فاضالب  حوزه  در  توسعه یافته 

اظهار  جلسه  این  در  نيز  نيازمند  نرجس 
توسعه  خصوص  در  مردمی  مطالبات  داشت: 
نامه هایی  بارها  و  بوده  زیاد  فاضالب  انشعاب 

فرستاده اند. اسالمی  شورای  به  را 
حق  پرداخت  نوع  در  بندی  منطقه  وی 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  فاضالب  انشعاب 
تجدیدنظر  انشعاب  حق  عدد  در  باید  افزود: 
مناطق  از  بعضی  در  زیرا محالت محروم  شود، 
را  منطقه  تمام  نمی توانيم  که  دارد  وجود 

بگيریم. نظر  در  یکسان 
خانواده  امور  و  بانوان  کميته  رئيس 
شد:  یادآور  پایان  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
زیرا  است،  قطعی  طرح  این  از  مردم  استقبال 
شهرهای  جزء  فاضالب  توسعه  نظر  از  قم  شهر 
و  بوده  فاضالب  حوزه  در  توسعه یافته  کمتر 
را  زیادی  مشکالت  مختلف  مناطق  در  مردم 
با اجرای تبصره سه  این خصوص دارند که  در 

 ► شد.   خواهد  رفع  حدودی  تا 

در شصت و ششمین جلسه شورای شهر قم چه گذشت: 

بحث و بررسی سهم مالی مردم قم در توسعه فاضالب شهری 
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مدیرکل هواشناسی قم:
سامانه بارشی جدید از شنبه 

آینده وارد قم می شود

شنبه  روز  از  جدیدی  بارشی  سامانه  گفت:  قم  هواشناسی  مدیرکل 
خواهد  دراستان  خوبی  بارندگی  که  شده  استان  وارد  آینده  هفته 

داشت.
بر  داشت:  اظهار  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  سه شنبه  روز  حيدری  مهران 
با  امروز  هواشناسی،  پيش یابی  و  پيش بينی  نقشه های  تحليل  اساس 
نزدیک شدن سامانه بارشی به استان، تراکم ابرها بيشتر خواهد شد.
از مناطق به  خصوص در  وی ادامه داد: فردا ) چهارشنبه( در برخی 

می شود. پيش بينی  باران  پراکنده  بارش  استان  غربی  نيمه 
وی افزود: این سامانه بارشی به  تدریج از فردا از قم خارج می شود و 

از مقدار ابرها در آسمان کاسته خواهد شد.
قم  در  دما  بيشينه  گفت:  قم  شهر  کنونی  دمای  به  اشاره  با  حيدری 

است. سانتيگراد  درجه  سه  قم  در  دما  کمينه  و   13
وی بيان کرد: کهک و سلفچگان با بيشينه 9 درجه و کمينه هوای سه 

درجه سانتيگراد در حال حاضر سردترین مناطق استان قم می باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان قم:
فاز نخست احداث

 ورزشگاه ۴500 نفری پردیسان 
قم پایان یافت

احداث  کار  اکنون  هم  گفت:  قم  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این  سقف  و  یافته  پایان  قم  پردیسان  نفری   4500 ورزشگاه  سقف 
احداث  نخست  فاز  تا  است  شده  تکميل  احداث  دست  در  ورزشگاه 

یابد. پایان  ورزشگاه  این 
ابراهيم  قم،  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  توسعه  شرکت  با  که  توافقی  طبق  داشت:  اظهار  خانی  سانی 
ورزشگاه  سقف  احداث  بود  شده  انجام  کشور  ورزشی  اماکن  تجهيز 
ورزشگاه  بدنه  اتمام  برای  اکنون  و  شد  تمام  پردیسان  نفری   4500
است. شده  ورزشگاه  داخلی  فضای  وارد  پيمانکار  کفپوش  نصب  و 

کار  به  آغاز  اکنون   و  شده  شناسایی  نيز  دوم  پيمانکار  افزود:  وی 
سفر  محل  از  تومان  ميليارد   10 کار  از  مرحله  این  در  و  است  کرده 
تامين شد. ورزشگاه  تکميل  برای  استاندار  پيگيری  با  جمهور  رئيس 
قم  به  جمهور  رئيس  سفر  مصوب  تومان  ميليارد   60 داد:  ادامه  وی 
بر  بالغ  طرح  هزینه  کل  و  است  نفری   4500 ورزشگاه  تکميل  برای 

است. شده  برآورد  تومان  ميليارد   150
ورزشگاه  برای  جمهور  رئيس  سفر  مصوب  ميزان  از  افزود:  وی 

است. شده  تامين  تومان  ميليارد   40 حدود  تاکنون 
و  ورزشگاه  بدنه  پوشش  برای  دوم  پيمانکار  گفت:  خانی  سانی 
10 ميليارد تومانی که از محل  کفپوش مشغول است و اميد است با 
برود. باالتر  کار  است سرعت  داده شده  به طرح  رئيس جمهور  سفر 

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود: آن چه بر عهده این اداره 
دیوارکشی  اکنون  و  است  مجموعه  روبروی  پارکينگ  ایجاد  بود  کل 

افتتاح است. آماده  و  انجام شده  آن 
رضا)ع(  امام  نفری   4500 ورزشگاه  احداث  طرح  ایرنا،  گزارش  به 
به  نهم  دولت  استانی  سفر  دومين  طی  پردیسان،  شهرک  در  واقع 

شد. زده  آن  کلنگ   1388 سال  در  و  مصوب  قم  استان 
خود  به  را  قم  ورزشی  سالن  بزرگ ترین  لقب  زمان  آن  در  طرح  این 
اختصاص داد و قرار بود تا سال 1392 به مرحله بهره برداری برسد.
قم  به  استانی،  سفر  قالب  در   1400 سال  ماه  دی  رئيسی  الله  آیت 
نفری   4500 ورزشگاه  احداث  انجام طرح  به  مالی  کرد. کمک  سفر 

بود. سفر  این  مصوبات  جمله  از  قم 
غربی شهر  در جنوب  و  منطقه هشتم شهرداری  در  پردیسان  شهرک 
قم واقع  شده است، این منطقه در سال 1377 توسط وزارت مسکن 
مناطق  از  یکی  به   1390 سال  در  و  تاسيس  وقت  شهرسازی  و 

شد. تبدیل  قم  شهرداری 

خبـر

شورای  نظارت  و  حقوقی  کميسيون  رئيس       ◄
شرکت  سه  تبصره  پرداخت  گفت:  قم  شهر  اسالمی 
مشارکت  و  بوده  مشارکتی  و  اختياری  فاضالب  و  آب 
شرکت  با  آن  اجرای  نحوه  و  باشد  اجباری  نمی تواند 

است. فاضالب  و  آب 
جلسه  ششمين  و  شصت  در  محرری  محسن 
اشاره  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی 
فاضالب  و  آب  شرکت  سه  تبصره  پيشنهاد  الیحه  به 
در  انشعاب  حق  و  بهاء  فاضالب  بهاء،  آب  به  مربوط 
منظر  دو  از  الیحه  این  داشت:  اظهار   1401 سال 

است. گرفته  قرار  موردبررسی 
شورای  حقوقی  کميسيون  نگاه  نخستين  وی 
پایدار  درآمدهای  منظر  از  الیحه  این  به  را  قم  شهر 

نيستيم  عوارض  وضع  مقام  در  ما  افزود:  و  دانست 
به عنوان  و  می کنيم  تبصره  این  بر  تأکيد  تنها  ما  و 
را  الیحه  این  استان  گيران  تصميم  هيئت  از  عضوی 
نهایی  تصميم گيرنده  و  می دهيم  قرار  موردبررسی 
قانون  با  مغایرتی  و  بوده  نيرو  وزیر  و  هيئت وزیران 

ندارد. پایدار  درآمدهای 
شورای  نظارت  و  حقوقی  کميسيون  رئيس 
ابطال  رأی  اساس  بر  را  دوم  نگاه  قم،  شهر  اسالمی 
عمده  گفت:  و  کرد  عنوان  اداری  عدالت  دیوان 
کرده  رد  مختلف  شهرهای  در  دیوان  که  را  رأی هایی 
مشارکت  زیرا  است،  مشارکت  در  اجبار  خاطر  به 
اعداد  این  با  تنها  ما  و  باشد  اجباری  نمی تواند 
و  آب  شرکت  با  آن  اجرای  نحوه  و  می کنيم  موافقت 

است. فاضالب 
حق  و  بهاء  آب  پرداخت  به  مردم  تمایل  به  وی 
این  کرد:  بيان  و  اشاره  خودیاری  به صورت  انشعاب 
تبصره  این  اساس  بر  و  نبوده  قانونی  پرداخت  نوع 
به صورت  را  مردم  داوطلبانه  پرداخت  می خواهيم 
قانونی  بستر  فاضالب  و  آب  شرکت  و  درآوریم  قانون 

ندارد. سه  تبصره  جز  به 
نيز   99 سال  در  بررسی  این  سابقه  به  محرری 
شده  منطقی  ارقام  و  اعداد  گفت:  و  کرد  اشاره 
در  آن  رد  احتمال  و  ندارند  آن  با  مخالفتی  مردم  و 
وزیر  ابالغ  با  و  است  کم  بسيار  اداری  عدالت  دیوان 
قبال  در  مسئوليتی  شهر  اسالمی  شورای  نيرو، 

 ► داشت.     نخواهد  آن  اجرای 

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر:

●  پرداخت تبصره ۳ شرکت آب و فاضالب در قم اختیاری و مشارکتی است  ●

توسعه  سازمان  قم،  شهردار       ◄
شهرداری  محرک  موتور  را  عمران  و 
سال  در  سازمان  این  گفت:  و  دانست 
ميليارد   900 و  هزار   12 از  بيش   1400
رسانده  بهره برداری  به  پروژه  ریال 

. ست ا
نژاد  سقایيان  سيدمرتضی  دکتر   
رسمی  جلسه  ششمين  و  شصت  در 
به  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
شورای  برنامه وبودجه  کميسيون  تذکر 

قطار  سازمان  به  قم  شهر  اسالمی 
تذکری  داشت:  بيان  و  اشاره  شهری 
جذب  بابت  شهری  قطار  سازمان  که 
هيئت مدیره  مصوبه  داده شده  نيرو   10

دارد. سازمان 
وی در ادامه نسبت به تذکر کميسيون 
قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه 
توضيحاتی  عمران  و  توسعه  سازمان  به 
عمران  و  توسعه  سازمان  افزود:  و  داد 
 900 12 هزار و  از  1400 بيش  در سال 

بهره برداری  به  پروژه  ریال  ميليارد 
جزئی  اضافه کاری  اختصاص  و  رسانده 
دليل  نباید  سازمان ها  سایر  از  بيش 

شود. اختالف 
عمران  و  توسعه  سازمان  قم  شهردار 
و  دانست  شهرداری  محرک  موتور  را 
این  در  که  کاری  حجم  کرد:  کيد  تأ
بخش ها  سایر  با  می شود  انجام  سازمان 
این  از  بيش  باید  و  نيست  قابل مقایسه 

► شود.   دیده  آن  زحمات 

برنامه  و  کميسيون  رئيس   ◄
با  قم  شهر  اسالمی  شورای  بودجه 
برای  قم  شهرداری  اینکه  بر  تأکيد 
سال 1402 ظرفيت بودجه حداقل 
8000 ميليارد تومانی دارد، گفت: 
چشم انداز برنامه راهبری بر مبنای 
این  تغييراتی  با  باید  و  نيست  تورم 
برنامه های  برای  انعطاف پذیری 

آید. وجود  به  مصوب 
جلسه  در  صابری  حسين 
شورای  برنامه وبودجه  کميسيون 

به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی 
پایدار  درآمدهای  ایجاد  اهميت 
وقتی  متأسفانه  داشت:  اظهار 
این  کشور  شرایط  می بينيم 
از  باید  دارد،  را  تورمی  وضعيت 
و  پيشبرد  برای  تسهيالت  ظرفيت 
سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها 

ببریم. بهره 
به کارگيری  عدم  از  انتقاد  با  وی 
تسهيالت  ظرفيت  از  استفاده 
کرد:  تصریح  قم،  شهرداری  در 

برای  فرصتی  بانکی  تسهيالت 
توسعه است و باید شهرداری از این 
ببرد. را  استفاده  بهترین  ظرفيت 
برنامه وبودجه  کميسيون  رئيس 
شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: 
تسهيالت  این  از  می توان  وقتی 
شهر  در  ارزش افزوده  افزایش  برای 
ظرفيت  این  از  چرا  شود  استفاده 

نمی شود؟. استفاده 
اهميت  به  ادامه  در  وی 
درآمد  برای  عملياتی  برنامه ریزی 

افزایش  برای  گفت:   و  کرد  اشاره 
نياز  درآمدی  های  پيوست  و  درآمد 

داریم. سياست  تغيير  به 
اینکه  بر  تأکيد  با  صابری 
 1402 سال  برای  قم  شهرداری 
 8000 حداقل  بودجه  ظرفيت 
کرد:  اضافه  دارد،  تومانی  ميليارد 
چشم انداز برنامه راهبری بر مبنای 
این  تغييراتی  با  باید  و  نيست  تورم 
برنامه های  برای  انعطاف پذیری 

► آید.     وجود  به  مصوب 

محيط زیست  معاون        ◄
شهرداری  شهری  خدمات  و 
سازمان  اساسنامه  تصویب  قم 
سبز  فضای  و  منظر  سيما،  جدید 
ميليارد   2 بودجه  با  قم  شهرداری 
کار  ادامه  گفت:  و  داد  خبر  ریالی 
تأمين  برای  کشتارگاه ها  سازمان 
زمان  هر  و  بوده  شهرداری  منافع 
نيز  سازمان  شود  اخذ  زمين  سند 

می شود. منحل 
در  مقدم  اصفهانيان  مهدی 
و  رسمی  جلسه  ششمين  و  شصت 
با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی 
و  شهرداری ها  سازمان  نامه  اشاره 
دهداری های کشور با موضع ابالغ 
منظر  سيما،  سازمان  اساس نامه 

اظهار  قم  شهرداری  سبز  فضای  و 
سيما،  سازمان  اساس نامه  داشت: 
قم  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  
که به تصویب شورای اسالمی شهر 
در  رسيده،  انطباق  هيئت  و  قم 
چهار مورد باید دوباره مورد بررسی 

گيرد. قرار 
در  که  مواردی  از  یکی  وی 
را  شود  اصالح  باید  اساسنامه 
ميزان سرمایه سازمان عنوان کرد و 
افزود: یکی از مواردی که سازمان 
و دهداری های کشور  شهرداری ها 
داده،  تذکر  آن  اصالح  به  نسبت 
سرمایه  ميزان  باید  که  است  این 
مورد  مشخص  به صورت  سازمان 
قم  شهر  اسالمی  شورای  تصویب 

برسد که عدد 2 ميليارد ریال برای 
است. مشخص شده  آن 

خدمات  و  محيط زیست  معاون 
داد:   ادامه  قم  شهرداری  شهری 
 23 ماده  به  باید  نيز  تبصره ای 
سازمان  که  شود  اضافه  اساسنامه 
با  نمی تواند  سال  چهار  از  بيش 
داشته  قرارداد  ثابت  شرکت  یک 
اساس نامه  باید  همچنين  باشد، 
از طرف شورای اسالمی  نيز  قبلی 

شود. لغو  شهر 
انحالل  عدم  علل  سپس  وی 
صنعتی  کشتارگاه  سازمان 
بررسی  مورد  را  قم  شهرداری 
سازمان  این  گفت:  و  داد  قرار 
کارایی  زیرا  شود،  منحل  باید 

به  توجه  با  اما  ندارد  را  الزم 
کل  اداره  با  که  متعددی  جلسات 
اختالف  هنوز  برگزارشده  اوقاف 
شهرداری و اوقاف بر سر ملک این 

است. حل نشده  سازمان 
از  شد:  یادآور  مقدم  اصفهانی 
سال 48، قراردادی بين شهرداری 
خصوص  در  اوقاف  کل  اداره  و  قم 

کشتارگاه  سازمان  ساختمان 
و  بوده  برقرار  شهرداری  صنعتی 
تأکيدات  به  توجه  با  نيز  امسال 
برگزارشده  جلساتی  قم،  شهردار 
است  تنظيم  مرحله  در  قرارداد  که 
نيز  سازمان  قرارداد،  تأیيد  با  که 

می شود. منحل 
ادامه  کرد:  تأکيد  پایان  در  وی 
منافع  تأمين  برای  سازمان  کار 
سند  زمان  هر  و  بوده  شهرداری 
زمين اخذ شود سازمان نيز منحل 
با  مذاکرات  ادامه  برای  و  می شود 
پایان  تا  سازمان  کار  باید  اوقاف 
تا  می کرد  پيدا  ادامه   1401 سال 
مدارک  تکميل  برای  الزم  زمان  ما 

► باشيم.    داشته  خود 

◄      معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری 
سازمان  ساختمان  تکليف  تعيين  به محض  گفت:  قم 
منحل  سازمان  این  اوقاف،  با  صنعتی  کشتارگاه 

می شود.
ششمين  و  شصت  در  اسماعيلی  ابوالفضل  سيد 
قم،  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 

صنعتی  کشتارگاه  سازمان  انحالل  عدم  دالیل  به 
سازمان  زمين  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  شهرداری 

است. نشده  تکليف  تعيين  هنوز  و  بوده  وقف 
را  صنعتی  کشتارگاه  سازمان  ساختمان  وی 
موردتوجه قرار داد و افزود: این ساختمان هنوز تجهيز 
بوده و برای همين موضوع تا زمان تعيين تکليف باید 

تجهيز بماند و تبدیل به پشتوانه شهرداری شده است 
می شود. منحل  سازمان  اوقاف  با  توافق  به محض  و 

شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
برنامه وبودجه  کميسيون  تذکر  به  نسبت  ادامه  در  قم 
توسعه  سازمان  به  نسبت  قم  شهر  اسالمی  شورای 
به صورت  سازمان  نيروهای  تعداد  گفت:  عمران  و 

مختلف  پروژه های  در  و  می شود  مشخص  ميانگين 
اتفاق  این  شهرداری  اجازه  با  و  می کند  تغيير  نيروها 

. فتد ميا
و  حقوق  و  نيروها  تعداد  کرد:  تأکيد  پایان  در  وی 
مزایای نيروها مشخص بوده و پيش بينی هایی نيز برای 
تبدیل وضعيت نيروها در ابتدای سال شده است.   ►

◄       مدیرکل تشخيص و وصول درآمد 
شهرداری قم با بيان اینکه متأسفانه نقاط 
آن  قوت  نقاط  از  بيشتر  قانون  این  ضعف 
زیادی  ابهامات  قانون  این  گفت:  است، 

دارد.

کميسيون  جلسه  در  وحيدنيا  محمد 
قم،  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه 
پایدار  درآمدهای  قانون  ابالغ  به  اشاره  با 
با  قانون  این  داشت:  اظهار  شهرداری ها 
در  و  ابالغ  تيرماه  قوت  و  ضعف  تمامی 

هستيم. آن  اجرای  حال 
نقاط  متأسفانه  اینکه  بيان  با  وی 
قوت  نقاط  از  بيشتر  قانون  این  ضعف 
جدید  منابع  تأمين  کرد:  ابراز  است،  آن 
برای  بسياری  درآمدهای  کاهش  به  منجر 

دیگر  شهرداری  و  است  شده  شهرداری ها 
را  درآمدی  منابع  از  برخی  نمی تواند 

باشد. داشته 
درآمد  وصول  و  تشخيص  مدیرکل 
این  اینکه  بر  تأکيد  با  قم  شهرداری 

کرد:  اضافه  دارد،  زیادی  ابهامات  قانون 
به حق  عوارض های  از  قابل توجهی  بخش 
گرفته  نادیده  قانون  این  در  شهرداری ها 
ملی  سطح  در  اعتراض  به  نياز  که  است 

► دارد.  

شهردار قم خبر داد:

● بهره برداری بیش از 12 هزار میلیارد ریال پروژه سازمان توسعه و عمران در سال 1۴00   ●

● بودجه 8000 میلیارد تومانی شهرداری قم برای 1402   ●

معاون شهردار قم خبر داد:

● اختالف بین اوقاف و شهرداری بر سر زمین کشتارگاه صنعتی هنوز باقی است   ●

● سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری قم به زودی منحل می شود   ●

● قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری ها ابهام انگیز است   ●

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

اند. نموده  تایيد 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006848 شماره  -رأی   1
عباس  فرزند  نيری  زاده  حداد  فاطمه  خانم   1401114430001000566
ششدانگ  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  سهم   92 در 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   10586 شماره  پالک  120مترمربع 
اقرار  و   1401/03/25 مورخ   85791 شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک 
نامه اصالحی شماره 86445 مورخ 1401/08/02 دفترخانه 11 قم.) م الف 

 )15669
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006851 شماره  رأی   -2

 28 در  اکبر  فرزند  نيری  دهقان  محبوبه  خانم   1401114430001000568
سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 120مترمربع 
اداره یک  ثبت ملک  در قم بخش یک حوزه  واقع  10586 اصلی  پالک شماره 
اصالحی  نامه  اقرار  و   1401/03/25 مورخ   85791 شماره  رسمی  سند  قم 

 )15670 الف  م  قم.)   11 دفترخانه   1401/08/02 مورخ   86445 شماره 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001006770 شماره  رأی   -3
در  عباس  فرزند  ابراهيمی  بتول  خانم   1401114430001000273
 1 شماره  پالک  مترمربع   126/20 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
قم  اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی    11198 از  فرعی 
موجب  به  خریداری   65 صفحه   363 دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکيت  سند 
الف  م  قم.)   14 دفترخانه   1385/12/20 مورخ   68430 شماره  رسمی  سند 

 )15607

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائيکه  از  و  گرفته  قرار  تایيد  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکين مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسيد  تسليم  اسناد منطقه1 قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 
و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسليم  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  توضيح  به  الزم  نمایند 

صبح(  ستاره  و  گویه  بود.)  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:   1401/09/23
تاریخ انتشار دوم :  1401/10/10

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد      /         تلفن: 09184480402
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اخوان، عضو شورای شهر قم
تورم های فزاینده شهرداری ها را 
در اداره شهرها با مشکل روبرو 

کرده است

آسيب  غيرمترقبه  نوسانات  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اداره  شهرداری ها  برای  سال ها  این  و  شهرهاست  اداره  در  بزرگ 

است. شده  همراه  مشکالتی  با  را  شهرها 
اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کميسيون  جلسه  در  اخوان  مجيد 
در  داشت:  اظهار  کشور  در  فزاینده  تورم های  به  اشاره  با  قم،  شهر 
را  زیادی  بسيار  فشار  درصد   40 باالی  تورم های  گذشته،  سال های 

است. کرده  وارد  شهرها  بودجه  به 
برنامه ریزی مناسبی  اینکه متأسفانه در سال های گذشته  بيان  با  وی 
کرد:  ابراز  است،  نگرفته  صورت  شهرها  در  پایدار  درآمدزایی  برای 
برنامه ریزی،  با  باید  و  است  اقتصادی  بنگاه های  به مانند  شهرداری 

باشد. آماده  مختلف  شرایط  در  شهر  بهتر  مدیریت  برای 
شرایطی  در  وضعيت  کرد:  اضافه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
سال های  سياست های  و  روتين  اقدامات  با  نمی توان  دیگر  که  بوده 

کرد. کنترل  را  شهر  هزینه ای  و  درآمدی  وضعيت  گذشته، 
آینده  سال  در  اقتصادی  نوسانات  متأسفانه  اینکه  بر  تأکيد  با  وی 
غيرمترقبه  نوسانات  کرد:  تصریح  کرد،  پيش بينی  نمی توان  نيز  را 
شهرداری ها  برای  سال ها  این  و  شهرهاست  اداره  در  بزرگ  آسيب 

است. شده  همراه  مشکالتی  با  را  شهرها  اداره 

خبـر

مهندسين  اسالمی  جامعه  دبيرکل      ◄
ظرفيت  از  است  بهتر  اینکه  به  توصيه  با 
همچون  مؤثری  و  مطرح  شخصيت های 
علی الریجانی برای بهبود وضعيت استفاده 
شود در پاسخ به این سؤال که گفته می شود 
برای  را  خود  برنامه های  الریجانی  آقای 
گفت:  است،  کرده  آغاز  مجلس  انتخابات 
ممکن  می دانم.  بعيد  اما  ندارم،  خبر  من 
مانع  بهانه  این  با  بخواهند  برخی  است 
الریجانی  آقای  اما  شوند.  دیگران  فعاليت 
بهبود  به  کمک  برای  و  کرده  مصاحبه 

کند. کمک  که  است  آماده  وضعيت 
محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسالمی 
با  تسنيم  مهندسين در گفتگوبا خبرگزاری 
یا اصالح حکمرانی  اینکه، اصالحات  بيان 
تغيير  با  و  نيست  نظام  تغيير  معنای  به 
را  حکمرانی  نحوه  می توان  غلط  رفتارهای 
اصالح کرد، گفت: در بيانيه گام دوم، مقام 
مطرح  را  بحث  این  مفصل  رهبری  معظم 
کردند که ما یک سری شعارها داریم که الی 
االبد از آن ها دفاع می کنيم مثل مشارکت، 
معارف  مردم ساالری،  آزادی،  استقالل، 
اسالمی و ... این ها دائمی هست و، اما در 
همان بيانيه حضرت آقا فرمودند که در یک 
"واقعيت ها"  بين  کشورمان  از  بخش هایی 
یک  "ایده ال های مان"  و  "آرزوهایمان"  و 
فاصله افتاده است و این حرف دقيقی هم 

. هست
باهنر با انتقاد از سازوکار رسانه ای کشور 
موضوع  این  نمی دانم  متأسفانه  گفت: 
دیگر.  دالیل  یا  است  نابخردی  روی  از 
متأسفانه رسانه های خودمان یا رسانه ملی، 
واقعيت  رسمی  تریبون های  و  خبرگزاری ها 
جامعه را خيلی بدتر از آن چيزی که هست، 
نشان داده و می دهند. یعنی؛ سياه نمایی 
می کنند چه برخی خبرگزاری ها چه بعضی 

صداوسيما. حتی  وقت ها 
هیچ کس مسئولیت ادعای فساد ۹۲ 

هزار میلیارد تومانی را قبول نمی کند
وی با بيان اینکه "فساد"، "ناکارآمدی"، 
واژه  سه  مسئولين"  گوش  شدن  "سنگين 
که  است  داخلی  رسانه های  در  پرتکرار 

به  می شود،  بازگو  هست،  آنچه  از  بيشتر 
ميلياردی"  هزار   92 فساد   " عنوان  با  آنچه 
و  کرد  اشاره  مطرح شده  رسانه ها  در 
گفته  رسانه ها  در  فساد  درباره  آنچه  گفت: 
می شود، ده ها برابر واقعيت است. مثاًل در 
این  که  نشد  مشخص  اصاًل  فوالد،  موضوع 
با  آن  مسئوليت  و  گفته  کسی  چه  را  حرف 
را  مسئوليتش  هيچ کس  است  کسی  چه 
از  قابل توجهی  بخش  چون  نمی پذیرید. 
با  برابر  و  بوده  قانونی  به صورت  رقم،  این 
فسادی  اصاًل  و  شده  انجام  کشور  قانون 
آن  درباره  هيچ کس  نه  حال  است؛  نبوده 
از  را  رقم  این  که  مردمی  و  نداد  توضيح 
 80 بر  تقسيم  را  آن  شنيده اند،  رسانه ها 
مطالبه  را  حق خودشان  و  می کنند  ميليون 
پاسخگوی  هيچ کس  که  حالی  در  می کنند 

نيست. آمده  وجود  به  جو  این 
اینکه  بيان  با  مجلس  سابق  رئيس  نائب 
گرفته اند  رسانه ها  از  که  تاثيری  با  مردم 
دوره  یک  کشور  این  در  هرکس  می گویند 
بوده  جمعه  امام  یا  وزیر  مدیرکل،  نماینده، 
گفت:  بسته،  هميشه  برای  را  بارش  است 
در  مثاًل  و  نيست  درست  ادعا  این  واقعًا 
بعد  نمایندگان  درصد   5 حداکثر  مجلس، 
بهتری  اقتصادی  وضعيت  نمایندگی  از 
بعد  آن ها  درصد   20 از  بيش  شاید  و  دارند 
می شود.  بدتر  وضعيت شان  نمایندگی  از 
از  بخشی  می گویم  اطالع  حسب  را  این 
بعضًا  نمایندگی  دوره  از  بعد  نمایندگان 
و  نمی خواند  هم  با  دخل وخرجشان 
خب  ببيند.  را  این ها  نيست  هيچ کس 
به  نسبت  را  مردم  که  دليلی  مهم ترین 
رقابت های  همين  کرده  بدبين  مسئولين 

است. انتخاباتی  و  سياسی  ارزش  کم 
دزد  را  انتخاباتی  رقبای  همه  وقتی 
خطاب می کنند؛ مردم همه را دزد می دانند
وی گفت: متأسفانه بسياری از رسانه ها و 
حتی تریبون های رسمی، در ایام انتخابات 
می شوند،  ارزش  بی  رقابت های  وارد 
خيانت  و  دزدی  به  متهم  را  همدیگر  مدام 
می شود  باعث  حرف ها  همين  می کنند؛ 
هيچ کدام  صدای  مردم  از  برخی  امروز  که 

وقتی  نشنوند. خب،  را  از همين مسئولين 
می کنند  متهم  را  همدیگر  دولت ها  همه 
همه  کنند  قبول  را  اتهام ها  این  اگر  مردم 
هيچ وقت  رسانه ها  می شوند.  دزد  و  متهم 
 20 روستاهای  انقالب  اوایل  که  نگفته اند 
امروز  اما  نداشتند،  برق  هم  ما  نفری  هزار 
برق  خانوار   10 باالی  روستاهای  همه 

دارند.
نيز،  دولت ها  رفتار  درباره  گفت:  باهنر 
می کند؛  صدق  انتخاباتی  نمایی  سياه 
منصفانه  را  قبلی  دولتی های  دولت ها، 
ندادم،  رأی  روحانی  به  من  نمی کنند.  نقد 
به عنوان  شد،  تمام  ایشان  دولت  وقتی  اما 
دادیم  بيانيه  مهندسين  اسالمی  جامعه 
کردیم  تشکر  ایشان  دولت  خدمات  از  و 
بيان  هم  را  ایشان  دولت  ضعف  نقاط  و 
جدید  دولت  از  نيز  را  انتظاراتمان  و  کردیم 
تا  آقایان  دولتی  هر  در  متأسفانه  گفتيم. 
موجود  وضع  بانيان  فقط  اول،  دولت  آخر 
و  رسمی  تریبون های  می کنند؛  نقد  را 
هم،  مجلس  یا  دولت  حامی  رسانه های 
وعده هایی  و  می کند  را  غيرممکن ها  تبليغ 
می دهند که با کل بودجه کشور قابل اجرا 
نيست. مدام از پروژه های جدید می گویند 
برای  نياز  در حالی که نمی دانند رقم مورد 
چقدر  نيمه کاره  پروژه های  به  دادن  پایان 

دارد. نياز  بودجه  ميزان  چه  و  است 
وی، با بيان اینکه، رفتار برخی مسئولين 
و اختالف های سياسی شکاف بين مردم و 
گفت:  است،  کرده  گسترده تر  را  مسئولين 
اجرای  توانایی  که  بدهيم  وعده هایی  نباید 
آن را نداریم. نه توان مالی و نه توان اجرای 
آن را. این کار جز نااميد کردن مردم و متهم 
دیگری  نتيجه  ناکارامدی  به  نظام  شدن 

داشت. نخواهد 
عنوان  به  معترض  مردم  صدای 

شود پاک  نباید  مسئله 
باهنر خاطرنشان کرد: اغتشاشات اخير 
تمام خواهد  زود  یا  دیر  که  است  مسئله ای 
آشوب ها  چون  شود،  تصور  نباید  اما  شد، 
اشکاالت  و  سؤاالت  پس  است  تمام شده 
شده  رفع  هم  نظام  و  حاکميت  به  مردم 

کنونی،  وضعيت  از  خروج  برای  من  است. 
شمخانی  آقای  به  که  دارم  پيشنهاد  سه 

گفت. خواهم 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
باره جزئيات جلسه فعاالن سياسی با آقای 
شمخانی گفت: اهميت این جلسات بسيار 
این  به  که  دیگرانی  و  من  چون  باالست، 
جلسه دعوت می شویم اصاًل فکر نمی کنيم 
برگزار  را  جلسه  این  خودسرانه  ایشان،  که 
که  می دهيم  قوی  احتمال  ما  است؛  کرده 
تنظيم شده  حاکميت  سوی  از  جلسه،  این 
برگزار  جلسه ای  چنين  وقتی  و  است 
می شود، یعنی قرار است اصالحاتی انجام 

شود.
درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
از  خروج  او  آنچه  برای  پيشنهادهایش 
یکی  افزود:  خوانده،  کنونی  وضعيت 
و  قضائيه  قوه  رئيس  که  همان طور 
رئيس جمهور قول داده اند و هم مجلسی ها 
در  اعتراضات  برای  تریبونی  باید  گفتند 
سختی  کار  این  البته  شود.  گرفته  نظر 
اطالعاتی  امنيتی،  مالحظات  و  است 
گرفتن  نظر  در  برای  ما  دارد.  فرهنگی  و 
چهل  مردمی،  اعتراض  برای  چارچوب 
ان.  سندیکاها،  از  باید  داریم؛  تأخير  سال 
اجرای  برای  گروها  و  احزاب  اوها،  جی. 
تدبير  آن  برای  و  بگيریم  کمک  مهم،  این 
کنيم. بدانيم که پایان اعتراضات به معنای 
راضی شدن مردم نيست و نمی توان به این 
بهانه، صورت مسئله را پاک کرد. امروز این 
بهانه  دیگری  موضوع  و  فرد  فردا  بود  بهانه 
می شود باید موضوع و مسئله را حل کنيم.
احزاب  تشکيل  با  دولت  و  مجلس 
می شود کارآمد  شناسنامه دار  قدرتمند 
بيشتر  کارآمدی  برای  داشت:  بيان  وی 
مجلس و دولت باید به سمت تشکيل چند 
در  که  برویم  شناسنامه دار  قدرتمند  حزب 
کارآمدی  برای  اساسی  قانون  چارچوب 

کنند. فعاليت  دولت  و  مجلس 
سياسی  فعاالن  جلسات  ادامه  از  باهنر 
با دبير شورای عالی امنيت ملی با موضوع 
بررسی اعتراضات اخير خبر داد و گفت که 

ادامه خواهد  نيز  این جلسات هفته جاری 
داشت و به نظر می رسد همچنان ادامه دار 
باشد. در جلسه اخير، حدود 37-38 نفر از 
همه گروه های سياسی دعوت شده بودند.

آقای رئیسی، با احمدی نژاد و روحانی 
دیدار کند و از آن ها مشورت بگیرد

من  گفت:  مجلس  سابق  رئيس  نائب 
در  جلسات  این  که  است  این  پيشنهادم 
دبيرخانه  شود؛  انجام  نيز  باالتر  سطوح 
برگزار  را  سابق  جمهور  روسای  جلسه 
را  احمدی نژاد  و  روحانی  آقایان  کند؛ 
کند  گفتگو  رئيسی  آقای  با  تا  کنند  دعوت 
که  است  این  پيشنهادم  بگذارد؛  جلسه  و 
جمهور  رؤسای  جلسه  برای  رئيسی،  آقای 
که  کند  خواهش  رهبری  معظم  مقام  از 
به عنوان رئيس جمهور اسبق، لطف کنند و 
بپذیرند که این جلسه رؤسای جمهور سابق 
برگزار  ایشان  حضور  با  و  ایشان  محضر  در 
بوده  دست شان  کشور  آقایان  این  شود. 
از تجربه های این ها  نباید  است، خب، چرا 
نيز این  به آقای روحانی  استفاده کرد. من 
که  گفتم  ایشان  به  بودم  داده  را  پيشنهاد 
رئيس جمهورها  همه  احمدی نژاد  آقای  جز 
جلسات  برای  را  شما  دعوت  حاضرند 
رئيسی  آقای  به  هم  اآلن  بپذیرند.  مشترک 
آقای  حتی  جمهور  روسای  همه  می گویم 
قبول  را  ایشان  دعوت  هم  احمدی نژاد 
مثل  رئيسی،  آقای  وزرای  برخی  می کند. 
وزیر خارجه و وزیر آموزش و پرورش این کار 

داده اند. انجام  را  خوب 
از  است  بهتر  اینکه  به  توصيه  با  باهنر 
مؤثری  و  مطرح  شخصيت های  ظرفيت 
همچون علی الریجانی برای بهبود وضعيت 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  شود  استفاده 
برنامه های  الریجانی  آقای  می شود  گفته 
کرده  آغاز  مجلس  انتخابات  برای  را  خود 
بعيد  اما  ندارم،  خبر  من  گفت:  است، 
با  بخواهند  برخی  است  ممکن  می دانم. 
اما  شوند.  دیگران  فعاليت  مانع  بهانه  این 
آقای الریجانی مصاحبه کرده و برای کمک 
کمک  که  است  آماده  وضعيت  بهبود  به 

► کند. 

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین: دکتر الریجانی یک ظرفیت برای کشور است

●  به بهانه انتخابات می خواهند مانع کمک الریجانی برای بهبود وضعیت شوند    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

احکام  اجرای   3 قم که در شعبه  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   10 از شعبه  اجرایيه صادره  به موجب 
آقای  عليه  فراهانی  جوقی  سقر  شهربانو  خانم  لها  گردیده  ثبت  3/1400ج/889  شماره  به  قم  مدنی 
محکوم  عليه  محکوم  پور  متين  همگی  محبوبه   ، مهدیه   ، معصومه  ها  خانم  و  عباس  و  علی   ، محمدرضا 
در حق صندوق  مربوطه  نيم عشر  و  له  در حق محکوم  آزادی  بهار  قطعه سکه   50 تعداد  پرداخت  به  است 
دولت محکوم لها در قبال طلب خود ملک با پالک ثبتی 12245 فرعی از 163+1 باقيمانده اصلی بخش 
5 ثبت قم معرفی کرده که کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی کرده است. مسکونی ، پس از مطالعه پرونده ، 
7 ، کوچه  با حضور خواهان از محل ملک ، واقع در پردیسان ، بلوار بهشت ، خيابان ملت ، کوچه شماره 
استماع  از  پس  و  آمد  عمل  به  محلی  معاینه  و  بازدید   ، کسری  ساختمان  کوچه  انتهای   ، چپ  سمت  اول 
اظهارات عنوان شده و رویت مدارک ارائه شده ، گزارش تکميلی به شرح ذیل تقدیم می گردد. مشخصات 
ثبتی : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 227 تفکيکی شماره 17549 فرعی مفروز و مجزی شده از 
واقع در سمت جنوب غربی  65 مترمربع  به مساحت   ، باقيمانده اصلی   1+163 از  12245 فرعی  شماره 
دیواریست  ، شماال  اربعه  با حدود  و سایر مشترکات  و مشاعات  از عرصه  با قدرالسهم   8B بلوک  طبقه دوم 
اول   ، قسمت  دو  در  شرقا   ، فرعی   17550 شماره   228 قطعه  آپارتمان  به  متر   7/35 طول  به  مشترک 
دیواریست مشترک به طول 10 سانتی متربه آپارتمان قطعه 228 شماره 17550 فرعی ، دوم درب و دیوار 
راه  به  متر  45 سانتی  به طول  دیواریست  اول   ، دو قسمت  در  ، جنوبا  پله  راه  به  متر   8/75 به طول  است 

پله ، دوم دیوار و پنجره است به طول 6/90 متر به محوطه و فضای باز مشاعی ، غربا در دو قسمت ، اول 
به طول  دیواریست مشترک  دوم   ، باز مشاعی  و فضای  به محوطه  متر   8/60 به طول  است  پنجره  و  دیوار 
25 سانتی متر به آپارتمان قطعه 228 شماره 17550 فرعی ، سقف با کف طبقه سه اشتراکی است و کف 
با سقف طبقه یک اشتراکی است. مجتمع کسری دارای 12 واحد آپارتمان )سه طبقه بر روی پيلوت و هر 
دستگاه  یک  و  آجر(  آن  از  باالتر  و  سنگ  متر   1/2 ارتفاع  )تا  آجر  و  سنگ  ترکيبی  نمای  با  واحد(   4 طبقه 
5 واقع در طبقه دوم( دارای سالن پذیرایی و یک اتاق  آپارتمان مورد بازدید )واحد شماره  آسانسور است. 
و  کاری  کاشی  بدنه  و  سراميک  کف  با  اپن  آشپزخانه   ، کاری  گچ  سقف  و  بدنه  و  سراميک  کف  با  خواب 
سرمایش  سيستم  است.  تراس  و  کاری  کاشی  بدنه  و  سراميک  کف  با  بهداشتی  سرویس  و  فلزی  کابينت 
بر  بنا  و  است  مشترک  آب  و  اختصاصی  برق  و  گاز  انشعابات  است.  رادیاتور  و  پکيج  گرمایش  و  آبی  کولر 
آپارتمان   ، بازدید  پارکينگ است. در زمان  و یک واحد  انباری  آپارتمان دارای یک واحد  اظهارات خواهان 
بود.  فراهانی  و محل سکونت خانم شهربانو سقر جوبی  اختيار  پارکينگ مربوطه در  و  انباری  و  الذکر  فوق 
در  و  ملک  بازار  شرایط   ، کيفيت   ، کميت   ، موقعيت   ، ابعاد   ، موجود  وضع  توجه  با   : کارشناسی  نظریه 
انتقال  و  نقل  در  قانونی  منع  عدم  و  شفاهی  های  نظر  اظهار  و  ابرازی  مستندات  اعتبار  و  صحت  صورت 
جهات  و  جميع  لحاظ  و  احتمالی  دیون  گرفتن  نظر  در  بدون  و  معارض  نداشتن  و  نظر  مورد  پالک  رسمی 
مقطوع  صورت  به  انشعابات  و  مشاعات   ، پارکينگ  انباری،  انضمام  به  الذکر  فوق  آپارتمان  ارزش   ، موثر 

حسب  گردد.  می  اعالم  و  برآورد  ریال  ميليون  پانصد  و  ميليارد  هفت   7/500/000/000 مبلغ  کل  در   ،
اتحادیه  از  سکه  نرخ  استعالم  از  پس  ملک  از  مشاعی  مقدار  مدنی  احکام  اجرای  قانون   135 و   51 مواد 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  رسيد  خواهد  فروش  به  و  محاسبه  مزایده  روز  در  جواهر  و  طال  صنف 
1401/10/17 ساعت 11/30 الی 11/45 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه 
های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی 
که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از 
شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی 
باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسليم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید 
یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس 
روزنامه های محلی  از  نوبت در یکی  این اگهی یک  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  از کسر هزینه مزایده 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج 
–  رضا زارعی دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم 

اجرای   1 شعبه  در  که  تهران  بهشتی  شهيد  مجتمع  احکام  اجرای   17 شعبه  از  صادره  نيابت  موجب  به 
مرتضی  عليه  اطاقسرا  پور  محمد  شيرزاد  له  گردیده  ثبت  1/1401ج/685  شماره  به  قم  مدنی  احکام 
مبلغ  و  له  محکوم  درحق  5/810/313/817ریال  پرداخت  به  است  محکوم  عليه  محکوم  مقدم  حسينيان 
288/559/366ریال نيم عشر در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم عليه پالک ثبتی 
است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقيف  قم   1 بخش  اصلی   11011 از  فرعی   546
ضمنا حسب مواد 51 و 135 مقدار 108/3676 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعيان پالک 
فوق )بابت محکوم به( و مقدار 5/382 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعيان پالک فوق )بابت 
شماره  و   0100685 پرونده  بایگانی  شماره  نامه  به  بازگشت  احتراما  رسيد.  خواهد  فروش  به  االجرا(  حق 
به   1401/7/21 مورخ   140102100007403722 ابالغيه  شماره  و   9809980227700328 پرونده 
آدرس  به  قم  اصلی بخش یک   11011 از  فرعی   546 ثبتی  ارزیابی پالک  بود جهت  ارجاع شده  اینجانب 
2 واحد  46 طبقه  2 پالک  آپارتمان شاهين   10 قائم مفتح شمالی نبش کوی  30 متری  45 متری صدوق 
از  پس  که  شد  مراجعه  محل  به  کالنتری  محترم  مامور  و  خواهان  معيت  در  دوم  بار  برای  بازدید  از  پس   4

ملک  ثبتی  مشخصات  دارم.  می  اعالم  ذیل  شرح  به  را  خود  کارشناسی  نظریه  آمده  عمل  به  های  بررسی 
به  انتهایی  واحد  دوم  طبقه  در  واقع  مترمربع   64/34 مساحت  به  آپارتمان  واحد  یک  نظر  مورد  ملک   :
الکترونيک  بازداشتی  شماره  به  قم  یک  منطقه  امالک  دفتر  در   96 صفحه  در   134973 سند  ثبت  شماره 
1398002000327640 مورخ 98/6/7 به نام اقای مرتضی حسينيان مقدم در سند ششدانگ عرصه و 
اعيان به شماره اصل چاپی 037793 سری د 139 طبق نامه شماره 139885630001006919 از اداره 
ملک   : شهرسازی  مشخصات  است.  گردیده  ارجاع  مدنی  یک  شعبه  اجرای  به  کشور  اسناد  ثبت  سازمان 
 12/5 مساحت  به  تفکيکی   34 قطعه  زیرزمين  در  پارکينگ  واحد  یک  دارای  آپارتمان  واحد  یک  نظر  مورد 
آشپزخانه  خواب  اتاق  یک  مترمربع   1/82 مساحت  به  تفکيکی   21 قطعه  و  انباری  واحد  یک  و  مترمربع 
انجام  ارزیابی  باشد.  می  گازی  کولر  یک  دارای  و  خواب  اتاق  داخل  حمام  سرویس  گالس  های  کابينت 
گرفته : به نظر اینجانب با توجه به ابعاد موقعيت و مساحت و سایر عوامل موثر ارزش هر مترمربع از پالک 
12/868/000/000ریال  مبلغ  مترمربع   64/34 مساحت  برای  و  200/000/000ریال  مبلغ  فوق  ثبتی 
پالک  عرصه  به  مربوط  احتمالی  دیون  احتساب  فاقد  فوق  گرفته  انجام  ارزیابی  گردد.  می  اعالم  و  ارزیابی 

فوق می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ 1401/10/5 ساعت 12 الی 12/15 صبح به آدرس  
قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پيشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
تسليم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی  در 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – ساعدی نیا

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
ثبت  3/1400ج/889  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   3 شعبه  در  که  قم 
علی   ، رضا  محمد  آقای  عليه  فراهانی  جوقی  سقر  شهربانو  خانم  لها  گردیده 
عليه  محکوم  پور  متين  همگی  محبوبه   ، مهدیه   ، معصومه  ها  خانم  و  عباس  و 
لها  آزادی در حق محکوم  بهار  50 قطعه سکه  به پرداخت تعداد  محکوم است 
دستگاه  یک  خود  طلب  قبال  در  له  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  عشر  نيم  و 
است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  کرده  معرفی  پراید  اتومبيل 
شماره  به  پراید  سواری  دستگاه  یک  به  مربوط  قيمت  تعيين  و  ارزیابی  نظریه 
کارشناسی  نظریه  سينا  پارکينگ  در  بازدید  از  پس  16-652ج51  انتظامی 
وسيله  اسناد  مشخصات  گردد:  می  اعالم  و  نظریه  حضور  به  ذیل  شرح  به 
 – سيلندر   4  – چرخ   4  – محور   2  – نفر   4 ظرفيت   – پراید  سواری  نوع:   : نقليه 
شاسی  شماره   00680103  : موتور  شماره   1383  : مدل   – بنزین   : سوخت 

ریالی  قيمت  تعيين  و  بازدید  زمان  در  وسيله  وضعيت   1412283222695S
آثار  دارای  ها  شاسی  سر   ، وسيله  اطراف  گرفته  صورت  بازدید  به  توجه  با   :
راست  سمت  که  نحوی  به  رسيد  نظر  به  نقاشی  و  صافکاری   ، تعمير  و  برخورد 
باطری  نداشتن  علت  به   ، است  شده  کاری  رنگ  دستی  ی  مو  قلم  با  وسيله 
بندی  زیر  و  بندی  و جلو  بررسی وضعيت فنی  و  بررسی کيلومتر کارکرد  امکان 
قيمت  بازار  فعلی  وضعيت  به  توجه  و  فوق  موارد  به  نظر  با  لذا  نگردید.  ميسر 
نظر  ومان  ميليون  پنج  و  سی  معادل  35/000/000ریال  حدودا  وسيله 
 1401/10/17 تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  شد.  داده  تشخيص 
ساعت 11 الی 11/15 صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 

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

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر  اطالعات 
زارعی – رضا  قم  احکام دادگستری شهرستان  اجرای  دادورز 

 6 شعبه  در  که  قم  خانواده  دادگاه   4 شعبه  از  صادره  اجرایيه  موجب  به 
له  گردیده  ثبت  6/1401ج/220  شماره  به  قم  خانواده  احکام  اجرای 
محکوم  عليه  محکوم   ، جعفری  سعيد  عليه  مهماندوستی  اسماعيلی  زینب 
در  دولتی  عشر  نيم  و  له  محکوم  حق  در  ریال   244/23 پرداخت  به  است 
همراه  خط  عليه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم   ، دولت  صندوق  حق 
و  نموده  توقيف  67/000/000ریال  مبلغ  به   09120518838 شماره  به 
الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح   10/15 الی   10 ساعت   1401/10/20 تاریخ  در 

احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که 
تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به 
و  ع  شرو کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قيمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 
)شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پيشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به 
های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پيشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
ضمنا  باشند(  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی 

این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز 
به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسليم  اجرا  قسمت 
نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد 
اگهی  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده  از کسر هزینه  سپرده پس 
اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک 

نمائيد. مراجعه  واحد   به  بيشتر 
صفری  – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 

و  مردم  بین  ارتباطی  پل  ها  و رسانه  مطبوعات  که  آنجایی  از 
همین  پایه  بر  گویه  روزنامه  شوند،  می  محسوب  مسئوالن 
رسالت، در نظر دارد ستون } تریبون شهروندان { خویش را 
مشکالت،  بتوانند  مردم  آن  اساس  بر  تا  نماید.  فعال  مجددا 
استان  ارشد  مقامات  با  را  خویش  انتقادات  و  پیشنهادات 
مسئووالن   با  شهری  و  فرهنگی  اجتماعی،  حوزه های  در 
پایه  بر  می توانند  هم  مسئوول  مقامات  بگذارند.  میان  در 
مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و در اختیار گویه 
تا در همین ستون چاپ و به اطالع مردم برسد.  قرار دهند 
این منظور  برای  را  ایتا  رو روزنامه گویه شبکه مجازی  این  از 
برگزیده است. مسئول این بخش در روزنامه گویه هر مطلبی 
که مستدل، مستند و همراه با مدارک و آدرس صحیح باشد را 
منتشر خواهد کرد و پاسخی که مسئووالن  در اختیار روزنامه 
گویه قرارمی دهند نیز در همین ستون منعکس خواهد شد. 
امید است این ستون مورد استقبال مردم و مسئووالن قرار 
گیرد تا با این تعامل، اندکی از مشکالت و آالم احتمالی مردم 
باشد.      می  زیر  قرار  به  ایتا  در  نظر  مورد  شماره  یابد.  کاهش 
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اطالعیــــه روزنامه گویه
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معاون سازمان صمت استان قم خبر داد:
تصویب پرداخت 9۴۴ میلیارد 
ریال تسهیالت به واحدهای 

تولیدی قم

ميليارد   944 پرداخت  تصویب  از  قم  استان  صمت  سازمان  معاون 
ریال تسهيالت به واحدهای توليدی در بخش صنعت و کشاورزی قم 

داد. خبر 
پيش  شاملی  عبدالرضا  قم،  صمت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
موانع  رفع  و  تسهيل  ستاد  جلسه  برگزاری  از  پس  سه شنبه  ظهر  از 
توليد استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 
فرآیند پرداخت تسهيالت به بخش کشاورزی و صنعت قم روند خوبی 
گردش  در  و  ثابت  سرمایه  از  بخشی  تأمين  به  توجه  با  امر  این  و  دارد 

می کند. کمک  نيز  استان  اشتغال  امر  به  توليدی،  واحدهای 
معاون سازمان صمت استان قم افزود: بر اساس مصوبه ستاد تسهيل 
ميليارد   774 به مبلغ  7 مورد تسهيالت  استان قم  توليد  موانع  رفع  و 
ریال به این واحدهای توليدی پرداخت خواهد شد که این امر موجب 

تثبيت اشتغال 200 نفر خواهد شد.
شد  مقرر  داشت:  بيان  جلسه  این  مصوبه  دیگر  به  اشاره  با  شاملی 
در  سرمایه  تأمين  قالب  در  توليد  رونق  تسهيالت  مورد   11 تعداد 
کشاورزی  بخش  در  متقاضيان  به  ریال  ميليارد   170 مبلغ  به  گردش 

شود. داده  قم  استان 
توليدی  واحدهای  راه  سر  بر  موجود  موانع  و  مشکالت  بررسی  از  وی 
و  کرد  اشاره  اجتماعی  تأمين  بيمه  و  بانکی  مالياتی،  زمينه های  در 
و  کنندگان  توليد  صنعتگران،  مشکالت  از  مورد   12 داشت:  بيان 
تصميماتی  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  جلسه  در  قم  استان  کشاورزان 

شد. اتخاذ  آنان  از  برخی  رفع  برای 

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:
۳72 هزار کیلوگرم عسل امسال 

در قم تولید شد

با  گفت:  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  توليدات  بهبود  معاون 
سال جاری،  در  استان  زنبورستان های  آمارگيری  روند  یافتن  پایان 
توليد  قم  در  عسل  کيلوگرم   822 و  هزار   372 امسال  شد  مشخص 

شده است.
ایرنا،   خبرنگار  با  گفت وگو  در  سه شنبه  روز  اردستانی  دیان  منصور 
بيان کرد: با توجه به تداوم خشکسالی ها، پدیده گرد و غبار و هجوم 
)افزایش  توليد  هزینه های  افزایش  و  اخير  سال های  در  پروانه ها 
را  خود  فعاليت  استان  زنبورداران  از  معدودی  تعداد  شکر(  قيمت 
توليد عسل  ميزان  کندو،  تعداد  با وجود کاهش  اما  محدود کرده اند، 

یافته است. افزایش  جانبی  محصوالت  و  کندو  هر  ازای  به 
وی افزود: بر اساس این آمار،  امسال در قم 39 هزار و 534 کندو در 
توليد  بر  عالوه  استان  زنبورداران  و  بوده است  فعال  زنبورستان   357
از  که  کنند  توليد  را  ارزشی  با  جانبی  محصوالت  توانسته اند  عسل 
جمله آن می توان به توليد 25 گرم زهر، 470 هزار و 608 گرم ژله و 

کرد. اشاره  موم  کيلوگرم   112 و  هزار   10 نيز 
در  زهر  همچون  جانبی  محصوالت  توليد  داد:   ادامه  وی 
بخش  این  بهره برداران  درآمد  افزایش  موجب  استان  زنبورستان های 
به  بخشی  تنوع  از  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  دليل  همين  به  است 
می کند. حمایت  استان  در  عسل  زنبور  با  مرتبط  توليدی  محصوالت 

مایع  یک  دارد،  توجهی  قابل  اقتصادی  ارزش  که  عسل  زنبور  زهر 
اسيدی و بی رنگ است که پس از استحصال به روش های صحيح می 
بهبود  برای  آن  درد  دهندگی  تسکين  و  التهابی  ضد  خواص  از  توان 

کرد. استفاده  بيماران  درمان  فرآیند 
توسعه  برای  قم  کشاورزی  جهاد  سازمان  برنامه های  است  گفتنی 
شرکت  مشارکت  با  استان  مختلف  مناطق  در  زنبورداری  صنعت 
خصوصی  بخش  ظرفيت های  از  استفاده  و  قم  زنبورداران  تعاونی 

می شود. دنبال 
در  کشاورزی  محصوالت  توليد  زمينه  در  بهره بردار  هزار   14 از  بيش 
کشاورزی  بخش  توليد  متوسط  ميزان  همچنين  هستند،  فعال  قم 
این استان در سال 850 هزار تن در زمينٔه محصوالت زراعی،  باغی،  

است. گلخانه ای  و  شيالت  دامی، 
تشکيل  استان  روستایيان  را  قم  کشاورزی  بخش  بهره برداران  بيشتر 
اشتغال  درصد   50 حدود  به تنهایی  کشاورزی  به نحوی که  می دهند 
روستایيان در بخش های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

خبـر

علميه  حوزه  خارج  درس  استاد      ◄
مصنوعی  و  انسانی  هوش  گفت:  قم 
و  دارند  امتيازهایی  و  خاصيت ها  هرکدام 
در فرآیند اجتهاد نمی توان تمام فرآیند را 

کرد. واگذار  مصنوعی  هوش  به  تنها 
درس  استاد  مبلغی،  احمد  الله  آیت 
کارشناس  و  قم  علميه  حوزه  خارج 
هوش  »کاربرد  نشست  در  مجازی  فضای 
سلسله  از  اجتهاد«  فرآیند  در  مصنوعی 
و  »دین  پژوهشی  علمی  نشست های 
به  که  مجازی«  فضای  اسالمی  حکمرانی 
ارتباطات  و  اسالمی  مطالعات  دفتر  همت 
به  مجازی  فضای  ملی  مرکز  حوزوی 
گفت:  شد،  برگزار  پژوهش  هفته  مناسبت 
ذیل  مدام  باید  مصنوعی  هوش  مدیریت 
انسانی  هوش  باشد،  انسانی  هوش 
اصاًل  که  کند  پيدا  ورود  مواردی  در  باید 
این  و  نيست  مصنوعی  هوش  برای  جایی 
مختص  انسانی  هوش  اجتهادی  فعاليت 
رخ  تکرار  پر  باید  و  نيست  موضع  دو  یکی 
به  باید  را  مصنوعی  هوش  پرونده  و  دهد 

بدهيد. انسان  دست 
این بحث فرض وفق  افزود: مختار  وی 
هوش  امکانات  و  اجتهاد  دقيق  تحليل 

است. اجتهاد  برای  مصنوعی 
نوع  دو  را  اجتهاد  مبلغی  الله  آیت 
اجتهاد  نوع  یک  داد:  توضيح  و  دانست 
و  جریان  و  امتداد  دارای  باز  پژوهشی 
و  است  اجتهادی  پژوهش  نيز  دیگری 
کار  به  می تواند  اینجا  در  مصنوعی  هوش 
توسعه  فقه  برای  را  الیه ای  تا  شود  گرفته 
مصنوعی  هوش  به کارگيری  اما  دهد؛ 
زیاد  بسيار  پژوهشی  اجتهاد  نوع  این  در 

می گيرد. صورت 
فرآیند  در  مصنوعی  هوش  کاربرد 

د جتها ا
داد:  ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
گذاری  قانون  یا  فتوا  به  منتهی  اجتهاد 
است که غير از اجتهاد پژوهشی در جهت 
را  اول  اجتهاد  چون  و  است  علم  توسعه 

قانون  یا  فتوا  به  معطوف  اجتهاد  نداریم، 
ما  آیا  که  نمی شود  پشتيبانی  گذاری 
مصنوعی  هوش  به  پرونده ای  می توانيم 

بدهد؟ خروجی  را  فتوا  تا  بدهيم 
ویژگی های  توضيح  در  مبلغی  الله  آیت 
مصنوعی  هوش  در  که  انسانی  هوش 
فرض  کرد:  خاطرنشان  نمی شوند  یافت 
اعطای کل فرآیند اجتهاد به دست هوش 

این  و  است  پذیرش  غيرقابل  مصنوعی 
باید  شما  که  می شوند  باعث  خصائص 

بگيرید. درنظر  را  انسانی  هوش  حتمًا 
تمثيلی  نقش  اول،  کرد:  عنوان  وی 
اجتهاد  در  فعاليت هایی  و  فرآیند ها  یعنی 
می بایست  انسان  که  است  مطرح 
تا بتواند آن ها  جانشين عقال و عرف شود 
اجتهاد  در  و  استفاده  در محل خودش  را 
اجتهاد  حرکت  دليل  به  این  و  دهد  قرار 
شما  و  است  عقالیی  اعتبارات  روی  بر 

بگيرید. اجتهاد  از  را  آن  نمی توانيد 
فرآیند  در  مصنوعی  هوش  کاربرد 

د جتها ا
در  قم  علميه  حوزه  عالی  سطح  استاد 
فایده  به  اشاره  با  تمثيلی  نقش  توضيح 
یادآور  عرف  طریق  از  ذهن  در  انسباق 
یا  عرفی  انسباق  کردن  پيدا  برای  شد: 
شما  بایست  می  عقالیی  ارتکازشناسی 
به  مربوط  قطعات  کنيد،  سازی  محيط 
دهيد  قرار  هم  کنار  را  حکمی  یا  روایات 

بدست  ارتکازی  چه  ببينيد  سپس  و 
. ید می آ

امری  سازی  محيط  افزود:  وی 
می خواهيد  وقتی  اما  است؛  نوسانی 
ارتباط  امکان دارد  را فراهم کنيد،  محيط 
موضوع  با  مطرح  موضوع  ميان  منطقی 
داشته  پيوندی  دیگر  روایت  در  دیگری 
اما  کنيد؛  پيدا  را  آن  می توانيد  که  باشد 
به  ربطی  و  ندارد  را  قابليت  این  ماشين 
شده  نهادینه  مخصوص  موضوع  این 
باید  که  است  انسان  شخص  این  و  ندارد 

برود. آن  دنبال  به 
محل  را  دوم  نقش  مبلغی  الله  آیت 
فرآیند  گيری  شکل  برای  انسان  بودن 
دانست  معتبر  ظن  یا  قطع  به  منتهی 
به  رسيدن  انسان  ویژگی  کرد:  تبيين  و 
می توانيد  و  است  معتبر  گمان  یا  قطع 
ضریب  توجهی  قابل  تضمين های  با 
در  را  حقيقت  و  واقعيت  به  وصول  باالی 
مصنوعی،  هوش  اجتهادی  فرآیندهای 
پدید  مقلد  انسان  سوی  از  معتبری  گمان 

است. کافی  این  و  بياورد 
داد:  ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
به  نسبت  گمان  یک  فقط  اجتهاد 
گمان های  محصول  بلکه  نيست،  نتيجه 
مطالعه  برآیند  که  است  متراکمی 
تحليل  تنها  که  و تخصصی است  چندگانه 
دارد  نيز  فراتحليل  گاهی  بلکه  و  نيست 
آن  در  فراترکيبی  مطالعه  گاهی  حتی  و 

می شود. پيدا 
فرآیند  در  مصنوعی  هوش  کاربرد 

د جتها ا
فراترکيبی  مطالعات  رخداد  محل  وی 
دامنه  کرد:  عنوان  و  دانست  انسان  در  را 
است  گسترده  بسيار  تحليل  و  ترکيب  این 
معتبر  گمان  این  می تواند  فقيه  انسان  که 
را بدست بياورد و در فراتحليل به یکدیگر 

برسد. نهایی  نتيجه  به  تا  کند  مرتبط 
محل  را  انسان  هوش  مبلغی  الله  آیت 
در  مؤثر  اندیشه های  و  ایده ها  تراکم 

تفسير،  کرد:  خاطرنشان  و  خواند  تفسير 
می خواهيد  وقتی  نيست؛  تطبيق 
ایده ها  از  عالمی  کنيد  تفسير  را  روایتی 
دارند  جریان  شما  نفس  در  گاه  ناخودآ
تفسير  اما  دارند؛  تأثير  تفسير  در  که 
منصرف  اندیشه ها  و  افکار  از  نمی تواند 
روی  بر  شما  که  است  هنگامی  و  شود 
هر  که  باشيد  نشسته  اندیشه ها  از  کوهی 

دارند. خاص  موضوعی  کدام 
قم  علميه  حوزه  خارج  درس  استاد 
پردازی  معيار  بعدی  ویژگی  داد:  ادامه 
انسانی  هوش  با  مجتهد  فقيه  که  است 
حکم  تا  کند  تالش  اجتهاد  اثناء  در  خود 
ولو  جدید  معيارهای  و  بياورد  به دست  را 
به زبان ابتدایی را خلق کند و باید بدانيم 

اجتهاد  در  که  ضوابطی  و  قواعد  اصول، 
وجود دارد از روز اول و ازل که نبوده اند؛ 
ساخته  دم  به  دم  اجتهاد  اثنای  در  بلکه 
نگاه  مراجع  اجتهاد  به  اگر  که  می شوند 
دیگر  جای  در  آن ها  معيارهای  کنيد، 
به  باید  که  است  تأسيسی  معيار  نيست؛ 

سپرد. انسانی  هوش  دست 

فرآیند  در  مصنوعی  هوش  کاربرد 
د جتها ا

نمی تواند خطاهای  ماشين  افزود:  وی 
این  و  بگيرد  درنظر  را  فقهی  تاریخی 
انسانی  هوش  عهده  از  تنها  موضوع 

. ید می آ بر
کارویژه های  بيان  در  مبلغی  الله  آیت 
تجميع،  کرد:  عنوان  مصنوعی  هوش 
است  آن  کارکردهای  از  تنسيق  و  تنظيم 
چنين  نمی تواند  انسانی  هوش  که 
آیا  که  است  این  سر  بر  بحث  کند،  کار 
هوش  به  کلی  طور  به  را  اجتهاد  می توان 
انسانی  هوش  کرد،  واگذار  مصنوعی 
مصنوعی  هوش  به  زمينه  سه  این  در 
راه  نمی توان  که  جاهایی  به  و  نمی رسد 

می رسد. برود، 
مصنوعی  هوش  البته  داد:  ادامه  وی 
فقيهان  کالم  در  ارتکازات  می تواند 
نيست؛  کافی  اما  کند؛  آوری  جمع  را 
هوش  توانمندی  این  حدود  باید  بنابراین 
باشيم./   داشته  نظر  در  نيز  را  مصنوعی 

► رسا   خبرگزاری 

آیت الله مبلغی:

●  کاربرد هوش مصنوعی در فرآیند اجتهاد    ●

و  کارکنان  جمع  در  ارتش  کل  فرمانده        ◄
دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی گفت: امروز مقابله 
با توطئه دشمنان در مایوس سازی و نااميدسازی ملت 

است جهاد  ترین  بزرگ  ایران، 
سرلشکر سيد عبدالرحيم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در جمع استادان و دانشجویان 
دانشگاه خاتم االنبياء نيروی پدافند هوایی ارتش گفت: 
نظام  و  کمونيسم  و  ليبراليسم  مکاتب  اسالمی  انقالب 
سلطه را در جهان به چالش کشيده و الگوی جدیدی در 
مقابل آنها ارائه کرده و این دشمنی ها با انقالب اسالمی 

از سوی نظام سلطه به همين دليل است.
باطل  و  حق  بين  جدال  قدمت  اینکه  بابيان  وی 
سال  هزاران  از  بعد  افزود:  است،  بشر  تاریخ  قدمت  به 
سربلند  الهی  نظام  یک  باطل،  و  حق  تقابل  گذشت  از 
آن  تحقق  دنبال  به  ائمه  و  پيامبران  که  نظامی  کرده، 
مقصود  منزل  سر  به  نظام  این  ان شاءالله  و  بوده اند 

رسيد. نهایی خواهد  هدف  اینکه  بيان  با  ارتش  کل  فرمانده 
ایران  کشور  تجزیه  اسالمی،  جمهوری  نظام  دشمنان 
هم  خودشان  ما  دشمنان  البته  کرد:  تصریح  است 
است  باطل  خيال  و  خام  فکر  یک  این  که  می دانند 
جدی  صدمه  ایران  و  اسالمی  جمهوری  به  بتوانند  که 
بزنند. البته در هفته های اخير با فضاسازی رسانه های 
شيطانی، برخی را به اشتباه انداختند. زمانی که نظام 
جمهوری اسالمی نهالی نورس بود دشمنان با توطئه ها 
کردند  درست  زیادی  غائله های  مختلف  دسيسه های  و 

ماندند. ناکام  اسالمی  انقالب  برابر  در  ولی 
یک  اسالمی  نظام  که  اکنون  اینکه  بر  تأکيد  با  وی 
موفقيت  به  نيستند  قادر  هرگز  شده،  تنومند  درخت 

. برسند
حفظ  برای  کشور  داد:  ادامه  ارتش  کل  فرمانده 
مقدسات، نواميس، استقالل، تماميت ارضی و امنيت، 
ارتش  و  است  نموده  تقدیم  جانباز  و  شهيد  هزار  ده ها 

جمهوری اسالمی برای حفظ این دستاوردها، پيشگام 
است. مردم  پيشمرگ  و 

را  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  موسوی،  سرلشکر 
خاطر  و  دانست  جهان  در  دیگر  ارتش های  از  متفاوت 
نشان کرد: ارتش جمهوری اسالمی ایران تابع والیت و 

است. والیی  سازمان  یک 
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
ابعاد  در  دشمن  گفت:  کشور  عليه  ترکيبی  جنگ 
قدرت  تمام  با  فرهنگی  و  امنيتی  اجتماعی،  سياسی، 
تهاجم  به  توجه  با  و  است  شده  جنگ  وارد  کشور  عليه 
ترکيبی دشمن، به دفاع ترکيبی و همه جانبه نياز داریم.

فرمانده کل ارتش در پایان با اشاره به اهميت اميد 
آفرینی در کشور گفت: امروز مقابله با توطئه دشمنان 
بزرگترین  ایران،  ملت  نااميدسازی  و  مایوس سازی  در 
توطئه  سازی  خنثی  در  مؤثری  نقش  که  است  جهاد 

► دشمنان دارد    

◄      استاد درس خارج حوزه علميه گفت: گفتمان 
سازی و سواد رسانه برای مردم، اساتيد حوزه و دانشگاه 
و مسؤوالن نظام می تواند عامل مهم رسيدن به فضای 

مجازی مبتنی بر حکمرانی حکمی باشد.
المسلمين  و  االسالم  حجت  رسا،  گزارش  به 
عبدالحسين خسروپناه، فيلسوف و استاد درس خارج 
فضای  حکمی  »حکمرانی  نشست  در  قم  علميه  حوزه 
»دین  پژوهشی  علمی  نشست های  سلسله  از  مجازی« 
و حکمرانی اسالمی فضای مجازی« که به همت دفتر 
مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای 
گفت:  شد،  برگزار  پژوهش  هفته  مناسبت  به  مجازی 
فضای مجازی نباید به مثابه تکنولوژی نگریسته شود، 
از  مجازی  فضای  تعبير  و  است  حکمرانی  یک  او  خود 
حد استفاده از فناوری های دیجيتالی، فراتر دیده شود 

شود. تعریف  پویا  و  جهانی  دامنه  یک  نباید  حتی  که 
حوزه  در  گسترده ای  عمليات  داد:  ادامه  وی 
با  مجازی  فضای  در  استفاده  تا  ایجاد  از  اطالعات 
در  الکترومغناطيسی  طيف  و  الکترون ها  از  ترکيبی 
و  اینترنت  از  فراتر  که  می شود  ایجاد  مجازی  فضای 

است. الکترومغناطيس ها  طيف 
تعریف  در  خسروپناه  والمسلمين  االسالم  حجت 
یک  مجازی  فضای  داشت:  ابراز  مجازی  فضای 
انسانی  هویت  بر  که  است  اجتماعی  نرم  تکنولوژی 
حکمرانی می کند؛ هویت انسانی شش ساحت دانش، 

دارد. کنش  و  منش  نگرش،  انگيزش،  بينش، 
هوش  با  عده ای  داد:  ادامه  علميه  حوزه  استاد 
سکوالریستی  اومانيستی  ماتریاليستی  طبيعی 
که  می کنند  توليد  را  مصنوعی  هوش  ابژکتيویستی، 
به هویت  را نسبت  استعمارگری خود  حکمرانی هرمی 
استعمارگری  گذشته  در  که  می دهد  انجام  انسانی 
شکل  این  به  حال  و  است  داشته  مختلفی  حالت های 

است. شده  تبدیل 
به  اشاره  با  خسروپناه  والمسلمين  االسالم  حجت 
آزادی  غربی ها  داشت:  اظهار  کشور  در  اخير  حوادث 
جریان  اسارت  به  را  او  تا  می دانند  برهنگی  در  را  زن 
عمده  که  کنند  کاسبی  او  از  و  بياورند  سرمایه داری 
بی مرز  می کنند  فعاليت  حوزه  این  در  که  شرکت هایی 
برای  و  ندارند  مشخصی  هویت  دیگر  که  بی کشورند  و 

را  آن  اسم  من  که  دارد  اهميت  سرمایه  و  ثروت  آن ها 
حکمرانی سکوالر در فضای مجازی می گذارم که امروز 

است. واقعيتی 
این  از  مثبت  استفاده  می توان  البته  افزود:  وی 
مباحث  برای  استفاده  مثال  برای  کرد؛  مجازی  فضای 
غالب  کاربری  اما  است؛  پذیر  امکان  آن  از  علمی 
که  است  مجازی  فضای  سکوالریستی  حکمرانی  آن 

داد. ارتباط  خاصی  حکومت  به  نمی توان 
حکمرانی حکمی فضای مجازی

این  تأثير  قم  علميه  حوزه  خارج  درس  استاد 
و  کرد  عنوان  انسان ها  داری  دین  بر  را  حکمرانی 
انسان ها  داری  دین  بر  حکمرانی  چنين  داد:  توضيح 
انسان می زداید که شاهد  از  را  باورها  و  تأثير می گذارد 
آن  دیگر  بودند  انقالبی  که  کسانی  از  بسياری  هستيم 
اعتقاد گذشته را ندارند و ما باید بساط فضای مجازی را 
جمع کنيم و ما محکوم و گرفتار این جبر فضای مجازی 

. هستيم
از  استفاده  خسروپناه  والمسلمين  االسالم  حجت 
راه حل سوم پيش  را  حکمرانی حکمی فضای مجازی 
خاطرنشان  و  دانست  مجازی  فضای  از  استفاده  روی 
مجازی  جنگ  مقابل  در  حکمی  حکمرانی  این  کرد: 
می تواند یک جهاد مجازی باشد که با هوش مصنوعی 
و  کند  مبارزه  انسان ها  طبيعی  هوش  بر  حاکم  سکوالر 
هوش مصنوعی مبتنی بر حکمت که مفهومی قرآنی و 

کند. آن  جایگزین  را  است  اسالمی 
وی ادامه داد: حکمرانی حکمی با سياست گذاری، 
تنظيم گری و خدمات عمومی مبتنی بر حکمت را در 
ساحت فضای مجازی ارائه کنيم، شکل خواهد گرفت 
مصنوعی  هوش  می تواند  حکمی  انسانی  هوش  که 
به  را  حکمت  بر  مبتنی  علومی  و  کند  توليد  را  حکمی 

بگيرد. کار 
حکمرانی حکمی فضای مجازی

استاد درس خارج حوزه علميه قم ایراد استفاده از 
پيوند  را  حاضر  حال  در  اجتهاد  برای  مصنوعی  هوش 
داشت:  ابراز  و  دانست  سکوالر  مصنوعی  هوش  یک  با 
بسازد،  را  انسان ها  می کند  تالش  مصنوعی  هوش 
یا  می سازد  حکيم  انسان ها  مصنوعی  هوش  این  حال 
فضای  عالی  شورای  می سازد؟  سکوالر  انسان هایی 
مجازی  فضای  و  حکمت  پيوند  از  تصویری  مجازی 

ندارد!

بيان  در  خسروپناه  والمسلمين  االسالم  حجت 
فضای  حکمی  حکمرانی  سمت  به  حرکت  چگونگی 
مجازی توضيح داد: گفتمان سازی و سواد رسانه ميان 
مردم، اساتيد حوزه و دانشگاه، مسؤولين را عامل مهم 
حکمی  حکمرانی  بر  مبتنی  مجازی  فضای  به  رسيدن 
خواهد بود؛ اما قریب به اتفاق مردم و مسؤوالن نسبت 
که  ندارند  اشراف  و  اطالع  دشمن  شناختی  جنگ  به 
به  عقل  که  می دهند  شکل  را  انسانی  هویت  و  باورها 

ندارد. وجود  آن  در  انسان  هویت  از  عاملی  عنوان 
فضای  حکمرانی  باز  سياست   عده  یک  افزود:  وی 
با این وجود که کارهای  مجازی را در دست گرفته اند، 
به  بتواند  که  ما یک سریال  اما  توليد می شود؛  مفيدی 
هویت ملی افتخار کند نداشته ایم، حال بخواهيم فيلم 

باشيم؟ داشته  حجاب  درباره 
حکمرانی حکمی فضای مجازی

شاخصه  قم  علميه  حوزه  خارج  درس  استاد 
و  عقالنی  رشد  را  مجازی  فضای  حکمی  حکمرانی 
پس  داد:  توضيح  و  دانست  کاربران  کردن  پيدا  هویت 
ساختارها  کرد،  پيدا  را  احساس  این  مخاطب  اینکه  از 
فضای  حکمی  حکمرانی  برای  را  گذاری  سياست  و 

داد. خواهيم  شکل  مجازی 
از خلق هوش مصنوعی حکمی  قبل  ما  افزود:  وی 
افرادی  مصنوعی  هوش  و  مجازی  فضای  متوليان  باید 
مجازی،  فضای  دانش های  دانستن  از  غير  که  باشند 
می خواهد  که  علومی  دوم  باشند؛  حکمت  اهل  افراد 
پيوند  حکمت  با  شوند  استفاده  مصنوعی  هوش  در 
قابل  تعداد  اما  توليد داخلی است؛  روبيکا  کنند؛  پيدا 
هستند،  اینستاگرام  از  بدتر  آن ها  مطالب  از  توجهی 
بی هویت  مسير  در  فيليمو  در  سریال های  که  مقداری 
سازی و ضد ایرانی کار می کنند، فيلم های خارجی کار 

► نمی کنند.    

سرلشکر موسوی:

● امروز مقابله با توطئه ناامیدسازی، بزرگ ترین جهاد است   ●

حجت االسالم والمسلمین خسروپناه بررسی کرد؛

● حکمرانی حکمی فضای مجازی   ●



مسائل  تحليلگر  و  پژوهشگر  یک      ◄
رئيس جمهوری  سخنان  گفت:  ترکيه 
 2023 انتخابات  اینکه  بر  مبنی  ترکيه 
کاندیدای  عنوان  به  وی  حضور  آخرین 
چند  از  بود،  خواهد  جمهوری  ریاست 
این  نخست  است؛  بررسی  قابل  منظر 
مورد  فنی  نظر  از  آنکه  از  پيش  اظهارنظر 
یک  می رسد  نظر  به  بگيرد  قرار  بررسی 
با این هدف است که  تبليغات زودهنگام 
را بر جامعه  تاثيرات روانی خودش  بتواند 

بگذارد. ترکيه 
ایلنا،  با  گفت وگو  در  کاکایی  سيامک 
کاندیداتوری  آخرین  خبر  تحليل  در 
رجب طيب اردوغان در انتخابات 2023 
رئيس  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و 
می خواهد  حقيقتا  ترکيه  جمهوری 
مناصب  از  آینده  سال  پنج  حداکثر  تا 
تنها  خبر  این  یا  برود،  کنار  انتخابی 
گفت:  است،  انتخاباتی  تاکتيکی 
جمهوری  ریاست  و  پارلمانی  انتخابات 
ترکيه در ژوئن 2023 یکی از مهمترین و 
شاید پرچالش ترین انتخابات های در این 
کشور قلمداد ميشود چرا که نه تنها حزب 
یعنی  ائتالفی اش  حزب  همراه  به  حاکم 

حرکت ملی این انتخابات را با حساسيت 
یک  بلکه  می کند  دنبال  و  تعقيب  باال 
مخالف  و  رقيب  احزاب  از  اجتماعی 
برای حضور فعاالنه در این انتخابات یک 
ائتالف ششگانه را که شامل دو حزب مهم 
جمهوری خلق به رهبری کمال قليچدار 

اوغلو و حزب خوب به رهبری مرال آکشنر 
دیگر  احزاب  و  می  دهند  تشکيل  را  است 
دموکراتيک  ُکردگرای  حزب  خصوص  به 
انتخابات  برای  را  خودشان  نيز  خلق ها 

می کنند.  آماده 

آینده  سال  انتخابات  داد:  ادامه  وی 
اینکه  نخست  دارد؛  ویژگی  دو  ترکيه 
جمهوری  ریاست  و  پارلمانی  انتخابات 
همزمان انجام ميشود و دوم اینکه رقبای 
حزب حاکم تالش شان این است که این 
به  که  بدهند  خود  هواداران  به  را  وعده 

اساسی  قانون  در  تغييراتی  اعمال  دنبال 
خواهند بود تا سيستم سياسی این کشور 
پارلمانی  از   2017 پرسی  همه  در  که  را 
به  مجددا  بود  کرده  تغيير  ریاستی  به 
عنوان  به  این ها  که  بازگردانند  پارلمانی 

مطرح  انتخاباتی  راهبردهای  یا  شعارها 
می شود. 

گفت:  ترکيه  مسائل  تحليلگر  این 
بر  مبنی  اردوغان  طيب  رجب  سخنان 
حضور  آخرین   2023 انتخابات  اینکه 
وی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری 
بررسی  قابل  منظر  چند  از  بود،  خواهد 
از  پيش  اظهارنظر  این  نخست  است؛ 
بگيرد  قرار  بررسی  مورد  فنی  نظر  از  آنکه 
زودهنگام  تبليغات  یک  می رسد  نظر  به 
تاثيرات  بتواند  که  است  هدف  این  با 
بگذارد  ترکيه  جامعه  بر  را  خودش  روانی 
که  اردوغان شخصيتی سياسی است  که 
تاثيرگذار  این کشور  توانسته 20 سال در 
باشد و این تفکر و ذهنيت را ایجاد کند که 
حضور وی در عرصه سياست ایجاد ثبات 
انتخابات  برای  تبليغی  این  و  خواهد کرد 

است. آینده  سال 
وی ادامه داد: نکته دوم این است که 
اگر این سخنان از نظر فنی مورد بررسی 
قرار بگيرد و فرض نيز بر این گرفته شود 
به  آینده  سال  انتخابات  در  اردوغان  که 
تغيير  در  که  دليل  این  به  برسد،  پيروزی 
جمهوری  ریاست  دوره  اساسی،  قانون 

تنها  هم  ایشان  و  شده  تعریف  ساله  پنج 
سمت  این  کاندیدای  دوره  دو  می تواند 
قانونی،  صورت  به  نتيجه  در  باشد، 
انتخابات  در  مجدد  شرکت  اجازه  ایشان 
حداقل  تا  است  الزم  و  داشت  نخواهد  را 
پنج سال از جایگاه ریاست جمهوری کنار 
بماند تا دوباره امکان کاندیداتوری داشته 

باشد.
بر  فرض  اگر  سوم  نکته  در  افزود:  وی 
انتخابات  در  اردوغان  که  این گرفته شود 
نيز  ساله  پنج  دوره  و  بخورد  شکست 
سال  بعدی  انتخابات  برسد،  اتمام  به 
2028 خواهد بود، در آن وضعيت ایشان 
اجازه  سال  پنج  سيتماتيک  به صورت 
داشت  نخواهد  را  سمت  این  در  حضور 
که  نيست  مقياسی  در  هم  ایشان  سن  و 
یک  نقش  بعدی  انتخابات  در  بخواهد 
رئيس جمهوری موثر را ایفا کند و از نگاه 
است.  تحليل  قابل  مسائل  این  روانی 
انتخابات  در  اردوغان  که  بگيریم  فرض 
بنابراین  و  باشد  انتخابات  پيروز   ،2023
با طی یک دوره پنج ساله  از آن هم  پس 
وضعيت متراتب است برای ایشان و حتی 
خود عدالت و توسعه نيز شرایط جدیدی 

می کند. تجربه  را 
شاید  که  چهارم  نکته  گفت:  کاکایی 
آینده  که  است  این  باشد  مهمتر  خيلی 
نقشآفرینی  و  توسعه  و  عدالت  حزب 
مساله  حزب  این  در  اردوغان  شخص 
چالش هایی  با  نيز  اکنون  که  مهمی ست 
در  حزب  این  آیا  اینکه  است؛  مواجه 
انتخابات آتی قادر خواهد بود تا بيشترین 
کرسی را به دست بياورد، هرچند با توجه 
رای  ترکيه،  سياسی  نظام  تغيير  اینکه  به 
نخواهد  دولت  چينش  در  تاثيری  باال 
این حزب  اینکه  به هر صورت  اما  داشت 
صحنه  در  مهمی  حزب  همچنان  بتواند 
با  مخالفان  اکنون  باشد  ترکيه  سياسی 
شرایط  که  می کنند  نگاه  آن  به  تردید 
ترکيه دستخوش تغييراتی است و یکی از 
مسائل مهم وضعيت اقتصادی این کشور 
حزب  آشيل  پاشنه  به  تبدیل  که  است 
شده  اردوغان  شخص  و  توسعه  عدالت 

است. 
در  وضعيت  این  بنابراین  افزود:  وی 
نزدیک و چالش های موجود وجود  آینده 
دارد و در عين حال اردوغان اعالم نکرده 
از عرصه سياست کنار ميرود؛ پس رهبری 

حزب عدالت و توسعه و چشمانداز آینده 
آن بسيار مهم خواهد بود و اینکه آیا حزب 
آیا  اینکه  و  شد؟  نخواهد  انشقاق  دچار 
ریاست جمهوری  انتخابات  این حزب  اگر 
پارلمانی  انتخابات  در  و  داده  دست  از  را 
پارلمان  سياسی  آرایش  در  تغيير  نيز 
ایجاد شود، در فرآیند کلی سياسی ترکيه 
مسٔاله  این  که  بود؟  خواهد  تٔاثيرگذار 
در  حکومت  و  سياست  روی  پيش  مهمی 

است.  ترکيه 
اینکه  نيز  نکته  آخرین  داد:  ادامه  وی 
از  اردوغان  شخص  برای   ،2023 سال 
که  چرا  بوده  مهم  بسيار  قبل  سال   10
سال  یکصدمين  با  است  برابر  سال  این 
تاسيس نظام جمهوری در ترکيه بنابراین 
این عدد برای اردوغان مهم است که هم 
بتواند انتخابات ریاست جمهوری را برای 
قانون  تحت  آن  دوره  دو  که  بار  سومين 
بنابراین  کند.  کسب  بوده  جدید  اساسی 
تحوالت  به  نگاهی  اگر  کلی  طور  به 
رو  پيش  سال  بيندازیم،  ترکيه  سياسی 
یک سال پر چالش برای شخص اردوغان، 
هم از منظر انتخابات و هم از نگاه حزبی 

خواهد بود.       ►
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درباره  سياسی  اقتصاد  کارشناس  یک      ◄
می  خاورميانه  آینده  تحوالت  در  چين  نقش 
جاده  سياست  ناخواه  خواه  چين  گوید: 
شعبات  در  را  غرب  سوی  به  مسيری  و  ابریشم 
فارس  خليج  در  و  آورد  می  در  اجرا  به  دیگر 
نمی  نظر  به  اما  بست  خواهد  قراردادهایی 
در  را  موازنه  بتواند  چين  اقتصادی  روابط  رسد 
منطقه به هم بزند. با توجه به پایگاه ها و قرار و 
مدار های امنيتی که آمریکا با عربستان و سایر 
طور  به  آمریکا  رسد  نمی  نظر  به  دارد  ها  کشور 
کلی جای خود را به چين واگذار کند بخصوص 
آمریکا  و  است  آمده  جلو  حد  این  تا  که  چينی 
اقتصادی  نفوذ  گسترش  جلوی  تواند  نمی 

بگيرد. خاورميانه  های  کشور  در  را  چين 
شفقنا  با  وگو  گفت  در  زرگر  اصغر  علی  دکتر 
در پاسخ به این سوال که برخی عقيده دارند با 
معادالت  عربستان  به  چين  جمهور  ریيس  سفر 
موازنه  و  خورد  می  رقم  منطقه  در  بسياری 
بود.  خواهد  عربستان  نفع  به  منطقه  در  قدرت 
جای  چين  که  اند  عقيده  این  بر  نيز  برخی 
به  توجه  با  گرفت.  خواهد  منطقه  در  را  آمریکا 
عربستان  و  چين  بين  شده  امضا  قراردادهای 
را  منطقه  مسائل،  برخی  در  طرفين  مواضع  و 
ایران  واکنش  بينيد؟  می  تحوالتی  چه  آبستن 
اظهار  بود؟  خواهد  چه  برنامه  این  مقابل  در 
استراتژی  چه  دارای  چين  دید  باید  داشت: 
قدرتی  ابر  عنوان  به  کشور  این  است.  هایی 
را  خود  پای  جای  دنيا  در  نفوذ  با  و  اقتصادی 
پيدا می کند. از نظر چينی ها یافتن یک منبع 
اهميت  حائز  انرژی  تامين  برای  مدت  دراز 
ضعف  نقاط  از  یکی  شاید  حقيقت  در  است. 
چينی ها همين باشد که به اندازه کافی دارای 
مدت  دراز  منابع  این  باید  و  نيستند  گاز  و  نفت 
دليل  مساله  این  کنند.  تامين  دیگر  جایی  از  را 
در  اش  نفوذ  با  رابطه  در  چين  کلی  سياست 

است. فارس  خليج 
دارد  وجود  که  هایی  آمار  طبق  افزود:  وی 
حوزه  با  دالر  ميليارد   270 حدود  در  ها  چينی 
این شامل  و  دارند  تجارت  فارس  جنوبی خليج 
شود  می  هم  عربستان  با  کشور  این  تجارت 
یک  حدود  در  عربستان  با  آمریکا  درحاليکه 
ها  مدت  چين  دارد.  تجارت  مبلغ  این  سوم 
امروزه چين  این حوزه چشم دارد.  به  است که 
قرارداد  وارد  خود  نياز  مورد  گاز  تامين  برای 
های دراز مدتی با قطر شده است. با عربستان 
نيز در حوزه های مختلفی سرمایه گذاری های 
اند  بسته  اقتصادی  قراردادهایی  و  دارد  متعدد 

نيست. نامه  تفاهم  حد  در  مراودات  و 
وارد  وقتی  ها  چينی  کرد:  تصریح  وی 
قرارداد می شوند خواه ناخواه مذاکراتی انجام 
مستحکم  را  خود  مدت  دراز  منافع  تا  شود  می 
نظر  از  باید  اجبارا  ها  چينی  رو  این  از  کنند. 
در  بدهند.  انجام  هایی  فعاليت  دیپلماسی 
مورد  دو  مذاکرات  این  طی  ایران  با  رابطه 

جزایر  خصوص  در  یکی  است  شده  صحبت 
دخالت  عدم  مورد  در  دومی  و  ایران  گانه  سه 
همچنين  و  دیگر  های  کشور  مسائل  در  ایران 
با  ظاهرا  ها  چينی  که  ایران  ای  هسته  مساله 
در  فارس  خليج  حوزه  های  کشور  و  عربستان 
این خصوص هم سو شده اند. شاید بتوان این 
رفتار را ناشی از ناپختگی سياسی و دیپلماسی 
بدون مطالعه چينی ها دانست که در خصوص 
نداشته  اطالعاتی  منطقه  مسائل  و  ایران  تاریخ 
خوش  عربستان  خوشآیند  برای  صرفا  و  اند 
شده  صادر  اعالميه  این  و  اند  کرده  رقصی 
این  در  را  تفاسيری  چنين  بتوان  شاید  است. 
نامه  تفاهم  ایران  با  ها  چينی  داد.  انجام  مورد 
25 ساله امضا کرده اند و ما چه قبل و چه بعد 
که  بودیم  این  شاهد  نامه  تفاهم  این  امضا  از 
انجام  ایران  از  خارج  و  داخل  در  سو  تبليغاتی 
غریب  و  عجب  امتيازاتی  ایران  شد  گفته  و  شد 
را  جزایری  ایران  مثال  دهد.  می  ها  چينی  به 
است  فروخته  را  اش  سواحل  یا  و  کرده  واگذار 
و…  است  گرفته  قرار  ها  چينی  سيطره  تحت  و 
می  و  اند  کرده  رصد  را  مسائل  این  ها  چينی   !
الملل  بين  حوزه  در  یا  و  ایران  داخل  در  دانند 

است. مطرح  مباحثی  چه 
وی ادامه داد: از طرفی طی دو ماه گذشته 
و چينی  التهابات اجتماعی داخلی وجود دارد 
ها آن موارد را نيز رصد کرده اند و شاید صالح 
با  مدت  دراز  های  قرارداد  وارد  تا  اند  ندانسته 
قرارداد  ها  صد  و  ها  ده  شاید  زیرا  شوند  ایران 
و…  دفاعی  و  بنادر  و  راه  حوزه  در  اقتصادی 
وجود دارد که می توانست ظرفيت های تفاهم 
نامه ایران و چين را به اجرا دربياورد. این موارد 
چينی ها را به سمت منابع گازی حوزه جنوبی 
قراردادهای  بستن  جای  به  تا  کرد  هدایت 
دیگر  های  کشور  سمت  به  ایران  با  مدت  دراز 
منطقه بروند. چين خواه ناخواه سياست جاده 
شعبات  در  را  غرب  سوی  به  مسيری  و  ابریشم 
فارس  خليج  در  و  آورد  می  در  اجرا  به  دیگر 
نمی  نظر  به  اما  بست  خواهد  قراردادهایی 
در  را  موازنه  بتواند  چين  اقتصادی  روابط  رسد 
منطقه به هم بزند. با توجه به پایگاه ها و قرار و 
مدار های امنيتی که آمریکا با عربستان و سایر 
طور  به  آمریکا  رسد  نمی  نظر  به  دارد  ها  کشور 
کلی جای خود را به چين واگذار کند بخصوص 
آمریکا  و  است  آمده  جلو  حد  این  تا  که  چينی 
اقتصادی  نفوذ  گسترش  جلوی  تواند  نمی 

بگيرد. خاورميانه  های  کشور  در  را  چين 
زرگر با بيان اینکه اهرم های زیادی در دست 
به  را  سبز  چراغ  این  ولی  دارد  وجود  آمریکا 
عربستان داده اند که سرمایه گذاری چينی ها 
ایجاد  در منطقه  توازنی  این حد  در  و  بپذیرد  را 
شود اظهار داشت: موضوع دیگر آنجا است که 
ها  انگليسی  ویژه  به  ها  غربی  و  ها  آمریکایی 
خود  زمين  است،  خاورميانه  قلب  که  را  ایران 
ویژه  اهميت  از  مهم  منطقه  این  دانند.  می 

ایران  که  کسی  است.  برخوردار  غرب  برای  ای 
تسلط  و  نفوذ  منطقه  کل  بر  تواند  می  دارد  را 
بر  حدودی  تا  ها  سياست  شاید  باشد.  داشته 
به  منفی  نگرش  طبق  بر  و  بود  اساس  همين 
به عربستان  را  این کشور  ایران  حضور چين در 
تا  کردند  هدایت  فارس  خليج  جنوبی  حوزه  و 
حوزه  در  زنند  می  رقم  که  تحوالتی  با  را  ایران 

کنند. حفظ  خود  نفوذ 
ها  روس  برای  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 
نيستند  مایل  آنها هم چندان  هم مطرح است. 
به  را  ایران  با  نامه  تفاهم  و  بيایند  ها  چينی  که 
در  و  دربياورند  مدت  دراز  قراردادهای  شکل 
بر  هم  ها  روس  نظر  باشند.  داشته  نفوذ  ایران 
فارس  خليج  حوزه  به  ورود  در  که  است  این 
ایران برایشان مهم است و باید ایران را در کنار 
نظامی  الملل  بين  نظام  باشند.  داشته  خود 
همه  و  است  قدرت  بر  متکی  و  آنارشيست 
افزایش  را  خود  قدرت  که  هستند  این  پی  در 
بدهند و در معادالت قدرت منافع خود را حفظ 
ملی  منافع  حفظ  پی  در  هم  ها  چينی  کنند. 
خود هستند و این طور نيست که دوست ایران 
پی  در  ها  چينی  باشند.  ایران  دوست  یا  بودند 
منافع دراز مدت خود هستند. زمانی که منافع 
دراز مدت  منابعی  به  که  ایجاب می کند  ها  آن 
کنند دل  پيدا  انرژی دست  در حوزه  و مطمئن 
مورد  چند  و  آورند  می  دست  به  هم  را  ها  عرب 
مشترک  ای  اعالميه  در  ایران  خصوص  در  را 
کردن  پشت  منزله  به  این  اما  گنجانند  می 
منتظر  ها  چينی  بلکه  نيست  ایران  به  چين 
چگونه  ایران  در  اوضاع  ببينند  که  هستند  این 
ایران  با  خود  تجارت  به  سپس  و  رود  می  پيش 
در  ها  آمریکایی  که  دید  باید  دهند.  می  ادامه 
در  گيرند؟  می  پيش  در  را  سياستی  چه  آینده 
گذشته  سال  چند  طی  که  سياستی  مجموع 
اعالميه  ویژه  به  داشتند  عربستان  خصوص  در 
به  عربستان  باید  بودند  گفته  که  آنها  جدید 
نشان  موارد  این  همه  دهد  خاتمه  یمن  جنگ 
خصوص  در  آمریکا  سرسختانه  مواضع  دهنده 
آسياسی  به  بيشتر  و  است  سعودی  عربستان 

دارند. چشم  شرقی  جنوب 
خليج  به  ها  چينی  وقتی  اینکه  بيان  با  زرگر 
فارس می آیند و در این منطقه سرمایه گذاری 
منطقه  انرژی  منابع  به  و  کنند  می  مدت  دراز 
پذیر  آسيب  حال  عين  در  شوند،  می  وابسته 
که  را  کشوری  کرد:  تصریح  بود  خواهند  هم 
فراورده  و  نفت  و  گاز  و  انرژی  منابع  به  نيازمند 
می  متمرکز  ای  منطقه  در  است  نفتی  های 
کنيد که به راحتی در هر تعارض منافعی آسيب 
پذیر خواهد بود لذا این نکته هم مطرح است و 
چنين مواردی موازنه قدرت را به نفع چينی ها 
تغيير نمی دهد. در هر جا که منافع درگير شد 

بود. خواهيد  پذیر  آسيب  همانجا  در 
چينی  گيری  موضع  آیا  اینکه  مورد  در  وی 
خوش  روی  از  تواند  می  تنها  ایران  عليه  ها 

گفت:  باشد؟  فارس  خليج  اعراب  به  خدمتی 
همکاری  شورای  البته  است  همينطور  بله 
ترتيب  که  ای  جلسه  هر  در  فارس  خليج  های 
مساله  این  گنجاند.  می  را  موارد  این  دهد  می 
ها  چينی  اینکه  اما  نيست  تازه  موضوعی 
این ماجرا شدند محل  با عربستان وارد  مشترکا 

را  مسائل  این  توانست  می  چين  است.  سوال 
مربوط  موضوعاتی  و  ای  منطقه  اختالفاتی 
دخالت  از  و  بداند  همسایه  های  کشور  به 
این  بودن  مشترک  چرایی  کند.  خودداری 
تواند  می  البته  است.  سوال  مورد  اعالميه 
عرب  طرف  از  که  باشد  قراردادهایی  شيرینی 
تواند  می  همچنين  و  شد  بسته  ها  چينی  با  ها 
با  ویژه  به  باشد.  منطقه  تاریخ  از  اطالعی  بی 
تماميت  به  نسبت  ها  ایرانی  که  حساسيتی 
ارضی خود و مسائل مربوط به این جزایر دارند. 
این نکات در حوزه آداب دیپلماتيک قابل بحث 
سفر  این  در  ها  چينی  رسد  می  نظر  به  و  است 
من  نظر  به  نداشتند.  مسائل  این  به  توجهی 
سوی  از  دیپلماتيک  گافی  به  بيشتر  رفتار  این 
عکس  ایران  آیا  دید  باید  ماند.  می  ها  چينی 
نشان  خود  از  را  نيازی  مورد  و  خوب  العمل 
با  یا نه؟! به طور مثال در اعالميه ای  می دهد 
چين  حساسيت  و  تایوان  و  چين  مساله  قياس 
چون  بپردازند.  موضوع  به  خصوص  این  در 
از  و خارج  است  داخلی  مواردی مسائل  چنين 
تواند  می  ایران  بنابراین  است.  ای  مذاکره  هر 
کند.  مثل  به  مقابله  چين  رفتار  این  مقابل  در 
را  ایران  نظر  و  باشند  هوش  به  باید  ها  چينی 
خود  مواضع  ای  اعالميه  طی  و  کنند  دریافت 
ایران  دیپلماسی  به عقيده من  را اصالح کنند. 
باید در جهت رسيدن به این نتيجه حرکت کند.

نشود  ای  هسته  ایران  که  ارتباط  این  در 
خطر  به  را  بزرگ  های  قدرت  منافع  بتواند  که 
مشترک  بزرگ  های  قدرت  سوی  از  بياندازد، 

ست ا
باید  ایران  دیپلماسی  همچنين  افزود:  وی 
به هوش باشد که نه شرق و نه غرب هيچکدام 

بين  نظام  در  قدرتی  هر  نيستند.  اتکا  قابل 
و قدرت  نفوذ  پيوسته در جهت گسترش  الملل 
خود  ملت  ملی  منافع  پيگيری  مسير  در  و  خود 
در  جهان  های  کشور  بنابراین  است  حرکت  در 
نه  و  دارند  دائمی  دوست  نه  الملل  بين  نظام 
نه  بر سياست  باید محکم  ایران  دائمی.  دشمن 
همان  و  کند  پافشاری  خود  غربی  نه  و  شرقی 
غرب  نه  و  شرق  نه  که  را  منفی  موازنه  سياست 
است را دنبال کند. بهترین سياست برای ایران 
این است که متکی به هيچ کدام از قدرت های 
های  قدرت  زیرا  نباشد  دنيا  غربی  و  شرقی 
مشترک  منافع  باال  سياسی  سطوح  در  بزرگ 
ای  هسته  ایران  که  ارتباط  این  در  مثال  دارند. 
نشود و یا آنقدر قدرتمند نشود که بتواند منافع 
قدرت های بزرگ را به خطر بياندازد، این موارد 
سوی  از  ایران  به  نگاه  در  که  است  موضوعاتی 
ایران  بنابراین  است  مشترک  بزرگ  های  قدرت 
نگاه  از  فارغ  را  مستقلی  و  ملی  سياست  باید 
عين  در  که  کند  پيگيری  غربی  و  شرقی  های 
نباید  ایران  است.  منفی  موازنه  بر  متکی  حال 
های  قدرت  از  یکی  کنار  در  انحصاری  طور  به 
بزرگ بين المللی قرار بگيرد زیرا اگر در سطوح 
شد  منطبق  هم  بر  ها  کشور  این  منافع  باال 
ایران  دهند.  می  قرار  المصالحه  وجه  را  ایران 
مستقل  بازیگری  الملل  بين  سطح  در  باید 
موجب  که  است  مستقل  بازیگری  این  و  باشد 

می شود ایران در تحوالت بين المللی و با برهم 
ملی  منافع  ای  منطقه  هر  در  موازنه  خوردن 
به  ایران  اتکای  کند.  حفظ  همچنان  را  خود 
شرق و غرب به نفع کشور مان نيست زیرا خواه 
ایجاب  را  بزرگ  های  قدرت  این  منافع  ناخواه 
و  برسند  توافقاتی  به  جاهایی  در  که  کند  می 

در آن مواقع است که آن ها با کارت ایران بازی 
منافع  المصالحه  وجه  را  ایران  یا  و  کنند  می 
بسيار  تجربه  این  دهند.  می  قرار  خودشان 
جالبی برای رجال سياسی ایران است. کسانی 
که در راس قدرت هستند باید بدانند که کشور 
نه دوست دائمی  و  نه دوست دائمی  ها معموال 
خود  ملی  منافع  اساس  بر  باید  بلکه  هستند 
تمام  از  منافع  حفظ  ضمن  باید  کرد.  عمل 

برد. بهره  غرب  و  شرق  های  ظرفيت 
آیا  اینکه  خصوص  در  دانشگاه  استاد  این 
ممکن است چين از این پس با جایگزین کردن 
عربستان به جای ایران عمده خرید انرژی خود 
امروز  گفت:  دهد؟  انجام  عربستان  منابع  از  را 
هم چين خرید زیادی از نفت ایران ندارد چون 
بخش اعظمی از انرژی چين از طریق روس ها 
را  هندوستان  نفت  ها  روس  شود.  می  تامين 
نداشت  برنامه  کنند. چين هرگز  تامين می  هم 
در  بخرد.  ایران  از  را  اش  نياز  مورد  نفت  تمام 
بود  ایران  نفت  خریدار  و  داشت  نياز  که  زمانی 
داشت  زیادی  خرید  بود  ارزان  ایران  نفت  و 
متکی  ایران  نفت  به  تنها  معموال  ها  ولی چينی 
نفت  رفته  باال  نفت  قيمت  که  امروز  نبودند. 
ایران با تخفيف قابل توجهی به فروش می رود 
محدودیت  دليل  به  حاصل  ارز  ناخواه  خواه  و 
های تحریمی و محدودیت های بانکی به ایران 

 ► شفقنا   گردد./  نمی  بر 

کاکایی در گفت وگو یی تشریح کرد: 

● ویژگی های انتخابات سال آینده ترکیه و تبلیغ زودهنگام اردوغان      ●

دکتر علی اصغر زرگر:

● ایران نباید به طور انحصاری در کنار یکی از قدرت های بزرگ بین المللی قرار بگیرد    ●
ایران باید در سطح بین الملل بازیگری مستقل باشد

اتکای ایران به شرق یا غرب ممکن است کشور را وجه المصالحه قرار دهد 
دیپلماسی ایران باید به هوش باشد که نه شرق و نه غرب هیچکدام قابل اتکا نیستند

کشور های جهان در نظام بین الملل نه دوست دائمی دارند و نه دشمن دائمی 
بیانیه مشترک علیه ایران بیشتر به گافی دیپلماتیک از سوی چینی ها می ماند 

روس ها هم چندان مایل نیستند چینی ها تفاهم نامه با ایران را به شکل قراردادهای دراز مدت دربیاورند
نظام بین الملل نظامی آنارشیست و متکی بر قدرت است

چینی ها در پی منافع دراز مدت خود هستند
چینی ها منتظر این هستند که ببینند اوضاع در ایران چگونه پیش می رود و سپس به تجارت خود با ایران ادامه می دهند 

سرمایه گذاری چینی ها در عربستان با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته است 
شاید چینی ها صالح ندانسته اند تا وارد قراردادهای دراز مدت با ایران شوند
به نظر نمی رسد روابط اقتصادی چین بتواند موازنه را در منطقه به هم بزند

بعید است آمریکا به طور کلی جای خود را به چین واگذار کند 
از نظر چینی ها یافتن یک منبع دراز مدت برای تامین انرژی حائز اهمیت است 



و  ملی  امنيت  کميسيون  عضو      ◄
اینکه  بيان  با  مجلس  خارجی  سياست 
در  قطعا  چين  و  عربستان  مشترک  بيانيه 
گذار خواهد  تاثير  ایران  با  روابط سياسی 
داریم  وارداتی  و  صادرات  ما  گفت:  بود، 
کشورها  دیگر  با  را  آن  توانيم  می  که 
علی  چين،  اقتصاد  اما  کنيم  منعقد 
هم  شکننده  ولی  است  قوی  اینکه  رغم 
در  چين  است  بهتر  بنابراین  باشد؛  می 

کند. نظر  تجدید  خود  های  سياست 
بيانيه  خصوص  در  حيدری  شهریار 
اظهار  عربستان،  و  چين  مشترک 
کشور  یک  که  دارد  تاسف  جای  کرد: 
المللی،  بين  معادالت  در  قدرتمند، 
بگيرد؛  قرار  عربستان  تطميع  تاثير  تحت 
زمينه  تاسف  کمال  با  چين  کشور  البته 
اقتصادی  منافع  دارد.  پذیری  تطميع 
یعنی  است  مهم  العاده  فوق  چين  برای 
مسایل  به  را  مولفه ای  و  موضوعی  هيچ 
به  و  دهند  نمی  ترجيح  خود  اقتصادی 
هستند. کشورشان  آینده  نگران  شدت 
یک  جمعيت  افزود:  ادامه  در  وی 
یکسری  با  چين،  نيمی  و  ميليارد 
اداره  غرب  از  شده  کپی  اقتصادهای 

پایه  و  اوليه  منابع  و  انرژی  ولی  می شود 
منابع  به  چين،  کشور  اقتصادی  های 
این  از  دارد.  بستگی  فارس  خليج  انرژی 
تنظيم  ساله   25 قرارداد  ایران  با  جهت 
موضوعات  همه  قرارداد  این  در  و  کردند 

دفاعی  و  اجتماعی  سياسی،  اقتصادی، 
عربستان،  لذا  بود؛  شده  بينی  پيش 
برخی  و  آمریکا  صهيونيستی،  رژیم 
نگران  شدت  به  منطقه،  عربی  کشورهای 
با  ایران  چراکه  بودند  قدرت  افزایش  این 

 25 قرارداد  چين  مثل  قدرتمندی  کشور 
تنظيم  ساله   20 قراداد  روسيه  با  و  ساله  

بود. کرده 
مالکيت  خصوص  در  حيدری  آقای 
های  یافته  به  گانه،  سه  جزایر  بر  ایران 

در  من  گفت:  و  کرد  اشاره  تاریخی 
گانه  سه  جزایر  بر  ایران  مالکيت  خصوص 
ایران  مالکيت  »دالیل  و  کردم  مطالعه 
مدارک  استناد  به  فارس  خليج  جزایر  بر 
تمام  بود.  نامه ام  پایان  عنوان  تاریخی« 

نقشه  مخترع  بشر  که  روزی  از  ها  نقشه 
مهمترین،  و  کردم  خارج  را  امروز  تا  بوده 
در  ها  نقشه  مستندترین  و  بهترین 
عربستان  و  امارات  بغداد،  های  کتابخانه 
غير  ای  کلمه  ها  نقشه  این  در  و  است 
نمی  را  فارس«  خليج  فارس»  بحر  از 
کل  دور  چندان  نه  روزگاری  یافت.  توان 
جزایر  عنوان  تحت  فارس،  خليج  جزایر 
دریاساالر  حتی  شد.  می  شناخته  ایرانی 
آمده  منطقه  این  فتح  برای  که  اسکندر 
به  مستمر  های  بررسی  از  بعد  بود، 
جزایر  کل  که  گفته  تاریخ  در  صراحت 
به  است.  ایران  به  متعلق  فارس  خليج 
خليج  کل  حاکم  »ميرمهنا«  نمونه  عنوان 
است،  قشم  جزیره  در  او  قبر  که  فارس 

بود. ایرانی 
آبروی  و  حيثيت  لذا  داد:  ادامه  وی 
قرار  اقتصادی  البی  تاثير  تحت  که  چين 
رفت؛  سوال  زیر  بيانيه  این  با  گيرد،  می 
ایران  الینفک  جزو  گانه  سه  جزایر  چراکه 
تاریحی  ادعای  بخواهيم  اگر  و  است 
باشيم،  داشته  سرزمين ها  به  نسبت 
خليج  حاشيه  و  قفقاز  مثل  کشورهایی 

بودند. ایران  جزو  زمانی  هم  فارس 

روابط  آینده  با  رابطه  در  حيدری  آقای 
بيانيه  داشت:  اظهار  چين،  و  ایران 
امضا  چين  با  عربستان  که  مشترکی 
ایران  با  سياسی  روابط  در  قطعا  کرد، 
وابسته  چين  زیرا  بود  خواهد  گذار  تاثير 
ما  است.  ایران  و  فارس  خليج  انرژی  به 
توانيم  می  که  داریم  وارداتی  و  صادرات 
اما  کنيم  منعقد  کشورها  دیگر  با  را  آن 
است  قوی  اینکه  علی رغم  چين،  اقتصاد 
بنابراین  باشد؛  می  هم  شکننده  ولی 
های  سياست  در  چين  که  است  بهتر 
سفير  اینکه  کما  کند؛  نظر  تجدید  خود 
تماميت  بر  و  عذرخواهی  هم  کشور  این 

کردند. تاکيد  ایران  ارضی 
چين  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
برای  عربستان  کردن  تشویق  خاطر  به 
است  کرده  کاری  چنين  دادن  امتياز 
اقتصادی  تمایالت  ذاتا  ها  چينی  چراکه 
زیادی دارند از این جهت به دنبال امتياز 
هم  عربستان  و  بودند  عربستان  از  گرفتن 
بيانيه  این  اما  است.  دادن  امتياز  اهل 
ناراحت  و  نگران  را  ایران  و حاکميت  ملت 
عذرخواهی  به  مجبور  حتما  چين  و  کرد 

► خواهد شد.     

◄    محور عملياتی ضدانقالب در فتنه 
ماه   3 رصد  و  است  طلبی  تجزیه  اخير 
نشان  جریان  این  های  فعاليت  گذشته 
نشانه  تمام  بر  جریان  این  تمرکز  دهد  می 
وحدت  عامل  توانند  می  که  است  هایی 

باشند. ملی 
کدام  هر  آمریکا  مختلف  های  دولت 
ایران  عليه  دشمنی  برای  خاصی  شيوه 
به  خواهان  جمهوری  که  زمانی  دارند. 
سخت  اقدامات  معموال  برسند  قدرت 
که  زمانی  و  گيرد  می  قرار  کار  دستور  در 
اقدامات  برسند  قدرت  به  ها  دموکرات 
عملياتی  محور  نرم  براندازی  و  ای  رسانه 

شود. می  آنها 
مالی  های  محدودیت  ترامپ  دوران  در 
سبب  تاحدودی  مختلف،  های  اندیشکده 
حذف آنها از چرخه سياست ورزی آمریکا 
دموکرات  سياستمداران  برگشت  با  شد. 
معکوس  چرخه  این  اما  سفيد  کاخ  به 
آمریکایی  های  اندیشکده  دوباره  و  شد 

گرفتند. عهده  بر  را  ماجرا  محوریت 
ایران  حوزه  در  که  موسساتی  جمله  از 

 The موسسه  دارد  را  فعاليت  بيشترین 
موسسه  است.   American Enterprise
ای که قرابت باالیی به جریان محافظه کار 
دارد و در مواضع تند عليه ایران به قدری 
مورد  در  کارشناسانش  که  دارد  افراط 
سياستمداران  به  هم  ای  هسته  مذاکرات 
می  وارد  فشار  و  کرده  اعتراض  آمریکایی 

نکند. پيدا  ادامه  تا  کردند 
این  شاخص  اعضای  از  لدین  مایکل 
که  است  هایی  چهره  از  یکی  موسسه 
بارها درباره ایده تجزیه ایران و خاورميانه 
متعددی  مقاالت  و  کرده  سخنرانی  جدید 
چاپ کرده است. لدین معتقد است محور 
فدراليسم  ایده  باید  ایران  در  براندازی 

. شد با
نشان  هم  اسنودن  شده  افشا  اسناد 
نتيجه  این  به  ها  آمریکایی  دهد  می 
جمهوری  آشيل  پاشنه  که  اند  رسيده 

است. اقوام  مسئله  ایران  اسالمی 
اندیشکده  ایرانی  اقوام  کمان  رنگين 
سياست  کارشناسان  و  آمریکایی  های 
نتيجه  این  به  را  ضدانقالب  خارجی 

گروه  تحریک  با  توانند  می  که  رسانده 
را تحقق  ایران  در  براندازی  های مختلف، 

. ببخشند
وحدت  نشانه های  بر  ضدانقالب  تمرکز 
ماه   3 در  ضدانقالب  اقدامات  رصد 
بر  ضدانقالب  دهد  می  نشان  گذشته 
حساسيت  ایران  ملی  وحدت  عوامل 

است. داده  نشان  باالیی 
انقالب  معظم  رهبر  1-رهبرانقالب: 
معتمد  افراد  از  یکی  عنوان  به  هميشه 
و  ها  گروه  احترام  مورد  ایرانی  جامعه 
سوی  از  است.  داشته  قرار  مختلف  اقوام 
کرده  تالش  هميشه  ضدانقالب  دیگر 
دهد  انجام  ایشان  عليه  زیادی  اقدامات 
های  دوره  از  یکی  گذشته  ماه  سه  در  اما 
ضدانقالب  هجمه  در  را  ای  سابقه  کم 
گذاشتيم.  سر  پشت  رهبرانقالب  عليه 
می  را  اقدام  این  دالیل  مهمترین  از  یکی 
وحدت  بر  رهبرانقالب  اثرگذاری  توان 

دانست. ایرانی  جامعه 
مخصوصا  ستيزی  دین  2-اسالم: 
ضدیت با اسالم و نشانه های آن به عنوان 

ایران  تواند عموم جامعه  ریسمانی که می 
از  دیگر  یکی  کند  وصل  یکدیگر  به  را 

بود. ضدانقالب  عملياتی  محورهای 
ملی  های  نشانه  ایران:  3-پرچم 
قرار  حمالت  سيبل  هم  ایران  جامعه 
به  توهين  نمایش  با  ضدانقالب  و  گرفت 
پرچم ایران تالش کرد هویت واحد ایرانی 

کند. سرکوب  نيز  را 
ها:  ایرانيست  پان  4-سرکوب 
ایرانيست  پان  از  حتی  بار  این  ضدانقالب 
هميشه  که  کوروش  روز  کرد.  عبور  هم  ها 
برای  ضدانقالب  مهم  روزهای  از  یکی 
جدی  نيز  بود  اپوزیسيون  ترویج  و  تبليغ 
های  چهره  شد  تالش  حتی  و  نشد  گرفته 
 3 شود.  سرکوب  جریان  این  شاخص 
نظيری  کم  دوره  توان  می  را  گذشته  ماه 
کمترین  »پان«  فعاالن  آن  در  که  دانست 
های  رسانه  در  را  همراهی  و  حضور 
اسالمی  جمهوری  مخالفان  با  ضدانقالب 

. شتند ا د
محور  سعودی  اینترنشنال  چرا 

شد؟ ایران  علیه  عملیات 

او  شد.  مرتکب  بزرگی  جرم  خاشقچی 
جالدان  دست  به  شدن  تکه  تکه  لياقت 
افشا  او  که  اسنادی  داشت.  را  سعود  آل 
آل  با  اینترنشنال  شبکه  مالی  رابطه  کرد 
سعودی  شبکه  این  کرد.  علنی  را  سعود 
را  ایران  عليه  عملياتی  محور  اکنون 
این  مهم  تفاوت  است.  گرفته  عهده  بر 
در  ضدانقالب  های  شبکه  دیگر  با  شبکه 
طلب  تجزیه  های  چهره  پرتکرار  تبليغ 
احزاب  متوليان  و  کل  دبيران  همچون 
که  هایی  طعنه  است.  دمکرات  و  کومله 
سی  بی  بی  خبرنگاران  برخی  گاهی 
جنبه  همين  از  زنند  می  اینترنشنال  به 
پان  های  رگه  هم  آمریکا  صدای  است. 
کارشناسان  گاهی  و  دارد  را  ایرانيستی 
و گوهای خود ضریب می  را در گفت  پان 
که  است  ممکن  محال  تقریبا  اما  دهد. 
بر  و  برود  افرادی  چنين  سراغ  اینترنشنال 
های  ایدئولوژی  دارای  که  افرادی  عکس 
ضرب  پر  طور  به  هستند  گرایانه  تجزیه 
گيرند./ می  قرار  رسانه  این  توجه  مورد 

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

نموده اند.  تایيد  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
1ـ رأی شماره 140160330002013584 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001389 آقای 
در  مترمربع   75 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  قنبرعلی  ششدانگ  فرزند  مجيد چراغی 
قسمتی از پالک شماره فرعی از 2173 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از اسماعيل قدیری صفحه 106 دفتر 186.)م الف 15671( 
 1401114430002001105 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013645 شماره  رأی   -2
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  رمضانعلی   فرزند  مرفه  هاشمی  اکبر  آقای 
مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  1737/17 اصلی  از  از پالک شماره فرعی  10/15 مترمربع در قسمتی 

)15672 الف  69.)م  دفتر   283 صفحه  بادی  غالمعلی  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 
3ـ رأی شماره 140160330002013601 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001872 آقای 
محمد عيوضی فرزند حسن،  ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده بمساحت 48/30 مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 38 فرعی از 1892 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکيت متقاضی طی سند 

قطعی ثبت دفتر الکترونيکی 11590 - 1397.)م الف 15673(
 1399114430002002697 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013585 شماره  رأی   -4
 64/75 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  اصغر  فرزند  مقدم  نظری  عباس  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1956 از  فرعی   550 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
قم.)م   7 دفترخانه   1355/9/10 مورخ   24450 شماره  قطعی  سند  طی  راستگردانی  حسين  از  عادی 

 )15674 الف 
 1401114430002000882 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012313 شماره  رأی   -5
آقای ابراهيم خوش دست فرزند صفدر، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2139 از  فرعی   270 از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   65 بمساحت 

 365 و   371 و   374 و   362 و   368 اوروجی صفحات  بهمن  از  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه 
 )15675 الف  م   (.631 دفتر 

 1401114430002000880 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002012310 شماره  رأی   -6
خانم زهرا خانمحمدلو فرزند قربانعلی، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2139 از  فرعی   270 از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع   65 بمساحت 
 365 و   371 و   374 و   362 و   368 اوروجی صفحات  بهمن  از  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی  مبایعه 

 )15676 الف  م   (.631 دفتر 
 1401114430002000575 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013581 شماره  رأی   -7
 70 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  محمدحسين،  فرزند  محمدی  زینب  خانم 
مبایعه عادی  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2540/239 از  فرعی  از پالک شماره  در قسمتی  مترمربع 

 )15677 الف  173.)م  و   6 دفتر   417 و   161 صفحه  یگانه  خسروی  حسين  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
 1400114430002001651 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013362 شماره  رأی   -8
آقای محسن کریمی فرزند محرمعلی، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  2167 اصلی  از  فرعی   1 از پالک شماره  مترمربع در قسمتی   126 به مساحت 

)15678 الف  41.)م  دفتر   202 صفحه  مير  سادات  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
 1400114430002001676 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013363 شماره  رأی   -9
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  قربان،  فرزند  زاده  ولی  اصغر  آقای 
قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  2167 اصلی  از  فرعی   1 از پالک شماره  مترمربع در قسمتی   126 به مساحت 

)15679 الف  41.)م  دفتر   202 صفحه  مير  سادات  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
 1401114430002001100 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013184 شماره  رأی   -10
 206/05 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  محمد،  فرزند  خليلی  طاهره  خانم 
مالکيت متقاضی  ثبت قم  واقع در بخش دو  2594 اصلی  از  1 فرعی  از پالک شماره  مترمربع در قسمتی 

)15680 الف  1398.)م   -  2146 الکترونيکی  دفتر  ثبت  قطعی  سند  طی 

 1401114430002001374 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013600 شماره  رأی   -11
 40 بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  زمين که  فرزند سيد کاظم ششدانگ قطعه  آقای سيد جواد موسوی 
و  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  2446 اصلی  از  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی 

)15681 الف  م   (.374 دفتر   323 صفحه  اميری  سيد  حسين  سيد  از  الواسطه  مع  خریداری 
 1401114430002001127 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013648 شماره  رأی   -12
آقای عزیزاله نقی نژاد فرزند سعيداله ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده بمساحت 173/59 
و  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  2181 اصلی  از  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی 
خریداری مع الواسطه از حسين رضویان و قدسی رضویان و فخری رضوی مطلق و اعظم ميرشجاعی مقدم 

)15682 الف  وراث سيدمحمد رضویان.)م  و مصطفی رضویان 
 1400114430002001262 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002013191 شماره  رأی   -13
 108 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمين  قطعه  ششدانگ  خانمحمد  فرزند  زارعی  سعادتقلی  آقای 
و  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  1977 اصلی  از  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی 

)15683 الف  برفره.)م  ابوالحسن  از  الواسطه  مع  خریداری 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکيت  مورد تایيد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسليم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضيح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. )گویه و ستاره صبح(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/09/23
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/10/10

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

کاغذ مگرش نبود و 
بر ماه نبشت!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
نشریات  و  روزنامه  از  صحبت  جایی  وقت  هر  روزها  این 
کاغذی می شود خلق الله یک دست کنار  سرشان را از گوشی 
دیگر  کسی  که  باورند  این  بر  القول  متفق  و   آورند  می  بيرون 
روزنامه نمی خواند و مگر هنوز روزنامه چاپ می شود و ... ولی 
و  کشی  اسباب  و  تکانی  خانه  قصد  که  موقعی  جماعت  همين 
اهالی  و  تحریریه  هيات  یاد  الفور  فی  دارند  کردن  پاک  شيشه 
قيمت  از  وقتی  و  افتند  می  فروشی  روزنامه  های  دکه  و  قلم 
نجومی کاغذ باطله مطلع می شوند از ضرروت اعطای یارانه به 

رانند!   می  سخن  کاغذی  نشریات 
اما این کاغذ روزنامه ای که برای عده ای در حکم دستمال 
مدرسه  های  کيف  کردن  پر  برای  داران  مغازه  و  است  کاغذی 
برخی  و  نيست  مقدار  بی  هم  قدر  این  کنند،  می  استفاده 
دوستان بارشان را با همين کاغذ شل و ول و دو رو چنان محکم 
بسته اند که توپ تکان شان نمی دهد و با وجود اینکه از قدیم 
گفته اند »ز کاغذ نشاید سپر ساختن« ولی این جماعت خيلی 
آن  شرح  که  اند  ساخته  سپر  از  تر  مهم  و  تر  محکم  چيزهای 

است! اندونزی  گرم   80 کاغذ  بند  هفتاد  مثنوی 
های  بچه  از  که  رونی  مسعود  ابن  ابوالفرج  بيامرز  خدا 
گفته  جایی  گفت  می  شعر  ششم  و  پنج  قرن  در  و  بود  نيشابور 
زمانه  و  دوره  االن  اما  عزیز«  را  کاغذ  دارند  کاتبان  تاهميشه   «
پشت و رو شده و نقدًا یک عده دالل و روزنامه چی نما کاغذ را 
برای  کاغذی  نشریات  مجوز  خواست  در  با  و  شمارند  می  عزیز 
خود، همسر ، فرزند، داماد، عروس، نوه ، نتيجه، نبيره و سایر 
اصحاب و آحاد  از خوان سرگشاده یارانه کاغذ چنان بهره مند 
می شوند که  نانواهای صوری که سهيمه آرد جدی دریافت می 
گذشته  سال  فقط  که  جایی  تا  خورند!  می  غبطه  آنها  به  کنند 
که  درحالی  است  شده  ثبت  نشریه  مجوز  درخواست   2800

دارد! نشریه   115 فقط  ژاپن 
این البال چهار نفر هم که واقعًا در این حوزه در حال فعاليت 
به  را  تيراژشان  و  مانده  پشم  بدون  شان  کاله  هستند  جدی 
شورای  در  آموزان  دانش  تبليغاتی  های  برگه  تعداد  اندازه 
افزایش  جهت  به  مانده  کم  فقط  و  اند  داده  کاهش  مدرسه 
هزینه های چاپ روزنامه دیواری منتشر کنند و به قول مهستی 

نبشت؟!« ماه  بر  و  نبود  مگرش  »کاغذ  گنجوی 
یک عده فکر می کنند فقط نانوایی های صوری آرد سهميه 
و  گاو  و  اصطبل  حال  به  تا  که  دامدارانی  و  گيرند  می  ای 
گوسفند از نزدیک ندیده اند، سهميه نهاده های دامی پنهانی 
هم  مطبوعات  در  پنهان  یارانه  این  نگو  تو  کنند.  می  دریافت 
هر  الکردار  که  است  باميان  والیت  سر   هزار  دو  اژدهای  مثل 
تا سر دیگر  را قطع می کنند، اشک می ریزد ولی شش  سرش 
از بغلش بيرون می زند و هيچ تالش جدی هم برای شناسایی 
فعاالن جدی این حوزه نمی شود و دوستان با همان فرمان پر 
روزنامه  های  بسته  تصویر  گاهی  از  هر  و  هستند  حرکت  در  گاز 
بازیافت  فاز  به  رفتن  حال  در  پلمپ  و  نشده  باز  ای  باطله  های 

شود. می  منتشر  مجازی  فضای  در 
برای  طویل  و  عریض  وزارتخانه  یک  دولت  اگر  کنيد  باور 
مختلف  های  حوزه  در  زیرزمينی  و  پنهان  های  یارانه  پيگيری 
زود،  خيلی  برود  هم  اگر  رود!  نمی  دوری  جای  کند،  تاسيس 
گردد...    می  بر  خزانه  به  مملکت  بودجه  نصف  با  و  پر  دست 

ر ـُ َتَلنگ

تجزیه طلبی محور عملیاتی اپوزیسیون خارج نشین

● نشانه های وحدت بخشی که آماج حمالت دشمن قرار گرفت    ●

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو یی مطرح کرد:

●  چین به دلیل صدور بیانیه مشترک با عربستان مجبور به عذرخواهی خواهد شد    ●
 »بیانیه مشترک عربستان و چین در روابط سیاسی با ایران تاثیرگذار است«

»حیثیت و آبروی چین با این بیانیه زیر سوال رفت«
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◄    مدیر مرکز خدمات جامع سالمت 
از  یکی  اعتياد  که  این  بيان  با  الله  بقيه 
منطقه  در  مشهود  معضالت  و  مسائل 
پرسنل  کرد:  اظهار  است،  قائم  شهر 
از  به روز  اطالعات  با  تسهيلگری  دفتر 
هماهنگی  با  و  اجتماعی  معضل  این 
جلسات  طی  و  مختلف  های  ارگان 
زمينه  این  در  داشتند  ما  با  که  متعددی 

داشتند. خوبی  بسيار  عملکرد 
ایسنا  با  گفتگو  در  سليمی  مهناز 
مرکز  این  های  همکاری  خصوص  در 
عنوان  قائم  شهر  تسهيلگری  دفتر  با 
سه  از  تقریبا  تسهيلگری  دفتر  کرد: 
مرکز خدمات جامع  در  که  سال گذشته 
منطقه  در  شدم  کار  به  مشغول  سالمت 
طی  و  بود  فعاليت  حال  در  قائم  شهر 
تسهيلگری  دفتر  پرسنل  که  جلساتی 
داشتند  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  با 
در  که  خدماتی  نوع  و  وظایف  شرح  با 
آشنا  دادند،  می  ارائه  محروم  مناطق 
بهداشتی  مسائل  حوزه  در  و  شدیم 
دادیم. انجام  را  مشترکی  های  فعاليت 
که  این  بيان  با  ایسنا، وی  گزارش  به 
اقتصادی،  حوزه  در  تسهيلگری  دفتر 

شهرسازی  بهداشتی،  فرهنگی، 
داشت،  فعاليت  دیگر  مسائل  و 
دفتر  های  فعاليت  تاثير  کرد:  تأکيد 
قائم مشهود  در منطقه شهر  تسهيلگری 
مشکالت  از  زیادی  بخشی  و  بوده 
دفتر  حضور  با  منطقه  این  در  موجود 

شد. مرتفع  تسهيلگری 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  مدیر 
اختصاصا  که  این  بيان  با  الله  بقيه 
های  زمينه  در  بهداشت  حوزه  در 
دفتر  با  مشترکی  های  فعاليت  آموزشی 
اگر  کرد:  تصریح  داشتيم،  تسهيلگری 
فرهنگی  لحاظ  به  قائم  شهر  منطقه  چه 
ولی  آید  می  حساب  به  محرومی  منطقه 
است  پذیری  آموزش  منطقه ی  به شدت 
و اثر بخشی آموزش ها را در این منطقه 

بودیم. شاهد  عين  به 
سليمی یکی از فعاليت هایی مشترک 
و  الله  بقيه  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 
مسائل  زمينه ی  در  را  تسهيلگری  دفتر 
پياده  های  همایش  برگزاری  آموزشی 
برگزاری  گفت:  و  کرد  معرفی  روی 
همایش های پياده روی و هماهنگی در 
دفتر  که  است  مشکلی  کار  منطقه  این 

به  اقدام  صحيح  مدیریت  با  تسهيلگری 
هماهنگی  همچنين  کرد  آن  برگزاری 
ارائه  هدف  با  تسهيلگری  دفتر  های 
حضور  با  مدارس  در  آموزشی  مباحث 
روان،  سالمت  بهداشت  کارشناسان 
کارشناسان  و  ماماها  سالمت،  مراقبين 
فعاليت  جمله  از  بهداشت  مرکز  تغذیه 
قائم  شهر  منطقه  در  ما  مشترک  های 

بود.
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  مدیر 
از  یکی  اعتياد  که  این  بيان  با  الله  بقيه 
منطقه  در  مشهود  معضالت  و  مسائل 
پرسنل  کرد:  اظهار  است،  قائم  شهر 
از  به روز  اطالعات  با  تسهيلگری  دفتر 
هماهنگی  با  و  اجتماعی  معضل  این 
جلسات  طی  و  مختلف  های  ارگان 
زمينه  این  در  داشتند  ما  با  که  متعددی 

داشتند. خوبی  بسيار  عملکرد 
سليمی با تأکيد بر فعاليت های چند 
و همکاری های چند جانبه دفتر  ُبعدی 
دیگر  و  بهداشت  مرکز  با  تسهيلگری 
در  تسهيلگری  دفتر  حضور  ها،  ارگان 
دانست  نعمت  یک  را  قائم  شهر  منطقه 
همکاری  کرونا  زمان  در  داد:  ادامه  و 

حضور  دليل  به  بسيج  و  بهداشت  مرکز 
تسهيلگری  دفتر  های  هماهنگی  و 
به  تسهيلگری  دفتر  گفت  باید  لذا  بود 
شهر  منطقه  در  ما  کمکی  بازوی  عنوان 

تالشی  هيچ  از  آن  پرسنل  و  بوده  قائم 
حاصل  مطلوب  نتيجه  به  رسيدن  برای 
فروگذار  منطقه  این  در  ها  فعاليت  از 

کردند. نمی 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  مدیر 

برای  هماهنگی  و  اجرا  الله  بقيه 
در  متخصصان  و  پزشکان  تيم  حضور 
یکی  در  پزشکی  جامعه  بسيج  قالب 
رسانی  اطالع  و  منطقه  این  مساجد  از 

ازجمله طرح هایی دانست  را  آن  وسيع 
اجرایی  منحصرا  تسهيلگری  دفتر  که 
توجه  با  طرح  این  شد:  یادآور  و  کرده 
این  در  اقتصادی  های  محروميت  به 
شد. مواجه  زیادی  استقبال  با  منطقه 

 90 از  بيش  که  این  بيان  با  سليمی 
تسهيلگری  دفتر  های  همکاری  درصد 
حوزه  در  سالمت  جامع  مرکز  با 
دفتر  کرد:  ابراز  بوده،  آموزشی  مباحث 
هماهنگی  و  رسانی  اطالع  تسهيلگری 
اجرای  در  تسهيل  هدف  با  را  الزم  های 
های  حوزه  در  آموزشی  های  برنامه 
از  مختلف و در مناسبت های بهداشتی 
مبارزه  هفته  روان،  سالمت  هفته  جمله 
روی  پياده  همایش  برگزاری  و  اعتياد  با 

داشتند. عهده  به  خانوادگی 
برنامه  اجرای  که  این  بر  تأکيد  با  وی 
شهر  تسهيلگری  دفتر  عملياتی  های 
کرد:  اضافه  بوده،  چشمگير  کامال  قائم 
هایی  نيرو  چنين  با  دفتر  این  حضور 
مدت  یک  برای  نه  قائم  شهر  منطقه  در 
ارگان  یک  عنوان  به  بلکه  کوتاه  زمان 
ابتدا  مطمئنا  که  چرا  است  الزم  ثابت 
انجام  ها  هماهنگی  و  ها  ریزی  برنامه 
است  آینده  های  سال  در  و  شود  می 
خواهد  بيشتری  نمود  اقدامات  این  که 
تسهيلگری  دفتر  حضور  لذا  یافت، 
ثابت  صورت  به  که  ارگانی  عنوان  به 
قائم  شهر  منطقه  در  کند  فعاليت  بتواند 

دارد. ضرورت  همچنان 
دفتر  قوت  نقطه  ترین  مهم  سليمی 
دانست  انسانی  نيروی  را  تسهيلگری 
دفتر  قوت  نقطه  اولين  گفت:  و 
انسانی  نيروی  قائم  شهر  تسهيلگری 
و  دلسوزانه  خيلی  که  بود  مجموعه  این 
نسبت  بينشی  و  دید  گونه  هر  از  فارغ 
فعاليت  قائم  شهر  منطقه  ساکنين  به 
حل  به  متعهدانه  بسيار  و  کردند  می 
می  منطقه  این  مشکالت  و  معضالت 
پرداختند و تا رسيدن به نتيجه مطلوب، 
دادند. می  ادامه  را  خود  های  فعاليت 

سالمت  جامع  خدمات  مرکز  مدیر 
دفتر  که  مسائلی  از  یکی  الله،  بقيه 
فعاليت  آن  در  بيشتر  باید  تسهيلگری 
و  کرد  عنوان  فرهنگی  مسائل  را  کند 
مسائل  حوزه  در  معضالت  بيشتر  گفت: 
دیگر مشکالت  بروز  زمينه ساز  فرهنگی 
اجتماعی می شود، بنابراین باید خيلی 
ویژه  به  فرهنگی  های  فعاليت  بر  بيشتر 
برای گروه سنی نوجوان و جوان در این 
دفتر  حضور  قطعا  لذا  شود،  کار  منطقه 
تسهيلگری در این منطقه همچنان الزم 

► است. 

مدیر مرکز خدمات جامع سالمت بقیه الله قم: 

● اعتیاد یکی از معضالت مشهود در منطقه شهر قائم است    ●

آگهی مزایده عمومی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم 

ساختمان  باب  یک  دارد  نظر  در  قم  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
مسکونی 6 واحدی را از طریق  مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان 
گهی به مدت  می توانند جهت دریافت فرم و شرایط فروش از تاریخ نشر اولين آ

www.setadiran.ir نمایند.  مراجعه  ایران  ستاد  آدرس  به  کاری  روز   10
گهی: 1423626( ) شناسه آ

آگهی فقدان سند مالکیت
اصلی   –  2379/16 پالک  ششدانگ  مالکيت  سند 
الکترونيک  دفتر   0 صفحه  در  قم  ثبت   2 بخش  در  واقع 
139820330002000309 ذیل ثبت 0 به نام جالل بيگلری 
تسليم  و  129935 صادر  مالکيت بشماره مسلسل  و سند  ثبت 
سند  جابجایی  علت  به  که  است  گردیده  اعالم  است  شده 
تبصره  استناد  به  لذا   است  گردیده  مفقود  مذکور  مالکيت 
به  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئين   120 ماده  اصالحی   1
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  گهی می گردد  تاریخ ذیل آ
با  همراه  را  مراتب  باشند  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکيت 
به  کتبا  روز   10 مدت  ظرف  گهی  آ انتشار  از  پس  خود  مدارک 
رسيدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسيد  و  ارسال  و  اعالم  اداره  این 
به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گيرد.  قرار 
 ( شد.  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکيت  سند  صدور 

 )15971 الف  م 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پورحسنی 


