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رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر: معاون عمرانی استاندار قم: برگزاری گردهمایی فعاالن حوزه 
ارتباطات و روابط عمومی شهرداری قم؛

تکمیل فرآیند جابجایی 
صنوف مزاحم در شهر قم 
نیازمند اعتبارات است

روابط عمومی پل ارتباطی 
بین مدیران شهرداری و 

شهروندان هستند

فاز نخست پروژه تعریض 
محور پردیسان به ورجان 
۱۸ ماهه تکمیل می شود

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 4

: شرایط عمومی 
1 . تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

2. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم.
از  محرومیت  موجب  که  کیفری  پیشینه  سوء  و  محکومیت  سابقه  نداشتن   ، اخالقی  فساد  به  اشتهار  عدم   .3

صالح(. ذی  مراجع  تایید  )با  باشد.  شده  اجتماعی  حقوق 
4. عدم تعهد اشتغال در دستگاهها ، موسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن.

5. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی )با تایید طب کار(.
6. عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر ، روان گردان و ... )با تایید مراجع ذی صالح(.

* داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را به همراه داشته باشند .
- 2 قطعه عکس 4×3

- اصل و کپی گواهی پایان تحصیلی
- اصل و کپی کارت ملی 

- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
- اصل و کپی کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

پایه یک اصل و کپی گواهینامه 
- ارائه مدرک سوابق کاری

** ساعت مراجعه حضوری جهت ثبت نام همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 14
*** زمان و نحوه برگزاری آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد.

)1319576 گهی:  )شناسه آ

صفحه 2

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم 

در شورای تامین مسکن استان مطرح شد؛در شورای تامین مسکن استان مطرح شد؛
اعالم آمادگی اعالم آمادگی 3030 شرکت پیمانکار و سازنده در  شرکت پیمانکار و سازنده در 

"طــرح نهضت ملـی مسکن" قـــم"طــرح نهضت ملـی مسکن" قـــم
۵۰۵۰ درصد اراضی تامین شد درصد اراضی تامین شد

صفحه صفحه 22

یادداشت - وحید حاج سعیدی

رانت کاغذ و یارانه مطبوعات به چه 
کسانی می رسد؟!                         
صفحه 3

مدیرکل حفاظت محیط زیست:  

قـم دارای ظرفیت هـای عظیم 
زیست محیطی است                             
صفحه 3

»سوء استفاده« خودروسازان از حمایت های رهبری؛  

 واردات خـودرو آزاد 
می شود؟                              

صفحه 5

باید تنهایی مان را غنی  کنیم 

برای تنهایـی 
ارزش قـائل نشده ایـم                          
صفحه 7

گزیـده خبـرها

راه اندازی رشته کاردانی موزه و روایتگری دفاع مقدس 
برای اولین بـار در قـــم

◄    مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
برای  قم  استان  داد:  ادامه  قم  استان  مقدس 
دفاع  روایتگری  و  موزه  کاردانی  رشته  بار  اولین 
به میزبانی  و  از طریق سایت سنجش  را  مقدس 
دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی کرده است.

مدیرکل حفظ  لقمان پور  علی  حجت االسالم   
قم  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
برنامه  تشریح  مناسبت  به  که  خبری  نشست  در 
آزاد  حماسه  سالروز  چهلمین  گرامیداشت  های 
صدا  رسانه  شهدای  سالن  در  خرمشهر  سازی 
شد،  برگزار  رسانه  اصحاب  حور  با  مرکز  وسیما 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  گفت: 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  مجموعه  زیر  مقدس 

است.
وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه بیان کرد: 
می  انجام  را  تبیین  جهاد  و  روایتگری  ها  رسانه 
مقدس  دفاع  دوران  در  ها  رسانه  اگر  و  دهند 

ماند. می  مغفول  خرمشهر  سازی  آزاد  نبودند 
سالروز  چهلمین  گرامیداشت  ستاد  دبیر 

اینکه  به  اشاره  با  خرمشهر  سازی  آزاد  حماسه 
باشد،  می  هستیم«  مقاوم  »مام  امسال  شعار 
اظهار کرد: سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر 
روز مقاومت و پیروزی و چهارم خرداد روز دزفول 

است. پایداری  و  مقاومت  روز 
آزاد سازی  وی تصریح کرد: امسال برای روز 
محوری  برنامه   15 و  اصلی  برنامه  دو  خرمشهر 

داشتیم. خواهیم  استان  در 
آزادسازی  سالروز  در  برنامه  اولین  پور  لقمان 
مسلح  نیروهای  مشترک  صبحگاه  خرمشهر 
استان ساعت ۹ صبح در ستاد فرماندهی نیروی 
کرد. عنوان  شد  خواهد  برگزار  استان  انتظامی 
که  دیگری  مهم  فعالیت  داد:  ادامه  وی 
با سراسر  و همزمان  و سیما  توسط صدا  امسال 
و  مقاومت  بانگ  پخش  شد  خواهد  انجام  کشور 

است. صبح   11 ساعت  راس  پیروزی 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
برنامه  دیگر  به  اشاره  با  قم  استان  مقدس 
همایش  برگزاری  قم،  استان  محوری  های 

کنگره  نمایشگاه  برگزاری  ارتش،  پیشکسوتان  
یادمان  از  رونمایی  قم،  در  روحانی  شهدای 
مزار  غبارروبی  تهران،  در  کلهری  شهید 
موتوری،  رژه  اجرای  خرداد،  سوم  شهدای 
همایش  مقدس،  دفاع  فرهنگی  میراث  همایش 
برگزاری  استان،  مسلح  نیروهای  پیشکسوتان 
یوسف،  ادبی  جایزه  دوره  یازدهمین  اختتامیه 
های  برنامه  از  برخی  و  دبیرستان  برنامه  اجرای 
معرفی  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  برای  دیگر 

... کرد 
لقمان پور با اشاره به ساختمان موزه انقالب 
اسالمی، گفت: امسال ساختمان و محوطه باغ 
موزه  اما  تمام خواهد شد  اسالمی  انقالب  موزه 
آرایی که نیازمند طراحی هنرمندان است هنوز 

زمان است. نیازمند 
بار  اولین  برای  قم  استان  داد:  ادامه  وی 
را  مقدس  دفاع  روایتگری  و  موزه  کاردانی  رشته 
دانشگاه  میزبانی  به  و  سنجش  سایت  طریق  از 
► است.     کرده  اندازی  راه  کاربردی  علمی 

فـراخوان جذب راننــده
پایه یک )قرارداد شرکتی(- نوبت دوم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در قالب قرارداد 
شرکتی مطابق جدول ذیل پس از برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی اقدام به جذب نیرو نماید.

افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1401/3/1 لغایت 1401/3/8  به 
آدرس :  قم - ابتدای بلوار غدیر - کوی شماره 11 - اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم - طبقه دوم 
- واحد ماشین آالت )آقای سعادت بخش(  ، مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط 

ذکر شده به ثبت نام اقدام نمایند.

توضیحاتحداکثر سن مجازتعداد نیروی مورد نیازجنسیتتخصص مدرک تحصیلیردیف

 37سال متولدین 1مردراننده پایه یکدیپلم1
1364/01/01 و بعد از آن  

داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط و 
گواهینامه پایه یک الزامی است.

سازمـــــان آگهی هـــــای روزنامـــه گویــه آگهــی مــی پذیـــرد                         تلفـــن: 09184480402
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
استانداران آستین ها را باال 

بزنند

طی  مسکونی  واحد  میلیون  چهار  ساخت  در  دولت  عزم  به  توجه  با 
شورای  رئیس  عنوان  به  استانداران  می رود  انتظار  آینده،  سال  چهار 
مهم ترین  از  یکی  اجرای  در  را  پررنگ تری  نقش  استان ها  مسکن 

کنند. ایفا  سیزدهم  دولت  برنامه های 
طرح  اجرای  پیش قراوالن  باید  واقع  در  استانداران  ایسنا،  گزارش  به 
اخیر   روزهای  در  که  است  موضوعی  این  باشند.  مسکن  ملی  نهضت 
تاکید  آن  بر  او  معاونان  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  رئیس جمهوری، 
استان  مسکن  شورای  رئیس  استانداران  قانون،  طبق  کرده اند. 
بر  کشور  شهرهای  و  استان ها  در  مسکن   تامین  مسئولیت  و  هستند 

آنهاست. عهده ی 
در  رئیس جمهوری  ـ  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت الله  اخیر  روزهای  در 
در  استانداران  نقش  اهمیت  به  مسکن  عالی  شورای  نشست  سومین 
طرح نهضت ملی مسکن  اشاره کرد. او استانداران را موظف کرد که 
و  کرده  تکلیف  تعیین  را  دستگاه ها  اختیار  در  اراضی  ماه  یک  ظرف 

کنند. اعالم  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  را  آن  نتیجه 
در  کرد:  اظهار  شهرسازی  و  راه  وزیر  ـ  قاسمی  رستم  هم  گذشته  روز 
جلسه آتی شورایعالی مسکن به ریاست رییس جمهوری، استانداران 
تامین  بخش های  در  را  مسکن  ملی  نهضت  طرح  پیشرفت  روند 
شروع  و  شده  معرفی  و  نام نویسی  متقاضیان  تکلیف  تعیین  اراضی، 

کرد. خواهند  ارایه  طرح  واحدهای  اجرایی  عملیات 
مردادماه   17 در  تامین مسکن  و  تولید  قانون جهش  تصویب  زمان  از 
1400 که هدف آن ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی است 
حدود ۹ ماه می گذرد اما سرعت اجرای طرح در حد انتظارات نبوده 
به  استان ها  مسکن  شورای  می رود  انتظار  خصوص  این  در  است. 
راه  کل  ادارات  همکاری  با  همکاری  در  سیاست گذار  و  ناظر  عنوان 
در  قبل  از  قوی تر  اجرایی،  بازوی  عنوان  به  استان ها  شهرسازی  و 

کنند. عمل  طرح  این  پیشرفت 
تا  که  است  آن  از  حاکی   مسکن  ملی  نهضت  طرح  وضعیت  آخرین 
و  پاالیش متقاضیان  اراضی،  تامین  برای  به استان ها  پایان خردادماه 

است. شده  داده  فرصت  طرح  اجرای 
بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی، اراضی 
کاربری  با  مسکن  ملی  نهضت  طرح  واحد  هزار   364 و  میلیون  یک 
و  سیستان  در  زمین  تامین  بیشترین  است.  شده  تامین  مسکونی 
اراضی در کردستان، لرستان، کرمان،  و کمترین  و بوشهر  بلوچستان 
تهران تامین شده است که ضرورت دارد تا روند تامین اراضی سرعت 

یابد.
از متقاضیان  نفر  700 هزار  3 میلیون و  از  وی هم چنین گفت: بیش 
تکمیل  آنها  پاالیش  روند  تا  شده اند  معرفی  استان ها  کارتابل  به  نیز 

شود.
نهضت ملی مسکن در یک نگاه

ملی  )نهضت  مسکن  تامین  و  تولید  جهش  قانون  گزارش،  بنابراین 
دولت  کالن  برنامه های  از  یکی   1400 مردادماه   17 مصوب  مسکن( 
ملی  »نهضت  طرح  دو  تلفیق  با  دولت  می شود.  محسوب  سیزدهم 
مسکن« و »اقدام ملی مسکن« قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی 
 360 سالیانه  شده اند  موظف  بانک ها  کند.  احداث  سال  چهار  طی 
مسکن  تامین  و  تولید  جهش  طرح  به  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار 
اختصاص دهند. طبق آخرین آماری که محمودزاده ـ معاون وزیر راه 
530 هزار  تعداد   1401 28 فروردین  روز  تا  ارایه داده  ـ  و شهرسازی 
واحد طرح اقدام ملی مسکن، 321 هزار واحد نهضت ملی مسکن و 
108 هزار واحد طرح خودمالکی که برای دریافت تسهیالت به بانک 
خرداد  یکم  روز  تا  آمار  اساس  بر  است.  اجرا  حال  در  شده،  معرفی 
است.  شده  زمین  تامین  واحد  هزار   364 و  میلیون  یک  برای   1401
اقدام ملی حدود  و  مجموعا در دو طرح حمایتی نهضت ملی مسکن 
هزار   300 و  میلیون   2 که  کردند  نام  ثبت  نفر  هزار   400 و  میلیون   5

شدند. تایید  و  برخوردارند  الزم  شرایط  از  نفر 
رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی وعده داده که تا پایان مردادماه 
واحدها  این  وام  برسد.  اجرا  مرحله  به  واحد  میلیون   2 تعداد   1401
مراکز  میلیون،   400 کالنشهرها  دیگر  تومان،  میلیون   450 تهران  در 
روستاها  و  میلیون   300 شهری  مناطق  سایر  میلیون،   350 استانها 
250 میلیون تومان با نرخ سود حداکثر 18 درصد تعیین شده است. 
ملی  نهضت  واحدهای  مربع  متر  هر  قیمت  برآوردها  آخرین  طبق 
مسکن 4 میلیون و 750 هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه 

تعیین شده است. ماه   24 تا   18

معاون عمرانی استاندار قم:
فاز نخست پروژه تعریض محور 

پردیسان به ورجان ۱۸ ماهه 
تکمیل می شود

تعریض  عملیات  آغاز  از  قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
 18 آن در طول  و تکمیل  آینده  روزهای  به ورجان در  پردیسان  محور 

داد. خبر  ماه 
پیگیری های  با  داشت:  اظهار  مهر،  با  گفتگو  در  معتمدی  ابراهیم 
محور  تعریض  طرح  منابع  داشت؛  قم  استاندار  که  ای  مجدانه 
انتظار  دهه  یک  از  بعد  امر  این  که  شده  تأمین  ورجان  به  پردیسان 

است. بزرگی  اتفاق 
هفته  در  داشت:  عنوان  قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نیز  پیمانکار  و  برگزار  پروژه  این  شدن  عملیاتی  مناقصه  گذشته 
شود. تجهیز  پروژه  این  کارگاه  زودی  به  امیدواریم  که  شده  مشخص 
در  پرحادثه  نقاط  جمله  از  کهک  به  پردیسان  محور  اینکه  بیان  با  وی 
استان قم است افزود: اولویت اجرای پروژه حدفاصل بین بیمارستان 

خاتم تا میدان ورجان است که 11 و نیم کیلومتر طول دارد.
معتمدی با بیان اینکه این پروژه در هفته آینده عملیات اجرایی خود 
را آغاز می کند ابراز داشت: 170 میلیارد تومان برای عملیات تعریض 
به  و  18 ماه تکمیل  امیدواریم در طول  یافته که  این محور اختصاص 

بهره برداری برسد.
از  بعد  که  بینی شده  پیش  این محور  برای  دیگر  پروژه  دو  افزود:  وی 
مجموع  در  پروژه  سه  این  برای  که  خواهد  اجرایی  نخست  فاز  اتمام 

است. نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 
قم  استان  شهروندان  از  قم  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
احتیاط  شد؛  خواهد  عملیاتی  پروژه  این  که  روزها  این  در  خواست 
بیشتری در زمان رانندگی در این مسیر داشته باشند تا شاهد حادثه 

نباشیم. دیگری  ناگوار 
که  کهک  شهرستان  به  قم  شهرستان  اتصال  دلیل  به  محور  این 
و  داشته  تردد  هزار   13 از  بیش  روزانه  است  گردشگری  منطقه ای 
شده  جاده ای  سوانح  بروز  موجب  آن  بودن  ناایمن  و  جاده  کم  عرض 
که  تصادف  علت  به  محور  این  در  نفر   1۹ گذشته  سال  در  که  است 
روز  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  بوده  رخ  به  رخ  صورت  به  اغلب 
این  که  باختند  جان  محور  این  در  تصادف  اثر  در  نفر   4 نیز  گذشته 

است. شده  پروژه  این  آغاز  در  تسریع  موجب  بار  تأسف  حادثه 

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر:
تکمیل فرآیند جابجایی صنوف 

مزاحم در شهر قم نیازمند 
اعتبارات است

گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
شهرداری  و  داشته  سنگین  اعتبارات  به  نیاز  صنوف  انتقال  تکمیل 
اعتبار  اگر  که  کرده  هزینه  تومان  میلیارد   40 تاکنون  امر  این  برای 

می شود. انجام  سرعت  با  نیز  ساماندهی  شود  تزریق  مناسبی 
اشاره  با  صابری  حسین  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اظهار  صنوف  شهرک  به  مشاغل  انتقال  و  ساماندهی  اهمیت  به 
به ویژه  مشاغل  ساماندهی  شهر  شورای  گذشته  دوره های  از  داشت: 
بوده و سازمان میادین  مشاغل مزاحم در دستور کار مدیریت شهری 

است. بوده  اقدام  این  متولی  شهرداری 
قم،  شهر  اسالمی  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس  گفته  به 
کار ساماندهی  تنش  بدون  تخلفات شهری  و  معاونت خدمات شهری 

دارند. خود  برنامه  در  را  صنوف  این  انتقال  و 
مجموعه ای  در  مشاغل  این  ساماندهی  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
تأمین  راستا  این  در  که  هستیم  صنوف  و  خودرو  شهرک  مانند 
صورت  بلوارسازی  و  جدول گذاری  خیابان سازی،  زیرساخت ها، 
گرفته است، افزود: زیرساخت های آب، برق، گاز و مخابرات برای این 
شهرک ها صورت گرفته و خوشبختانه تاکنون ۹5 درصد آهن فروش ها 

. منتقل شده اند  شهرک  این  در 
500 واحد  برای آهن فروش ها و  400 واحد  اینکه  بر  تأکید  با  صابری 
کرد:  تصریح  است،  شده  آماده سازی  پنجره  و  درب  صنف  برای 
شهرداری  و  داشته  سنگین  اعتبارات  به  نیاز  صنوف  انتقال  تکمیل 
اعتبار  اگر  که  کرده  هزینه  تومان  میلیارد   40 تاکنون  امر  این  برای 

می شود. انجام  سرعت  با  نیز  ساماندهی  شود  تزریق  مناسبی 

خبـرخبـر

قم  استان  مسکن  تامین  شورای  دبیر      ◄
تعداد  فراخوان،  دریافتی  اسناد  براساس  گفت: 
 35 ساخت  برای  سازنده  و  پیمانکار  شرکت   30
هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در 
اراضی 560 هکتاری پردیسان قم اعالم آمادگی 

اند. کرده 
رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
محمد  قم،  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
استان  مسکن  تامین  شورای  جلسه  در  صادقی 
اظهار  شد  برگزار  قم  استاندار  حضور  با  که  قم 
داشت: براساس گزارش گیری از سامانه جامع 
طرح نهضت ملی مسکن، بیش از 130 هزار نفر 
کنون  تا  که  اند  کرده  نویسی  نام  طرح  این  در 
شده  شرایط  حائز  ها  آن  از  تن  هزار   50 حدود 

اند.
از  بیش  برای  تعداد،  این  میان  از  افزود:  وی 
شده  انجام  حساب  افتتاح  متقاضی  هزار   15
است که حدود 8500 تن از آن ها تاکنون واریز 

اند. داده  انجام  وجه 
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: بنا 
به مصوبه شورای تامین مسکن استان، چنانچه 
دریافت  زمان  از  روز   15 مدت  ظرف  متقاضی 
اقدام  اولیه  آورده  وجه  واریز  به  نسبت  پیامک 
و  شد  خواهد  خارج  تخصیص  اولویت  از  نکند 

شد. خواهند  جایگزین  تر  جدید  نفرات 
به  کل  اداره  این  فراخوان  به  صادقی 
واحدهای  ساخت  برای  صالح  ذی  سازندگان 
کرد  اشاره  قم  شهر  ملی  نهضت  طرح  مسکونی 
تامین  شورای  مصوبه  براساس  داد:  توضیح  و 
صنفی،  های  تعاونی  ورود  استان،  مسکن 
صورت  در  قبول  قابل  کارنامه  دارای  و  خوشنام 
ساز  و  ساخت  فرآیند  به  الزم  مجوزات  اخذ 
بالمانع  ملی  نهضت  طرح  مسکونی  واحدهای 

. ست ا
اظهار  استان  مسکن  تامین  شورای  دبیر 
 560 اراضی  اجرایی  عملیات  زودی  به  داشت: 
این  شروع  برای  و  شد  خواهد  آغاز  هکتاری 
عملیات، دستگاه های خدمات رسان در تامین 
را خواهند  برق موقت طرح همکاری الزم  و  آب 

داشت.
و  نهادی  های  نام  ثبت  خصوص  در  وی 
جهاد  طالب،  کارگری،  تعاون،  مانند  سازمانی 
نام های  ثبت  به جز  ابراز داشت:  و...  کشاوزی 
عمومی فاز پنج و شش، 15 نوع ثبت نام نهادی 
متقاضیان  از  برخی  برای  سامانه  در  سازمانی  و 
این  تمامی  قانون  طبق  که  است  شده  ثبت 
مسکن  ساخت  برای  ها  سازمان  و  نهادها 
کارکنان و ذینفعان خود می بایست زمین تامین 

. کنند
متقاضیان  پاالیش  کرد:  تصریح  صادقی 

فازهای عمومی پنج و شش در اولویت قرار دارد 
زمین  تکلیف  تعیین  تا  ها  سازمان  و  نهادها  و 

شد. نخواهند  پاالیش 
با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح  وی 
محدوده  در  کرد:  بیان  مسکن،  ملی  نهضت 
زمین  هکتار   42 مکان یابی  تاکنون  شهری 
واحد   172 و   هزار   5 احداث   جهت  دولتی 

شده است. انجام  مسکونی 
هکتار   653 اراضی  الحاق  داد:  ادامه  وی 
واحد  هزار   41 ساخت  جهت  نیز  دولتی  زمین 

شده است. نهایی  نیز  مسکونی 
و  درصد   40 قم  شهرداری  داشت:  بیان  وی 
عوارض  تخفیف  درصد   50 نیز  مهندسی  نظام 
اعمال  مسکن  ملی  نهضت  های  طرح  تمام  در 

کرد. خواهند 
در  مسکن  احداث  برای  کرد:  اظهار  صادقی 
اراضی  خرید  مقدمات  نیز  جعفرآباد  شهرستان 
فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  از  هکتاری   8
معصومه)س( در حال انجام است که در صورت 
صاحب  می توانند  متقاضیان  تمام  شدن  نهایی 

شوند. مسکن 
پایان  در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اراضی  ریالی  ارزش  رغم  علی  کرد:  اظهار 
پردیسان قم، بنا بر مصوبه شورای تامین مسکن 
مسکن  ملی  نهضت  های  طرح  تمامی  استان، 

شد. ساله   99 قم  استان  در 
نهضت  طرح  در  قمی  هزار   130 نام  ثبت 

مسکن ملی 
اداره کل  ساختمان  و  مسکن  معاون 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  قم  راه وشهرسازی 
هیچکدام  پردیسان  هکتاری   560 اراضی  در 
نشده  دیده  مربع  متر   16 از  کمتر  شوارع  از 
تکرار  شهرک  این  در  تردد  کنونی  مشکالت  تا 

. د نشو
داوود طلوعی بیان کرد: طبق ابالغیه وزارت 
به  باید  استانی  مسووالن  شهرسازی،  و  راه  و 
در  و  احداث  مسکن  الشرایط  واجد  افراد  میزان 

بدهند. قرار  مردم  اختیار 
وی گفت: در طرح های جدید مسکن تالش 
و  شود  اقدام  محوری  محله  اساس  بر  تا  شده 
تعداد سرانه های مساجد و مدارس در مقایسه با 

کرده است. فراوانی  تفاوت  مهر  مسکن 
نهضت  طرح  اساس  بر  داد:  ادامه  طلوعی 
واحد  هزار   327 و  هزار   63 مسکن   تولید  ملی 
مسکونی در استان قم احداث خواهد شد؛ هم 
اکنون فقط بانک مسکن در این زمینه تسهیالت 
ارائه می دهد و سایر بانک ها هنوز به این مبحث 

نکرده اند. ورود 
وی تصریح کرد: تاکنون 130 هزار 600 نفر 
بینی  پیش  که  کرده اند  نام  ثبت  طرح  این  در 

می شود ۹0 هزار نفر از آنها حائز شرایط باشند.
ملی  نهضت  طرح  اراضی  درصد   50

شد تامین  قم  در  مسکن 
مسکن  تامین  ضرورت  به  اشاره  با  طلوعی 
ابراز  مسکن،  ملی  نهضت  طرح  شرایط  واجدان 
اصلی  نیاز  درصد   50 فقط  تاکنون  داشت: 

شده است. تامین  طرح  این  زمین  به  استان 
قالب  در  نفر  هزار   50 اکنون  هم  گفت:  وی 
که  شده  داده  تشخیص  شرایط  حائز  طرح  این 
هزار   8 برای  و  نهایی  تایید  آنها  از  نفر  هزار   17

شده است. پرداخت  تسهیالت  نیز  نفر 
اجرایی  عملیات  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی 
10 هزار واحد مسکونی توسط نیروهای مسلح، 
ستاد اجرایی فرمان امام راحل و بنیاد مسکن در 

است. انجام  حال 
طلوعی تاکید کرد: طبق قانون جهش تولید 
مسکن، یک میلیون تومان مالیات جهت احداث 

هر واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
قم نیز در ادامه گفت: از دو هزار شرکت تعاونی 
فنی  و  مالی  مشکالت  تعاونی   120 قم  مسکن 
طرح  در  مسکن  احداث  در  آنها  بقیه  و  دارند 
دارا   را  الزم  توانمندی  مسکن  ملی  نهضت 

. شند می با
از  هیچکدام  داد:  ادامه  راد  وزیری  وحید 
تعاونی های مسکن بدون آورده 50 هزار میلیارد 
و  نمی کنند  دریافت  فعالیت  مجوز  تومانی 
و  موفق  های  تعاونی  شرکت  از  تا  دارد  ضرورت 

شود. استفاده  طرح  این  در  واجدالشرایط 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  پنجه  آهنین  مهدی 
گفت:  جلسه  این  ادامه  در  نیز  قم  برق  نیروی 
برای  مگاواتی   230 پست  یک  و   63 پست  دو 
طرح های جدید احداث مسکن در قم نیاز است 
پست  سه  این  احداث  برای  زمین  است  الزم  که 

شود. واگذار 
قم  مسکن  بنیاد  مدیرکل  بلدی  داریوش 
هم  داشت:  ابراز  جلسه  این  از  بخشی  در  نیز 
روستاهای  سطح  در  مسکن  احداث  در  اکنون 
برق  و  آب  تامین  خصوص  در  جدی  مشکل  قم 

دارد. وجود 
وی بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن در 
محدوده عرصه و اعیان در بافت اصلی پردیسان 
 560 اراضی  در  اعیان  عرصه  همچنین  و 

بود. خواهد  ساله   ۹۹ اسناد  صدور  هکتاری 
هشتم  منطقه  در  پردیسان  شهرک 
قم  شهر  این  غربی  جنوب  در  و  قم  شهرداری 
 1377 سال  در  منطقه  این  است،  شده  واقع  
وقت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  توسط 
مناطق  از  یکی  به   13۹0 سال  در  و  تاسیس 

► شد.    تبدیل  قم  شهرداری 

◄    استاندار قم گفت: مسووالن در طرح نهضت ملی مسکن خانه ای 
در  تسهیل  کنند؛  زندگی  آن  در  باشند  حاضر  خودشان  که  بسازند 
مسکونی  واحدهای  احداث  اولویت  باید  روانی  آرامش  و  زندگی  وضعیت 

باشد. قم  در  طرح  این 
اینکه  بیان  با  مسکن،  شورای  جلسه  در  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
افزود:  دارد،  قرار  ما  مقابل دید  در  و قوت طرح مسکن مهر  نقاط ضعف 
سایر  و  تراکم  نظر  از  پردیسان  در  مسکونی  واحدهای  ساخت  مدل  با  ما 
مدل های شهرسازی و معماری مخالف هستیم و الزم است در طرح های 

نشود. تکرار  کنونی  مشکالت  مسکن  احداث  جدید 
در  جرم  سرانه  شده  انجام  های  ارزیابی  و  آمار  طبق  داد:  ادمه  وی 
از ساختمان  بیشتر  بسیار  از سه طبقه  بیش  و  بلندمرتبه  ساختمان های 

باشد. می  کمتر  و  طبقه  سه  تا  های 
ملی  نهضت  طرح  در  رویکرد  و  بحث  اصل  داشت:  ابراز  شاهچراغی 
مسکن بر رایگان بودن زمین بوده و حرف و حدیث های مطرح شده در 
زمینه ۹۹ ساله شدن صدور اسناد این واحدها در شورای ملی زمین باید 

حل و فصل شود.
طرح  احداث  های  هزینه  کاهش  ضروت  بر  تاکید  با  قم  استاندار 
این  شده  تمام  های  هزینه  باید  کرد:  خاطرنشان  مسکن،  ملی  نهضت 
فشار  و  بگیرد  انجام  شکل  ترین  پایین  در  دارد  امکان  که  تاجایی  طرح 

نیفتد. مردم  دوش  به  اعتبارات  کمبود 
در  الگویی  به  باید  پردیسان  هکتاری   560 اراضی  کرد:  عنوان  وی 
نیاز  با تعریف تمام کاربری های مورد  آرامش زیست شهری  و  شهرسازی 

شود. تبدیل 
ملی  نهضت  نیاز طرح  مورد  برق  تامین  به مساله  اشاره  با  شاهچراغی 
برق  و  نیرو  وزارت  تعهد  اراضی  این  برق  تامین  گفت:  مسکن،  تولید 

است. تهران  ای  منطقه 
و  روباز  در فضاهای  که  در صورتی  قم همچنین عنوان کرد:  استاندار 
غیرمسقف امکان احداث پارکینگ وجود داشته باشد باید این رویه برای 

کاهش هزینه های ساخت و کاهش تراکم دنبال شود.
توانمند  های  تعاونی  شرکت  از  تا  دارد  ضرورت  داشت:  ابراز  وی 
ملی  نهضت  طرح  در  هزینه ساخت  کاهش  و  رقابتی  جنبه  افزایش  برای 

گردد. استفاده  الزم  شرایط  داشتن  شرط  به  مسکن 
اراضی  که  هایی  سازمان  و  ادارات  کرد:  خاطرنشان  قم  استاندار 
دولتی در داخل حریم شهری دارند باید آنها را برای احداث مسکن برای 

کنند. سازی  آماده  خود  کارکنان 
سازی  ایمن  و  بهسازی  ضرورت  به  اشاره  با  ادامه  در  شاهچراغی 
آغاز  زودی  به  محور  این  بهسازی  کار  گفت:  کهک  به  پردیسان  محور 

► شد.    خواهد 

در شورای تامین مسکن استان مطرح شد؛  

اعالم آمادگی 30 شرکت پیمانکار و سازنده در 
"طرح نهضت ملی مسکن" قم

استاندار قم خطاب به مجریان "طرح نهضت ملی مسکن"؛

خانه هایی بسازید که خودتان حاضر به سکونت در آن باشید
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روحانی  نسخه  شاه،  زمان  پزشک      ◄
و  می کند  پاره  او  بی پولی  بخاطر  را  بیمار 
آیت الله  تا  می شود  انگیزه ای  اهانت  این 
را  مجد فقیهی درمانگاه قرآن و عترت قم 
را  آن  و  نهد  بنا  خمینی)ره(  امام  ملک  با 
که  موقوفه ای  کند؛  زمان)عج(  امام  وقف 
و  بهجت  آیت الله   با  آن  تولیت  امروز  به  تا 
خدمات  و  بوده  صافی گلپایگانی  آیت الله  

است. کرده  ارائه  بیماران  به  مطلوبی 
نیک اندیش  انسان های  ربانی:   اعظم 
با  را  محرومیت  تلخ  طعم  می توانند  زمانی 
همان  در  خود  که  کنند  حّس  وجود  تمام 
شرایط قرار گیرند. در جامعه اسالمِی ما، 
مشمول  را  خود  که  هستند  نیکوکارانی 
و  می دهند  قرار  دل شکستگان  دعاِی 
زماِن  امام  سبز  امضای  طریق،  این  از 
ضبط  و  ثبت  خود،  کارنامه   در  را  خویش 

. می کنند
نبوی  شریف  حدیث  مصداق  افراد  این 
ِلَمریٍض  َسعی  "َمْن  فرمود:  که  هستند 
ِمْن  َخَرَج  َیْقِضها،  َلم  َاو  َقضا ها  حاَجٍة  فی 
در  کسی  )هر  ُه"،  ُامُّ َوَلَدْتُه  َکـَیوِم  ُذنوِبِه 
موفق  خواه  بکوشد،  بیماری  نیاز  برآوردن 
می شود،  پاک  گناهانش  نشود،  یا  بشود 
مثل آن روز که از مادر متولد شده است.«
از  فقیهی  مجد  عبدالله  شیخ  آیت  الله 
درس  عارفانه  که  است  افراد  این  جمله 
اندوخته هاِی  از  عاشقانه  و  آموخت  دین 
مسیر  در  خود  اعتبار  و  دانش  معنوِی 

کرد. استفاده  مردم  به  خدمت گزاری 
آرامش  زمینه   آوردِن  فراهم  در مسیر  او 
را  مسیر  سختی  محرومین،  برای  رفاه  و 
عمرانی،  فعالیت  های  با  و  خرید  جان  به 
درمان  به  کمک  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
دل  در  ُپرفروغ  چراغی  مستضعف،  قشر 
لبخند  گل های  و  نمود  روشن  نیازمندان 
را بر لبان آنان نشاند تا باقیات الصالحاتی 
نسل  تمام  برای  بلکه  خود،  برای  فقط  نه 

باشد. او  از  مانده  به یادگار 
نیکوکار،  و  ژرف اندیش  عاِلم  این  فرزند 
قرآن  درمانگاه  عامل  مدیر  فقیهی  حمید 
مجد  آیت الله  مرحوم  فرزند  و  عترت  و 
به  فارس  خبرگزاری  با  گفتگو  در  فقیهی 
این  تاسیس  از  او  انگیزه   و  پدر  معرفی 

است. پرداخته  درمانگاه، 
از  تشکر  ضمن  علیکم،  سالم 
گذاشتید،  ما  اختیار  در  که  فرصتی 
از  و  کنید  معرفی  را  خودتان  لطفا 

بگوئید. ما  برای  پدرتان  مرحوم 
فقیهی  حمید  بنده  احترام؛  و  سالم  با 
قرآن  خیریه  درمانگاه  عامل  مدیر  هستم 
 1302 سال  در  ابوی،  مرحوم  عترت.  و 
برای  بعد  و  آمد  دنیا  به  بروجرد  شهر  در 

تحصیل، راهی قم شد تا معلومات خود را 
بروجردی  عظام  آیات  حضرات  محضر  در 
سپس  وی  کند.  تکمیل  گلپایگانی،  و 
مضجع  کنار  در  تا  رفت  نجف اشرف  به 
علیه السالم،  علی  امیرالمومنین  نورانی 
شهر  آن  بناِم  اساتیِد  درس  پای  سال  پنج 
سید  آیت الله  بجنوردی،  آیت  الله  همچون 
علی  آیت الله  گلپایگانی،  جمال الدین 
حکم  با  و  کند  شاگردی  بروجردی  محمد 

برگردد. قم  به  نجف  از  اجتهاد، 
ایران،  به  بازگشت  از  پس  پدر  مرحوم 
اقامت  )ع(  مشهدالرضا  در  سالی  چند 
قم  مقدس  شهر  در  را  عمر  مابقی  و  کرد 

بود. ساکن 
مرحوم  ماندگار  اقدامات  از  یکی 
و  قرآن  درمانگاه  تأسیس  پدرتان، 
عترت در سال های قبل از انقالب بود. 
ر 

ّ
موث اقداِم  این  برای  ایشان  انگیزه  از 

. ئید ما بفر
پیدا  کسالتی  برادرم   1343 سال  در 
درمان،  برای  را  او  پدرم  مرحوم  و  کرد 
با  همزمان  برد.  قم  در  پزشکی  مطب  به 
مطب  در  هم  دیگری  روحانی  ایشان، 
پزشک حضور داشت. در آن زمان این طور 
منشی  مطب ها  و  درمانگا ه ها  در  که  نبود 
خودش  پزشک  و  باشد  داشته  وجود 
روحانی  آن  پزشک  وقتی  می  کرد.  ویزیت 
می نویسد،  را  نسخه  و  می کند  ویزیت  را 
تومان  دو  نسخه  »هزینه  می  گوید:  او  به 
تومان  روحانی یک  آن  اما چون  می  شود« 
می  شود  ناراحت  پزشک  نداشت،  بیشتر 
از  پدرم  مرحوم  می  کند.  پاره  را  نسخه  و 
و  می شود  ناراحت  شّدت  به  برخورد،  این 
درمانگاهی  که  می کند  عهد  لحظه  همان 
علوم  طالب  درمانِی  مشکالت  رفع  برای 
کند. تأسیس  آنها،  خانواده های  و  دینی 

از  جمعی  همکاری  با  سرانجام 
)همزمان   1346 سال  در  نیکوکاران، 
1387ق(  سال  غدیر  سعید  عید  با 
درمانگاهی  و  شد  برآورده  ایشان  آرزوی 
می شود  افتتاح  عترت  و  قرآن  نام  با 
قدیمی ترین  از  یکی  می کنم  فکر  که 

باشد. قم  درمانگاه های 
بگویید. ما  برای  درمانگاه  سابقه  از 

زمان  در  عترت  و  قرآن  درمانگاه 
در  گذشته  در  که  دارالُکتبی  در  تاسیس، 
مرحوم  کتابخانه  به  نزدیک  ارم  خیابان 
به  داشت،  وجود  نجفی  مرعشی  آیت الله 
و  عمومی  پزشک  یک  با  اجاره ای  صورت 
بخش کوچک تزریقات، کار خود را شروع 
بعد،  سال  چندین  اینکه  تا  می کند. 
به  درمانگاه  و  خریداری  فعلی  ساختمان 

می شود . منتقل  اینجا 

توجه  با  را  ساختمان  این  پدر  مرحوم 
به حرم  بودن  نزدیک  و  مکانی  موقعیت  به 
محل  که  معصومه)س(  حضرت  مطهر 
انتخاب  است،  نیز  طالب  مرور  و  عبور 

. ند کرد
ساختمان  خرید  زمان  در  شنیده ایم 
هم  )ره(  امام  حضرت  درمانگاه،  فعلِی 

می  کنند،  حمایت  و  می شوند  مطلع 
بفرمائید. خودتان  را  موضوع  لطفا 

ساختمان  وقتی  است.  ُدرست  بله 
که  می شوند  متوجه  پدر  شد،  شناسایی 
امام خمینی )ره( است. این مکان، ِملک 
قرار  جریان  در  را  ایشان  وقتی 
به  است  قرار  ساختمان  این  که  می دهند 
شود،  تبدیل  طالب  برای  درمانی،  مرکز 
قیمت  به  نسبت  خوبی  تخفیف  امام 
ِملک،  خالصه  و  می  دهند  شده  تعیین 
امضای  هنوز  و  می گیرد  قرار  معامله  مورد 
است. موجود  درمانگاه،  سند  در  ایشان 
در  و  است  وقف  درمانگاه  این  که  البته 
حضرت  آن،  مالک  که  شده  قید  آن  سند 
هستند.  ارواحنافداه  االعظم  الله  بقیت 
که  است  مکان هایی  معدود  جزء  اینجا 

دارد. را  ویژگی  این 
چنین  درمانگاه  وقف نامه   در  گویا 
عهده  به  درمانگاه،  تولیت  که  آمده 
باشد،  حاضر  تقلید  مراجع  از  یکی 
توضیحاتی  هم  خصوص  این  در  لطفا 

. ئید ما بفر
که  همانطور  است.  ُدرست  کامال 

این  خاص  ویژگی  های  از  یکی  گفتید، 
درمانگاه،  تولیِت  عهده دارِی  درمانگاه، 
وقتی  است.  تقلید  مرجع  یک  توسط 
تولیت  بود،  حیات  قید  در  ابوی  مرحوم 
اساس  بر  اما  بود.  خودشان  با  درمانگاه 
مسئولیت  این  ایشان،  از  بعد  وقف نامه 
قم  تقلید  مراجع  از  یکی  عهده  بر  باید 

گیرد. قرار 
همواره  تاکنون،  ابتدا  از  رو  این  از 
یکی  نظر  زیر  عترت،  و  قرآن  درمانگاه 
است.  می  شده  اداره  بزرگواران،  این  از 
آیت  الله  مرحوم  ابوی،  مرحوم  از  بعد 
را  درمانگاه  تولیت  بهجت  العظمی 
ارتحال  از  بعد  و  داشتند  عهده  بر 
صافی  العظمی  آیت  الله  مرحوم  ایشان، 
عهده  بر  را  مسئولیت  این  گلپایگانی 
این  پیگیر  هم  ایشان  از  بعد  گرفتند. 
برسیم  مراجع  از  یکی  خدمت  تا  هستیم 
را  تولیت  تا  کنیم  درخواست  ایشان  از  و 

فرمایند. قبول 
خدماتی  چه  درمانگاه،  این  در  شما 
کم  اقشار  البته  و  طالب  جامعه  به 
با  شما  تفاوت  و  می دهید  ارائه  درآمد، 

چیست؟ درمانی  مراکز  سایر 
مدیریت  پدر،  مرحوم  که  سال هایی  در 
بیماران  از  داشت،  عهده  بر  را  درمانگاه 
دارو  و  ویزیت  و  نمی شد  دریافت  مبلغی 
درمانگاه  این  نیز  اکنون  هم  بود.  رایگان 
ویزیت  حّق  و  است  محرومان  پذیرای 
دیگر  بیمارستان های  به  نسبت  کمتری 

می کند. دریافت 
در  عترت  و  قرآن  خیریه  درمانگاه 
از  سرپایی،  درمان  خدمات  زمینه  
به  قم  سطح  در  جامع  و  کامل  مراکز 
خدمات  از  بسیاری  و  می آید  شمار 
آزمایشگاه،  جمله  از  تخصصی  عمومی، 
رادیولوژی،  قلب،  بخش  دندان پزشکی، 

درمانگاه  این  در  فیزیوتراپی  سونوگرافی، 
کرده ایم  سعی  کنون  تا  ما  می  شود.  ارائه 
تعرفه های  است،  ممکن  که  آنجایی  تا  که 
داریم. نگه   قیمت  حداقل  در  را  درمان 

به  بخشی  عترت،  و  قرآن  درمانگاه  در 
و  است  فعال  که  داریم  مددکاری  عنوان 
این  در  ندارند،  مالی  توانایی  که  کسانی 

می گیرند. قرار  حمایت  مورد  بخش، 
نیازمند  مردم  از  درمانی  حمایت 
چه  جامعه،  ضعیف  قشر  به  کمک  و 
است؟ داشته  شما  زندگی  در  تاثیری 

خّیرین  تا  شده  باعث  حمایت ها  این 
و  کنند  پیدا  را  ما  خودشان  نیکوکاران،  و 
خدمات  از  ما،  ابتدایِی  درخواست  بدون 
درمانگاه،  در  گرفته  انجام  درمانِی 
ارائه   در  ما  دست  اینگونه  و  کنند  حمایت 
بازتر  هدف،  جامعه   به  بیشتر  خدمات 

بود. خواهد 
ما  اختیار  در  را  وقت تان  اینکه  از 

سپاسگزارم. دادید،  قرار 
پیگیری  از  هم  بنده  می کنم.  خواهش 
اطالع  و  مصاحبه  این  تدوین  جهت  شما 
► می کنم.   تشکر  عزیز،  مردم  به  رسانی 

ماجرای درمانگاهی که در پاسخ اهانت به یک روحانی بنا نهاده شد؛ 

● »قرآن و عترت« در خدمت محرومین    ●

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل     ◄
تاالب  شش  وجود  به  اشاره  با  گفت:  قم 
تاالب های  جمله  از  درقم  دائمی  و  فصلی 
شکار ممنوع مره وحوض سلطان، تصریح 
استان های  ترین  تاالبی  از  یکی  قم  کرد: 
زیست  عظیم  های  ظرفیت  دارای  و  کشور 
محیطی است که همه ساله میزبان دسته 

است. مهاجر  پرندگان  بزرگ  های 

با  سید رضا موسوی مشکینی درگفتگو 
به حضور گونه های مختلفی  اشاره  با  ایرنا 
و  خزندگان  و  پرندگان  پستانداران،  از 
گیاهان  ویژه  به  گیاهی  گونه های  انواع 
لحاظ  به  استان  این  دارویی درقم، گفت: 
پرندگان  مهاجرتی  کریدور  در  گرفتن  قرار 
کویری،  زیستگاه های  وجود  همچنین  و 
و  پرندگان  گونه های  تعداد  لحاظ  به 

خزندگان رصد شده، درکشور ممتاز است.
دلیل  به  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
زیستگاه ها،  تخریب  و  خشکسالی 
ایرانی  گور  و  آهو  جمله  از  گونه هایی 
اظهار  شده اند،  منقرض  خطه  این  در 
هوبره  جمله  از  گونه ها  از  برخی  داشت: 
که  دارند  قرار  انقراض  خطر  درمعرض  نیز 
اداره  در  گونه  این  برای  حفاظتی  برنامه 

شده است. تدوین  و  تهیه  کل 
استان  در  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
و  قوچ  جمله  از  پستاندار  گونه   26 قم 
روباه، گربه  بز، گرگ، کفتار،  و  میش، کل 
وحشی، سیاه گوش و شنگ آبی مشاهده 
و رصد شده اند، گفت: گزارشاتی مبنی بر 
طبیعی  زیستگاه های  در  پلنگ  مشاهده 
به  کارشناسان  که  دارد  وجود  نیز  استان 
وسیله  به  ارزش  با  گونه  این  ثبت  دنبال 

هستند. تله ای  دوربین های  نصب 
وجود  به  اشاره  با  همچنین  موسوی 
شش تاالب فصلی و دائمی درقم از جمله 
وحوض  مره  ممنوع  شکار  تاالب های 
تاالبی  از  یکی  قم  کرد:  تصریح  سلطان، 
ظرفیت  دارای  و  کشور  استان های  ترین 
همه  که  است  محیطی  زیست  عظیم  های 
پرندگان  بزرگ  های  دسته  میزبان  ساله 

است. مهاجر 
وی در ادامه افزود: در استان قم 271 
شناسایی  و  رصد  پرندگان  انواع  از  گونه 
شده اند که از این میان 81 گونه از انواع 
بوده که عمدتا  آبزی  و کنار  آبزی  پرندگان 
مهاجر هستند و 28 گونه از انواع پرندگان 
از  ای  گسترده  تنوع  که  است  شکاری 
اند. داده  این منطقه شکل  در  را  پرندگان 

 40 از  بیش  وجود  به  اشاره  با  وی 
این  گفت:  منطقه،  این  در  خزنده  گونه 
شرقی  محدوده  در  بیشتر  خزندگان 

مسیله  دشت  و  کویر  منطقه  در  و  استان 
قم  استان  در  اینکه  ضمن  دارند،  حضور 
هم  وزغ  و  قورباغه  جمله  از  دوزیستانی 
وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

بسیار  گیاهی  تنوع  وجود  موسوی 
و  آب  شرایط  به  توجه  با  قم  در  ارزشمند 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  متفاوت  هوایی 
از  گونه   800 حدود  استان  این  در  گفت: 
این  در  که  رسیده  ثبت  به  گیاهان  انواع 
دره  پلنگ  شده  حفاظت  منطقه  میان 
است،  ای  گسترده  گیاهی  تنوع  دارای 
کاهش  و  خشکسالی  متأسفانه  ولی 
به  استان  گیاهی  تنوع  به  ها  بارندگی 

زده است. صدمه  شدت 
وی در پایان با بیان اینکه گونه شاخص 
شاخص  گونه  و  شاهین  پرنده  قم  جانوری 
اظهار  است،  پرشاخه  گز  استان  گیاهی 
که  گز  همچون  گیاهانی  وجود  داشت: 
غبار  و  گرد  با  مقابله  برای  اساسی  نقش 
باید  و  بوده  ارزش  با  نعمت  یک  دارند، 
نوع  این  توسعه  برای  مناسبی  های  برنامه 
و  شده  تخریب  زیستگاههای  در  ها  گونه 

دهیم. ارائه  غبار  و  گرد  های  کانون 
 22 روز  با  مصادف  خردادماه  اول  روز 
که  است  زیستی  تنوع  جهانی  روز  می، 
آینده ای  با شعار »ساخت  در سال جاری 
زندگی«  های  شکل  همه  برای  مشترک، 

► شده است.    داشته  گرامی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست:

●  قم دارای ظرفیت های عظیم زیست محیطی است    ●

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

اند. نموده  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001012325 شماره  -رأی   1
در  غالمعلی  فرزند  محمدی  محمدرضا  آقای   1400114430001001437
شماره  پالک  مترمربع   158/35 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

11004 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 
 )13511 الف  م  قم.)   6 دفترخانه   1374/10/07 مورخ   77012 شماره 

و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اخذ  را  آن  و رسید  تسلیم  اسناد منطقه1 قم  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  اول 

و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و 
تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست 
از  مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند 

پویا(  اقتصاد  و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
تاریخ انتشار اول:  1401/02/18

تاریخ انتشار دوم :  1401/03/02
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

رانت کاغذ و یارانه مطبوعات به 
چه کسانی می رسد؟!                

اختصاص گویه - وحید حاج سعیدی 
 4200 دالر  حذف  و  اقتصادی  جراحی  رسد  می  نظر  به 
چرا  المال  بیت  میل  و  حیف  از  کشور  نجات  راه  تنها  تومانی 
و  از صنایع  بسیاری  در  ثروت  بی ضابطه  و  عادالنه  نا  توزیع  که 
کردن  وارد  حال  در  خاکستری  و  پنهان  یارانه  صورت  به  حرف 

است. جامعه  اقتصاد  پیکره  به  مهلک  ضربات 
به دیگر زبان و فارغ از تعاریف کالسیك در علوم اقتصادي و 
علوم سیاسي رانت در اقتصاد به مفهوم خیلی ساده ، امتیازی 
اقتصادی  سودی  تالش،  و  زحمت  بدون  که  است  بادآورده 
سرمنشاء  تنها  نه  رانت  این  و  کند  کسی  نصیب  درآمدی  یا 
از موارد فساد زا در کشور است، بلکه تبعات آن تولید  بسیاری 

است. داده  قرار  هدف  را    ... و  اشتغال  کارآفرینی،   ،
و  خودروسازی  از  و  فراوانند  کشور  در  رانتی  منابع  چند  هر 
واردات گرفته تا دیگر صنایع ریز و درشت از رانت های کالن و 
 – فرهنگ  مقوله  در  ولی  مند هستند  بهره  آورده  باد  ثروت های 
دیگر  مقوالت  از  تر  ناک  غصه  قصه   – آن  ذاتی  اهمیت  سبب  به 

است.
هزار  فقط  که  حالی  در  کشور  در  ناشر  هزار   25 وجود 
دقیقه  از چند  به کمتر  و سرانه مطالعه  داریم  فعال  کتابفروشی 
اگر  که  چرا  دهد.  می  نشان  را  فاجعه  عمق  است،  رسیده 
اقتصاد رانتي نبود، این اعداد باید جابجا می شدند و  25 هزار 
ناشر  هزار   25 وجود   اما  ناشر!  هزار  و  مي داشتیم  کتابفروشي 
دقیقه   20 آن  در  مطالعه  اوقات  میانگین  که  سرزمیني  براي 
در  ثروت  ضابطه  بی  توزیع  هم  آن  و  دارد  معنا  یك  فقط  است 

کاغذ! مقوله 
می  دریافت  دولت  از  ای  ویژه  امتیازات  ناشران  روزگاری   
کردند نظیر  وام هاي فرهنگي بدون بهره یا کم بهره، وام ساخت 
و ساز، نیز سهمیه کاغذ و زینک چاپ و ... که همین امر باعث 
شد صف دریافت مجوز انتشارات از صف نانوایی های آن دوران 
دریافت  بر  عالوه  ناشران  از  بسیاری  که  بماند  شود.  تر  شلوغ 
این امتیازات گاهی اوقات با انتشار صد جلد کتاب و قرار دادن 
واقعیت  از  بیشتر  را  کتابها  تیراژ  آجر  یا  کارتن  چندین  دور  آنها 
می  بهره  بیشتری  دولتی  کاغذ  سهمیه  از  و  کردند  می  عنوان 
نمایشی  چینی  دور  این  به  نیازی  حتی  بعدها  چند  هر  بردند. 
در  که  شناسیم  می  را  کسانی  ما  پیوست  همین  بر  نبود!  هم 
گهی فوت و کارت دعوت عروسی، چیز  طول سال جز مطالعه آ
دیگري مطالعه نکرده اند اما مجوز انتشاراتي دریافت کرده و به 

ناشرند! اصطالح 
شود  نمی  ختم  انتشارات  به  تنها  ای  یارانه  کاغذ  داستان 
المال  بیت  میل  و  حیف  از  دیگری  ژانر  نیز  کاغذی  نشریات  و 
از  تصاویری  انتشار  شاهد  گاهی  از  هر  که  شوند  می  محسوب 
باز  آنها  پلمپ  حتی  اینکه  بدون  که  هستیم  روزنامه  های  بسته 
هستند! احسن  به  تبدیل  حال  در  ها  ضایعاتی  در  باشد  شده 
در  آنها  از  نسخه   30 تنها  که  داریم  هم  هایی   روزنامه  البته 
خانواده  اعضای  کل  که  هایی  خانواده  یا  شود  می  منتشر  روز 
دریافت  مطبوعات  یارانه  و  کاغذ  و  هستند  نشریه  امتیاز  دارای 

کردند! می  یا  کنند  می 
تقریبًا  بیسوادی  نرخ  که  آمریکا  در  که  بدانید  است  جالب 
 300 و  ایالت   50 و  جغرافیا  و  عرض  و  طول  آن  با  است  صفر 
در  اما  دارد؛  وجود  سراسری  روزنامه   4 تنها   ، جمعیت  میلیون 

دارد! وجود  سراسری  روزنامه   171 ایران 
فرودستان  دست  به  واقعی  یارانه  رساندن  اینکه  سخن  پایان 
نیاز به تحوالت جدی و در گام اول قطع کردن دست فرادستان 
تداوم  از  جلوگیري  براي  واقع   در  است.  دولتی  های  یارانه  از 
با  را  رانت  کننده  ایجاد  عوامل  باید  فساد زا،  و  رانتي  اقتصاد 
به  هم  آن  برد.  بین  از  عملی  و  عادالنه  هوشمندانه،  شیوه اي 
جراحی  این  در  جامعه  فرودست  اقشار  و  صنایع  که  صورتی 
و  نشریات  تعریف  باز  نشوند.شاید  حذف  و  نبینند  آسیب 
انتشارات و شناسایی و شناسنامه دار کردن اهالی چاپ و نشر 
توزیع  معیوب  ساختار  اصالح  در  گام  اولین  عنوان  به  رسانه،  و 

باشد.  موثر  کشور  در  کاغذ 

یادداشت
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ارتباطات  فعاالن حوزه  ◄    گردهمایی 
با  همزمان  قم  شهرداری  عمومی  روابط  و 

شد. برگزار  ارتباطات  هفته 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، 
ارتباطات  حوزه  فعاالن  گردهمایی  مراسم 
حضور  با  قم  شهرداری  عمومی  روابط  و 
عباس حلوایی زاده معاون فنی و عمرانی، 
مهدی  شش،  منطقه  مدیر  ترکمن  احمد 
امور  و  ارتباطات  مدیرکل  کالنترزاده 
مدیران  از  جمعی  و  شهرداری  بین الملل 
ادارات و مسئوالن روابط عمومی مناطق و 
سازمان های شهرداری قم در سالن رضوان 

شد. برگزار 
روابط  مسئوالن  از  برخی  جلسه  این  در 
اشاره  با  سازمان ها  و  مناطق  عمومی های 
عمومی  روابط  فعالیت های  چالش های  به 
پیوستگی  لزوم  بر  فرهنگی،  اقدامات  و 
افزایش  اختیارات،  افزایش  فعالیت ها، 
اعتبارات، ارتقای جایگاه روابط عمومی در 

کردند. تأکید  و…  اداری  چارت 
مردم  مدافع  وکیل  عمومی ها  روابط 

هستند دستگاه ها  در 
گردهمایی  این  در  کالنترزاده  مهدی 
عمومی  روابط  جایگاه  اهمیت  به  اشاره  با 
داشت:  اظهار  جامعه  در  امیدآفرینی  در 
بر  عالوه  عمومی  روابط  بخش های  پرسنل 
وکیل  شهرداری،  مدیران  عملکرد  انعکاس 
مدافع مردم و شهروندان بوده و باید از این 

کنند. عمل  جایگاه 
در  شهردار  تأکید  مورد  محور   ۹ وی 
برنامه های سال 1401 مجموعه ارتباطات 
موردتوجه  را  شهرداری  بین الملل  امور  و 
و  تولید  شعار  تحقق  افزود:  و  قرارداد 
شرکت های  از  حمایت  و  اشتغال زایی 
دغدغه  مهم ترین  به عنوان  دانش بنیان 
کاری  محور  نخستین  رهبری،  معظم  مقام 
در  و  بوده    1401 سال  در  شهرداری 
و  اصولی  نیز  تبیین  جهاد  به  باید  آن  کنار 

کرد. توجه  ویژه  به صورت 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
جامع  طرح  تدوین  از  قم  شهرداری 
در  طرح  این  گفت:  و  داد  خبر  فرهنگی 

هفته آینده در شورای معاونین یا شهرداران 
مطرح شده و در صورت تصویب، اختیارات 
مدیران روابط عمومی افزایش پیدا خواهد 

کرد.
وی سپس به تکمیل پروژه های عمرانی 
مردم  با  ارتباط  برای  کرد:  تصریح  و  اشاره 
این  و  داریم  خبری  کامل  پوشش  به  نیاز 
خبر  دادن  به  عمومی ها  روابط  اهتمام 
قابل تقدیر  امیدآفرینی  و  شهر  به  خوش 

است.
شهرداری،  اصولی  حرکت  کالنترزاده 
برای  برنامه ریزی  پارکینگ،  ایجاد  نهضت 
از  بخشی  را  فرسوده  بافت  بازآفرینی 
برنامه های سال 1401 نام برد و خاطرنشان 
کرد: همچنین تسهیلگری آسان دسترسی 
اصولی  از  بخشی  مطهر  حرم  به  زائران 
است که باید در برنامه های 1401 به مردم 
آن  بر  محترم  شهردار  و  شده  اطالع رسانی 

دارد. تأکید 
مولوی  شهید  فیلم  ساخت  از  وی 
و  داد  خبر  مرکز  عمومی  روابط  در 
نمایندگان  حضور  با  کارگروهی  گفت: 
که  تشکیل شده  کشور  کالن شهرهای 
و  عمومی  روابط  حوزه   حقوق  ارتقای  برای 
است. تشکیل شده  آن ها  شدن  کنش ساز 

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
شهرداری قم ادامه داد: در روابط عمومی 
که  تعریف شده  بخش   7 مرکز  شهرداری 
 ،137 مردمی  سامانه  تبلیغات،  ادارات 
بین الملل،  امور  ارتباطات،  اطالع رسانی، 
نوین  رسانه های  و  رسانه ای  تولیدات 
فعالیت ها  شدن  تخصصی  به منظور 

هستند. فعالیت  به  مشغول 
پویش   200 انجام  کرد:  اضافه  وی 
 33 افزایش  بنر،   212 نصب  تبلیغاتی، 
دو  اجرای  تبلیغاتی،  سازه های  درصد 
اسناد،  مرکز  برپایی  پهن پیکر،  تلویزیون 
 112 برگزاری  قم،  تاریخ  موزه   راه اندازی 
خبر،  18هزار  انتشار  خبری،  نشست 
با  مردمی  ارتباطات  درصدی   30 افزایش 
سامانه 137، برگزاری 600 برنامه  رادیویی 
تنها  دقیقه؛  3هزار  مدت  به  تلویزیونی  و 

ارتباطات  کل  اداره   فعالیت های  از  بخشی 
بوده  شهرداری  بین الملل  روابط  امور  و 

. ست ا
سایت  امروز  داشت:  اظهار  کالنترزاده 
زبان  سه  با  قم  شهرداری  بین المللی 

فعالیت کرده و استفاده از درگاه اینترنتی، 
100 درصد رشد نشان می دهد که نشان از 
توانمندی همکاران در حوزه روابط عمومی 

است.
روابط  داشتن  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 
عمومی با ساختار علمی یکی از دغدغه ها 
با همکاری  نیاز است  و  بوده  این حوزه  در 
بودن  وکیل مدافع  حفظ  بر  عالوه  هم، 
برای مردم و انتشار امید در جامعه پوشش 
کاملی از عملکرد شهرداری داشته باشیم.

افزایش  و  مالی  استقالل  لزوم 
عمومی روابط  حوزه  اختیارات 

شش  منطقه  مدیر  ترکمن  احمد 
در  کار  اهمیت  بر  تأکید  با  نیز  شهرداری 

باید  داشت:  اظهار  عمومی  روابط  حوزه 
قدردانی  عمومی  روابط  حوزه  شاغلین  از 
و  مالی  حقوق  احیای  به  نسبت  و  کرده 

کنیم. تالش  حوزه  این  پرسنلی 
سقائیان  دکتر  تأکیدات  یادآوری  با  وی 

مناطق  استقالل  بر  مبنی  قم  شهردار  نژاد 
باید  نیز  عمومی  روابط  حوزه  کرد:  تصریح 
و  شده  مستقل  اختیارات  و  مالی  حوزه  در 
نظر  در  مشخصی  بودجه  ردیف  آن ها  برای 

شود. گرفته 
قم  شهرداری  شش  منطقه  مدیر 
این  در  پیشرفت  و  رشد  کرد:  خاطرنشان 
حوزه نیازمند دیدن ظرفیت های این حوزه 
همه  گرفتن  نظر  در  با  نمی توانیم  و  بوده 
بزرگی  اتفاق های  خواستار  مسائل  این 

. شیم با
مجدد  قدردانی  ابراز  با  پایان  در  وی 
ابراز  روابط عمومی  فعاالن حوزه  به  نسبت 
کرد: برای دیده شدن عملکرد مدیران باید 
علمی تر  و  دقیق تر  عمومی  روابط  نقش 

شود. دیده 
بین  ارتباطی  پل  عمومی  روابط 
مدیران شهرداری و شهروندان هستند
معاون  زاده  حلوایی  عباس  همچنین 
روابط  شغل  نیز  شهرداری  عمرانی  و  فنی 
عمومی را شغلی پراسترس دانست و اظهار 
داشت: کار در حوزه روابط عمومی نیاز به 
بتوان  تا  داشته  زیادی  توانمندی  و  تفکر 

داد. انتقال  به موقع  را  اخبار 
وی یکی از چالش های کار در شهرداری 
وقتی  افزود:  و  دانست  اطالع رسانی  را 
اطالع رسانی به شهروندان به درستی انجام 
می شود، مردم به کمک شهرداری می آیند 

بسیار کمک کننده است. کار  روند  در  و 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 

شهری  مدیران  و  مردم  بین  ارتباط  لزوم 
تعریف  برای  گفت:  و  کرد  یادآوری  را 
پروژه های جدید باید با مردم ارتباط داشته 
و مطالبات آن ها را بشنویم و در پروژه های 

کنیم. لحاظ  را  مطالبات  این  جدید 

سال  در  جدید  پروژه های  افتتاح  از  وی 
هر  اعتبار  کرد:  بیان  و  داد  خبر   1401
و  مشخص شده  جاری  سال  برای  پروژه 
مردم  بازخورد  پروژه ها  هر   اجرای  از  بعد 
برای  و  انگیزه بخش  بسیار  شهروندان  و 

است. امیدبخش  مدیران 
 150 از  بیش  افزایش  زاده  حلوایی 
مطرح  و  شد  یادآور  را  قیمت ها  درصدی 
شبانه روزی  تالش  با  امیدواریم  کرد: 
افزایش  و  افتتاح شده  به موقع  پروژه ها 
پروژه  افتتاح  زمان  در  تأثیری  قیمت ها 

باشد. نداشته 
قم  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
از  قیر  قیمت  گذشته  سال  دو  کرد:  ابراز 
تومان  میلیون   12 به  تومان  یک میلیون 
تمام  در  قیمت ها  افزایش  این  و  رسیده 
افتاده  اتفاق  پروژه ها  اجرای  برای  مصالح 

. ست ا
عملکرد  از  ویژه  تشکر  با  پایان  در  وی 
قم  شهرداری  عمومی های  روابط 
با  می تواند  شهرداری  کرد:  خاطرنشان 
آسیب شناسی  را  پروژه ها  مردم  با  ارتباط 
استفاده  مردمی  ظرفیت  این  از  و  کرده 

. کنیم
محمد  از  مراسم  این  در  همچنین 
پنج  منطقه  عمومی  روابط  مسئول  خلج 
عمومی  روابط  مسئول  فتحی  لیال  و 
روابط  به عنوان  پسماند،  مدیریت  سازمان 
عمومی های برتر مجموعه شهرداری قم در 

► شد.    تقدیر  گذشته  سال 

هزینه کرد ۴۰۰ میلیارد تومانی 
برای تملک اراضی در مسیر 

پروژه های شهری قم

مسیر  در  اراضی  تملک  برای  گفت:  قم  شهرداری  امالک  مدیرکل 
 200 و  هزار  پنج  بالغ بر  رقمی  گذشته  سال  در  عمرانی،  پروژه های 
 77 تحقق  با  بخش  این  که  بود  گرفته شده  نظر  در  ریال  میلیارد 

رسید. ریالی  میلیارد  هزار  چهار  رقم  به  درصدی 
عملکرد  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  سلیمانی  عبدالله  سید 
اداره کل امالک شهرداری در سال 1400 اظهار داشت: درآمدهای 
و  هزار  ده  بودجه  امالک،  فروش  از  گذشته  سال  در  پیش بینی شده 
440 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده بود که با تحقق 102 درصدی، 

رسید. ریالی  میلیارد   660 و  هزار  ده  به  رقم  این 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  هزینه ای  بودجه های  وی 
گذشته  سال  در  عمرانی،  پروژه های  مسیر  در  اراضی  تملک  برای 
بود  گرفته شده  نظر  در  ریال  میلیارد   200 و  هزار  پنج  بالغ بر  رقمی 
ریالی  میلیارد  هزار  چهار  رقم  به  درصدی   77 تحقق  با  بخش  این  که 

. رسید
باالی  اولویت  با  پروژه های  بر  تأکید  با  قم  شهرداری  امالک  مدیرکل 
بلوار جمهوری اسالمی،  ادامه  در سال گذشته تصریح کرد:  تملکات 
فاز 5 عماریاسر و خیابان شهیدان برقعی سه پروژه مهم شهر در سال 

بوده است. تملکات  در حوزه  گذشته 
جمهوری  بلوار  ادامه  تملکات  بودجه  درصد   100 اینکه  بیان  با  وی 
میلیارد   450 شد:  یادآور  شد،  محقق  ریال  میلیارد   405 با  اسالمی 
پروژه  تملکات  برای  ریال  میلیارد   300 و  یاسر  عمار   5 فاز  برای  ریال 

است. شده  هزینه  گذشته  سال  در  برقعی  شهیدان 

هزینه سیصد و پنجاه میلیون 
تومانی برای احداث فضای سبز 

میدان ولیعصر)عج( قم
احداث  از  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
نیم  و   3 اعتبار  با  ولیعصر)عج(  بزرگ  میدان  حاشیه  سبز  فضای 

داد. خبر  ریالی  میلیارد 
به گزارش واحد خبر سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام 
هندسی  اصالحات  و  عمرانی  عملیات  اجرای  به  اشاره  با  جوادیان 
برای  که  عرصه ای  کرد:  اظهار  ولیعصر)عج(  بزرگ  میدان  حاشیه 
و  شود  اصالح  بوده  الزم  پیش بینی شده  محدوده  این  در  سبز  فضای 
به همین خاطر خاک عرصه منتقل و با خاک زراعی مناسب جایگزین 

شد.
وی با تأکید بر طراحی کاشت این عرصه تصریح کرد: همزمان با این 
کار اجرای فضای سبز و کاشت گونه های مناسب اقلیم قم آغاز شد و 

رعایت نکات ترافیکی نیز در دستور کار قرار گرفت.
از  استفاده  قم  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
با  و  گل دار  گونه های  از  استفاده  و  قم  شهر  اقلیم  مناسب  گونه های 
کرد:  خاطرنشان  و  قرارداد  توجه  مورد  را  بستر  این  در  مناسب  منظر 
انجام شده  تحت فشار  آبیاری  روش  با  عرصه  این  سبز  فضای  اجرای 
بهره وری  بتوانیم  را  آب  منابع  از  استفاده  زمینه  در  که  شده  تالش  و 

باشیم. داشته  را  حداکثری 
مترمربع   ۹00 و  هزار  محدوده  این  عرصه  مساحت  اینکه  بیان  با  وی 
است تصریح کرد: بیش از 3 و نیم میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه 

در نظر گرفته شده است.

برگزاری گردهمایی فعاالن حوزه ارتباطات و روابط عمومی شهرداری قم؛خبـر

● روابط عمومی پل ارتباطی بین مدیران شهرداری و شهروندان هستند   ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
1ـ رأی شماره 140060330002017340 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000666 آقای 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  جواد  فرزند  بدرآبادی  کریمی  ابوالفضل 
بمساحت 68/50 مترمربع پالک شماره فرعی از 2268 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

 )13515 از علی اصغر احمدی معین.)م الف  الواسطه  و خریداری مع 
2ـ رأی شماره 140060330002015803 مربوط به پرونده کالسه 13۹۹114430002002165 آقای 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمد  حاجی  فرزند  رضائی  ابوالحسن 
بمساحت 31 مترمربع پالک شماره224 فرعی از 1۹47 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

  )13516 الف  13۹.) م  470 دفتر  از محرمعلی مطیع صفحه  الواسطه  و خریداری مع 
 1400114430002001763 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000205 شماره  رأی   -3  
خانم کبرا برزگران  فرزند ترابعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 115 مترمربع پالک شماره فرعی از 2281 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

  )13517 306.) م الف  211 دفتر  پرتو بیگدلی آذری صفحه  از  الواسطه  عادی و خریداری مع 
 1400114430002001762 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000204 شماره  رأی   -4
آقای احمد فرجی فرزند کریم در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2281 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   115 بمساحت  شده 

  )13518 الف  م   (.306 دفتر   211 صفحه  آذری  بیگدلی  پرتو  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
5ـ رأی شماره 140160330002000471 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001612 آقای 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  اله  ولی  فرزند  رستمخانی  اسمعیل  محمد 
و  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   2180 از  فرعی  مترمربع پالک شماره   50 بمساحت 

)1351۹ الف  18.)م  550 دفتر  آقائی صفحه  از فخرالسادات  الواسطه  خریداری مع 
6ـ رأی شماره 140060330002014644 مربوط به پرونده کالسه 13۹1114430002005141 خانم 
مریم شاملوجانی  فرزند عبدالعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   1۹47/222 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   64/3۹ مساحت  به  شده  بنا 

بمقدار   216 دفتر   136 صفحه  بختیاری  محمدحسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 
الف  300.)م  دفتر   301 فاضل صفحه  زمان  از  عادی  مترمربع خریداری   3/07 مقدار  و  مترمربع   61/32

)13520
 13۹111443000200513۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330002014643 شماره  رأی   -7  
در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  عبدالعلی  فرزند  شاملوجانی  فاطمه  خانم 
بخش  در  واقع  اصلی   1۹47/222 از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   64/3۹ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن 
 216 دفتر   136 صفحه  بختیاری  محمدحسین  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو 
.300 301 دفتر  زمان فاضل صفحه  از  3/07 مترمربع خریداری عادی  و مقدار  61/32 مترمربع  بمقدار 

 )13521 الف  ) م 
8- رأی شماره 14016033000200116۹ مربوط به پرونده کالسه 13۹8114430002001708 آقای 
رسول ضیائی فرزند محمدرضا در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 150 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 2283 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از سهم االرث حسن بیگدلی آذری وراث محمد.)م الف 13522( 
 13۹81144300020016۹۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002001168 شماره  رأی   -۹
آقای رضا خسروی  فرزند ولی اله در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 150 مترمربع پالک شماره فرعی از 2283 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

 )13523 الف  آذری وراث محمد.)م  بیگدلی  از سهم االرث حسن  الواسطه  عادی و خریداری مع 
 1400114430002001062 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000804 شماره  رأی   -10
خانم لیال مهدی نژاد  فرزند قادر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
110 مترمربع پالک شماره فرعی از 1۹64 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

 )13524 الف  534.) م  3۹3 دفتر  براتعلی گل محمدی صفحه  از  الواسطه  مع 
 1400114430002001724 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000835 شماره  رأی   -11
آقای زین العابدین جعفری کمشچه  فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت 225 مترمربع پالک شماره فرعی از 2305/1/۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
مورخ   63611 شماره  قطعی  سند  طی  مهر  پور  حیدری  آقا  حاج  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه 

 )13525 1۹ قم.) م الف  1370/03/28 دفترخانه 

 140011443000200130۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000845 شماره  رأی   -12
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  قاسم  فرزند  محمدصالحی  محمود  آقای 
بمساحت 1036/55 مترمربع پالک شماره فرعی از 2677/5/24 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
 )13526 الف  125.)م  دفتر   4۹3 مبرهن صفحه  نور سیده خلیلی  از  الواسطه  مع  و خریداری  نامه عادی 
 1400114430002000343 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000813 شماره  رأی   -13
آقای ایرج شیری فرزند اباسلط در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  1۹50/103 اصلی  از  144 مترمربع پالک شماره فرعی  شده بمساحت 

 )13512 الف  15۹ دفتر213.)م  ابوالفضل احسانی صفحه  از  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع 
14- رأی شماره 140160330002000814 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000354 خانم 
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  از  قسمتی  در  آدشیرین  فرزند  منفرد  شیری  ناز  سمن 
ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی   1۹50/103 از  فرعی  مترمربع پالک شماره   144 بمساحت  بنا شده  احداث 
قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابوالفضل احسانی صفحه 15۹ دفتر213.)م الف 13513(
 1400114430002001084 کالسه  پرونده  به  مربوط   1401603300020004۹2 شماره  رأی   -15
آقای سید محمود عقیلی فرزند سید مسلم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   2302 از  فرعی   2 شماره  پالک  مترمربع    75/47 بمساحت 

 )13514 الف  م  11 دفتر335.)  زرنگ صفحه  از حسین  الواسطه  مع  و خریداری  عادی 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. )گویه و اقتصاد پویا(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/02/18
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/02

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

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   10473 از  فرعی  پالک10/776  به   ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
قم اراضی خیابان شهید روحانی کوچه 41 پالک 14  که به نام حمید یوسفعلی   فرزند علی اصغر می باشد،  در جریان 
از طرفی  نیامده  بعمل  فاقد سند رسمی    امالک  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده   3 تبصره  بعلت   که  ثبت است 
 1401/02/2۹ مورخ   1/1۹57 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  نمیتوان عمل  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق 
تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ 1401/03/2۹  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و  و  به مالکین مجاور  به اطالع اهالی و خصوصا  می گردد بدینوسیله 
بود  ماه خواهد  بمدت یک  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  قانونی  برسانند. مهلت  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  ساعت 
 73/2/25 مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض 

ارائه نماید. )م الف 15233(  نیز به این اداره  قضائی را 
تاریخ انتشار: 1401/03/02 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   10312 از  فرعی   18 پالک  به   ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اراضی خیابان نوبهار- کوچه 3۹- فرعی اول سمت چپ پالک 4 که به نام سید حجت الله برگی  فرزند سیدحسن  می 
فاقد سند رسمی   بعمل  و امالک  اراضی  تعیین تکلیف  قانون  بعلت  تبصره 3 ماده 13  باشد،  در جریان ثبت است که 
مورخ   1/216 نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   15 ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده 
1401/02/24 تحدیدحدود پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/03/24  ساعت 8/30 الی 12 صبح در محل 
یا نماینده قانونی آن ها اعالم می  وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و 
دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 
73/2/25 متعرض ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع 

ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید. )م الف 15231( 
تاریخ انتشار: 1401/03/02 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم
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سوال بی پاسخ نسل جوان 
چرا مسئوالن ما شبیه خاطراتی 

نیستند که از دهه 6۰ تعریف 
می کنند؟

عصر ایران نوشت :لطفا مسؤوالن ایران به ما که دهه 60 را ندیده ایم 
عوض  انقالب  ابتدایی  سال های  به  نسبت  خودشان  آیا  بگویند 

بوده اند؟ افسانه  زمان  آن  مسؤوالن  اینکه  یا  شده اند 
مردم  »این  که  کرده  گالیه  ایران  ملت  از  مجلسی  در  سخنران  یک 
فرزندان شان  از  ایثار می کردند و حتی  را  تمام داشته های شان  زمانی 

نمی گذرند.« هم  روغن  و  نان  از  حاال  اما  می گذشتند،  هم 
این سوال ما مردم هم هست. چرا مسئوالن ما شبیه خاطراتی  اتفاقا 
شهید  از  را  خاطره  این  نیستند.  می کنند،  تعریف   60 دهه  از  که 
نوبت  باالخره  لبخند زد که  و  را در حیاط دید  رجایی بخوانید:» کولر 
بله، در  نوبت؟ گفت:  ما هم شد. همراه شهید رجایی تعجب کرد که 
به  متعلق  کولر  این  که  گفتند  بودم.  کرده  نام  ثبت  کولر  برای  تعاونی 
اخم  است.رجایی  آمده  به خانه  وزیر  دفتر نخست  از  و  نیست  تعاونی 
او رسید، خانه و  را برگردانند و هر وقت نوبت  کرد و گفت سریع کولر 

شد.« خواهند  دار  کولر  خانه  اهل 
یا دوستی تعریف می کرد در جهاد سازندگی مشغول به کار بوده است 
و وقتی حقوق ها را تقسیم می کردند، بسیاری، بخشی از حقوق خود 
زندگی  برای  حقوق  آن  از  قسمتی  بودند  معتقد  و  می گرداندند  بر  را 
آنها کفایت می کند و احتیاجی به بقیه آن ندارند و بهتر است آن پول 

برگردد. بیت المال  به 
اکتفا  خود  دریافتی  حقوق  به  برخی  چرا  است؟  چگونه  رفتارها  االن 
چرا  می روند؟  مردم  پول  خوردن  و  اختالس  سمت  به  و  نمی کند 
در حال محاکمه  دادگاه ها  در  االن  دارند  اسالم  در کالم درد  کسانی 

هستند؟ مردم  پول  خوردن  جرم  به 
لطفا مسؤوالن ایران به ما که دهه 60 را ندیده ایم بگویند آیا خودشان 
مسؤوالن  اینکه  یا  شده اند  عوض  انقالب  ابتدایی  سال های  به  نسبت 

آن زمان افسانه بوده اند؟
رئیس  خانواده  سفر  ماجرای  رفتن  لو  از  بعد  االن  که  است  چگونه 
کردن  سوال  خاطر  به  را  مردم  او،  مواخذه  جای  به  ترکیه،  به  مجلس 
مورد  بی  دادن  گیر  است:»  گفته  ارومیه  جمعه  امام  می کنیم.  متهم 
افراد  شخصی  زندگی  و  خصوصی  حریم  به  پرداختن  و  مسئوالن  به 

بدانند.« را  چیزی  هر  مردم  نیست  نیازی  نیست.  گری  مطالبه 
تغییر  دچار  هم  مردم  آنها  واسطه  به  و  شده   عوض  کشور  مسئوالن 
دین  علی  »الناس  معروف  حدیث  زیاد  بسیار  احتمال  به  شده اند. 
به  :»مردم  است  این  سخن  معنای  شنیده اید.  یا  خوانده  را  ملوکهم« 

کنند.« می  زندگی  خویش  حاکمان  طریقه  و  روش 
فکر  می گیرند.  قرار  خود  حاکمان  تاثیر  تحت  مردم  راحتی  همین  به 
به حقوق هم احترام  انقالب مردم  ابتدایی  می کنید چرا در سال های 
فدا  دیگری  برای  را  خود  جان  حتی  بودند  حاضر  و  می گذاشتند 
می دیدند.  صداقت  و  پاکدامنی  خود  مسؤوالن  از  آنها  چون  کنند؟ 
اعتقاد  چون  می بخشیدند  را  خود  حقوق  از  بخشی  که  مسؤوالنی 

نیست. آنها  حق  داشتند 
نماز  خطبه های  در  ویژه  به  ادبیات  تندترین  با  هم  روحانیون  برخی 
متاسفانه  و  می کنند  برخورد  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  با  جمعه 
جامعه  می شود  باعث  رفتار  نیست.این  "َلِین"  و  نرم  زبان  از  خبری 
دهنده  تشکیل  افراد  یکان  یکان  می شود  باعث  شود.  تندخو  هم 
زیر  دیگران  توسط  حق شان  کنند  فکر  و  بدانند  محق  را  خود  جامعه، 

است. شده  گذاشته  پا 
فساد  و  اختالس  به  دست  می گیرند،  مسؤولیت  که  کسانی  وقتی 
مدیر  داشت؟»آنکه  مردم  از  می شود  انتظاری  چه  دیگر  واقعا  می زنند 
برای  این جمله بسیار آشنایی  بود خورد، چرا من نخورم؟«  و مسؤول 
و  زیرپا گذاشتن قانون  برای  ماست. جمله ای که توجیهی شده است 

مردم. حق  خوردن  یا 
دارند  سامانی  به  زندگی  مسئوالن  از  بخشی  می بینند  مردم  وقتی 
دعوت  را  مردم  بعد  و  می چرخد  نور  سرعت  به  زندگی شان  چرخ  و 
اعتماد  سیاسیون  به  دیگر  می کنند،  زیستی  ساده  و  مقاومت  به 

. نمی کنند
نقش  که  مسؤوالنی  که  شرطی  به  شد  خواهد  درست  جامعه  بله، 
کنند  اصالح  جامعه  نفع  به  را  خود  رفتار  دارند،  عهده  بر  را  حاکمان 

شد. خواهد  خوب  ما  جامعه  حال  قطعا 

خبـر

◄   مجلس کنونی که خود را "انقالبی" 
در  انقالبی  اقدام  یک  با  داند  می  هم 
رانت  سایه  خودرو،  واردات  و  تعرفه  زمینه 
این  تا  کند  کم  ملت  سر  از  را  خودروسازان 
و  معمولی  خودروی  یک  حسرت  در  مردم 

نمانند. دنیا  روز 
مجلس،  نمایندگان   ،1388 اسفند 
آن،  اساس  بر  که  را تصویب کردند  طرحی 
کاهش  درصد   20 خودرو،  واردات  تعرفه 

رسید. می  درصد   70 به  و  یافت  می 
مجلسی ها البته در طرحی بلندمدت تر 
در نظر داشتند با کاهش تدریجی و سال به 
سال تعرفه واردات، آن را در عدد 20 درصد 
سی   2000 زیر  سواری  خودروهای  برای 

سی تثبیت کنند.
با پیگیری های مصطفی  و  یک ماه بعد 
های  توانمندی  نمایشگاهی  میرسلیم، 
شد.  برگزار  ملی  موتور  و  خودرو  صنعت 
طراحی  عالی  "ناظر  زمان  آن  در  میرسلیم 
در  که  ای  پروژه  بود،  ملی"  موتور  تولید  و 
توانست  می  بودن  آمیز  موفقیت  صورت 
وارد  به جرگه خودروسازان جهانی  را  ایران 
مجلس،  نمایندگان   ،1388 اسفند  کند.- 
آن،  اساس  بر  که  را تصویب کردند  طرحی 
کاهش  درصد   20 خودرو،  واردات  تعرفه 

رسید. می  درصد   70 به  و  یافت  می 
مجلسی ها البته در طرحی بلندمدت تر 
در نظر داشتند با کاهش تدریجی و سال به 
سال تعرفه واردات، آن را در عدد 20 درصد 
سی   2000 زیر  سواری  خودروهای  برای 

سی تثبیت کنند.
با پیگیری های مصطفی  و  یک ماه بعد 
های  توانمندی  نمایشگاهی  میرسلیم، 
شد.  برگزار  ملی  موتور  و  خودرو  صنعت 
طراحی  عالی  "ناظر  زمان  آن  در  میرسلیم 
در  که  ای  پروژه  بود،  ملی"  موتور  تولید  و 
توانست  می  بودن  آمیز  موفقیت  صورت 
وارد  به جرگه خودروسازان جهانی  را  ایران 

. کند
رهبر   ،138۹ سال  فروردین  نهم  در 
انقالب از این نمایشگاه بازدید کردند. این 
بازدید بسیار مفصل بود و حدود سه ساعت 
طول کشید. علی اکبر محرابیان وزیر وقت 
نیروست  وزیر  اکنون  که   - معادن  و  صنایع 
اصلی  کارخانه  دو  مدیران  و  میرسلیم   -
خودروسازی ایران، در این بازدید ایشان را 
همراهی می کردند و به همراه کارشناسان 
در  را  الزم  توضیحات  مختلف،  های  بخش 

دادند. می  قرار  اختیارشان 
در  انقالب  رهبر  بازدید،  این  از  بعد 
از  سابقه  بی  حمایتی  صریح،  سخنانی 
کردند،  اعالم  را  خودروسازی  صنعت 
شد،  می  دانسته  قدر  اگر  که  حمایتی 
وضعیت  به  ایران  خودروسازی  وضعیت 

نبود. دچار  کنونی 
تصریح  بازدید  آن  در  انقالب  رهبر 
خودرو  صنعت  خصوص  در  ما   « کردند: 
یک عقب افتادگی طوالنی ای را آزمودیم و 
است  این  شماها  بزرگ  هنر  کردیم.  تحمل 
طوالنی  عقب ماندگی  این  توانسته اید  که 
این  یعنی  کنید؛  قطع  خودتان  همت  با  را 
که  را  خواب آلودگی  و  خواب  و  ُچرت  حال 
به  خودرو  صنعت  ورود  از  بعد  از  تقریبًا 
به  کشیده،  طول  سال  سی  حدود  کشور 

بزنید. هم 

صنعت  که   40 دهه ی  سالهای  از  ما 
حدود  در   - شده  کشور  وارد  خودروسازی 
زدیم.  درجا  همین طور   - تقریبًا  سال  سی 
صرف  تقلید  و  محض  تقلید  مرحله ی  در 

ماندیم. باقی 
دهه ی  در  را  کشور  مسئولین  توان  نمی 
دهه ی   ،60 دهه ی  زیرا  کرد؛  مؤاخذه   60
است؛  مقدس  دفاع  دهه ی  است،  انقالب 
سالن  سالن،  این  محترم،  مسئول  قول  به 

خانه های  همه ی  است؛  رزمندگان  تسلیح 
عقبه ی  نحوی  یک  به  واقع  در  ایران  ملت 
نمیشود  را   60 دهه ی  بوده.  جنگ  میدان 
مؤاخذه کرد؛ اما قبل از دهه ی 60 را، قبل 
از دوران انقالب را، چرا؛ باید محاسبه کرد، 

کرد. مؤاخذه  باید 
دوران حرکت تقلیدی برای خودروسازی 
خودروساز  خواستند  که  کشورهایی  در 
در  باید  چرا  است.  سال  پنج  چهار  بشوند، 
آن  گناه  این  بکشد؟  طول  قدر  این  اینجا 
نمی  فکر  کشور  منافع  به  که  است  کسانی 
کردند؛ برای عزت کشور دل نمیسوزاندند؛ 
شدن  ریخته  دور  و  شدن  ضایع  برای 
قائل  اهمیتی  کشور  مادی  سرمایه های 

نبودند.
اما در نظام جمهوری اسالمی از دهه ی 
پیشرفت هم  70 شما شروع کردید؛ خب، 
خوب بوده. امروز این موتور ملی که از ایده 
ایرانی  هنر  را  اجزائش  آخرین  تا  و طراحی 
تالش  و  ایرانی  فکر  و  ایرانی  سرانگشت  و 
کشور  برای  عزت  نماد  یک  ساخته،  ایرانی 
است.  پرمعنائی  چیز  خیلی  این  است؛ 
توانسته ایم  ما  که  نیست  این  فقط  مسئله 
یک موتور خودرو تولید بکنیم؛ مسئله فراتر 

اینهاست. از 
امروز دنیا میدان مسابقه ی وسائل انواع 
یک  عنوان  به  خودرو  موتور  و  موتورهاست 
و  چشم  جلو  و  زندگی  متعارف  وسیله ی 
مورد استفاده ی همه، یکی از برجسته ترین 
پر کشمکش،  این دنیای  اقالم است. توی 
هنرمنِد  سرانگشِت  هنر  توانستید  شما 

خیلی  این  بدهید؛  نشان  اینجا  را  ایرانی 
است. باارزش 

یاد  به  وقتی  میشود  خون  انسان  دل 
متمادی  سالهای  طول  در  ما  که  آورد  می 
که  آنهائی  چه   - کشورمان  خودروهای  در 
به ظاهر  که  آنهائی  چه  میآمده،  خارج  از 
کار  موتورهائی   - میشده  تولید  داخل  در 
دیگران  بوده؛  بیگانه  یکسره  که  کرده  می 
ساخته بودند؛ کارگر دیگری این را ساخته. 

کار  به  را  خودمان  کارگر  اینکه  جای  به  ما 
کنیم،  استفاده  او  هنر  از  کنیم،  مشغول 
ببریم،  پیش  را  کشور  و  برسانیم  سود  او  به 
امروز  کردیم.  کمک  دیگران  به  واقع  در 
کردید،  فراهم  شما  را  زمینه  این  ه  بحمداللَّ
خیلی  این  آوردید؛  وجود  به  را  امکان  این 
تقدیر  خوب  کاِر  این  از  من  است.  باارزش 

کنم.« می 
انقالب درباره  بازدید رهبر معظم  آن  در 
این  مسئله  یک  داشتند:  بیان  هم  واردات 
است که ما اگر اهمیت می دهیم به صنعت 
فعاًل  که  خودرو  زمینه ی  در  حاال   - داخلی 
 - دیگر  زمینه های  یا  و  ماست  کالم  محل 
خودمان  بازرگانی  تعدیل  سیاست  بایستی 
یعنی  کنیم.  تنظیم  حتمًا  زمینه  این  در  را 

زد. رویه قطعًا ضرر خواهد  بی  واردات 
و  کشور  سیاستگذار  دستگاه های 
کسانی که سیاستهای اجرائی را تنظیم می 
کنند، به این نکته باید توجه کنند. فراوانی 
و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن 
و بهتر، رشد صنعت داخلی است؛  تر  مهم 

است. داخلی  صنعت  گرفتن  قوام 
دالئل  به  ما  که  نیست  درست  این 
است،  واهی  دالئل  هم  غالبًا  که  گوناگونی 
من  کنیم.  باز  واردات  روی  به  را  دروازه 
گوناگون  مسئولین   - مسئولین  به  بارها 
اگر  گفتم:   - دولتی  مختلف  بخشهای  در 
افزایش  برای  شما  منطق  شما،  فلسفه ی 
ساخته های  وارداِت  تسهیل  و  واردات 
کیفیت  میگوئید  که  است  این  صنعتی 
مصنوعات داخلی باید باال برود، خب فشار 

بگذارید. بخش  این  روی  را 
میشود  که  دارد  وجود  هایی  سیاست 
تولیدکننده ی  کرد  مجبور  کرد،  وادار 
بدهد.  ارتقاء  را  کیفیت  اینکه  به  را  داخلی 
کیفیت  بردن  باال  برای  گزینه  بدترین 
برای  را  راه  ما  که  است  این  داخلی 
بدترین  این،  باز کنیم؛  مصنوعات خارجی 
دارد  بهتری وجود  گزینه است. گزینه های 

ببریم.« باال  را  کیفیت  ما  اینکه  برای 

ایشان از لزوم توجه به نوآوری، تحقیق، 
صادرات  البته  و  کیفی  خودروهای  تولید 
بازدید  و  گفتند  سخن  هم  ایرانی  خودروی 
به پایان رسید. بعد از آن بازدید، نمایندگان 
صنعت  از  حمایت  پروژه  هم  مجلس 
بحث  و  کردند  تکمیل  را  خودروسازی 

کردند. متنفی  را  واردات  تعرفه  کاهش 
برای  کشور  اول  شخص  که  شرایطی 
به  بود،  کرده  مهیا  خودروسازی  صنعت 
کشور  ارکان  همه  و  بود  آل  ایده  حدی 
بود  درآورده  صنعت  این  خدمت  در  را 
این  در  مناسبی  تدبیر  و  مدیریت  اگر  که 
شاهد  توانستیم  می  داشت،  وجود  بخش 
خودروسازی  عرصه  در  بزرگ  جهش  یک 
جای  به  خودروسازان  حال،  این  با  شویم. 
آن که قدر این حمایت بی سابقه و بزرگ را 
بدانند، مصداق کسی شدند که از ال اله اال 

شنید. را  اله  ال  فقط  الله، 
خودروسازان، صرفًا بخش های حمایتی 
بخش  آن  و  شنیدند  را  رهبری  سخان 
افزایش  بر  مبنی  ایشان  های  توصیه  از 
به  کار  و  گرفتند  نشنیده  را  خودرو  کیفیت 
سخنان  در  انقالب  رهبر  که  رسید  جایی 
امروز خود، وقتی درباره حمایت از صنعت 
داخلی و کنترل واردات صحبت کردند، به 
خودروسازان  که  داشتند  بیان  صریح  طور 
نکننید  استفاده"  "سوء  هایشان  حرف  از 

ندارد. تعریفی  شان  وضع  زیرا 
استفاده،  سوء  واژه  از  استفاده 
که  سوئی  استفاده  به  دارد  اشاره  دقیقًا 
دریغ  بی  های  حمایت  از  خودروسازان 
که  آن  جای  به  و  کردند   138۹ در  رهبری 
کنند،  کیفیت  ارتقاء  صرف  را  خود  همت 
برای  ای  عرصه  به  را  خودروسازی  بازار 
انحصار تبدیل کردند: روز به روز از کیفیت 
ها  قیمت  بر  لحظه  به  لحظه  و  کاستند 
به  واردات شد،  از  گاه سخن  و هر  افزودند 
بهانه حمایت از تولید ملی مانع اش شدند.

تاکید  انقالب  رهبر   138۹ فروردین  در 
برای  تقلیدی  حرکت  "دوران  که  داشتند 
خواستند  که  کشورهایی  در  خودروسازی 
است"  سال  پنج  چهار  بشوند،  خودروساز 
از  قبل  سال  دهها  از  گذشته  اینک  ولی 
آن، 10 سال دیگر از سخنان قبلی رهبری 
گذشته و خودروسازان ما نه تنها درجا نزده 

اند. کرده  هم  افت  کیفیت،  در  که  اند 
ضرب  متوجه  خودروسازان  واقع،  در 
رهبری  ضمنی  و  ساله  پنج   - چهار  االجل 

. ند نشد
"دل  داشتند:  تصریح  رهبری  روز  آن 
می  یاد  به  وقتی  شود  می  خون  انسان 
در  متمادی  سالهای  طول  در  ما  که  آورد 

که  آنهائی  چه   - کشورمان  خودروهای 
به ظاهر  که  آنهائی  چه  میآمده،  خارج  از 
کار  موتورهائی   - میشده  تولید  داخل  در 
دیگران  بوده؛  بیگانه  یکسره  که  کرده  می 
را  این  دیگری  کارگر  بودند؛  ساخته 

" . خته سا
و اکنون دل ها بیشتر خون می شود چرا 
چینی  قبضه  در  ایران،  خودروی  بازار  که 
هاست و نه تنها دل ها خون است که خون 

تصادفات  در  ایران  مردم  از  زیادی  های 
است.  ریخته  زمین  بر  ناایمن  خودروهای 
خون هایی که اگر کیفیت رعایت می شد، 
هرگز جاده و خیابان ها را سرخ نمی کرد.

شد  باعث  اسفناک  روند  این  مجموع 
انقالب  رهبر  نیز   1400 بهمن  دهم  در  که 
خودروسازی  صنعت  از  صریحی  انتقاد 

باشند: داشته 
از  تبلیغاتی  و  عملی  حمایت های   «
کیفیت  ارتقای  به  منجر  باید  داخلی  تولید 
محصوالت و همچنین ارتقای فناوری شود 
در  به ویژه  صنایع  برخی  در  متأسفانه  اما 
توجه  کیفیت  موضوع  به  خودرو  صنعت 
اعتراض  آنها  به  بحق  نیز  مردم  و  نمی شود 

دارند.
اگر  کردند:  خاطرنشان  انقالب  رهبر 
داخل،  تولید  از  حمایتی  فضای  وجود  با 
افزایش  قیمت ها  کیفیت،  ارتقای  جای  به 
همه  نتیجه  زیرا  است  بدی  مسئله  یابد، 
جلوگیری  و  بانکی  دولتی،  حمایت های 
باال  به  منجر  عماًل  خارجی،  رقابت های  از 

است.« شده  قیمت  رفتن 
نیز  تندتر  و  تر  صریح  انتقاد  آن  اینک 
انقالب  رهبر  که  حد  بدان  است،  شده 
از  خودروسازان  که  دهند  می  هشدار 
سخنان ایشان در حمایت از صنایع داخلی 

نکنند. استفاده"  "سوء 
است  رسیده  آن  وقت  رسد  می  نظر  به 
عرصه  اینک  که  ناسپاس،  صنعت  این  که 
مونتاژ خودروهای چینی و تولید محصوالت 
بی کیفیت و گران داخلی شده، با واقعیت 
با  و  به طور ملموس مواجه شود  بازار  های 
خودروهای  واردات  هوشمندانه  آزادسازی 
و  ببیند  رقابت  معرض  در  را  خود  متعارف، 
ناچار به تکاپو برای ارتقاء کیفیت و کاهش 

شود. قیمت 
ملتی  است،  ایران  ملت  خواسته  این 
ترین  پایین  تا  مملکت  اول  شخص  از  که 
مادی  و  معنوی  های  هزینه  اقشارش، 
فراوانی برای این صنعت داده اند و جوابی 

اند. نگرفته  سودجویی  و  خودسری  جز 
مجلس  که  گونه  همان  رود  می  انتظار 
به  لبیک  در   ،138۹ سال  در  وقت 
افزود،  را  واردات  تعرفه  رهبری،  سخنان 
هم  "انقالبی"  را  خود  که  کنونی  مجلس 
جزو  که  هم  سلیم  میر  اتفاقا  )و  داند  می 
در  بود،  خودرو  صنعت  نمایشگاه  بانیان 
در  انقالبی  اقدام  یک  با  آنهاست(،  میان 
رانت  سایه  خودرو،  واردات  و  تعرفه  زمینه 
این  تا  کند  کم  ملت  سر  از  را  خودروسازان 
و  معمولی  خودروی  یک  حسرت  در  مردم 

► نمانند.    دنیا  روز 

»سوء استفاده« خودروسازان از حمایت های رهبری؛ 

●  واردات خودرو آزاد می شود؟    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دومآگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در   28۹  : بایگانی  شماره   140002۹2200008463۹8  : پرونده  شماره   
اقای  به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با  شده  توقیف  ملک  فوق  کالسه  پرونده 
دادگستری  کارشناس  توسط  که  اصغر  علی  فرزند  قمی  عبدالهی  اله  روح   ،
ارزیابی شده است در روز دوشنبه مورخ 1401/3/1۹ ساعت 10 الی 10/30 
در دادگاه عمومی بخش کهک به ادرس استان قم بخش کهک دادگاه عمومی 
بخش کهک دفتر اجرای احکام ازطریق مزایده حضوری به فروش می رسد. 1- 
است.  واقع شده  شهر  پارک  پشت   ، کهک  شهر  در  مذکور  ملک  ملک:  موقعیت 
 120/181 ثبتی  پالک  از  ششدانگ  چهارم  سه  میزان  ثبتی:  مشخصات   -2
از  ثمنیه  استثنا  به  عبداللهی  اله  روح  اقای  مالکیت  به  کهک  ثبت  حوزه  اصلی 
120/207 اصلی  ثبتی  از پالک  اعیان همچنین سه چهارم ششدانگ  و  عرصه 
حوزه ثبتی کهک به استثنا ثمنیه از عرصه و اعیان اقای روح اله عبداللهی جمعا 

به  توجه  با  ملک:  کل  ارزش   -3 باشد.  می  مترمربع   3000 حدود  مساحت  به 
مترمربع  هر  ارزش  عوامل  سایر  و  محل  موقعیت  و  مساحت   ، الذکر  فوق  نکات 
و ارزش 3000  ریال  برابر 6/000/000ریال شش میلیون  بازدید  از ملک مورد 
اعالم  و  براورد  ریال  میلیارد  18/000/000/000ریال هجده  برابر  ان  مترمربع 
می گردد. لذا افرادی که قصد بازدید از ملک توقیف شده را دارند می توانند پنج 
روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید و در صورت 
و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل 
درصد  ده  ضمنا  میگردد.  واگذار  دهد  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  شخصی  به 
این  نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد.  از مبلغ پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی 

روزنامه های محلی درج می گردد. از  یکی  نوبت در  اگهی یک 
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان کهک استان قم – محمد قندی

 273 پرونده  بایگانی  شماره  به   ۹80۹۹82512700715 کالسه  پرونده  در 
عبداللهی  اله  روح   ، اقای  به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با  توقیف شده  ملک 
در  است  شده  ارزیابی  دادگستری  کارشناس  توسط  که  اصغر  علی  فرزند  قمی 
بخش  عمومی  دادگاه  در   10 الی    ۹ 1401/3/1۹ ساعت  مورخ  پنجشنبه  روز 
کهک به ادرس استان قم بخش کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای 
ملک  ملک:  موقعیت   -1 رسد.  می  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  احکام 
مذکور در شهر کهک ، پشت پارک شهر واقع شده است. 2- مشخصات ثبتی : 
ثبتی کهک  اصلی حوزه   120/181 ثبتی  از پالک  میزان سه چهارم ششدانگ 
به مالکیت اقای روح اله عبداللهی به استثنا ثمنیه از عرصه و اعیان و همچنین 
به  کهک  ثبتی  حوزه  اصلی   120/207 ثبتی  پالک  از  ششدانگ  چهارم  سه 
استثنا ثمنیه از عرصه و اعیان اقای روح اله عبداللهی جمعا به مساحت حدود 

 ، الذکر  فوق  نکات  به  توجه  با  ملک:  کل  ارزش   -3 باشد.  می  مترمربع   3000
مساحت و موقعیت محل و سایر عوامل ، ارزش هر مترمربع از ملک مورد بازدید 
برابر  ان  مترمربع   3000 ارزش  و  ریال  میلیون  شش  6/000/000ریال  برابر 
لذا  گردد.  می  اعالم  و  براورد  ریال  میلیارد  هجده  18/000/000/000ریال 
مانده  روز  پنج  توانند  می  دارند  را  شده  توقیف  ملک  از  بازدید  قصد  که  افرادی 
بازدید و در صورت تمایل در  از ملک مورد نظر  این اجرا  با هماهنگی  به مزایده 
جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به شخصی 
مبلغ  از  درصد  ده  ضمنا  گردد.  می  واگذار  دهد  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 
پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد. این اگهی یک 

روزنامه های محلی درج می گردد. از  یکی  در  نوبت 
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان کهک استان قم – محمد قندی
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◄    به گزارش فاکس نیوز، »مارک میلی« 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعالم کرد 
خطر درگیری بین المللی با مشارکت قدرت 

های بزرگ در حال افزایش است.
میلی در سخنرانی خود در مراسم دانش 
پوینت«  »وست  نظامی  آکادمی  آموختگان 
این مسئله  به  )West Point(، ضمن اشاره 
از آنها خواست تا خود برای چنین تحوالتی 

آماده کنند.
در  آمریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس 
این باره گفت: دنیایی که شما در آن فارغ 
التحصیل می شوید، پتانسیل بروز درگیری 
های بین المللی بزرگ را با قدرت های بزرگ 
افزایش  این مسئله در حال  دارد و احتمال 

کاهش. نه  است، 
وی همچنین در این سخنان از روسیه و 
چین به عنوان قدرت های جهانی مد نظر 

المللی  بین  های  درگیری  وی  زعم  به  در 
یاد کرد و گفت: اکنون با دو قدرت جهانی 
از  روسیه و چین روبرو هستیم که هر کدام 
در  و  برخوردارند  توجهی  قابل  نظامی  توان 
جدی  نظم،  اساس  بر  فعلی  قوانین  تغییر 

. هستند
ادعای میلی مبنی بر قوانین بین المللی 
مبتنی بر نظم آمریکایی در حالی است که 
مقامات بسیاری از کشورهای دنیا از جمله 
که  مسئله  براین  بارها  شده  یاد  کشور  دو 
تاکید  ندارد،  وجود  دیگر جهان تک قطبی 

اند. کرده 
میلی پیشتر نیز گفته بود که آمریکا باید 
فناوری  در  و  داده  تغییر  را  خود  فکر  طرز 

باشد. فعال  تسلیحات  با  مرتبط 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این 
مانند  آینده  سال   25 بود:  داده  ادامه  باره 

همچنین،  بود.  نخواهد  قبل  های  سال 
چالش های پیش روی ما نیز مانند گذشته 
نخواهند بود. ما باید برای جنگ های آینده 
ارتش خود  با قدرت  را  و صلح  باشیم  آماده 

کنیم! حفظ 
ایاالت  کرد:  اضافه  ارتباط  این  در  وی 
متحده با چالش های بزرگی در اروپا، آسیا 
و خاورمیانه از جمله حمله روسیه به اوکراین 
را  جدید  جهان  طبیعت  باید  است.  مواجه 
در  جنگ ها  در  ما  های  روش   کنیم.  درک 

کند. تغییر  باید  آینده 
گفته  نیز  پایان  در  آمریکایی  ژنرال  این 
بود: نبردهای آینده در یک مکان نیستند، 
جنگ   شاهد  ما  بود.  خواهند  پیچیده  بلکه 
بود  خواهیم  نژادها  از  برخی  میان  هایی 
به  تاریخ  می خواهند  کشورها  از  برخی  و 

► مهر    بازگردد./   گذشته 

تحلیلی  در  ای  فرامنطقه  عربی  روزنامه  یک      ◄
ترور  بر  مبنی  صهیونیستی  رژیم  اخیر  تهدیدات  به 
نوشت،  و  پرداخت  الضیف  محمد  و  السنوار  یحیی 
نماینده  به تصمیم یک  آن منوط  دولتی که سرنوشت 
شکست  با  حاضر  درحال  و  است  پارلمان  در  عرب 
های داخلی و خارجی مواجه است شاید در اقدامی 
بزدالنه بتواند یک خبرنگار را ترور کند اما جرأت ترور 
آغاز شمارش  به مثابه  امر  این  را ندارد زیرا  مجاهدان 

است. آنان  "موجودیت"  برای  معکوس 
عبدالباری  قلم  به  تحلیلی  در  الیوم  رأی  روزنامه 
سردبیر  و  عرب  جهان  سرشناس  نویسنده  عطوان، 
السنوار،  یحیی  نام  گرفتن  قرار  نوشت:  روزنامه  این 
او  راه  رفیق  و  غزه  نوار  در  حماس  جنبش  رهبر 
لیست  در  قسام  های  گردان  رهبر  الضیف،  محمد 
مجاهد  دو  این  زیرا  نیست  عجیبی  امر  اسرائیل  ترور 
به  مقاومت  های  گروه  و  ها  جنبش  رهبران  دیگر  و 
صهیونیستی  اشغالگر  دولت  برای  ترسناک  کابوسی 
تبدیل شده اند به ویژه در این مرحله زمانی که رژیم 
داخلی  های  شکست  با  جهات  تمام  از  صهیونیستی 
اسرائیل  در  حاکم  دولت  است.  مواجه  خارجی  و 
اکنون به دلیل اختالفات و درگیری ها بر سر رهبری 
شده  رو  به  رو  ای  سابقه  بی  شکست  با  زعامت  و 
برگزاری  آستانه  در  سال  دو  از  کمتر  مدت  در  و  است 
فعالیت  این  بر  عالوه  است،  خود  انتخابات  پنجمین 
در  سوم  مسلحانه  انتفاضه  انجام  برای  تحرکات  و  ها 

است. یافته  افزایش  اشغالی  های  سرزمین 
در این تحلیل آمده است: کسی که شهیده شیرین 
مجاهدی  ترور  برای  تالش  از  کرد  ترور  را  ابوعاقله 
)کسی  الضیف  محمد  او  رفیق  و  سنوار  یحیی  مانند 
نمی  باز  گرفت(  قرار  تعرض  مورد  بار  چندین  که 
صهیونیست  برای  ترور  عملیات  هیچگونه  اما  ایستد 
ها آسان نخواهد بود و هزینه سنگین مادی و انسانی 

درهای  عملی  طور  به  زیرا  داشت  خواهد  همراه  به 
باز  ها  اسرائیلی  روی  بر  خارج  و  داخل  در  را  جهنم 

کرد. خواهد 
که  اسرائیل  امنیتی  نهاد  است:  آورده  نویسنده 
صهیونیستی  دولت  مباهات  و  فخر  مایه  آن  عملکرد 

ذلت  شکستی  از  اکنون  بود  آن  نشینان  شهرک  و 
عملیات  پنج  و  شود  می  دیگری  شکست  وارد  بار 
و  خضیره  آویو،  تل  السبع،  بئر  در  اخیر  استشهادی 
اسرائیلی شد   1۹ کشته شدن  به  منجر  که  براک  بنی 
دیگری  افراد  و  بودند  امنیتی  ماموران  آنها  اغلب  که 
سهولت  و  نهاد  این  بودن  شکننده  شدند،  زخمی  نیز 

کرد. برمال  را  آن  در  نفوذ 
السنوار  یحیی  است:  آمده  تحلیل  این  ادامه  در 
انداخته  اسرائیلی  رهبران  دل  در  را  وحشت  و  رعب 
از  و  است  طلب  شهادت  و  شجاع  فردی  او  زیرا  است 

او  ها  این  همه  از  مهمتر  و  ندارد  هراسی  هیچ  مرگ 
الضیف قدرت تصمیم گیری  رفیقش محمد  به همراه 
دارد،  را  جنگ  کردن  ور  شعله  و  افروزی  جنگ  برای 
این دو مجاهد تصمیم  همین ویژگی ها باعث شد که 
با  همراهی  برای  اسرائیل  سوی  به  موشک  شلیک 

های  فرودگاه  تمام  بستن  و  االقصی  مسجد  مساله 
اسرائیل و فراری دادن بیش از 6 میلیون اسرائیلی به 
را بگیرند. 11 روز  از  به مدت بیش  پناهگاه ها  سمت 

روشنی  به  السنوار  یحیی  گوید:  می  عطوان 
عرض  برای  وی  کشید؛  چالش  به  را  ها  اسرائیلی 
شبکه  دفتر  به  ابوعاقله  شیرین  شهادت  تسلیت 
الجزیره در نوار غزه رفت و به طور زنده و مستقیم در 

کرد. صحبت  جا  آن 
در  السنوار  یحیی  است:  آمده  تحلیل  این  در 
نبرد  سالگرد  اولین  مناسبت  به  خود  اخیر  سخنرانی 

که  کرد  تاکید  اساسی  مساله  دو  بر  قدس"  "شمشیر 
باشد؛  مقاومت  جدید  مرحله  برای  عنوانی  بسا  چه 
مسجد  به  حمله  هرگونه  که  است  این  اول  مساله 
شد  خواهد  مواجه  فوری  موشکی  پاسخ  با  االقصی 
"1111"حمله  عرفات  یاسر  شهید  روح  پاس  به  و 
سرتاسر  در  اسرائیلی  معبد  هزاران  علیه  موشکی 
حصر  شکست  دوم  مساله  شد.  خواهد  انجام  جهان 
اقدام  هرگونه  به  پاسخ  و  دریایی  خط  ایجاد  با  غزه 

است. راستا  این  در  اسرائیل  تخریبی 
سال  در  حماس  جنبش  گوید:  می  نویسنده 
یحیی  شهید  خون  انتقام  گرفتن  راستای  در   1۹۹6
عیاش 4 عملیات استشهادی انجام داد، به نظر شما 
انجام  عملیات  چند  السنوار  یحیی  ترور  صورت  در 

کرد؟ خواهد  شلیک  موشک  چند  و  داد  خواهد 
در پایان این یادداشت آمده است: اسرائیل اکنون 
است،  چنگال  و  دندان  بدون  پیر"  "کفتار  همانند 
این  پیامدهای وحشتناک  از ترس  اما  تهدید می کند 
تهدیدات را اجرایی نمی کند. در این راستا می توان 
و  السنوار  یحیی  ترور  در  رژیم  این  اخیر  تهدیدات  به 
در  نظامی  مانورهای  همچنین  کرد  اشاره  همرزمانش 
وجودی  نگرانی  و  ترس  دهنده  بازتاب  ماه  این  اواخر 
راستای  در  تالشی  امر  این  و  است  ها  اسرائیلی 
که  است  هراسان  نشینان  شهرک  به  بخشی  اطمینان 
برای یافتن پناهنگاهی امن به مهاجرت معکوس روی 
آورده اند. دولتی که سرنوشتش منوط به تصمیم یک 
زعبی(  ریناوی  )گیدا  میرتس  حزب  از  عرب  نماینده 
در  آن  وزیران  نخست  های  کرسی  تعداد  و  است 
کنست به بیش از 6 کرسی نمی رسد ممکن است در 
فلسطینی  خبرنگار  ابوعاقله،  شیرین  بزدالنه  اقدامی 
را ترور کند اما جرات ترور مجاهدانی مانند السنوار و 
آغاز شمارش  به مثابه  اقدام  این  زیرا  ندارد  را  الضیف 
► ایسنا     / است.  آنان  "موجودیت"  برای  معکوس 

گفت:  ترکیه  مسائل  کارشناس        ◄
نزدیک  دلیل  به  ترکیه  رئیس جمهوری 
با  تنش زدایی  به   2023 انتخابات  بودن 
کشورهای منطقه نیاز دارد اما در این میان 

است. ریشه  دار  ریاض  با  اختالفات 
مسائل  کارشناس  قهرمان پور«  »رحمان 
رئیس جمهوری  موضع  به  اشاره  با  ترکیه 
ترکیه در مورد پایان اختالف ها با عربستان 
کرد:  اظهار  ایلنا  با  گفت وگو  در  امارات  و 
داشت  تالش  پیش  ماه  چند  از  اردوغان 
و  امارات  با  ترکیه  میان  اختالفات  تا 
چراکه  دهد؛  کاهش  را  سعودی  عربستان 
انتخابات  بودن  پیش رو  او،  دالیل  از  یکی 
که  درحالی  این  است.  ترکیه  در   2023
ترکیه  داخل  در  اعتراضات  حجم  بیشترین 
متوجه حزب  اقتصادی  با محوریت مسایل 
ما  جهت  همین  به  و  بوده  توسعه  عدالت 
سیاست  محور  در  اردوغان  حرکت  شاهد 
که  هستیم  تنش زدایی  چاشنی  با  خارجی 
امارات و عربستان در زمره این سناریو قرار 
عربستان  در  امارات،  برخالف  گیرند.  می 
به  ترکیه  با  روابط  ترمیم  بحث  سعودی 
مثبت  چندان  بن سلمان  دید  از  خصوص 
و  اسناد  میان  این  در  نمی شود.  ارزیابی 
اخباری وجود دارد که نشان می دهد سفر 

عربستان  به  ترکیه  رئیس جمهوری  اخیر 
سعودی ها  و  شده  درخواست  وی  سوی  از 
چندان به حضور وی در کشورشان رضایت 

نداشتند.
نشان  موضوع  همین  داد:  ادامه  وی 

مورد  عربستان  به  وی  سفر  می دهد 
سیاسی  شخصیت های  از  بسیاری  قبول 
کشور  این  ولیعهد  خصوص  به  عربستان 
نبوده است. توجه داشته باشید که اردوغان 
می خواهد روند مذاکره با سعودی ها و خط 

حفظ  همچنان  ریاض  با  آنکارا  ارتباطی 
به  ترکیه  که  است  دلیل  همین  به  و  شود 
است.  رفته  عربستان  با  تنش زدایی  دنبال 
ترکیه  رئیس جمهوری  اخیرًا  میان  این  در 
با  کشورش  اختالفات  که  بود  کرده  اعالم 

اختالفات  اصطالحًا  امارات  و  عربستان 
کرده  اعالم  حتی  و  است  خانوادگی  درون 
که اوضاع به سمت کاهش و تنش با ریاض 
تفسیر  این  شاید  می رود.  پیش  ابوظبی  و 
مورد  در  اما  باشد  صادق  امارات  مورد  در 

ارائه  را  تحلیلی  چنین  نمی توان  عربستان 
کرد. باید به این درک برسیم که رقابت های 
که  دارد  وجود  ریاض  و  آنکارا  میان  زیادی 
اسالم  جهان  رهبری  بحث  آنها  از  یکی 
است. ریاض همچنان به دنبال آن است که 
نفوذ خود در جهان اسالم را حفظ و حتی 
بارها  و  بارها  این سناریو  بر  و  افزایش دهد 

است. کرده  تاکید 
تصریح  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
هزینه های  راستا  این  در  سعودی ها  کرد: 
در  ویژه  به  و  ترکیه  خاک  در  زیادی  مالی 
همین  به  و  دادند  انجام  استانبول  شهر 
جهت آنها با تضعیف جایگاه خود در جهان 
دارند.  زاویه  شدت  به  ترکیه  توسط  اسالم 
موضوع دوم بحث تقابل تفکر »محافظه کار 
در منطقه است که  اخوانی  با الیه  سلفی« 
است.  شده  تقویت  و  هدایت  ترکیه  توسط 
عربستان از نفوذ این الیه در سوریه، لبنان 
است  عصبانی  شدت  به  آفریقا  در  حتی  و 
شود؛  فراگیر  موضوع  این  نمی خواهد  و 
چراکه ریاض همچنان محور محافظه کاران 
جوش  و  جنب  و  می کند  هدایت  را  سلفی 
می بیند.  تضاد  در  خود  منافع  با  را  ترکیه 
عربستان،  و  ترکیه  میان  رقابت  سوم  محور 
ریشه تاریخی دارد؛ به گونه ای که در زمان 

شاهد  ما  عربستان  پیدایش  و  استقالل 
چند پاره شدن امپراطوری عثمانی بودیم و 
همچنان ترکیه این موضوع را به عنوان یک 
قلمداد  ریاض  و  خود  میان  اختالفی  خط 

می کند.
این  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
نظر  به  ترکیه  و  امارات  شدن  نزدیک  میان 
ریاض  علیه  می تواند  تحلیلگران  از  برخی 
نادرست  تحلیل  این  اما  شود  سازماندهی 
آنکار  است؛ چراکه اتحاد استراتژیک میان 
دیگر  سوی  از  و  ندارد  وجود  ابوظبی  و 
پیوندهای عربستان و امارات هم با یکدیگر 
اسرائیل  میان،  این  در  حتی  است.  عمیق 
در قالب توافق ابراهیم به دنبال وارد کردن 
عربستان سعودی به این ائتالف منطقه ای 
ریاض  داخل  در  دیگر  منظر  از  است. 
سلمان  محمدبن  پادشاهی  مساله  هم 
یک  عنوان  به  و  است  مطرح  همچنان 
منطقه ای  قدرت های  مدنظر  بزرگ  پروژه 
اگر  حیث  این  از  دارد.  قرار  فرامنطقه ای  و 
به  سلمان  بن  که  بگذاریم  این  بر  را  فرض 
شود،  انتخاب  عربستان  پادشاه  عنوان 
در  ترکیه  با  او  سیاست های  تردید  بدون 
تضاد خواهد بود و همین موضوع می تواند 
مانع روبه راه شدن روابط دو طرف شود.  ►

مارک میلی:

● بروز درگیری بین المللی در آینده نزدیک محتمل است    ●
»پاداش انفاق«     

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
ِباْلَیِد  ُیْعِط  َقاَل: »َمْن  َعِلیٍّ )علیه السالم(   اْلُمؤِمِنیَن  ِمیِر 

َ
أ َعن 

أنَّ  ذِلَک  َوَمعنی  ِضیُّ  الرَّ »)قاَل  ِویَلِة«.  الطَّ ِباْلَیِد  ُیْعَط  اْلَقِصیَرِة 
َیسیرًا  کاَن  َوإْن  َواْلِبِرّ  اْلَخْیِر  َسبیِل  ِفی  ماِلِه  ِمْن  اْلَمْرُء  ُیْنِفُقُه  ما 
هاُهنا  َواْلَیداِن  َکثیرًا  َعظیمًا  َعَلْیِه  اْلَجزاَء  َیْجَعُل  َتعالی  اللَه  َفإنَّ 
َوِنْعَمِة  اْلَعْبِد  ِنْعَمِة  َبْیَن  السالم(  َق)علیه  َفَفرَّ ْعَمَتْیِن  الِنّ َعِن  ِعباَرٌة 
َوهِذِه  َقصیَرًة  ِتْلَک  َفَجَعَل  ویَلِة  َوالطَّ ِباْلَقصیَرِة  ِذْکُرُه  َتعالی  ِبّ  الرَّ
َطویَلًة اِلنَّ ِنَعِم اللِه أَبدًا َتْضُعُف َعلی ِنَعِم اْلَمْخُلوِق أْضعافًا َکثیَرًة 
َوِمْنها  َتْرِجُع  إَلْیها  ِنْعَمة  َفُکلُّ  ها  ُکلُّ َعِم  الِنّ أْصُل  اللِه  ِنَعِم  کاَنْت  إْذ 

ُع(«.1 َتْنِز
که  شده  نقل  السالم(  )علیه  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  از 
بلند  دست  با  ببخشد،  کوتاه  دست  با  که  »کسی  فرمودند: 
این  توضیح  در  رضی  سید  »مرحوم  می شود«.  بخشیده  او  به 
سخن حکیمانه می گوید: »معنای این کالم این است که آن چه 
انسان از اموال خود در راه خیر و نیکی انفاق می کند، هرچند 
کم باشد، خداوند جزا و پاداش او را بسیار می دهد و منظور از 
دو دست )دست کوتاه و بلند( در این جا دو نعمت است که امام 
کوتاهی  با  انسان  نعمت  و  پروردگار  نعمت  میان  السالم(  )علیه 
از  بخشش  و  نعمت  که  بدین گونه  گذاشته اند؛  فرق  بلندی  و 
بلند  است،  خداوند  ناحیه  از  را  آن چه  و  کوتاه  را  بنده  سوی 
همواره  خدا  نعمت  که  است  جهت  بدان  این  و  شمرده اند 
اصل  الهی  نعمت  های  زیرا  است؛  مخلوق  نعمت  برابر  چندین 
می  گردد  باز  به او  نعمت ها  تمام  و  است  نعمت  ها  تمام  اساس  و 
انسان  نعمتی که  او سرچشمه گرفته می  شود )حتی  از سوی  و 
آن را به  دیگری می بخشد، آن هم از سوی خدا است و با توفیق 

می  شود(«. بخشش  و  بذل  الهی 
آورد،  به جا  را  نیکی  کار  کس  »هر  می  فرماید:  مجید  قرآن 
دیگری  جای  در  هم چنین   2.»... دارد  پاداش  آن  برابر  ده 
می  فرماید: »َمَثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق می کنند 
به مانند دانه ای است که از آن هفت خوشه بُروَید و در هر خوشه 
خواهد  که  هر  برای  نیز  مقدار  این  به  خداوند  و  باشد  دانه  صد 
و  گسترده  او  لطف  و  بی منتها  رحمت  دارای  خداوند  بیفزاید. 
)به همه چیز( دانا است«.3 با مالحظه در این آیه، درمی یابیم 
که پاداش الهی هفتصد برابر و گاهی دو یا چند برابر این مقدار 

نیست. بندگان  نیک  کار  با  مقایسه  قابل  که  است 
در حدیثی از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( نقل شده که 
َیدًا«؛  أْطَوُلُکنَّ  بی  ِلحاقًا  »أْسَرُعُکنَّ  فرمودند:  همسرانشان  به 
از  دستش  که  می شود  ملحق  به من  زودتر  کسی  شما  میان  »از 
آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبر  همسران  باشد«.4  بلندتر  همه 
به همین  اشاره  کردند  گمان  و  نفهمیدند  را  سخن  این  معنای 
مقایسه  هم  با  را  خود  دست  طول  گاه  و  است  مخصوص  عضو 
همسران  از  یکی  جحش«  بنت  »زینب  این که  تا  می کردند، 
فرد  نخستین  او  و  رفت  دنیا  از  آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبر 
او  و  شد  ملحق  حضرت  به آن  که  بود  آن حضرت  همسران  از 
خیر  کارهای  و  می داد  صدقه  خدا  راه  در  بسیار  که  بود  زنی 
و  می ساخت  خود  دست  با  وسائلی  حتی  وی  می کرد،  فراوان 
بود  این جا  انفاق می کرد.  راه خدا  در  را  آن  بهای  و  می فروخت 
آله( را فهمیدند. مرحوم  و  الله علیه  پیامبر)صلی  که آن ها مراد 
البالغه  نهج  شرح  در  سخن  این  نقل  از  بعد  شوشتری  عالمه 
جحش(  )بنت  زینب  که  می کند  نقل  چنین  عایشه  از  خود، 
اکرم  پیامبر  چراکه  نرسید؛  به آن  هیچ کس  که  رسید  به مقامی 
)صلی الله علیه و آله( به او بشارت داد که به زودی به وی ملحق 

بود. خواهد  بهشت  در  همسرش  و  می شود 
**********************

محقق  البالغه،  نهج  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .1
ناشر:   ،509 ص  نقی،  علی  سید  اإلسالم ،  فیض  مصحح:   /

ق.  1414 قم ،  اول،  چاپ  هجرت ، 
2. انعام، آیه 160.
3. بقره، آیه 261.

النبویة،  المجازات  حسین ،  بن  محمد  الرضی،  شریف   .4
محقق / مصحح: صالح، صبحی، ص 79، ناشر: دار الحدیث،  

1380 ش.   / 1422 ق  قم،  اول،  چاپ 

حدیث روز )280( 

رای الیوم درباره ترور یحیی السنوار،  

● اسرائیل مانند "کفتار پیر" بدون دندان و چنگال ، تهدید می کند اما از ترس اجرایی نمی کند    ●

قهرمانپور: 

● اختالفات ترکیه با عربستان ریشه   دار است    ●

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء 
کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330002000210 شماره  رأی  1ـ 
علی  محمد  فرزند  شهپر  بداغی  مهدی  آقای   1400114430002001471
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در 
دو  بخش  در  واقع  اصلی  از2380  فرعی   18 شماره  پالک  68/3۹مترمربع 
.310 دفتر   172 صفحه  شهپر  بداغی  احمد  از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت 

)13527 الف  )م 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 

به عدم دسترسی  توجه  با  انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد 
چنانچه  تا  گهی  آ روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  مشاعی  مالکین  به 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص 
و  تسلیم  قم  دو  منطقه  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت  گهی  آ
به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس  یکماه  مدت  ظرف  و  اخذ  را  آن  رسید 
به  آنرا  و گواهی  تقدیم  به مرجع قضائی  را  و دادخواست خود  مراجعه  دادگاه 
قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این 

بود. نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مذکور 
1401/02/18 اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
1401/03/02 دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

در پرونده کالسه ۹۹0۹۹82512400022 با شماره بایگانی 2۹3توقیف شده 
علی  فرزند  قمی  عبداللهی  اله  روح   ، اقای  به  متعلق  الذکر  ذیل  مشخصات  با 
اصغر که توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شده است در روز پنجشنبه مورخ 
1401/3/1۹ ساعت 10/30 الی 11 در دادگاه عمومی بخش کهک به ادرس 
استان قم بخش کهک دادگاه عمومی بخش کهک دفتر اجرای احکام از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد. مشخصات ثبتی: مقدار سه چهارم ششدانگ 
از پالک ثبتی 120/288 و 120/2۹1 اصلی به استثنا ثمنیه از عرصه و اعیان 
 1500 حدود  مساحت  به  پالک  هر  مساحت  که  کهک  ثبتی  حوزه   5 بخش   ،
مترمربع و مجموع مساحت ششدانگ دو پالک حدود 3000 مترمربع و مساحت 
مقدار سه چهارم دانگ از ششدانگ دو پالک ذکر شده برابر با 2250 مترمربع 
می باشد. ارزش کل ملک: با توجه به موقعیت محل ، مشاعی بودن پالک های 

مورد ارزیابی ، مساحت و سایر و عوامل موثر ، در حال حاضر ارزش هر مترمربع 
سه  ارزش  و  ریال  میلیون  ده  10/000/000ریال  بازدید  مورد  های  پالک  از 
چهارم دانگ هر دو پالک به استثنا ثمنیه عرصه و اعیان معادل 2250 مترمربع 
براورد  ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد  دو  و  بیست   22/500/000/000 برابر  ان 
می  دارند  را  شده  توقیف  ملک  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  میگردد.  اعالم  و 
توانند پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید و 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهد واگذار می گردد. ضمنا ده 
درصد از مبلغ پیشنهادی نقدا اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه دریافت می گردد. 

این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان کهک استان قم – محمد قندی



بار منفی زیادی معنی کرده اند،  با  را  تنهایی       ◄
در  شود.  مدیریت  باید  بلکه  نیست،  بد  تنهایی  اما 
تصمیم های  و  هستیم  روراست تر  خودمان  با  تنهایی 
غنی   را  تنهایی مان  باید  پس  می گیریم،  درست تری 

. کنیم
یکسان  روزش  دو  که  »هر  فرمودند:  علی)ع(  امام 
آغاز  جدید  سال  از  جدید  قرن  است«.  مغبون  باشد، 
جدیدی  نکات  روز  هر  می توانیم  ما  و  است  شده 
بیاموزیم تا نه تنها مغبون نباشیم، بلکه در مسیر رشد 

بگیریم. قرار  اخالقی  تعالی  و 
اما  کوتاه  جلسات  سلسله   هدف،  همین  با 
آموزش  منظور  به  را  عاطفی  سواد  پرمحتوای 
کرده  برگزار  احساسات  و  عواطف  مدیریت  روش های 
روانشناس،  سهرابی،  عاطفه  جلسات  این  در  است. 
سایر  و  خشم  مدیریت  عملی  راهکارهای  تشریح  به 

می پردازد. عواطف 
تشریح  به  او  آموزشی  دوره  این  جلسه  دهمین  در 
.در  است  پرداخته  تنهایی  احساس  مدیریت  نحوه 
تنهایی  احساس  مدیریت  نحوه  مورد  در  قسمت  این 
باشد  غریب  کمی  آن  واژه  شاید  می کنیم.  صحبت 
نیازهای  از  یکی  واقع  به  اما  باشید،  شنیده  کمتر  یا 
مدیریت  آن  و  می شود  محسوب  ما  تک تک  اساسی 
»تنهایی«  واژه  که  ما  از  کدام  هر  شاید  است.  تنهایی 
را می شنویم احساس می کنیم که این کلمه بار منفی 
تاریک  جای  یک  در  که  است  کسی  تنها  فرد  و  دارد 
و  دیدگاه  همین  و  نیست  شاد  و  نشسته  افسردگی  با 
تعریف تنهایی موجب شده است که یکسری الگوهای 

بگیرد. شکل  افراد  در  مختلف  سنین  در  اشتباه 
بچه ها  بازی  زمین  و  پارک  به  وقتی  می زنم؛  مثالی 
وارد  تازه  که  بچه ای  ببینید،  را  بچه ها  بازی  و  بروید 
که  می شود  داده  زمان  او  به  می شود  بازی  زمین 
راه  و  می کند  بازی  کمی  ابتدا  بچرخد.  آنجا  در  کمی 
می رود. بعد یکی از بچه ها را که معمواًل هم قد و قواره 
خودش است پیدا می کند و اولین ارتباط  های کالمی 
کنار  شما  است  بعید  ولی  می شود،  برقرار  آنها  بین 

بازی  زمین  وارد  بچه ای  ببینید  و  باشید  بازی  زمین 
هم  با  و  برود  دیگری  بچه  سراغ  به  سرعت  به  و  شود 
ترتیب همه  و بدین  بازی کنند. بچه ها زمان می خرند 

می کنند. رصد  را  چیز 
پیدا کن به بچه ها نگویند دوست  والدین 

والدین  از  بعضی  است.  همین طور  هم  ما  زندگی 
به فرزندم می گویم  می گویند که وقتی جایی می رویم 
کاماًل  واژه  این  کن.  پیدا  دوست  خودت  برای  برو  که 
وقتی  است؟  کردنی  پیدا  دوست  مگر  است.  سمی 
می گردیم.  را  مغازه  چندین  بخریم  کفش  می خواهیم 
چند کفش امتحان می کنیم تا کفش مورد نظر را پیدا 

نیست. کردنی  پیدا  دوست  اما  بخریم،  و  کنیم 
خودت  برای  برو  که  شنیده اند  بچگی  از  بسیاری 
افراد  از  بسیاری  می مانی .  تنها  کن،  پیدا  دوست 
می کنند  مرور  را  خود  مدرسه  دوران  خاطرات  که 
که  بود  این  آنها  والدین  سؤال های  از  یکی  همیشه 
چطور  تو  بغل دستی  چیست؟  تو  بغل دستی  اسم 
هستی؟  ارتباط  در  کسی  چه  با  تفریح  زنگ  یا  است؟ 
باید  می کرد  القا  که  بود  نحوی  به  شدن  جویا  این 
باشی.  داشته  خودت  بغل دستی  با  وابستگی  نوعی 
واژه  بدترین  را  تنهایی  واژه  چون  باشی.  یکی  با  باید 
می دانستند، اما از آنجا که قرار است الگوهای جدید 
و  واژه  این  روی  مقداری  می خواهیم  کنیم  پیدا  را 

بگذاریم. وقت  تنهایی  مدیریت 
تا  شود  روشن  تنهایی  واژه  سر  باالی  چراغی  باید 
دریابیم  و  ببینیم  را  آن  مختلف  جهت های  از  بتوانیم 
تنهایی  در  بود،  بد  تنهایی  اگر  نیست.  بدی  چیز  که 
جماعت  نماز  که  است  درست  نمی کردیم.  عبادت  
خودمان  را  نماز  از  قسمت هایی  باید  اما  می خوانیم، 
بخوانیم و این خیلی مهم است. همچنین انسان تنها 
مرگ  هنگام  در  می رود.  دنیا  از  تنها  و  می آید  دنیا  به 
و  برسد  ما  به  هم  دیگری  کس  تا  بایستیم  نمی گوییم 
از زندگی است  با هم بمیریم. پس تنهایی قسمتی  ما 
کنیم.  احیا  را  آن  باید  و  شده  حذف  شده،  کشته  که 
نگرفته اند  یاد  چون  می ترسند؟  تنهایی  از  افراد  چرا 

که در تنهایی چه کنند. افراد فکر می کنند در تنهایی 
کنند. هیچ وقت  تلخ  یکسری فکرهای  یا  بخوابند  باید 
الگویی  یا  نکرده اند  دریافت  آموزشی  تنهایی  برای 
انجام  را  کارهایی  تنهایی  در  می توان  که  ندیده اند 

داد.
قائل نشده ایم ارزش  تنهایی  برای 

که  می بینید  کنید،  مرور  را  خود  کودکی  دوره  اگر 

همه چیز دسته جمعی بود یا وقتی پدر خانواده منزل 
غذای  یک  نیست  پدر  که  حاال  می گفت  مادر  نبود، 
معمولی تر بخوریم؛ یعنی برای آن تنهایی ارزش قائل 
افراد  به  که  بود  ضربه ای  بزرگ ترین  این  و  نشده  اند 

شد. وارد 
در هر سنی که هستید و این مطلب را می خوانید، 
را  فهرستی  آن  در  و  بردارید  کاغذی  خواندن  از  بعد 
کارهایی  چه  تنهایی  مواقع  در  می توانید  که  بنویسید 
را انجام دهید و تاکنون آنها را انجام نداده اید و سعی 

وقتی  چون  کنید،  تقویت  را  تنهایی تان  زمان   کنید 
تنها هستیم تمرکز ما بیشتر می شود و بهتر می توانیم 
می توانیم  این  بر  عالوه  کنیم.  فکر  مسائل  روی  بر 

باشیم. داشته  دقیقی  و  روشن  دریافت های 
وقتی  اما  می پذیریم،  را  چیزی  جمع  در  اغلب 
که  می شویم  متوجه  می کنیم  فکر  آن  به  تنهایی  در 
و  تنهایی  زمان های  چون  چرا؟  کرده ایم.  اشتباه 

خودمان  با  گذاشتن  قرار  و  خودمان  با  بودن  روراست 
در  ما  از  کدام  هر  اگر  است.  کم  بسیار  ما  زندگی  در 
اشکالی  که  بگذاریم  قرار  خودمان  با  تنهایی  لحظات 
قبول  را  کاری  و  گرفتم  اشتباهی  تصمیم  امروز  ندارد 
کردم، بدین ترتیب دفعه بعد که در مقابل پیشنهادی 
زندگی  پس  می دهم.  پاسخ  دیگری  طور  گرفتم  قرار 
تنهایی  لحظه های  هرقدر  و  داشت  خواهیم  بهتری 
زندگی  در  باشد  برنامه ریزی شده تر  و  غنی تر  افراد 

► بود./ایکنا     خواهند  موفق تری  انسان های 

کودکان  دندانپزشکی  متخصص       ◄
موعد  از  زودتر  شیری  دندان  هر  گفت: اگر 
علت  به  فکی  قوس  طول  شود،  خارج 
جابجایی دندان ها کم خواهد شد و دندان 
جانشین زیرین که قرار است چند سال بعد 

را          مناسبی  جای  احتماال  کند،  پیدا  رویش 
داشت. نخواهد 

دندانپزشکی  متخصص  توسلی،  سارا 
درباره  فارس،  با  گفت وگو  در  کودکان 
»دندان شیری و چگونگی مراقبت از آن«، 

از حدود  دندان های شیری  اظهار داشت: 
6 ماهگی پس از تولد رویش پیدا می کنند؛ 
به طوری که تا حدود سه ماهگی 20 دندان 
شیری یعنی 10 دندان در فک پایین و 10 
دندان در فک باالی هر کودک وجود دارد.

عالوه  شیری  دندان  داد:  ادامه  وی 
در  آنها  برای  زیبایی  بحث  اینکه  بر 
در  نیز  جدیدا  است،  مطرح  قدام  قسمت 
دندان های عقب مطرح بوده؛ به طوری که 
هر دندان شیری جای یک دندان دائمی را         
نگهداری  و  حفظ  فک  در  مشخص  طور  به 

. می کند
خاطرنشان  کودکان  دندانپزشک  این 
موعد  از  زودتر  شیری  دندان  هر  اگر  کرد: 
علت  به  فکی  قوس  طول  شود،  خارج 
جابجایی دندان ها کم خواهد شد و دندان 
جانشین زیرین که قرار است چند سال بعد 
را          مناسبی  جای  احتماال  کند،  پیدا  رویش 
نخواهد داشت یا کمبود فضا داشته و یا نیز 

برود. دست  از  آن  جای  است  ممکن 
حفظ  جهت  این  از  کرد:  اضافه  توسلی 
قوس  طول  حفظ  برای  شیری  دندان های 
فکی کودکان بسیار اهمیت دارد.همچنین 
از  بار  دو  حداقل  استفاده  و  بهداشت 
مسواک در روز توصیه می شود. اگر فاصله 
کنار  دندان ها  و  باشد  شده  بسته  دندان ها 
حتما  باشند،  کرده  پیدا  تماس  نقطه  هم 

کردن  تمیز  برای  دندان  نخ  از  است  الزم 
استفاده  دندان ها  بین  و  میانی  قسمت 
تغذیه  از  باید  کودک  اینکه  ضمن  شود؛ 

باشد. برخوردار  مناسب 
تغذیه  از  کودک  اگر  داد:  ادامه  وی 
استفاده کند که شامل  و چسبنده  شیرین 
و  کلوچه  و  کیک   بیسکویت ها،  انواع 
عالوه  که  هستند  موادی  اینها  شکالت ها، 
بر شیرین بودن برای دندان ها مضر بوده و 

می شود. دندان  پوسیدگی  باعث 
در  افزود:  کودکان  دندانپزشک  این 
بهداشت  که  است  این  مهم  مطلب  نتیجه 
در  مسواک  بار  دو  حداقل  استفاه  و  دهان 
محدودیتی   اینکه  ضمن  گیرد؛  انجام  روز 
از مواد کربوهیدراتی است که  در استفاده 

هستند. چسبنده  بوده  شیرین  مواد 
توسلی ابراز کرد: آنچه که دست ماست، 
و  دهان  بهداشت  شامل  که  است  محیط 
کسی  هر  اگر  حتی  و  بوده  تغذیه  و  دندان 
اگر  باشد،  دندان  پوسیدگی  ژنتیکش 
از  می تواند  کند،  رعایت  را          عامل  دو  این 
► کند.       جلوگیری  دندان  پوسیدگی 

دوشنبـه 2 خرداد 1401/ شماره 1945 www.gooyeh-qom.com اجتماعی7

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد                         تلفن: 09184480402

باید تنهایی مان را غنی  کنیم 

●  برای تنهایی ارزش قائل نشده ایم    ●

یک متخصص دندانپزشکی کودکان  

● دندان شیری چه اهمیتی دارد؟    ●

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

شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
آقای   1400114430001001537 کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000365 شماره  -رأی   1
محمد بیگدلو فرزند کریمقلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134/53 مترمربع پالک شماره 3 
فرعی از 1123۹اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

سید ابوالحسن رضوی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 170 صفحه 61.)م الف 13630(
آقای   1400114430001001507 کالسه  پرونده  به  مربوط   14016033000100047۹ شماره  رأی   -2
مهدی اکبری فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 288/۹4 مترمربع پالک شماره 10260 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 136282 مورخ 13۹۹/08/06 

دفترخانه 5 قم.)م الف 13631( 
آقای   1400114430001001131 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001012105 شماره  رأی   -3
احمد حسینی گرکانی فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 44/40 مترمربع پالک شماره 
رضا  از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10467
عسگری خریداری به موجب سند رسمی شماره ۹345 مورخ 1341/10/0۹ دفترخانه 7 قم.)م الف 13632( 
آقای   1400114430001001440 کالسه  پرونده  به  مربوط   14016033000100012۹ شماره  رأی   -4
محمد خدابنده لو فرزند ذوالفقار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 41/۹3 مترمربع پالک شماره 
11241اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از 

سید الیاس عقیلی از سند 160۹37 مورخ 88/5/31 دفتر 3 قم.)م الف 13633(
آقای   140011443000100131۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   140160330001000603 شماره  رأی   -5
مترمربع پالک شماره 462  به مساحت 8۹/۹7  باب ساختمان  در ششدانگ یک  فرزند علی  حسین رضائی 
اداره یک قم سند رسمی شماره  ثبت ملک  واقع در قم بخش یک حوزه  و 10۹34 اصلی   از 10۹33  فرعی 

 )13634 الف  م  قم.)   2 خانه  دفتر   1400/12/03 مورخ   123533
خانم   1400114430001001112 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001012808 شماره  رأی   -6
اکرم معزی بیدگلی  فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71/46 مترمربع پالک شماره  
11307/1/47 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
بتول بیگدلی سند مالکیت صادره در دفتر 28۹ صفحه ۹4 و اقرار نامه شماره 8601۹ مورخ 13۹6/11/17 

دفترخانه 14 قم.)م الف 13635( 
آقای   14001144300010005۹3 کالسه  پرونده  به  مربوط   14016033000100015۹ شماره  رأی   -7
محمود ظهیر نیائی  فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60 مترمربع پالک شماره278 
فرعی از 11285 اصلی  واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حبیب 

اله بیگدلی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 318 صفحه 155.) م الف 13636( 
آقای   14001144300010002۹2 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001012017 شماره  رأی   -8
اباذر امینی فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 617/15 

مترمربع پالک شماره 11205 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از ابوالفضل سزاوار احد از ورثه عباس سزاوار قمی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر3۹6 

صفحه 276.) م الف 13637(
آقای   14001144300010002۹3 کالسه  پرونده  به  مربوط   140060330001012018 شماره  رأی   -۹  
علی امینی  فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 617/15 
مترمربع پالک شماره 11205 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از ابوالفضل سزاوار احد از ورثه عباس سزاوار قمی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر3۹6 

صفحه 276.) م الف 13638(
10- رأی شماره 1401603300010006۹1 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001508 آقای 
علی اکبر رضائی صرمی فرزند حیدر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
180 مترمربع پالک شماره10530 و 111۹5 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

رسمی شماره 25825 مورخ 13۹8/10/25 دفترخانه 3۹ قم. ) م الف 1363۹( 
11- رأی شماره 1401603300010006۹4 مربوط به پرونده کالسه 140011443000100150۹ آقای 
امیر بختیاری دوست فرزند مصطفی  در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
180 مترمربع پالک شماره 111۹5 و 10530 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 

رسمی شماره 25825 مورخ 13۹8/10/25 دفترخانه 3۹ قم. )م الف 13640( 
12- رأی شماره 1401603300010006۹5 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001510 آقای 
محمدرضا علی پور فرزند حامد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 180 
مترمربع پالک شماره 111۹5 و 10530 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی 
اصالحی  اقرارنامه  و   30124 شماره  رسمی  سند  و  قم   3۹ دفترخانه   138۹/10/25 مورخ   25825 شماره 

30125 مورخ 1400/07/12 دفترخانه 3۹ قم. )م الف 13641(
13- رأی شماره 140160330001000300 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001110 آقای 
مترمربع پالک شماره  به مساحت 68/60  باب ساختمان  فرزند علی در ششدانگ یک  عباس قدیری مطلق 
باقیمانده 11307 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از عباس قدیری مطلق خریداری به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 66۹ صفحه 483 .) م الف 

 )13642
14- رأی شماره 140160330001000130 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001465 آقای 
عبدالحسین معروفی راد فرزند قوچعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 40 مترمربع پالک شماره4 
فرعی از 11578 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از محمد تقی ادیبی گرکانی صادره در دفتر 186 صفحه 286.) م الف 13643(
15- رأی شماره 14016033000100014۹ مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000711 خانم 
زهرا طالبی فردوئی فرزند زین العابدین  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۹/87 مترمربع پالک شماره 
۹ فرعی از 10533 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
به موجب سند رسمی شماره  و   70 183 صفحه  دفتر  در  مالکیت مشاعی صادره  رضانژاد سند  احمدعلی  از 

42808 مورخ 135۹/04/23 دفترخانه 4 قم.) م الف 13668( 
16- رأی شماره 140160330001000۹۹5 مربوط به پرونده کالسه 13۹۹11443000100175۹ آقای 
پالک  مترمربع   178/33 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  محمد  فرزند  فرد  رجائی  امیر 
شماره 18/36 فرعی از 10250 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از سید محمد علی رضویان طبق سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 18۹ صفحه 430 خریداری 

به موجب رونوشت از سند رسمی شماره 153۹0 مورخ 1386/12/04 دفترخانه 3 قم.) م الف 1366۹( 
17- رأی شماره 1400603300010115۹0 مربوط به پرونده کالسه 13۹۹114430001000321 خانم 
معصومه بیگم حسینی فرزند سید مسلم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 7۹/30 مترمربع پالک 
شماره 5181/2 و 11487 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
صادره دردفتر 666 صفحه 45 و به موجب سند رسمی شماره 115573 مورخ ۹2/10/15 دفترخانه 5 قم.)م  

الف 13670( 
18- رأی شماره 1401603300010002۹4 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001421 آقای 
عمران مهدوی فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 12۹/65 مترمربع پالک شماره 
دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    10۹7۹

 )13671 الف  م   (  .140020330001025۹۹0 الکترونیکی 
1۹- رأی شماره 140060330001012838 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001512 آقای 
ابراهیم رحیمی فرزند اکبر در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  ۹5/75 
قم سند  اداره یک  ثبت ملک  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی   از 10880  فرعی   2 مترمربع پالک شماره 

مالکیت مشاعی صادره دردفتر714 صفحه 38۹.) م الف 13672( 
 1400114430001001513 کالسه  پرونده  به  مربوط   14006033000101283۹ شماره  رأی   -20
به مساحت ششدانگ   باب ساختمان  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  دو  در  ابراهیم  فرزند  آقای سعید رحیمی 
اداره یک  ملک  ثبت  قم بخش یک حوزه  در  واقع  اصلی   از 10880  فرعی   2 مترمربع پالک شماره   ۹5/75
مورخ   18451 شماره  رسمی  سند  موجب  به  و   3۹2 صفحه  دردفتر714  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم 

  )13673 الف  م  قم.)   3۹ 13۹4/12/27دفترخانه 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. )گویه و آسیا( 
تاریخ انتشار اول:  1401/03/02

تاریخ انتشار دوم : 1401/03/17 
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

رییس اداره دانشجویان غیرایرانی دانشگاه:
دانشگاه قم رتبه نخست کشور 

در جذب دانشجویان غیر ایرانی 
را دارد

رییس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه قم گفت: این دانشگاه در 
میان دانشگاه های دولتی سراسر کشور، رتبه نخست جذب دانشجویان 

غیر ایرانی را بدست آورده است.
سید عباس هاشمی زاده بیان کرد: دانشگاه قم طی 2 سال پیاپی است 
که رتبه نخست کشور در جذب دانشجویان غیر بومی میان دانشگاه های 
برنامه های  تحقق  در  مهم  موضوعی  این  که  می آورد  بدست  را  دولتی 

این دانشگاه است. توسعه ای 
وی افزود: این اتفاق با افزایش رتبه دانشگاه قم و ارتقا جایگاه بین المللی 
عنوان  به  بین المللی  سطح  در  دانشگاه  این  شدن  شناخته تر  باعث  آن 
مجموعه ای منسجم شده است و دستاوردی مهم برای تحقق برنامه های 

استان در حوزه گسترش دانش به شمار می آید.
وی ادامه داد: طی 2 سال اخیر بیش از چهار هزار دانشجوی خارجی 
به  مربوط  ترتیب  به  تعداد  این  بیشترین  که  شده اند  دانشگاه  جذب 
پایه،  علوم  مهندسی،  و  فنی  انسانی،  علوم  و  ادبیات  حقوق،  دانشکده 

است. مدیریت  دانشکده  نهایت  در  و  الهیات 
رییس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه قم با اشاره به خدمت رسانی 
از 200  به بیش  روزانه  به طور میانگین  بیان کرد:  به مراجعین  مناسب 
ارباب رجوع خدمت رسانی می شود و حتی در محدودیت های کرونایی 

این اداره بدون تعطیلی به فعالیت های خود ادامه داد.
هاشمی زاده افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقالب، دانشگاه ها باید 
به سمت بین المللی سازی فرهنگ ایرانی - اسالمی با جذب حداکثری 
زیادی  گام های  قم  دانشگاه  در  رو  این  از  بروند  ایرانی  غیر  دانشجویان 

برای جذب هرچه بیشتر دانشجویان خارجی برداشته شده است.
با بیان اینکه بیشترین جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه قم از  وی 
کشور عراق است، افزود: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، دانشگاه ها 
در  که  باشند  داشته  ایرانی  غیر  دانشجوی  درصد  هشت  حداقل  باید 

است. میزان حدود 25 درصد  این  قم  دانشگاه 

با هدف جذب حامیان ایتام و فرزندان محسنین:
سفیران حامی یابی کمیته 

امداد استان قم شروع به کار 
کردند

اجتماعی،  فرهنگی،  فعال  و  ملی  رسانه  هنرمند  یاوری،  امیرحسین 
ورزشی به عنوان نخستین سفیر حامی یابی طرح اکرام ایتام و محسنین 

استان قم معرفی شد. امداد  کمیته 
به گزارش ایسنا، عباس جوشقانیان، معاون توسعه مشارکت های مردمی 
فرهنگی  فعاالن  از  تعدادی  دغدغه  به  اشاره  با  قم  استان  امداد  کمیته 
امداد  کمیته  گفت:  نیازمندان  و  ایتام  مشکالت  به  نسبت  اجتماعی  و 
استان قم، با در نظر گرفتن همین موضوع طرح سفیران حامی یابی را 

در این نهاد آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه بخشی از افراد جامعه ظرفیت های بسیار باالیی در آشنا 
محسنین  و  ایتام  اکرام  طرح  ویژه  به  نهاد  این  طرحهای  با  مردم  کردن 
اساتید  نویسندگان،  سخنرانان،  هنرمندان،  کرد:  بیان  دارند،  نهاد  این 
دانشگاه و مداحان با فرصت های مناسبی که در اختیار دارند می توانند 

مردم را برای ثبت نام در این طرح تشویق کنند.
و  مجری  کارگردان،  تهیه کننده،  یاوری،  امیرحسین  اینکه  بیان  با  وی 
فعال  رزمی،  رشته های  مربی  و  دانشگاه  مدرس  ملی،  رسانه  گوینده 
فرهنگی، اجتماعی، رسانه و هنرهای نمایشی به عنوان نخستین سفیر 
شده  قم  استان  کمیته امداد  محسنین  و  ایتام  اکرام  ستاد  حامی یابی 
است تصریح کرد: این هنرمند رسانه ملی ضمن ثبت نام در طرح اکرام 
ایتام و محسنین، خدمت به نیازمندان و تالش برای رفاه خانواده های 
ایتام و محسنین را افتخاری بزرگ برای خود دانست و خواستار مشارکت 

شد. خداپسندانه  طرح  این  در  قمی  همشهریان 

خبـر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
اجرای   11 در شعبه  که  قم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   2 از شعبه  فروش صادره  به موجب دستور 
بدری  خواندگان  موسوی  سعید  سید  خواهان  گردیده  ثبت  11/1400ج/725  شماره  به  مدنی  احکام 
)س(  معصومه  حضرت  قدس  استان  و  امامی  دو  هر  شهال  و  مرتضی   ، بخت  نیک  حسین  محمد   ، مژگانی 
مبنی  بر فروش پالک ثبتی 1012 و 214 و 215 و 74 اصلی بخش 2 قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی 
حضرت  موقوفه  مشاعی  مسکونی  ملک  ارزیابی  بر  مبنی  محترم  مدیریت  ان  از  ارجاعی  است  کرده 
معصومه )ع( با سند عرصه به پالک ثبتی شماره 1012 – 214 – 215 و 74 اصلی و سند اعیان به پالک 
حسین  )محمد  بروجردی  حسین  محمد  اقای  مرحوم  ورثه  علیه  موسوی  سعید  سید  اقای  له   ، اصلی   60
نیک بخشیان ، بدری مژگانی ، مرتضی و شهال امامی( و استان قدس  حضرت معصومه )ع( به نشانی قم 
  371۹615443 پستی  کد  و   7/3 – پالک  نیشابوری  – کوچه شهید   77 – کوی شماره  – خیابان خاکفرج 
و  امد  عمل  به  بازدید  و  مراجعه  شده  معرفی  محل  به  پرونده  خواهان  معیت  در   1400/۹/22 مورخ  در 
مورد  ملک  ثبتی  مشخصات  گردد.  می  تقدیم  زیر  شرح  به  کارشناسی  گزارش   ، الزم  های  بررسی  ضمن 
موقوفات  و  امالک  محترم  مدیریت  از   13۹8/6/7 مورخ  8018/س  شماره  نامه  تصویر  مطابق  ارزیابی: 
و  مشاع  مذکور  ملک   ، قم   15 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  به  )ع(  معصومه  حضرت  مقدسه  استانه 
ای  دفترچه  مالکیت  سند  با  اصلی   74 و   215-214-1012 ثبتی  پالک  به  عرصه  سند  دارای  و  موقوفه 
سند  با  اصلی   60 ثبتی  پالک  به  مشاع  اعیان  سند  دارای  و   157 صفحه   20 دفتر   2356 ثبت  شماره  به 
مالکیت  میزان  و  نوع  با  موسوی  سعید  سید  اقای  نام  به   ۹7 سال  ب  سری   123064 شماره  برگ  تک 
2/2372 دانگ مشاع از 6 دانگ اعیان واقع در بخش دو قم با عرصه به مساحت 617/6 مترمربع و نوع 
باشد.  می  اعیان  دانگ   6 از  مشاع  دانگ   0/32 بروجردی  حسین  محمد  مرحوم  ورثه  مالکیت  میزان  و 
263/1۹ مترمربع مشاع  230/2۹2 مترمربع مشاع از  سهم مورد اجاره اقای سید سعید موسوی تمامی 
 32/8۹8 بروجردی تمامی  اقای محمد حسین  ورثه مرحوم  6 دانگ عرصه موقوفه و سهم مورد اجاره  از 
ملک  اعیانی  مشخصات  باشد.  می  موقوفه  عرصه  دانگ   6 از  مشاع  مترمربع   263/1۹ از  مشاع  مترمربع 

اعیانی  با  به صورت شمالی ساز در یک طبقه همکف  باب خانه مسکونی  بازدید: ملک موصوفه یک  مورد 
با اسکلت و سقف خشت و گل احداث شده که در حال حاضر تمام  170 مترمربع  کل به مساحت حدود 
انشعاب  و دارای  یک  باشد  و سکونت نمی  برداری  بهره  قابل  و  از دیوار ها تخریب شده  و قسمتی  سقف 
اب و دو انشعابات برق 15 و 25 امپر که به علت تخریب و سکونت مالکین اداره برق اقدام به جمع اوری 
انشعاب ها نموده است ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی 1-  نام و نام خانوادگی صاحبان ملک مورد 
263/1۹ مترمربع  از  230/2۹2 مترمربع مشاع  تمامی  اقای سید سعید موسوی  نظر: سهم مورد اجاره 
6 دانگ عرصه موقوفه( و سهم مورد اجاره ورثه  6 دانگ عرصه موقوفه )2/2372 سهم مشاع از  مشاع از 
از  مشاع  مترمربع   263/1۹ از  مشاع  مترمربع   32/8۹8 تمامی  بروجردی  حسین  محمد  اقای  مرحوم 
6دانگ عرصه موقوفه )سهم 0/32( مشاع از ششدانگ  موقوفه می باشد. 2- محل وقوع ملک و توصیف 
کد  و   7/3 پالک   – نیشابوری  حسینی  شهید  کوچه   –  77 شماره  کوی   – خاکفرج  خیابان   – قم   : اجمالی 
پستی 371۹615443 و ملک شمالی ساز و دارای اعیانی در یک طبقه همکف که در حال حاضر سقف 
و  اجاره شخص هست  و در  ثبت شده  اینکه ملک  تعیین   -3 دیوار ها تخریب شده است.  از  و قسمتی  ها 
باشد.  می  بهره  قابل  غیر  و  مالکین  تصرف  در  و  شده  ثبت  ملک  بله  شود.  ذکر  مستاجر  نام  و  اجاره  مبلغ 
تعیین حقوقی که اشخاص نسبت   -5 باشد.  به صورت مشاع می  بله ملک  یا خیر؟  4- ملک مشاع هست 
مترمربع   230/2۹2 موسوی  سعید  سید  اقای  اجاره  مورد  سهم  دارند.  مالک  عنوان  تحت  ملک  این  به 
عرصه  دانگ   6 از  مشاع  سهم   2/2372( موقوفه  و  عرصه  دانگ   6 از  مشاع  مترمربع   263/1۹ از  مشاع 
مشاع  مترمربع   32/8۹8 تمامی  بروجردی  حسین  محمد  اقای  مرحوم  ورثه  اجاره  مورد  سهم  و  موقوفه( 
از 263/1۹ مترمربع مشاع از 6 دانگ عرصه موقوفه )سهم 0/32( سهم مشاع از 6 دانگ عرصه موقوفه 
منقول  غیر  اموال  اجاره  سند  تصویر  مطابق  باشد.  می  محدودیت  فاقد  مالکین:   محدودیت   -6 میباشد. 
شماره  تحت  قم   15 رسمی  اسناد  دفترخانه  سند  که   13۹851156181000177 شناسنامه  شماره 
نمایندگی  با  )ع(  معصومه  فاطمه  حضرت  مقدس  استان  موجر  که  تنظیم   13۹8/7/3 مورخ   138726

یا  پذیره  عنوان  به  وجهی  هیچگونه  مستاجر  و  موسوی  سعید  سید  اقای  مستاجر  و  عباسی  منصور  اقای 
ملک  ارزش  کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  موجر  به  متعلق  عرصه  حقوق  کلیه  و  نکرده  پرداخت  ان  غیر 
 263/1۹ مساحت  به  عرصه   ، ،ابعاد  کاربری   ، محلی  موقعیت  به  توجه  با  بازدید  مورد  موقوفه  مشاع 
مترمربع ، شوارع ، تعداد طبقات و دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری و بدون در نظر گرفتن دیون 
و  میلیارد  یک  10/527/600/000ریال  نهایی  مبلغ  به   ، موجر  به  پذیره  پرداخت  عدم  و  غیره  و  دولتی 
سعید  سید  اقای  سهم   -1 گردد.  می  اعالم  تعیین  تمام  تومان  هزار  شصت  و  هفتصد  و  میلیون  دو  پنجاه 
موسوی با عرصه به مساحت 230/2۹2 مترمربع به مبلغ ۹/211/680/000ریال 2- سهم ورثه مرحوم 
مقرر  1/315/۹20/000ریال  مبلغ  به  32/8۹8مترمربع  مساحت  به  عرصه  با  بروجردی  حسین  محمد 
خ   ، قم  آدرس   به  11/45صبح  الی   11/30 ساعت   1401/3/23 درتاریخ  الذکر  فوق  موارد  گردید 
طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
در مدت  توانند  دارند می  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده حضوری 
پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده 
دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت 
کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار 
تواند  می  اجرا  دادورز  ضمنا  باشند  داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های 
المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  مزایده  برنده  این صورت  قرار دهد در  به وعده  را  اموال  بهای  پرداخت 
و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به 
به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در 
جهت  گردد.  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اگهی  این  شد.  خواهد  ضبط  دولت  نفع 

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


