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◄   امام جمعه قم گفت: مسئوالن باید بسترها 
عرصه های  در  اغتشاشات  داخلی  زمینه های  و 
گرانی، بیکاری و مسکن را با برنامه ریزی درست 

از تهدید به فرصت تبدیل کنند.
به گزارش مهر، آیت الله سید محمد سعیدی 
در  که  قم  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در 
مصالی قدس این شهر برگزار شد اظهار داشت: 
و  نخبگان  کشور،  در  اوضاع  نسبی  شدن  آرام  با 
برای حل  اتفاقات  با تحلیل  باید  امر  کارشناسان 
برنامه ریزی داشته  آسیب ها و مشکالت مختلف 

باشند.
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه )س( ابراز 
است  مرزها  از  در خارج  آشوب  مدیریت  داشت: 
ایران  برابر  در  همچنان  خارجی  عامل  این  که 
اسالمی فعال خواهد بود که در برابر توطئه های 
رفتارهای  باید  خارجی  کشورهای  از  برخی 
و مشابه  متناسب  اقدامات  و  بازدارنده ای داشت 
مختلف  مجامع  طریق  از  و  گیرد  صورت  آنان  با 

شود. انجام  الزم  پیگیری های 
امام جمعه قم افزود: شناسایی و از بین بردن 
کشور  در  آنان  سوی  از  شده  ایجاد  شبکه های 
می تواند در خنثی سازی توان خارجی در داخل 

باشد. مؤثر  ایران 
شبکه های  ایجاد  داشت:  بیان  سعیدی 
به شبکه فضای مجازی  نیز دسترسی  و  حقیقی 

دیگر  سویی  از  و  است  مهم  کشور  داخل  در 
در  اغتشاشات  داخلی  زمینه های  و  بسترها 
می تواند  مسکن  و  بیکاری  و  گرانی  عرصه های 
را  اجتماعی  بسترهای  این  دولت  ریزی  برنامه  با 
بسیاری  امروز  و  کرد  تبدیل  فرصت  به  تهدید  از 
کشور  اقتصادی  فضای  بهبود  خواستار  مردم  از 

. هستند
اخالقی  و  تربیتی  نابسامانی های  از  انتقاد 

آموزشی محیط های  در 
داشت:  عنوان  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
در محیط های  و اخالقی  تربیتی  نابسامانی های 
این  در  که  باشد  داشته  وجود  نباید  آموزشی 
حوادث اخیر شاهد رهاشدگی تربیتی در آموزش 
و پرورش بودیم که باید برنامه هایی در این زمینه 

شود. اجرا  و  طراحی 
و  دانشگاه ها  در  که  رفتارهایی  گفت:  وی 
تربیتی است  از مشکالت  نشان  داد  رخ  مدارس 

کرد. تالش  امور  این  اصالح  برای  باید  که 
این  در  ایران  ملت  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
مدت دو تن از یاران انقالب را از دست دادند که 
رستم قاسمی و مولوی عبدالواحد ریگی بودند و 
بر شناسایی  تسلیتی  پیام  با  انقالب  رهبر معظم 

تاکید کردند. ترور  عامل 
و  حوزه  جداسازی  اندیشه  در  دشمنان 

هستند دانشگاه 

بین  روز وحدت  به  اشاره  با  قم  خطیب جمعه 
عنوان  مفتح  شهید  شهادت  و  دانشگاه  و  حوزه 
اندیشه  در  دشمنان  که  است  مدت ها  داشت: 
جداسازی حوزه و دانشگاه هستند و این توطئه 
و شرارت از سوی دشمنان اسالم دنبال می شود 
و رهبر معظم انقالب تاکید دارند که باید این دو 

کنند. استفاده  یکدیگر  از  نهاد 
وی به مناسبت روز حمل و نقل نیز اشاره کرد 
به  لبیک  در  رانندگان   ۱۳۶۲ سال  در  افزود:  و 
فرمان امام راحل برای انتقال کاالهای مورد نیاز 
انتقال  به شهرها  را  و کاالها  بنادر رفتند  به  مردم 
دادند که مسئوالن باید برای حل مشکالت آنان 

کنند. تالش  نیز 
آیت الله سعیدی با اشاره به فرا رسیدن هفته 
کاربردی  باید  پژوهش  داد:  ادامه  نیز  پژوهش 
قله  اوج  به  را  کشور  می تواند  امر  این  که  باشد 

برساند. پیشرفت  و  علمی 
داشت:  ابراز  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
جدیدی  موضوع  ما  کشور  در  رویه  بی  مصرف 
نیست که در حوزه انرژی مصرف بسیار باال است 
که این امر مشکالتی را در بخش تولید نیز ایجاد 

می کند.
وی عنوان داشت: مصرف بخش های خانگی 
در  باید  مردم  و  است  زیاد  بسیار  انرژی  حوزه  در 

این زمینه توجه الزم را داشته باشند.   ►

امامجمعهقم:

مسئوالنزمینههایایجاداغتشاشاتراازبینببرند

افزایش ۴۰ درصدی قیمت آجیل در سال جاری   

کسادی بازار خشکبار در قم به علت 
پایین بودن قدرت خرید                                                   
صفحه 8

تلنگر - وحید حاج سعیدی   

خودروی خارجی را آخر پائیز 
می شمارند!                                                   
صفحه 7

مدیرکل غله قم: 

استقبال مردم از نان کامل موجب 
افزایش عرضه آن شد                                                  
صفحه 4

قیس قریشی در گفت وگویی بررسی کرد:

آیا پناهندگی نخست وزیر پیشین عراق به 
پایگاه عین االسد صحت دارد؟                                             
صفحه 6

گزیـده خبـرها

آگهــــیمزایـــــده
)نوبتدوم(

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 

به حساب  نقد  واریز وجه  یا  3ماه(  اعتبار  )با حداقل  بانکی در وجه سازمان  به صورت ضمانتنامه   : نوع تضمین شرکت در مزایده   -
ضمیمه   به  آن  رسید  و  ارائه  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  بنام   ۰115۴27۰89۰۰۴ شماره  به  بار  تره  میدان  شعبه  ملی  بانک 

شود. تسلیم  پیشنهاد 
- فروش اسناد از مورخ 1۴۰1/۰9/26 لغایت 1۴۰1/1۰/۰7 می باشد .

مشخصات عرصه  و اعیان :
بازار همشهری 15: عرصه به مساحت حدود 893 متر مربع و اعیان به مساحت حدود  1۰۴3 متر مربع شامل فروشگاه 793 متر 

مربع ، نانوایی 1۰۰ متر مربع و قسمت اداری  15۰ متر مربع  .
6۴8 متر  87۰ متر مربع شامل فروشگاه  7۴5 متر مربع و اعیانی به مساحت حدود  16: عرصه به مساحت حدود  بازار همشهری 

مربع و نانوایی 97 متر مربع و قسمت اداری نیم طبقه 125 متر مربع .
بلوار شهید رجایی میدان   -  ) تهران- روبروی بهشت معصومه) س  : قم- جاده قدیم قم  پیشنهادها  و تسلیم  اسناد  محل دریافت 
بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی- ساختمان اداری سازمان میادین- امور قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند / همچنین 

جهت تسلیم پیشنهادها به آدرس فوق دفتر حراست سازمان مراجعه شود . 
، امضا کرده و به پیشنهاد خود  با قید قبولی و بدون قید و شرط  از اسناد مزایده را دریافت و  باید یک نسخه  -پیشنهاد دهندگان 

از فرایند مزایده مي گردد. آنان  باعث حذف  از شرکت کنندگان  از جانب هر یک  این مهم  انجام  نمایند.عدم  ضمیمه 
- مبلغ خرید اسناد مزایده 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و شرکت کننده مي بایست مبلغ آن را به شماره حساب ۰113127588۰۰1 

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

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

366۴1327  )۰25( تماس حاصل فرمایید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
مهلت تحویل اسناد و تسلیم پیشنهادات :  تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1۴۰1/1۰/۰8 می باشد .

)1۴2۴9۰6 گهی:  -سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مزایده موجود می باشد.)شناسه آ

روابطعمومیسازمانمیادینشهرداریقم

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 ۱5 واقع در پردیسان بلوار سلمان ، 
امام  آزادی خیابان استقالل جنب مسجد  بلوار 

سجاد ) ع (

500/000/000۱/۱50/000/000
هرسال ۲5% افزایش نسبت به 

سال قبل
همشهری ۱۶ واقع در پردیسان محله 4 میدان 

۲ جنب  شهرداری خیابان استقالل استقالل 
مسجد امام باقر ) ع (

500/000/000۱/۱50/000/000
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رئیسمجتمعدرمانیخیرینسالمتقم:
احتمااًلمسمومیتدانش

آموزانقمیاستنشاقیبوده
است

دانش  حال  بهبود  از  قم  سالمت  خیرین  درمانی  مجتمع  رئیس 
دانش  مسمومیت  گفت:احتمااًل  و  داد  خبر  شده  مسموم  آموزان 
نداریم. وخیم  حال  با وضعیت  بیمار  و  بوده  استنشاقی  قمی  آموزان 
اظهار  قم  سالمت  خیرین  درمانی  مجتمع  رئیس  الهی  حیکم 
تعدادی  همچنین  و  نور  هنرستان  آموزان  دانش   5۱ تعداد  داشت: 
توسط  تنفسی  عالئم  با  شنبه  سه  ظهر  مرکز  این  آموزشی  کادر  از 

شدند. منتقل  سالمت  خیرین  درمانی  مجتمع  به  اورژانس 
تنفسی  عالئم  بیماران  افزود:  قم  سالمت  خیرین  مجتمع  رئیس 
نظر  اتفاق  گرفته  صورت  بالینی  ارزیابی های  اساس  بر  و  داشتند 

است. بوده  مسمومیت  علت،  که  است  این  پزشکان 
حکیم الهی گفت: با اقدامات درمانی صورت گرفته حال بیماران رو 

به بهبود است و جهت احتیاط و مراقبت بیشتر تخت نظر هستند.
احتمااًل  و  نیست  مشخص  مسمومیت  علت  داد:  ادامه  وی 
بیشتری  آزمایش های  نیازمند  و  است  بوده  استنشاقی  مسمومیت 

هستیم. نظر  اعالم  برای 
بیماران  تمامی  حال  داشت:  بیان  قم  سالمت  خیرین  مجتمع  رئیس 
و  نداریم  باشد  داشته  وخیم  وضعیت  که  بیماری  و  است  بهبود  به  رو 

شوند. ترخیص  بیماران  تدریج  به  آینده  ساعت  در  امیدواریم 

ارائهمشاورههایروانشناسی
وبالینیبهدانشآموزانقمی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قم از ارائه مشاوره های روانشناسی 
و بالینی به دانش آموزان قمی که دچار مسمومیت شدند خبر داد.

ناحیه یک قم در گفتگو  پرورش  و  آموزش  عبدالله صادق خانی مدیر 
مسمومیت  حادثه  از  پس  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  مهر،  با 
اکنون  هم  داشت:  اظهار  قم  نور  دخترانه  هنرستان  آموزان  دانش 
است  بهبودی  به  رو  یا  و  یافته  بهبود  آموزان  دانش  از  بسیاری  حال 
بیمارستان  از  درمانی  خدمات  دریافت  از  پس  نیز  آنان  از  بسیاری  و 

شدند. مرخص 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قم عنوان داشت: پس از این حادثه 
رؤسای  و  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  حضور  با  جلسه ای 
و  حادثه  این  مختلف  ابعاد  و  شد  برگزار  قم  پرورش  و  آموزش  نواحی 
قم  استان  مدارس  در  تربیت  و  تعلیم  امر  نیاز  مورد  موارد  همچنین 

گرفت. قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
و  روانشناسی  مشاور  زمینه  در  اقداماتی  داد:  ادامه  خانی  صادق 
گرفته  صورت  حادثه  این  در  شده  مسموم  آموزان  دانش  برای  بالینی 
و اقدامات الزم در  یافتند  و مشاوران در منازل و هنرستان نور حضور 

شود. کم  عزیزان  این  نگرانی  تا  دادند  انجام  را  زمینه  این 
وی ادامه داد: جلسه ای نیز با اولیای دانش آموزان هنرستان دخترانه 
راستای  در  آموزان  دانش  والدین  حق  به  خواسته های  و  داشتیم  نور 
در  جلسه  ادامه  در  و  شد  مطرح  تربیت  و  تعلیم  مسائل  نیز  و  درمان 

شود. حاصل  خوبی  نتایج های  امیدواریم  و  داشتیم  قم  استانداری 

عیادتمسئوالنآموزشو
پرورشقمازدانشآموزان
مسمومشدههنرستاننور

مسئوالن  از  جمعی  همراه  به  قم  استان  دانش آموزی  سازمان  مدیر 
نور  دخترانه  هنرستان  دیدگان  آسیب  از  یک  ناحیه  پرورش  و  آموزش 

کردند. عیادت 
به  قم  استان  آموزی  دانش  سازمان  مدیر  دادمرزی«  »سیدعلیرضا 
»احمد  بدنی،  تربیت  و  پرورشی  معاون  قاسمپور«  »مهدی  همراه 
»اکرم  یک،  ناحیه  آموزی  دانش  سازمان  کارشناس  زاده«  لطفی 
ابرقوئی« مدرس پیشتازان و رئیس مجمع دختران استان و »ستایش 
ظهرابی« رئیس مجلس دانش آموزی دختران قم و تعدادی از دانش 
از  ولیعصر)عج(  بیمارستان حضرت  در  با حضور  امروز  پیشتاز  آموزان 

کردند. عیادت  نور  هنرستان  شده  مسموم  آموزان  دانش  دو 
دانش  برای  سالمتی  و  بهبود  آرزوی  ضمن  دیدار  این  در  دادمرزی 
عامل  شناسایی  به  نسبت  مسئوالن  تالش  بر  تاکید  و  آموزان 
و  معلمان  توسط  آرام  فضای  تداوم  و  ایجاد  ضرورت  بر  مسمومیت، 
مسئوالن مدرسه همراه با وضعیت موقت تحصیل غیرحضوری دانش 

کرد. تاکید  آموزان 
نگرانی  شریک  را  ما  ها  خانواده  که  جمله  این  بیان  با  نیز  ابرقوئی 
درک  را  آموزان  دانش  این  خانواده  حال  »کامال  گفت:  بدانند،  خود 
می کنیم و آنها بدانند سالمتی دانش آموزان برای ما اولویت است.«
و  شود  می  پیگیری  مسئله  این  جدیت  »با  کرد:  ابراز  نیز  ظهرابی 
باشند  مطمئن  و  بدانند  خودشان  کنار  در  را  ما  عزیز  های  خانواده 
جمع  در  شما  گویای  لسان  و  دهیم  می  انجام  را  الزم  مطالبات 

هستیم.« مسئوالن 
خانواده های دانش آموزان مسموم شده نیز از حضور بازدید کنندگان 

تقدیر و برای آنان آرزوی توفیق و بهروزی کردند.

خبـر

به  اشاره  با  قم  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون       ◄
واحدهای  توسط  خیابان  به  غیرمجاز  درب های  ایجاد  مبنی  گزارشی 
غیرمجاز  معبر  ایجاد  و  بازگشایی  گفت:اجازه  دامشهر  در  مستقر 

شود. نمی  داده 
در  حاجی زاده  احمد  قم،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
امام  جلسات  سالن  در  که  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  جلسه 
بر  مبنی  گزارشی  خصوص  در  شد،  برگزار  قم  استانداری  )ع(  جواد 
در  مستقر  واحدهای  توسط  خیابان  به  غیرمجاز  درب های  ایجاد 
مسدودسازی  راستای  در  الزم  اقدامات  کرد:  اظهار  دامشهر،  شهرک 

شود. انجام  فوریت  قید  با  درب ها  این 
درب ها  این  از  اینکه  به  توجه  با  همچنین  داد:  ادامه  وی 
نسبت  باید  می شوند  خارج  دامشهر  از  دام ها  نظارتی  هیچ  بدون 
الزم  اقدامات  نیز  جدید  درب های  و  مجدد  ایجاد  از  پیشگیری  به 

بگیرد. صورت 
به  اشاره  با  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
ع  این موضو ابعاد مختلف  باید  ارز، مطرح کرد:  قاچاق  با  مبارزه  لزوم 

بگیرد. قرار  موردبررسی  تخصصی  کمیسیون های  جلسات  در 
دستورالعمل ها  مطابق  باید  کمیته ها  تمام  اینکه  بیان  با  وی 

عرصه  این  در  کمیته ای  اگر  کرد:  عنوان  باشند،  داشته  فعالیت 
گرفت. خواهد  قرار  برخورد  مورد  جدیت  با  باشد  داشته  کم کاری 
برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  دامشهر  کرد:  اضافه  حاجی زاده 
وجود  جدی  اراده  یک  باید  آن  حاشیه های  جمع کردن  برای  و  است 

باشد. داشته 
مردمی  تشکل های  ظرفیت های  از  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وجود  بسیاری  موفق  تشکل های  کرد:  خاطرنشان  شود،  استفاده 
اتفاقات  شاهد  قطعًا  شود  استفاده  آن ها  ظرفیت  از  اگر  که  دارند 

 ► بود.    خواهیم  مؤثری 

 ۲۲ شنبه  سه  روز  صبح   ۱۱ حوالی  ساعت       ◄
دخترانه  هنرستان  در  نامطبوعی  بوی  انتشار  آذرماه، 
تا  می شود  موجب  قم  یزدانشهر  منطقه  در  واقع  نور 
و  عالئم  دچار  هنرستان  این  آموزان  دانش  از  شماری 

شوند. تنفسی  مشکالت 

مسمومیت  دلیل  به  گذشته  هفته  دو  طی 
هنرستان  آموزان  دانش  از  شماری  استنشاقی، 
حادثه  این  علت  که  شده اند  بیمارستان  راهی  نور 
همچنان نامشخص و نگرانی ها از بابت تکرار دوباره 

دارد. وجود  آن 

سالن  در  مانند  دود  حالتی  می گوید  آموزی  دانش 
بودیم  بود، دیگری می گفت در کارگاه  مدرسه پیچیده 
دیگر  برخی  گفته  به  و  سوخته  سیم  به  شبیه  بویی  که 
را  آن  که  برخی ها  و  رسید  مشام  به  میوه  شبیه  بویی 
تهوع،  سرگیجه،  دچار  بعد  دقایقی  کردند،  استنشاق 
که  گونه ای  به  شدند  پا  در  سستی  و  جسمانی  ضعف 
تا  آمدند  مدرسه  حیاط  در  و  نداشتند  رفتن  راه  توان 

برسند. راه  از  اورژانس  عوامل 
همین  در  اتفاق  همین  آذرماه   ۹ قبل،  هفته  دو 
دانش  از  نفر   ۱۸ حادثه  آن  در  و  داد  رخ  هنرستان 
شدند. بیمارستان  راهی  و  مسمومیت  دچار  آموزان 
می گوید،  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
و  است  بوده  گذشته  بار  از  کمتر  بار  این  حادثه  شدت 
را  قبل  بار  تجربه  مدرسه  آموزشی  کادر  که  آنجایی  از 
در  صدا  به  را  مدرسه  زنگ  مدیر،  بالفاصله  داشتند 

می شوند. حیاط  راهی  آموزان  دانش  و  می آورد 
یک  در  فقط  آموزان  دانش  گفته  به  اول  بار  حادثه 
تمام  تقریبًا  حادثه  این  در  اما  بود،  داده  رخ  کالس 
تعداد  علت  همین  به  و  بودند  شده  درگیر  مدرسه 
افزایش چشمگیری داشت  دانش آموزان مسموم شده 

رسید. نفر   5۱ به  تعدادشان  و 
اورژانس  حضور  کشیدن  طول  از  آموزان  دانش 
حادثه  این  اینکه  از  نیز  والدین  از  برخی  و  مدرسه  در 
و  مشخص  پاسخ  مسئولین  و  است  شده  تکرار  مجدد 
قانع کننده ای در خصوص علت حادثه نداشتند گالیه 

می کردند.
خودروی  دستگاه  چندین  با  مصدوم  آموزان  دانش 
قم  نیکویی  )عج(و  ولیعصر  بیمارستان  دو  به  اورژانس 
آنان  تا تحت درمان قرار گیرند که تعداد  منتقل شدند 

بودند. از معلمان  نیز  نفر  بوده و سه  نفر   5۱
مطلوب تری  وضعیت  که  آموزان  دانش  از  شماری 
بود،  کرده  غلبه  آنان  بر  ترس  بیشتر  شاید  و  داشتند 
بیمارستان  در  حضور  ابتدایی  ساعات  همان  از 
تحت  آنکه  برای  دیگر  برخی  و  می شوند  ترخیص 
بستری  بیمارستان  در  باشند  بیشتری  مراقبت 

. ند شد

می  عنوان  اولیه  های  مصاحبه  در  مسئوالن 
سرعت  به  شناسی  سم  های  آزمایش  که  کردند 
به  نیز  مساله  این  اصلی  دلیل  و  شود  می  انجام 
سمع و نظر مردم می رسد ولی از صبح بعد حادثه 
ولی  بیمارستان  در  حضور  با  ایسنا  خبرنگاران  که 
از  مسموم  آموزان  دانش  والدین  با  گفتگو  و  عصر 
ماهیت ماجرا سوال پرسیدند تا گفتگوهای رسمی 
و غیر رسمی با مسئوالن امر شاید به جرات بتوان 
گفت که بیش از ده نقل قول از حادثه شنیده شد 
که شناخت ماهیت این ماجرا رابرای ما تقریبا غیر 
آزمایش  نتیجه  مهم،  مساله  تنها  نمود.  می  ممکن 
آن  که  بود  مساله  ماهیت  شناخت  و  شناسی  سم 
تا جمعه گذشته مشخص شود که  که  بود  قرار  هم 

نشد. مخابره  ای  نتیجه  بازهم 

کسی  برای  دیگر  دوم  بار  برای  اتفاق  این  دادن  رخ 
مساله  هنوز  وقتی  اینکه  ابتدا  نبود.  هضم  قابل 
داده  مدرسه  بازگشایی  اجازه  چرا  نشده  مشخص 
که  شده  مشخص  مسئوالن  برای  دلیل  اگر  و  شده 
از آن جلوگیری نشده  نمی خواستند رسمی شود چرا 
ماهیت  به  شفاف  پاسخگویی  عدم  بین  این  در  است. 
اصلی و دلیل اصلی مساله یک انتظار تمام نشدنی می 
بودند  تنها کسانی  بین مدیران درمانی  این  در  نموند. 
بگویند که حال کنونی  ما  به  توانستند  که حداقل می 

است. گونه  چه  قمی  آموزان  دانش 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مصری  مهدی 
قم شامگاه سه شنبه در حاشیه عیادت از دانش آموزان 
مجتمع  در  قم  نور  هنرستان  شده  مسمومیت  دچار 
اظهار  با خبرنگاران  درمانی خیرین سالمت در گفتگو 
کادر  توسط  شده  انجام  درمانی  اقدامات  با  داشت: 
درمان و همچنین حضور به موقع اورژانس برای انتقال 
دانش  از  بسیاری  حال  بیمارستان،  به  آموزان  دانش 
آموزانی که دچار مسمومیت شده بودند مطلوب بوده و 

شدند. ترخیص  بیمارستان  از 
دانش آموزی با حال وخیم نداریم

با  این حادثه دانش آموزی  اینکه در  بیان  با  مصری 
حال وخیم نداریم ابراز داشت: برخی از دانش آموزان 
همچنان  بیشتر  بودن  نظر  تحت  و  مراقب  منظور  به 

دارند. خوبی  بالینی  وضعیت  و  هستند  بستری 
قم  درمان  معاون  محبی،  مجید  دکتر  همچنین 
آموزان  دانش  مسمومیت  درخصوص  گفتگویی  در 
از  ما  که  چیزی  کرد:  بیان  قم  استان  نور  هنرستان 
مسمومیت  یک  آوردیم  دست  به  آموزان  دانش  معاینه 
این  در  که  مدیرانی  را  عاملش  ولی  بوده  استنشاقی 
لذا  بدهند.  پاسخ  بایستی  دارند  مسئولیت  بخش 
معاینات دانش آموزان و بررسی های انجام شده نشان 
دهنده یک گاز استنشاقی در حد خیلی خفیف و گذرا 

یک  هم  مرتبه  دو  هر  در  و  کرد  گرفتار  را  آن ها  که  بود 
بود. گاز  نوع 

شد  گرفته  تماس  ما  مرکز  با  که  زمانی  افزود:  وی 
سرم  و  تراپی  اکسیژن  از  اعم  درمانی  کارهای  کلیه 

زیادی  شمار  و  شد  انجام  حمایتی  داروهای  و  تراپی 
پیدا  بهبودی  اولیه  ساعات  همان  در  آموزان  دانش  از 
کردند و ترخیص شدند و تعدادی از دانش آموزان باقی 
معاینات  در  بعدی  مراحل  در  هم  را  ها  آن  که  ماندند 
مجدد و بررسی های مجدد از سی تی اسکن مغز، نوار 
ادرار  آزمایشات مختلف خون  و   )EMG( عصب عضله 
و هرآنچه الزم بود انجام شد و نتایج آن ها هم طبیعی 
معاینات  و  مشاهدات  در  طبیعی  غیر  نکته  هیچ  و  بود 

نشد. مشاهده  بالینی 
به  تا  آموزان  دانش  عمده  اینکه  به  بااشاره  محبی 
عمدتا  امروز  به  تا  کرد:  اظهار  شدند  ترخیص  امروز 
ترخیص شدند و تنها حدود هشت نفر از دانش آموزان 
مسموم شده باقی ماندند که انشاله ظرف یکی دو روز 

شد. خواهند  مرخص  آینده 
را  آموزان  دانش  این  بهبودی  و  درمان  روند  وی 
فوق  و  تخصصی  تیم  یک  گروهی  فعالیت  حاصل 
متخصص  شناس،  سم  تخصص  فوق  شامل  تخصصی 
مسمومیت های پزشکی، متخصص داخلی، متخصص 
ویژه  مراقبت های  و   ICU متخصص  یک  و  نورولوژی 
تیمی  صورت  به  درمانی  روند  این  گفت:  و  برشمرد 
به شکل تیمی معاینه می کردند  انجام می شد و گروه 
ضمن  شد.  انجام  زمینه  این  در  بود  الزم  درمانی  هر  و 
آموزی  دانش  هیچ  برای  پایداری  مشکل  هیچ  اینکه 
ماندگار نشد و همه درمان شدند و مابقی تحت درمان 
تکمیلی هستند و ظرف یک الی دو روز آینده مرخص 

می شوند.
با  هنوز  اینکه  بیان  با  قم  استان  درمان  معاون 
یافت  گاز  این  نام  و  ماهیت  چالشی  هفته  دو  گذشت 
مشخص  رویداد  این  عامل  هنوز  کرد:  اظهار  نشده 
از  و  گفتند  ما  به  نمونه هایی  اینکه  ضمن  نیست 

از  هایی  نمونه  سری  یک  و  آمدند  مختلف  جاهای 
محیط مدرسه و هوا گرفتند و در دست بررسی است. 
این  و  چیست  آن  عامل  که  بگویند  هم  ما  به  انشاله 
کرده  ایجاد  را  این مسمومیت  که  بوده  گازی  نوع  چه 

ولی احتمال می دهیم که یک گاز استنشاقی است.
و  ایجاد  دالیل  آموزان!  دانش  عضالنی  اسپاسم 

آموزان؟ دانش  سالمتی  آینده 
وی افزود: به هرحال در مسمومیت ها ممکن است 
و  مخدر  مواد  از  استفاده  یا  و  خوراکی ها  اثر  در  برخی 
چیزهای دیگر باشد که در این مورد هیچکدام از این ها 
نبوده و مطمئن هستیم یک عامل استنشاقی است که 
باید پاسخ دهند که چه بوده و تحت چه عاملی مشکل 

ساز شده است.
آموزان  دانش  عضالنی  اسپاسم  به  بااشاره  محبی 
به  بستگی  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  شده  درگیر 
یکی  مثال  برای  دارد،  دانش  خود  بدن  در  عواملی 
طبق  بود  بستری  زیادی  مدت  که  آموزان  دانش  از 
وی  خون  پتاسیم  که  دریافتیم  شده  انجام  آزمایش 
سو  اثر  در  می تواند  که  است  طبیعی  حالت  از  کمتر 
آموز  این دانش  یا مصرف کم میوه جات توسط  تغذیه 
رخ دهد و این گونه افراد مستعد هستند که مشکالت 
عضالنی عصبی در آن ها شدید تر از بقیه باشد و این 
مسئله کامال هم طبیعی است و یک عارضه بی حسی 
مهمی  مسئله  و  می شود  برطرف  که  است  موضعی 
در  پایداری  حرکتی  حسی  عارضه  بخواهد  که  نیست 

باشد. داشته  دنبال  به  را  آموزان  دانش 
آموزان،  دانش  والدین  به  خطاب  آخر  در  محبی 
مشکل  این  شدن  برطرف  در  امیدواری  ابراز  ضمن 
گفت: این موضوع هیچ عارضه ای ایجاد نخواهد کرد و 
اثری باقی نخواهد ماند، چراکه این مسمومیت بسیار 
به حال  به شدتی که منجر  بوده و خوشبختانه  خفیف 
کبد  کلیه،  مغزی،  کننده  تخریب  اثرات  و  فوت  وخیم، 
ها  آن  بدن  در  ماندگاری  اثر  و  نبوده  ریه  و  قلب  یا  و 

 ► گذاشت.    نخواهد 
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آموزان هنرستان  ◄       دانش 
جزئیات  بیان  به  قم  نور 
این  در  مجدد  مسمومیت 

پرداختند. هنرستان 
ظهر  از  بعد  سیستانی:  زهرا 
خبری  آذرماه   ۲۲ شنبه  سه  روز 
از  نفر   5۱ مسمومیت  بر  مبنی 
از  نور  هنرستان  آموزان  دانش 
و  آموزش  عمومی  روابط  سوی 
اهمیت  شد؛  منتشر  قم  پرورش 
شد  بیشتر  جایی  آن  از  خبر 
اتفاقی  چنین  نیز  آذرماه   ۹ که 
دانش   ۱۸ برای  مدرسه  این  در 
منشأ  هنوز  ولی  بود  افتاده  آموز 
شده  منتشر  گاز  نوع  حتی  و 

است. نشده  مشخص 
علوم  دانشگاه  گزارش  به 
تعداد  هم  بار  این  قم،  پزشکی 
آموزان  دانش  این  از  زیادی 
نیز  برخی  اما  شده  مرخص 
صحبت  از  پس  شدند؛  بستری 
هم  سری  مسئولین  از  برخی  با 
وضعیت  تا  زدیم  بیمارستان  به 
ببینیم. نزدیک  از  را  دانش آموزان 

دفعه  مثل  بار  این  خوشبختانه 
پیش هنگام ورود با مشکل زیادی 
از  با کمی پرسش  مواجه نشدیم و 
بستری  محل  بیمارستان  کارکنان 
در  کردیم.  پیدا  را  دانش آموزان 
آموز  دانش  یک  فقط  اولی  اتاق 
ماسک  وجود  با  که  بود  بستری 

نفس  تنگی  همچنان  اکسیژن، 
راحت  نمی توانست  و  داشت 
بعد  آموز  دانش  این  کند.  صحبت 
از اینکه آدرس اتاق دانش آموزان 

سئوالم  به  پاسخ  در  داد  را  دیگر 
جسمانی اش،  وضعیت  درباره 
درد  نفس  تنگی  بر  عالوه  گفت 

دارد. زیادی  پای 
گذشته  روز  داد:  ادامه  وی 
را  پاهایش  دادن  تکان  توان 
نداشت. ولی در حال حاضر فقط 
برود.  راه  کمک  بدون  نمی تواند 
والدین  از  رفتم؛  بعدی  اتاق  به 
بودند  در  جلوی  که  آموزان  دانش 
و  پرسیدم  را  فرزندانشان  حال 

صحبت  آن ها  با  خواستم  اجازه 
نبود  بد  عمومی شان  حال  کنم. 
و  پا  درد  و  نسبی  حسی  بی  اما 
تنهایی،  به  رفتن  راه  توانایی  عدم 

بود. آن ها  مشترک  درد 
در  آموزان  دانش  از  یکی 
بوی  گفت:  ماجرا  شرح  خصوص 
خیلی  صبح  از  می آمد  که  گازی 
جاها  بعضی  و  نبود  اذیت کننده 
از  تقریبًا  اما  نمی شد  حس  اصال 
برعکس  و  شد  شدید   ۱۲ ساعت 
کالس  یک  در  فقط  که  قبل  دفعه 
بود این بار در کل مدرسه پیچیده 

. د بو
گفت:  دیگری  آموز  دانش 

حرف  به  دیر  خیلی  مدرسه  کادر 
شما  می گفتند  دادند.  گوش  ما 
مدرسه  و  درس  از  می خواهید 
زمان  از  دلیل  همین  به  کنید  فرار 

 ۱۲ ساعت  که  گاز  شدید  انتشار 
به  ما  انتقال  تا  بود  دقیقه   ۱5 و 
ربع  و  ساعت   ۲ حدود  بیمارستان 
 ۳0 و   ۲ حوالی  زیرا  کشید  طول 
رسیدیم.  بیمارستان  به  بود  دقیقه 
است  ممکن  که  پرسیدم  آن ها  از 
بوی گاز از آزمایشگاه باشد؟ یکی 
در  قبلش  زنگ  ما  گفت:  آن ها  از 
نبود  مشکلی  و  بودیم  آزمایشگاه 
ندادیم  انجام  هم  آزمایشی  حتی 
نهایتًا  یا  داشتیم  تدریس  فقط  و 

نمک. و  آب  کمی  کردن  مخلوط 
آموزان  دانش  والدین  با 
از  دلشان  کردم؛  صحبت  هم 
یکی  بود.  پر  مدرسه  سهل انگاری 
نتایج  گفت:  ایسنا  به  آن ها  از 
قبلی  مسمومیت  دلیل  آزمایش 
هفته   ۲ که  بچه ها  از  تعدادی 
و  نشده  اعالم  هنوز  بود  پیش 
نمی گوید.  ما  به  چیزی  هم  دکتر 
دفعه  آزمایش  نتیجه  می گویند 
و  منشأ  و  نشده  مشخص  هم  قبل 

است. مجهول  هنوز  گاز  نوع 
اگر  داد:  ادامه  گالیه  با  وی 
چرا  بود  نشده  مشخص  گاز  منشأ 
نکات  چرا  یا  کردند  باز  را  مدرسه 
حرف  و  نکردند  رعایت  را  ایمنی 
نگرفتند؟ جدی  هم  باز  را  بچه ها 
مادر یکی دیگر از دانش آموزان 
اتفاق  از  پس  داد:  ادامه 
جلسه  والدین  برای  قبل  سری 
خاصی  چیز  گفتند  و  گذاشتند 
نمی افتد؛  اتفاق  دیگر  و  نبوده 
روزی  چند  که  من  دختر  حتی 
بازخواست  را  او  بود  نرفته  مدرسه 
یک  اتفاق  بودند  گفته  و  کرده 
نمی شود!  که  تکرار  می افتد،  بار 
هم  بار  دو  اتفاق  که  دیدیم  اما 

بیفتد. می تواند 
بوی  دانش آموزان  گفته  طبق 
دفعه  گاز  مانند  آن  عالئم  و  گاز 
از  پس  تنفس،  با  و  بود  پیش 

بینی  و  حلق  در  سوزش  ایجاد 
برخی  در  و  پاها  نفس،  تنگی  و 
شده اند. بی حس  دست ها  موارد 

از  برخی  ایسنا  گزارش  به 
با  قبل  دفعه  از  که  آموزانی  دانش 
بوی  مثل  ناشناسی  بوی  انتشار 
مسمومیت  دچار  مدرسه  در  گاز 
عدم  دلیل  به  هنوز  بودند  شده 
بیمارستان  در  کامل  بهبودی 

هستند. بستری 
های  رسانه  است  ذکر  به  الزم 
سالمت  وضعیت  همچنان  استان 
و  والدین  از  را  آموزان  دانش 
و  آموزش  و  مدرسه  مسئوالن 
هم  می کنند؛  پیگیری  قم  پرورش 
منشأ  و  شناسی  سم  نتایج  چنین 
پایان  بود  قرار  که  گاز  انتشار 
هنوز  شود  منتشر  گذشته  هفته 

است. نشده  رسانی  اطالع 
تالش  رغم  به  است،  گفتنی 
قم  در  خبرنگاران  گسترده  های 
مسئوالن  از  گیری  پاسخ  برای 
مختلف  های  بخش  در  استان 
این  از  دقیقی  جواب  هنوز 
ولی  است  نشده  شنیده  مسئوالن 
وضعیت  آخرین  پیگیر  همچنان 
درمان،  مراحل  آموزان،  دانش 
و  آزمایشی  های  نمونه  دریافت 
یابی  علل  و  پایش  روند  همچنین 
زمینه  این  در  تکراری  حادثه  دو 

► هستیم. 

روایتهاییازمسمومیتدانشآموزانقمی

● دانشآموزاندربارهحادثهتکراریچهگفتند؟●

معاوناستاندارقم:

● اجازهبازگشاییوایجادمعبرغیرمجازجهتدامدردامشهررانمیدهیم●
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مرکزمدنیشهرقم،آنچهبودو
بایدباشد؟

)میدان  قم  شهر  مدنی  مرکز  تعریف  باز  به  شهری  طراحی  کارشناس 
پرداخت. شهری  بازآفرینی  رویکرد  با  مطهری(  شهید 

احمد رضایی ندوشن، کارشناس طراحی شهری، در نشست پرسمان 
تعریف  باز  )۸(؛  قم  در  معاصر  شهرسازی  تکوین  موضوع  با  که  ایسنا 
بازآفرینی  رویکرد  با  مطهری(  شهید  )میدان  قم  شهر  مدنی  مرکز 
شهری به همت بنیاد قم پژوهی در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد، 
با اشاره به توسعه نامتوازن و گسست فضایی در مرکز شهر قم عنوان 
کرد: آشفتگی مرکز شهر قم و میدان شهید مطهری به گونه ای است 

را هم دچار سردرگمی می کند. و حتی گاهی شهرندان  زائران  که 
وی ادامه داد: در مرکز قم تنوع باالیی از همه نوع کاربری و معماری 
و...  تاریخی  مساجد  امام زاده،  بار،  تره  و  میوه  بازار  حمام،  از  اعم 
وجود دارد در حالی که هر کدام از این ها پیوستگی فضایی مخصوص 

را دارند. خود 
تاکید  مورد  همواره  شهری  انسجام  و  پیوستگی  اینکه  بیان  با  وی 
صاحب نظران طراحی شهری بوده است، اظهار کرد: راجر ترانسیک 
که  است  کسی  اولین  عرصه  این  اندیشمندان  از  یکی  عنوان  به 
که  است  معتقد  و  کند  می  بیان  شهرسازی  در  را  فضا  و  توده  نظریه 
در شهرسازی فضا اصل بوده و توده ها و ساختمان ها در درجه دوم 

دارند. قرار 
امر  این  شاهد  تاریخی  بافت  در  مثال  برای  افزود:  ندوشن  رضایی 
حیاط  ها،  میدان  و  هستند  پرکار  و  هندسی  فضاها،  همه  که  هستیم 
و  اند  به هم متصل شده  به درستی  که  بازارها  فضاهایی هستند  ها، 
اتاق ها  در  آشفتگی  و  بودن  این کج  باشد  اگر پالن خانه ای کج  مثال 
بازارها دست نمی  و  و حیاط ها، میدان ها  و ورودی ها حل می شود 

خوردند.
یک  نوین  های  معماری  در  کرد:  بیان  شهری  طراحی  کارشناس  این 
ایجاد  فضا  بر  توده  غلبه  شده  سبب  که  است  گرفته  قرار  اصل  توده 

بگیرد. شکل  گمشده  فضاهای  و  شود 
)در  حرکتی  محورهای  که  است  معتقد  بیکن  ادمون  کرد:  اضافه  وی 
گیری شهرها شدند  چگونگی شکل  باعث  و...(  اسب  گاری،  گذشته 
می  بیان  بیکن  همچنین  است  منطبق  هم  ما  شهرهای  با  امر  این  که 
نیرو عامل دوم در پیوستگی شهرها هستند که هم  کند که بردارهای 
در سطح و هم در اتفاع بر چگونگی گسترش شهر تاثیر می گذاشتند.
است  معتقد  فضا  و  توده  به  که  ترانسیک  داد:  ادامه  ندوشن  رضایی 
پیاده،  )سواره،  حرکت  های  جریان  سایت،  خطوط  که  کند  می  بیان 
یکدیگر  به  فضاها  دهنده  پیوند  عناصر  بردارها  و  و...(  آب  جریان 

. هستند
کارشناس طراحی شهری با اشاره به اینکه ادمون بیکن فضا، توده و 
محور را عناصر اصلی بیان می کند، اضافه کرد: عناصر پیوند دهنده 
دادن،  امتداد  با  که  هستند  فرضی  خطوط  و  محور  کانون،  شامل 
عناصر  دادن  دوران  و  کشش  ایجاد  دادن،  چرخش  دادن،  مجاورت 

شوند. می  متصل  یکدیگر  به  شهری 
وجود  که  هستند  ذهنی  خطوط  فرضی  خطوط  اینکه  بیان  با  وی 
 )... و  سراها  میدان ها،  )مانند  کانون ها  داد:  ادامه  ندارند،  خارجی 
و  شد  وارد  آن  به  توان  می  که  هستند  تمرکز  و  تالقی  تجمع،  محل 
اندازه  و  جهت  ابتدا،  دارای  که  هستند  خطی  نیزعناصر  محورها 

. هستند
به  را  شهری  فضا  دو  ها  مفصل  اینکه  به  اشاره  با  ندوشن  رضایی 
مهم  عنصر  دو  فعالیت  و  کالبد  کرد:  بیان  می دهند،  اتصال  یکدیگر 
شوند. می  متصل  یکدیگر  به  ها  مفصل  طریق  از  که  هستند  شهری 
کارشناس طراحی شهری با اشاره به اینکه واژه میدان مرکب از می و 
دان )پسوند ظرفیت( بوده که در فارسی به معنای ظرفی برای شراب 
است، یادآور شد: این واژه یعنی مکانی که ظرفیت بودن محتوایی را 
در خود دارد و برای مشخص کردن این محتوا معموال به کلمه میدان 
بزم  میدان  فروش ها،  مال  میدان  مانند  شود؛  می  مضاف  ای  کلمه 

و...
اینکه میدان محل تجمع انسان ها، رویدادها و نیروها  بر  با تاکید  وی 
جمعی  زندگی  و  اجتماعی  تعاملی،  نقش  به  میدان ها  ارزش  و  است 
فقط  عمومی  میدان  و  مکان  به  فضایی  تبدیل  داد:  ادامه  است،  آن 
به  نخست  بلکه  ندارد  آن  شهرسازان  و  معماران  کیفیت  به  بستگی 
کمی  پتانسیل  و  کننده  دعوت  محرکه  اگر  و  دارد  بستگی  آن  جاذبه 
هم داشته باشد به میدان تبدیل می شود؛ بدون آن که کار شهرسازی 

بگیرد. صورت  آن  در  معماری  و 
نظامی،  تجاری،  مختلف  انواع  میدان ها  کرد:  عنوان  ندوشن  رضایی 
شهید  میدان  که  دارند  و...  محلی  ارتباطی،  حکومتی،  ورزشی، 
های  بررسی  که  است  بوده  ارتباطی  میدان  یک  بیشتر  قم  مطهری 
تاریخی نیز نشان می دهد که این مکان به دلیل اینکه در کنار دروازه 
شهر بوده نقش ارتباطی ویژه ای داشته است که با توسعه ای که شهر 

است. شده  افزوده  نیز  اهمیت  این  بر  است  داشته  سال ها  طی 
زیادی  تردد  نیز  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  شهری  طراحی  کارشناس 
را حفظ  ارتباطی خود  و اهمیت  در میدان شهید مطهری وجود دارد 
کرده است، اضافه کرد: متاسفانه نیمی از بناهای این بخش از شهر 

شده اند. انبار  به  تبدیل  و  شدند  مخروبه  نیمه  و  فرسوده 
وی با بیان اینکه همه عناصر بردارهای نیرو، محورها، مراکز مهم و... 
از  که  کمی  فاصله  به  توجه  با  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  میدان  این  در 
مانند  مدنی  کانون  یک  توان  می  دارد،  )س(  معصومه  حضرت  حرم 

افزود. آن  به  و...  شورای شهر، شهرداری  

خبـر

جدید  اتوبوس  دستگاه   ۹۹ شدن  اضافه  با       ◄
بین  فاصله  زمانی  کاهش  ضمن  سال  پایان  تا  شهری 
خطوط، عمر ناوگان عمومی قم به زیر ۲ سال خواهد 

رسید.
خاطر  به  یک سو  از  که  است  کالن شهرهایی  از  قم 
زائرخیزی  به دلیل  و سوی دیگر  ویژگی مهاجرپذیری 
ساالنه میزبان میلیون ها گردشگری داخلی و خارجی 
زیرساخت های  در  ضعف  خاطر  به  گاهی  که  است 
در  بخصوص  آزاردهنده ای  مشکالت  با  شهری 
می شود  مواجه  مذهبی  و  ملی  شاخص  مناسبت های 
همواره  عمومی  ناوگان  کمبود  مشکل  دراین بین  که 

است. بوده  دردسرساز  مسافران  و  شهروندان  برای 
کیفی  و  کمی  ضرورت  بر  تأکید  با  کارشناسان 
برای  که  معتقدند  قم،  در  عمومی  ناوگان  توسعه 
به توسعه  نیاز  از شبکه حمل ونقل کارآمد  برخورداری 
الزم  دیگری  زمان  هر  از  بیش  جدید  ناوگان  تقویت  و 
شهروندان  عمومی  فرهنگ  باید  هم  طرفی  از  و  است 

یابد. بهبود  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده  در 
برنامه ریزی های   ، قم  شهری  مدیران  گفته  به 
افزایش  با  که  می کند  حرکت  سمتی  به  قم  شهری 
متر   400 حداکثر  با  فرد  هر  عمومی،  ناوگان  تعداد 
کند. پیدا  دسترسی  اتوبوس  ایستگاه  به  پیاده روی 

استفاده  استان،  اطالعات  و  آمار  طبق  همچنین 

برابر   ۳ گذشته  سال   ۱0 طی  شخصی  خودروهای  از 
نیز  عمومی  ناوگان  از  استفاده  مدت  این  در  و  شده 
آثار  که  رسیده  درصد   ۱0 از  کمتر  به  درصد   ۱۸ از 
و  هوا  آلودگی  ترافیکی،  گره های  افزایش  در  آن  سوء 

است. شده  نمایان  جاری  هزینه های  افزایش 
مسئولین  سوی  از  اعالم شده  آمار  اساس  بر 
در  سفر  میلیون   ۲ بر  افزون  روزانه  شهری،  مدیریت 
انجام می شود که در حال حاضر سهم حمل ونقل  قم 
برآورد  درصد   ۱5 از  کمتر  سفر  میزان  این  از  عمومی 
می شود و طبق ارزیابی و نظر کارشناسان این حوزه، 
فعالیت  قم  کالن شهر  در  اتوبوس   500 دست کم  باید 
پرتقاضا  خطوط  در  ناوگان  کمبود  تا  باشند  داشته 
هم اکنون  که  است  حالی  در  این  و  شود  تأمین 
به  مشغول  قم  شهر  در  اتوبوس  دستگاه   ۱۶0 حدود 

می باشد. خدمت رسانی 
طی  شخصی  خودروهای  بی حساب  افزایش 
در  هوا  آلوده  روزهای  افزایش  باعث  اخیر  سال های 
که عالوه  روزهای سال شده  حدود نصف  به  قم  شهر 
بنزین، شهر  و  تأمین سوخت  و  ترافیک  بر چالش های 
این  و  روبه کرده  نیز  با مشکالت زیست محیطی  را  قم 
حمل ونقل  از  دولت  حمایت  لزوم  نشان دهنده  آمارها 

است. قم  در  عمومی 
مرحله  در  شهری  جدید  اتوبوس   ۱5 شدن  اضافه 

نخست
آیین  اتوبوس رانی قم در حاشیه  سرپرست سازمان 
اکوسیستم  به  اتوبوس جدید شهری   ۱5 اضافه شدن 
دستگاه   ۹۹ این  کرد:  بیان  قم،  شهری  حمل ونقل 

ریال  میلیارد   ۱۲0 و  هزار   5 بر  افزون  اعتباری  با 
از  آن  ریال  میلیارد   ۲۸0 و  هزار  یک  که  انجام گرفته 
 ۸40 و  هزار   ۳ و  قم  شهرداری  داخلی  منابع  محل 
سیزدهم  دولت  کمک های  محل  از  نیز  ریال  میلیارد 

است. بوده 

دستگاه   ۱5 اول  مرحله  در  شد:  یادآور  نیک  علی 
وارد  دیزل  ایران خودرو  شرکت  محصول  اتوبوس 
بر  آن ها  تمرکز  ناوگان حمل ونقل عمومی قم شده که 

بود. خواهد  پردیسان  شهرک  حداکثری  پوشش 
برای  استاندارد  ویلچررو  رمپ های  نصب  وی 
مزایای  از  را  معلوالن  و  سالمندان  استفاده 
سیستم های  گفت:  و  کرد  یاد  جدید  اتوبوس های 
با  سازگار  اتوبوس ها  این  گرمایشی  و  سرمایشی 
سیستم  براین  عالوه  و  است  قم  اقلیمی  شرایط 
که  شده  اجرا  نحوی  به  اتوبوس ها  مانیتورینگ 
از  مسافران  جابه جایی  بر  کاملی  تسلط  رانندگان 

دارند. را  عقب  و  جلو  درب های 
دستگاه   ۹۹ تمام  سال  پایان  تا  اینکه  بیان  با  نیک 
افزوده می شود،  قم  ناوگان عمومی  به  خریداری شده 
سرفاصله  اتوبوس  این  شدن  اضافه  با  کرد:  تصریح 
دقیقه   ۱۶ با  دقیقه   ۱۸ از  ایستگاه ها  و  خطوط  بین 
نشان  را  دقیقه ای   ۲ بهبود  که  می کند  پیدا  کاهش 

می دهد.
وی همچنین ابراز داشت: با ورود این ۹۹ دستگاه 
اتوبوس رانی  ناوگان  سن  سال  پایان  تا  اتوبوس 
۲ سال می رسد و این در حالی  شهرداری قم به عدد 
قم  شهر  اتوبوس رانی  ناوگان  سیستم  تمام  که  است 

 ► است.    شده  نوسازی 

◄     رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
شهر قم زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه  را در حال 
تالش  در  گفت:  و  اعالم  دقیقه   10 از  بیش  حاضر 
به  مرور  به  را  زمان  این  اتوبوس ها  افزایش  با  هستیم 
زیر 10 دقیقه کاهش دهیم تا شهروند به این سیستم 
شخصی  خودروی  از  و  کرده  اعتماد  آن  زمان بندی  و 
استفاده  کوتاه  و  درون شهری  سفرهای  برای  کمتری 

. کند
سید محمدحسین دهناد در حاشیه مرحله نخست 
ورود ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل ونقل 
و  حمل  ملی  روز  آذر   ۲۶ آستانه  در  قم  شهر  عمومی 
قم،  در  شهری  مدیریت  رویکرد  داشت:  اظهار  نقل 
شهرداری  اتوبوس رانی  ناوگان  کیفی  و  کمی  توسعه 

است.
وی خرید ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید را در راستای 
دانست  شهر  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  توسعه 
خرید  برای  موردنیاز  اعتبار  از  بخشی  افزود:  و 
نیز  بخشی  و  شهرداری  داخلی  منابع  از  اتوبوس ها 
دستگاه   ۱5 امروز  و  پرداخت شده  دولت  کمک  با 
 ۹۹ تمام  سال  پایان  تا  و  می شود  اضافه  ناوگان  به 

شد. خواهد  ناوگان  وارد  دستگاه 
شهر  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
قم، ایجاد شبکه حمل ونقل کارآمد را مورد توجه قرار 
کارآمد  حمل ونقل  شبکه  داشتن  برای  گفت:  و  داد 

عمومی  حمل ونقل  ناوگان  تقویت  و  توسعه  به  نیاز 
را  مردم  باید  داده  نشان  دنیا  شهرهای  تجربه  و  بوده 

کنیم. تشویق  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده  به 
شهر  سطح  معابر  مناسب  پوشش  همچنین  وی 
در  شهروندان  تشویق کننده  عامل  به عنوان  نیز  را 
کرد:  بیان  و  مطرح  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده 
باید  عمومی  حمل ونقل  از  شهروندان  تشویق  برای 
با  فرد  هر  که  کند  حرکت  سمتی  به  برنامه ریزی ها 
حمل ونقل  ایستگاه  به  پیاده روی  متر   400 حداکثر 
باشد. داشته  دسترسی  اتوبوس  ایستگاه  و  عمومی 

در  را  ایستگاه   به  اتوبوس  رسیدن  زمان  دهناد، 
کرد:  تأکید  و  اعالم  دقیقه   ۱0 از  بیش  حاضر  حال 
در تالش هستیم با افزایش اتوبوس ها این زمان را به 
مرور به زیر ۱0 دقیقه کاهش دهیم تا شهروند به این 
خودروی  از  و  کرده  اعتماد  آن  زمان بندی  و  سیستم 
کوتاه  و  درون شهری  سفرهای  برای  کمتری  شخصی 

کند. استفاده 
در  را  شخصی  خودروهای  برابری  سه  افزایش  وی 
متأسفانه  کرد:  تصریح  و  شد  یادآور  گذشته  سال   ۱0
امکان  شخصی  خودروهای  برابری  سه  افزایش  با 
ایجاد  با  تنها  و  ندارد  وجود  شهرها  در  معابر  توسعه 
ترافیک  می توانیم  کارآمد  عمومی  نقل  و  حمل  شبکه 

کنیم. مدیریت  و  کنترل  را  شهرها  در  شده  ایجاد 
شهر  شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
عنوان  را  اتوبوس  دستگاه   500 به  قم  شهر  نیاز  قم، 
قم،  شهر  سرانه  و  جمعیت  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
اتوبوس  500 دستگاه  به  نیاز  قم  اتوبوس رانی  ناوگان 
انجام شده عالوه  به هدف گذاری های  توجه  با  و  دارد 
اورهال  نیز  اتوبوس  تعدادی  دستگاه   ۹۹ این  بر 

شوند. تقویت  خطوط  تا  می شود 
نیز  را  اتوبوس رانی  جدید  خطوط  شدن  اضافه  وی 
درخواست  و  تردد  که  مسیرهای  افزود:  و  کرد  مطرح 
به خاطر نوع کاربری های مسیر دارند مانند  بیشتری 
دانشگاه ها، مراکز حوزوی و مدارس به خطوط اضافه 
ناوگان  و  شهر  سطح  در  خوبی  پوشش  تا  می شوند 

باشیم. داشته  اتوبوس رانی 
طور  به  روزانه  کرد:  تأکید  پایان  در  دهناد 
می شود  انجام  قم  شهر  در  سفر  میلیون  دو  میانگین 
عمومی  حمل ونقل  سیستم  تقویت  با  امیدواریم  که 
این  آل  ایده  و  باشیم  داشته  ایمن تر  و  تر  آرام  شهری 
با  را  سفرها  این  از  درصد   ۲0 تقریبًا  بتوانیم  که  است 

 ► دهیم.    انجام  عمومی  حمل ونقل 

۱۵دستگاهاتوبوسجدیدبهاکوسیستمحملونقلشهریاضافهشد؛

● خونتازهدررگهایناوگانعمومیشهرقم●

ناوگان  سن  قم  شهردار        ◄
قبل  در سال های  را  قم  اتوبوس رانی شهر 
11 سال اعالم کرد  آغاز طرح نوسازی  از 
اتوبوس  99 دستگاه  این  ورود  با  و گفت: 
اتوبوس رانی  ناوگان  سن  سال  پایان  تا 
می رسد. سال   2 عدد  به  قم  شهرداری 

سیدمرتضی  دکتر  شهرنیوز،  گزارش  به 
نخست  مرحله  حاشیه  در  سقائیان نژاد 
ورود ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 
به  اشاره  با  قم،  شهر  عمومی  حمل ونقل 
۲۶ آذر روز ملی حمل ونقل اظهار داشت: 
به خصوص  حمل ونقل  به  مربوط  مباحث 
مهم  مباحث  از  امروز  عمومی  حمل ونقل 

است. شهری  مدیریت 
حمل ونقل  در  خدمات  و  سرویس  وی 
مردم  و  شهروندان  به  مربوط  را  عمومی 
فرهنگ  امروز  متأسفانه  افزود:  و  دانست 
کالن شهرها  به خصوص  شهرها  در  قالب 
و  است  شخصی  خودروی  از  استفاده 
به  سواری  خودروهای  روزافزون  ورود 
مدیریت  در  را  زیادی  مشکالت  شهرها 

است. کرده  ایجاد  شهری 
و  بزرگراه  ساخت  قم  شهردار 
راستای  در  را  غیرهمسطح  تقاطع های 
سیاست  و  شهرها  ترافیکی  شرایط  بهبود 
و  دانست  سواری  خودروهای  افزایش 
تقاطع های  و  بزرگراه  ساخت  کرد:  بیان 
به عنوان  ما  اساسی  چاره  غیرهمسطح 
اصلی  راهکار  و  نبوده  شهری  مدیران 

است. عمومی  حمل ونقل  تقویت 

نیز  را  هوا  وارونگی  و  آلودگی  وی 
بی حساب  افزایش  گفت:  و  کرد  مطرح 
افزایش  باعث  شخصی  خودروهای 
به  قم  شهر  در  هوا  آلوده  روزهای 
بر  عالوه  که  شده  سال  روزهای  نصف 
و  سوخت  تأمین  و  ترافیک  چالش های 

بنزین، شهر قم را با مشکالت زیادی روبه 
از  حمایت  لزوم  دهنده  نشان  که  کرده 

است. عمومی  حمل ونقل 
مردم  استقبال  سقائیان نژاد  دکتر 
توجه  مورد  را  عمومی  حمل ونقل  از 
اینکه  برای  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 
خودروی  به  را  عمومی  حمل ونقل  مردم 
تا  است  الزم  دهند،  ترجیح  شخصی 

ناوگان  در  مردم  برای  مطلوبی  شرایط 
بتوانیم  تا  کنیم  ایجاد  عمومی  حمل ونقل 
آلودگی  و  ترافیکی  چالش های  از  بخشی 

کنیم. حل  را  هوا 
را  اتوبوس  تردد  در  نظم  ایجاد  وی 
در  مردم  تشویق کننده  عوامل  از  یکی 

برشمرد  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده 
استفاده  برای  مردم  کرد:  خاطرنشان  و 
اتوبوس  تردد  زمان  دارند  نیاز  اتوبوس  از 
که  بدانند  را  ایستگاه ها  به  آن  رسیدن  و 
تابلوهای  نتوانسته ایم  هنوز  متأسفانه 
کنیم. نصب  را  ایستگاه ها  در  موردنیاز 

برای  نیز  را  ایجاد خط سبز  شهردار قم 
تأکید  و  خواند  الزم  سفر  زمان  کاهش 

چراغ های  و  تقاطع ها  طراحی  کرد: 
برای  سبز  مسیر  ایجاد  برای  هوشمند 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  نیز  اتوبوس ها 
شهر  در  فعال  اتوبوس های  تمام  امروز  و 
کنترل  هوشمند  سیستم های  به  مجهز  قم 

می شوند. رصد  کنترل  مرکز  از  و  بوده 
برای  الزم  زیرساخت های  نبود  وی 
داشتن شهری هوشمند را مطرح و یادآور 
شد: باید بستر و زیرساخت های الزم برای 
به خصوص  و  هوشمند  شهری  داشتن 
ناوگان حمل ونقل هوشمند در شهر ایجاد 
اما  نیست،  فراهم  بستر  این  امروز  و  شود 
 400 آمادگی  و  دستگاه   ۹۹ این  ورود  با 
ناوگان  می توانیم  درمجموع  دستگاه 
توسعه  سمت  به  یک قدم  را  اتوبوس رانی 

ببریم. پیش  سازی  هوشمند  و 
ناوگان  سن  سقائیان نژاد،  دکتر 
قبل  در سال های  را  قم  اتوبوس رانی شهر 
۱۱ سال اعالم کرد  آغاز طرح نوسازی  از 
اتوبوس  ۹۹ دستگاه  این  ورود  با  و گفت: 
اتوبوس رانی  ناوگان  سن  سال  پایان  تا 
می رسد  سال   ۲ عدد  به  قم  شهرداری 
سیستم  تمام  که  است  حالی  در  این  و 
نوسازی  قم  شهر  اتوبوس رانی  ناوگان 

است. شده 
تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  وی 
گفت:  و  کرد  مطرح  نیز  را  قم  شهرداری 
در  تاکسیرانی  ناوگان  که  باوجودآن 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  دسته بندی 
نوسازی  طرح  ولی  نمی آید،  به حساب 

نیز  قم  شهرداری  تاکسیرانی  ناوگان 
است  پیگیری  حال  در  جدی  به صورت 
در  ون  دستگاه   50 خرید  همچنین  و 

است. گرفته  قرار  کار  دستور 
 450 نزدیک  داد:  ادامه  قم  شهردار 
از  فرسوده  تاکسی  خودروی  دستگاه 
تدریجی  به صورت  و  خارج شده  مدار 
تاکسیرانی  ناوگان  به  نو  تاکسی های 
بتوانیم  امیدواریم  و  می شود  اضافه 
ایجاد  تاکسیران ها  برای  مطلوبی  شرایط 
تاکسی های  مرور  به  نیز  آن ها  تا  کنیم 
تاکسیرانی  ناوگان  عمر  و  کرده  نو  را  خود 

کند. پیدا  کاهش  نیز 
قم  شهر  جایگاه  یادآوری  با  وی 
ابراز  علمی  و  زیارتی  شهری  به عنوان 
حمل ونقل  ازنظر  باید  قم  شهر  کرد: 
مطلوبی  جایگاه  به  سفر  جاذبه  و  عمومی 
مطلوب  این  به  رسیدن  و  کند  پیدا  دست 
و  بوده  قم  از سیاست های مهم شهرداری 
هیبریدی  خودروهای  به زودی  امیدواریم 

شود. وارد  کشور  ترافیکی  چرخه  به 
تأکید  پایان  در  نژاد  سقاییان  دکتر 
در  شهرداری  برنامه های  تمام  کرد: 
و  مردم  به  گذاری  خدمت  راستای 
راستا  همین  در  و  بوده  مردم  درشان 
کم  بهره مندی  برای  الزم  پیش بینی های 
اتوبوس  خودروهای  از  حرکتی  توانان 
الزم  تسهیالت  هستیم  تالش  در  و  شده 
حمل ونقل  از  مردم  بیشتر  استفاده  برای 

► کنیم.    فراهم  را  عمومی 

شهردارقمخبرداد:کاهش۹سالهعمراتوبوسهایشهری

● همهاتوبوسهایشهریقمنوسازیشد●

رئیسکمیسیونعمرانوحملونقلشورایشهرتاکیدکرد:

● تالشبرایرساندنزمانوروداتوبوسبهزیر۱۰دقیقهدرقم●

آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱4 دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه 
موقوفه  له  گردیده  ثبت  5/۹۲ج/5۸۶  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   5
صدرالممالک اردبیلی علیه علیرضا منتش نیک، با توجه به دستور قاضی محترم 
کارشناس   ، اموال خلع شده  مزایده  بر  مبنی  45 ق.ا.ا.م  ماده  وفق  اجرا مدنی 
 ۳0 در   ۲0 مصنوعی  چمن  فرش   )۱ است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  اموال 
زمین فوتسال کامال مستعمل که چندین جای آن پاره شده و از بین رفته و ارزش 
بقیه  و  پروژکتور گازی چهارصد وات که 4 عدد سالم  یازده عدد  ندارد.۲(  ریالی 
دو  فلزی  کن  سرد  ۳(آب  ۲/۸00/000تومان  مبلغ  جمعا  باشد.  می  خاموش 
به مبلغ ۱/500/000تومان 4( دو دست مبل راحتی ۶  با مارک تک ران  شیره 
نفره و 7 نفره نفره مستعمل که از بین رفته و ارزش ریالی ندارد. 5( یک دستگاه 
اداری  میز  عدد  یک   )۶ ندارد.  ریالی  ارزش  که  رفته  بین  از  چرخ  پنج  صندلی 
دست دوم ، مستعمل به ارزش یکصد هزار تومان 7(کولر گازی قدیمی یک تیکه 

مبلغ  به  مستعمل  پیکنیک  عدد  ۸(یک  تومان  هزار   500 مبلغ  به  آمیکو  مارک 
ریزی  روغن  دارای  و  مستعمل  کامال  سیلندر  دو  باد  پمپ   )۹ تومان  هزار   ۱50
باشد  آن سوراخ می  که مخزن   Leo مارک  آب  پمپ   )۱0 تومان  500 هزار  مبلغ 
رفته  بین  از  که  ضایعات  مقدار   )۱۱ تومان  هزار   ۲50 مبلغ  کشد  می  هوا  و  هوا 
 )۱۳ ندارد.  ریالی  ارزش  و  رفته  بین  از  متر   ۳ 4 در  ۱۲( یک عدد موکت حدودا 
کرده  کار  والیبال  و  فوتبال  توپ  ۱4( سه عدد  ارزش  فاقد  پتو مستعمل  دو عدد 
ومستعمل جمعا مبلغ 5 هزار تومان که جمع کل مبلغ اموال توقیف شده به نظر 
تومان(  پنج هزار  و  و هشتصد  میلیون  )پنج  تومان   5/۸05/000 مبلغ  اینجانب 
می باشد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱40۱/۱0/۲0 ساعت ۹/۱5 
دادگاه های  زندان ساحلی  ، جنب  ، خ ساحلی  قم  آدرس   به  ۹/۳0 صبح  الی 
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 

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

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

پهلوانخود

معاون  حضور  با  قم  استان  بهزیستی  سازمان  معارفه  و  تودیع  آئین 
شد. برگزار  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

استان  بهزیستی  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  جلسه  در  حاجی زاده  احمد 
حفظ  آن ها  به  خدمت رسانی  در  افراد  شأن  باید  اینکه  به  اشاره  با  قم، 
که  باشد  این  ما  تالش  تمام  باید  خدمت رسانی  در  کرد:  اظهار  شود، 

باشد. راضی  ما  کار  از  خدا 
وی با بیان اینکه باید مدیران آستانه تحمل خود را باال ببرند، مطرح کرد: 
افرادی که به این مجموعه ها مراجعه می کنند به دلیل سختی هایی که 
با تندی برخورد کنند  کشیده اند شاید ظرفیت باالیی نداشته باشند و 

که وظیفه داریم با روی باز به آن ها خدمت رسانی کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  قم  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نباید دسترسی به مدیرکل ادارات سخت باشد، عنوان کرد: درب اتاق 

باشد. باز  ارباب رجوع ها  برای  باید همیشه  مدیران 
وی با بیان اینکه مدیر موفق باید قدرت ها و ضعف های مجموعه خود را 
بشناسد، خاطرنشان کرد: هنر یک مدیر استفاده از تمام ظرفیت های 

مجموعه خود است.
همچنین دکتر مهدی پهلوانی با اشاره به توفیق خدمت سه ساله خود 
تکثر  و  تنوع  از  بهزیستی  خدمات  حیطه  افزود:  استان،  بهزیستی  در 
باالیی برخوردار است و خدمت به این قشر شریف جز با روحیه جهادی 

نیست. ممکن 
گفتنی است، در این جلسه از زحمات مهدی پهلوانی ستوده مدیرکل 
عنوان  به  میره ای  سیدصادق  و  تقدیر  قم  استان  بهزیستی  اسبق 

شد. معرفی  قم  استان  بهزیستی  سازمان  جدید  سرپرست 

معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشت:
بیمارستانهایفرسودهدرقم

بازسازیمیشوند
از  برخی  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
بیمارستان های فرسوده در قم بیان داشت: تالش می شود تا از محل 
پذیرد. صورت  قم  فرسوده  بیمارستان های  بازسازی  وزارت  اعتبارات 

دانشگاه  رئیس  مصری  با  نشست  در  رحیمی  بهروز  مهر،  گزارش   به 
اظهار  ملت  خانه  در  قم  نماینده  فراهانی  امیرآبادی  و  پزشکی  علوم 
اهتمام  آن  به  نسبت  سیزدهم  دولت  که  موضوعاتی  از  یکی  داشت: 

است. درمانی  بخش  ساخت های  زیر  ارتقا  موضوع  دارد  ای  ویژه 
مراکز  داشت:  عنوان  بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
درمانی در حال احداث در استان قم پس از تکمیل، تجهیز خواهند 
راه  کلینیک هایی  و  سرطان  جامع  مراکز  نیز  درمانی  بخش  در  و  شد 

می شود. اندازی 
وی بیان داشت: با توجه به همجواری و نزدیکی استان قم به تهران، 

قم می تواند از جمله قطب های آموزش پزشکی در کشور باشد.
علوم  دانشگاه  پسران  خوابگاه  وضعیت  از  انتقاد  با  ادامه  در  رحیمی 
بتوان  ساله  سه  برنامه  یک  در  امیدواریم  داشت:  بیان  قم  پزشکی 
کنیم. احداث  را  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  پسر  دانشجویان  خوابگاه 
برخی  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
از  تا  می شود  تالش  داشت:  بیان  قم  در  فرسوده  بیمارستان های  از 
بیمارستان های  بازسازی  ممکن  منابع  سایر  و  وزارت  اعتبارات  محل 

گیرد. قرار  کار  دستور  در  قم  در  فرسوده 
رحیمی همچنین بیان داشت: شرایط نظام سالمت در کشور مطلوب 
کمبودهایی  درمان  و  بهداشت  زیرساخت ها  در  که  چند  هر  است 
از  ارزیابی  برای  میدانی  بازدیدهای  راستا  این  در  که  دارد  وجود 

است مهم  شرایط 
ضمن  قم،  به  سفر  با  بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
دانشکده  مجموعه  از  استان،  درمانی  بهداشتی  مباحث  بررسی 

کرد. بازدید  نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه  دندانپزشکی 

خبـر

شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو      ◄
تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  بر  اسالمی 
تاکید  قم  استان  درمان  و  بهداشت  حوزه 

کرد.
نشست  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
استان  درمان  و  بهداشت  وضعیت  بررسی 
بهداشت  وزیر  معاون  حضور  با  که  قم 
از  برخی  اشاره  با  شد،  برگزار  درمان  و 
بهداشت  حوزه  در  قم  استان  مشکالت 
تخت  کمبود  داشت:  اظهار  درمان  و 
درمانی،  مراکز  و  بیمارستان  و  بیمارستانی 
وضعیت  و  انسانی  نیروی  کمبود  همچنین 
از  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان  معیشت 
جمله مشکالت موجود در استان قم است.
داشت:  بیان  ملت  خانه  در  قم  نماینده 

استان  درمان  و  بهداشت  حوزه  مشکالت 
شود  دیده  جامع  صورت  به  می بایست  قم 

دانشگاه  ریاست  سوی  از  باید  موارد  این  و 
قرار  جدی  پیگیری  مورد  قم  پزشکی  علوم 

گیرد.
از  تعدادی  وجود  به  اشاره  با  وی 
بیمارستان فرسوده در قم بیان داشت: باید 
همت  با  درمانی  مراکز  این  بازسازی  برای 
حوزه  خیرین  مشارکت  و  بهداشت  وزارت 

کرد. ریزی  برنامه  سالمت 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اسالمی با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام 
تکمیل  باید  قم  استان  در  درمان  حوزه 
اورژانس  مگا  احداث  داشت:  ابراز  شوند 
مرکز  تکمیل  بهشتی،  شهید  بیمارستان 
برنامه های  جمله  از  قم  سرطان  درمان 

است. استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیمارستانی  تخت  کمبود  قم  استان  در 

داریم

قم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نیز در این نشست بیان داشت: با توجه به 
شرایط استان قم که شهری زائر پذیر است، 
توسعه  و  فرسوده  بیمارستان های  بازسازی 
مراکز درمانی و آموزشی برای ارائه خدمات 

بهتر به زائران و مجاوران ضروری است.
مشکالت  داشت:  عنوان  مصری  مهدی 
شهید  بیمارستان  اورژانس  بخش 
به  نیاز  اورژانس،  مگا  اندازی  راه  بهشتی، 
آزمایشگاه های سم شناسی و پرتو از جمله 

است. قم  استان  درمان  حوزه  مسائل 
تخت  کمبود  قم  استان  در  گفت:  وی 
مراکز  ایجاد  با  باید  که  داریم  بیمارستانی 
درمانی و بیمارستان جدید به نقطه مطلوب 

► یابیم.     دست 

امیرآبادی:

● پروژههاینیمهتمامحوزهبهداشتودرماناستانقمتکمیلشوند●

◄      معاون فنی اداره کل انتقال خون استان ابراز 
نفر   55۲ و  هزار   ۸ تعداد  تاکنون  پاییز  فصل  در  کرد: 
موفق به اهدای خون در قم شده اند که از این تعداد 
یعنی  بودند  خانم  کنندگان  اهدا  از  نفر   ۲4۸ فقط 
نزدیک سه درصد و با توجه به این  که نزدیک 50 درصد 
جمعیت استان را خانم ها تشکیل می دهند این مقدار 

نیست. قابل  قبول 
خون یکی از مهمترین احتیاجات هر شهر و منطقه 
ای با تمرکز جمعیتی است که به دالیل مختلف ممکن 
یا  و  داده  نجات  مرگ  از  را  انسان  یک  لحظه  هر  است 
به سمت مرگ پیش ببرد. به همین دلیل مراکز انتقال 
خون از حیاتی ترین مراکز درمانی در سطح جوامع به 

شمار می روند.
مراکز  به  مراجعین  تعداد  هوا  شدن  سرد  با  معموال 
انتقال خون کاهش پیدا می  کند و همین مسئله باعث 
کمتری  بار  حجم  از  ما  خون  اهدای  مراکز  می  شود 
مراکز  نیاز  که  است  حالی  در  این  باشند  برخوردار 

پابرجاست. همچنان  درمانی 
گاهی یافتن از وضعیت ذخایر خونی و  در این بین آ
وضعیت  نگهداشت  در  قمی  شهروندان  مشارکت  لزوم 
ما  بر  نیاز مراکز درمانی  تأمین  و  مطلوب ذخایر خونی 
سازمان  این  سراغ  به  دلیل  همین  به  نیست.  پوشیده 
ماه   ۳ در  خون  اهدای  وضعیت  از  تا  رفتیم  قم  در 

شویم. مطلع  سال  سرد  و  پاییزی 
انتقال  کل  اداره  فنی  معاون  کبیری  علیرضا  دکتر 
در  کرد:  عنوان  ایسنا،  با  گفتگو  در  قم  استان  خون 
اهدای  جهت  نفر   ۲۶0 و  هزار   ۱0 تاکنون  پاییز  فصل 
خون به مراکز اهدای خون استان مراجعه کرده اند که 
از این تعداد ۸ هزار و 55۲ نفر موفق به اهدای خون 

شدند.
با  قم،  استان  خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون   
اشاره به این که به طور معمول حدود ۱5 تا ۲0 درصد 
از افراد موفق به اهدای خون در اولین نوبت مراجعه به 
به  این معافیت  افزود:  مراکز اهدای خون نمی شوند، 
برای  لزوم سالمت خون  و  دلیل سالمت اهداکنندگان 
دریافت کنندگان است به این معنا افرادی که جراحی 
خاص  بیماری  دچار  یا  و  دادند  انجام  قلب  باز  عمل 

معاف  خون  اهدای  از  بیماری  دوره  پایان  تا  بودند 
هستند همچنین حجامت و دیگر اعمال در سطح بدن 
یکسال می شود. تا  اهدای خون  از  معافیت  به  منجر 

وی ادامه داد: از این تعداد متأسفانه فقط ۲4۸ نفر 
درصد  سه  نزدیک  یعنی  بودند  خانم  کنندگان  اهدا  از 
و با توجه به این  که نزدیک 50 درصد جمعیت استان 
قابل  قبول  مقدار  این  می دهند  تشکیل  خانم ها  را 

. نیست
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان ابراز کرد: 
نسبت  به  تاکنون  پاییز  فصل  در  خون  اهدای  میزان 
است. داشته  5/5 درصد رشد  قبل  مدت مشابه سال 
و  هزار   ۱۲ مدت  این  طول  در  کرد:  اظهار  کبیری 
درمانی  مراکز  به  آن  فرآورده  های  و  خون  واحد   400
در  شده  است  ارسال  بیماران  به  تزریق  جهت  استان 
مراکز  در  آن  فرآورده  و  خون  یک  دقیقه  ده  هر  واقع 
نجات  و  سالمتی  حفظ  جهت  بیماران  به  درمانی 
اهمیت  مسئله  این  لذا  است  شده  تزریق  جانشان 
می رساند. سال  طول  تمام  در  را  مستمر  خون  اهدای 
وی با اشاره به اینکه باور غلطی در خصوص اهدای 
خون بانوان در جامعه وجود دارد، یادآور شد: با توجه 

تری  سالم  خون  زنان  داده  نشان  تحقیقات  اینکه  به 
دارند و از طرفی مصرف خون در مراکز درمانی به ویژه 
بیماران  در  جراحی  اعمال  و  زایمان  و  زنان  حوزه  در 

است. بیشتر  خانم 
آقایان  و  بار  این که خانم ها سه  به  با اشاره  کبیری 
خون  اهدای  توانند  می  سال  یک  طول  در  بار  چهار 
و  کشور  زنان  جمعیت  از  کرد:  عنوان  باشند،  داشته 

به ویژه استان قم تقاضا داریم که در امر اهدای خون 
ماه  در  امیدواریم  و  باشند  داشته  بیشتری  همکاری 
اهدای  برای  بیشتری  کنندگان خانم  اهدا  آینده  های 

کنند. مراجعه  خون 
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم تصریح 
به  منفی  ارهاش  با  خونی  های  گروه  همواره  کرد: 
اهدای  با  ها  جمعیت  بین  در  کمتر  شیوع  واسطه 
های  گروه  تأمین  در  البته  است  مواجه  هم  کمتری 
بحرانی  وضعیت  در  هیچگاه  منفی  ارهاش  با  خونی 

نگرفتیم. قرار 
تأکید  با  استان  خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون 
به این که بیماران همیشه نیازمند خون و فرآورده های 
ثامن الحجج  فرموده  به  کرد:  بیان  هستند،  خونی 

حضرت امام رضا )علیه السالم( صدقه و انفاق فقط به 
مال نیست شاید کسی منتظر محبت ما باشد و اهدای 
شریف  حدیث  این  مصادیق  بارزترین  از  یکی  خون 

است.
کبیری با بیان اینکه اهدای خون یک صدقه جاریه  
داریم  درخواست  مردم  کلیه  از  داد:  ادامه  است، 
و  دهند  قرار  خود  روزانه  امورات  جز  را  خون  اهدای 
فراموش نکنند چرا که اهدای خون یک صدقه جاریه 
است که حداقل جان سه نفر را از مرگ حتمی نجات 

دهد. می  
تعداد  سرد  فصول  در  که  این  بر  تأکید  با  وی 
ابراز  کند،  می  پیدا  کاهش  خون  اهدای  داوطلبان 
زمستان  فصل  در  ایران  خون  انتقال  سازمان  کرد: 
ترویج  جهت  را  زندگی"  سرخ  "چتر  پویش  امسال 
فرهنگ اهدای خون و دعوت اقشار مختلف جامعه به 
امر اهدای خون برپا کرده ما نیز امیدواریم همشهریان 
با مراجعه به مراکز اهدای خون در این پویش همگانی 
شرکت کنند و ما را در یاری رسانی به بیماران نیازمند 
به خون و فرآورده های خونی که سالمتی آن ها وابسته 

کنند. یاری  است  حیاتی  ماده  این  به 
اشاره  با  استان  خون  انتقال  کل  اداره  فنی  معاون 
فرهنگ  ارتقای  برای  خون  انتقال  سازمان  که  این  به 
تعداد  افزایش  و  جامعه  سطح  در  خون  اهدای 
متفاوت  زمانی  مقاطع  در  خون  اهدای  داوطلبین 
عنوان  کند،  می   راه  اندازی  را  مختلفی  پویش  های 
کرد: در حال حاضر پویش نذر فاطمی در دو دهه اول 
و دوم شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( اجرا می شود.
و  کشور  سراسر  در  خون  بانک  ذخایر  حفظ 
همه  گرم  حضور  به  مطلوب  سطح  در  آن  نگهداشت 
بنابراین  دارد  نیاز  در فصل های سرد سال  شهروندان 
فراموش  نباید  را  خون  اهدای  سرد  فصل های  این  در 

. کنیم
استان،  خون  اهدای  مرکز  دو  است،  ذکر  به  الزم 
مرکز روح الله واقع در میدان روح الله جنب دبیرستان 
ساختمان  خون  اهدای  مرکز  و  صادق  امام  ماندگار 
اصناف  اداره  جنب  خرداد   ۱5 بلوار  در  واقع  مرکزی 

► است.    اهداکنندگان  پذیرای 

گفت:  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل        ◄
درصد  با  کامل  نان  عرضه  مردم،  خوب  استقبال  با 
این  ادامه  که  است  افزایش  به  رو  قم  در  باال  سبوس 
شهروندان  سالمت  سطح  ارتقا  در  موثری  نقش  روند 

داشت. خواهد 
این خصوص  ایرنا، در  با  سعید محمدی در گفتگو 
در  نانوایی  واحد   ۳5 حاضر  درحال  داشت:  بیان 
باال  سبوس  درصد  با  کامل  نان  پخت  به  اقدام  قم 
شده  مواجه  مردم  استقبال  با  کار  این  که  می کنند 
نوع  این  به  شهروندان  دسترسی  تسهیل  برای  ما  و 
را  شهر  محالت  و  مناطق  همه  در  را  فوق  طرح  نان، 

می کنیم. دنبال 
انجام  پیش بینی های  با  طرح  این  در  افزود:  وی 
نیاز در همه مناطق و محالت  آرد مورد  تامین  و  شده 
عرضه  به  نانوایی  واحد  یک  حداقل  قم،  شهر 
مردم  و  می پردازد  باال  سبوس  درصد  با  کامل  نان 
افزایش قیمت نسبت  بدون  را  نان  نوع  این  می توانند 

کنند. دریافت  معمولی  نوع  به 
بر  این که اجرای طرح فوق عالوه  به  اشاره  با  وی 

می شود،   دنبال  نیز  استان  مناطق  همه  در  قم  شهر 
سطح  ارتقا  راستای  در  که  نانوایانی  داد:  ادامه 
پخت  کامل  نان  هستند  عالقه مند  مردم،  سالمت 
مراجعه  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  به  کنند 
نمایند تا با انجام فرآیندهای الزم،  آرد مورد نیاز برای 

گیرد. قرار  اختیارشان  در  کامل  نان  پخت 
نان  قرارگاه  که  این  بیان  با  همچنین  محمدی 
جمله  از  قم  و  شده  تشکیل  استان  در  نیز  کامل 
گفت:  است،  زمینه  این  در  کشور  برتر  استان های 
کامل  نان  مصرف  سالمت  حوزه  کارشناسان  گفته  به 
و  دارد  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  در  مهمی  نقش 
بیان  با  از اصحاب رسانه  می خواهیم  راستا  در همین 
مزایای نان کامل، برای تشویق کردن مردم نسبت به 

کنند. تالش  نان  نوع  این  از  استفاده 
در  استان  نانوایی های  فعالیت   روند  گفتنی است 
مسئوالن  همچنین  است،   رصد  قابل  مختلف  مناطق 
که  دارند  تاکید  قم  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره 
با تمام توان و بدون  نانوایان فعال در استان قم  اکثر 
خدمت  برای  شرایطی  هر  و  زمان  هر  در  و  استراحت 

می کنند. تالش  نیازشان  مورد  نان  تامین  و  مردم  به 
به طور  ماه  هر  در  استان  در  فعال  نانوایی های 
میانگین به ۱۲ هزار ُتن گندم برای پخت نان مصرفی 
بازرگانی  و خدمات  اداره کل غله  دارند که  نیاز  مردم 
زمینه  این  در  و  تامین می کند  را  میزان گندم  این  قم 

ندارد. وجود  کمبودی 
این  در  کسب  پروانه  دارای  نانوایی  واحد   ۸55
قالب  در  نیازشان  مورد  آرد  که  است  فعال  استان 
این  از  می کنند.  دریافت  دو  و  یک  درجه  یارانه ای 
و  قم  شهر  مختلف  مناطق  در  که  نانوایی  تعداد 
واحد   ۲۸۲ هستند،  مستقر  استان  نقاط  سایر 
 ۲ درجه  یارانه ای  واحد   57۳ و  یک  درجه  یارانه ای 
دریافت  که  است  آردی  نرخ  در  دو  این  تفاوت  است؛ 

. می کنند
قم  شهر  در  قم  استان  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثر 
نانوایی  واحد   ۱۳۲ رابطه  همین  در  می کنند،  زندگی 
سطح  در  واحد   7۲۳ و  قم  روستایی  مناطق  در 

هستند. فعال  استان  شهرهای 
بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 

ذخیره  مجتمع  وارد  گندم  ارقام  بهترین  همواره  قم، 
این  سپس  و  می شود  قم  نخعی  آصف  شهید  سازی 
گندم ها توسط پنج کارخانه تولید آرد فعال در استان 
به آرد با کیفیت تبدیل شده و در اختیار نانوایی های 

► فعال قرار می گیرد.   

معاونانتقالخوناستان:

● نزدیک3درصداهداکنندگانخوندرقمخانمهاهستند●

مدیرکلغلهقم:

● استقبالمردمازنانکاملموجبافزایشعرضهآنشد●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتدوم
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
قم که در شعبه ۱ اجرای احکام مدنی به شماره ۱/۱40۱ج/۲0۸ ثبت گردیده 
 ، سادات  نرگس   ، سادات  صغری   ، بتول  خواندگان  ارزومندی  اعظم  خواهان 
بر  مبنی  دهدار  فاطمه  و  بروهان  همگی  حمید  سید  و  سعید   ، سادات  مریم 
۲ قم کارشناس به شرح  ۲44۳ اصلی بخش  از  ۳۳۹ فرعی  فروش پالک ثبتی 
 ، امام  خیابان  قم   در  واقع  ساختمان   : ملک  ادرس  است.  کرده  ارزیابی  ذیل 
 ، فاطمیه  کوچه   ، حیدری  مصطفی  شهید   ،  ۲ کوچه  انتهای   ، دارو  تولید  خ 
کوچه جهانگیری پالک سه ، پالک ثبتی ۳۳۹ فرعی از ۲44۳ اصلی بخش ۲ 
کنونی  وضعیت  بروهان  محسن  سید  مرحوم  ورثه  مالک  ملک:  مشخصات  قم 
ملک : ملک تخلیه بوده و کسی در ان ساکن نیست شماره ثبت ملک : مطابق 
 7۱۸۲۹ منقول شماره  غیر  نوع سند قطعی   ، مفروز   ، برگی  نیم  معامالت  برگ 
مورخه 74/۲/۶ و شماره ۶7470۸ سازمان ثبت اسناد و امالک امالک کشور 
 50/۲5 زیرزمین  زیربنای   ، مترمربع   75 عرصه  مساحت  به  ویالی  ساختمان 
سند  با   ، باز  بن  متری  سه  کوچه  در  واقع   ، مترمربع   55/5 همکف  و  مترمربع 

منقول  غیر  قطعی  سند  برگ  نیم  معامالت  برگ 
سیمانی  نمای   ، فرسوده  ساز  قدیمی   ، مسکونی  کاربری   ، دانگ  شش   ،
دارای   ، همکف  و  زیرزمین  طبقه  دو  در  بنایی  و  باربر  دیوار  اسکلت   ،
برق   ، گاز  انشعابات  با  و  نشینی  عقب  دارای   ، پارکینگ  بدون   ، حیاط 
مترمربع   75 عرصه  کل  قیمت  واحد  قیمت  متراژ  شرح  باشد.  می  اب  و 
 50/۲5 زیرزمین  اعیانی  4/۱۲5/000/000ریال  55/000/000ریال 
 55/5 همکف  اعیانی  ۳0۱/500/000ریال  ۶/000/000ریال  مترمربع 
 ، اب  انشعابات   ، ۶۶۶/000/000ریال محوطه  ۱۲/000/000ریال  مترمربع 
ارزیابی در  5/7۹۲/500/000ریال  700/000/000ریال مجموع  و گاز  برق 
مورخه ۱40۱/4/۹ : با لحاظ جمیع جهات و مطابق جدول ارزیابی ، کل مبلغ 
پانصد  و  میلیون  دو  و  نود  و  هفتصد  و  میلیارد  )پنج  5/7۹۲/500/000ریال 
 ۱40۱/۱0/۲۱ تاریخ  ر  الذکرد  فوق  موارد  گردید  مقرر  باشد.  می  ریال(  هزار 
زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  ۱۱/45صبح  ۱۱/۳0الی  ساعت 
طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی 

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

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

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
)آدرس  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲77/۱۱/750 شماره  پالک  به 
بنام  ۲۸( که  اول سمت چپ پالک  4 فرعی  45 مدرس حافظ جنوبی کوچه 
اعظم مسیبی  فرزند علی اصغر میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم 
ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  بعمل  حدود  تحدید  قانونی  نماینده  یا  و  مالک 
قانون   ۱۳ ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود  عمل  توان  نمی  نیز  ثبت  قانون   ۱5
از طرف مالک فوق  تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
۱40۱/0۹/۱7 تحدید حدود اختصاصی پالک  الذکر به وارده ۲/۲57۹۹ – 
 ۱۲/۳0 الی   ۸/۳0 ۱40۱/۱0/۲۸  ساعت  مورخ  روز چهارشنبه  در  مذکور 
و  مالکین  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح 
در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  رساند  می  قانونی  نماینده  ویا  وکیل  یا  مجاورین 
تاریخ  از  اعتراض  قانونی  مهلت  رسانند  بهم  حضور  مذکور  محل  در  گهی  آ
تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین 
ضمنا  شد.  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲0 ماده  طبق  ومجاورین 
از  پس  یکماه  مدت  ظرف  معترضین   7۳/۲/۲5 واحده  ماده  تبصره  طبق 
بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  بایست  می  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم 

 )۱5۹7۲ الف  )م  نمایند./ن  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح 
گهی : ۱40۱/0۹/۲۶ تاریخ انتشار آ

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم – عباس پور حسنی 
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رأیالیوم
عادیسازیروابطترکیهبااسرائیل
اشتباهفاحشوبهلحاظامنیتینیز

برایآنکاراگرانتمامشود

این  مختلف  کشورهای  در  اسرائیل  اشغالگر  رژیم  جنایات  و  اقدامات 
قاعده را اثبات می کند که این رژیم به عهد و پیمان ها احترام نمی گذارد 
متحدان  به  خیانت  از  باشد،  آن  منافع  نفع  به  چیزی  که  صورتی  در  و 
صدق  نیز  تل آویو  و  ترکیه  روابط  درباره  مساله  این  نمی کند.  دریغ  خود 
می کند و کشف باند جاسوسی 44 نفره موساد در ترکیه نشان می دهد 
که حساب باز کردن دولت اردوغان روی دوستی با کابینه درحال تشکیل 
رژیم صهیونیستی به ویژه در سایه رهبری پست های مهم آن توسط افراد 
تندرو افراطی، ممکن است یک اشتباه فاحش باشد و از نظر امنیتی نیز 

برای آنکارا گران تمام شود.
به  مظنون  شبکه  یک  کشف  درباره  یادداشتی  در  الیوم  رأی  روزنامه 
که  ترکیه  امنیتی  دستگاه  توسط  صهیونیستی  رژیم  برای  جاسوسی 
سازمان  به  را  کشور  این  مقیم  فلسطینی های  اطالعات  آن  اعضای 
جاسوسی موساد می دادند، نوشت: پس از عادی سازی روابط ترکیه و 
اسرائیل و همچنین روی آوردن مقامات اسرائیلی به سفرهای رسمی به 
آنکارا و به تبع آن استقبال گرم و فرش قرمز مقامات ترکیه برای آنها، این 
"صمیمیت" باید بازتاب مثبتی در سطوح مختلف و به ویژه در ترکیه به 
عنوان یک کشور مسلمان می داشت؛ اما آنچه در میدان و واقعیت اتفاق 

است. متفاوت  کاماًل  می افتد 
برای اینکه گرفتار گمانه زنی  در این باره نشویم، در این زمینه به اظهارات 
چهارشنبه مقامات امنیتی ترکیه مبنی بر دستگیری 44 نفر که به گفته 
آنها توسط سرویس اطالعات خارجی اسرائیل )موساد( برای جاسوسی 
استخدام شده اند، استناد می کنیم. طبق گفته مقامات ترکیه، این 44 
فلسطینی  غیردولتی  سازمان های  و  افراد  از  جاسوسی  برای  شخص 

حاضر در خاک ترکیه استخدام شده اند.
افشای فعالیت این عناصر توسط سرویس های امنیتی ترکیه بدون شک 
یک دستاورد محسوب می شود؛ اما بعید نیست که آنها فقط نوک »کوه 
که  باشند  فعالیت  حال  در  هنوز  دیگری  تیم های  و  عناصر  و  بوده  یخ« 
دستگاه  پیش،  سال  یک  تقریبًا   ،۲0۲۱ اکتبر   ۱۱ نشده اند.  شناسایی 
را که هر کدام  به اسرائیل  وابسته  پنج شبکه جاسوسی  ترکیه  اطالعات 
متشکل از سه عضو بودند، دستگیر کردند. این اتفاق پس از نظارتی که 
بیش از یک سال به طول انجامید رخ داد و بیش از ۲00 نیروی امنیتی 

ترکیه برای این منظور بسیج شده بودند.
از  جاسوسی  اسرائیل؛  توسط  ترکیه  امنیت  نقض  اصلی  هدف 
فلسطینی ها و نهادهای آنها در خاک ترکیه و شاید برنامه ریزی برای ترور 
از  و خارج  از رهبران جنبش مقاومت اسالمی حماس در داخل  برخی 
ترکیه است که به دلیل رابطه قوی با حزب حاکم ترکیه اغلب به آنکارا و 

دارند. آمد  و  رفت  استانبول 
مقامات ترکیه به درخواست دولت اسرائیل فعالیت های جنبش حماس 
را در خاک خود محدود کرده اند و گزارش های خبری تایید می کنند که 
از رهبران نظامی جنبش حماس خواسته اند که از خاک این کشور خارج 
العاروری«، مسؤول شاخه نظامی جنبش حماس در  از »صالح  و  شوند 
شدگان  تبعید  برجسته ترین  از  یکی  عنوان  به  خارج،  و  باختری  کرانه 

ازسوی مقامات ترکیه نام برده می شود.
»قاعده طالیی« که از پیگیری اقدامات و جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل 
احترام  پیمان ها  و  عهد  به  رژیم  این  که  است  این  می آید؛  دست  به 
نمی گذارد و در صورتی که چیزی به نفع منافع آن باشد، از خنجر زدن 
این  از پشت دریغ نمی کند. شواهدی وجود دارند که  به متحدان خود 
قاعده را تایید می کند؛ مانند اتفاقی که برای خالد مشعل، رئیس دفتر 
سیاسی حماس در اردن رخ داد و تنها چند ماه پس از امضای توافقنامه 
از  نافرجام  ترور  تالش  با  اردن،  و  تل آویو  میان  عربه«  »وادی  به  موسوم 

شد. مواجه  اسرائیلی ها  سوی 
در این باره همچنین می توان به داستان »ناجی العلی«، کاریکاتوریست 
فلسطینی و از چهره های هنری مشهور خاورمیانه و جهان عرب اشاره 
کرد که در کشور انگلیس و قلب لندن به عنوان صادر کننده توافقنامه 
شاخه  سران  از  المبحوح«،  »محمود  ترور  همچنین  شد.  ترور  بالفور 
نظامی حماس در دبی را فراموش نکنیم. نمونه های زیادی در این زمینه 

وجود دارند که ذکر آنها در این مقال نمی گنجد.
و  موساد  تیم  این  از  که  ترکیه  مقامات  است؛  این  توجه  قابل  نکته 
فعالیت های آن ها در خاک این کشور پرده برداشته اند، نه انگشت اتهامی 
به سمت رژیم اشغالگر نشانه رفتند و نه سفیر اسرائیل را برای اعتراض 
انجام دهند،  این کمترین کاری است که می توانستند  و  احضار کردند 
می کند. ایجاد  را  زیادی  سوال های  عالمت  آن  ندادن  انجام  که  طوری 

این رخنه و نقض  از طریق  پیامی که رژیم اشغالگر اسرائیل می خواهد 
امنیتی به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و دولت او منتقل 
بزند  هم  به  را  ترکیه  داخلی  امنیت  می تواند  تل آویو  که  است  این  کند، 
این کشور شکننده است و ترکیه چه برای  و به جهانیان نشان دهد که 
که  خارجی  گردشگر  میلیون   ۳0 از  بیش  برای  چه  و  خود  شهروندان 

نیست. امن  می کنند،  سفر  کشور  این  به  ساالنه 
پیام بمب گذاری تروریستی که  از اهمیت  پیام کمتر  این  شاید اهمیت 
خیابان استقالل در میدان تقسیم در قلب استانبول را هدف قرار داد و 

شش کشته و ۸0 زخمی برجای گذاشت، نباشد.
اسرائیل در آستانه تشکیل دولتی متشکل از نژادپرستان و فاشیست های 
خشن و تندرو به ریاست بنیامین نتانیاهو است و احتمااًل وزارتخانه های 
اعراب  می خواهند  که  افراطی  وزیر  دو  به  خارجی  و  داخلی  امنیت 
درصدد  همچنین  آنها  شود.  واگذار  برسانند،  قتل  به  را  مسلمانان  و 
و  هستند  منطقه  این  از  آن  اصلی  اهالی  اخراج  و  باختری  کرانه  الحاق 
این اتفاقات به این معنا است که حساب باز کردن دولت اردوغان روی 
دوستی با این افراد و عادی سازی روابط با آنها، ممکن است یک اشتباه 
فاحش باشد و از نظر امنیتی نیز برای آنکارا گران تمام شود. /  ایسنا

بین الملل

حسن  نامزدی  خبر  روزها  این      ◄
دوازدهم  مجلس  انتخابات  برای  روحانی 
رسد.  می  گوش  به  سیاسی  محافل  در 
از  پس  و   گذشته  ماه  چند  طول  در  تقریبا 
در  روحانی  حسن  عضویت  نشدن  تمدید 
آغاز  از  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
حسن  از  خبری  کمتر  پاییز  های  ناآرامی 
سکوت  اینکه  با  می شد.  منتشر  روحانی 
جریان های  سوی  از  اخیر  وقایع  در  او 
ترجیح  همچنان  او  اما  شد  تقبیح  انقالبی 
به  اینکه  تا  بگذراند.  ایام  سکوت  با  داد 
رییس جمهور سابق  نامزدی  تازگی شایعه 
دوازدهم  مجلس  انتخابات  برای  ایران 
است. شده  مطرح  گذشته  روزهای  طی 
خداحافظی  زمان  فردا،  گزارش  به 
تلخ ترین  از  پاستور  با  روحانی  حسن 
محسوب  رییس جمهور  یک  وداع های 
می کرد  ترک  را  پاستور  زمانی  او  می شد. 
شده  خارج  برجام  توافق  از  آمریکا  که 
هفتم  یک  تقریبا  ملی  پول  ارزش  بود، 
ایام  در  او  دولت  مدیریت  بود،   ۹۲ سال 
کرونا به شدت مورد انتقاد بود، تورم باالی 
کسری  بود،  حاکم  اقتصاد  بر  درصد   40
را  ایران  اقتصاد  گلوی  همچنان  بودجه 
جدا  او  از  کامال  اصالح طلبان  فشرد،  می 
شدند و موقعیت او به عنوان یک محافظه 
بین  از  هم  راست  جناح  در  کالسیک  کار 
ترین  پایین  با  روحانی  حسن  بود.  رفته 
از  جمهور  رییس  یک  اجتماعی  سرمایه 

رفت. پاستور 
عملکرد  اما  گزارش  این  پایه  بر 
اقتصادی دولت در یک و نیم سال گذشته 

اخیر، اصالح طلبان  نآرامی های  کنار  در 
این  به  را  اعتدالیون  به  موسوم  طیف  و 
بازگشت  برای  راهی  که  برده  فرو  اندیشه 
جدایی  و  است  شده  فراهم  قدرت  به  آنها 
چندان  آنها  از  شهری  متوسط  طبقه 
گونه  همان  بود  نخواهد  مدت  طوالنی 
مقابل  جناح  طبقاتی  پایگاه  اتحاد  که 
چنین  پایه  بر  داشت.  نخواهد  دوام  هم 

در  ها  گروه  این  بازگشت  زمزمه  تحلیلی 
رسد. می  گوش  به  آینده  های  انتخابات 

میانه راست  سیاسی  نقشه 
در   ۹۲ سال  از  که  میانه  راست  طیف 
 4 در  توانست  طلبان  اصالح  با  ائتالف 
صورت  به  برسد  پیروزی  به  انتخابات 
توسعه،  و  اعتدال  حزب  شامل  مشخص 
سنتی  راست  از  بخشی  و  کارگزاران  حزب 
و  دولت  در  روحانی  حسن  توسط  که  بود 

می  نمایندگی  مجلس  در  الریجانی  علی 
 ۱400 تا   ۹۸ سال  از  اما  نهایت  در  شد. 
روحانی،  حسن  دولت  ناکامی  دلیل  به 
به  و  آغاز  جریان  این  شکست  دومینوی 
ختم  گرایان  اصول  توسط  دولت  تصاحب 
هر  از  بیش  که  جریان  این  برآمدن  شد. 
طلبان  اصالح  رادیکالیسم  در  ریشه  چیز 
پرونده  یافتن  اهمیت  و   ۸۸ سال  در 

اصالح  افول  موجب  داشت،  ای  هسته 
نقش  شدن  نیابتی  و  سیاست  در  طلبان 
نامزدی  بر  مبنی  جدید  اخبار  شد.  آنان 
ایران  پارلمان  انتخابات  در  روحانی  حسن 
همچنان  میانه  راست  که  دهد  می  نشان 
کنار  در  طلبان  اصالح  حرکت  خواستار 

آنها. از  جلوتر  نه  آنهاست 
در  آید  برمی  اخبار  از  که  گونه  آن 
با  میانه  راست  سیاسی  تیم  کار  تقسیم 

حسن  شده  پیشنهاد  کارگزاران  محوریت 
با چهره  و  روحانی کاندیدای مجلس شود 
هایی چون آذری جهرمی، سورنا ستاری ، 
تشکیل  را  تهران  لیست  عبدالناصر همتی 
 ، کار  تقسیم  این  در  همچنین  دهند. 
جهانگیری  و  گزینه  ترین  جدی  الریجانی 
انتخابات  برای  میانه  راست  بعدی  گزینه 
محسن  و  هستند  جمهوری  ریاست 
پیشنهاد  تهران  شهرداری  برای  هاشمی 
پارلمانتاریستی  سابقه  است.  شده 
رییسی  نایب  به  را  او  حتی  که  روحانی 
سوی  از  است.  نقشه  این  دالیل  از  رساند 
انتخابات  برای  روحانی  دیگر عمال شانس 
۱404 کمتر از آن است که بتوان روی آن 

کرد. ریسک 
میانه راست  موانع 

به  گرچه  میانه  راست  سیاسی  نقشه 
تر  عملیاتی  و  جلوتر  طلبان  اصالح  نسبت 
است اما دارای اشکاالتی است که ممکن 
است عملی شدن آن را تحت الشعاع قرار 

دهد.
این  مانع  ترین  مهم  فردا،  گزارش  به 
نقشه، سرمایه پایین این طیف سیاسی به 
جامعه  سطح  در  روحانی  حسن  خصوص 
زمستان  برای  جریان  این  احیای  و  است 
چرا  نیست.  میسر  سادگی  به   ۱40۲
حاضر  سختی  به  اوال  طلبان  اصالح  که 
دوباره  خاتمی  محوریت  با  شد  خواهند 
ثانیا در  و  میانه کنند  راست  را هزینه  خود 
برای  کمی  شانس  اقدامی  چنین  صورت 
به  دارند  خود  اجتماعی  بدنه  مثبت  پاسخ 
خصوص پس از ناآرامی های پاییز ۱40۱ 

اصالح  بیشتر  ضعف  موجب  عمال  که 
شد. طلبان 

هایی  شخصیت  تمایل  بعدی  مساله 
چون روحانی و الریجانی برای ورود به این 
خواهد  حاضر  روحانی  آیا  است.  کارزار 
کند  دولت  جای  به  پارلمان  عزم  اوال  بود 
حاضر  شرایط  در  است  حاضر  او  ثانیا  و  ؟ 
کند؟  ریسک  رای  صندوق  مقابل  در 
تردید  در  هم  الریجانی  علی  که  همچنان 
است  سیاسی  طیف  این  با  همکاری  برای 
اندازه  به  که  دارند  اعتقاد  او  نزدیکان  و 
کافی هزینه دولت روحانی شده در حالی 
داشته  دولت  این  به  زیادی  انتقادات  که 
چنین  در  که  نیست  منطقی  غیر  است. 
اصول  با  همکاری  به  تمایل  او  شرایطی 
زمره  در  را  خود  و  باشد  داشته  گرایان 
کند. بازسازی  سیاست  در  سنتی  راست 

تازه  میانه،  راست  نقشه  بعدی  چالش 
کار بودن دولت سیزدهم است. این دولت 
اوضاع  بر  بهتر  است  ممکن  زمان  مرور  به 
اصول  جریان  با  انسجام  در  و  شود  مسلط 
اجتماعی  حمایت   ، یازدهم  مجلس  و  گرا 
مجلس  نهایت  در  و  کند  گسترده  را  خود 
یازدهم از نظر سیاسی تداوم یابد. در این 
نیروهای  ائتالف  شورای  مکانیسم  میان 

داشت. خواهد  محوری  نقش  انقالب 
باید  را  روحانی  حسن  نامزدی  خبر 
دوازدهم  مجلس  انتخاباتی  کمپین  آغاز 
تا  بود  زمان  منتظر  باید  دانست. 
اصالح طلبان  جامعه،  که  شود  مشخص 
سمتی  چه  به  کدام  هر  اصول گرایان  و 

► رفت.   خواهند 

اسم  به  ای  اجاره  نوبراندازان      ◄
با  را  ملی  مدال آوران  و  ورزشکاران  آزادی، 
که  مجرمانی  از  و  می کند  تخریب  فحاشی 
جنایت  و  قتل  مرتکب  ناامنی  روزهای  در 

می سازند. قهرمان  شده اند، 
روزها  این  که  جریانی  رجایی:  زینب 
خود را »معترض« می نامد، شعار »آزادی« 
زبان  بر  آباد«  »ایرانی  ادعای  و  سر  بر  را 
»آزادی خواهی«  از  دیگری  چهره  دارد، 
گذاشته  نمایش  به  را  »ایران دوستی«  و 
همزمان  واسطه  به  که  چهره ای  است. 
شدن ناآرامی های اخیر با رقابت های جام 
ُکشتی  مسابقات  و   ۲0۲۲ فوتبال  جهانی 

زد. بیرون  نقاب  زیر  از 
نهادهای ورزشی، اغلب تالش کرده اند 
حواشی  و  مسائل  بحران ها،  ورود  از  که 
یا  کنند  جلوگیری  ورزش  به  سیاسی 
گام  مسیر  این  در  کرده اند  ادعا  کم  دست 
تا  کردند  تشویق  را  مردم  آنها  بردارند. 
مرزی میان جهان سیاست و دنیای ورزش 
قائل شوند؛ اما مجموعه رفتار و کنش های 
امروز معترضان در ایران، تصویر روشنی از 
اسالمی«  جمهوری  با  »مقابله  که  بود  آن 
به شعار »ورزش سیاسی  تنها  نه  آنها  برای 
پتانسیل  بلکه  می زند؛  پا  پشت  نیست« 
آن را دارد که یک جریان »ضد ملی و ضد 
ایرانی« تبدیل شود، کما آنکه تا کنون نیز 

است. شده 
واگذاری  از  بعد  معترض،  جریان 
و  انگلیس  فوتبال  ملی  تیم  به  نتیجه 
به  صعود  از  ایران  بازماندن  و  آمریکا 
جهانی  جام  رقابت های  بعدی  مرحله 
و  داغدار  را  خود  که  شرایطی  در   ،۲0۲۲
اخیر  ناامنی های  کشته شدگان  عزادار 
ریختند،  خیابان ها  به  می دانستند، 
همچنین  کردند.  شادی  و  رقصیدند 
قطر  در  که  تفکر  این  حامیان  از  تعدادی 
داخل  فضای  کردند  سعی  داشتند  حضور 
ملی  تیم  علیه  را  استادیوم  از  خارج  و 

. نند را بشو
از  پس  اعتراضات  این  دیگر  بار  حاال 
در  کشورمان،  آزاد  کشتی  ملی  تیم  آنکه 
در  قهرمانی  نایب  جایگاه  اخیر  روزهای 

و  فحاشی  کرد،  کسب  را  مسابقات جهانی 
حمله به کسانی که علیرغم همه مشکالت 
بودند،  کرده  کسب  جهانی  مدال  موجود، 
و  »آزادی خواهی«  بودن  شعار  دیگر  بار 
کاریکاتوری  چهره  در  را  »ایران دوستی« 

داد. نشان  خود 
تمام تالش این گروه بیست نفره بر این 
بود تا با ایجاد جو منفی و مسموم در حین 
کسب  از  مانع  کشتی ،  مسابقات  برگزاری 
زمان  در  که  طوری  به  شوند؛  آنان  نتیجه 
ژاپنی  کشتی گیر  و  »قاسم پور«  رقابت 
جنسی  رکیک  فحش های  اقسام  و  انواع 
آن  از  بعد  و  کردند  ورزشکار  این  حواله  را 

دادند. سر  آزادی  شعار 
در  افراد  این  از  تعدادی  دیگر  طرف  از 
حاضر  گیران  کشتی  اقامت  محل  هتل 
هم  بر  را  آنها  روحیه  کردند  سعی  و  شدند 
بزنند. البته این موضوع با واکنش مناسب 
کادر فنی، خنثی شد و ایستادن بر سکوی 
راه  آنها  تالش  که  داد  نشان  رقابت ها  دوم 
به جایی نبرده است. ویدئوی فردی به نام 
پرسیدن  با  داشت  سعی  که  رجبی«  »سام 
سرمربی  برای  سیاست زده،  سوال های 
و  کند  حاشیه سازی  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
فضای  در  بزند،  هم  بر  را  او  روانی  آرامش 

شد. دست  به  دست  مجازی 
درستکار«  »پژمان  هوشمندانه  واکنش 
سام  به  کشتی  آزاد  ملی  تیم  سرمربی 
مجازی  فضای  کاربران  توجه  مورد  رجبی 
انتشار  علت  به  که  رجبی  گرفت.  قرار 
و  مجازی  فضای  در  پوپولیستی  محتوای 
حمایت  اسالمی،  جمهوری  علیه  فعالیت 
اسالمی  جمهوری  مخالفان  و  براندازان 
تمسخر  مورد  کرده،  جلب  را  ایرانی 

گرفت. قرار  کاربران  از  بسیاری 
رقابت های  برگزاری  خالل  در  آنچه 
مسابقات  و  اخیر  روزهای  در  کشتی 
و  افتاد  اتفاق  جهانی  جام  فوتبال 
رقم  معدود  عده ای  توسط  که  حواشی ای 
خورد، نشان از آن دارد که این افراد به هر 
خشونت  موج  گسترش  برای  دستاویزی 
اعتصابات  به  از تشویق  و  وابسته می شوند 
ملی،  قهرمانان  تحقیر  تا  گرفته  سراسری 

نفرت پراکنی  قصد  شده  که  طریقی  هر  به 
دارند.

به  اخیر،  مدت  در  که  جریانی 
قهرمانان  و  مدال آوران  ملی،  ورزشکاران 
با  را  آنها  و  می کند  فحاشی  بین المللی 
گفتمان  مبتذل ترین  و  ادبیات  نازل ترین 
در  که  اغتشاشگرانی  از  می کند؛  خطاب 
جنایت  و  قتل  مرتکب  ناامنی  روزهای 
این  می کند.  قهرمان سازی  شده اند، 
یک  به  دستیابی  از  آنکه  از  بعد  گروه 
برای  حاال  بازمانده اند  متقن  ایدئولوژی 
مجرمانی  دامن  به  دست  اسطوره پروری 

شده اند که جنایت آنها به واسطه مدارک و 
است. شفاف  موجود،  شواهد 

اعدام  از  بعد  بودیم  شاهد  آنچنانکه 
که  اغتشاشگری  رهنورد«،  »مجیدرضا 
اعتصابات  به  مردم  دعوت  جریان  در 
سراسری، جان دو نفر را گرفت و چهار نفر 
مجازی  فضای  در  موجی  کرد،  زخمی  را 
تالش  عده ای  و  شد  آغاز  او  از  حمایت  در 
فعالیت های  از  تصاویری  انتشار  با  کردند 
را  احساسات جامعه  و  او، عواطف  ورزشی 
به بازی بگیرند و با مظلوم تراشی از هیبت 
البته  کنند.  خلق  اسطوره ای  قاتل،  یک 
صحنه گردانی  از  نمی توان  میان  این  در 

شد. غافل  غربی  رسانه های 

مشابه،  ماجراهای  در  نیز،  این  از  پیش 
تا کسانی  تالش های زیادی صورت گرفت 
شده  جنایت  و  جرم  مرتکب  آشکارا  که 
دهند.  جلوه  مظلوم  مبارز  یک  را  بودند 
قتل  جرم  به  که  کسی  افکاری«  »نوید 
دم،  اولیای  خواسته  و  ترکمان«  »حسن 
اعدام شد، یکی از نمونه های بارز جا زدن 
گفت  می توان  بود.  مظلوم  جای  به  ظالم 
شهدای  قاتالن  برای  امروز  که  کسانی 
می زنند،  اعدام«  به  »نه  هشتگ  امنیت 
خانواده  حقوق  که  هستند  کسانی  همان 
یک  ایجاد  با  و  گرفته  نادیده  را  ترکمان 

اسطوره سازی  پی  در  سیاسی  بازی 
بودند. خود  نفع  به  دیگری 

که  کسانی  مجازات  خبر  میان  در  حال 
نوبراندازان  و  بیگانه  رسانه های  تأثیر  تحت 
برادرکشی  و  آمدند  خیابان ها  به  اجاره ای 
 4 که  زنی  برومند«  »الدن  جشن  کردند، 
انقالب  از  ماکرون  با  دیدار  در  پیش  هفته 
شده  منتشر  بود،  کرده  صحبت  ایران 
است. کاسبان خون مردم که مردم ایران را 
به اعتصاب تشویق می کنند، مغازه دارها و 
کوکتل  و  سنگ  تهدید،  با  را  کامیون دارها 
مولوتوف مجبور به خانه نشینی می کنند؛ 
این طور دور هم در نیویورک جمع شده اند 
دالر   ۸0 ورودی اش  که  نمایشگاهی  در  تا 

همچنانکه  برقصند.  آزادی«  »برای  است 
فیلم  به  واکنش  در  دهباشی  حسین 
»برای  است:  نوشته  برومند  الدن  جشن 
خندیدن،  برای  بلعیدن،  برای  نوشیدن، 
عذاب  برای  رقاصی،  برای  عکاسی،  برای 
برای  هموطن هاشون  به  دادن  وجدان 
تیم  تشویش  در  شادی  و  شور  ارزنی 
خون  سرخی  شباهت  برای  ملی شون. 
بی کار  شوید،  کشته  شما  برای  شراب!  با 
عیش  این جا  ما  تا  شوید  اخراج  شوید، 
به وقت درگیری...« برای جوگیری  کنیم! 

راهی  اعتراضات  این  از  پیش  اگر 

بیراهه ای  به  امروز  داشت،  پیمودن  برای 
ندارد.  تاکتیکی  و  راهبرد  که  شده  تبدیل 
با  مبارزه  خود  هدف  اگر  حتی  اعتراضات 
برداشتن  گام  با  بداند،  اسالمی  جمهوری 
به  حمله  با  مبارزه  این  فعلی  مسیر  در 
اشتباه گرفته است. ایرانی  ملیت  و  هویت 

تنها  نفرت  و  خشونت  هیاهو، 
به  جریان  این  که  است  کلیدواژه هایی 
باعث  آنچه  شاید  است.  شناخته  خود 
شود،  خطاب  »این«  جریان،  این  می شود 
و  راهبرد  ایدئولوژی،  گفتمان،  فقدان 
شده  باعث  که  فقدانی  باشد؛  مانیفستی 
بداخالقی  به  را  مبارزه سیاسی جای خود 
و بی اخالقی و ابتذال اجتماعی بدهد.  ►

تقسیمکارتیمسیاسیراستمیانهبامحوریتکارگزاران؛

● حسنروحانیدرراهبهارستان،الریجانینامزدپاستور؟●

قهرمانسازیازقاتالن،تخریبقهرمانان

● ارتکابجنایتدرلباسآزادی●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
ثبت  ۱۱/۱400ج/۲۱4  شماره  به  مدنی  احکام  اجرای   ۱۱ شعبه  در  که  قم 
دایی  همگی  اشرف   ، اکرم   ، علی  خواندگان  قدمی  هادی  خواهان  گردیده 
نژاد  ویژه  قمی  اعظم  و  زاده  قلی  نصرت  و  قاسمی  استاد  طهره   ، جعفری 
نژاد  ویژه  شهین  و  آدم  اکرم  و  قاسمی  استاد  دو  هر  غالمحسین  و  ماشاله  و 
قم   ۱ بخش  اصلی   ۹۶7۸ ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی   ، مظلومی  محمود  و 
پالک  مشاع  ملک  ارزیابی  جهت  است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس 
ارجاع  اینجانب  به  قدمی  هادی  آقای  درخواست  به  عنایت  با   ۹۶7۸ ثبتی  به 
فرعی   ۸ شماره  کوی  باجک  متری   7 آدرس  به  نظر  مورد  محل  از  بود  شده 
به  های  بررسی  از  پس  که  آمد  عمل  به  بازدید   ۱۱۱ پالک  چپ  سمت  اول 
ملک  ثبتی  مشخصات   : دارم  می  اعالم  ذیل  شرح  به  را  نتیجه  آمده  عمل 
یک  تمامی  صورت  به  ای  دفترچه  سند  دارای  نظر  مورد  ملک   : بازدید  مورد 
که  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 سهم  شش  از  مشاع  سهم 
و  بوده  مترمربع   ۲۳۸/۲۲ زمین  متراژ  و  موجود  هوایی  های  نقشه  مطابق 
 ۶05 دفتر  در  که   ۱۱۸۹04 شماره  به  اصلی   ۹۶7۸ ثبتی  پالک  شماره  به 
نامه  مطابق  همچنین  و  است  رسیده  ثبت  به  قم  یک  بخش   4۸۲ صفحه  و 
نوسازی  کد  به  مذکور  ملک   ۹۹/۶/۲ مورخ   ۹۹/۳07/۲/۲۸5۱۶ شماره 

قابل  نظر  مورد  ملک  شهرداری  مقررات  و  ضوابط  به  توجه  با   7-۳-۶۸-45
تهیه  به  احتیاج  زمین  دقیق  متراژ  تعیین  برای  ضمن  در  باشد  نمی  افراز 
شهرسازی  مشخصات  شود.  مشخص  دقیق  مساحت  تا  بوده   UTM نقشه 
طاق  و  خشتی  بنای  با  ساز  قدیمی  نظر  مورد  ملک   : بازدید  مورد  ملک 
قابل  موجود  بنای  مترمربع   40 حدود  دارای  که  باشد  می  خشتی  ضربی 
بوده  حیاط  انتهای  در  انباری  صورت  به  احداثی  بنای  متر   ۱5 و  سکونت 
می  انباری  و  انبار  آب  صورت  به  زیرزمین  بنای  متر   ۱5 دارای  همچنین  و 
باشد  می  گچ  و  سیمان  حیاط  های  دیوار  و  موزاییک  نوع  از  حیاط  کف  باشد 
می  آلومینیوم  حیاط  انتهای  انباری  و  چوبی  بنا  از  قسمتی  پنجره  و  درب 
۲۳۸/۲۲ مترمربع قیمت هر مترمربع  ۱- عرصه  باشد. ارزیابی انجام گرفته : 
۱۲0/000/000ریال قیمت کل ۲۸/5۸۶/400/000ریال ۲- اعیان حدود 
۱۱/000/000ریال  مترمربع  هر  قیمت  مترمربع   70 قدیمی  بنای  متر   70
کل  قیمت  سازی  حیاط  و  انشعابات   -۳ 770/000/000ریال  کل  قیمت 
و  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد  نه  و  بیست   : کل  جمع  400/000/000ریال 
۲۹/75۶/400/000ریال  کل  قیمت  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون  شش 
پالک  اعیان  و  عرصه  برای  احتمالی  دیون  احتساب  فوق  گرفته  انجام  ارزیابی 
صورت  به  و  بوده  محصور  ملک  کل  بازدید  زمان  در  باشد.  می  فوق  ثبتی 

فوق  موارد  گردید  مقرر  است.  بوده  قدمی  هادی  آقای  اختیار  در  دیوار   4
قم  آدرس   به  صبح   ۱0/۱5 الی   ۱0 ساعت   ۱40۱/۱0/۱4 تاریخ  در  الذکر 
احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ،
که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد 
در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
به کسانی  و  از مبلغ کارشناسی شروع  پایه  نمایند قیمت  جلسه مزایده شرکت 
می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست 
که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند 
باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده 
برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده 
روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات  جهت  گردد.  می  درج  محلی 
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتچهارم
اجرای   ۱۲ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
همگی  سوسن  و  محمد   ، زهره   ، ریحانه  خواهان  گردیده  ثبت  ۱۲/۱400ج/۹۶  شماره  به  مدنی  احکام 
ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  خیاطی  غفاریان  مصطفی  خوانده  خراسانی  ثقفی  فاطمه  و  خیاطی  غفاریان 
ثبتی ملک  و  ارزیابی کرده است. مشخصات کلی  به شرح ذیل  ۱ قم کارشناس  ۱0455/۱5 اصلی بخش 
۳۹ مطابق  ، پالک   4۲ ، کوچه شماره  پانزده خرداد  بلوار   ، قم  نشانی  به  ارزیابی: ملک معرفی شده  مورد 
تصویر سند مربوط ششدانگ ان به پالک ثبتی شماره ۱5 فرعی از ۱0455 اصلی به شماره ثبت 7005۹ 
نام  به  و  مترمربع   ۱۸4/50 مساحت  به  عرصه  دارای  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع   ۱۸۶ صفحه   44۳ دفتر 
صورت  به  تجاری  مسکونی  است  ساختمانی  مذکور  مکل  باشد.  می  خیاطی  غفاریان  حسین  محمد  اقای 
تجاری به صورت جنوبی ساز و در سه طبقه زیرزمین همکف و اول احداث شده و مطابق گواهی پایان کار 
ساختمان به شماره ۱0/۱/۹7۲7 مورخ ۱۳77/۱۱/5 دارای اعیانی کل به مساحت 45۶ مترمربع که ۱5 
مترمربع تجاری و ۹ متر صورت نیم طبقه تجاری می باشد. ساختمانی احداثی با دیوار پایه اجری و ستون 
به  راه دسترسی مستقل  با  زیرزمین  است. طبقه  با طاق ضربی  اهن  تیر  از  و سقف طبقات  در وسط  فلزی 
زیر  و اشپزخانه  زیر مغازه  اتاق خواب  فلزی که  با کابینت  و اشپزخانه  و سرویس  و سالن  صورت یک خوابه 
بالکن و سرویس و درای یک  با سالن و اشپزخانه و  پارکینگ قرار دارند ، طبقه همکف به صورت دو خوابه 
باب مغازه و نیم طبقه تجاری و پارکینگ می باشد. طبقه اول به صورت دوخوابه با سالن سرویس بهداشتی 
و  سنگ  دست  پایین  زیرزمین  در  داخلی  بدنه  و  موزاییک  ساختمان  کف  باشد.  می  تراس  و  اشپزخانه  و 
مستهلک  رنگ  بدنه  و  کاری  سفید  طبقات  مابقی  ها  سقف  و  بدنه  پوشش  و  باشد  می  کاری  سفید  مابقی 
بدنه کاشی  و  اشپزخانه سنگ  باشد کف  دارای هود می  و  فلزی  کابینت ساده  با  ها  اشپزخانه  شده است. 

دو  دارای  ساختمان  و  نما  اجر  از  حیاط  های  دیوار  و  ساختمان  اصلی  نمای  پوشش  و  سنگ  حیاط  کف  و 
دستگاه کولر ابی و یک کولر گازی و دارای سه انشعاب برق و گاز و اب هر کدام یک اشتراک می باشد. در 
راستای ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی اعالم می گردد که ملک مورد نظر به شماره پالک ثبتی اعالم 
شده یک ملک ثبت شده شش دانگ و متعلق به اقای محمد حسین غفاری خیاطی به ادرس ذکر شده در 
نظر کارشناسی می باشد در خصوص اینکه ایا ملک  در اجاره شخص ثالث است یا خیر و مبلغ اجاره و نام 
اقای محمد  در تصرف  مغازه ها  و  زیرزمین  ورثه طبقه  اظهارات  اعالم می گردد که طبق  مستاجرذکر شود 
و  همکف  طبقات  و  خراسانی  ثقفی  فاطمه  خانم  و  خیاطی  غفاریان  همگی  سوسن  ریحانه  زهره  ها  خانم  و 
اختیار  در  زیرزمین  طبقه  بازدید  زمان  در  باشد  می  خیاطی  غفاریان  مصطفی  اقای  خوانده  تصرف  و  اول 
شخصی که خود را نگهبان معرفی و عنوان نمود که برای نگهبانی این طبقه را در اختیار دارد ، قرار دارد. 
قرار داشت  اقای مصطفی غفاریان خیاطی  اختیار  در  و  اوری شده  از وسایل جمع  پر  که  در طبقه همکف 
نداشت  ثابتی وجود  این دو طبقه سکونت  و عمال در  بود  اوری شده  از وسایل جمع  پر  نیز که  اول  و طبقه 
شهرستان  در  کرونا  آغاز  زمان  از  نمود  عنوان  و  معرفی  عزیزی  اصغر  علی  سید  اقای  را  خود  که  شخصی  و 
۹0/۶/۹ که  نامه عادی مورخ  اجاره  ارائه  با  استفاده می کند  این طبقه  از  اید  زمان قم می  و هر  سکونت 
تومان  میلیون  پنجاه  اجاره  مبلغ  و  عزیزی  اصغر  علی  سید  اقای  مستاجر  و  غفاریان  مصطفی  اقای  موجر 
رهن  بازپرداخت  از  بعد  ماه  یک  و  یکسال  حداقل  ان  مدت  و  بها  اجاره  تومان  هزار  ماهیانه  و  االجاره  رهن 
االجاره تعیین شده است که محکوم له پرونده این اجاره نامه ای که به نام مصطفی غفاریان است را قبول 
ندارد و از سوی دیگر اقای مصطفی غفاریان خیاطی عنوان می نماید دارای رای )بر اساس تصویر مدارک 
طبقه  در  مستاجر  ید  خلع  عدم  بر  مبنی  اجرا(  نهم  شعبه  به  دادگاه  هفتم  شعبه  دستور  دارای  شده  ارائه 

فوقانی است لذا تصمیم گیری در خصوص نحوه رفتار با مستاجر عنوان شده با ان شعبه محترم می باشد. 
این  در  دیگری  اشخاص  یا  شخص  مالکیت  بر  دال  اسنادی  خیاطی  غفاریان  حسین  مرحوم  وراث  جز  به 
ملک ارائه نگردید نظریه کارشناسی : ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک معرفی شده فوق الذکر با توجه 
و لحاظ  ان  ، کاربری تجاری مسکونی  اعیان  و  و قدمت ساختمان میزان عرصه  نوع  به موقعیت قرار گیری 
و غیره  اداره  و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی  برای مزایده  امر  و رعایت سایر جوانب  امتیازات متعلقه 
جمعا مبلغ 4۶/۱00/000/000 چهل و شش میلیارد و یکصد میلیون ریال براورد می گردد. مقرر گردید 
 ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  ۱0/۱5صبح  ۱0/00الی  ساعت   ۱40۱/۱0/۲۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
از طریق مزایده حضوری  اتاق مزایده  جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی 
به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به 
نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده 
قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده 
مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  اجرا می  باشند ضمنا دادورز  باشد همراه داشته  نام خود شخص  به 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 

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

سازمانآگهیهایروزنامهگویهآگهیمیپذیردتلفن:09184480402

در  گفت:  عراق  مسائل  تحلیلگر  یک      ◄
به  عراق  سابق  نخست وزیر  دولت  سال  سه 
اتفاق  سیستمایک  فساد  یک  واقعی  معنای 
در  که  گفت  می توان  جرٔات  به  و  افتاده 
نیفتاده  اتفاق  چنین  عراق  سابق  دولت های 
در  دولتمردان  همکاری  از  میزان  این  و  بود 
نخست وزیر،  شامل  باال  سطوح  در  فساد  یک 
رئیس  نخست وزیر،  مشاور  نخست وزیر،  معاون 
وزیر  و  دارایی  وزیر  مجلس،  مالی  کمیسیون 

است. بی سابقه  نفت 
در  ایلنا،  با  گفت وگو  در  قریشی  قیس 
گسترده  فساد  از  شده  منتشر  اخبار  تحلیل 
بازداشت  و  عراق  پیشین  دولت  در  رخ داده 
در  و  الکاظمی  مصطفی  به  نزدیک  افراد 
نزدیکان  سرنوشت  که  پرسش  این  به  پاسخ 
بود  خواهد  چه  عراق  پیشین  نخست وزیر 
این  شدن  دادگاهی  امکان  آیا  همچنین  و 
موجود  سیستماتیک  فساد  به  توجه  با  افراد 
و  داخلی  سیاسی  نیروهای  نقش  و  عراق  در 
که  برخوردهایی  گفت:  دارد،  وجود  خارجی 
با  السودانی  شیاع  محمد  دولت  توسط  امروز 
است،  دادن  رخ  حال  در  الکاظمی  نزدیکان 
چند  و  است  فنی  باشد،  سیاسی  آنکه  از  بیش 
لعاب  و  رنگ  این محورها هرچند  و  دارد  محور 
و  هستند  فنی  محورهایی  اما  دارد  سیاسی 
چرا  می دانم  فنی  را  السودانی  نگاه  شخصا 
توان  و  مالی  سالمت  به  و  نفس  تازه  ایشان  که 
کارنامه  و  است  معروف  جدیت  و  مدیریتی 

دارد. مثبتی 
به کار دولت  آغاز  ابتدای  از  ادامه داد:  وی 
تنسیقی  اطار  مختلف  گروه های  الکاظمی، 

رفته  سرشان  بزرگی  کاله  که  داشتند  ایمان 
زرفی  عدنان  میان  جدال  در  که  چرا  است 
با  که  گفت  می توان  الکاظمی  مصطفی  و 
ولی  شد  انتخاب  الکاظمی  ایران،  حمایت 
وی  که  شدند  متوجه  زود  خیلی  وی  حامیان 
عربی  متحده  امارات  آمریکا،  به  وابسته  بسیار 

تصدی  از  پس  بالفاصله  و  است  عربستان  و 
در  و  فساد  با  برخورد  در  نخست وزیری  پست 
سیاسی  و  جهتگیرانه  بسیار  امنیتی  حوزه 
عراق  پیشین  نخستوزیر  نزدیکان  از  کرد.  عمل 
خورده  گره  گسترده  فساد  با  نامشان  امروز  که 
وی  دفتر  رئیس  الجوحی«،  »رائد  به  می توان 
جلسه  اولین  در  حسین  صدام  بازپرس  که 
بسیار  انسان  که  کرد  اشاره  بود  دادگاهش 
است.  خطرناک  عراقی ها  قول  به  و  فاسد 
مصطفی  که  ابورغیف«  »احمد  همچنین 

زمامداری اش  روزهای  اولین  در  الکاظمی 
ایشان را در رٔاس هیٔاتی به عنوان هیٔات مبارزه 
از گذشت سه  بعد  امروز  با فساد نصب کرد که 
و  افتاده  اتفاق  هیٔات  آن  در  که  فجایعی  سال 
سیاسی  و  اقتصادی  باجگیری های  از  میزانی 
از  میزانی  و  افتاده  اتفاق  هیٔات  آن  در  که 
هیات  این  بازداشتگاه های  در  که  شکنجه 

است. گسترده  بسیار  افتاده  اتفاق 
همین  بر  نیز  الموسوی«  »ضیا  افزود:  وی 
از  را  افرادی  که  داشت  نظارت  بازداشتگاه ها 
مدارکی  کردن  پاک  برای  بازداشتگاه  همان 
تا  حداقل  و  می بردند  بغداد  سبز  منطقه  به 
داده اند  شهادت  شهود  از  تا  سه  لحظه  این 
بود  حاضر  عراق  نخست وزیر  الکاظمی،  که 
مثال  برای  اگر  که  می کرد  بازخواست شان  و 
دارند  الجوحی  رائد  با  شده ای  ضبط  مکالمه 
زندان  به  مجددا  را  آن ها  بعد  و  کنند  اعالم 
فساد  با  برخورد  بهانه  به  یعنی  بازمی گرداند؛ 
صورت  اقدامی  اما  می کرد  ضبط  را  مدارک 
بازمی گرداند  زندان  به  را  افراد  و  نمی داد 
سال ها  به  واهی  اتهامات  به  افراد  این  و 
افراد  این  تعداد  که  شده اند  محکوم  زندان 
طیف های  از  البته  و  است  خیرهکننده 
تاجرهای  و  شیعه  سنی،  عرب،  کرد،  مختلف 
و  عراقی  معتبر  شرکت های  صاحبان  و  بزرگ 

هستند. سیاستمداران 
عرب  جهان  مسائل  کارشناس  این 
الکاظمی،  به  افراد  نزدیک ترین  گفت: 
»ضیا  ابورغیف«،  »احمد  الجوحی«،  »رائد 
تا  سه  دو،  و  الجبوری«  »هیثم  الموسوی«، 
خودش  نزد  مشاور  عنوان  به  که  افرادی  از 

نشان  افتاده  اتفاق  که  افشاگری هایی  و  برد 
مدرن  دوره های  فاسدترین  از  یکی  می دهد 
آخری  سال  یک  و  الکاظمی  دوران   در  عراق 
نداشته  دولت  بر  نظارتی  هیچ  پارلمان  که 

است. افتاده  اتفاق 
وی ادامه داد: در سال آخر دولت الکاظمی 
و  برگزار  عراق  پارلمان  انتخابات  که  زمانی  از 
الکاظمی  دولت  آمد،  کار  سر  جدید  مجلس 
نظارت  بدون  می توانست  و  بود  یشاء  ما  فعال 
السودانی،  آمدن  با  دهد.  صورت  را  کاری  هر 
انتصابات  از  دیوانی  حکم   400 اول  روز  در 
نزدیکان  از  برخی  که  شد  لغو  الکاظمی 
رضایت  کسب  برای  نیز  برخی  و  بودند  وی 
نزدیکان صدر،  از  و  گروه های مختلف سیاسی 
انتصابات  این  که  بودند  الحلبوسی  و  بارزانی 
غیرقانونی بود چرا که نخست وزیر اجازه ندارد 
امور،  پیشبرد  دولت  و  موقت  دولت  دوران  در 
آخر  سال  یک  در  کند.  صادر  دیوانی  دستور 
که  فسادی  و  است  افتاده  اتفاقات  این  همه 
میلیارد  هفت  حدود  رقمی  امروز  تا  شده  افشا 
که  است  شرکت  پنج  به  مربوط  فقط  دالر 
به صورت صوری این میزان از پول را از وزارت 
نام  که  افرادی  همه  و  بودند  کرده  نقد  دارایی 
داشته اند  اساسی  نقش  پرونده  این  در  بردم 
فرد  می شد  گفته  که  دارایی  وزیر  نام  حتی  و 

دارد.  وجود  پرونده  این  در  است  سالمی 
مصطفی  دولت  سال  سه  در  افزود:  وی 
فساد  یک  واقعی  معنای  به  الکاظمی 
می توان  جرٔات  به  افتاده  اتفاق  سیستمایک 
چنین  عراق  سابق  دولت های  در  که  گفت 
همکاری  از  میزان  این  و  بود  نیفتاده  اتفاق 

باال  سطوح  در  فساد  یک  در  دولتمردان 
مشاور  نخستوزیر،  معاون  نخستوزیر،  شامل 
مجلس،  مالی  کمیسیون  رئیس  نخستوزیر، 
است.  بی سابقه  نفت  وزیر  و  دارایی  وزیر 
عراق  در  امروز  که  برخوردی  فنی  بار  بنابراین 
مراتب  به  گرفته  صورت  پیشین  دولتمردان  با 

است.  بیشتر  آن  سیاسی  بار  از 
با  تنسیقی  اطار  قطعا  البته  گفت:  قریشی 
یعنی  افتاد؛  وی  علیه   که  اتفاقاتی  به  توجه 
آن  در  تقلب  گفت  می توان  که  انتخاباتی 
عراق  عالی  دیوان  وقتی  که  چرا  افتاده  اتفاق 
که  کرد  اشاره  ضمنی  کرد  تائید  را  انتخابات 
تائیدش  اما  افتاده  اتفاق  گسترده  تقلب 
الکاظمی  جهت گیری  و  بود  سیاسی  بیشتر 
علیه اطار تنسیقی و علیه گروه های شیعیان و 
الحلبوسی  و  بارزانی  ایستادنش در کنار صدر، 
در  ولی  باشد  سیاسی  برخورد  انگیزه  می تواند 
رخ  ناگوار  اتفاقات  قدر  آن  الکاظمی  دولت 
فساد  سطح  و  ناکارآمدی  سطح  آنقدر  و  داده 
یاد  به  را  عراقی ها  که  وحشیانه  برخوردهای  و 
را  بعث  رژیم  و شیوه شکنجه  زندان های صدام 
یادآوری می کند افتاده که هر چه قدر برخورد 
است.  السودانی  دولت  صالح  به  باشد،  فنی 
برآورد  نمی توان  امروز  داد:  ادامه  وی 
شیاع  محمد  موفقیت  میزان  از  دقیقی 
پیشین  دولت  فساد  با  مبارزه  در  السودانی 
که  چرا  است  باز  ایشان  دست  اما  داشت 
الکاظمی بدنه و عقبه سیاسی ندارد و برخورد 
که  افرادی هم  و  است  برخورد ساده ای  وی  با 
بودند  شیعی  احزاب  حمایت  مورد  اگر  حتی 
حمایت  دیگر  کردند،  همکاری  او  با  وقتی 

من  بنابراین  داشت.  نخواهند  را  تنسیقی  اطار 
برگزاری  شاهد  نزدیک  آینده  در  می کنم  فکر 
صحبت  امروز  بود.  خواهیم  محاکمه  جلسات 
به  هم  الکاظمی  مصطفی  که   است  این  از 
را  این  من  و  شده  پناهنده  االسد  عین  پایگاه 
و  پارلمان عراق شنیده ام  نمایندگان  از  از یکی 
کنیم  باور  است  سخت  اما  است  موثقی  منبع 
نظامی  پایگاه  به  عراق  پیشین  نخست وزیر  که 
شده  گفته  اما  باشد  شده  پناهنده  آمریکایی 
افشا  قرن  فساد  عراقی ها  قول  به  که  روزی  در 
شیاع  محمد  است.  شده  پناهنده  وی  شد، 
انتصابات،  نخستین  از  یکی  در  نیز  السودانی 
خوشنام  مجاهد  یک  که  را  البصری«  »ابوعلی 
فساد  با  مبارزه  هیٔات  ریاست  به  را  است 
ما  معتقدم  جهت  همین  به  و  کرده  منصوب 
جلسات  برگزاری  شاهد  کوتاهی  مدت  طی 
دولت  گسترده  فساد  در  حاضر  افراد  محاکمه 

بود.  خواهیم  پیشین 
که  دومی  بعد  همچنین  افزود:  وی 
با  برخورد  موضوع  می کند  درگیر  را  الکاظمی 
صدر،  مانند  افرادی  رقیب  که  سیاسی  افراد 
هیٔات های  در  بودند  بارزانی  و  الحلبوسی 
خودش  که  است  استخبارات  و  فساد  با  مبارزه 
و  می آید  حساب  به  سیاسی  فساد  پرونده  یک 
از آن منظر هم می توان گفت که عمر سیاسی 
را  آنچه که وی  و هر  پایان رسیده  به  الکاظمی 
همان  که  می کرد  حفظ  زمامداری  دوران  در 
بدون  بود  دالری  میلیون  صد  چند  تبلیغات 
نخواهد  برایش  کمکی  سیاسی  عقبه  وجود 
بود و امروز هم با فاش شدن فساد کسی از او 

 ► کرد.     نخواهد  حمایت 

استاد  و  الملل  بین  کارشناس  یک      ◄
جمهور  رییس  سفر  تاثیرات  درباره  دانشگاه 
از  استفاده  مساله  گوید:  می  منطقه  به  چین 
ارتباطی  چین  توسط  اقتصادی  های  فرصت 
پاکستان  مدل  از  عربستان  امروز  ندارد.  ما  به 
ارتباط  چین  با  هم  پاکستان  گیرد.  می  الگو 
گسترده اقتصادی دارد و چین سرمایه گذاری 
ارتباط  هم  و  دارد  کشور  این  در  زیادی  های 
از  بزرگی  بخش  دارد  آمریکا  با  استراتژیکی 
و  هستند  آمریکا  مقیم  پاکستانی  مهاجرین 
رو  این  از  اند.  داده  تشکیل  قدرتمندی  البی 
ایده  عربستان  به  خصوص  این  در  پاکستان 
در  را  هایش  مرغ  تخم  تمام  چرا  که  دهد  می 
ابرقدرت  دو  از  که  ما  بگذارد.  آمریکا  سبد 
هیچ  و  کنیم  می  استفاده  جهان  اقتصادی 

است. نیامده  پیش  مشکلی 
شفقنا  با  وگو  گفت  در  اصل  تقوی  سیدعطا 
در پاسخ به این سوال که چین در عربستان به 
چقدر  منطقه  در  چین  حضور  چیست؟  دنبال 
حضور  داشت:  اظهار  است؟  اهمیت  حائز 
که  عربستان  مثل  استراتژیکی  کشور  در  چین 
است  فارس  خلیج  اعراب  نماینده  طریقی  به 
خلیج  های  همکاری  شورای  اعضای  باقی  و 
از  کنند،  می  حمایت  او  اقدامات  از  فارس 
چین  اینکه  اول  است؛  بررسی  قابل  جنبه  دو 
است. چین مختار  قدرتمندی  و  کشور مستقل 
است که شرکای اقتصادی خود را در هر گوشه 
چندانی  ارتباط  مساله  این  کند.  پیدا  جهان 
به  چین  چرا  بگوییم  توانیم  نمی  و  ندارد  ما  با 
افکار  جریان  از  قسمتی  است.  آمده  عربستان 
ما  خارجی  سیاست  و  داده  آزار  را  ما  عمومی 
چین  جمهور  رییس  که  است  داده  تکان  را 
اسناد  تمام  را که  ایران  و جزایر  ما  خاک کشور 
و  گفت  به  نیازی  و  است  موجود  آن  به  مربوط 
گو ندارد، مطرح می کند و در کنار کشور های 
ایران  و  ایستاده  فارس  خلیج  شورای  عربی 
آزار  ماجرا  از  بخش  این  داند،  می  اشغالگر  را 

کاری  چنین  چین  چرا  دید  باید  است،  دهنده 
است. داده  انجام 

عربستان از مدل پاکستان الگو می گیرد
و  هستند  گر  معامله  ها  چینی  افزود:  وی 
عربستان  به  چین  جمهور  رییس  اینکه  از  قبل 
شده  انجام  ها  بینی  پیش  این  مطمئنا  برود 
بر  عربستان  به  چین  وزیر  نخست  سفر  است. 
این اساس طراحی شد. یعنی ایران را در کاری 
رفتند  سپس  و  دادند  قرار  شده  تعیین  پیش  از 
مساله  دادند.   انجام  را  اقدام  این  صراحت  با  و 
توسط  اقتصادی  های  فرصت  از  استفاده 
از  عربستان  امروز  ندارد.  ما  به  ارتباطی  چین 
با  هم  پاکستان  گیرد.  می  الگو  پاکستان  مدل 
چین  و  دارد  اقتصادی  گسترده  ارتباط  چین 
سرمایه گذاری های زیادی در این کشور دارد 
بخش  دارد  آمریکا  با  استراتژیکی  ارتباط  هم  و 
آمریکا  مقیم  پاکستانی  مهاجرین  از  بزرگی 
هستند و البی قدرتمندی تشکیل داده اند. از 
عربستان  به  خصوص  این  در  پاکستان  رو  این 
را  تخم مرغ هایش  تمام  ایده می دهد که چرا 
ابرقدرت  دو  از  که  ما  بگذارد.  آمریکا  سبد  در 
هیچ  و  کنیم  می  استفاده  جهان  اقتصادی 
و  بیایید  هم  شما  است.  نیامده  پیش  مشکلی 
مساله  این  مورد  در  کنید.  تکرار  را  ما  تجربه 
چون  باشد  داشته  حرفی  تواند  نمی  ایران 
ایران  ندارد.  ما  به  ربطی  چین  اقتصادی  رفتار 
کشیده  چالش  به  خصوص  در  تواند  می  تنها 
فارس  خلیج  ایرانی  جزایر  بر  مالکیتش  شدن 

کند. صحبت 
در جهان  ایران  نفت  ترین خریدار  عمده 

است چین 
ها  چینی  من  عقیده  به  کرد:  تصریح  وی 
احیای  احتمال  شدند  متوجه  اینکه  از  بعد 
های  چالش  دچار  ایران  و  است  ناچیز  برجام 
در  کشور  داخل  در  اعتراضاتی  و  است  داخلی 
حقوق  مسائل  دلیل  به  ایران  و  است  جریان 
به  است،  شده  چالش  دچار  اروپا  با  بشری 

سیاست  وضعیت  خصوص  در  اندازی  چشم 
نتیجه  این  به  را  ها  آن  که  رسیدند  ما  خارجی 
در  ایران  نفت  خریدار  ترین  عمده  رساند. 
خارجی  سیاست  سویی  از  است.  چین  جهان 
های  چالش  با  شد  ذکر  که  دالیلی  به  ایران 
با  ایران  چین  نظر  به  و  است  روبرو  زیادی 
انتخاب های زیادی در سیاست خارجی روبرو 
ای  اجازه  چنین  خودش  به  رو  این  از  نیست 
که  شناختی  با  و  زمینه  پیش  این  با  چین  داد. 
اجازه داد در کنار کشور های  به خودش  دارد 
عربی این رفتار را داشته باشد. اسم این رفتار 
را  کار  این  تعمدا  ها  چینی  چون  نیست  گاف 
انجام دادند چون بعد از این اتفاق هم از ایران 
دلجویی  حد  در  بیشتر  و  نکردند  خواهی  عذر 

کردند. عمل 
و  داخلی  سیاسی  شرایط  از  چین 
سیاسی  برداری  بهره  نهایت  ایران  خارجی 

است کرده  را  اقتصادی  و 
اقتصادی  منافع  ها  چینی  داد:  ادامه  وی 
ویژه  به  و  فارس  خلیج  حوزه  با  داشتن  ارتباط 
نفع  به  را  عربستان  یعنی  منطقه  این  لیدر 
را  منافع  این  خواهند  نمی  و  بینند  می  خود 
با  خود  ساالنه  میلیاردی   25 تا   20 تجارت  با 
داند  می  چینی  طرف  کنند.  معاوضه  ایران 
می  را  ایران  نفت  که  است  کشوری  تنها  که 
ایران  نفت  پول  تواند  نمی  چین  اینکه  خرد. 
را بپردازد و این نفت را به چه قیمتی می برد، 
از  چین  متاسفانه  است.  جداگانه  بحثی  این 
نهایت  ایران  و خارجی  داخلی  شرایط سیاسی 
و در  را کرده  اقتصادی  و  برداری سیاسی  بهره 
وضعیت  این  از  اش  اقتصادی  منافع  جهت 
با  ارتباط  در  ما  طرفی  از  است.  برده  سود 
تند  گیری  موضع  عربستان  در  چین  حضور 
هم  امریکا  شاید  ایم.  ندیده  آمریکا  از  تیزی  و 
پذیرفته  را  عربستان  گرایی  جانبه  چند  شروع 
فارس  خلیج  منطقه  دیگر  زاویه  از  چون  است 
برای  که  کشوری  هر  و  است  خاص  ای  منطقه 

جغرافیا  این  در  و  آمده  منطقه  این  به  نفوذ 
گیر  منطقه  این  در  است  کرده  گذاری  سرمایه 
تریلیون دالر  آمریکا چند  که  می کند همانطور 
این  از  نداشت.  دستاوردی  هیچ  و  کرد  هزینه 
منظر شاید آمریکا بد اش نمی آید که چین در 
این منطقه درگیر شود ولی چینی ها زرنگتر از 

هستند. ها  حرف  این 
ایران در صورت تمام شدن جنگ روسیه 
از  هایی  رفتار  چینن  منتظر  باید  اوکراین  با 

باشد نیز  روسیه  سوی 

تقوی اصل با بیان اینکه چینی ها در آسیای 
بر  تنها  ولی  دارند  حضور  هم  قفقاز  و  مرکزی 
حوزه  در  و  کنند  می  حرکت  اقتصاد  محور 

داشت:  بیان  کنند  نمی  ورود  استراتژیک  های 
است  اقتصادی  حوزه  در  چین  توافقات  تمام 
در  ندارند.  دیگر  موضوعات  برای  ای  برنامه  و 
مورد خاورمیانه باید این منطقه را از این منظر 
خارجی  سیاست  دید.  سیاسی  باتالق  یک 
تکانی  چین  برخورد  این  از  بعد  باید  ایران 
مشخص  ایران  برای  امروز  که  ویژه  به  بخورد 
است که چین در سیاست خارجی خود بسیار 
بین  حوزه  در  چین  کند.  می  عمل  رئالیستی 
ایران  ندارد.  واقعی  دشمن  و  دوست  الملل 

اوکراین  با  روسیه  جنگ  شدن  تمام  صورت  در 
روسیه  سوی  از  هایی  رفتار  چینن  منتظر  باید 
را  اوکراین  اگر روسیه جنگ خود در  باشد.  نیز 

قبال  در  را  هایی  رفتار  چنین  برساند  پایان  به 
ایران  باید  کار چین  این  کند.  ایران شروع می 
به  ایران  خارجی  سیاست  که  کند  متقاعد  را 

دارد. نیاز  اساسی  بروزرسانی 
منطقی  توازن  به  شرق  و  غرب  بین  باید 

سیم بر
به  شرق  و  غرب  بین  باید  کرد:  تاکید  وی 
برای  پشتوانه  بهترین  برسیم.  منطقی  توازن 
ملی  منافع  به  توجه  ایران  خارجی  سیاست 
سبد  در  ها  مرغ  تخم  تمام  گذاشتن  است. 

به  صرف  تکیه  که  همانطور  است  غلط  شرق 
رفتار  مشابه  کاری  باید  است  غلط  هم  غرب 

 ► شود.     انجام  عربستان  و  پاکستان 

سیدعطاتقویاصل:
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قیسقریشیدرگفتوگوییبررسیکرد:

● آیاپناهندگینخستوزیرپیشینعراقبهپایگاهعیناالسدصحتدارد؟●



 KHAMENEI.IR رسانه      ◄
اکبر  دکتر  با  گفت وگو  به  منظور  به همین 
رسانه  و  ارتباطات  علوم  استاد  نصراللهی، 
اقدامات  نصراللهی  آقای  است.  پرداخته 
سونامی  یک  را  دشمن  اخیر  رسانه ای 
توصیف  ایران  علیه  تحریف  و  دروغ  بزرگ 

. می کند
برنامه  اخیر  اغتشاشات  در   دشمن    
تهاجمی ای را کلید زد که  همه ابزارهای 
سخت و نرم را در آن به صورت ترکیبی 
عنوان  به  داد.  قرار  استفاده  مورد 
این  از  دشمن  ارتباطات،  استاد  یک 
هجوم رسانه ای، سیاسی و امنیتی چه 

می کرد؟ دنبال  را  هدف هایی 
غربی  رسانه های  اخیر،  حوادث  در 
و  ایران  واقعیت  از  بخشی  فارسی زبان  و 
به  را  نارضایتی ها  و  اعتراضات  از  بخشی 
گویی  که  کردند  برجسته سازی  گونه ای 
همه جای  در  و   ماجرا  درگیر  کشور  کل 
درصورتی که  است.  درگیری  کشور 
در  مردم  از  تعدادی  که  بود  این  واقعیت 
پی حادثه تلخ درگذشت یک دختر جوان، 
این  اولیه  شکل  پرداختند.  اعتراض  به 
فرد  حق  هر  که  بود،  اعتراض  حوادث 
رسمیت  به  هم  اساسی   قانون  در  و  بوده 

است. شده  شناخته 
بود  فرصت  مترصد  چون  دشمن  اما 
دشمن  کار  چون  ننشست،  بیکار  قاعدتًا 
غیرطبیعی  و  یعنی عجیب  است،  دشمنی 
آنچه  ولی  کند  دشمنی  دشمن  که  نیست 
در  اعتراض،  این  که  بود  آن  است  عجیب 
حمله  و  اغتشاش  به  کوتاهی  بسیار  زمان 
حاکمیت  نهادهای  کل  و  نظام  کل  به 
جنبه  این  از  مسئله  این  شد؛  تبدیل 
است  طبیعی  اعتراض  است.  غیرطبیعی 
زمان  در  اغتشاش  به  اعتراض  تبدیل  ولی 
نظام  کل  به  اشکال  یک  تعمیم  و  کوتاه 
جمهوری اسالمی ایران غیرطبیعی است. 
را  اغتشاشات  و  اعتراضات  همین  دشمن  
که  می کند  منتشر  و  بازنمایی  به گونه ای 
رسانه ها  این  مخاطب  اگر  هرکس  واقعاً  
باشد،  آنها  به  وابسته  مجازی  فضاهای  و 
درگیری  ایران  سراسر  در  می کند  فکر 
درصورتی که  دارد.  جریان  خشونت  و 

نیست. شکل  این  به  واقعیت 
رسانه ای  نظام  دقیق تر،  عبارت  به    
به گونه ای  واقعیت  بازنمایی  در  دشمن 
فهم  عمومی  افکار  که  کرد  عمل 
باشند.  داشته  واقعیت  از  دیگری 
واقعیت  با  زیادی هم  فاصله  که  فهمی 

است؟ درست  دارد؛ 
رسانه های  در  اعتراض ها  این  بله.   
شبکه های  و  خارجی  زبان  فارسی 
روایت  به گونه ای  آنها  به  وابسته  اجتماعی 
شهر  سراسر  انگار  که  می شود  بازنمایی  و 
اعتراض،  را  تهران  نفری  میلیون  چند 
جنازه  و  درگیری  جنگ،  خشونت، 
انبوه سازی  یعنی  این  است؛  فراگرفته 
و  تلویزیون ها  کاذب  روایت  در  دروغ. 
و   این جریان هر لحظه  شبکه های مجازی 
هر ساعت جمهوری اسالمی ایران سقوط 
کرده و مسئوالن در حال تغییر هستند!!! 

این روایت دروغ است و  با عقل  و شواهد 
ندارد. انطباق  بیرونی 

برخالف  دروغ،  جدید  مفهوم  در 
واقعیت ها  منکر  مستقیمًا  گذشته،  معنای 
دروغ  جدید،  مفهوم  در  بلکه  نمی شود، 

می شود  گفته  رفتاری  و  اعمال  به هرگونه 
کشور  واقعیت  از  بخشی  آن  به واسطه  که 
پرتکرار  و  انبوه  غیرواقعی،  گونه ای  به 
منعکس می  شود و افراد به  این جمع بندی 
کل  واقعیت،  از  بخشی  که  می رسند 
این  که   است  این  واقعیت  است.  واقعیت 
اسالمی  جمهوری  توانمندی  با  بحران 
می رسد،  پایان  به  مردم  هوشمندی  و  
از  حجم  این  روانی  و  روحی  تأثیر  اما 
اخالقیات  و  جامعه  بر  انبوه  دروغ های 
مردم باقی خواهد ماند. سه سال درگیری 
تحریم های  ادامه  کرونا،  همه گیری  با 
سوء  برخی  آثار  آمریکا،  سوی  از  ظالمانه 
انبوه  حاال  و  قبلی  دوره  مدیریت های 
شبکه های  و  معاند  رسانه های  دروغ های 
آسیب   موجب  آنها،  به  وابسته  اجتماعی 

است. شده  جامعه  به  روحی 
میزان  هماهنگی  از  شما  ارزیابی    

چیست؟ ماجرا  این  در  رسانه ای 
پیدایش  تاریخ  در  هیچ وقت  ما 
نبودیم  این  شاهد  لحظه  این  تا  رسانه ها 
آن ها  ظرفیت های  و  دشمنان  همه  که  
تمام  از  استفاده  با  یکجا،  و  یکباره 
موضوعی  و  کشور  یک  بر  تاکتیک ها، 
واقع  در  شود؛  متمرکز  طوالنی  مدت  به 
و  داخل  در  را  بی سابقه ای   هم افزایی 
شاهد  جاری  اغتشاشات  در  کشور  خارج 
و  تلویزیونی  رسانه های  در   هستیم. 
صورت  به همین  وضع  هم  ماهواره ای  
و  بی بی سی  اینترنشنال،  مثاًل  است. 
یکسانی  تأسیسی  اهداف  اگرچه  منوتو 
دارند  ایران  اسالمی  جمهوری  درباره 
جمهوری  درباره  راهبردهای شان  و 
است  یکسان  آن  مردم  و  ایران  اسالمی 
تکثیر  منوتو  و  اینترنشنال  معتقدم  -من 
با  درعین حال  اما  بی بی سی هستند- 
به عنوان  همه  تاکتیک ها،   اختالف  وجود 
کار  مستمر  به شکل  لشکر  هم افزا  یک 
نشان  که  چیزی  کوچک ترین  و  می کنند 
هماهنگ  و   همراه  رسانه ها   که  این   دهد 
در  جدی  اختالف  واقع  در  و  نیستند 
نمی بینیم.  دارند  ایران  با  مقابله  اصول 
رسانه ای  انبوه  لشکرکشی  معنی  به  این 
سونامی  دروغ،  سونامی  یعنی  است، 
و  تحریف  سونامی  کاذب،  اطالعات 
ما  واقع  در  کثرت.  عین  در  دیکتاتوری 
معنا   تمام  به  رسانه ای  دیکتاتوری  شاهد 
رسانه های  تنوع  باوجود  یعنی  هستیم. 

دشمن با اسامی رسانه ای مختلف، با یک 
مواجه هستیم. دیکتاتوری 

صدای  بجز  را  صدایی  هیچ  آنها  
با  و  نمی شناسند  رسمیت  به  خودشان 
تولید  دروغ،  سونامی  لشکرکشی،  این 
تحریف،  و  اطالعات  بمباران  انبوه،  دروغ 
این  و  می کنند  ایجاد  سکوت  مارپیچ 
مارپیچ سکوت  را حتی به حوزه نخبگانی 
لشکرکشی  با  آنها  داده اند.  تعمیم 
دروغ،  تکرار  و  رسانه  حوزه  در  انبوه 
اطالعات،  بمباران  واقعیت،  تحریف 
انکار  با  و  منفی  وقایع  برجسته سازی 
ایران  مردم  عادی  زندگی  در  واقعیت ها 
مخاطبان  که  کردند  فراهم  را  شرایطی 
اجتماعی  شبکه های  در  که  کسانی  و 
مانند  تریبون  هستند  یا  صفحات  صاحب 
یا  و...  دانشگاه، هنرمندان  استادان 
یا دروغ های  سخن نگویند و سکوت کنند 
مارپیچ  یعنی  این  کنند،  تأیید  را  آنان 
سکوت. فشار دیکتاتورهای مدرن و لشکر 
است  زیاد  به اندازه ای  رسانه ای  خودخواه 
دیدگاه  یا  و  کنند  سکوت  یا  باید  مردم  که 

کنند. تأیید  را  آنها  غلط 
آنها حتی به سکوت و تأیید نظرات شان 
کنش گران  می گویند  نیستند،  راضی 
فقط  یا  کنند  سکوت  نباید  مختلف، 
ابتدا  بلکه  کنند،  تأیید  را  ما  حرف های 
آنچه  هست  از  فراتر  ناسزایی  بیایند  باید 
به نظام بدهند، بعد آنها را پذیرفته و قبول 

کرد. خواهیم  حمایت  آنها  از  و  کرده 
رسانه ای  انبوه  لشکر  این  بنابراین 
اطالعات  بمباران  و  دروغ  سونامی  با 
را  سکوت  مارپیچ  اول  درجه  در  توانست 
نظام  هواداران  حتی   و  نخبگان  حوزه  به 
اینکه  از  بعد  دوم  مرحله  در  و  دهد  تعمیم 
را  سکوت  مارپیچ  که  کرد  وادار  را  آنها 
عملی کنند، کسانی را که حرف نمی زنند 

کرد. بی شرفی  به  متهم 
استاد  دانشگاه،  محیط  در  دانشجو 
را  او  نظر  و  نمی زند  حرف  چون  را  خود 
این  می خواند.  بی شرف  نمی کند،  تأیید 
اینکه  علی رغم  آن ها  دیکتاتوری.  یعنی 
می کنند،  متهم  دیکتاتوری  به  را  دیگران 
اعمال  روز  هر  را   دیکتاتوری  خودشان 
را  خودشان  اینکه  برخالف  می کنند. 
را  زنان  حقوق  و  می دانند  زن  مدافع 
بهانه ای برای اغتشاش خیابانی قرار داده 
کردند،   درگیر  ماه  سه  حدود  را  کشور  و 
که  می دهند  سر  جنسیتی ای  شعارهای 

است. زن  مقام  به  توهین 
رئیس جمهور  اخیر  سفر  ماجرای  در 
مدعی  دیکتاتورهای  کردستان،  به 
مغازه دار  یک  تهدید  با  آزادی،  و  زندگی 
مجبور  عذرخواهی  به  را  او  سنندجی، 
هنگام  بود  این  مغازه دار    این  جرم  کردند. 
کردستان  بازار  از  رئیس جمهور  بازدید 
اعتصاب  اثر  بر  می گفتند  دروغ  به  -که 
کرده  تعارف  شکالت  او  به  است-  تعطیل 
و  پدیده ها  از  واقع  در  موارد  این   بود. 
است. دوره  این  عجیب  دیکتاتوری های 

این  کنترل  و  مهار  برای  ادامه  در    
آن  منفی  تأثیرات  خنثی سازی  و  فضا 

کرد؟ چه  باید 
و  دروغ  انبوه سازی  با  مقابله  برای   
کاذب  لشکرسازی های  و  لشکر کشی  
ماهیت  باید  ابتدا  ایران،  مردم  برابر  در 
و  بررسی  اغتشاشات  و  اعتراض ها  این 
که  بحران  این  من،  نظر  به  شود.  تحلیل 
جوان  دختر  یک  درگذشت  با  شهریور  از 
بحران های  ویژگی های  همه  شد،   آغاز 
بیشتر  گستردگی  و  شدت  با  را  پیشین 
بی تردید  گفتم  که  البته  همان گونه  دارد؛ 
مردم و مسئوالن با تاب آوری و ظرفیت باال 
توانست  خواهند  دارند  که  تجربه هایی  و 
فرصت  به  و  مدیریت  نیز  را  بحران  این 

کنند. تبدیل 
ثانیًا این بحران وجوه مختلفی از جمله 
اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  ابعاد 
نباید  دارد.  رسانه ای  و  داخلی  فرهنگی، 
و  اعتراض ها  متعدد  و  متنوع  علت های 
نظام  عیوب  جمله  از  جاری  اغتشاشات 
از  ناکافی  استفاده  و  رسانه ای  و  ارتباطی 
در  بحران  این  کرد.  فراموش  را  نخبگان 
خارجی  مدیریت  و  هدایت  که   حال  عین 
و  سیاسی،  اقتصادی،  ریشه  حتمًا  دارد، 
قاطع  ضرس  به  اما  دارد،  اجتماعی  هم 
این حوادث بیشتر بحران رسانه ای است؛ 
آنچه  از  زیادی  بخش  دلیل،  به همین 
بازنمایی  ایران  وقایع   از  روزها  این  که 
تا  زمین  از  فاصله ای  می شود،  منتشر  و 

دارد. آسمان 
سواد  حاضر   حال  در  متأسفانه 
رسانه ها  و  مسئوالن  مردم،  رسانه ای 
قبال  در  بازدارندگی  است.  ناکافی 
وجود  دشمن  و  رقیب  رسانه های  تعرض 
رسانه های  و  مسئوالن  راهبردهای  ندارد. 
است.  انفعالی  و  واکنشی  بیشتر  داخلی 
به موقع  پاسخگوی  مسئول،  دستگاه های 
خبری،  اطالعاتی،  مختلف  نیازهای 
نیستند.  جامعه  سرگرمی  و  آموزشی 
و  مهم   بحران های  و  مخاطرات  در همه 
تعجیل  و  در شروع  تأخیر  قبلی،  راهبردی 
بیشتر  است.  داشته  وجود  پایان  در 
علت های  اینکه  باوجود  قبلی  بحران های 
می شود.  تکرار  هم  باز  دارند،  مشابه 
برخی  حل   برای  مسئوالن  براین  عالوه 
تکراری   حل های  راه  از  جدید  بحران های 
باعث  اشکاالت  این  کنند.  می  استفاده 
پیامدهای  با  بحران ها  است  هم  شده 
اینکه  هم  و  شوند  تکرار  دوره ای  و  زیاد 
را  بیشتری  دروغ های  روز  دشمن  هر 
کند.  باز  را  تازه ای  میدان های  و  منتشر 
دروغ  از  حجم  این  قبال  در  بپذیریم  باید 
رسانه ای  خشونت  و  بی سابقه  و  انبوه 
دچار  و  بی دفاع  عمومی  افکار  دشمن، 
داخلی  رسانه های  است،  شده  مارپیچ 
رسانه ای  تعرضات  جلوی  نتوانسته اند 
مردم  امنیت  و  روان  و  روح  به  دشمنان 
کافی  رسانه ای  سواد  چون  بگیرند.  را 
ناکافی  و  دیر  رسانه ای  ظرفیت  از  ندارند، 
اعتماد  رسانه  به  آنان  می کنند.  استفاده 
اسالمی  انقالب  رهبر  تعبیر  به  ندارند. 
»محاصره ی  در  کشور  دوم،  گام  بیانیه  در 
محاصره  این  امروز  و  است  تبلیغاتی« 

بیشتر  دشمن  فشارهای  و  یافته  شدت 
شده است. راهبردهای خروج از محاصره 
اول،  روایت  فعال،  کنشگری  تبلیغاتی هم 
جز  راهی  و  است  بازسازی  و  تبیین  جهاد 

ندارد. وجود  این 
پذیرفتیم  که  وقتی  اینکه  سوم  نکته 
باید  است،  رسانه ای  بیشتر  بحران  این 
نیز  آن  با  مقابله  راهکارهای  و  راهبردها 
و  قرائن  تمام  باشد.  رسانه ای  بیشتر 
برای  دشمنان  می دهد،  نشان  شواهد 
ایران  یک  سمت  به  رفتن  از  جلوگیری 
خشونت،  استمرار  راهبردهای  قوی، 
ساختارشکنانه،  شعارهای  شدت  و  توسعه 
اغتشاشات  و  اعتراضات  میدان  تغییر 
مراکز  و  دانشگاه ها  به  خیابان ها  از 
و  کسب وکار  بازار،  در  اخالل  فرهنگی، 
نیروهای  و عصبانی کردن  تجارت، خسته  
و  سوژه سازی  و  مسئوالن  و  انتظامی 
خود  کار  دستور  در  را  دروغین  سوژه یابی 

داده اند. قرار 
  با توجه به تأکید اخیر رهبر انقالب  
درباره  بسیجیان  دیدار  در  اسالمی 
درآوردن  تسخیر  به  برای  دشمن  تالش 
با  تخاطب  و  اقناع  و  مواجهه  مغزها، 
چقدر  فعلی  وضعیت  در  عمومی  افکار 

می کند؟ پیدا  ضرورت  و  اهمیت 
و  روانی  جنگ  شناختی،  جنگ  در   
لشکرسازی  و  دروغ  و  تحریف  سونامی 
است  عمومی  افکار  هدف  رسانه ها ، 
جنگ های  در  نیست.  جسم  هدف  و  
در  اما  بودند،  هدف  جسم ها  کالسیک 
نیست،   اصالً  هدف جسم  جنگ شناختی 
بنابراین   است؛  مغز  و  روان  روح،  هدف 
درباره  انقالب  رهبر  که  نکاتی  همه 
تحریف  جریان  با  مقابله  و  تبیین  جهاد 
از  برخاسته  گفتند،  تبلیغاتی  محاصره  و 
دغدغه ایشان نسبت به هدف قرار گرفتن 
است. عمومی  افکار  و  بی گناه  مغزهای 

حوزه  این  در  سال هاست  هم  دشمن  
توسعه  را   اقداماتش  و  کزده  تمرکز 
هم  زیادی  حدود  تا  واقع  در  و  می بخشد 
رسانه های  درباره  ما  است.  بوده  موفق 
هنری  و   فرهنگی  رسانه های  داخلی، 
داشته ایم.  غفلت  نرم  ساختارهای  و 
از  الزم  ساختارهای  اسالمی  جمهوری 
تبلیغات،  سازمان  ارشاد،  وزارت  جمله 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  وسیما،  صدا 
و  خبرگزاری  زیادی  تعداد  اسالمی، 
مطبوعات را دارد، اما نسبت به حوزه های 
است. شده  غفلت  نرم  جنگ  و  شناختی 

را  دشمن  ضعیف  کار  غفلت  این 
که  نیست  اینگونه  می دهد.  نشان  قوی 
و  باشند  قوی  بسیار  دشمن  رسانه های 
بگیرند،  به کار  را  عجیبی  قواعد  و  اصول 
و   گرفته  صورت  غفلت  سمت  این  از  بلکه 
ما  است.  کرده  پیدا  ادامه  نیز  همچنان 
این ساختارها را داریم ولی این ساختارها 
نکرده اند.  نقش  ایفای  باید  که  آن گونه 
نخستین  در  انقالب  رهبر  دلیل  به همین 
دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم بحث 
را  فرهنگی  ساختارهای  انقالبی  بازسازی 

► کردند.     مطرح 
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 ۱40۱۱۱44۳000۲00۱۲۳۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۲47 شماره  رأی  ۱ـ 
 4۱/۱0 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  علی   پناه  فرزند  شیری  عباس  آقای 
متقاضی  مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳۲۲ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

 )۱5۶0۸ الف  قم.)م   4۱ دفترخانه   ۱40۱/5/۳ مورخ   ۱۱۹۶۹۸ قطعی  سند  طی 
 ۱40۱۱۱44۳000۲00۱۱4۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۶4۶ شماره  رأی   -۲
 75 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  بهرامعلی   فرزند  نوری  حسین  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱4۲/۳۶7 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)۱5۶0۹ الف  ۱۳۶.)م  دفتر   ۲۲۳ صفحه  خرم  اسداله  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 ۱400۱۱44۳000۲00۱۸44 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۲77 شماره  رأی  ۳ـ 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  حسین،   فرزند  قاینارجه  زینی  کریم  آقای 
ثبت قم  واقع در بخش دو  ۲۱۸4 اصلی  باقیمانده  از  از پالک شماره فرعی  ۶۸/۲5 مترمربع در قسمتی 

)۱5۶۱0 الف  زند.)م  رضا  غریب  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 
 ۱۳۹۹۱۱44۳000۲00۲707 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱40۱۶0۳۳000۲0۱4۹۱۶ شماره  رأی   -4
زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  غالمحسین  فرزند  خانی  صفی  اسفندیار  آقای 
۱۹۶۹ اصلی واقع در بخش دو  ۲۶4 مترمربع پالک شماره فرعی از  که در آن احداث بنا شده بمساحت 
دفترخانه   ۱۳۸۶/4/۱۱ مورخ   ۱۱44۲۳ و   ۱۱44۱۹ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت 

 )۱5۶۱۱ الف  ۱۲ قم.)م 
 ۱۳۹۹۱۱44۳000۲00۲۹۲5 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱400۶0۳۳000۲0۱4۹۱۸ شماره  رأی   -5
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  عبداله،  فرزند  احمدی  داود  آقای 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۹ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۲۶4 بمساحت  شده  بنا  احداث 
 ۱۲ دفترخانه   ۱۳۸۶/4/۱۱ مورخ   ۱۱44۲۳ و   ۱۱44۱۹ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم 

 )۱5۶۱۲ الف  قم.)م 
 ۱40۱۱۱44۳000۲00۱۱0۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۲5۱ شماره  رأی   -۶
که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  احمد،  سید  فرزند  آبادی  رحمت  جعفری  جواد  سید  آقای 
در آن احداث بنا شده بمساحت 55/۳0 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۶0۹/۶۱ اصلی 
دو  بخش  در  واقع  مترمربع   ۲7/۶0 بمیزان  اصلی   ۲۶0۹/۶۲ شماره  پالک  و  مترمربع   ۲7/70 بمیزان 
و  قم   4۶ دفترخانه   ۱۳۹۹/7/۲۹ مورخ   4۲50۳ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت 

 )۱5۶۱۳ الف  م  قم.)   4۶ دفترخانه   ۱۳۹۹/۹/۲0 مورخ   4۲۹0۲
 ۱40۱۱۱44۳000۲00۱۱04 کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۲5۲ شماره  رأی   -7
در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ابوالفضل،  فرزند  آبادی  رحمت  رحیمی  زهره  خانم 

اصلی   ۲۶0۹/۶۱ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   55/۳0 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن 
دو  بخش  در  واقع  مترمربع   ۲7/۶0 بمیزان  اصلی   ۲۶0۹/۶۲ شماره  پالک  و  مترمربع   ۲7/70 بمیزان 
و  قم   4۶ دفترخانه   ۱۳۹۹/7/۲۹ مورخ   4۲50۳ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت 

 )۱5۶۱4 الف  قم.)م   4۶ دفترخانه   ۱۳۹۹/۹/۲0 مورخ   4۲۹0۲
 ۱۳۹۹۱۱44۳000۲00۲70۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱400۶0۳۳000۲0۱4۹۱۳ شماره  رأی   -۸
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  عبداله،  فرزند  احمدی  داود  آقای 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۶۹ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۲۶4 مساحت  به  شده  بنا  احداث 
 ۱۲ دفترخانه   ۱۳۸۶/4/۱۱ مورخ   ۱۱44۲5 و   ۱۱44۲۱ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم 

)۱5۶۱5 الف  قم.)م 
 ۱۳۹۹۱۱44۳000۲00۲۹۲۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱400۶0۳۳000۲0۱4۹۱4 شماره  رأی   -۹
از ششدانگ قطعه زمین که  از سه دانگ مشاع  آقای اسفندیار صفی خانی فرزند غالمحسین در قسمتی 
دو  در بخش  واقع  اصلی   ۱۹۶۹ از  فرعی  مترمربع پالک شماره   ۲۶4 مساحت  به  بنا شده  احداث  آن  در 
دفترخانه   ۱۳۸۶/4/۱۱ مورخ   ۱۱44۲5 و   ۱۱44۲۱ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم  ثبت 

)۱5۶۱۶ ۱۲ قم.)م الف 
 ۱40۱۱۱44۳000۲00۱۲۱۳ پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۶47 مربوط  رأی شماره   -۱0
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  علی،  فرزند  هوتکی  جعفری  ملیحه  خانم 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۳05 از  فرعی   ۳ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۶0
میرئی. محمد  سید  وراث  میرئی  موسی  سید  و  میرئی  ابوالقاسم  سید  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

)۱5۶۱7 الف  )م 
 ۱40۱۱۱44۳000۲000۸50 پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳505 مربوط  رأی شماره   -۱۱
بمساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  فرزند سید علی ششدانگ قطعه  روشنائی  ابوالفتح  آقای سید 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۶۳ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع    ۱0۲

)۱5۶۱۸ الف  از فرامرز صفا.) م  الواسطه  عادی و خریداری مع 
 ۱40۱۱۱44۳000۲00۱۱07 پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳4۶۶ مربوط  رأی شماره   -۱۲
 ۶5 بنا شده بمساحت  آقای مهدی حسینخانی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۳۹ از  فرعی   ۲۶0 شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 

)۱5۶۱۹ الف  ۱۶۳.)م  ۳7۹ دفتر  از خداوردی عزیزی صفحه  الواسطه  عادی و خریداری مع 
 ۱۳۹۲۱۱44۳000۲00۱۲4۶ پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۳۱4 مربوط  رأی شماره   -۱۳
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  اصغر  علی  فرزند  آزادمنش  موسی  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۱۲ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۸0/۶۳ بمساحت  شده 
و  برقعی  السادات  فخر  و  حسینی  ناظمی  نرجس  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

)۱5۶۲0 الف  حسینی.)م  ناظمی  معصومه 
 ۱40۱۱۱44۳000۲000۹7۲ پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۳0۸ مربوط  رأی شماره   -۱4

شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عباس  فرزند  رواقی  سکینه  خانم 
ثبت قم  دو  واقع در بخش  ۲۲۱۲ اصلی  از  از پالک شماره فرعی  مترمربع در قسمتی   ۸0/۶۳ بمساحت 
معصومه  و  برقعی  السادات  فخر  و  حسینی  ناظمی  نرجس  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه 

)۱5۶۲۱ الف  حسینی.)م  ناظمی 
 ۱40۱۱۱44۳000۲000۹۹۸ پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳574 مربوط  رأی شماره   -۱5
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  چشمهء  میرزائی  جعفر  آقای 
قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۸7۸ از  فرعی   ۳7۲ شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۲۳/۱0
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 575۲7 مورخ ۱۳۶۸/5/۱ دفترخانه ۱۶ قم.)م الف ۱5۶۲۲(

 ۱400۱۱44۳000۲00۲۱05 پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۲۸۸4 مربوط  رأی شماره   -۱۶
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  ترابی  محمدموسی  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱00 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۲۶
عادی و خریداری مع الواسطه از عبداله رضوی طباطبائی و سید حسین آیت اله زاده و معصومه آیت اله 

)۱5۶۲۳ الف  نقی رضوی.)م  نامبردگان وراث مرحوم  و  زاده  اله  آیت  زاده وراث زهرا 
 ۱40۱۱۱44۳000۲0004۱۸ پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳۶5۶ مربوط  رأی شماره   -۱7
 ۶۶/75 بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  محمدمراد  فرزند  بهزادی  زهرا  خانم 
عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱775 از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
آذر  و  صادقی  سعید  و  صادقی  مسعود  و  صادقی  هادی  و  صادقی  مهدی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 
نامبرده ورثه مرحوم عبداله صادقی  اله صادقی که  میدخت صادقی و سلطنت احمدی وراث مرحوم فتح 

)۱5۶۲4 الف  باشد.)م  می 
 ۱40۱۱۱44۳000۲00۱۱۹۱ پرونده کالسه  به  ۱40۱۶0۳۳000۲0۱۳7۲5 مربوط  رأی شماره   -۱۸
 ۱۳۳ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  حسنی  حسینعلی  آقای 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۸۲/۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

)۱5۶۸4 الف  54 قم.)م  ۱۳۹4/۱/۲۳ دفترخانه  ۲404۸ مورخ  طی سند قطعی شماره 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱5 به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

قدس( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱40۱/0۹/۲۶ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱40۱/۱0/۱۱ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

خودروی خارجی را آخر پائیز 
می شمارند!                                  

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
خارجی  خودروی  واردات  موضوع  باالخره  کر  شیطان  گوش 
اعوان  و  سلیم  میر  جناب  های  مخالفت  رغم  علی  و  شد  جدی 
به سالمتی قرار است یک عده از هموطنان ما از شر مصائب و 
هزار  پائیز  در  و  شوند  خالص  وطنی  خودروهای  های  مصیبت 
هیوندای  اکسنت،  هیوندا  مثل  خارجی   خودروهای  با  رنگ 
و   ۳ جی  ام   ،۳5 اس  سی  چانگان  میراژ،  میتسوبیشی   ،۱0
واگن  فولکس  شرکت  از  محصولی  و   ۳  C سیتروئن   ،۶ جی  ام 
)سئا( که زیر ده هزار دالر هستند، در خیابان های مملکت دور 
دور کنند. حق هم دارند بندگان خدا ... باالخره آهن فروش و 
را  رایج مملکت  تومان وجه  میلیون  دو  طالفروشی که در سال، 
روی چشم شان می گذارند و به عنوان مالیات یک سال، تقدیم 
سازمان امور مالیاتی می کنند، باید درآمد هنگفت شان را یک 

کنند! خرج  حسابی  و  درست  جای 
کار تا جایی از خرک در رفته که در مملکت زیر چهار میلیارد 
و  آید  نمی  حساب  به  درآمد  اصاًل  تومان،  میلیون  هشتصد  و 

نیست! مالیاتی  نامه  اظهار  کردن  پر  به  نیازی 
خسته  کردن  پارو  پول  از  مملکت  این  در  یک عده  کنید  باور 
شده اند و از ُکت و کول افتاده اند و کم مانده رباط صلیبی پاره 
وارد  و  زنند طال می شود  به هر چیز هم می  ناقال دست  کنند! 
هر تجارتی می شوند برد می کنند و اصاًل هم ربطی به سیاست 
ندارد!   ... و  طالیی  امضاهای  و  بانکی  و  اقتصادی  غلط  های 

اقتصادی شان قوی است. شم 
وارد می کند و  نیمایی کاال  ارز  با  به نظر شما کسی که  حاال 
بازار کرده و یک شبه چند میلیارد  روانه  را  آزاد آن  ارز  با قیمت 
عایدش می شود، باید پراید و پژو پارس و تندر 90 سوار شود؟! 
سه  دو  پارکینگش  گرمایش  سیستم  و  تزئینات  نما،  برای  کسی 

پرشیا سوار شود؟! تواند  میلیارد هزینه می کند، می 
طالفروش  برابر   5 که  است  کارمندی  مال   90 تندر  و  پراید 
را  حقوقش  اینکه  از  قبل  و  دهد  می  مالیات  وکیل،  و  پزشک  و 
اصل  از  را   مالیاتش  بیهقی  ابوالفضل  قول  به  کند،  دریافت 

ستانند! می  حقوقش 
داشته  ها  پولدار  هوای  فقط  صمت  دوستان  اینکه  نه  البته 
ابدا...  چرا  و  باشند. اصال  توجه  ما معمولی ها بی  به  و  باشند 
که مصوب کرده اند خودروهای باالی بیست هزار دالر که باعث 

نشوند! کشور  وارد  شوند  می  فروشی  فخر 
دارد  قیمت  میلیارد   400 اش  کاشانه  طرف  دیدید  اگر  فلذا 
سگ  شامپوی  و  غذا  هزینه  و  ارزد  می  میلیارد  سه  ساعتش  و 
یک  سواری  اسب  هیات  بودجه  کل  با  برابر  ماه  در  دخترش 
استان است، ولی خودروی زیر 10 هزار دالر چینی سوار شده، 
مربوط به سیاست های ضد فخرفروشی وزارت صمت است که 
فرهنگی  کارزار  در  خودرو،  بازار  تعدیل  برای  همزمان  دوستان 

هستند!    مقدم  خط  در  نیز 

ر ـُ َتَلنگ بررسیابعادجنگرسانهایدشمندراغتشاشاتاخیردرگفتگوبایکاستادعلومارتباطات؛

● سونامیدروغوتحریف●
رهبرانقالباسالمیدردیداربسیجیان،ضمنتأکیدبرشناختشیوههایدشمن،مهمترینکارامروزدشمنانراجعلودروغپردازیخواندند.حضرتآیتاللهخامنهایدردیدار
مردماصفهاننیزبااشارهبهاغتشاشاتاخیرفرمودند:»دشمندررسانههالشکرسازیمیکند؛لشکرسازیکاذب،انبوهسازیدروغ.میبینیددررسانههایگوناگوِندشمن،جوری
وانمودمیکندکهآدمغافلوبیخبرتصّورمیکندکهواقعًایکخبریاست؛]درحالیکه[واقعقضّیهایننیست.آنچهانبوهاست،آنچهعظیماست،حضورمردمدرخدمتانقالبودر

میدانهایانقالباست؛اینبله،اینخیلیعظیماست؛اّماآنطرفنه.«1401/8/28
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◄    رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار قم با اشاره 
به اینکه نوسان قیمت آجیل و خشکبار از ابتدای 
درصدی   40 تا   ۳0 افزایش  تاکنون  جاری  سال 
داشته است، اظهار کرد: فروشندگان صنف آجیل 
بازار آجیل و خشکبار  از کسادی  و خشکبار همه 
می  گویند لذا در پیک مصرف آجیل که به واسطه 
عید نوروز و یلدا سه ماهه آخر سال است نیز قدرت 

خرید مردم پایین است.
شب یلدا را می توان یکی از زیباترین مناسبت 
ایران جشن گرفته می شود  هایی دانست که در 
برگزاری این مراسم در آخرین روز پاییز خبر از آغاز 
فصل زمستان و طوالنی ترین شب سال را دارد که 
به گرد پدربزرگ و مادر بزرگ  در آن تمام خانواده 
جمع می شوند و قدر یک لحظه بیشتر با هم بودن 

را می دانند.
شیرینی، آجیل و تنقالت متعدد و میوه هایی 
های  خرید  ثابت  پای  پرتقال  انار  هندوانه،  مانند 
به  خاطر  همین  به  است،  ایرانی ها  یلدای  شب 
شیوه  های سال  های گذشته خبرگزاری ایسنای 
قم، در گزارش  های جداگانه به بررسی قیمت این 
اقالم پر مصرف در شب یلدا می پردازد که در این 
گزارش به سراغ اتحادیه آجیل و خشکبار استان 
قم و بررسی نوسان قیمت محصوالت خشکبار از 

رفتیم. جاری  سال  ابتدای 
اتحادیه  رئیس  حسینی  میر  آقا  حسین  سید 
اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو  در  قم  خشکبار  و  آجیل 
به اینکه نوسان قیمت آجیل و خشکبار از ابتدای 
درصدی   40 تا   ۳0 افزایش  تاکنون  جاری  سال 

افزایش  دالیل  از  یکی  کرد:  اظهار  است،  داشته 
قیمت آجیل و خشکبار باال رفتن قیمت دالر است، 
اجناس ما هم صادراتی هستند و هم وارداتی لذا 
می  تاثیر  آن  قیمت  بر  ارز  بازار  نوسانات  طبیعتا 
گذارد از طرفی با توجه به خشکسالی های پیش 
آمده خشکبار تولید شده در کشور به تنهایی نمی 
تواند بازار را تامین کند هین امر در افزایش قیمت 

ها بی تأثیر نبوده است.
آقا میر حسینی در خصوص قیمت برخی اقالم 
آقایی  احمد  پسته  قیمت  کرد:  تصریح  آجیل، 
اکبری  پسته  تومان،  هزار   450 تا   4۲0 کیلویی 
تا   400 کیلویی  درشتی  و  ریز  و  کیفیت  به  بسته 
تا   ۳40 کیلویی  فندقی  پسته  تومان،  هزار   4۸0
نوع  به  بسته  پوست  با  فندق  تومان،  هزار   ۳۸0

کیفیت و بو داده بودن کیلویی ۲00 تا ۳۲0 هزار 
است. تومان 

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار قم در خصوص 
آجیل مخلوط شب یلدا، یادآور شد: معموال به مردم 
توصیه می کنیم که آجیل مخلوط خریداری نکنند 
خودشان  مصرف  نیاز  و  سلیقه  با  متناسب  بلکه 
اقالم آجیل همچون پسته، فندق، بادام، نخودچی 
و شکمش، تخمه و ... را جداگانه خریداری و بعد 

مخلوط کنند.
آقا میر حسینی در ادامه با بیان این که بسته به 
نوع محصوالت به کار برده شده در آجیل مخلوط 
قیمت ها متفاوت است، اظهار کرد: بسته به نوع 
و  پسته  همچون  محصوالتی  از  استفاده  میزان  و 
فندق و بادام و کیفیت آن ها قیمت آجیل مخلوط 

متغییر خواهد بود لذا قیمت مشخصی ندارد.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار قم در خصوص 
جابانی  تخمه  کیلو  هر  کرد:  ابراز  تخمه  انواع 
)ژاپنی( از ۲00 تا ۲50 هزار تومان، تخمه کدو از 
۱50 تا ۱۸0 هزار تومان، تخمه هندوانه ۱45 هزار 
تومان، تخمه آفتابگردان از ۸5 تا ۹5 هزار تومان 

است.
آقا میر حسینی با تأکید بر اینکه قدرت خرید 
مردم در زمینه آجیل بسیار پایین آمده و تقاضا کم 
است بنابراین کمبودی نیز وجود ندارد، یادآور شد: 
فروشندگان صنف آجیل و خشکبار همه از کسادی 
بازار آجیل و خشکبار می  گویند لذا در پیک مصرف 
آجیل که به واسطه عید نوروز و یلدا سه ماهه آخر 

سال است نیز قدرت خرید مردم پایین است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار قم، بیان کرد: 
به  را  یلدا  شب  برای  آجیل  خرید  مردم  عموما 
روزهای پایانی آذرماه موکول می کنند، اما به  نظر 
می رسد با توجه به افزایش قیمت آجیل و شرایط 
برای  مردم  چشمگیر  استقبال  شاهد  اقتصادی 
در  خریدها  و  نباشیم  یلدا  شب  در  آجیل  خرید 

شود. انجام  کم  مقدار 
متذکر  قم  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
افزایش  با  یلدا  شب  تا  امروز  از  خوشبختانه  شد: 
بازار  بر  نظارت های مستمر  بازرسی،   اکیپ های 
وجود دارد و از شهروندان تقاضا داریم در صورت 
شماره  با  اتحادیه  به  را  موضوع  تخلف  مشاهده 
۳7707۹۱0 گزارش دهند تا برخورد الزم صورت 

► بگیرد. 

افزایش۴۰درصدیقیمتآجیلدرسالجاری

● کسادیبازارخشکباردرقمبهعلتپایینبودنقدرتخرید●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 5 اجرای احکام 
 ، پاک  نیا خواندگان کوکب سلطانی  ثبت گردیده خواهان مسلم سلطانی  به شماره 5/۱400ج/5۲4  مدنی 
معصومه قربانی صابر و بتول سلطانی نوید و محسن ، غالمحسین ، عبدالعظیم همگی سلطانی نیا و خدیجه 
ذیل  شرح  به  کارشناس  قم   ۱ بخش  اصلی   ۱0۶5۱/۱50 ثبتی  پالک  فروش  بر  مبنی  زمانی  ناصر  و  کلهور 
ارزیابی کرده است. در خصوص ارزیابی پالک ثبتی شماره ۱50 فرعی از ۱0۶5۱ اصلی واقع در بخش یک 
شماره  ابالغیه  نیز  و   ۱4000۲440000۱۶۳4۲۱ شماره  ابالغیه  براساس  که  قم  ملک  ثبت  حوزه 
بررسی   ، پرونده  به مطالعه  با عنایت   ، ارجاع گردیده است  اینجانب  به  5۲4/400ج/5 مورخ ۱40۱/۳/۱۱ 
اسناد و مدارک ارائه شده از ملک مورد نظر توسط محکوم له و بازدید انجام شده از محل با راهنمایی و نیز در 
معیت ایشان ، نتیجه اقدامات صورت گرفته جهت استحضار به شرح ذیل تقدیم می گردد: الف – مشخصات 
بلوار   ، قم   : در  واقع  نظر  مورد  ملک   ، شده  ارائه  مدارک  براساس   -۱  : ملک  وقوع  محل  و  موقعیت   ، ثبتی 
جمهوری ، میدان سپاه ، خیابان شهید اخالقی شمالی، نبش کوچه دوم ، پالک ۲5 ، تحت پالک ثبتی شماره 
آقای  مهندس  کارشناسی  براساس گزارش  که  باشد  در بخش یک قم می  واقع  اصلی  از ۱0۶۱  فرعی   ۱50
 40۹۱۸ ثبت  با شماره  مالکیت  به موجب سند   ۹۹/۱۱/۱5 مورخ   ۹۹/۱۹5 به شماره  احمدی  مهدی خان 
 ، قم  یک  بخش  امالک   ۲5۹ دفتر   57۳ صفحه  در  اصلی   ۱0۶5۱ از  فرعی   ۱50 ثبتی  پالک  شماره  تحت 
ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه ۱50 فرعی از ۱0۶5۱ اصلی واقع در بخش یک قم به مساحت ۱۹7/۱۲ 
مترمربع )که عرصه استیجاری از آستانه مقدسه برابر سند شماره 405۱5 مورخ 5۹ سند اجاره( به نام آقای 
محمد حسین سلطانی نیا ثبت و سند صادر گردیده و حدود اربعه و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی مورد نظر 
با توجه به سند مالکیت صادره به شرح ذیل می باشد : شماال : به طول هشت متر و بیست سانتی متر درب و 
دیوار به خیابان دوازده متری شرقا : به طول بیست متر دیوار به دیوار یکصد و پنجاه و یک فرعی جنوبا : به 
طول ده متر دیوار به دیوار یکصد و پنجاه و یک فرعی غربا : اول به طول شانزده متر وبیست سانتی متر ، دوم 
شماره  سند  موجب  به  متری.  سی  خیابان  به  دیواریست  و  درب  متر  سانتی  هشتاد  و  متر  سه  پخی  طور  به 
۶۳077 مورخ ۶۹/۲/۳ دفتر شماره ۱5 قم ، مقدار هفتاد سهم مشاع از ۱۹7/۱۲ سهم ششدانگ اعیان پالک 
۱0۶5۱/۱50 اصلی بخش یک قم از آقای محمد حسین سلطانی نیا به آقای ناصر زمانی فرزند محمد رضا 
انتقال قطعی گردیده است. و همچنین عرصه ملک فوق متعلق به آستان مقدس است. لذا با توجه به انتقال 
مقدار 70 سهم از ۱۹7/۱۲ سهم پالک ۱0۶5۱/۱50 اصلی به غیر ، مساحت باقیمانده پالک مذکور به متراژ 
۱۲7/۱۲ مترمربع می باشد که در آن 4 باب مغازه تجاری در طبقه همکف و یک باب منزل مسکونی د طبقه 
اول احداث گردیده است که در هنگام بازدید توسط اینجانب ، آقای عبدالعظیم سلطانی نیا به همراه خانواده 
ایشان در طبقه اول سکونت دارند و 4 باب مغازه نیز براساس اظهارات ایشان توسط وی اجاره داده شده و در 
اختیار مستاجران می باشد البته الزم به ذکر است علیرغم درخواست اینجانب هیچگونه اجاره نامه ای ارائه 
نگردید که مشخصات ان در گزارش کارشناسی قید گردد. ۲- ملک مزبور دارای کاربری مسکونی – تجاری بوده 
، به صورت دو بر قدیمی ساز است. دارای پروانه ساختمانی به شماره ۱۹4۹ مورخ ۱۳5۹/۲/۱ بوده و حدود 

4۲ سال قدمت دارد. طبق نامه شماره ۹۹/۲04/۶۱۳5 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ شهرداری منطقه 4 قم ، ملک 
مورد نظر دارای کد نوسازی به شماره ۱-5-۱۸-405-4 بوده و طبق مراجعه اینجانب به شهرداری منطقه 4 
قم و بررسی اسناد و مدارک موجود و اظهارات شفاهی و استعالم از کارشناسان مربوطه نقشه برداری و ... ملک 
مورد نظر طرح تفضیلی بارگذاری شده در سیستم سرای شهرداری ، در محدوده اجرای طرح فاز 5 عمار یاسر 
واقع گردیده و فاقد باقیمانده می باشد. لیکن فاقد مصوب نهایی کمیسیون ماده 5 استان است. اعیانی ملک 
در دو طبقه شامل : همکف و اول احداث گردیده است. همکف دارای کاربری تجاری بوده و به صورت چهار 
مساحت   ، قم   4 منطقه  شهرداری   ۱۳۸۸/5/۲۱ مورخ  گزارش  به  عنایت  با  همچنین  باشد.  می  مغازه  باب 
نیم  اعیانی همکف مجموعا ۱۲۸/۱5 مترمربع که مقدار ۱۱4/70 مترمربع آن تجاری )مغازه( ۲۶ مترمربع 
طبقه تجاری )دو باب ای مغازه ها فاقد نیم طبقه بوده و دو باب از انها دارای نیم طبقه تجاری )مجموعا دارای 
و  باشد(  می  مترمربع   ۲۶ مجموعا  و  مترمربع   ۱۳ حدود  کدام  هر  که  باشند  می  تجاری(  مترمربع   ۱40/70
نیز ۱۱۸/۹0 مترمربع )۱00 مترمربع  اول  پله است. مساحت کل طبقه  راه  به صورت  آن  ۱۳/45 مترمتربع 
نظر ۲7۳/05  اعیانی ملک مورد  ، مساحت کل  و در مجموع  باشد  بالکن( می  مترمربع  و ۱۸/۹0  مسکونی 
مترمربع می باشد. نوع سازه ملک ، دیوار باربر آجری با آجر فشاری و مصالح بنایی و تیر و ستون های فلزی و 
بدنه   ، شده  سنگ  تجاری  باب  یک  کف  است.  شده  سنگ  ساختمان  نمای  و  بوده  آهنی  ضربی  طاق  سقف 
سرامیک و دارای درب شیشه ای سکوریت می باشد که با عنوان تصفیه آب در حال فعالیت می باشد. پوشش 
کف مغازه دیگر مجاور ان می باشد و همچنین دیوار های آن ، سرامیک شده و دارای نیم طبقه تجاری است و 
فروش  صورت  به  و  باشد  می  ملک  پخی  قسمت  در  دیگر  مغازه  دارد.  فعالیت  در  گازی  کولر  فروش  عنوان  با 
ظروف یکبار مصرف فعالیت دارد که پوشش کف و بدنه آن نیز سرامیک شده است. پوشش کف و دیوار های 
مغازه دیگر نیز سرامیک شده و دارای نیم طبقه تجاری است. کف راه پله سنگ و موزاییک و دیوار ها تا حدود 
یک متر رنگ ، مابقی و سقف سفید شده است. اعیانی واحد مسکونی شامل : هال و پذیرایی ، دو اتاق خواب 
، اشپزخانه ، سرویس بهداشتی و بهار خواب می باشد. کف بهار خواب موزاییک شده است. پوشش کف هال 
، پذیرایی و اتاق خواب موزاییک ، بدنه و سقف سفید )اندود گچ( شده است. کف آشپزخانه موزاییک ، دیوار ها 
در پایین دست کاشی و در باالدست سفید شده است. پوشش کف حمام موزاییک و سرامیک و بدنه کاشی و 
مابقی سفید  و  تا حدود ۱/۱0 کاشی  ها  دیوار   ، نیز سرامیک شده  باشد. کف دستشویی  سیمان سفید می 
سیستم  باشد.  می  متر  نیم  حدود  تا  دورچینی  دارای  و  شده  ایزوگام  بام  پشت  کف  است.  شده  گچ(  )اندود 
سرمایش ساختمان ، کولر آبی ، گرمایش بخاری و آبگرمکن گازی است. ملک مذکور دارای ۳ انشعاب برق ، 
یک انشعاب آب و ۲ انشعاب گاز می باشد. ب- نظریه کارشناسی : با عنایت به قدمت بنا ، نوع مصالح بکار رفته 
، بررسی های صورت گرفته و موارد صدرالذکر ، موقعیت ملک و نهایتا در نظر گرفتن کمیت و کیفیت آن و کلیه 
عوامل موثر در ارزیابی ملک ، در صورت صحت مدارک ابرازی و اصالت سند ، بالمعارض بودن و نداشتن هر 
گونه منع قانونی و شرعی برای نقل و انتقال مالکیت و بدون درنظر گرفتن دیون و تعهدات همچنین در صورت 
عدم استفاده از نظریه قبلی اینجانب ، به نظر اینجانب ارزش ملک مزبور به شرح ذیل اعالم می گردد: ارزش 

مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۱۲7/۱۲ مساحت  به  مقدسه(  آستانه  از  استیجاری  )عرصه  عرصه  پذیره 
 ۱۲۸/۱5 کل  مساحت  به  همکف  اعیانی  ۳۸/۱۳۶/000/000ریال  مبلغ  مجموعا  ۳00/000/000ریال 
مترمربع ، هر مترمربع مبلغ ۲0/000/000ریال مجموعا مبلغ ۲/5۶۳/000/000ریال اعیانی طبقه اول به 
۲/۹7/500/000ریال  مبلغ  مجموعا  ۲5/000/000ریال  مبلغ  مترمربع  هر  مترمربع   ۱۱۸/۹0 مساحت 
مبلغ  مجموعا  انشعابات  و  بام  دورچینی   ، سازی  سرپله  ۲۲/000/000/000ریال  مبلغ  کل  تجاری  ارزش 
ارزش ملک مورد   ، ارزش ملک مبلغ ۶۶/0۲۱/500/000ریال در مجموع  ۳50/000/000ریال جمع کل 
نظر مبلغ شصت و شش میلیارد و بیست و یک میلیون و پانصد هزار ریال معادل شش میلیارد و ششصد و دو 
میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ارزیابی می گردد. ضمنا در خصوص بند 4 ماده ۱۳۸ گزارش کالنتری به 
شرح ذیل می باشد. ملک مذکور سر نبش ک دوم شهید اخالقی واقع شده است و دو بر می باشد دارای سه 
باب مغازه از سمت بلوار اخالقی بوده که یکی مغازه ها در حال حاضر خالی بوده و هیچ کسب و کاری در ان 
تا مرداد ماه  نمیشد مغازه دوم در اجاره فردی بنام حمید اسدی به شماره تماس می باشد که اعالم نمودند 
۱40۲ قرار داد اجاره دارند که مبلغ اجاره ۳5 میلیون تومان رهن و 4 میلیون 500 هزار تومان اجاره ماهیانه 
می باشد )طبق اظهارات خودش( که در شغل تصفیه اب شیرین فعالیت می نماید مغازه سرنبش در حرفه ی 
فروش ظروف یک بار مصرف و در اجاره فردی بنام میرصادقی بوده که تا ۱40۱/۳/۲0 مبلغ ۱0 میلیون تومان 
و شماره  باشد  نیا( می  عبدالعظیم سلطانی  اقا  گفته  اجاره )طبق  تومان  و هشتصد هزار  میلیون  و یک  رهن 
تماس ایشان می باشد مغازه ای هم از سمت ک دوم اخالقی دارد که اعالم نمودند از ان مغازه به عنوان انباری 
مغازه تصفیه اب شیرین کن استفاده می گردد و در طبقه باالی این ملک اقای عبدالعظیم سلطانی نیا با کد 
ملی به همراه فرزندانش سکونت دارند که صاحب خانه بوده و ایشان مغازه ها را اجاره داده است ضمنا اقای 
ان  امکان فروش  ان  و هر  بوده  این ملک اختالفی  اینکه  نمودند که مستاجرین در جریان  اعالم  نیا  سلطانی 
متصور می باشد هستند. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱40۱/۱0/۱۲ ساعت ۱۲/۱5 الی ۱۲/۳0 
اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح 
مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند 
در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به 
نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.  باید ده درصد  در این صورت برنده مزایده 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را 
نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه 

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


