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اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون      ◄
به  بیش تر  هرچه  توجه  لزوم  بر  قم  استانداری 

کرد. تاکید  فرهنگی  مسائل 
احمد حاجی زاده 3 دی ماه در جلسه شورای 
جلسات  سالن  در  که  قم  استان  برنامه ریزی 
امام جواد)ع( استانداری قم برگزار شد، اظهار 
کرد: رویکرد اصلی دولت حمایتی است و تمام 
خصوصی  از بخش  حمایت  برای  را  خود  تالش 

گرفت. خواهیم  کار  به 
گزارشات  تمام  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرآیند  نباید  کرد:  مطرح  باشد،  به روز  آمار  و 
سرمایه گذاری  که  افرادی  برای  مجوز  صدور 

شود. طوالنی  بیش ازاندازه  می کنند، 

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
فرهنگی  حوزه  در  اینکه  بیان  با  قم  استانداری 
کرد:  عنوان  هستیم،  مشکالتی  شاهد 
با  اجتماعی  آسیب های  عرصه  در  متأسفانه 

هستیم. مواجه  بسیاری  مشکالت 
دغدغه  باید  مدیران  تمام  داد:  ادامه  وی 
 2 سهم  و  باشند  داشته  را  فرهنگی  مسائل 
مؤثر  عرصه های  در  را  خود  اعتبارات  درصدی 

کنند. هزینه  فرهنگی 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  حاجی زاده 
هنوز  اما  رسیده  پایان  به  اخیر  فتنه  اگرچه 
از  را  نوجوان  و  جوان  نسل  ذهن  نتوانسته ایم 
► کنیم.    پاک  دشمنان  فرهنگی  تهاجم های 

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون      ◄
قانون  که  هرچیزی  گفت:  قم  استانداری 
تصویب کرده باشد و به تسهیل کمک کند، در 
نخواهیم  کوتاه  آن  از  استان  مدیریت  مجموعه 

. مد آ
توسعه  کارگروه  جلسه  در  امیدیان  محسن 
امام  جلسات  سالن  در  که  قم  استان  صادرات 
اشاره  با  شد،  برگزار  قم  استانداری  جواد)ع( 
دستگاه  عنوان  به  گمرک  اداره کل  پیشنهاد  به 
پیشنهاد  این  کرد:  اظهار  صادرات،  حامی 

است. خوب  اتفاق  یک  و  تائید  مورد 
عملیات  شود  تالش  باید  داد:  ادامه  وی 
بهتر  استان قم هرچه  در  پیشنهاد  این  اجرایی 
دستاوردهای  و  نتایج  به  بتوانیم  تا  شود  انجام 

برسیم. الزم 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
در  محدودیت هایی  اگرچه  اینکه  بیان  با  قم 
ستاد  جلسات  کرد:  مطرح  دارد،  وجود  قانون 
محدودیت ها  همین  راستای  در  نیز  تسهیل 
راهکارهای  کردن  پیدا  دنبال  به  و  است 

هستیم. مناسب 
وی اضافه کرد: هرچیزی که قانون تصویب 
در  کند،  کمک  تسهیل  به  و  باشد  کرده 
نخواهیم  کوتاه  آن  از  استان  مدیریت  مجموعه 

آمد.
امیدیان با اشاره به اینکه رسالت ما حمایت 
از تولید و صادرات در استان قم است، عنوان 
در  نیز  استان  مدیریت  مجموعه  رویکرد  کرد: 
این  اخیر  سال  یک  در  و  است  راستا  همین 
موضوع به تولیدکنندگان ثابت شده است.   ►

شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده      ◄
به  را  خود  تالش  تمام  باید  گفت:  اسالمی 
بخش  سرمایه گذاری ها،  در  تا  بگیریم  کار 

نشود. اذیت  خصوصی 
جلسه  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
در  که  قم  استان  برنامه ریزی  شورای 
استانداری  جواد)ع(  امام  جلسات  سالن 

تمام  باید  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  قم 
در  تا  بگیریم  کار  به  را  خود  تالش 
اذیت  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری ها، 

. د نشو
دلیل های  با  نباید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شود،  ایجاد  تأخیر  مردم  کار  در  غیرضروری 
فرهنگی  مختلف  حوزه های  در  کرد:  ح  مطر

شود. انجام  مؤثر  اقدامات  باید  نیز 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
در  و  آمده  پائین  پله  سه  طالق  در  قم  استان 
داشته  صعود  پله   4 الی   3 ازدواج  ع  موضو
تالش  و  کار  نیازمند  همچنان  ولی  است 

► هستیم.    عرصه  این  در  بیش تر 

معاوناستاندارقممطرحکرد؛

توجهبهمسائلفرهنگیبیشازپیشباشد

معاوناستاندارقممطرحکرد؛

مجموعهمدیریتاستانتمامقدپایکارتسهیلتولیدوصادراتاست
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آغاز  از  قم  شهرداری  سه  منطقه  مدیر      ◄
عملیات عمرانی اصالح هندسی میدان آزادگان 

داد. خبر  ریال  میلیارد   10 بالغ بر  اعتباری  با 
مهرداد روحانی وزیری در گفتگو با شهرنیوز، 
با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های روان سازی 
از  یکی  اظهار داشت:  ترافیک در سطح منطقه 
روان سازی  جهت  در  که  منطقه  مهم  پروژه های 
رسیده  اجرا  مرحله  به  و  طراحی شده  ترافیک 

است. آزادگان  میدان  هندسی  اصالح 
را  میدان  این  ترافیکی  به هم ریختگی  وی 
بیان کرد:  و  از چالش های منطقه دانست  یکی 
فنی  کمیته  زیاد،  بررسی های  و  جلسات  از  بعد 
آزادگان  میدان  نهایی  طرح  ترافیک  شورای  و 

ترددها  شدن  کانالیزه  جهت  و  کرد  مصوب  را 
حذف  همچنین  و  میدان  باز  قسمت  حذف  و 

می شود. اجرایی  جدید  طرح  توقف ها 
مدیر منطقه سه شهرداری قم، طرح اصالح 
گفت:  و  کرد  تشریح  را  آزادگان  میدان  هندسی 
مساحت  افزایش  و  لچکی ها  طرح جدید شامل 
قرار  کاری  برنامه  در  که  است  آزادگان  میدان 
داشته  کار  پیشرفت  ۴۰ درصد  امروز  تا  و  گرفته 
فاز  که  می شود  اجرایی  فاز  دو  در  پروژه  است؛ 
از  راست گرد  و  لچکی ها  اجرای  آن  نخست 
اجرای  و  تن   ۷۲ میدان  سمت  به  نواب  خیابان 

است. میدان  خود 
اصالح  پروژه  دوم  فاز  در  داد:  ادامه  وی 

و  درختان  جابه جایی  آزادگان  میدان  هندسی 
هر  امیدواریم  می شود،  انجام  میدان  کردن  پر 
ماه  یک  حدود  پروژه  اجرای  مراحل  از  کدام 
با  پروژه  این  ماه  دو  طی  کل  در  و  ببرد  زمان 
بهره برداری  به  راهور  پلیس  و  مردم  همراهی 

رسید. خواهد 
پروژه  اجرای  اعتبار  پایان  در  وزیری  روحانی 
عددی  را  آزادگان  میدان  هندسی  اصالح 
به  گفت:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد   ۱۰ بالغ بر 
در  پروژه  اجرای  مسیر  این  بودن  پرتردد  علت 
بوده  منطقه  دغدغه های  از  یکی  زمان  کمترین 
و امیدواریم با کمترین چالش در تردد و ترافیک 

► ببریم.    پایان  به  را  پروژه  این 

گفت:  قم  استان  گمرکات  مدیرکل      ◄
ارزش  آذرماه،  پایان  تا  سال جاری  ابتدای  از 
صادرات قم به ۲۶۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۶۱ 
مدت  با  مقایسه  در  میزان  این  که  رسید  دالر 

داشته است. رشد   ۲۸.۵ قبل  سال   مشابه 
به گزارش روابط عمومی گمرگ قم، اسفندیار 
در  صادرات  حجم  این  داشت:  بیان  دریکوندی 
 ۲۹۵ وزن  به  و  اظهارنامه   ۳۵۱ و  هزار   ۶ قالب 
به  قم  استان  از طریق گمرکات  ُتن   ۴۰۳ و  هزار 

شده است. انجام  هدف  کشورهای  مقصد 
قم  اقتصاد  به رشد  رو  به حرکت  اشاره  با  وی 
آمار صادرات قم طی  افزود:  در حوزه صادرات، 

۹ ماه گذشته عالوه بر رشد ارزش دالری از نظر 
تعداد اظهارنامه و وزن نیز نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
بسیار  قم  صادراتی  کاالهای  داد:  ادامه  وی 
متنوع و در بخش های مختلف قابل دسته بندی 
مواد  انواع  به  می توان  آن  جمله  از  که  است 
و  صنعتی  محصوالت  از  زیادی  شمار  تا  غذایی 

کرد. اشاره  خانگی  لوازم 
ابتدای  از  که  این  به  اشاره  با  دریکوندی 
تولید  کاالهای  آذرماه  پایان  تا  سال جاری 
جهان  کشور   ۳۵ بیش از  به  قم  استان  در  شده 
همچون  کشورهایی  گفت:  شده است،  صادر 

پاکستان،  ترکیه،  امارات،  افغانستان،   عراق، 
و  آذربایجان  روسیه،  سوریه،  ترکمنستان،  
صادراتی  کاالهای  مقاصد  عمده  ازبکستان، 

هستند. قم  استان 
ماه   ۹ طی  نیز  واردات  زمینه  در  افزود:  وی 
سپری شده از سال جاری،  ۲۶۷ میلیون و ۹۸۱ 
هزار   ۲ قالب  در  کاال  دالر  میلیون   ۵۱۷ و  هزار 
ُتن   ۳۹۱ و  ۵۱ هزار  به وزن  و  اظهارنامه   ۵۱۲ و 
که  شد  کشور  وارد  قم  استان  گمرکات  طریق  از 
نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  را  آن  حجم  بیشتر 
واحدهای  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و  مردم 

► می دهد.     تشکیل  تولیدی 
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مدیرمنطقهسهشهرداریخبرداد:

اجرایعملیاتبهسازیواصالحهندسیمیدانآزادگانقم

مدیرکلگمرکاتقم:

میزانصادراتقماز۲۶۳میلیوندالرگذشت

باحضورآیتاللهوحیدخراسانی؛
دستهعزاداریسالروز

شهادتحضرتزهرا)س(درقم
برپامیشود

حضور  با  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  ابیها  ام  شهادت  عزاداری  دسته 
شود. می  برپا  قم  در  تقلید  عظام  مراجع  از  خراسانی  وحید  الله  آیت 
به گزارش  تسنیم، همزمان با سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه 
الله  آیت  بیت  از  حضرت،  آن  شهادت  عزاداری  دسته  )س(،  زهرا 
به  شهدا  خیابان  در  واقع  شیعیان  تقلید  مراجع  از  خراسانی  وحید 

می شود. )س(برگزار  معصومه  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  سمت 
با سخنرانی یکی  روز سه شنبه هفته جاری   ۱۱ از ساعت  این مراسم 
آغاز  خراسانی  وحید  آیت  حسینیه  در  قم  علمیه  حوزه  اساتید  از 
با  همگام  گذشته  سال های  همانند  عزاداران  خیل  سپس  و  می شود 
جهت  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  سمت  به  تقلید  مرجع  این 

کرد. خواهند  عزاداری  و  کرده  حرکت  تسلیت  عرض 
و  طالب  جمله  از  قم  مردم  مختلف  اقشار  مراسم  این  در  ساله  هر 
و هیئت های  نوجوانان  و  ویژه جوانان  به  و  قم  علمیه  روحانیون حوزه 

دارند. چشمگیری  حضور  مذهبی 

مدیرکلتبلیغاتاسالمیاستانقمتاکیدکرد؛
ضرورتراهاندازیخانههای
قرآنوعترتدرمجتمعهای

پردیسانقم

ترویج  و  توسعه  لزوم  بر  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
منطقه  در  عترت  و  قرآن  خانه های  راه اندازی  با  قرآنی  فعالیت های 

کرد. تاکید  قم  پردیسان 
در  شعبان زاده  مرتضی  والمسلمین  حجت االسالم  مهر،  گزارش  به 
با داوران جشنواره بین المللی قرآن و عترت  جلسه هماهنگی نهایی 
تناسب  عدم  به  توجه  با  کرد:  اظهار  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز 
کاری  باید  منطقه،  این  جمعیت  با  پردیسان  منطقه  مساجد  تعداد 
تا  شود  اندازی  راه  عترت  و  قرآن  خانه  یک  مجتمع  هر  در  که  کنیم 

کنند. استفاده  قرآنی  مراکز  ظرفیت  از  بتوانند  آموزان  قرآن 
وی افزود: امیدواریم از درگاه این جشنواره با نوآوری هایی که می شود 
این  در  که  افرادی  و  برویم  موفق  خانواده های  سمت  به  کرد،  تعریف 
شوند. قرآنی  محافل  میدان دار  می شوند  برتر  رتبه های  حائز  جشنواره 
داوران  و  اساتید  داشت:  بیان  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
قرآنی به عنوان یک حلقه میانی می توانند در سامان بخشی و احیا و 

باشند. اثربخش  قم  استان  قرآنی  جامعه  سازی  فعال 
بین  جشنواره  داوران  از  تقدیر  ضمن  شعبان زاده  حجت االسالم 
امیدواری  ابراز  علمیه،  حوزه های  خدمات  مرکز  عترت  و  قرآن  المللی 
کرد که این جشنواره فرصتی برای اتصال قاریان، حافظان و حامالن 

کند. ایجاد  مذهبی  هیأت های  و  مساجد  با  کریم  قرآن 

»امیرآبادیفراهانی«از
ادارهثبتاحوالاستانقم

بازدیدکرد

مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  و  قم  مردم  فراهانی«نماینده  »امیرآبادی 
شورای اسالمی با حضور در اداره ثبت احوال استان از فعالیت های 

کرد. بازدید  مجموعه  این 
به گزارش دفتر نماینده مردم قم در مجلس، احمد امیرآبادی فراهانی 
با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم ضمن گفتگو با مراجعان 
زمان  میزان  احوال،  ثبت  اداره  کارمندان  برخورد  نحوه  خصوص  در 
ارباب  درخواست های  مشکالت،  رفع  برای  اداره  این  در  شده  صرف 
رجوع را مورد بررسی قرار داد که اکثر مراجعان از نحوه عملکرد ثبت 

ابراز رضایت کردند. احوال استان قم 
این نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، همچنین به گفتگو 
مسائل  بیشتر  که  آنها  مشکالت  جریان  در  و  پرداخته  کارمندان  با 

گرفت. قرار  بوده  معیشتی 
امیرآبادی در ادامه ضمن بازدید از بخش بایگانی این اداره، نشستی 

را با مدیر کل و معاونان اداره ثبت احوال استان قم داشت.
ایجاد شعبه هایی در شهرستان های جدید  و  اداره  این  از  تمرکززدایی 
اسناد  بایگانی  و  نگهداری  برای  جدید  ساختمانی  تخصیص  قم، 
تجهیزات  تأمین  فعلی،  محل  بودن  غیراستاندارد  دلیل  به  قدیمی 
مدیر  درخواست های  جمله  از  پرینتر  و  رایانه  مانند  آنها  نیاز  مورد 
طی  فراهانی  امیرآبادی  شد،  مقرر  که  بود  قم  استان  احوال  ثبت  کل 
اداره  این  برای حل مشکالت  ثبت اسناد کشور  با مدیر کل  جلسه ای 

دهد. انجام  را  الزم  اقدامات  قم  استان  مردم  و 

معاونبازرسیصمتقم:
۵۸۰میلیاردریالکاالیقاچاق

درقمکشفشد

گفت:  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
تا  ابتدای سال جاری  از  ارزش کاالهای قاچاق کشف شده در استان 

رسید. ریال  میلیون   ۳۷۰ و  میلیارد   ۵۸۰ رقم  به  آذرماه  پایان 
بیان  ایرنا،  خبرنگار  با  درگفت وگو  یکشنبه  روز  وندا  فوالدی  سیاوش 
ابتدای  از  قم  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان  بازرسان  داشت: 
سال جاری تا پایان آذر ماه ۹ هزار و ۹۵۹ مورد بازرسی برای جلوگیری 
از تخلف )عرضه، نگهداری و فروش کاالی قاچاق( انجام دادند که از 
به ارزش  بازرسی، ۶۶ مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف  این تعداد 

شده است. ریال  میلیون   ۳۷۰ و  میلیارد   ۵۸۰
رسیدگی  برای  پروندها  این  از  مورد   ۴۴ رابطه  همین  در  افزود:  وی 
بر  نیز  آن  دیگر  مورد   ۲۲ و  شده   معرفی  استان  حکومتی  تعزیرات  به 
 ۵۰ زیر  پرونده   ( ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون   ۲۱ ماده  اساس 
و  آوری  جمع  اداره  به  آن  تحویل  و  کاال  ضبط  شامل   ) ریال  میلیون 

بوده است. استان  تملیکی  اموال  فروش 
و  معدن  صنعت،   سازمان  بازرسان  نظارت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
قاچاق،   با  مرتبط  تخلف های  با  مقابله  برای  استان  بازار  بر  قم  تجارت 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  بازرسی  ها  آمار  راستا  این  در  کرد:  تاکید 
مقدار کشفیات  و  ۲۷ درصد  پرونده ها  تعداد  ۳۳ درصد،  قبل، حدود 

داشته است. افزایش  درصد   ۳۲ نیز 
لوازم    سیگار،  همچون  کاالهایی  رابطه  همین  در  گفت:  وندا  فوالدی 
غذایی،  مواد  پزشکی،  لوازم   خودرو،  باطری  و  لوازم  یدکی  خانگی، 
بسته(،  مدار  دوربین  الکترونیکی)باکس  وسایل  طیور،  و  دام  نهاده 
بازی  اسباب  کاغذ،  خمیر  نفت گاز،  بهداشتی،  و  آرایشی  محصوالت 

شده است. کشف  ارزی  تعهدات  ایفای  عدم  از  مواردی  همچنین  و 
قم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسان  همچنین  افزود:  وی 
و  تذکر  مورد   ۴۱۳ و  یکهزار  تعداد  استان،  بازار  بر  نظارت  جریان  در 
۳۵۷ گشت مشترک  و  دادند  فروش  واحدهای خرده  به  کتبی  اخطار 

کردند. برگزار  نظارتی  دستگاه های  سایر  با 
صنعت،  سازمان  بازرسان  مشترک  گشت های  بیشتر  داد:  ادامه  وی 
معدن و تجارت قم با دستگاه  هایی نظیر اداره کل تعزیرات حکومتی، 
دارو  و  غذا  معاونت  انتظامی،  فرماندهی  اقتصادی  امنیت  پلیس 

بوده است. استان  بسیج  اطالعات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در حال حاضر در مجموع تعداد ۴۲ هزار و ۵۶ واحد صنفی مجوزدار 
و  توزیعی  آن  مورد   ۳۸ و  هزار   ۲۵ که  است  موجود  قم  استان  در 

می باشد. فنی  و  تولیدی  واحد  آن  مورد   ۱۸ و  هزار   ۱۷ و  خدماتی 

خبـرخبـر

طرح  اجرای  ماهه  دو  وقفه  از  پس       ◄
بررسی  دلیل  به  قم  در  مسکن  ملی  نهضت 
انتخاب شیوه ساخت، بنا به تصمیم استان این 
آپارتمانی ساخته خواهد شد و  پروژه به صورت 

شد. منتفی  سازی  ویالیی  روش 
اجرای  مقدمات  سورکی:  بخشی  مهدی 
با  قم  استان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
شهر  محدوده  به  هکتاری   ۵۶۰ اراضی  الحاق 
و  آغاز  جاری  سال  ماه  شهریور  ابتدای  از 
 ۱۵ قالب  در  طرح  این  ساختمانی  نقشه های 
محله آماده شد و حتی استاندار قم نیز به محل 
مسکن  ملی  نهضت  کار  به  شروع  و  رفت  پروژه 
موضوع  یکباره  به  اما  کرد؛  اعالم  را  قم  در 
ویالیی سازی در استان مطرح شد و جمعی از 
»مخالف  پویش  اندازی  راه  با  قمی  شهروندان 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  سازی  آپارتمان  با 
احداث  از  تا  خواستند  قم  استاندار  از  قم« 
هکتاری   ۵۶۰ اراضی  در  مرتفع  آپارتمان های 

کند. جلوگیری  پردیسان 
بودند، نحوه اجرای نهضت  این گروه معتقد 
صورت  به  قم  مقدس  شهر  در  مسکن  ملی 
نظر  خالف  بر  طبقه  هفت  تا  پنج  آپارتمان های 
و  علما  شهرسازی،  و  راه  وزیر  رئیس جمهور، 
تجربه های  که  است  دانشگاه  و  حوزه  اساتید 
رو  پیش  نیز  را  گذشته  بار  خسارت  و  ناموفق 

دارد.
وزیر  مقام  قائم  و  ساختمان  و  مسکن  معاون 
وقت در نهضت ملی مسکن نیز در سفر به شهر 
مسکن  ملی  نهضت  سازی  ویالیی  موضوع  قم 
اهالی  جمع  در  حتی  و  شد  پیگیر  را  قم  در 
همین  که  داد  هم  را  آن  اجرای  قول  پردیسان 
نهضت  طرح  اجرای  نحوه  تا  شد  موجب  امر 
قرار  ابهام  از  هاله ای  در  قم  در  مسکن  ملی 
و  تکلیف  تعیین  برای  پروژه  این  روند  و  گیرد 
ساخت  روش  انتخاب  جهت  بیشتر  بررسی های 
مورد  مجدد  آپارتمانی  یا  و  ویالیی  شیوه  به 
ماه  دو  از  بیش  زمان  این  که  گیرد  قرار  بررسی 

انجامید. طول  به 
نهضت  طرح  سازی  ویالیی  چالش های 

قم در  مسکن  ملی 
روش  در  که  داشت  آن  از  حاکی  بررسی ها 
در  می بایست  که  زمینی  سازی،  ویالیی 
برای  باشد؛  داشته  وجود  قم  شهر  محدوده 

ملی  نهضت  طرح  در  متقاضی  میزان  این 
به  خانه ها  ساخت  اگر  و  نبوده  موجود  مسکن 
برای  فعاًل  انجام شود،  ۵ طبقه  آپارتمانی  شیوه 
هزار   ۴۰ و  می شود  تأمین  زمین  نفر  هزار   ۳۲
متقاضی دیگر فاقد زمین خواهند بود از سویی 
دیگر در صورت اجرای افقی طرح نهضت ملی 
به  قریب  متقاضی،  تعداد  این  با  قم  در  مسکن 
این  الحاق  که  است  نیاز  زمین  هکتار  هزار   ۴
نیازمند  شهر؛  محدوده  به  اراضی  از  وسعت 
شورای  همانند  باالدستی  نهادهای  تصویب 
که  دارد  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی 

دارد. مدت  طوالنی  پروسه ای 
خدمات  دستگاه های  از  برخی  همچنین 
رسان همانند وزارت نیرو نگرانی از بابت تأمین 
آماده  هزینه  و  داشتند  طرح  این  برای  آب 
سازی  ویالیی  روش  در  زیرساخت ها  سازی 
در  می رسید  نظر  به  که  بود  سنگین  بسیار  نیز 
تأمین  برای  دولت  کشور،  اقتصاد  فعلی  شرایط 
نداشته  اختیار  در  را  الزم  منابع  هزینه ها،  این 

. شد با
سازی  ویالیی  موضوع  مدت  این  طی  در 
در  مختلفی  جلسات  در  سازی  آپارتمان  یا  و 
بارها  قم  استان  در  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
آغاز  از  پس  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
و  راه  وزیر  عنوان  به  بذرپاش  مهرداد  فعالیت 
شهرسازی، در همان روزهای اول فعالیت وی؛ 
حضور  با  جلسه ای  قم  استان  درخواست  به 
راه  کل  مدیر  استاندار،  معاونین  استاندار، 
تا  شد  تشکیل  قم  نمایندگان  و  شهرسازی  و 
تصمیم  و  خارج  بست  بن  حالت  از  پروژه  این 
و  راه  وزارت  نهایت  در  که  شود  گرفته  نهایی 
اجرای  شیوه  تکلیف  تعیین  موضوع  شهرسازی 
استان  مدیریت  به  را  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

کرد. تنفیض 
کلیه  با  جلسه ای  طی  نیز  قم  استاندار 
ساز،  و  ساخت  امر  در  مسئول  دستگاه های 
دادگستری،  کل  رئیس  مجلس،  نمایندگان 
قم،  شهردار  قم،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
راه  مدیرکل  برق،  و  گاز  و  آب  عامل  مدیران 
آنان  از  استانی  مدیران  سایر  و  شهرسازی  و 
خود  نظرات  و  پیشنهاد  تا  کرد  درخواست 
ارائه  طرح ها  از  یک  هر  اجرای  خصوص  در 
کارشناسی  نظرات  دریافت  از  پس  که  دهند 

این  به  استان  انجام  سر  مسئول،  نهادهای  از 
نتیجه رسید که ساخت مسکن در طرح نهضت 
صورت  به  سازی  آپارتمان  شیوه  همان  به  ملی 
 ۵۶۰ پیلوت در منطقه  ۵ سقف روی  بلوک های 
ویالیی  اجرای  عماًل  و  شود  انجام  هکتاری 
در  فقط  و  شد  اعالم  منتفی  قم  شهر  در  سازی 
این شیوه ساخت  و بخش های قم  شهرستان ها 

می شود. دنبال  ساز  و 
آپارتمان  روش  بر  استان  مجموعه  توافق 

قم مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  سازی 
قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
اقدامات  داشت:  اظهار  مهر  با   گفتگو  در 
طرح  شدن  عملیاتی  راستای  در  زیرساختی 
استان  در  ماه  دو  مدت  به  مسکن  ملی  نهضت 
قم متوقف شده بود که پس از برگزاری جلسات 
تا  شد  مقرر  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  مختلف 
استان در زمینه چگونگی روش ساخت تصمیم 

. بگیرد
از  پس  داشت:  عنوان  صادقی  محمد 
دستگاه های  کارشناسی  نظرات  دریافت 
 ۵۶۰ منطقه  در  تا  شد  آن  بر  تصمیم  مختلف، 
صورت  به  اولیه  طرح  همان  اساس  بر  هکتاری 

یابد. ادامه  سازها  و  ساخت  سقف   ۵
از  بیش  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
میلیون   ۴۰ میزان  متقاضیان،  از  نفر  هزار   ۳۰
داشت:  ابراز  کردند  واریز  را  خود  آورده  تومان 
در این مرحله قرعه کشی صورت خواهد گرفت 
اجرای  شده؛  تعیین  اولویت های  اساس  بر  و 
صورت  به  مسکن  ملی  نهضت  طرح  فاز  به  فاز 

یافت. خواهد  ادامه  آپارتمانی 
ادامه  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
این  متقاضیان  برای  تومان  میلیون   ۴۰۰ داد: 
طرح تسهیالت در نظر گرفته شده است و ۳۵۰ 
است  متقاضیان  خود  آورده  نیز  تومان  میلیون 
افزایش  راستای  در  الزم  پیگیری های  البته  که 
میزان تسهیالت از سوی وزارت راه و شهرسازی 
در حال انجام است و آورده افراد نیز متناسب با 

یابد. افزایش  است  ممکن  تورم  میزان 
واحدهای  شده  تمام  قیمت  گفت:  صادقی 
 ۷۵۰ میانگین  طور  به  را  مسکن  ملی  نهضت 
تحویل  زمان  و  بود  خواهد  تومان  میلیون 
واحدها نیز ۳۰ ماه پس از آغاز عملیات اجرایی 

 ► است.   

خروجطرحنهضتملیمسکنقمازبالتکلیفی؛

ویالییسازیمنتفیشد!

ارتباطبامدیرمسئول
۰9۱۲7۶۲۵9۸7

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402



◄    مدیر نمایندگی ستاد دیه قم از آزادی بیش از 
خبر  ستاد  این  کمک  به  قم  در  زندانیان  از  نفر   ۱۰۰

داد.
رضا مرادی پور با اشاره به اینکه ۱۹ میلیارد ریال از 
بدهی این زندانیان با برگزاری جلسات صلح و سازش 
از شکات تخفیف گرفته شد، عنوان کرد: ۱۶ میلیارد 
وام  ریال  ۱۳ میلیارد  آورده خانواده مددجویان،  ریال 
 ۱۷ ۴۵ میلیارد ریال کمک بالعوض و  قرض الحسنه، 

میلیارد ریال نیز از سایر منابع تامین شده است.
آزاد  زندانیان  این  از  نفر   ۱۱۲ اینکه  بیان  با  با   وی 
آزاد  افراد  از  نفر   ۹۰ نفر زن هستند که   ۹ و  شده مرد 

شده بدهکار مالی بودند، اظهار کرد: ۲۲ نفر بدهکار 
نفقه، پنج نفر بدهکار مهریه و چهار نفر بدهکار دیات 

بودند. غیرعمد 
از  نفر   ۱۲۴ گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
و  خیران  کمک  با  استان  این  در  مالی  محکومان 
 ۱۱۹ تعداد،  این  از  که  شدند  آزاد  ستاد  این  پیگیری 
بدهکار  نفر   ۹۶ افزود:  بودند،  زن  نفر  پنج  و  مرد  نفر 
مالی، ۱۷ نفر نفقه، ۳ نفر مهریه و ۸ نفر دیه غیرعمد 
و  شده  محکوم  کارگاهی  حوادث  یا  تصادف  دلیل  به 
در زندان بودند که مجموع کل بدهی این افراد ۱۸۰ 
از  مبلغ  این  از  ریال  میلیارد   ۳۷ که  بود  ریال  میلیارد 

شد. گرفته  تخفیف  شکات 
 ۱۶ کرد:  اظهار  قم  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
ریال  میلیارد   ۴۷ خانواده ها،   توسط  ریال  میلیارد 
وام  ریال  میلیارد  دیه،  ۲۴  ستاد  بالعوض  کمک 
و  اعسار  پیگیری  طریق  از  نیز  بقیه  و  قرض الحسنه 
است. شده  تامین  بدنی  خسارت های  تامین  صندوق 
دیه،  ستاد  شیوه نامه  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
کمتری  بدهی  و  نداشته  کیفری  سوابق  که  افرادی 
کارشناسان  آزادی هستند؛  اولویت  در  باشند،  داشته 
پرونده  غیرعمد  جرائم  زندانیان  برای  دیه،  ستاد 
وضعیت  درباره  تحقیقات  از  پس  و  می دهند  تشکیل 

مالی مددجو، ستاد با دعوت از شکات، تخفیف هایی 
را  خیران  کمک  نیز  مقداری  و  می گیرد  طلبکاران  از 

می نماید. جذب 
حساب های  شماره   با  قم  استان  دیه  ستاد 
ملت  بانک   ،۰۲۰۱۲۳۱۶۱۸۰۰۹ ملی  بانک 
 ،۱۵۳۰۰۸۵۵۹۳ تجارت  بانک  و   ۱۸۲۲۲۸۸۷۲۴
بانک   ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۵۷۶۶۲۳ کارت های  شماره 
و  ملی  بانک   ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۰۰۰۰۸۸۸ و  تجارت 
دریافت کمک های  آماده   ۳۷۷۲۲۶۶۶ تماس  شماره 
جرائم  زندانیان  آزادی  برای  قم  مردم  خداپسندانه 

 ► است.    غیرعمد 

قم گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس      ◄
آذرماه،  پایان  تا  جاری  سال  ابتدای  از 
های  تصادف  در  نفر   ۳۴۴ و  هزار   ۲
دچار  استان  این  مواصالتی  محورهای 
نسبت  آمار  این  که  شدند  مجروحیت 
 ۵۰ گذشته،  سال  مشابه  زمان  مدت  به 

دهد. می  نشان  را  افزایش  درصد 
در  یکشنبه  روز  پناهی  مختار  سرهنگ 
داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
محورهای  در  مذکور  مدت  طی  نفر   ۱۴۷
تصادف  براثر  قم  شهری  برون  مواصالتی 
به  نسبت  که  دادند  دست  از  را  خود  جان 
فوتی ها  تعداد  مدت مشابه سال گذشته، 

است. یافته  افزایش  نفر   ۳۴

با اشاره به محورهایی که بیشترین  وی 
گفت:  است  داشته  را  ها  کشته  افزایش 
بوستان  حوالی  در  نیزار  به  قم  محور 
الغدیر، آزادراه قم به تهران، آزاد راه قم به 
در  به سمت سلفچگان  قم  و محور  کاشان 
کشته  بیشترین  که  بودند  زمره محورهایی 

داشتند. را 
ذکر  مدت  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
هفت  پردیسان  به  ورجان  محور  در  شده 
گفت:  اند  شده  فوت  ها  تصادف  در  تن 
دوم  باند  است  قرار  دولت  وعده  طبق 
سال  پایان  تا  پردیسان  به  ورجان  محور 
طرح  این  افتتاح  و  برسد  برداری  بهره  به 
دارد. ها  تصادف  کاهش  در  زیادی  نقش 

طرح  اجرای  به  اشاره  با  پناهی 
 ۲۰ تا  آذر   ۲۳ از  راه  پلیس  زمستانی 
طرح  این  اجرای  طی  گفت:  اسفند 
برف  های  گردنه  در  راه  پلیس  عوامل 
دارند  حضور  روزی  شبانه  صورت  به  گیر 
های  یگان  با  هماهنگی  و  همکاری  و 
اورژانس و هالل احمر  امدادی راهداری، 

دهند. می  انجام  را 
آمد  و  رفت  در  تسهیل  داد:  ادامه  وی 
اهداف  دیگر  از  ها  تخلف  با  برخورد  و 
با  و  است  زمستانی  طرح  برگزاری 
تجهیزات  که  هایی  خودرو  رانندگان 
برخورد  نیز  ندارند  همراه  به  زمستانی 

 ► شود.    می  قانونی 

به  استان  این  کار  فرنگی  سه  دعوت  از  قم  کشتی  هیات  رئیس      ◄
خبر  فرانسه  نیس  المللی  بین  تورنمنت  در  حضور  برای  ملی  تیم  اردوی 

داد.
اظهار  علیایی  هادی  قم،  کشتی  هیات  عمومی  روابط  گزارش  به 
روزهای  طی  فرانسه  نیس  تورنمنت  فرنگی  کشتی  مسابقات  داشت: 
تیم  اردوی  اساس  بر همین  که  برگزار می شود  ماه  بهمن  تا دوم  ۳۰ دی 
ملی کشورمان از روز ۲۰ دی ماه در کمپ تیم های ملی در تهران برگزار 

می شود.
وی بیان کرد: در این اردو علیرضا نجاتی، امیر عبدی و محمد مهدی 

جواهری سه فرنگی کار قمی حضور خواهند داشت.
 ۷۲ وزن  در  عبدی  کیلوگرم،   ۶۳ وزن  در  نجاتی  شد:  یادآور  وی 
در  حاضر  قمی  گیران  کشتی  کیلوگرم   ۵۵ وزن  در  جواهری  و  کیلوگرم 

 ► می باشند.   فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی 
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تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  امور  مدیرکل       ◄
نیز  اخیر  جریانات  در  گفت:  قم  استانداری  کشوری 
اینکه شرایط استان قم نسبت به دیگر استان ها بهتر بود 
است. بوده  استان  در  موجود  هماهنگی های  دلیل  به 

و  انتخابات  سیاسی،  امور  مدیرکل  محبوبی  حسن 
در  ماه  دی  سوم  قم،  استانداری  کشوری  تقسیمات 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیون دانشجویی، 
کارگری و فرق مذاهب ازجمله کمیسیون های این دفتر 
هستند که تماما زیرمجموعه شورای تامین استان قرار 

دارند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تمام این 

کمیسیون ها حداقل 9 جلسه را برگزار کرده اند، مطرح 
کرد: در مواردی ازجمله کمیسیون دانشجویی به دلیل 
فوق  جلسات  برگزاری  شاهد  دانشگاه ها  خاص  شرایط 

نیز بوده ایم. العاده 
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
هماهنگی  با  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  قم  استانداری 
مطلوب میان دستگاه ها مشکل خاصی نداریم، عنوان 
کرد: در جریانات اخیر نیز اینکه شرایط استان قم نسبت 
به دیگر استان ها بهتر بود به دلیل همین هماهنگی ها 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه سرکشی و بازدید از دانشگاه ها 

این  کرد:  خاطرنشان  می شود،  انجام  دفتر  این  در  نیز 
جنبه  دانشجویی  کمیسیون  جلسات  و  سرکشی ها 
امنیتی نداشته بلکه بیش تر در راستای حل مشکالت و 

است. دانشجوها  از  حمایت 
رئیس  با  خوبی  هماهنگی  اینکه  بیان  با  محبوبی 
داریم،  فرهنگی  و  حراست  مسئولین  و  دانشگاه ها 
قرار  که  برنامه هایی  تمام  همچنین  کرد:  تصریح 
است در دانشگاه ها برگزار شود نیز ابتدا با دفتر امور 
استانداری  کشوری  تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی، 
نیز مشکل خاصی  این عرصه  در  و  هماهنگ می شود 

 ► نداریم.   

مدیرکلامورسیاسی،انتخاباتوتقسیماتکشوریاستانداریقممطرحکرد؛

● آرامیقمدراغتشاشاتبهدلیلهماهنگیمیاندستگاههااست●

ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر      ◄
که  این  به  اشاره  ضمن  قم  استان  دو 
اول، دوم  پایه های  تقویتی در  کالس های 
و  فارسی  دروس  برای  و  ابتدایی  سوم  و 
گفت:  است،  برگزاری  حال  در  ریاضی 
کالس ها  در  آموزی  دانش  تراکم  معموال 
تراکم  اما  است  آموز  دانش   ۴۰ تا   ۳۸
بهبود  هدف  با  تقویتی  کالس های 
است. آموز  دانش   ۱۵ معلمان  عملکرد 

ایسنا  با  گفتگو  در  مطهری،  محمود 
ویژه  معلمین  جهادی  کار  خصوص  در 
نیروگاه،  منطقه  در  محروم  آموزان  دانش 
تحصیلی  سال  ابتدای  از  کرد:  عنوان 
برخوردار  کم  مناطق  در  آذرماه  تا  جاری 
آسیب  به  دو(  )ناحیه  آباد  شیخ  و  نیروگاه 
آموزشی  حوزه  در  آموزان  دانش  شناسی 

. ختیم ا پرد
آموزی  دانش  تراکم  به  اشاره  با  وی 
دانش  تحصیلی  افت  و  مناطق  این  در 
بیان  کرونا،  شیوع  واسطه  به  آموزان 
در  آموزی  دانش  تراکم  به  توجه  با  کرد: 
نیم  و  سال  دو  طرفی  از  و  مناطق  این 
شاهد  کرونا  واسطه  به  مجازی  آموزش 
به  بودیم،  آموزان  دانش  تحصیلی  افت 
که  ابتدایی  اول  پایه  آموزان  دانش  ویژه 
حقیقی  کالس  درک  از  کرونا  دوران  در 
کالس  در  حاضر  حال  در  و  بودند  محروم 
ضعیف  تحصیلی  پایه  در  هستند  سوم 

. هستند
مطهری یادآور شد: این افت تحصیلی 
آن ها  خانواده های  که  آموزانی  دانش  در 
پایین  سواد  سطح  تحصیلی  لحاظ  به 

آموزش  کنار  در  نتوانستند  و  دارند  تری 
آموزان  دانش  به  ما  معلمین  مجازی 

است. مشهودتر  کنند،  کمک 
دو  ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مدیران  رابطه  این  در  داد:  ادامه  استان، 
دخترانه  مدرسه  پنج  شامل  را  مدرسه   ۱۰
فراخوان  طریق  از  پسرانه  مدرسه  پنج  و 
آن ها  از  و  کردیم  دعوت  منطقه  این  در 
را  بضاعت  بی  آموزان  دانش  خواستیم 
فوق  کالس های  از  استفاده  امکان  که 
ندارند  تحصیلی  افت  جبران  برای  برنامه 

کنند. شناسایی 
کریمه  موسسه  با  کرد:  اضافه  مطهری 
معیشتی  زمینه  در  که  رسول  آل  مریم 
بضاعت  بی  آموزان  دانش  بیماری  و 
ابتدایی  آموزش  معاون  دارند،  فعالیت 

برگزار  جلساتی  مربیان  و  اولیا  انجمن  و 
این  از  آموز  دانش   ۵۰۰ نهایتا  و  کردیم 

شدند. شناسایی  مدرسه   ۱۰
بعدی  گام  در  اظهارکرد:  وی 
این  در  معلمان  شرکت  برای  فراخوان 
شد  اعالم  مدارس  به  جهادی  فعالیت 
پایگاه  در  حاضر  حال  در  خوشبختانه  و 
فرهنگی  همکار   ۱۲ ما  دخترانه  و  پسرانه 
صورت  به  کالس   ۹ در  وشاغل  بازنشسته 
در  هفته  هر  پنجشنبه  جهادی  و  رایگان 

هستند. فعالیت  حال 
که  این  به  اشاره  ضمن  مطهری 
اول، دوم  پایه های  تقویتی در  کالس های 
و  فارسی  دروس  برای  و  ابتدایی  سوم  و 
عنوان  است،  برگزاری  حال  در  ریاضی 
در  آموزی  دانش  تراکم  معموال  کرد: 

اما  است  آموز  دانش   ۴۰ تا   ۳۸ کالس ها 
بهبود  هدف  با  تقویتی  کالس های  تراکم 

است. آموز  دانش   ۱۵ معلم  عملکرد 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو استان 
بسته های  توزیع  و  سالم  صبحانه  برنامه 
به  آموزان  دانش  برای  التحریر  لوازم 
کارگاه  جلسه  ده  برگزاری  خیرین،  همت 
جلسه  ده  و  پروری  فرزند  مهارت های 
همچنین  و  زندگی  مهارت های  کارگاه 
اختالل  کاهش  و  درمان  راهکارهای 
و  اولیاء  برای  آموزان  دانش   یادگیری 
برنامه  دیگر  از  معیشتی  بسته های  توزیع 

باشد. می  اجرا  دست  در  های 
این  از  استقبال  شد:  یادآور  مطهری 
طرح قابل قبول بوده و طبق برنامه ریزی تا 
 ► داشت.   خواهد  ادامه  اردیبهشت  پایان 

مدیرآموزشوپرورشناحیهعنوانکرد:

● برگزاریکالسهایتقویتیجهادیبرایدانشآموزانبیبضاعتناحیهدواستانقم●

● آزادیبیشاز۱۰۰نفراززندانیاندرقمباکمکستاددیه●

رئیسپلیسراهقم:

● مصدومانتصادفهایجادهایقم۵۰درصدافزایشیافت●

● سهفرنگیکارقمیبرایحضوردرتورنمنتفرانسهبهاردویتیمملیدعوتشدند●

ای لنز 
همه بهانه از توست!                                 

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
بابت  از  مردم  خیال  شکر  کرور  کرور  را  خدا  که  روزها  این 
وزارت  مسئوالن  شده،  راحت  زیادی  حدود  تا  تبعاتش  و  کرونا 
اند به جان سایر گرفتاری ها و بیماری  افتاده  فخیمه بهداشت 
منفی  اثرات  و  تبعات  به  اند  داده  گیر  عجالتًا  و  الله  خلق  های 
همانند  نتوانسته  لنز  مافیای  عزیزان  ظاهرًا  چشمی!  های  لنز 
مافیای بادمجان یا هویج برای لنز مزایای رویایی و سوفسطایی 
لنز  »برخی  بفرمائید:   مالحظه  را  خبر  کنند!  تبیین  لنز  برای 
فروش  به  ها  بوتیک  و  ها  آرایشگاه  در  که  چینی  وارداتی  های 
می رسند، باعث آلودگی چشم و در دراز مدت موجب نابینایی 
می شوند. برخی از افراد هم از لنز های یکبار مصرف، چند بار 
استفاده می کنند که خطر شیوع بیماری های چشمی در این 

جراید( از  نقل  به  است.«)  بیشتر  ها  لنز 
درست است که آرایشگاه های زنانه نوعی بازار چه مرزی هم 
محسوب می شوند و در آنجا عالوه بر رنگ آمیزی و بتونه کاری 
و صاف کاری، عین بازارچه سید اسمال، انواع و اقسام وسایل 
دست  لنز  خرید  ولی  رسد  می  فروش  به  هم  مجاز  غیر  و  مجاز 

دوم و دست به دست شدن لنز دیگر نوبر است.
لباس و ماشین و کفش دسته دوم دیده بودیم ولی خدا وکیلی 
همپوشانی  سلیمی  عقل  هیچ  با  دوم  دسته  لنز  از  استفاده 
به  کشورمان  در  ما  که  حالی  در  است  جالب  خیلی  ندارد. 
فناوری چاپ قرنیه دست پیدا کرده ایم این چینی های دست 
کنند  تولید  پائین  قیمت  با  لنز  اند  نتوانسته  هنوز  چلفتی  پا  و 
البته  نشوند!  لنز دست دوم  از  استفاده  به  الله مجبور  که خلق 
چشم  های  چینی  این  به  را  بدبختی  و  گرفتاری  هر  که  این 
نیست  ربط دهیم چندان هم جوانمردانه  اجناسشان  و  بادامی 
پالستیکی  و  ناقص  فهم  در  ریشه  اخیر،  معضالت  برخی  و 
شعِر ای  عده  متاسفانه  دارد.  کهن  ادبیات  از  هموطنان  برخی 

 » چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید« 
خدا بیامرز سهراب را بد تفسیر کرده اند و به هر قیمتی شده 
چشم  شستشوی  به  هم  اصاًل  ببینند.  دیگر  جور  خواهد  می 
اعتقادی ندارند و معتقدند با وجود نیترات فراوان در آب تهران 
ترجیح می دهند برای جور دیگر دیدن از »لنز« استفاده کنند 
حتی در برخی مقاطع لنز از نان شب واجب تر شده و به قولی 

چشمم را بگیر ولی لنزم را نه!
البته در این بین عده ای هم کاری به سهراب ندارند و از     
می  ایراد  و  عیب  دارای  را  خود  ساختار  شناختی،  زیبا  منظر 

اند  فرموده  که  ندارند  بزرگان  جمالت  به  اعتقادی  و  دانند 
»به لنز و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را« 

به  دست  شادی،  مجالس  یا  عروسی  مجلس  به  رفتن  برای  و 
ماهوی  تغییرات  این  اگر  گویی  که  زنند  می  دکوراسیون  تغییر 
نخواهد گرفت. زن حسابی همسر  نپذیرد، عروسی سر  صورت 
مسی برای تماشای قهرمانی شوهرش در جام جهانی حتی رژ 

بود! بگذریم ... نزده  لب هم 
برای  شهروندان  برخی  سالمت  چند  هر  حال  ای  علی     
پیشنهاداتی  و  است  مهم  ما  برای  ولی  نیست  مهم  خودشان 

کنیم: می  ارائه  مذموم  پدیده  این  رواج  جلوگیری  برای 
افراد  گذشته  در  که  همانطور  لنز:  کاربری  تغییر  الف(     
نشان  تا  کردند  می  »خالکوبی«  همان  یا  تاتو«   « را  خالفکار 
پیشنهاد  کارند،  گناه  و  دارند  تفاوت  با سایرین  افراد  این  دهند 
بانکها،  بد حساب  دار کردن مشتریان  به جای ستاره  می شود 
با توجه به میزان بدحسابی شان در چشم آنها لنز های مختلف 
قادر  راحتی  به  بانکها  کارمندان  هم  شیوه  این  با  بگذاریم.  کار 
به شناسایی افراد بد حساب خواهند شد و هم آمار مصرف لنز 

آمد. خواهد  پائین  کشور  در  رنگی  های 
کوچکترین  اگر  شما  اینکه  به  توجه  با  نقدی:  جریمه  ب(     
تغییری در بنای مسکونی یا تجاری خود بدهید، باید جوابگوی 
شهرداری و عوارض کمرشکن آن باشید؛ پیشنهاد می شود در 
بنای  اضافه  تخریب  نظیر  هم  افراد  ظاهری  تغییرات  خصوص 
صورت ) همان کوچک کردن بینی ( و یا استفاده از لنز، کاشت 
ای،  گربه  چشم  لبخند،  خط  معده،اصالح  بالون  پروتز،  گونه، 
یا  اسبی  ی  خنده  رفع  آسیایی،  چشم  اصالح  االغی،  گوش 
فیس  بیبی  پیشانی،  تراش  پائین،  لب  کردن  ای  قلوه  ای،  لثه 
چال  لب،  گونه  لیفت  لب،  پروتز  پیشانی،  تراش  صورت،  کردن 
انداختن گونه، رفع خنده اسبی یا لثه ای، رفع انقباض چانه و 
تا ملت کمتر به فکر تغییر  قس علی هذا... عوارض وضع شود 

بیفتند! دکوراسیون 
این  از  بیشتر  خیلی  افراد  ظاهری  تغییرات  لیست  البته   (
است و اگر همه موارد را ذکر می کردیم یکی دو تا ستون نشریه 

کردیم!(  بسنده  مقدار  همین  به  کردیم،  می  اشغال  را 

ر ـُ َتَلنگ

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات 
براساس  را  مذکور  قانون  طبق  تشکیلی  پرونده های  متقاضیان  مفروزی  مالکانه 
ذیل  آراء  شرح  به  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  و  کارشناسان  گزارش 

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۴۶ شماره  رأی  ۱ـ 
ششدانگ  اروجعلی  فرزند  فتحی  یعقوب  آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۹۹۵
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۹۰/۶۸ مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره فرعی ۲۱۷۳ اصلی و ۲۱۷۳/۸۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت 

قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ۶۲ دفتر ۳۶۷ از پالک ۲۱۷۳/۸۵ 
اصلی و الباقی مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عروجعلی عزیزی 

)۱۵۴۶۲ الف  اصلی.)م   ۲۱۷۳ از پالک   ۴۷۸ دفتر   ۲۴ صفحه 
و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به 
گهی تا چنانچه اشخاص  مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نوبت  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع 
اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 

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

بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ انتشارنوبت اول:  تاریخ 
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ انتشارنوبت دوم:  تاریخ 

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

خواهدشد

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رییس جمهور نسبت به شیوع مجدد ویروس کرونا هشدار داد.

کمیسیون  رییس  شهریاری  حسینعلی  نامه  متن  ایلنا،  گزارش  به 
رییسی  ابراهیم  سید  به  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 

است: زیر  شرح  به  رییس جمهور 
الله جناب آقای دکتر رئیسی »حضرت آیت 

با کرونا ریاست محترم جمهور و رئیس ستاد ملی مقابله 
تقدیم سالم با 

شیوع  سخت  دوران  دارید  استحضار  حتما  که  همانگونه  احترامًا 
ریزی های  برنامه  و  درایت  با  و  الهی  فضل  به  19که  کویید  بیماری 
با  نیز  و  مجریه  قوه  کنونی  دوره  در  خصوصا  کشورمان  مسئولین 
آمارهای  نزولی ترین  به  شهروندان  همگانی  همت  و  هوشیاری 
مبتالیان و صدمه دیدگان در کشور عزیزمان منتهی گردیده، با غفلت 
یا تغافل از بازگشت این ویروس منحوس می تواند خدای ناکرده تکرار 
شده و بازهم تلفات روزافزون به بار آورد.این احتمال با توجه به اخبار 
غیر  و  اروپایی  کشورهای  از  برخی  و  شرقی  جنوب  آسیای  در  شیوع 

است. جدی  بسیار  خطری  و  قوی  احتمالی   ، اروپایی 
به  حضرتعالی  محضر  به  را  نکته  این  وظیفه  حسب  کمیسیون  این 
از  برای جلوگیری  و صدور دستورات مقتضی  گهی الزم  آ عنوان پیش 
مسئولین  دارد  انتظار  و  می دارد  تقدیم  محتمل  حداقلی  آسیب های 
ذی ربط نیز با تمام توان از آن پشتیبانی نموده و عالج واقعه قبل از 

نمایند. وقوع 
توفیقات روزافزونتان را از درگاه الهی مسئلت دارم.«

بازگشتقیمتداروبهشهریور
۱۴۰۰حذفشد

گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  درمان  و  بهداشت  امور  کل  بازرس 
به  دارو  قیمت  بازگشت  پیشنهاد   ،۱۴۰۲ بودجه  الیحه  در  دولت 

کرد. حذف  را   ۱۴۰۰ شهریور 
درباره  تلویزیونی  برنامه  در  اصل  مسعودی  ایروان  ایرنا،  گزارش  به 
های  هزینه  همه  نمی شود  دید  دولت  که  زمانی  گفت:  دارو  قیمت 
تولید اعم از آب، برق و گاز، دستمزد و ماده اولیه افزایش پیدا کند، 
اما قیمت ها مثل شهریور ۱۴۰۰ شود؛ بنابراین در الیحه ای که آورد 

داد. را   ۱۴۰۰ شهریور  کلمه  حذف  پیشنهاد 
وی با بیان اینکه قرار است قیمت ها افزایش پیدا نکند، گفت: از آنجا 
که قرار است مابه التفاوت نزدیک ۴ میلیارد دالر ارز را به سازمان های 
بیمه گر تزریق کنیم؛ لذا قرار است دیگر برای مصرف کننده )بیماران( 

حداقل افزایش قیمتی به وجود نیاید و از آن پول پرداخت شود.

خبـر

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد

از  می دهند،  گزارش  کارشناسان  آن طورکه       ◄
کرونا  به  ابتال  موارد  زیاد  احتمال  به  دی  ماه  اواخر 
از  وجود  این  با  اما  می کند،  پیدا  افزایش  کشور  در 
نیست. خبری  بهداشت  وزارت  پیشگیرانه  اقدامات 
خبری  اما  می آید  ایران  به سمت  آهسته  قدم  کرونا 
این  نیست، جایی که سیاست های  بهداشت  وزارت  از 
وزارتخانه باید ظهور و بروز بیشتری داشته باشد وزیر 
مجلس  با  رایزنی  درپی  استیضاح  سایه  زیر  بهداشت 
وجود  با  حاال  بماند،  باقی  وزیر  همچنان  تا  بود 
می کشد  نشان  و  خط  دنیا  برای  دارد  کرونا  این که 
مجدد  شیوع  برابر  در  وزارتخانه  این  سیاست های 
از  کسی  و  است  ابهام  از  هاله ای  در  ایران  در  کووید 

ندارد. خبر  آن  جزئیات 
شد  سپری  آنفلوآنزا  سایه  زیِر  پاییز  فصل  اگرچه 
ارمغان  به  کرونا  خود  با  است  قرار  زمستان  گویا  اما 
به کووید  ابتال  بیاورد. طی یکی دو ماه گذشته موارد 
تعداد  رسمی  گزارش های  طبق  و  بود  کم  ایران  در 
روند  این  اما  رسید،  صفر  به  روز  چندین  فوتی ها 
در  احتمااًل  و  است  شکننده  کارشناسان  به عقیده 

می دهد. وضعیت  تغییر  دی  ماه  اواخر 
افزایش  درحال  کشورها  سایر  در  کرونا  به  ابتال 
به  نزدیک  ابتالی  از  حکایت  گزارش ها  برخی  است، 
تنها در یک روز و فقط در یک استان  نیم میلیون نفر 
یک  در  دادند  گزارش  رسانه ها  طوری که  دارد،  چین 
روز ۳۷ میلیون چینی به کرونا مبتال شدند. همچنین 
از  به کرونا در ژاپن خبر  ابتال  ۲۰۰ هزار  از  ثبت بیش 
طرفی  از  می دهد،  کشور  این  در  هشتم  موج  شروع 
ابتال  افزایش  نشانه های  هم  غربی  کشورهای  در 

است. شده  مشاهده 
و  غربی  کشورهای  در  کرونا  دوباره  شیوِع  این 
سیاست  گذاشتن  کنار  از  دارد،  زیادی  دالیل  شرقی 
زیرسویه  شیوع  تا  گرفته  چین  در  صفر«  »کووید 
که   ۱.۱.B.Q علمی  نام  با  اومیکرون  از  جدیدی 
ایمنی  بسیار  قبلی  سویه های  از  می شود  گفته 
شروع  سبب ساز  موارد  این  همه  حاال  است،  گریزتر 
محرز،  مینو  دراین باره  شده،  ایران  برای  نگرانی ها 
»درگیر  می گوید:  عفونی،  بیماری های  متخصص 
اینکه  احتمال  و  جدید  زیرسویه  با  چین  کشور  شدن 
همان  یادآور  برسد،  هم  ما  کشور  به  زیرسویه  این 
حاال  داد.  رخ   ۱۳۹۸ سال  زمستان  که  است  اتفاقی 
دانشجو  و  تاجر  از  اعم  ایران،  ساکن  چینی های  هم 
چین  به  کریسمس  جشن  و  نو  سال  تعطیالت  برای 
جدید  ویروس  اینکه  احتمال  و  برمی گرددند  و  رفته 

می رود.« باال  شود،  ایران  وارد 
او ادامه می دهد: »باید در فرودگاه عبور و مرورها 
به شدت کنترل شود تا از احتمال شیوع مجدد کرونا 

پیشگیری شود.« پیش رو  زمستان  طی 
بیماری های  متخصص  عمادی،  حمید  همچنین 
این  »واقعیت  که  می گوید  دانشگاه  استاد  و  عفونی 

شد  و  آمد  و  کریسمس  تعطیالت  به  توجه  با  که  است 
شیوع  احتمال  کشور،  به  خارجی  و  ایرانی  مسافران 

بود.« خواهد  زیاد  جدید  زیرسویه 
پیشگیرانه  سیاست های  از  خبری  وجود  این  با  اما 
وزارتخانه  این  نیست  معلوم  و  نیست  بهداشت  وزارت 
پروازهای  برای  محدودیت هایی  چه  است  قرار 
ملی  ستاد  بگیرد،  نظر  در  و  دهد  پیشنهاد  خارجی 
مقابله با کرونا اطالع رسانی چندانی ندارد جز توصیه 

بهداشتی. دستورالعمل های  رعایت  به 
ایران  در  کرونا  شیوع  به  دیگر  واکنشی  در 
بهداشت  کمیسیون  رئیس  شهریاری،  حسینعلی 

مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: »با غفلت 
می تواند  منحوس  ویروس  این  بازگشت  از  تغافل  یا 
روزافزون  تلفات  بازهم  و  شده  تکرار  ناکرده  خدای 
در  شیوع  اخبار  به  توجه  با  احتمال  آورد.این  بار  به 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  و  شرقی  جنوب  آسیای 
، احتمالی قوی و خطری بسیار جدی  اروپایی  و غیر 

است.«
غافل شدن از وضعیت موجود، نکته ای نبود که از 
به  او  بماند،  دور  دانشگاه  استاد  عمادی،  حمید  دید 
این  تحت  می کند  حکم  »عقل  می گوید:  خبرآنالین 
شرایط غافلگیر نشویم و از لحاظ دارو، پرسنل و کادر 
کامال   ... و  بستری  برای  نیاز  مورد  تخت های  درمان، 

باشیم.« آماده 
وزارت  تصمیمات  از  خبری  که  درحالی ست  این 
غافلگیر  برای  الزم  پرستاری  کادر  تامین  در  بهداشت 
نشدن در برابر موج جدید نیست و گزارشی دراین باره 
عین اللهی،  بهرام  واکنش  مهمترین  شاید  نمی دهد، 

ضمن  ایران،  در  کرونا  ازسرگیری  به  بهداشت  وزیر 
 ۵۰ ذخیره  و  واکسن  تزریق  به  توصیه  هشدار  اعالم 
پوشیده  اما  بود،  ایران  در  کرونا  واکسن  میلیون 
باتوجه به شیوع زیرسویه جدید کرونا به نام  نیست که 
B.Q.۱.۱ واکسن های ذخیره شده چندان تاثیری بر 
این سویه جدید ندارند، اما وزارت بهداشت از آخرین 

با  و متناسب  تهیه واکسن های جدید  برای  تصمیمات 
نمی دهد. گزارش  انتشار  حال  در  سویه های 

مدارس  داده  نشان  کرونا  شیوع  سابقه  طرفی  از 
تنفسی  بیماری های  انتشار  برای  محل  بهترین 
دوباره  شیوع  که  حاال  اما  است،  کرونا  جمله  از 
است،  برخوردار  باالیی  احتمال  از  بیماری  این 
در  آینده  ماه  یک  برای  وزارتخانه  این  سیاست های 
قبال مدارس و آموزش از راه دور معلوم نیست، شاید 
اعالم  عدم  بی توجهی ها،  این  همه  گرفتن  نظر  در  با 
برنامه ها و حتی بی برنامه گی ها قرار است یکبار دیگر 

 ► شویم.    غافلگیر  کرونا  شیوع  برابر  در 

را در چین  تازش  و  تاخت  ۱۹ دوباره  ◄     کووید 
و  بیماری  صحنه  تکرار  خطر  به  نسبت  و  کرده  آغاز 
بیمارستان ها هشدار داده می شود؛ خطری  مرگ در 
نیز  ایران  جمله  از  و  کشورها  سایر  در  می تواند  که 
فصل  در  کرونا  مجدد  طوفان  بابت  از  را  نگرانی هایی 
زمستان ایجاد کند، آن هم بعد از چند ماه آرامش...
چین،  در  کرونایی  محدودیت های  کاهش  با 
به  ابتال  موارد  سریع  افزایش  کشور  این  در  مجددا 
پیش بینی  هم  اساس  همین  بر  و  داد  رخ   ۱۹ کووید 
رود.  باال  چین  در  نیز  مرگ ومیر  میزان  که  می شود 
به  چینی ها  بین  در  کرونا  به  ابتال  موارد  افزایش 
انتشار  با  بهداشت  که سازمان جهانی  بود  باال  حدی 
هشداری اعالم کرد که در مورد افزایش گزارش های 
به بیماری شدید کرونا در سراسر چین بسیار  مربوط 

است. نگران 
چرا کرونا دوباره در چین شایع شد؟

در  تاخیر  که  داد  هشدار  همچنین  سازمان  این 
تعداد  شدن  مبتال  به  منجر  می تواند  واکسیناسیون 

شود. چین  در  آسیب پذیر  افراد  از  زیادی 
داده،  رخ  چین  در  آنچه  که  می شود  گفته  البته 
بلکه  نیست،  کرونا  ویروس  از  جدیدی  واریانت  بحث 
موضوع این است که کشور چین برای مدت  زیادی، 
معنا  این  به  می کرد؛  پیگیری  را  صفر  کووید  سیاست 
در  باید  کرونا  شیوع  آنها  سیاست گذاری  طبق  که 
که  کسی  هر  هم  دلیل  همین  به  می بود.  صفر  حد 
جدی  قرنطینه  می شد،  مبتال  کرونا  به  کشور  این  در 
در  ظاهرا  حال  می کردند.  اعمال  منطقه  آن  کل  در 
برداشته؛  دست  سیاست  این  از  چین  اخیر  ماه های 

است. نبوده  نتیجه بخش  چراکه 
سالمت،  حوزه  کارشناسان  اعالم  طبق  همچنین 
می گیرید،  نظر  در  را  صفر  کرونای  سیاست  وقتی 
می یابد.  کاهش  هم  واکسیناسیون  میزان  مقداری 
چین  در  صفر  کرونای  سیاست  که  اکنون  طرفی  از 
سیاست  این  از  چینی ها  و  نرسیده  مطلوب  نتیجه  به 
به  نسبت  که  می آید  نظر  به  طبیعتا  کشیدند،  دست 
آمده  پایین  چین  در  ایمنی  سطح  کشورها،  از  خیلی 
وسیع  حجم  در  و  سرعت  با  مجددا  کرونا  نتیجه  در  و 

است. یافته  شیوع  چینی ها  بین  در 

در  دنیا  در  کرونا  مجدد  شیوع  از  نگرانی 
میالدی نو  سال  آستانه 

در عین حال از آنجایی که اکنون سال نو میالدی 
سفرها  افزایش  با  که  می رود  آن  بیم  است،  نزدیک 
جنوب  در  ویژه  به  دنیا،  مختلف  کشورهای  در 
را  مختلف  کشورهای  مجددا  نیز  کرونا  آسیا،  شرق 

تشدید  زمانی  نگرانی ها  این  حال  عین  در  درنوردد. 
متاسفانه  مسووالن،  گفته  به  بدانیم  که  می شود 
به  کرونا  آمارهای  ارائه  در  خوبی  سبقه  چینی ها 
می شود  گفته  که  طوری  به  ندارند؛  شفاف  صورت 
که  آماری  از  هیچگاه  بهداشت،  جهانی  سازمان  که 
ارائه  کرونا  از  ناشی  مرگ  و  ابتال  میزان  درباره  چین 
داده، راضی نبوده و خیلی هم روی صحت آمار چین 
اکنون  هم  اساس  همین  بر  است.  نداشته  اطمینان 
در  را  بیماری ها  شیوع  بحث  که  جهانی  سازمان  این 
می آید  نظر  به  که  داده  هشدار  می کند،  رصد  دنیا 

است. شیوع  و  شروع  حال  در  کرونا  از  موجی 
کشور در  کرونا  جدید  موج  بروز  احتمال 

بهداشت  وزارت  مسئوالن  گفته  به  حال  عین  در 
احتمال  علمی  مجامع  پیش بینی  طبق  کشورمان، 
کرونا  از  موجی  زمستان  اوایل  و  پاییز  اواخر  در  دارد 
پیش بینی  که  هرچند  باشیم.  داشته  کشور  در  را 
داشته  کمی  حدت  و  شدت  موج  این  که  می شود 
این  در  بود.  خواهد  موجی  حال  هر  به  اما  باشد، 

مدیریت  مرکز  رییس  عرشی-  شهنام  دکتر  زمینه 
اعالم کرده است  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
و  کرونا  موج  در کشور  که  است  ماه  دو  به  نزدیک  که 
است  حالی  در  این  نداشتیم.  آنچنانی  ابتالی  موارد 
و  آمریکا  و  اروپا  مانند  جهان  مناطق  برخی  در  که 
مثل  کشورهایی  و  آسیا  شرقی  جنوب  همینطور 
داده  رخ  کرونا  از  موج هایی  دفعات  به  ژاپن  و  چین 

. ست ا
حاضر  حال  در  اساس  این  بر  عرشی،  گفته  به 
هستیم.  کرونا  احتمالی  موج  منتظر  و  داریم  نگرانی 
با  و  میالدی  نوی  سال  تعطیالت  از  بعد  ویژه  به 
انجام  زمان  این  در  که  خارجی  سفرهای  افزایش 

در  که  دارد  وجود  نگرانی  و  احتمال  این  می شود. 
کرونا  جدید  موج  ایران  جمله  از  مختلف  کشورهای 

دهد. نشان  را  خود 
معاون  فرشیدی-  حسین  دکتر  حال  عین  در 
بهداشت وزارت بهداشت نیز در گفت وگو با ایسنا، با 
دیده  کرونا  به  ابتال  آمار  افزایش  چین  در  اینکه  بیان 
موارد  افزایش  چین،  بر  عالوه  البته  گفت:  می شود، 
کشورهایی  می کند.  نگران  را  ما  نیز  اروپا  در  کرونا 
باال  ابتالیشان  موارد  نیز   ... و  آلمان  فرانسه،  مانند 
در  است.  مورد   ۲۰۰ باالی  نیز  فوتی هایشان  و  بوده 
باالیی  آمارهای  نیز  جنوبی  کره  و  ژاپن  حال  عین 
نزدیک  پیش  چندی  ژاپن  در  که  طوری  به  دارند؛ 
نیز  در چین  کرونا داشته است.  از  ناشی  فوتی   ۳۰۰
چین  آمار  به  نمی توان  البته  که  است  زیاد  ابتال  آمار 
که  است  آماری  ما،  استناد  مورد  آمار  کنیم.  استناد 
می شود  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان  سوی  از 
نیز  اروپا  در  کرد.  استناد  چین  آمار  به  نمی توان  و 

است. بوده  شایع  ُامیکرون  مانند  سویه هایی 
اطراف  کشورهای  که  کرد  توجه  باید  افزود:  وی 
مقداری  قبل  ماه  دو  که  فارس  خلیج  جنوب  حوزه 
مناسبی  وضعیت  اکنون  بود،  رفته  باال  آمارشان 
دارند. در عین حال به هر حال سفرها و رفت وآمدها 
را  وضعیت  هم  بهداشت  وزارت  می شود.  زیاد  نیز 
اروپا  در  کرونا  آمار  افزایش  که  زمانی  می کند.  رصد 
ما  است،  داده  رخ  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  یا 

باشیم. داشته  را  الزم  آمادگی  باید  هم 
نگرانی ها  ابراز  و  هشدارها  گفته ها،  این  همه 
عنوان  به  که   ۱۹ کووید  پاندمی  که  می دهد  نشان 
کجای  هیچ  در  می شود،  شناخته  قرن  پاندمی 
و  دارد  ادامه  همچنان  بلکه  نشده،  تمام  هنوز  جهان 
خود  پرخطر  و  اوج  روزهای  به  دوباره  می تواند  حتی 
همچنان  هم  اساس  این  بر  بگیرد.  جان  و  بازگشته 
نسبت  باید  می بریم،  پیش  را  زندگی مان  اینکه  ضمن 
از  استفاده  ویژه  به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به 
مناسبی  تهویه  که  سربسته ای  محیط های  در  ماسک 
تکمیل  همچنین  باشیم.  داشته  حساسیت  ندارند،   
بسیار  برهه  این  در  نیز  کرونا  علیه  واکسیناسیون 

 ► می رسد.   نظر  به  ضروری 
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آگهیتحدیدحدوداختصاصی آگهیتحدیدحدوداختصاصی آگهیتحدیدحدوداختصاصی
در  واقع  اصلی  از۱۱۵۲۵  فرعی    ۳۸ پالک  به   ساختمان    یکباب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بنام  که     ۳۵ ۵ پالک  - کوچه  ۲۰ متری سعدی   - ۱۵ خرداد  ۴۵ متری   – قم  اراضی  قم  ثبت   ۱ بخش 
 ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  اسماعیل    فرزند  مطیعی   رضا  محمد 
به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  طرفی  از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون 
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ تحدیدحدود پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ    - ۱/۱۰۵۵۹ نامبرده  تقاضای کتبی 
اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی 
خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در 
ماده  تبصره  و رسیدگی خواهد شد ضمنا  پذیرفته  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  اعتراضات مجاورین طبق  و  بود 
گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب 

 )۱۵۹۷۲ الف  م  نماید.)  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم 
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در  واقع  اصلی    ۱۱۲۰۸ از  فرعی    ۷۲ پالک  به   ساختمان    یکباب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
فرزند  بازوکار  فاطمه  بنام  که    ۲۷ پالک   –  ۳۵ کلهری   – کلهری  متری   ۳۰  – قم  اراضی  قم  ثبت   ۱ بخش 
از  نیامده  تکلیف   تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که  است  ثبت  جریان  در  باشد،   می  مصطفی  
بنا به تقاضای کتبی نامبرده ۱/۱۰۵۶۱  طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا 
الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ مورخ  دوشنبه  روز  در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۱۰/۰۳   -
مجاور  مالکین  به  خصوصا  و  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲
برسانند.  بهم  مقرر در محل مذکور حضور  و ساعت  روز  در  دارد که  اعالم می  آن ها  قانونی  نماینده  یا  و 
ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود  خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت 
۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

 )۱۵۹۷۳ الف  نماید.) م  ارائه  اداره  این  به  نیز  را 
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چون تحدید حدود ششدانگ یک یکباب ساختمان   به  پالک ۱۷۸/۱  فرعی از۱۰۸۴۵ اصلی واقع در 
بخش ۱ ثبت قم اراضی قم – ۳۰ متری هنرستان – کوچه ۱۱ – کوچه صادقی – کوچه رمضانی – پالک ۴۰ 
که بنام ۱- محمد احسانفر ۲- سعیده سید صادق   فرزند عباس – محمود  می باشد،  در جریان ثبت است 
که بعلت  تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف  نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان 
مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۱۰/۰۱   -  ۱/۱۰۵۳۱ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل 
گردد  می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   ۱۲ الی   ۸/۵ ساعت    ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ مورخ  یکشنبه  روز  در 
آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله 
تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت  از  روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا 
تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ 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 ۱۵۹۷۲( 
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در  ارز  بازار  ایسنا،  گزارش  به      ◄
در  توجهی  قابل  افزایش  با  امسال  پاییز 
رئیس  که  موضوعی  شد؛  مواجه  قیمت ها 
افزایش  در  را  آن  دالیل  مرکزی  بانک  کل 
فصلی،  نوسانات  کارگران،  دستمزد 
و  آمریکا  دالر  تقویت  و  بهره  نرخ  افزایش 
کارشناسان  اما  می داند  اخیر  ناآرامی های 
دالیل  در  را  ارز  قیمت  افزایش  منشأ 
بر  نظارت  و  مدیریت  عدم  چون  دیگری 
و  نقدینگی  تورمی،  انتظارات  بازار،  این 

می کنند. اعالم   ....
وعده  صالح آبادی  که  شرایطی  در 
بود،  داده  را  تعادل  به  ارز  بازار  رسیدن 
دالر وارد کانال ۴۰ هزار تومان و در نهایت 
و  شد  بلند  مجلسی ها  اعتراض  صدای 
را  اقتصاد  وزیر  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
پاسخگویی  برای  مجلس  علنی  صحن  به 

ندند. فراخوا
بازار  وضعیت  نمایندگان  بین،  این  در 
بررسی  مورد  مختلف  موضوعات  از  را  ارز 
قرار دادند و یکی از انتقادات مطرح شده 
به  است؛  دالر  نرخی  چند  زمینه،  این  در 
به گفته حجت االسالم علیرضا  گونه ای که 
مجلس  رئیسه  هیات  عضو   - سلیمی 
نرخ  نوع  هفت  اکنون   - اسالمی  شورای 
از  جایی  هیچ  در  که  است  بازار  در  ارز 
دالر  قیمت  در  تنوع  همه  این  شاهد  دنیا 

. نیستیم
انتقادات  از  دیگر  یکی  این،  بر  عالوه 
سامانه  در  دالر  نرخ  تفاوت  شده،  مطرح 
بابایی  علی  که  است  آزاد  بازار  و  نیما 
اجتماعی  کمیسیون  عضو   - کارنامی 
رابطه  این  در   - اسالمی  شورای  مجلس 
سامانه  در  دالر  نرخ  تفاوت  که  کرد  اعالم 
که  است  شکافی  همان  آزاد،  بازار  و  نیما 

در گذشته درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
داشت. وجود  آزاد  ارز  نرخ 

از سوی کارشناسان  بارها  موضوعی که 
نرخی  چند  که  شده  مطرح  نیز  اقتصادی 
شرایط  نرخ ها  این  فاصله  و  دالر  بودن 

می کند. فراهم  را  سوءاستفاده 
از  مجلس  ارزی  گالیه های 

ی د با لح آ صا

حالیکه  در  دیگر،  سوی  از 
صالح آبادی دالیل افزایش نرخ ارز را در 
ناآرامی ها،  کارگران،  دستمزد  افزایش 
نمایندگان  برخی  می داند،  دالر  تقویت 
و  می دانند  خنده دار  را  دالیل  این 
پول  ارزش  کاهش  در  را  اصلی  عوامل 
بودجه،  کسری  از  ناشی  تورم  ملی 
اعالم  بودجه  ناترازی  و  بودجه  ساختار 

. می کنند

در  نگرانی ها  از  یکی  براین،  عالوه 
افزایش  ارز  بازار  نابه سامانی های  راستای 
ارز  نرخ  افزایش  تاثیر  تحت  قیمت ها  سایر 
مردم  نماینده   - دلخوش  کاظم  که  است 
اسالمی  شورای  مجلس  در  صومعه سرا 
همه  که  کرده  تصریح  زمینه  این  در   -
گران  شبه  یک  ارز  نرخ  افزایش  با  کاالها 
چنین  در  عاقلی  انسان  هر  می شوند، 
و  خود  سرمایه  تبدیل  دنبال  به  وضعیتی 

است. آن  ارزش  حفظ 
و  صالح آبادی  انتقادات،  این  میان  در 
و  کردند  دفاع  خود  عملکرد  از  خاندوزی 
از  دولت  استقراض  شدن  صفر  خاندوزی 
بانک مرکزی را جزو اقدامات موثر و مثبت 
نیز  تیم اقتصادی عنوان کرد. صالح آبادی 
اعالم کرد که برای ایجاد ثبات در بازار ارز 

اعم از بحث سیاست های ارزی یا ثبات در 
برنامه های  تورم  و  اقتصاد کالن، نقدینگی 

می کنیم. دنبال  متعددی 
بازار  در  تعادل  مرکزی:  بانک  رئیس 

دستگاه هاست همه  وظیفه  ارز 
اینکه  وجود  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بازار  مدیریت  و  نظارت  اصلی  مسئولیت 
دستگاه ها  سایر  از  اما  دارد  برعهده  را  ارز 
ارز  بازار  در  که  کنند  کمک  تا  خواست 
کنترل  و  مدیریت  او  و  شود  ایجاد  تعادل 
ارز  بازار  مدیریت  در  را  بانک ها  ناترازی 

دانست. تاثیرگذار 
از  انتقادات  به  نسبت  صالح آبادی 
سامانه  این  در  ارز  قیمت  و  نیما  سامانه 
سامانه  این  در  مرکزی  بانک  که  گفت 
سامانه  این  در  و  نمی کند  عمل  دستوری 
عرضه کننده  مختلفی  صادرکننده های 
نفتی  صادرکننده های  نرخ های  و  هستند 

است. متفاوت  غیرنفتی  و 
بانک  کل  رئیس  صحبت های  بین  در 
از  استفاده  اهمیت،  حائز  نکته  مرکزی، 
است؛  ارز  بازار  مدیریت  برای  بانکی  سود 
زمزمه  اخیر  روزهای  در  که  موضوعی 
شده  مطرح  بانکی  شبکه  در  آن  افزایش 
انتشار  با  گذشته  روز  عمال  مرکزی  بانک  و 
درصد   ۲۳ نرخ  با  عام  سپرده  گواهی 
چراغ  بانکی  سود  نرخ  افزایش  به  نسبت 

داد. نشان  سبز 
سرکشی  مهار  و  بانکی  سود  افزایش 

دالر؟
نشست  در  نیز  پیش  هفته  صالح آبادی 
مرکزی  بانک  که  کرد  اعالم  خود  خبری 
این  اما  است  سود  نرخ  اصالح  به  معتقد 
شورای  در  تصمیم گیری  به  منوط  امر 
موضوع  این  پیگیر  که  است  اعتبار  و  پول 

هستیم. پس از این موضوع، صحبت هایی 
بانکی  پنج درصدی سود  افزایش  بر  مبنی 
را  افزایش  این  صالح آبادی  که  شد  مطرح 
رد و اعالم کرد که فعال هیچ نرخ مشخص 
و  نشده  تعیین  سپرده  سود  برای  جدیدی 
زنی ها  گمانه  نمی توان  فعال  اساس  این  بر 
بانکی  پنج درصدی سود  افزایش  بر  مبنی 
غیررسمی  گزارش های  اما  کرد  تایید  را 
افزایش  با  اعتبار  و  پول  شورای  موافقت 

می کند.  مطرح  را  بانکی  سود 
بانکی ها  از  پیگیری ها  زمینه،  این  در 
افزایش نرخ سود  نشان داد که در صورت 
درصد  پنج  تا  سه  باید  نرخ  این  بانکی، 
گواهی  اوراق  انتشار  که  یابد  افزایش 
نوعی  به  درصد   ۲۳ نرخ  با  عام  سپرده 

منتظر  باید  و  می کند  تایید  را  موضوع  این 
آینده  بانک مرکزی در روزهای  آیا  ماند که 
سپرده های  سود  نرخ  رسمی  طور  به 
خیر  یا  می دهد  تغییر  را  سرمایه گذاری 
میزان  چه  دیرهنگام  تغییر  این  اینکه  و 
سمت  به  سرمایه ها  حرکت  در  می تواند 
و  کند  جلوگیری  سکه  و  طال  و  ارز  بازار 
سرمایه گذاری در بانک ها را جذاب تر کند.
عالوه براین، مسئوالن، مالیات بر عایدی 
رفتارهای  کردن  کمرنگ  در  را  سرمایه 
سفته بازانه در بازار سکه و ارز موثر می دانند 
مجلس  رئیس  به  نامه ای  در  خاندوزی  که 
خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه که مدت طوالنی در مجلس 

 ► قرار دارد، شده است.    
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نظریخانقاه،عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:
بیکفایتیبرخیازمسئوالن
اقتصادیمبرهنومشخصاست

برخی  کفایتی  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اقتصادی  تیم  گفت:  است،  مشخص  و  مبرهن  اقتصادی  مسئوالن  از 
برهم  باعث  مسئله  همین  و  بوده  مشخص  فرماندهی  فاقد  که  دولت 

است. شده  ارز  بازار  خوردن 
علنی  نشست  در  خانقاه  نظری  غنی  سید  ملت،  خانه  گزارش  به 
کمیسیون  گزارش  قرائت  از  بعد  اسالمی  شورای  مجلس  دی(   ۴(
اقدامات  و  سیاست ها  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
در  مردم  با  که  جلساتی  در  متاسفانه  گفت:   سیزدهم  دولت  ارزی 
وضع  درخصوص  نمایندگان  از  هیچکدام  داشتیم،  انتخابیه  حوزه 
که  ما  تنها  نه  نداشتیم،  ای  کننده  قانع  پاسخ  طال  و  ارز  بازار  کنونی 
ندارد. ای  کننده  قانع  پاسخ  نیز  جمهور  رئیس  شخص  و  دولت  حتی 
اما  رود،  می  سوال  زیر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  داد:  ادامه  وی 
سوال نمی شود که ما تا چه حد اختیارات داریم. در کدام تصمیمات 
در  گذشته  نیم  و  سال   ۲ طی  در  تاکنون  مگر  و  داریم؟  نقش  ارزی 
نظری  اقتصادی  کمیسیون  از  ارزی  و  بانکی  های  سیاست  حوزه 
نیست  مشخص  مجلس  برای  هنوز  متاسفانه  و  است؟  شده  خواسته 
برنامه  نظیر  هایی  سازمان  برای  و  کیست!  دولت  اقتصادی  فرمانده 
افراد  جمهور،  رئیس  اقتصادی  معاون  دولت،  اول  معاون  بودجه،  و 
متعدد دیگری تصمیم می گیرند، لذا باید برای مجلس مشخص شود 
و وافی در حوزه سیاست  آبادی اختیار کافی  آقای دکتر صالح  آیا  که 

خیر؟ یا  دارد  ارزی  های 
می  شنیده  گاهًا  کرد:  تصریح  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
ارزی  مداخالت  کمیته  عنوان  با  دیگری  های  کمیته  در  که  شود 
صرفًا  مرکزی  بانک  کل  رئیس  و  شود  می  گرفته  ارزی  تصمیمات 
گفتند  می  اینکه  باشد،  پاسخگو  باید  دولت  بنابراین  است،  مجری 
تومان"  هزار   ۵ بشود  دالر  که  نشدیم  جمهور  رئیس  ما  "خداروشکر 
باید گفت دالر اکنون ۴۰ هزار تومان شده است! لذا باید گفت جناب 
آقای صالح آبادی و آقای رئیس جمهور روز به روز پول مردم دود می 
اقتصادی  تیم  بنابراین  گرفتارند،  واقعًا  مردم  و  رود  می  هوا  به  و  شود 
پاسخگو  مجلس  به  باید  است،  مشخص  فرماندهی  فاقد  که  دولت 

باشد.
که  نیست  قبول  قابل  کرد:  عنوان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
باید  که  صمت  وزیر  اخیرًا  متاسفانه  باشند.  ها  گرانی  گر  توجیه  وزرا 
پژو  قیمت  افزایش  خواستیم،  می  عملکرد  ضعف  دلیل  به  را  وی  عذر 
نویسی  مقاله  و  بهانه های مختلف  به  را  تومان  میلیون   ۶۰۰ به  پارس 

نیست. قبول  قابل  ما  برای  توجیهات  این  اما  کند،  می  توجیه 
بیان  پول ملی وظیفه دولت است،  ارزش  اینکه حفظ  بر  تاکید  با  وی 
از  ناشی  کنند  می  خارج  ها  بانک  از  را  خود  پول  مردم  اینکه  کرد: 
این است که می دانند ارزش پول آنه به راحتی در حال از بین رفتن 
است، لذا انتظار داریم سران قوا در جلسات مختلف خود در راستای 
کفایتی  بی  که  چرا  بردارند،  گام  اساسی  مشکالت  از  گشایی  گره 

است. مشخص  و  مبرهن  اقتصادی  مسئوالن  از  برخی 

ارکانی،عضوکمیسیونبرنامه،بودجهمجلس:
مشکلساختمسکن

درکشورنداشتنپولنیست،
ارادهمدیریتیاست

مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  ارکانی  احسان 
شورای اسالمی در گفتگو با ایلنا، در رابطه با مشکل عدم تامین منابع 
قانون  اجرای  و  مسکن  ساخت  مسیر  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  برای 
نکته ای  یک  ببینید  گفت:  ملی،  نهضت  طرح  و  مسکن  تولید  جهش 
در اینجا وجود دارد و آن اینکه اساس طرح این مساله که پول نیست و 
اگر پول نباشد وزیر راه و شهرسازی نمی تواند در حوزه ساخت مسکن 
این  سوال  دارد.  همراه  به  خود  با  سوال  عالمت  یک  این  باشد،  موفق 
است که آیا در هر حوزه ای از جمله وزارت راه و بحث مسکن صرفا تنها 
مساله و مشکل موضوع پول است؟ و آیا اگر پول باشد می شود کار کرد 

نباشد نمی شود کار کرد؟  و 
به  نیازی  چه  باشد،  کار  مشکل  پول  مساله  صرف  اگر  داد:  ادامه  وی 
وزیر و مدیر است؟ پول اختصاص می دهند و کار خودش انجام می شود 
و دیگر مدیر نمی خواهد یا اینکه بگوییم اگر پول نباشد نمی شود کاری 
کرد، خب اگر واقعا این است که با توجه به مشکالت بودجه ای و پولی 
خیلی از وزرا را باید بگوییم بروند چون پول ندارند و نمی شود کار کرد.

این  مساله  واقعیت  اما  داشت:  اظهار  ادامه  در  نیشابور  مردم  نماینده 
مسکونی  واحد  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۱ االن  ما  مثال  عنوان  به  نیست، 
کشور  در  باال  به  درصد   ۷۰ فیزیکی  پیشرفت  با  نیمه تمام  و  تعطیل 
آماده  کشور  در  مسکن  میلیون   ۲ به  نزدیک  االن  همین  یعنی  داریم. 
فیزیکی قفل شده است،  پیشرفت  ۹۰ درصد  و   ۸۰ تا   ۷۰ است، روی 

خیر. است؟  پول  آیا  چیست؟  شدن  قفل  این  علت 
حقوقی  مشکالت  یا  پروژه ها  این  توقف  علت  غالب  کرد:  اضافه  وی 
که  است  شهرهایشان  شهرداری  با  این ها  ملکی  حقوقی  اختالفات  و 
پروژه متوقف شده، یا مشکل بحث های فنی دارند با نظام مهندسی و 
مهندسین ناظر خودشان یا بحث های اختالف بین شرکا در پروژه های 
مشارکتی کالن است و مسائلی از این دست که اساسا بحث اصلی شان 

و اجرایی است. اداری  پول نیست مشکالت حقوقی، 
وقت  با  برنامه،  با  تدبیر،  با  وزیر  یک  را  این ها  خب  داد:  ادامه  ارکانی 
و  معاونین  طریق  از  موضوع  پیگیری  و  گذاشتن  جلسه  گذاشتن، 
مدیران استانی و شهرستانی اش می تواند حل و فصل کند. منتها چه 

می بود.  باید  مشکالت  این  حل  عزم  و  اراده  و  مدیریت  می خواهد؟ 
قابل  تغییر  و  تحول  چه  تعداد  همین  که  کنید  مالحظه  افزود:  وی 
مالحظه ای در بازار مسکن خواهد داشت، یعنی کل برنامه و عزم دولت 
برای نهضت ملی مسکن که ۴ میلیون است خب در این دو سال باقی 
مانده شاهکار کند و ۲ میلیون مسکن بسازد در حالیکه همین االن با 
میلیون   ۲ تا  نیم  و  یک  می تواند  کردم  که عرض  نمونه  همین  مدیریت 

بازار مسکن کند. وارد چرخه  کوتاه تری  را ظرف مدت  مسکن 

خبـر

نباید  ما  که  است  معتقد  عباسی  فریدون       ◄
مذاکرات  به  ها  غربی  که  بگوییم  و  بخوریم  فریب 
داخل  کرده اند  سعی  قوا  تمام  با  آنها  برگشته اند. 
بتوانند بهره برداری الزم  تا  بریزند  بر هم  را  کشور 
شکست  اینک  اما  بگیرند،  امتیاز  ما  از  و  کنند  را 

خورده اند.
باره  در  برجام  طرفین  گیری  موضع  احدی:  فتانه 
است.  شده  بیشتر  اخیر  روزهای  در  مذاکرات  ادامه 
در  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی  رابرت 
ماه  در  که  بود  ایران  شد»این  مدعی  گفت وگویی 
کرد.«  پشت  برجام  احیای  برای  فرصت  به  سپتامبر 
در  نیز  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
مورد  در  بورل  آقای  با  دیدار  »در  که  نوشت  توئیتر 
با  بودیم.«  موافق  توافق،  نهایی  گام های  برداشتن 
برجام  طرف  دو  سوی  از  تازگی  به  که  سخنانی  این 
را  روندی  چه  برجام  که  دید  باید  است.  شده  مطرح 
از سر گرفته می شود  پیش خواهد گرفت و مذاکرات 

است؟ مرده  برجام  و  خیر  یا 
از این رو با فریدون عباسی نماینده مجلس و عضو 
دانشمند  و  سیاستمدار  مجلس،  انرژی  کمیسیون 
برجام،  مرگ  غربی ها،  بازگشت  درباره  هسته ای، 
به  آن  به  اولیانوف  واکنش  و  مالی  رابرت  سخنان 

نشستیم. گفتگو 
مذاکرات  مورد  در  اخیر  تحرکات  از  شما  نظر 
پی  در  مذاکره  به  غربی ها  بازگشت  و  هسته ای 
کشور  داخل  در  ها  آرامی  نا  پایان  از  امیدی  نا 

؟ چیست
ما نباید فریب بخوریم، بگوییم که آنها به مذاکرات 
داخلی  تحوالت  که  بوده اند  منتظر  آنها  برگشته اند. 
برنامه ریز  خود  که  چرا  برسد.  آنها  مطلوب  نتایج  به 
سعی  قوا  تمام  با  آنها  بوده اند.  اخیر  وقایع  اقدامات 
حاکمیت  و  بریزند  هم  بر  را  کشور  داخل  کرده اند 
بتوانند  تا  شود،  تضعیف  اسالمی  جمهوری 
اما  بگیرند،  امتیاز  ما  از  و  کنند  را  الزم  بهره برداری 
اقداماتشان  دیگر  مانند  خورده اند.  شکست  اینک 
کشور  در  و  است  خورده  شکست  نیز  اقدامات  این 

می خورد.  چشم  به  پایدار  امنیت 
مطرح  دوباره  را  گفتگو  مسئله  اکنون  بنابراین 
بازی  را  بد  نقش  آلمان  بار  این  مثال  برای  کرده اند. 
آنها  از  تعدادی  و  می دهد  مانوری  فرانسه  می کند، 

مطرح  را  سخنانی  بایدن  می کنند،  صحبت  مثبت 
صحبت  آن  ضد  مالی  رابرت  یا  وزیرخارجه  می کند، 

 . می کنند
همیشه  غرب  که  است  سیاسی  شگردهای  اینها 
پیش  مقاوت  نظریه  همان  با  باید  ما  و  دارد  دست  در 
رویم. یعنی اصال با آنها سازشی نداشته باشیم و روی 

بدعهدی هایی  تمام  بابت  و  بایستیم  خود  مواضع 
از  نکرده اند،  عمل  خود  تعهدات  به  و  داشته  که 
می دانند  خود  آنها  کنیم.  مطالبه  خسارت  آنها 
ما  به  که  باری  خسارت  بسیار  برجام  مقابل  در  که 
که  تکالیفی  پذیرفتیم،  را  آن  ما  و  کرده،  تحمیل 
برعهده داشتند، را انجام نداده اند. پس باید خسارت 
موضع  از  ما  و  کنند  پرداخت  را  تکالیف  انجام  عدم 

کنیم. صحبت  آنها  با  باید  قدرت 
در روزهای اخیر بحث هایی درباره مرگ برجام 
شد.  مطرح  بایدن  از  قدیمی  ویدئویی  بازنشر  و 
در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی،  رابرت  که  طوری  به 
برجام  »آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایران  امور 
گهی  مرده است؟« گفت که »من مسئول نوشتن آ
رفتارهای  این  از  شما  تحلیل  نیستم....«  ترحیم 

است؟ مرده  برجام  واقعا  آیا  چیست؟  آمریکا 
را  خود  وقت  که  است  مصرفی  بی  جمالت  اینها 
جمالت  این  ناچاری  روی  از  آنها  کنیم.  تلف  نباید 
معادالت  در  و  ندارد  کاربردی  که  می کنند  مطرح  را 

نمی خورد.  دردی  به  سیاسی 
است  بار  خسارت  برجام  می گوییم  دلیل  این  به 
با  بنابراین  است.  داشته  مشکل  ابتدا  از  که  چون 
که  شد  نخواهد  این گونه  برجام،   از  آمریکا  خروج 

و  آمریکا  که   زمانی  قبل،  از  برجام  بمیرد.  برجام 
اروپایی ها هم به تعهداتشان عمل نکردند، رو به موت 
عمل  خود  تعهدات  به  غرب  به  وقتی  است.پس  بوده 
نمی کند، برجام توافقنامه ای رو به موت بوده است و 
که  آن خارج شد، می شود گفت  از  آمریکا  که  زمانی 

بود. مرده  برجام 
دولت قبلی ما بیش از حد در آن توقف کرده بود، 
می کرد،  تمام  را  کار  باید  موقع  همان  که  صورتی  در 
اما این کار بر عهده مجلس افتاد. مجلس وارد قضیه 
اینکه  تا  شد  کارگشا  راهبردی  اقدام  طرح  و  شد 
غربی ها  خواهی  زیاده  مقابل  در  شود  مجبور  دولت 
اقتدار کشور  دیدیم.  نیز  را  آن  ثمره  و  کند  ایستادگی 
روی  و  نداریم  سازش  سر  ما  که  داد  نشان  را  این 

کرده ایم. ایستادگی   محکم  خود  حقوق 
اظهارات  در  آشکاری  تناقض های  روزها  این 
جان  آقای  می شود.  دیده  آمریکایی  مقام های 
ایران  با  هسته ای  مذاکرات  که  کرده  مطرح  کربی 
طرف  تند  واکنش  و  ندارد  قرار  کار  دستور  در 
ادامه  در  اولیانوف  داشت.  پی  در  هم  را  روسی 
کرد  توصیف  مسئوالنه  غیر  را  آمریکا  رویکرد  این 
تکمیل  مثبت  شکلی  به  مذاکرات  اگر  که  گفت  و 
نشود در آن صورت خطر تشدید اوضاع به میزان 
می تواند  که  یافت  خواهد  افزایش  توجهی  قابل 
این   از  شود.منظور  فاجعه  یک  بروز  به  منجر 

چیست؟ احتمالی  فاجعه  و  اولیانوف  هشدار 
که  کند  مشخص  باید  اولیانوف  آقای  ابتدا  در 
غربی ها،  برای  می افتد،  اتفاق  کسی  چه  برای  فاجعه 
جنگ  فاجعه،  از  منظورش  فرض  بر  روس ها.  یا  ما 
باشد، حال باید دید این جنگ بین چه کسی است؟ 
به  با کجا؟ دیگران تصمیم می گیرند  ایران  برای مثال 
ما حمله  به  ندارند  را  ما حمله کنند؟ دیگران قدرتش 
اینها  بودند.  کرده  حمله  کنون  تا  داشتند  اگر  کنند. 
مطبوعات  در  می توان  تنها  که  است  کلی  سخنان 
نسبت به آن مانور داد.در حالی که در واقعیت روسیه 
دقیقا  که  کند  اعالم  و  دهد  نشان  را  خود  موضع  باید 
ایستاده  این موضوع کدام طرف  و در  فاجعه چیست 

است.
تهدید  را  ما  هسته ای  مسئله  درباره  کنید  فرض 
به  بخواهند  اگر  نخواهیم نشست.  بیکار  نیز  ما  کنند، 
آسیب  بخواهد  که  کشوری  نخستین  کنند،  حمله  ما 

در  آمریکا  منافع  کل  و  است  صهیونیستی  رژیم  ببیند 
گرفت. خواهد  قرار  ما  تهاجم  مورد  منطقه 

حاشیه  کشورهای  اگر  هستیم   مقتدری  کشور  ما 
کشوری  هر  با  ایران  به  تهاجم  در  فارس  خلیج 
خواهند  قرار  هدف  مورد  نیز  آنها  کنند،  همکاری 
شیشه ای  خانه  در  که  بدانند  باید  آنها  گرفت. 
نکنند.  پرتاپ  کسی  سوی  به  سنگ  و  نشسته اند 
در  و  می شود  گفته  آنها  به  که  است  اصطالحی  این 
و  می گویم  جدی  من  دارد.  نقش  سیاسی  معادالت 
قاطعیت  با  ما  دارند،  نظری  چنین  ایران  در  بسیاری 

داد. خواهیم  پاسخ  دشمنانمان  به 
ایران  امور  آمریکا در  نماینده ویژه  رابرت مالی، 
گفته است که » ما به طور واضح گفته ایم که ما و 
احیای  برای  طالیی  فرصت  سپتامبر  ماه  در  ایران 
بودیم.  توافق  موافق  ما  همگی  و  داشتیم  برجام 
بازگشتند  تقاضاهایی  با  آخر  دقیقه  در  ایران  اما 
را  آن ها  نمی تواند  هیچ کس  می دانستند  که 
امور  وزیر  امیرعبداللهیان  نیز  سویی  از  بپذیرد.« 
سوی  از  توافق  پنجره   « که  می گوید  ایران  خارجه 
ایران باز است، اما نه برای همیشه.« نظر شما در 

چیست؟ نظر  اظهار  دو  این  مورد 
خمینی  امام  حضرت  فکری  مختصات  دستگاه  با 
بکند،  نمی تواند  غلطی  هیچ  آمریکا  که  گفتند  که 
این سخنان گوش  به  مختصات  با همان دستگاه  اگر 
امثالهم غلط کرده اند که چنین  و  رابرت مالی  دهیم. 

گفته اند. را  سخنانی 
خود  آنها  درآورد.  بازی  آمریکا  بار  هر  که  نمی شود 
که  کنند  التماس  باید  حال  شده اند،  خارج  برجام  از 
دنبال  به  و  هستند  کار  همین  انجام  حال  در  اکنون 
حقوق  آنها  اگر  کنیم.  مذاکره  ما  که  هستند  این 
درصد   ۹۰ سازی  غنی  ما  نکنند،  رعایت  را  کشورمان 
را هم انجام خواهیم داد. می دانند که این توانایی را 
این  و  گشت.  نخواهیم  بر  نیز  تصمیم  این  از  و  داریم 
باشد.  ایران  مردم  عمومی  خواست  می تواند  اتفاق 
تکلیف  تعیین  ما  برای  آنها  داد  نخواهیم  اجازه  که  ما 

. کنند
ناامید  ایران  داخلی  اوضاع  زدن  برهم  از  اکنون   
البته غلط می کنند  نظامی می کنند.  تهدید  شده اند، 
آن  و  کنند  عملی  را  خود  تهدید  بیایند  کنند.  تهدید 

 ► آمد.    خواهد  سرشان  بالیی  چه  ببینند  وقت 
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
در  که  قم  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۴ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۶/۱۴۰۱ج/۱۴۱  شماره  به  قم  خانواده  احکام  اجرای   ۶ شعبه 
جواد  محمد  و  ولیخانی  دو  هر  آزاده  و  رضا  محمد  علیه  درامامی  مریم  له 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  و  راد  طباطبائی  سادات  محترم  و  درامامی 
تمام  طالی  سکه   ۲۱۴ پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  قم  شهرستان 
له در  نیم عشر در حق صندوق دولت محکوم  و  له  آزادی در حق محکوم  بهار 
از  ثبتی  پالک  از  ذیل  آدرس  به  آپارتمان  واحد  یک  علیه  محکوم  بدهی  قبال 
نموده  توقیف  ولیخانی(  محسن  مرحوم  به  )متعلق  قم   ۵ بخش  اصلی   ۲۹۱
با احترام در خصوص پرونده  که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. 
خانی  ولی  محمدرضا  طرفیت  به  درامامی  مریم  خواهان   ۰۱۰۰۱۴۱ کالسه 
 – پردیسان  در  واقع  مسکونی  آپارتمان  واحد  یک  ارزیابی  خصوص  در  غیره  و 
بلوار شهدای فردو – خیابان شهید نجات خواه – سمت چپ – بلوک ۱۲ – طبقه 
به عمل  بازدید  ۵ قم  ۲۹۱ اصلی بخش  ثبتی  از پالک  – واحد سمت چپ  اول 

 ۱۲ بلوک  اول  طبقه  در  مترمربع   ۸۸/۳۷ حدود  مساحت  به  فوق  واحد  آمد. 
با فرش  نشیمن  دارای سالن  و  دارد  قرار  واحدی(   ۵ )مجتمع سه طبقه جمعا 
یو پی وی سی دوجداره،  کف سرامیک، بدنه و سقف سفید کاری و پنجره ها 
mdf  و سرویس بهداشتی و حمام و تراس،  با کابینت  اتاق، آشپزخانه اپن  دو 
انشعاب  و  گاز  و  برق  انشعابات  دارای  و  پکیج  گرمایش  و  آبی  کولر  سرمایش 
باشد.  می  تخلیه  بازدید  موقع  در  و  باشد  می  انباری  و  پارکینگ  دارای  و  آب 
و  مساحت  محلی،  موقعیت  به  توجه  با  فوق  مسکونی  آپارتمان  واحد  ارزش 
ریال(  میلیارد  )ده  ریال   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بمبلغ  جمعا  موجود،  وضعیت 

میگردد.  ارزیابی 
الی   ۱۱ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۱/۱۵
به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی 
توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش 

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

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

درشرایطیکهاوضاعقیمتهادربازارارزصدایانتقادمجلسیهارانسبتبهعملکردبانکمرکزیووزارتاقتصادبلندکرده،رئیسبانکمرکزیووزیراقتصادیبا
حضوردرمجلسازعملکردخودنسبتبهوضعموجوددفاعکردهوافزایشنرخسودبانکیرابرایمدیریتاینبازاروهمچنینتسریعدرتصویبقانونمالیاتبرعایدی

سرمایهبرایکمرنگکردنرفتارهایسفتهبازانهدربازارسکهوارزموثرمطرحکردند.



◄    یک روانشناس در پاسخ به سوالی 
می  مطرح  زوجین  بعضا  اینکه  بر  مبنی 
ندارند  سازش  همسر  خانواده  با  کنند 
آنها  خانه  به  آمد  و  رفت  از  رو  این  از  و 
باید  ابتدا  گفت:  کنند،  می  اجتناب 
هسته  تفکیک  مهارت  شوهر  و  زن  دید 
خانواده  هسته  از  خود  نفره  دو  خانواده 
مهارت های  توانند  می  و  دارند  را  اولیه 
یا  بگیرند  کار  به  درستی  به  را  ارتباطی 
که  شرایطی  در  کلی  طور  به  اما  خیر، 
کسی  با  توان  نمی  عنوان  هیچ  تحت 
که  دارند  را  حق  این  افراد  کرد،  مصالحه 
از رفت و آمد با آن شخص اجتناب کنند.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  عزیزی  لیال 
اصطالح  به  آمد  و  رفت  اینکه  بیان  با 
و  خانواده  از  اعم  دیگران  با  "زورکی" 
پنهان  خشم  ایجاد  به  منجر  همسر  اقوام 
عدم  کرد:  اظهار  شود،  می  افراد  در 
بنایی  زیر  و  گسترده  مفاهیم  به  توجه 

دو  میان خانواده  بندی  مرز  توانایی  نظیر 
فرزندان(  احتساب  با  نفره  چند  )یا  نفره 
به  ندادن  اجازه  نیز  و  اولیه  خانواده  و 
زندگی  امور  در  دخالت  برای  خانواده ها 

در  مشکل  به  نهایتا  تواند  می  مشترک 
تمایلی  بی  و  ارتباط  برقراری  نحوه 
خانواده  با  آمد  و  رفت  برای  زوجین 

بیانجامد. همسر 
سوی  از  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
موارد  به  نسبت  زوجین  اینکه چقدر  دیگر 
برای  توانند  یاد شده قاطعیت دارند، می 
چارچوب  در  تصمیمی  آمده  پیش  مساله 
با گفت و گو حل مساله کنند نیز  گرفته و 
این  البته  کرد:  تاکید  است،  مهم  بسیار 
باید  آمده  پیش  مساله  حل  برای  گفتگو 
گفتگو  یعنی  باشد.  دوسویه  و  طرفه  دو 
هم از سوی خانواده همسر و هم از سوی 
این  غیر  در  چراکه  افتد  اتفاق  زوجین 
باید  زوجین  بود.  نخواهد  کارآمد  صورت 
تفهیم  به خانواده های خود  را  موارد  این 
روابط  در  بندی  مرز  یک  بتوانند  تا  کنند 
اگر  باشند.  داشته  ها  خانواده  با  خود 
باشند  نداشته  را  توانایی ها  این  زوجین 

به ذهنشنان می  راه حلی که  تنها  قاعدتا 
و  همسر  خانواده  از  کردن  دوری  رسد 

است. آنها  با  آمد  و  رفت  از  اجتناب 
زوجین  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

»جنگ  در  همسر  خانواده  با  دائما 
»جنگ  در  یا  و  گفتن  متلک  نظیر  پنهان« 
به  دادن  پایان  برای  و  هستند  رودررو« 
می  ارتباط  قطع  به  تصمیم  شرایط  این 
موارد  به  توجه  با  داد:  توضیح  گیرند، 
بررسی  باید  زوجین  ابتدا  در  شده  یاد 
آمده؟،  پیش  شرایطی  چنین  چرا  کنند 
آیا مهارت های الزم برای برقراری ارتباط 
داشته اند؟،  را  همسر  خانواده  با  درست 
ارتباط  در  درستی  به  را  مهارت ها  این  آیا 
یا  بسته اند  کار  به  خود  همسر  خانواده  با 
ارتباطی  مهارت های  باید  افراد  خیر؟. 
تالش  آنها  بستن  کار  به  با  و  بیاموزند  را 
رفتاری رخ  تغییر  مقابل  تا در طرف  کنند 

. هد د
صراطی  هیچ  به  مقابل  طرف  وقتی 

نیست! مستقیم 
ادامه  حال  عین  در  روانشناس  این 
شرایط  شاید  اما  موارد  برخی  در  داد: 

این مهارت  افراد  باشد. شاید  فرق داشته 
گرفته  کار  به  را  آنها  و  باشند  بلد  را  ها 
هیچ  به  آنها  مقابل  آدم های  اما  باشند 
نگذارند  حتی  و  نباشند  مستقیم  صراطی 

کار  به  را  خود  ارتباطی  مهارت های  افراد 
. گیرند

که  شرایطی  در  عزیزی،  گفته  به 
مهارتهای  بستن  کار  به  با  زوجین 
طرف  رفتار  تغییر  در  سعی  ارتباطی 
شرایطی  هیچ  تحت  اما  دارند  مقابل 
دهد،  نمی  تغییر  را  رفتارش  مقابل  طرف 
هدف  خاطر  به  که  بپذیرند  باید  زوجین 
عشق  و  احترام  همان  که  خود  واالتر 
رفتارهای  کنار  از  باید  است  همسر  به 
کنند. عبور  همسر  خانواده  نامناسب 
شرایط  این  در  افزود:  روانشناس  این 
را  رفتارش  جوره  هیچ  مقابل  طرف  که 
بپذیرد  باید  یا شوهر  تغییر نمی دهد، زن 
یعنی  خود  واالتر  هدف  خاطر  به  که 
کنار  از  همسر  به  احترام  و  عشق  حفظ 
تند خانواده همسر  رفتارهای  یا  ها  حرف 
قاعدتا  بگیرد.  نادیده  را  آنها  و  عبور کرده 
هستند  عزیز  افراد  تمامی  برای  خانواده 
همسرشان  بینند  می  وقتی  رو  این  از  و 
گذارد،  می  احترام  آنها  خانواده  به 
می  بیشتر  نیز  همسر  به  افراد  عشق 
شوهر  و  زن  باید  ابتدا  در  بنابراین  شود. 
شوند،  گروه«  »هم  هم  با  اصطالح  به 
دخالت  اجازه  باشند،  داشته  مرزبندی 
زندگی  شخصی  امور  در  خانواده ها 
پیش  معضل  بتوانند  تا  ندهند  را  مشترک 
آمده را حل کنند اما در نهایت اگر طرف 
از  باید  نشد  اصالح  جوره  هیچ  مقابل 
کنند،  عبور  او  نامناسب  رفتارهای  کنار 
نادیده  را  همسر  خانواده  تند  رفتارهای 
نشود. وارد  آسیبی  خودشان  به  تا  بگیرند 
میل  که  زننده ای«  »آسیب  افراد  با 

کنیم؟ چه  ندارند  مصالحه  به 
که  گفت  هم  را  این  حال  عین  در  وی 
شده  یاد  راهکارهای  از  کدام  هیچ  گاهی 
به  مقابل  طرف  چراکه  نیست  جوابگو 
تحت  است،  زننده«  »آسیب  اصطالح 
و  ندارد  مصالحه  به  میل  شرایطی  هیچ 
رفتارها و گفتارهای تند او به زن یا شوهر 

کند. می  وارد  آسیب 

طرف  وقی  کرد:  نشان  خاطر  عزیزی 
هرچه  است،  ای  زنده  آسیب  آدم  مقابل 
کند  می  تالش  خانواده  داماد  یا  عروس 
آستانه  و  شود  تر  نزدیک  خانواده  این  به 
و  رفتار  با  مواجهه  برای  را  خود  تحمل 
می  باال  همسر  خانواده  تیز  و  تند  گفتار 
فقط  و  دهد  نمی  رخ  تغییری  نهایتا  برند 
بیند،  می  آسیب  داماد  یا  عروس  این 
ندارد  حق  همسر  شرایطی  چنین  در 
»باید  بگوید  خود  شوهر  یا  زن  به  زور  به 
با  باید  و  کنی  مصالحه  من  خانواده  با 
باشی«  داشته  آمد  و  رفت  من  خانواده 
خود  همسر  ندارد  حق  نیز  دیگر  زوج  و 
و  رفت  خود  خانواده  با  تا  کند  مجبور  را 
رفتار  او  با  خانواده اش  چراکه  نکند  آمد 

دارند. بدی 
در  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
توانند  می  شوهر  و  زن  شده  یاد  شرایط 
یکدیگر  حقوق  تا  کنند  توافق  یکدیگر  با 
پایمال  کرد:  اظهار  نکنند،  پایمال  را 
یا  زن  که  است  معنا  این  به  حقوق  نکردن 
وادار  را  خود  همسر  اجبار  و  زور  با  شوهر 
از  نکنند.  خود  خانواده  با  آمد  و  رفت  به 
من  »چون  نگوید  نیز  همسر  دیگر  سوی 
تو  کنم  نمی  آمد  و  رفت  خانواده ات  با 
داشته  آمد  و  رفت  آنها  با  نداری  حق  هم 
از  زور  به  نباید  زوجین  درواقع  باشی« 
رفت  خانواده ها  با  بخواهند  یکدیگر 
باید  نکنند.  آمد  و  رفت  یا  کنند  آمد  و 
باید  و  دارد  حقی  من  همسر  که  بپذیریم 
نیز  من  و  کند  آمد  و  رفت  خانواده اش  با 
توانم  می  شرایط  به  توجه  با  و  دارم  حقی 

کنم. اجتناب  آمد  و  رفت  این  از 
یادآور  خود  سخنان  پایان  در  عزیزی 
شد: این اجبار کردن ها و رفت و آمدهای 
ایجاد  افراد  در  پنهان  خشم  نهایتا  زورکی 
سه  یا  دو  همسر  شاید  چراکه  کند  می 
همسر  دلخوشی  و  زندگی  حفظ  برای  بار 
برود  منزل خانواده همسر  به  زور  به  خود 
نه  و  کند  آمد می  و  رفت  نه  بار چهارم  اما 
حفظ زندگی برایش مهم خواهد بود.    ► 
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آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  منطقه یک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  اختالف مستقر  هیات حل 
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   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۶۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۵۸۷ شماره  -رأی   ۱
هادی نیک نام رهقی فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۷/۵۰ مترمربع پالک شماره 
۲۳۶ فرعی از ۱۱۵۱۲ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره 
مورخ   ۴۴۳۱۲ شماره  رسمی  سند  موجب  به  ۱۴۰۱۲۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۴۶۱خریداری  الکترونیکی  دفتر  در 

۱۴۰۱/۰۳/۲۲ دفترخانه ۹۱ قم.)م الف ۱۵۵۶۰( 
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۲۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۹۹۸ شماره  رأی   -۲
به مساحت  باب ساختمان  یک  از ششدانگ  نیم مشاع  و  دانگ  در یک  اصغر  علی  فرزند  عابدی  آقای محمد 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۷۷۱/۲/۲۷۶ شماره  پالک  مترمربع   ۱۶۱/۹۳ ششدانگ 
شماره  وراثت  حصر  موجب  به  و   ۳۹۰ صفحه   ۳۹۰ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  به  غیرمالی  نامه  اقرار  سند  و  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   ۳۲ شعبه   ۹۹۰۹۹۷۲۵۲۳۲۰۱۲۶۶

 )۱۵۵۸۷ الف  قم.)م   ۵۳ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ مورخ   ۶۶۳۴۰
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۲۲ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۹۹۹ شماره  رأی   -۳
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم   ۷۵ در  اصغر  علی  فرزند  عابدی  فایزه  خانم 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۷۷۱/۲/۲۷۶ شماره  پالک  مترمربع   ۱۶۱/۹۳ ششدانگ 
شماره  وراثت  حصر  موجب  به  و   ۳۹۰ صفحه   ۳۹۰ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  به  غیرمالی  نامه  اقرار  سند  و  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   ۳۲ شعبه   ۹۹۰۹۹۷۲۵۲۳۲۰۱۲۶۶

)۱۵۵۸۸ الف  قم.)م   ۵۳ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ مورخ   ۶۶۳۴۰
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۲۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۰۰۰ شماره  رأی   -۴
فاطمه رافزی فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۱۶۱/۹۳ 
سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۰۷۷۱/۲/۲۷۶ شماره  پالک  مترمربع 

مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۹۰ صفحه ۳۹۰ و به موجب حصر وراثت شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۲۳۲۰۱۲۶۶ 
شعبه ۳۲ حقوقی شورای حل اختالف قم.)م الف ۱۵۵۸۹(

 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۲۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۰۰۲ شماره  رأی   -۵
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  صدم   ۷۵ در  اصغر  علی  فرزند  عابدی  فهیمه  خانم 
ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۷۷۱/۲/۲۷۶ شماره  پالک  مترمربع   ۱۶۱/۹۳ ششدانگ 
شماره  وراثت  حصر  موجب  به  و   ۳۹۰ صفحه   ۳۹۰ دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک 
شماره  به  غیرمالی  نامه  اقرار  سند  و  قم  اختالف  حل  شورای  حقوقی   ۳۲ شعبه   ۹۹۰۹۹۷۲۵۲۳۲۰۱۲۶۶

)۱۵۵۹۰ الف  .)م  قم   ۵۳ دفترخانه   ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ مورخ   ۶۶۳۴۰
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۰۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۶۲۶ شماره  رأی   -۶
شماره  پالک  مترمربع   ۶۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  فرزند  فراهانی  زهره 
از  الواسطه  مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۰۴/۵۰
معصومه شکارچیان سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۵۷ صفحات ۲۳۳ و ۲۳۰ خریداری به موجب سند 

)۱۵۵۹۱ الف  قم.)م   ۲۴ دفترخانه   ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ مورخ   ۵۹۴۶۰ شماره  رسمی 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۸۲۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۶۳۰ شماره  رأی   -۷
ناصر میرزائی جمکرانی فرزند غالمحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۰ 
مترمربع پالک شماره ۱۰۴۸۲/۱۱ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر ۳۸۰ صفحه ۴۰ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۱۵۰۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ 

دفترخانه ۴۰ قم.)م الف ۱۵۵۸۲(
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۸۲۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۶۳۱ شماره  رأی   -۸
مهدی میرزائی جمکرانی فرزند غالمحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۰ 
مترمربع پالک شماره ۱۰۴۸۲/۱۱ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر ۳۸۰ صفحه ۴۰ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۱۵۰۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ 

دفترخانه ۴۰ قم.)م الف ۱۵۵۸۳(

آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۸۳۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۶۳۲ شماره  رأی   -۹
به مساحت ۱۸۰  باب ساختمان  از ششدانگ یک  فرزند عظیم در دو دانگ مشاع  زاده مطلق  حسن کرمانی 
مترمربع پالک شماره ۱۰۴۸۲/۱۱ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت 
مشاعی صادره در دفتر ۳۸۰ صفحه ۴۰ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۱۵۰۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ 

دفترخانه ۴۰ قم.)م الف ۱۵۵۸۴(
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۲۴۰ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۰۴ آقای 
شماره  پالک  مترمربع   ۷۵/۹۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حسین  فرزند  محبی  ابوالفضل 
۱۰۴۷۳/۹ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از زهرا 

نایب کریم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۰۲ صفحه ۱۲۷.)م الف ۱۵۵۸۵(
۱۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۵۹۲۷ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۶۲۶ خانم 
به مساحت ۷۱/۲۵ مترمربع پالک شماره ۱۰  فاطمه رسولی فرزند شیرزاد در ششدانگ یک باب ساختمان 
فرعی از ۱۰۹۲۹ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
وراث مرحوم سید حسن میری سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۲۷ صفحه ۲۲۱ خریداری به موجب سند 

رسمی شماره ۳۵۸۳۶ مورخ ۱۳۵۶/۰۸/۰۵ دفترخانه ۱۵ قم.)م الف ۱۵۵۸۶(
مالکیت  مقرر سند  موعد  انقضاء  و  آگهی  نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم 

به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول:   ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

تاریخ انتشار دوم :   ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آسم،  همچون  بیماری هایی      ◄
بازگشت  فصلی،  آلرژی های  سینوزیت، 
دود  با  تماس  معده،  به  مری  از  غذا 
ریه،  در  خارجی  جسم  وجود  سیگار، 
نوعی نقص ایمنی، اختالالت و تومورهای 
آلودگی  و  داروها  از  بعضی  مصرف  و  ریه 
نشان  را  خود  مدت  طوالنی  سرفه  با  هوا 
این  شدن  برطرف  راهکار  اما  می دهند؛ 

چیست؟ مشکل 
به  منجر  می تواند  گاه  مزمن  سرفه 
حادتر  موارد  در  و  افسردگی  استفراغ، 
سرفه  نوع  این  شود.  دنده ها  شکستگی 
در  هفته  هشت  از  بیش  سرفه  عنوان  با 
کودکان  در  هفته   ۴ از  بیش  و  بزرگساالن 
می تواند  عارضه  این  است.  شده  تعریف 
قبیل  از  عالئمی  دهد.  رخ  عالئم  سایر  با 
مایع  احساس  بینی،  گرفتگی  یا  آبریزش 
صدا،  گرفتگی  مکرر،  درد  گلو  گلو،  پشت 
سوزش  نفس،  تنگی  و  سینه  خس خس 
سر دل یا ترش مزه بودن دهان و در موارد 

دهد. رخ  خونی  سرفه  نادر 
خلط  با  همراه  سرفه  هفته ها  برای  اگر 
باعث  سرفه ها  این  اگر  و  داشتید  خون  یا 
یا  شد  شما  در  خواب  اختالالت  بروز 
مختل  را  شما  شغلی  و  اجتماعی  زندگی 

کنید. مراجعه  پزشک  به  باید  کرد، 

هستند  طبیعی  گاه،  به  گاه  سرفه های 
و به خارج شدن مواد و ترشحات از ریه ها 
بروز عفونت می شوند،  مانع  و  کمک کرده 
در  بماند  باقی  هفته ها  که  سرفه ای  اما 
موارد  شامل  زمینه ای  مشکل  یک  نتیجه 

است: زیر 
این  علت  حلق:  پشت  ترشحات   _
غیر  رینیت  آلرژی،  شامل  ترشحات 
حنجره  و  حلق  التهاب  فصلی،  آلرژیک 
ترشحات  این  است.  سینوزیتیس  و 
و  کرده  تحریک  را  حلق  رسپتورهای 
سرفه ها  این  به  می شود.  تولید  سرفه 
نیز  فوقانی  هوایی  راه های  سرفه  سندرم 

. یند می گو
در  آسم  به  مربوط  سرفه های  آسم:   _
و  هستند  فصلی  تغییرات  با  آمد  و  رفت 
تنفسی  دستگاه  عفونت  از  بعد  معموال 
در  یا  و  سرد  هوای  با  تماس  در  فوقانی، 
می شوند. وخیم تر  شیمیایی  مواد  معرض 

در  به مری:  معده  ریفالکس  بیماری   _
سرفه  به  منجر  معده  اسید  بیماری  این 

می شود. مزمن 
از  پس  می تواند  سرفه  عفونت ها:   _
و  ذات الریه  آنفلوآنزا،  سرماخورگی،  عالئم 
فوقانی  تنفسی  دستگاه  دیگر  عفونت های 

دهد. رخ 

داروها  این  خون:  فشار  داروهای   _
افراد  برخی  در  مزمن  سرفه  ایجاد  باعث 

. ند می شو
به  التهاب  این  مزمن:  برونشیت   _
تنگی  گرفتگی،  به  منجر  طوالنی  مدت 
می شود.  سرفه  و  سینه  خس  خس  نفس، 
افراد  مزمن  برونشیت  به  مبتال  افراد  اغلب 

هستند. سابق  یا  فعلی  سیگاری 
بیشتر  سابق  یا  فعلی  سیگاری های 
قرار  هستند.  مزمن  سرفه های  معرض  در 
سیگاری های  و  دود  معرض  در  گرفتن 
آسیب های  و  سرفه  دچار  نیز  دوم  دست 

می شوند. ریوی 
احتقان ها،  ضد  و  هیستامین ها  آنتی 
بیوتیک ها،  آنتی  آسم،  ضد  داروهای 
سرکوب  اسید،  کننده های  مسدود 
داروهایی  جمله  از  سرفه،  کننده های 
کاهش  برای  است  ممکن  که  هستند 

شوند. تجویز  مزمن  سرفه های 
داخل  مراقبت های  برای  راهکارهایی 

نه خا
ارتقای  و  آموزش  دفتر  اعالم  بنابر 
از  بسیاری  در  بهداشت،  وزارت  سالمت 
به  می تواند  خانه  در  شما  اقدامات  موارد 

کند. کمک  مزمن  سرفه  کاهش 
اگر  حساسیت زا:  مواد  از  اجتناب   _

تحریک  از  کنید  سعی  دارید  مزمن  سرفه 
ِسیر  شدن  بدتر  باعث  که  کننده هایی 
پاک  مواد  یا  عطر  مانند  شوند  می  سرفه 

کنید. دوری  شیمیایی  کننده 
علت  شایع ترین  سیگار:  ترک   _
منجر  که  است  سیگار  مزمن  برونشیت 
وخیم تر  را  سرفه  و  شده  ریه ها  تحریک  به 

. کند
_ کاهش ریفالکس: خوردن وعده های 

داشتن  نگه  باال  و  کوچکتر  غذایی 
و  ریفالکس  بروز  از  خواب  هنگام  سر 
آن پیشگیری می کند. از  ناشی  سرفه های 

از خوردن مایعات سرد بخصوص پس از 
از  است  بهتر  و  کرد  خودداری  باید  خواب 
ترکیبات  با  و  شده  سرخ  غذاهای  مصرف 
اسیدی مثل ترشی در زمانی که فرد دچار 

سرفه است، خودداری شود.
کنید  استفاده  بخور  از  می شود  توصیه 
تنفسی  مشکالت  و  شده  مرطوب  هوا  تا 
آلودگی  صورت  در  همچنین  شود.  کمتر 
شست  به  اقدام  می شود  پیشنهاد  هوا 

ساده  آب  با  بخور  انجام  و  بینی  شوی   و 
کنید./ اقدام  منزل  به  بازگشت  از  بعد 

 ► خبرانالین    

برایرفعسرفههایمزمنچهبایدکرد؟

● راهکارهاییبرایمراقبتهایداخلخانه●

زنیاشوهربایدبپذیردکهبهخاطرهدفواالترخودیعنیحفظعشقواحترامبههمسرازکنارحرفهایارفتارهایتندخانوادههمسرعبورکردهوآنهارانادیدهبگیرد.قاعدتا
خانوادهبرایتمامیافرادعزیزهستندوازاینرووقتیمیبینندهمسرشانبهخانوادهآنهااحتراممیگذارد،عشقافرادبههمسرنیزبیشترمیشود.بنابرایندرابتداباید
زنوشوهربهاصطالحباهم»همگروه«شوند،مرزبندیداشتهباشند،اجازهدخالتخانوادههادرامورشخصیزندگیمشترکراندهندتابتوانندمعضلپیشآمدهراحلکنند
امادرنهایتاگرطرفمقابلهیچجورهاصالحنشدبایدازکناررفتارهاینامناسباوعبورکنند،رفتارهایتندخانوادههمسررانادیدهبگیرندتابهخودشانآسیبیواردنشود.

● چطوربایدجنگپنهانبا»خانوادههمسر«رامدیریتومصالحهکرد؟●

ایام سوگواری زهرای مرضیه علیها السالم به مناسبت 
زبان حال آقا امیر مومنان )ع( در مصیبت همسر واالی خود   

 

کنم بانوی عظما چه  ای  فاطمه  یا  تو  بی 
تقوا چه کنم تو ای اسوه  با غم مرگ 
من تنهـایی  مونـس  و  دل  راز  محـرم 

زیبا چه کنم را ای گل  تو  داغ جانسـوز 
بار دلم تو  از رفتن  همه غم ها شده 

بار غمت خم شده جانا چه کنم از  قدم 
زهـرا خوبم  همسر  علی  یار  و  یاور 

تو گردیده چو شبها چه کنم از هجر  روزم 
شدند پژمرده  همه  گلها  و  رفتی  باغبان 
تو ای نوگل طاها چه کنم بی گل روی 

تار روز علی چون شب  فاطمه رفتی و شد 
کنم برپا چه  تو  بعد  که شد  فتنه  زان همه 

از دو جهان سیرم کرد مرگت ای راحت جان 
اینجا چه کنم تو من  بی  اگر طول کشد  عمر 

افسوس ولی صد  تو صفا داشت  با  زندگی 
کنم تنها چه  واال من  ای همسر  رفتی 

لگد در پس در از ضرب  محسنت کشته شد 
آنها چه کنم و گریه  تو  با عزیزان 

صورت و بازوی خود را ز پدر پنهان کن
کنم چه  زهرا  تو  نیلی  رخ  ببیند  گر 

این خانه صفا به  تو می داد  نور رخسار 
کنم زهرا چه  زهره  ای  خانه غمخانه شد 

علی یار  نبی  گلزار  گل  ای  فاطمه 
اعدا چه کنم فرقه  از ستم  ای شهید 

نمیرم عجب است تو  از غم مرگ  اگر  من 
این وادی غمها چه کنم تو در  ماندن بی 

پشت در بودم و دیدم که چه آمد به سرت
در و دیوار همه خاطره شد خاطره ها را چه کنم

کسی به  نگفتی  و  کشیدی  که  ها  ستم  چه 
کنم چه  دلها  به  مانده  تو  مظلومی  یاد 

باعث سوزاندن »شمع« این قصه که شد  بس کن 
کنم چه  فردا  فاطمه  نکند  شفاعت  گر 

کالنتری   هاشم 

شهر شعر و ادب
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول

آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتاول

احکام  اجرای   ۲ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۸ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
 ، زهرا   ، آمنه  ها  خانم   – علهی  بابائی  طاهره  خانم  له  گردیده  ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۴۰۳  شماره  به  قم  مدنی 
رقیه ، مریم و آزاده و آقایان محمد جواد و زین العابدین همگی عسگریان پور بیوکی دستور فروش پالک 
است.  کرده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  قم  ثبت   ۲ بخش   ، اصلی   ۲۴۹۸ از  فرعی   ۳۲۶ ثبتی 
فرعی   ،  ۱۲ کوچه  خمینی  امام  خیابان  قم  نشانی  به  نظر  مورد  ملک  محل  از  علیهم  محکوم  نماینده 
ملک  موقعیت  تطبیق  و  شده  ارائه  مدارک  مالحظه  ضمن  و  بازدید   ۱۰ و   ۸ های  پالک  راست  سمت  اول 
به  کارشناسی  گزارش  لذا  گردید.  انجام  نیاز  مورد  بررسی  و  پذیرفت  صورت  الزم  های  برداشت   ، سند  با 
رویت  براساس  نظر  مورد  ملک   : ارزیابی  مورد  ملک  ثبتی  مشخصات  میگردد:  حضور  تقدیم  ذیل  شرح 
اصلی   ۲۴۹۸ از  فرعی   ۳۲۶ ملک  شماره  به  ثبتی  سند  دارای   ، پرونده  در  موجود  و  شده  ارایه  مدارک 
۲۰۰ مترمربع می باشد که تمامی ششدانگ عرصه و اعیان به صورت  ۲ ثبث قم به مساحت عرصه  بخش 
ده  نه  و  نهصد  ممیز  یک  میزان  به   ۱۲۲۰۰۳ شناسنامه  شماره  به  بابائی  طاهره  ها  خانم  به  متعلق  مشاع 
تاریخ  ۴۳۵۵۳ در  با شماره  ۷۰ قم  هزار دانگ )۱/۰۹۰۹ دانگ مشاع( که در دفتر اسناد رسمی شماره 
شناسه  به  قم  دو  ثبت  اداره  در  و  منتقل  اجرایی  انتقال  نوع  از  البته  و  قطعی  صورت  به   ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
با  لذا  و  است  گردیده  ثبت  و  صادر   ۱۴۰۰ ب   ۳۳۷۲۱۱ سریال  و   ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۴۸۹ یکتای 
و  هزار  ممیزنه  چهار  میزان  به  مشاع  صورت  به  مالکیت  باقیمانده   ۸۰۸۰۶۰ شماره  به  قبلی  سند  ابطال 
شناسنامه  شماره  به  زرندی  معصومه  خانم  به  متعلق  مشاع(  دانگ   ۴/۹۰۹۰( دانگ  هزارم  ده  یک  و  نود 
۸ متر شرقا : پی  به عرض  به شارع  ۸ متر  به طول  اربعه ملک : شماال : پی است  ۵۵۱ می باشد. حدود 
فرعی   ۳۳۲ پالک  به  متر   ۸ طول  به  مشترک  پی   : جنوبا  متر   ۶ عرض  به  شارع  به  متر   ۲۵ طول  به  است 
ارزیابی : ساختمان های  ۳۲۷ فرعی مشخصات اعیانی ملک مورد  ۲۵ متر به  غربا : پی مشترک به طول 
مسکونی  کاربری  با  مستقل(  حیاط  با  منزل  باب  )دو  مجزا  ساختمان  صورت  به  مذکور  زمین  در  احداثی 
های  ستون   ، بنایی  مصالح  و  فشاری  آجر  با  آجری  باربر  دیوار  ای  سازه  سیستم  دارای   ، ساز  قدیمی   ،

اعیانی هر دو منزل مسکونی شامل  باشد که  تیرآهن و طاق ضربی می  فلزی در وسط ساختمان و سقف 
دو  هر  شده  انجام  های  برداشت  و  پرونده  در  موجود  مدارک  براساس  است.  اول  و  همکف   ، زیرزمین   :
یک   : شامل  مترمربع  حدود۳۰  زیربنای  با  ساختمان  هر  زیرزمین  هستند.  مشابه  طبقات  در  ساختمان 
شده  سفید  سقف  و  سرامیک  ها  دیوار   ، موزاییک  اتاق  کف  پوشش  است.  بهداشتی  سرویس  یک  و  اتاق 
مسکونی  ساختمان  هر  همکف  طبقه  باشد.  می  کاشی  بدنه  و  سرامیک  بهداشتی  سرویس  کف  است. 
سرویس  یک  و  حمام  و  باز  آشپزخانه   ، پذیرایی  و  هال  سالن   ، اتاق  یک  شامل  مترمربع   ۷۳ مساحت  به 
۷۲متر  حدود  مساحت  به  مسکونی  ساختمان  هر  اول  طبقه  است.  شده  احداث  حیات  داخل  بهداشتی 
تراس  ویک  بهداشتی  وسرویس   حمام  اتاق  یک  باز  اشپزخانه  وپذیرایی  هال  پله  راه  یک  شامل  مربع 
کف  است.  شده  سفید  سقف  و  ها  دیوار  و  موزاییک  اتاق  و  پذیرایی  کف  پوشش  است  گردیده  احداث 
فلزی  کابینت  دارای  و  سفید  مابقی  و  کاشی  متر   ۱/۲۰ حدود  ارتفاع  به  ها  دیوار  و  سرامیک  آشپزخانه 
های  پنجره  و  درب  است.  شده  سفید  سقف  و  کاشی  بدنه  و  سرامیک  سرویس  و  حمام  کف  باشند.  می 
پایین  در  ها  حیاط  و  ها  ساختمان  نمای  است.  چوبی  حمام  و  ها  اتاق  های  درب  و  فلزی  ها  ساختمان 
است  گردیده  موزاییک  ها  حیاط  کف  باشد.  می  اجرنما  دست  باال  در  و  سنگ  متر   ۱/۲۰ حدود  تا  دست 
درب  وپنجره ها ی بیرونی فلزی و درطبقه همکف دارای حفاظ فلزی میباشدپوشش بام ایزوگام گردیده 
مجموع  در  است  مخزنی  ابگرمکن  و  گازی  بخاری  گرمایشی  سیستم  و  ابی  کولر  سرمایشی  سیستم  است 
دو  هر  بازدید  زمان  در  باشد.  می  اب  انشعاب   ۲ و  گاز  انشعاب   ۲ برق  انشعاب   ۴ دارای  مذکور  ملک 
پایه  ارزش   : کارشناسی  نظریه  بودند.  منزل  لوازم  فاقد  و  سکنه  از  خالی  مربوطه  های  واحد  و  ساختمان 
با توجه به موقعیت و محل ، کاربری  عرصه و اعیان ملک موردنظر در وضعیت حاضر و در زمان بازدید  و 
کمی  و  کیفی  عوامل  گرفتن  نظر  در  با  و  ساختمان  قدمت  و  اعیان  و  عرصه  مساحت   ، ساخت  کیفیت   ،
های  نهاد  و  ها  سازمان  به  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گونه  هر  از  فارغ  و  بالمعارض  سند  اصالت  فرض  با 
دولتی  های   ۳۷/۴۶۷ مبلغ  مجموعا  اینجانب  نظر  از  مشاع  ششدانگ  صورت  به   ، موارد  سایر  و  دولتی 

۳۷/۴۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مجموعا  اینجانب  نظر  از  مشاع  ششدانگ  صورت  به   ، موارد  سایر  و 
گردد:  می  اعالم  و  برآورد  زیر  شرح  به  ریال  میلیون  هشت  و  شصت  و  چهارصد  و  میلیارد  هفت  و  سی 
جمعا  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   ۲۰۰ مساحت  به  ملک  عرصه  پایه  ارزش 
 ۶۰ حدود  مساحت  به  ساختمان  دو  هر  زیرزمین  مجموع  اعیانی  پایه  ارزش  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
مترمربع از قرار هر مترمربع ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش پایه اعیانی مجموع 
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  قرار هر  از  مترمربع   ۱۴۶ به مساحت حدود  طبقه همکف هر دو ساختمان 
 ۱۴۴ ۲/۶۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزش پایه اعیانی ، مجموع طبقه اول هر دو ساختمان به مساحت  جمعا 
سازی  حیاط  ارزش  ۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع 
در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  موارد  سایر  و  انشعابات   ، ان  پوشش  و 
ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۹/۳۰ الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تاریخ 
دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا 
با هماهنگی  به مزایده  روز مانده  پنج  توانند در مدت  را دارند می  از مورد مزایده  بازدید  افرادی که قصد 
مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این 
کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی 
شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ  بایست  می 
باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این 
نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت 
بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که  صورتی  در  و  کرد  نخواهد  تجاوز  ماه  یک  از  مزبور  مهلت  حداکثر 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در 

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

– اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید بهشتی  به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۳ 
ثبت  ۱/۹۸ج/۹۴۹  پرونده  و  ۱/۱۴۰۱ج/۴۹۴  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۱ شعبه  در  که  تهران 
پرداخت  به  است  محکوم  آفرین  بهار  مهندسی  آقای  علیه  محکوم  علیه  آبادی  شاه  اله  نور  آقای  له  گردیده 
به  ۸۸۷/۰۷۳/۴۸۳ریال  مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  پرونده  دو  هر  بابت  ۱۷/۷۴۱/۴۶۹/۶۶۲ریال  مبلغ 
عنون نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، محکوم له در قبال بدهی محکوم علیه ملک معرفی کرده که 
کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ۱۴۰۱/۶/۱ به شماره بایگانی ۰۱۰۰۴۹۴ با موضوع )ارزیابی( 
جمهوری  تقاطع  گذر  برکنار  امین  بلوار  آدرس  به  قم  یک  بخش  اصلی   ۱۰۶۴۳ از  فرعی   ۱۳۰ ثبتی  پالک 
جنب رستوران زعفران که امر کارشناسی آن به اینجانب ارجاع گردیده پس از انجام بررسی های الزم نظریه 
به  اعیانی  طبقه  سه  دارای  باربر  دیوار  سازه  با  مزبور  ملک  گردد:  می  حضور  تقدیم  اینجانب  کارشناسی 
با وضعیت  )با فرض تسویه شهرداری( که فعال  با کاربری تجاری مسکونی  اول  و  صورت زیرزمین و همکف 
 ۳۷۲ مساحت  به  ملک  عرصه  آفرین(  بهار  مهندسی  )حقوقی  مالک  نام  باشد.  می  تخلیه  برداری  بهره 
مترمربع پالک ثبتی : ۱۳۰ فرعی از ۱۰۶۴۳ اصلی بخش یک قم به آدرس : بلوار امین برکنار گذر تقاطع 
اعیان  تقریبی  ۱۱۷ مترمربع  اعیانی زیزمین :  جمهوری جنب رستوران زعفران کاربری : تجاری مسکونی 

مترمربع   ۱۳۸/۵  : دوم  اعیانی  )تقریبی(  مترمربع   ۲۰۸  : اول  اعیانی  )تقریبی(  مترمربع   ۲۲۲  : همکف 
)تقریبی(  مترمربع   ۱۳۷  : شهرداری(  فرض  )با  تجاری  امتیاز  )تقریبی(  مترمربع   ۲۸  : سرپله  )تقریبی( 
پارکینگ  : بخاری  تاسیسات گرمایشی  آبی  : کولر  تاسیسات سرمایشی  و گاز  برق  و  : دارای آب  انشعابات 
 : آسانسور  سرامیک   : سازی  کف  موجود  واحدکابینت   ۶ جمعا   : خواب  اتاق  تعداد  موجود  انباری  فاقد   :
فاقد نوع اسکلت : دیوار باربر نمای ساختمان : آجر وضعیت سند مالکی : )حقوقی مهندسی بهار آفرین( 
به  توجه  با  اینجانب  نظر  به  مزبور  ملک  ارزش  موصوف  ملک  بازدید  از  پس  تخلیه.   : برداری  بهره  وضعیت 
جهات موثر عرصه و اعیان و امتیازات و انشعابات )آب و برق و گاز( حدودا به شرح ذیل ارزیابی می گردد. 
مبلغ ارزیابی شده با فرض اینکه ملک مورد نظر هیچگونه بدهی به افراد – مراکز – شهرداری و دیون ممکنه 
نداشته باشد و در رهن و وثیقه نباشد برآورد گردیده است. ۱- عرصه ۳۷۲ مترمربع ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ارزش  ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمتربع   ۵۷۲ )تقریبی(  اعیانی   -۲ ۱۰۴/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل  ارزش 
کل  ارزش  ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع   ۱۳۷ تجاری  امتیازات   -۳ ۲۲/۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  کل 
بام و   ، ۵- حیاط سازی  ۴- انشعابات )آب و برق و گاز( ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۷۵/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
خرپشته ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶- جمع کل ۲۰۴/۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال حسب مواد ۵۱ و۱۳۵ قانون 

رسید  خواهد  فروش  به  محکوم  قبال  در  سهم   ۲۴۰ از  مشاع  سهم   ۲۰/۸۴۸ مقدار  مدنی  احکام  اجرای 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۸/۴۵ الی   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۳ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  و 
ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده 
می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
گردد. )شرکت کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده 
اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی  را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد  قرار 
تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  از  یکی  در 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی
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بررسی  به  یادداشتی  انتشار  با  عربی  روزنامه  یک      ◄
به  موسوم  شیعیان  هماهنگی  کمیته  در  تحرکات  تشدید 
از  آمریکایی  نظامیان  اخراج  برای  هماهنگی«  »چارچوب 

داد. خبر  عراق 
با گذشت حدود یک سال از اعالم دولت سابق عراق به 
عقب نشینی  بر  مبنی  الکاظمی«  »مصطفی  نخست وزیری 
تبدیل ماموریت نظامی  و  این کشور  از  آمریکایی  نیروهای 
درون  گروه های  برخی  آموزشی،  و  مشورتی  به  آن ها 
این  خصوص  التنسیقی(در  )االطار  هماهنگی  چارچوب 
برای  تالش  موضوع  دیگر  بار  و  می کنند  تردید  ابراز  امر، 

می کنند. طرح  را  آمریکایی ها  اخراج 
دولت  توافق  اخبار  انتشار  وجود  با  زمان  همان  در 
نیروهای نظامی  آمریکا مبنی بر خروج  با دولت  الکاظمی 
این کشور از عراق تا پایان ۲۰۲۱،  »کنت مکنزی« رئیس 
مرکزی  )فرماندهی  سنتکام  تروریستی  سازمان  پیشین 
آمریکا( تأکید کرد که نیروهای آمریکایی همچنان در عراق 

ماند. خواهند  باقی 
این  در  یادداشتی  انتشار  با  الجدید«  »العربی  روزنامه 
الکاظمی،  که  بود   ۲۰۲۱ دسامبر  اواخر  نوشت:  خصوص 
ضد  بین المللی  ائتالف  نیروهای  رزمی  ماموریت  پایان 
از  و  کرد  اعالم  را  بود  آمریکا  رهبری  تحت  که  داعش 
آمادگی نیروهای عراق برای دفاع از کشورشان خبر داد و 
و  مشورت  ارائه  به  آمریکایی  نیروهای  نقش  که  کرد  تاکید 

می شود. محدود  آموزش 
ماموریت  تغییر  برای  تصمیم  گزارش،  این  بر  بنا 
گفت  دور  چندین  از  پس  آموزشی  به  آمریکایی  نیروهای 
 ۲۰۲۰ سال  از  که  واشنگتن  و  بغداد  بین  راهبردی  وگوی 
رسید،  پایان  به  گذشته  سال  در  چهارم  دور  با  و  شد  آغاز 

شد. اتخاذ 

»از دو سال پیش،  آمده است:  یادداشت  این  ادامه  در 
گروه های مسلح عراقی درخواست ها برای خروج نیروهای 
به  برای رسیدن  و  بودند  را تشدید کرده  از عراق  آمریکایی 
را  عملیات هایی  نیز  منظور  همین  به  می آوردند.  فشار  آن 
داد.  انجام  عراق  در  آمریکا  منافع  دادن  قرار  هدف  برای 
سوی  از  السودانی  شیاع  محمد  دولت  تشکیل  از  پس  اما 

آن  در  این گروه ها  اغلب  که  هماهنگی  چارچوب  ائتالف 
این  در  را  آمریکا  منافع  که  هایی  عملیات  دارند،  حضور 

شد«. متوقف  داد،  می  قرار  هدف  کشور 
مبارزات  حال،  این  »با  کرد:  تصریح  ادامه  در  نویسنده 
رسانه ای علیه نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر تشدید 
که  موضوع  این  در  هماهنگی  چارچوب  رهبران  و  شده 
تشکیک  کرده،  اجرا  به درستی  را  توافق  الکاظمی  دولت  
الشعبی  الحشد  فرماندهان  همچنین  می کنند.  وارد 
معتقدند که  حضور نیروهای آمریکایی در عراق بر اجرای 
است«. گذاشته  منفی  تأثیر  داعش  علیه  نظامی  عملیات 
در ادامه این یادداشت آمده است: »در مقابل السودانی 
نکند.  مطرح  فعلی  دوره  در  را  موضوع  این  دارد  تالش 
در  نشود  فاش  نامش  خواست  که  گاه  آ سیاستمدار  یک 
خوبی  به  السودانی  می گوید:  الجدید  العربی  با  گفت وگو 
گاه است و به دنبال تقویت  با واشنگتن آ از اهمیت روابط 
آن است اما در عین حال نگران است این موضوع موجب 
سیاسی  گروه های  برخی  و  مسلح  گروه های  نارضایتی 

شود«. هماهنگی  چارچوب  درون 
دارد  سعی  عراق  جدید  نخست وزیر  منبع،  این  گفته  به 
شرمساری  از  و  کند  حرکت  واشنگتن  سمت  به  احتیاط  با 
از روابط خود برای جلوگیری از تشدید تنش  پرهیز کند و 
در  پرونده  این  طرح  حال  در  که  طرف هایی  سوی  از 

کند. استفاده  هستند،  رسانه ها 

عضو  نماینده  الحیانی«،  »محمود  دیگر  سوی  از 
آمریکایی  نیروهای  که  می کند  تأکید  هماهنگی  چارچوب 
همچنان در عراق حضور دارند و آنچه در دولت الکاظمی 
راکتی  حمالت  توقف  برای  شد  اعالم  آنها  خروج  درباره 
علیه پایگاه هایی بود که آمریکایی ها در آن حضور داشتند.
هنوز  آمریکایی  نیروهای  گفت:  الجدید  العربی  به  وی 
در داخل عراق حضور دارند و آمریکا بر این موضوع تاکید 
دارد. دولت الکاظمی به شدت از سوی واشنگتن حمایت 
را  خود  نیروهای  نمی خواست  واقعًا  همین  برای  و  می شد 
خارج کند و برای توقف برخی عملیات های نظامی که در 
حمالت  توقف  و  بود  شده  تشدید  پایگاه ها  علیه  زمان  آن 
اعالم  را  ادعایی  عقب نشینی  آمریکایی،  کاروان های  علیه 

کرد.
صورت  به  السودانی  شیاع  محمد  دولت  اما  افزود:  وی 
واقعی برای حذف این نیروها تالش خواهد کرد و در این 
نخست وزیر  از  شدت  به  چارچوب  رهبران  سوی  زمینه 
وجود  پرونده  این  در  اهمالی  هیچ  و  می کنند  حمایت 

ندارد.
نیروهای  حضور  که  داد  توضیح  ادامه  در  الحیانی 
قابل درک  نیز  امر  این  اما  یابد،  ادامه  نمی تواند  آمریکایی 
است که برخی پرونده هایی که دولت السودانی روی آن ها 
برای  آن ها،  از  پس  و  است  اولویت  دارای  می کند،  کار 

از  دور  به  پرونده  این  حل 
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ادامه از صفحه 7

افسردگیراباشبنشینیهای
قدیمیمهارو

ازبروزآنجلوگیریکنیم
و  فامیلی  و  خانوادگی  ارتباطات  گفت:  خانواده  مشاور  یک 
بروز  از  جلوگیری  در  بسزایی  تاثیر  می تواند  قدیمی  شب نشینی های 

باشد. داشته  نوجوانان  و  کودکان  ویژه  به  افراد  در  افسردگی 
اظهار  افسردگی،  به  ابتال  از  پیشگیری  راهکار های  ظفری درخصوص 
را  افسردگی  به  انسان  ابتالی  عوامل  باید  نخست  مرحله  در  کرد: 
عوامل  از  گروه  سه  افسردگی  به  افراد  ابتالی  در  درواقع  بشناسیم، 
یا  محیطی  ژنتیکی،  فیزیولوژیکی،  عوامل  شامل  که  دارند  اهمیت 

هستند. روانی  و  روحی  و  خلقی 
ابتالی  در  فیزیولوژیک  عوامل  حوزه  در  افزود:  خانواده  مشاور  این 
یک  افسردگی  که  هستند  معتقد  افراد  برخی  افسردگی  به  انسان 
فیزیولوژیک  کامال  بیماری  یک  بلکه  نیست  روانی  و  روحی  بیماری 
یا  بدن  در  موجود  مواد  شیمیایی  تعادل  خوردن  هم  به  از  که  است 
به  منظر  این  از  اگر  می آید،  وجود  به  عصبی  گیرنده های  در  اختالل 
به افسردگی  ابتال  از  راه پیشگیری  افسردگی نگاه شود می توان گفت 
انجام  همچنین  مناسب  خواب  و  غذایی  رژیم  با  انسان  که  است  این 
در  اختالل  بروز  از  و  کند  تنظیم  را  خود  بدن  شیمیایی  تعادل  ورزش 
گیرنده ها عصبی بدن نیز با استفاده از همین روش ها جلوگیری کند.
وی ادامه داد: درواقع براساس عوامل فیزیولوژیک در ایجاد افسردگی 
مواد  کردن  چک  و  منظم  ورزش  انجام  کافی،  خواب  گفت  می توان 
فقر  نداشتن  یا  داشتن  خون،  قند  ویژه  به  خون  در  موجود  شیمیایی 

کند. پیشگیری  افسردگی  بیماری  بروز  از  می تواند  و...  آهن 
به صورت دقیق  افسردگی  ایجاد  در  موثر  اینکه عوامل  بیان  با  ظفری 
قابل تفکیک نیستند و این عوامل با یکدیگر هم پوشانی دارند، عنوان 
ابتال  در  می تواند  که  است  عواملی  از  دیگر  یکی  محیطی  بعد  کرد: 
و  روح  شامل  می تواند  محیط  باشد،  موثر  افسردگی  بیماری  به  افراد 
اگر افسردگی  باشد،  یا هر عامل دیگری  روان، محیط و سبک زندگی 
به عنوان یک بیماری یا اختالل روحی و روانی درنظر گرفته شود برای 
پیشگیری از بروز آن برخی راهکار ها وجود دارد، یکی از این راهکار ها 
انجام  به  را  اوقاتی  شبانه روز  یا  هفته  طول  در  افراد  که  است  این 
فعالیت هایی  انجام  منظور  دهند،  اختصاص  لذت بخش  فعالیت های 
حال  آن ها  انجام  با  می داند  و  است  عالقه مند  آن ها  به  فرد  که  است 

می کند. پیدا  خوشایندی 
از  انسان  که  فعالیت هایی  اینکه  به  اشاره  با  خانواده  مشاور  این 
کرد:  اضافه  است،  متفاوت  فردی  هر  در  می برد  لذت  آن ها  انجام 
جمله  از  گوناگون  عوامل  به  افراد  برای  لذت بخش  فعالیت های  نوع 
اما  دارد،  بستگی  و...  او  زندگی  موقعیت  ارزش ها،  انسان،  شخصیت 
انجام آن ها می تواند به شدت از بروز افسردگی در افراد جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از راهکار هایی که می تواند به پیشگیری از 
بروز افسردگی در انسان کمک کند شناخت ارزش ها است، زمانی که 
انجام شود می تواند  او  ارزش های  براساس  فرد  رفتار های  و  فعالیت ها 
کمک بسیاری به باال بردن خلق و پیشگیری از افسردگی داشته باشد.
در  افسردگی  بروز  از  پیشگیری  در  خانواده  نقش  بر  تاکید  با  ظفری 
افراد، خاطرنشان کرد: این موضوع که ارتباطات خانوادگی و فامیلی 
به  افراد  و  شود  احیا  مجدد  قدیم  شب نشینی های  کند،  پیدا  افزایش 
هر بهانه با اطرافیان خود قطع ارتباط نکنند می تواند تاثیر بسزایی در 
جلوگیری از بروز افسردگی در افراد به ویژه کودکان و نوجوانان داشته 

خبرنگاران  باشگاه  باشد./ 

اجتماعی
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◄    یک فعال حقوق زنان در افغانستان 
که  بازمی گردد  منافع  به  همه چیز  گفت: 
این  کسب  افراد  و  کشورها  از  بسیاری 
که  بینند  می  طالبان  حضور  در  را  منافع 
روز  این  به  ما  نبود  طالبان  از  حمایت  اگر 
طالبان  تا  مانده  تنها  نمی افتادیم.  سیاه 
بگیرد  ما  از  را  منزل  از  خروج  اجازه  حتی 
ذهن  از  دور  که  شویم  زندانی  کامال  که 

. نیست
ایلنا،  با  گفت وگو  در  منصور  مریم 
حاکمه  هیات  جدید  تصمیم  تحلیل  در 
تحصیالت  تعلیق  بر  مبنی  افغانستان 
در  و  کشور  این  زنان  و  دختران  تکمیلی 
زمان  از  طالبان  که  سوال  این  به  پاسخ 
روی کار آمدن مجدد در افغانستان تالش 
همسایگان  اطمینان  جلب  با  تا  بود  کرده 
و جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، 
از پذیرفته  امارت اسالمی  این اقدام  با  آیا 
نظر  صرف  جهانی  جامعه  سوی  از  شدن 
تازه ترین  در  طالبان  گفت:  است،  کرده 
را  مکاتب  و  دانشگاه ها  درب  خود  اقدام 
مراکز  حتی  و  است  بسته  دختران  روی  به 
کمک  دانشجویان  درس  به  که  آموزشی 
آموزش  خارجی  زبان های  یا  می کردند 
نهاد  هیچ  و  بسته اند  هم  را  می دادند 
است.  نمانده  باز  دختران  برای  آموزشی 
و  بشر  حقوق  اصول  خالف  اقدامات  این 
تعهدات بین المللی و ارزش های انسانی 
این  طالبان  از  نمی توانیم  ما  ولی  است 
موازین  خالف  که  باشیم  داشته  را  توقع 

نکند. عمل  بشر  حقوق 
سال  نیم  و  یک  این  در  داد:  ادامه  وی 
در  گروه  این  از  مثبتی  اقدام  هیچ  هم 
ولی  نگرفت  صورت  زنان  حقوق  حوره 
متاسفانه دیدیم که جامعه جهانی چندان 
توجهی نکرد و حاال هم این اقدام طالبان 
سوال  من  برای  اما  می کنند  محکوم  را 
طالبان  از  توقعی  چه  این ها  که  است 
نمی دانستند  جهانی  جامعه  مگر  دارند؟ 
چقدر  گذشته  سال   ۲۰ در  طالبان  که 
حاال  و  کردند  کشتار  را  افغانستان  مردم 
دارند؟  بشر  حقوق  رعایت  توقع  این ها  از 
گوست ۲۰۲۱ همان روز  خود من در ۱۵ آ
منتظر  افغانستان،  مردان  و  زنان  سیاه 
و  دختران  برای  روزی  چنین  رسیدن 
دیگر  ما  برای  و  بودم  افغانستان  زنان 
یک  کشور  این  در  که  نمانده  امیدی  هیچ 

باشیم.  داشته  عادی  زندگی 
وی افزود: امیدوارم کشورهای همسایه 
با  طالبان  که  باشند  رسیده  درک  این  به 
به قدرت و بسط گروه های خود  دستیابی 
به تهدیدی برای همین کشورها بدل شده 
کشورهای  خصوص  در  همچنین  است. 
توجه  کردند  کوشش  طالبان  که  همسایه 
در  که  چرا  کنند  جلب  خود  به  را  آن ها 
طول ۲۰ سال نیز این کشورها در حمایت 
در  همگی  و  داشتند  نقش  طالبان  از 
کدام  با  شاخه  کدام  که  بودیم  جریان 
علت  به  هرکس  و  است  ارتباط  در  کشور 
گروه  این  از  می خواستند  خود  منافع 

امیدوار  کشورها  این  همه  کنند.  استفاده 
به  رسیدن  برای  هم  باز  طالبان  از  بودند 
هیچ  اما  کنند  استفاد  سیاسی شان  منافع 
هم  حاال  و  نرسیدند  اهداف شان  به  کدام 
نیز  بود  گروه  این  متفکر  مغز  که  کشوری 
گروه  این  آمدن  کار  روی  از  سودی  هیچ 

است. نبرده 
این فعال حقوق بشر گفت: باید به این 
موضوع هم توجه داشته باشیم که طالبان 
سال   ۲۰ ندارند؛  مشخصی  استراتژی 
جنگیدند ولی زمانی که به قدرت رسیدند 
برنامه ای برای حکومت نداشتند که  هیچ 
را چگونه  و دولت  را چگونه بچینند  کابینه 
اداره کنند و اینکه تا حاال هم دوام  آورده 
در  که  است  خارجی  حمایت  علت  به  اند 
روانه  این ها  برای  دالر  میلیون   ۴۰ هفته 
می کنند که اگر آن کمک مالی  را نداشتند 
می شدند.  بیشتری  آشفتگی  دچار  امرود 
بزرگ  قدرت های  دست  بازیچه  طالبان 
هرکدام  که  دنیا  استخبارات  برای  و  است 
کار می کنند. طالبان  دارند  منافع خاصی 
نیست  به رسمیت شناخته شدن  دنبال  به 
را  تصمیمات  این  بود  چنین  این  اگر  که 
عمومی  عفو  اعالم  از  پس  و  نمی گرفتند 

نمی گرفتند.  پس  را  خود  صحبت 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  منصور 
اقدام  این  به  جهانی  جامعه  واکنش 
گفت:  می کنید،  ارزیابی  چگونه  را 
در  همیشه  جهانی  جامعه  واکنش 
است.  بوده  شعار  تنها  افغانستان  مقابل 

اشاره  موضوع  این  به  است  الزم  همچنین 
داخل  در  افغانستانی  تعداد  یک  که  کنم 
این  ازطرف  این ها  که  دارند  حضور  کشور 
آموزش  خارجی  مستشاران  و  خارجی ها 
به  حاال  تا  و  کردند  کار  برایشان  و  دیدند 
آزار طالبان  حال خود رها شده اند و مورد 
بین الملل  عفو  گزارش  و  گرفتند  قرار 
مردم  تمام  دارد.  وجود  رابطه  این  در 
افغانستان شاهد هستند که ما به موضوع 
حقوق بشر رسیدگی خواهیم کرد و کمک 
در  جان شان  که  آن هایی  اما  کرد  خواهیم 

شده اند. رها  خود  حال  به  است  خطر 
این  به  پاسخ  در  زنان  حقوق  فعال  این 
حقوق  فعالین  زنان،  عملکرد  که  سوال 
مخالفت  راستای  در  بشر  حقوق  و  زنان 
می بینید،  چگونه  را  طالبان  اقدامات  با 
بشر  حقوق  و  زنان  حقوق  مدافعان  گفت: 
کردند  بلند  صدا  جایی  تا  هم  افغانستانی 
کارهای  افغانستان  زنان  خصوص  در  و 
اتفاقا هر روز هم جایزه دریافت  داشتند و 
است  افغانستان  در  که  زنی  اما  می کنند 
می کند  زندگی  طالبان  حکومت  تحت  و 
سرانجام  به  کارهایش  از  کدام  هیچ 
نام فعال  به  زنانی  اکثریت  نرسیده چرا که 
کسانی  بودند  افغانستان  در  زنان  حقوق 
بودند که پروژه می گرفتند و سر و صدایی 
زمان  در  نه  عملکرد  این  و  می کردند 
معلوم  حاال  نه  و  بود  مشخص  جمهوری 
است. این ها تنها به دنبال منافع شخصی 
اصلی  فعالین  و  می کردند  عمل  خودشان 

اگر  که  نمی شود  شنیده  صدایشان  هم 
حال  و  روز  این  به  کشور  می شد،  شنیده 
منافع  به  همه چیز  خالصه  نمی افتاد. 
افراد  از کشورها و  بازمی گردد که بسیاری 
در حضور طالبان می  را  منافع  این  کسب 
بینند که اگر حمایت از طالبان نبود ما به 
تا  مانده  تنها  نمی افتادیم.  سیاه  روز  این 
از  را  منزل  از  خروج  اجازه  حتی  طالبان 
ما بگیرد که کامال زندانی شویم که دور از 

نیست.  ذهن 
ذکر  باید  هم  را  نکته  این  افزود:  وی 
دختران  تحصیل  سال  و  نیم  یک  که  کنم 
تحصیل  یک  نمی توانیم  را  دانشگاه ها  در 
روی  جمهوریت  زمان  در  بدانیم.   معیار 
کار  خیلی  افغانستان  آموزشی  نظام 
سال ها  این  در  افراد  بسیاری  و  بود  شده 
این  اما  گرفتند  جایگاه  و  کردند  تحصیل 
اندازه  به  حتی  گذشته  سال  نیم  و  یک 
فقط  دانشگاه  نداشت.  کیفیت  ماه  یک 
بلکه یک محیط  آموزی نیست  برای درس 
مدت  این  در  اما  است  اجتماعی  آموزنده 
تحقیر  دانشگاه  محیط  در  فقط  دختران 
و  رفتند  دانشگاه  به  استرس  با  و  شدند 
متوقف  این ها  قدمی  هر  در  و  بازگشتند 
حتی  شوند.  چک  لباس شان  تا  می شدند 
کادمیک در این مدت تغییر کرد  مضمون آ
اسالم  و  شرع  و  نداشت  علمی  معیار  و 
همان  نتیجه  در  می خواندند.  بیشتر 
به  مشخصی  درس  نیز  نیم  و  سال  یک 

 ► نشد.      تدریس  دانشجویان 

فعالحقوقزنانافغانستانیدرگفتوگوییمطرحکرد:

● طالبانبادستیابیبهقدرتوبسطگروههایخودتهدیدیبرایکشورهایهمسایهاست●

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیومشاعی
متقاضیان  مفروزی  مالکانه  تصرفات  قم  دو  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیأت 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

تایید نموده اند.  آراء ذیل  به شرح 
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۷۸ خانم  پرونده کالسه  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۶۷۱ رأی شماره  ۱ـ 
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  محمد،  فرزند  احمر  فتحیان  مریم 
مساحت ۹۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۵ فرعی ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

از سعید قربانی صفحه ۵۹ دفتر ۳۴۳.) م الف ۱۵۵۲۳(  عادی 
۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۳۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۳۹۰ خانم 
فاطمه ناصری فرزند علی اصغر، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸۴/۱ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۲۰
دفتر   ۵۲۵ و   ۵۲۸ صفحه  شاکری  اله  فتح  فرزندان  شاکری  سکینه  و  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۵۵۲۴ الف  ۳۴.)م 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۲۵۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۸۹۵ شماره  رأی  ۳ـ 
جعفر احمدی  فرزند علی رضا ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۰۸ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۱۷۴۵ مکرر اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از غالمرضا پایمزد احدی از ورثه محمد علی پایمزد.)م الف ۱۵۵۲۵( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۳۵ آقای  ۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۴۳ مربوط 
سیدرضا شجاع مداحی فرزند سیدمحمد، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
به مساحت ۱۵۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی ۲۵۹۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

متقاضی طی سند قطعی صفحه ۴۸۸ و ۴۹۱ دفتر ۳۸۶.)م الف ۱۵۵۲۶(
۵- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۴۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۱۹ خانم 
زهرا سلیمانی فرزند یحیی، سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۵۴ مترمربع در قسمتی از پالک ۲۵۹۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه ۴۸۸ و ۴۹۱ دفتر ۳۸۶.)م الف ۱۵۵۲۷(
به پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۹۲ آقای  ۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۶۳۰ مربوط 
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  صفر،  فرزند  هوشیار  محمود 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۸۴/۱ از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع   ۱۲۰
دفتر   ۵۲۵ و   ۵۲۸ صفحه  شاکری  اله  فتح  فرزندان  شاکری  سکینه  و  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۵۵۲۸ الف  ۳۴.)م 

۷- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۱۹ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۹۸ خانم 
فاطمه جعفری فرزند ابوالفضل، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۴۶/۲۵ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره ۱۰۵ فرعی از ۱۹۴۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 

قطعی صفحه ۳۵۲ دفتر ۲۷۴.)م الف ۱۵۵۲۹( 
به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۳۹ آقای  ۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۴۴ مربوط 
مرسل محمدزاده فرزند ایمان در   ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
۱۰۷/۳۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۹۴۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از علی اکبر مردان آالنق مالک رسمی که ذیل ثبت ۵۸۶۷۹ صفحه ۴۱ دفتر ۳۳۶ به نامش 

ثبت گردیده است.)م الف ۱۵۵۳۰( 
۹- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۴۳ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۰۳ خانم 
ام لیال بهاری نیا  فرزند علی اصغر در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
۹۷ مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۱۲۹ فرعی از  ۱۹۴۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت رسمی 
متقاضی طبق سند قطعی ۹۰۰۷۱ –۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دفتر ۲۸ قم که در صفحه ۴۹۷ دفتر ۳۶۳ بنامش ثبت 

گردیده است.)م الف ۱۵۵۳۱(
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۷۳۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۴۳ آقای 
طاوس نقی نژاد فرزند محرم ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۶۷/۰۵ مترمربع در 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۷۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

صفحه ۱۴۸ دفتر ۳۳۱.) م الف ۱۵۵۳۲(  
۱۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۳۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۷۱۴ آقای 
در  مترمربع   ۷۶/۵۰ به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یداله ششدانگ  فرزند  پرهازه  کاظم 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۰۷ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره ۴۴۹۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ دفترخانه ۵۴ قم.) م الف ۱۵۵۳۳(
۱۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۵۷۱ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۷۷ آقای 
محمود رحمانی فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۰ مترمربع پالک 
از  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  از ۲۲۹۵/۲/۸ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه  شماره فرعی 

وراث حیدر و محمدآقا صفدری.)م الف ۱۵۵۳۴(
۱۳- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۵۶۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۹۱ آقای 
مترمربع   ۱۰۳ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  اسداله  فرزند  رحمانی  محمود 
از علی سلیمانی  نامه عادی  مبایعه  ثبت قم  واقع در بخش دو  از ۲۳۰۲/۱/۲۰۵ اصلی  پالک شماره فرعی 

الف ۱۵۵۳۵( کیان صفحه ۳۲۸ دفتر ۲۴۱.)م 
۱۴- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۵۷۴ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۹۰ آقای 
به مساحت ۹۵ مترمربع در  بنا شده  آن احداث  فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین که در  محمود رحمانی 
قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۳۰۲/۱/۶۳ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از امیر سلطانی و معصومه سلطانی تودشکی صفحه ۵۴۷ دفتر ۲۴۱.)م الف ۱۵۵۳۶(
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۰۹۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۰۵۹ شماره  رأی   -۱۵
خانم شهربانو وزینی آراسته فرزند حسن رضا ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۸۶ 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲۲۴ فرعی از ۲۱۳۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از سید حمید شریفی و محمد ابدی نیک ثبت دفتر الکترونیک ۱۱۶۸ - ۱۳۹۸.)م 

الف ۱۵۵۹۲(
۱۶- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۳۱۶ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۷۴ آقای 
حسن ارتشی فرزند عین اله ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۰۰ مترمربع پالک 
از  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  ثبت قم مبایعه  واقع در بخش دو  از ۲۱۴۲ اصلی  شماره ۴۵۰ فرعی 

وراث محمدجعفر قربانی صفحه ۲۶۲ دفتر ۱۳۵.)م الف ۱۵۵۹۳(
 ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۳۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۴۴۶ شماره  رأی   -۱۷
آقای قیاثعلی احمدی براتی فرزند سهلعلی ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۷۳ 
پالک  به  سازمان  بخشنامه  طبق  که  اصلی   ۱۹۳۹ باقیمانده  از  فرعی  شماره  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع 
۱۹۳۹/۷۰۵ اصلی تبدیل شده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه ازخلیل 

)۱۵۵۶۱ الف  ۲۹۶.)م  ۱۹ دفتر  صفا صفحه 
مالکیت  انقضاء موعد مقرر سند  و  گهی  آ از نشر  آنجائیکه مقرر گردیده است پس  از  و  قرار گرفته  تایید  مورد 
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض  اول  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ باشند ظرف مدت  اعتراضی داشته  چنانچه اشخاص ذینفع 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر  بر اساس قانون مذکور مانع  به توضیح است که صدور سند  نمایند الزم 

بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

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

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۵ 
اجرای احکام مدنی قم به شماره ۵/۹۸ج/۹۶۳ ثبت گردیده له علی رسولی علیه 
۲/۰۵۶/۰۸۶/۹۲۵ریال  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مرادی  محمد 
دولت  در حق صندوق  نیم عشر  ۹۹/۲۶۴/۳۴۶ریال  مبلغ  و  له  در حق محکوم 
اصلی   ۱ از  فرعی   ۱۲۲۳ ثبتی  پالک  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  له  محکوم 
قرار  نموده است.  ارزیابی  به شرح ذیل  نموده که کارشناس  توقیف  ۴ قم  بخش 
کارشناسی : ارزیابی ۱۱۶ سهم از ۲۱۸۷/۵ سهم از پالک ثبتی شماره ۱۲۲۳ 
نظریه  فرمایید  اقدام  قم   ۴ بخش   ۶۳۹ مفروزی  شماره  به  اصلی   ۱ از  فرعی 
از  ایشان  ابراهیم غفاری وکیل  آقای  و  آقای علی رسولی  کارشناسی : در معیت 
ملک مورد نظر طبق جانمایی و تعیین محل پالک ثبتی شماره فرعی ۱۲۲۳ از 
۱ اصلی مفروزی ۶۳۹ بخش ۴ قم کارشناس ثبتی واقع در قم – امتداد کوره های 
 UTM ۴۹۳۷۴۲=X ۳۸۲۶۳۹۵ و=Y آجر پزی جاده قدیم کاشان به مختصات

و   GPS دستگاه  با   UTM نقاط  برداشت  و  آمد  عمل  به  محلی  معاینه  و  بازدید 
اندازه گیری های الزم و تحقیقات محلی از معتمدین محلی انجام شد که نتیجه 
مورد  اراضی  از  گرفته  بازدید صورت  به  عنایت  با  تقدیم می گردد.  ذیل  به شرح 
نیز مطابقت اسناد  و  به عمل آمده  اندازه گیری های الزم  و  نظر و معاینه محلی 
منطقه  در  موجود  امکانات  و  ملک  موقعیت  نمودن  لحاظ  و  شده  ارائه  مدارک  و 
فاصله تا شوارع اصلی و فرعی و مساحت ملک و کاربری ملک و تحقیق پیرامون 
ارزش ملک و لحاظ نمودن عوامل تاثیرگذار ، ارزش ۱۱۶ سهم از ۲۱۸۷/۵ سهم 
اعالم می گردد. مقرر گردید  و  تعیین  از زمین فوق مبلغ ۳۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 
به  صبح   ۸/۴۵ الی   ۸/۳۰ ساعت   ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد 
آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای 
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که 
قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده 

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

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

هرگونه فشار سیاسی و دخالت خارجی تالش خواهد 
نیروهای  حضور  قبال  در  نمی توان  این  از  بیش  کرد. 

کرد«. سکوت  هستند،  اشغالگر  که  آمریکایی 
پارلمان عراق در  نماینده مستقل  اما »سجاد سالم« 
صرفا  را  آن  و  می کند  تردید  مطالبات  این  بودن  جدی 
و  دانست  سیاسی«  امتیازات  گرفتن  برای  »شعاردادن 
مدعی شد که گروه های حاضر در چارچوب هماهنگی 
وقتی حکومت را به دست گرفتند هیچ کار جدی برای 
خروج نیروهای آمریکایی انجام نداده اند با اینکه اکنون 

هستند. واقعی  گیرنده  تصمیم 
از  السودانی  دولت  که  کرد  تصریح  ادامه  در  وی 
آمریکا برخوردار  از جمله  حمایت صریح همه طرف ها 

است و سفیر و دیگر مقاماتآمریکا تا کنون بارها با وی 
از  را  حمایت  این  نمی خواهد  وی  و  کرده اند  دیدار 
پیامدهای سنگینی در داخل عراق  دست بدهد چون 

داشت. خواهد  همراه  به  وی  برای 
به گفته سالم،  درخواست های مطرح درباره اخراج 
برگزاری  آستانه  در  شعارهایی  آمریکایی،  نیروهای 
کسب  برای  آتی  پارلمانی  و  استانداری ها  انتخابات 

است. رأی 
سقوط  زمان  به  عراق  در  آمریکا  نظامی  حضور 
صدام در سال ۲۰۰۳ باز می گردد که حدود ۱۵۰ هزار 
حضور  این  و  شدند  عراق  خاک  وارد  آمریکایی  نظامی 
و در آن زمان بخش قابل  ادامه داشت  تا سال ۲۰۱۱ 

توجهی از آنها از عراق خارج شدنداما در سال ۲۰۱۴ 
ضد  به  موسوم  بین المللی  ائتالف  تشکیل  با  همزمان 
نظامی  حضور  دیگر  بار  آمریکا،  فرماندهی  به  داعش 
آمریکا قوت گرفت و از آن زمان تاکنون حدود  ۶ هزار 
نیروهای  آموزش  و  مشاوره  بهانه  به  آمریکایی  نیروی 
این  در  تروریسم  با  مبارزه  و  عراق  امنیتی  و  نظامی 

دارند.  حضور  کشور 
نیروی  شهید  فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
ابومهدی  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 
عراق  الحشدالشعبی  سازمان  رئیس  نایب  المهندس 
ترامپ«  »دونالد  دستور  به    ۲۰۲۰ سال  ژانویه  در 
در  جنایتکارانه  اقدامی  در  آمریکا  سابق  رئیس جمهور 

رسیدند. شهادت  به  آمریکا  پهپادی  حمله 
ابومهدی  و  سلیمانی  سردار  شهادت  از  پس  روز  دو 
نظامیان  اخراج  الیحه  عراق  پارلمان  المهندس، 
را  این کشور  و دولت  را تصویب  این کشور  از  آمریکایی 
به رهبری  بیگانه  نیروهای  تمام  به حضور  ملزم کرد که 

دهند. پایان  عراق  خاک  در  آمریکا 
گروه  شکست  سالگرد  پنجمین  امسال  عراق   
و  نظامی  مقامات  و  گرفت  جشن  را  داعش  تروریستی 
نیروهای  حضور  که  کرده اند  اعالم  بارها  آن  سیاسی 
اما  ندارد  توجیهی  هیچ  عراق  در  آمریکا  نظامی 
نیست./   کشور  این  خاک  ترک  به  حاضر  واشنگتن 

 ► فارس   


