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صفحه 3

گزارش »گویه« به مناسب سالروز قیام گزارش »گویه« به مناسب سالروز قیام 1919 دی؛ دی؛

مردم قم؛ پیشگام حرکت ها  مردم قم؛ پیشگام حرکت ها  
صفحه صفحه 88  و و درک نیازهای ملیدرک نیازهای ملی

تابستان  طول  در  گفت:  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل      ◄
امسال ۹۰۰ معلم در قالب خادمیاران رضوی در ۳۰۰ مدرسه بدون هیچ 
تابستانی  پایگاه های  با افتخار در مدارس و در  چشم داشتی داوطلبانه و 
حاضر شدند و خدمات فرهنگی آموزشی را به نسل نوجوان و جوانانمان 

دادند. ارائه 
با  گفتگو  در  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  رحیمی،  علیرضا 
های  طرح  اجرای  و  اندازی  راه  به  پاسخ  در  حوزه،  خبرگزاری  خبرنگار 
ابتکاری فرهنگی و تربیتی از سوی این اداره متبوع خود، اظهارداشت: 
است  شده  برپا  اسالم  اصول  بر  مبتنی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
اسالمی  انقالب  کبیر  معمار  توسط  شده  بنا  حکومت  این  ان شاءالله  و 
امیدواریم که به ظهور جهانی امام زمان)عج( متصل شود، لذا ما وظیفه 
گونه ای  به  را  تربیت  و  تعلیم  امر  زیرساختی،  دستگاه  عنوان  به  داریم 
تشکیل  و  باشد  اسالمی  نوین  تمدن  تشکیل  به  منجر  که  کنیم  هدایت 
با  انسان هایی  خودساخته،  انسان های  به  نیاز  اسالمی  نوین  تمدن  این 

است. زمان)عج(  امام  رکاب  به  پا  انسان هایی  و  نفس  تزکیه 
قم  استان  پرورش  و  آموزش  و  حوزه  همکاریهای  کمیته  رئیس  نایب 
ادامه داد: از طرف دیگر مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت 

امام)ره( فرمودند: »یکی از هنرهای امام)ره( این بود که از ایمان مردم، 
وپرورش  آموزش  کل  اداره  عنوان  به  لذا  می کرد«،  تولید  صالح  عمل 
استان قم به دنبال آن هستیم که با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 
فاخر  ما دارند، کارهای  ایمانی که همکاران فرهنگی  اعتقادات  و  استان 

زیاد کنیم. را در جامعه  کارهای صالح  و 
و  ها  طرح  قم  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  در  افزود:  رحیمی 
شود،  می  دنبال  آموزشی  و  علمی  تربیتی،  فرهنگی،  متعدد  های  برنامه 
تابستان  طول  در  که  است  بحث خادمیاران رضوی  برنامه ها  این  از  یکی 
امسال، ۹۰۰ نفر از معلمین ما در ۳۰۰ مدرسه بدون هیچ چشم داشتی 
تابستانی حاضر  پایگاه های  در  و  در مدارس  افتخار  با  و  داوطلبانه  کامال 
ارائه  جوانانمان  و  نوجوان  نسل  به  را  آموزشی  فرهنگی  خدمات  و  شدند 
این  از  تکریم  و  تجلیل  مراسمات  چنین  برگزاری  امیدواریم  که  دادند، 
در  خودجوش  صورت  به  که  تالش هایی  و  زحمات  از  بخشی   همکاران، 
زیبا،  کارهای  این  امیدواریم  و  شود  جبران  داشتند  حضور  برنامه  این 

فزونی  به  رو  ما  جامعه  در  روزبروز  اسالمی  ارزش های  بر  مبتنی  و  فاخر 
بدهد. قرار  خود  پوشش  تحت  را  بیشتری  تعداد  و  باشد 

رضوی  خادمیاران  خصوص  در  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
برنامه  این  که  بود  اولی  سال  امسال  گفت:  آنان  های  فعالیت  تبیین  و 
شروع شد، قطعًا سال های آینده توسعه پیدا می کند، یکی از برنامه هایی 
و  کرده ایم  شروع  رضوی  خادمیاران  همکاری  با  امسال  تابستان  در  که 
می دانید  است.  رضوی  خادمیاران  مشاوره  بحث  دارد،  استمرار  کماکان 
خانواده هایی  برای  سنگینی  خیلی  هزینه های  مشاوره  خدمات  اآلن 
دارد.  هستند،  رفتاری  و  سازشی  مشاوره های  نیازمند  مخصوصا  که 
طور  به  حاضرند  که  مشاوری  همکاران  که  دادیم  تشکیل  را  کانونی  لذا 
امام  طرف  از  نیابت  به  رضوی  خادمیاران  عنوان  به  فقط  داوطلبانه 
کانون حضور  آن  در  و در حال حاضر  کار کنند  این مجموعه  در  رضا)ع( 
بحث  مختلف  شاخه های  در  لذا  می دهند،  ارائه  را  خدماتی  و  دارند 
که  ظرفیتی  به  بنا  کسی  هر  تا  داد  خواهیم  توسعه  را  رضوی  خادمیاران 

باشد. سهیم  بتواند  خیر  کار  این  در  دارد 
به موضوع طالب طرح  از گفت وگوی خود  رحیمی در بخش دیگری 
امین در استان قم پرداخت و افزود: آنچه که مشخص است و بررسی های 
میدانی نشان می دهد، کار مبلغین طرح امین بسیار خوب بوده، تا آنجا 
بازخوردهایی  گاهی  مدارس  مدیران  یا  رفتم  مدارس  به  خودم  من  که 
توجه  با  اکنون  هم  و  بوده،  موفقیت آمیز  خیلی  تقریبًا  کار  دادند،  ارائه 
با  دوم  و  اول  متوسطه  مدارس  در  ویژه  به  و  اول  نوبت  امتحانات  ایام  به 
ارزیابی مبلغین  به  اقدام  آموزشی مدارس،  به کاهش فعالیت های  توجه 
را آغاز کرده ایم که امید است برای نیمه دوم مبتنی بر آن نتایجی که به 
دستمان می آید، اگر نیاز به کارهای خاصی در این فرایند وجود دارد آن 

بدهیم. انجام  را  کارها 
پرورش  و  آموزش  و  علمیه  های  حوزه  همکاریهای  کمیته  رئیس  نایب 
سازوکار  طبق  کامال  امین  طرح  طالب  موضوع  کرد:  بیان  قم  استان 
بحث های  است،  آمده  در  اجرا  به  اصولی  ای  برنامه  و  شده  تعریف 
طول  در  نظارت هایی  دارد،  وجود  مبلغین  ارزیابی  با  رابطه  در  مختلفی 
در  دوستان  این  برای  مستمر  که  آموزشی  کالس های  تحصیلی،  سال 
برنامه  دوره   ۳ کنون  تا  امسال  ابتدای  از  مثاًل  شود،  می  دایر  سال  طول 
تابستان که پشت سر  از دوره های  آموزشی برای این طالب داشتیم غیر 
گذاشته اند، لذا کار بسیار حساب شده و منطقی در حال پیگیری است 
در  را  ارزشمند  طرح  این  نتایج  اسالمی  ایران  عزیز  مردم  امیدواریم  و 

کنند. حس  فرزندانشان  وجود 
مدیران  عمومی  رضایت  از  قم  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بررسی  در  افزود:  دادو  خبر  امین  طرح  طالب  حضور  جهت  به  مدارس 
های صورت گرفته تا این لحظه مدیران مدارس عمومًا از حضور مبلغین 
که  هستیم  این  نگران  ما  و  بودند  راضی  بسیار  مدارس  در  امین  طرح 
تالشیم  در  فقط  و  شویم  مواجه  حد  از  بیش  استقبال  با  آینده  سال های 
را  دارند  این حوزه  در  و مدارس  که مدیران مدارس  نیازهایی  بتوانیم  که 

► کنیم.   برآورده 

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

فعالیت فرهنگی آموزشی ۹۰۰ معلم در ۳۰۰ مدرسه 
در طول تابستان به صورت داوطلبانه

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه 
روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد:

اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک - لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت 

شماره تماس: 09123511512 – 02537840105 
هر بامداد روزنامه گویه را در #شبکه های #اجتماعی دنبال و

#نسخه پی دی اف را روی #تارنماهای #جار و #روزنامه گویه مالحظه نمایید. 

 https://www.jaaar.com/kiosk/archives/Gooyeh
https://www.gooyeh-qom.com
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ذوالنوری خبر داد:  

احتمال ارائه الیحه بودجه سه دوازدهم 
دولت برای سال ۱۴۰۲                                                     
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گفتگو با یک کارشناس شهری:   

چرا افزایش ۳۰۰درصدی مهاجرت از 
روستا هولناک است؟                                                    
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سیدضیاءالدین تابعی پاسخ داد 

آیا همه پزشکان به سوگند پزشکی خود 
پایبند هستند؟                                                     
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ما از مسئوالن استانی قم گالیه مندیم 

مسائل جمکران و اطراف آن
بالتکلیف است                                                        
صفحه 8

گزیـده خبـرها

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

قرار زیر می باشد.     09122524638    

اطالعیـه روزنامــه گویـه



◄    امام جمعه قم با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر ماهیت 
اقدامات  از  باید  گفت:  دارد،  زمان  هر  به  نسبت  متفاوت  اجرای  و  ثابت 
آمران  برخوردهای  باید  اینکه  ضمن  شود،  پرهیز  شعاری  و  خاصیت  بی 
اقدامی خارج  و هیچ  باشد  قانون  بر  از منکر مبتنی  ناهیان  و  به معروف 

نشود. انجام  قانون  از چارچوب 
معصومه)س(،  حضرت  مقدس  آستان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
به  قم  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  فوق العاده  نشست 
و  مسئوالن  از  جمعی  و  استاندار  حضور  با  و  سعیدی  آیت الله  ریاست 
مدیران استان قم پیش از ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی 

شد. برگزار  کرامت 
ماهیت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اینکه  بیان  با  سعیدی  آیت الله 
اقدامات  از  باید  گفت:  دارد،  زمان  هر  به  نسبت  متفاوت  اجرای  و  ثابت 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  برای  و  شود  پرهیز  شعاری  و  خاصیت  بی 
در هر کدام از حوزه های عفاف و حجاب، امور اقتصادی، امور اخالقی 

اقدام شود. و  ریزی  برنامه  به صورت تخصصی  دیگر  موارد  و 
از  نهی  و  معروف  به  امر  مسئله  در  خانواده های  رنگ  پر  نقش  به  وی 
منکر تأکید کرد و ادامه داد: باید برخوردهای آمران به معروف و ناهیان 
قانون  چارچوب  از  خارج  اقدامی  هیچ  و  باشد  قانون  بر  مبتنی  منکر  از 

نشود. انجام 
امر  ستاد  کلی  سیاست های  تبیین  لزوم  بر  نشست  این  در  همچنین 
و حساب شده  راهبرد هماهنگ  تنظیم  لزوم  و  منکر  از  نهی  و  به معروف 

► تأکید شد.    در سراسر کشور  بی حجابی  با  مواجهه  در 

مدارس  در  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  هدف  با      ◄
انجام شد؛ امضای تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش و کتابخانه های 
و کتابخانه های عمومی استان قم  پرورش  و  آموزش  عمومی استان قم 
با  فرهنگی  برنامه های  مشترک  اجرای  و  همکاری ها  توسعه  هدف  با 

کردند. امضاء  همکاری  تفاهم نامه  یکدیگر 
و  آموزش  کل  اداره  میان  همکاری  تفاهم نامه  ماه  دی   ۱۸ امروز 
مهدی  حضور  با  قم  استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  و  پرورش 
مدیرکل  رحیمی،  رضا  علی  و  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  توکلیان، 
به  سازمان  دو  کارشناسان  از  جمعی  و  قم  استان  پرورش  و  آموزش 

رسید. امضاء 
اشتراک  به  با  و  یکدیگر  با همکاری  نامه طرفین  تفاهم  این  اساس  بر 
آموزشی  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  در  موجود،  ظرفیت های  گذاری 
مطالعه  میزان  افزایش  و  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج  و  توسعه  همچنین  و 

کرد. خواهند  تالش 
کتابخانه  مسئولین  و  کتابداران  حضور  نامه،  تفاهم  این  امضای  با 
اجرای طرح »یک کتابدار،  راستای  استان در مدارس در  های عمومی 
کتابخانه  در  آموزان  دانش  عضویت  و  بازدید  همچنین  و  مدرسه«  یک 

► شد.   خواهد  انجام  پیش  از  بیش  استان  عمومی  های 
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سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

تأکید آیت الله سعیدی بر پرهیز از شعارزدگی در امر به معروف

رفتار آمران به معروف نباید خارج از چارچوب قانون باشد

دانش آموزان قمی کتابخوان تر می شوند

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبرداد:
برگزاری آیین افتتاحیه و آغاز 

عملیات اجرایی ۳۰ پروژه 
شهری قم با حضور وزیر کشور

آیین  برگزاری  از  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
دیگر  پروژه های  و  قم  اسالمی  جمهوری  بلوار  امتداد  تونل  افتتاحیه 
خبر  زهرا)س(  حضرت  میالد  آستانه  در  شهری   6 و   2 مناطق  در 

داد.
آغاز  به  اشاره  با  شهرنیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کالنترزاده  مهدی 
پروژه های شهری در قم اظهار  از  بهره برداری  و  افتتاحیه  دور جدید 
اجرایی  عملیات  آغاز  و  بهره برداری  افتتاح،  جدید  مرحله  داشت: 
به زودی  تحول”  مسیر  در  قم  طرح”  قالب  در  قم  شهری  پروژه های 

شد. خواهد  آغاز 
از  بهره برداری  و  افتتاح  آیین  گام،  نخستین  در  اینکه  بیان  با  وی 
روز   ، شهری   ۲ منطقه  در  اسالمی  جمهوری  بلوار  امتداد  تونل 
ابراز  می شود،  برگزار  کشور  وزیر  حضور  با  دی ماه   ۲۱ چهارشنبه 
مختلف  عوامل  شبانه روزی  تالش  با  شهری  مهم  پروژه  این  کرد: 
به  ریال  میلیارد   ۳۳۰ و  هزار  سه  بالغ بر  بااعتباری  شهری،  مدیریت 

می رسد. بهره برداری 
از  همچنین  قم  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
تقاطع  دسترسی  مسیرهای  اجرایی  عملیات  آغاز  آیین  برگزاری 
برای  افزود:  و  داد  خبر   ۴ منطقه  در  سالمت  مدافعان  غیرهمسطح 
گرفته شده  نظر  در  ریال  میلیارد   ۵۰۰ مبلغ  نیز  پروژه  این  اجرای 

. ست ا
در  شهری   ۶ و   ۲ مناطق  پروژه   ۲۹ از  بهره برداری  به  اشاره  با  وی 
 ۱۷۷۵ شش  و  دو  منطقه  پروژه  برای  شد:  یادآور  جاری،  هفته 

است. گرفته  صورت  هزینه  ریال  میلیارد 
نخستین  در  قابل افتتاح  پروژه های  اعتبارات  مجموع  کالنترزاده 
برنامه ریزی های  با  گفت:  و  برشمرد  ریال  میلیارد   ۵۶۰۰ را  گام 
عمرانی،  حوزه های  در  مختلفی  پروژه های  سال  پایان  تا  انجام شده 
شهرسازی،  ورزشی،  فرهنگی،  حمل ونقل،  شهری،  خدمات 
قرار خواهد  عزیز  اختیار همشهریان  در  و  افتتاح  زیست محیطی و… 
مناسبی  سهم  قم  شهر   ۶ و   ۲ مناطق  سهم  میان  این  در  که  گرفت 

. ست ا

ایجاد رونق اقتصادی در محالت 
کم برخوردار قم با بهره برداری 

از ادامه تونل بلوار جمهوری
بلوار  تونل  ادامه  پروژه  از  بهره برداری  به  اشاره  با  قم  شهردار  مشاور 
جمهوری اسالمی گفت: استفاده از این طرح منجر به رونق و ارزش 

شد. خواهد  منطقه  و  اهالی  برای  اقتصادی 
خبر  اعالم  با  شهردار  مشاور  طالیی  حسن  شهرنیوز،  گزارش  به 
محدوده  در  اسالمی  جمهوری  بلوار  ادامه  تونل  پروژه  از  بهره برداری 
یادگار  تا  )ع(  حسین  امام  میدان  حدفاصل  دو  منطقه  شهرداری 
برخوردار  کم  مناطق  از  یکی  در  پروژه  این  داشت:  اظهار  امام)ره( 
واقع است که با افتتاح آن عالوه بر کاهش ترافیک و تسهیل در عبور 
و مرور شهروندان و زائران، ایجاد رونق و ارزش اقتصادی برای اهالی 

شد. خواهد  محقق  منطقه  و 
بزرگ  پروژه  ده ها  از  یکی  جمهوری  دوسطحه  پروژه  افزود:  وی 
مدیریت شهری است که عملیات اجرایی آن در سال ۹۸ آغاز شد که 
از میدان امام حسین)ع( تا بلوار نور شرقی به صورت زیرگذر و تونل و 

است. باز  ترانشه  به صورت  آن  از  بخشی 
و  مسکونی  پالک   ۹۶ پروژه  این  مسیر  در  اینکه  به  اشاره  با  طالیی 
تملک  تومان  میلیارد   ۱۸۰ از  بیش  اعتباری  با  که  گرفته  قرار  تجاری 
وجود  که  بود  بافت  داخل  در  پروژه  عمرانی  عملیات  گفت:  شده 
و  کرونا  شیوع  اقتصادی،  مشکالت  معارضات،  شهری،  تأسیسات 
تملکات باعث تأخیر در افتتاح پروژه شد که با تالش خادمان شهری 

شد. خواهد  افتتاح  آینده  روز  چند  در 
وی در خصوص ویژگی های این پروژه ادامه داد: تمام مراحل طراحی 
و  کارشناسان  توسط  ترافیک  و  حمل ونقل  حوزه  در  طرح  اجرای  تا 

است. شده  انجام  قم  شهرداری  حوزه  مهندسین 

خبـر

و  قم  انقالبی  مردم  باشکوه  اجتماع    ◄
نشریه  وقیحانه  اقدام  محکومیت  در  حوزویان 
رهبر  با  کنندگان  شرکت  و  برگزار  فرانسوی 

کردند. بیعت  تجدید  انقالب  معظم 
حوزویان  بزرگ  اجتماع  مهر،  گزارش   به 
قم  مقدس  شهر  والیتمدار  و  انقالبی  مردم  و 
نشریه  سوی  از  گرفته  صورت  اهانت  پی  در 
رهبری  معظم  مقام  ساحت  به  نسبت  فرانسوی 

صبح یکشنبه از ساعت ۱۰ در صحن امام رضا 
برگزار  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  )ع( 

. شد
با در  در این اجتماع عظیم شرکت کنندگان 
رهبری  معظم  مقام  از  تصاویری  داشتن  دست 
نشریه  مسئوالن  علیه  شعارهای  سردادن  و 
به  حرمت  هتک  در  نشریه  این  قدام  فرانسوی 
محکوم  را  شیعه  رهبری  و  مرجعیت  مقدسات، 

کردند.
دیروز  نیز  قم  علمیه  حوزه های  دروس 
تعطیل  اجتماع  این  برگزاری  جهت  به  یکشنبه 
اعالم شد و بسیاری از طالب اساتید و فضالی 
دعوت  به  که  مراسم  این  در  قم  علمیه  حوزه 
مدرسین  جامعه  جمله  از  حوزوی  نهادهای 
حوزه های  مدیریت  مرکز  قم  علمیه  حوزه 

یافتند. حضور  شد  برگزار  علمیه 
علمیه،  حوزه های  رئیس  اعرافی  الله  آیت 
موقت  جمعه  امام  خاتمی  احمد  سید  الله  آیت 
رئیس  بوشهری  حسینی  الله  آیت  تهران، 
الله  آیت  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
نیز  مدیریت حوزه  عالی  مقتدایی عضو شورای 

داشتند. حضور  بزرگ  اجتماع  این  در 
جمعی از طالب رزمی تبلیغی تیپ ۸۳ امام 
این  لباس نظامی در  بر تن کردن  با  نیز  صادق 

برای  را  خود  آمادگی  و  داشته  حضور  مراسم 
داشتند. اعالم  فقیه  والیت  جایگاه  از  دفاع 

نیز  الزهرا  جامعه  خواهر  طالب  از  جمعی 
در  با  اعتراضی،  اجتماع  این  در  حضور  با 
راحل،  امام  مقام  از  تصاویری  داشتن  دست 
با  سلیمانی  قاسم  حاج  و  رهبری  معظم  مقام 
مقام  همچنین  و  شهدا  راحل،  امام  آرمان های 

کردند. بیعت  تجدید  رهبری  معظم 

اجتماع کنندگان شعارهایی  این مراسم،  در 
آزادی  قبال  در  غرب  دوگانه  سیاستهای  علیه 
بیان سر دادند و اهانت به مقدسات مسلمانان 

به شدت محکوم کردند. را  و شیعیان 
رهبر  به  هدیه  ماست،  رگ  در  که  »خونی 
این  فدایت،  حوزویان  والیت  علمدار  ماست، 
بر  مرگ  آمده،  رهبر  عشق  به  آمده  لشکر  همه 
اسرائیل«  بر  مرگ  و  انگلیس  بر  مرگ،  آمریکا 
این  در  کنندگان  تجمع  شعارهای  جمله  از 

بود. اعتراضی  اجتماعی 
بیان درغرب دروغ  آزادی  الله خاتمی:  آیت 

است
این اجتماع  الله سید احمد خاتمی در  آیت 
شارلی  نشریه  موهن  اقدام  گفت:  باشکوه 
مهم  آنچنان  کوچک  رسانه  یک  قالب  در  ابدو 
دولت  حمایت  است  مهم تر  آنچه  نیست، 
به  توهین  و  اتفاقاتی  چنین  بروز  از  فرانسه 

کشورهاست. دیگر  ارزش های 
مقدسات  به  توهین  غرب  داد:  ادامه  وی 
این  درقالب  و  دانسته  بیان  آزادی  را  دیگران 
پیامبرگرامی  کریم،  قرآن  به  دروغین  شعار 
رزمنده  که  رهبری  معظم  مقام   و  )ص(   اسالم 

می کند. اهانت  است  انقالب  از  بعد  و  قبل 
کوچک  نشریه  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

که  است  این  از  کوچک تر  تعطیلی  آستانه  در 
کنند،  تجمع  آن  بخاطر  مردم  از  حجم  این 
این  ریشه های  و  مبانی  با  ما  کرد:  خاطرنشان 
امروز  که  اینجاست  سخن  داریم،  کار  اقدامات 
اسالمی  جمهوری  آن  مصداق  که  ایمان  تمام 
جهانی  استکبار  تمام  مصاف  به  است  ایران 

. ست رفته ا
رهبری  خبرگان  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
با تاکید بر مقابله بین انقالب اسالمی و دنیای 
اتحادیه  از  امروز  سخن  داد:  ادامه  استکبار، 
اروپایی است که در مناسبات و موضع گیری ها 

می کند. عمل  آمریکا  مستعمره  مانند 
را  ایران  علیه  دشمنان  ترکیبی  جنگ  وی 
فرهنگی،  جنگ  گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
مولفه های  از  سیاسی  و  اقتصادی  رسانه ای، 
صدر  در  سابقه  که  هستند  جنگ  از  شکل  این 

است. داشته  اسالم 
کشور  اخیر  حوادث  افزود:  خاتمی 
اعتراضی  از  نشانه هایی  و  بود  فتنه  و  اغتشاش 
دیده  آن  در  کند  بیان  را  مردم  دردهای  که 
در  اساسی  قانون  طبق  اعتراض  نمی شد، 
این  بخواهد  هرکس  و  است  آزاد  ما  کشور 
اغتشاش  بنامد،  اعتراضات  را  اغتشاشات 

کرده است. دیگری 
عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری با 
انتقاد از توهین به مقدسات و آتش زدن قرآن، 
اغتشاشات  قالب  در  حسینیه ها  و  مساجد 
اروپایی  کشورهایی  در  آیا  داشت:  بیان  اخیر، 
نیز  هستند  ایران  در  اغتشاش گران  حامی  که 
در اعتراضات انجیل و تورات را آتش می زنند و 

می برند؟ یورش  کلیساها  به  یا 
اگر  بداند  دنیا  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
خطر  به  کشور  این  در  تشیع  و  اسالم   ، دین 
و  مقدسات  از  دفاع  در  جمعیت  این  بیفتد 
ارزش های خود جان خود را فدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران تا آخرین قطره 
آن  از  و  ایستاده  اسالمی  انقالب  راه  در  خون 
پیام  کرد:  تاکید  کرد،  نخواهند  نشینی  عقب 
این حضور پرشور مردم در این تجمع باعظمت 
این است که ملت از اهداف و آرمان های واالی 

داشت. نخواهد  بر  دست  خود 
اشاره  با  همچنین  تهران  موقت  جمعه  امام 
ترکیبی  جنگ  و  شبهات  از  نمونه هایی  به 
بعثت  ابتدایی  دوران  همان  از  اسالم  دشمنان 
نبی مکرم)ص(، گفت: دشمن امروز توان خود 
آن  بوسیله  و  کرده  متمرکز  ترکیبی  جنگ  بر  را 
 ► آمده است.     اسالمی  جمهوری  مصاف  به 

قمی ها اهانت نشریه فرانسوی را محکوم کردند؛

آیت الله خاتمی: آزادی بیان درغرب دروغ است سامانه بارشی وارد استان قم 
می شود

روزهای  برای  بارشی  سامانه  ورود  از  قم  استان  هواشناسی  مدیرکل 
داد. خبر  قم  به  جاری  هفته  شنبه  سه  و  دوشنبه 

می شود  بینی  پیش  داشت:  اظهار  مهر  با   گفتگو  در  حیدری  مهران 
روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری شاهد ورود سامانه بارشی به 

باشیم. ارتفاعات  بارش برف در  و  استان قم 
تحلیل  نتایج  به  توجه  با  افزود:  قم  استان  هواشناسی  مدیرکل 
ماه  دی   ۱۸ امروز  هواشناسی،  یابی  پیش  و  بینی  پیش  نقشه های 
بینی  پیش  باد  وزش  ساعات  برخی  در  و  بود  خواهد  صاف  آسمان 

. د می شو
وی ادامه داد: از اواخر وقت روز دوشنبه سامانه بارشی از غرب وارد 
استان  ارتفاعات  در  برف  بارش  و  ابر  افزایش  سبب  و  می شود  استان 

شد. خواهد 
تحت  را  استان  نقاط  بیشتر  شنبه  سه  روز  سامانه  این  گفت:  حیدری 
با ورود سامانه بارشی  از روز دوشنبه همزمان  تأثیر قرار خواهد داد و 

یافت. خواهد  کاهش  هوا  بیشینه  دمای 
مدیرکل هواشناسی استان قم یادآور شد: برای امروز یکشنبه بیشینه 
درجه  سه  منهای  نیز  آن  کمینه  و  درجه   ۱۱ قم  شهر  هوای  دمای 

می شود. بینی  پیش  سانتیگراد 

پرداخت تسهیالت برای رونق 
تولید و اشتغال استان قم

رونق  راستای  در  تسهیالت  تومان  میلیارد  جاری۳۴۰  مالی  سال  در 
پرداخت شده است. به واحد های صنعتی  استان قم  و اشتغال  تولید 
رونق  راستای  در  تسهیالت  تومان  میلیارد  جاری۳۴۰  مالی  سال  در 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  مصوبه  با  قم  استان  اشتغال  و  تولید 

است. شده  پرداخت  صنعتی  واحد های  به  تولید 
تأمین   ۱۸ تبصره  قالب  در  تومانی  میلیارد   ۳۴۰ تسهیالت  این   
جدید،  صنعتی  واحد های  اندازی  راه  واحدها،  گردش  در  سرمایه 
جدید  شغلی  فرصت  ایجاد  و  اشتغال  تثبیت  تولید،  خطوط  توسعه 

دارد. دنبال  به  را 
به واحد های پرداخت  یارانه دارد  ۴ درصد  تا   ۲  ،۱۸ تسهیالت تبصره 

باشند. را داشته  اندازی خطوط جدید  راه  توسعه  امکان  می شود 
معاون طرح و برنامه سازمان صمت استان قم گفت: این تسهیالت۲ 
تا ۴ درصد یارانه دارد به واحد های پرداخت می شود که امکان توسعه 

راه اندازی خطوط جدید را داشته باشند.
برای  کنندگان  تولید  تقاضای  گسترده  حجم  به  اشاره  با  ناطق  جواد 
هزار  امسال یک  که  می شود  بینی  گفت:پیش  تسهیالت  این  دریافت 
پرداخت  متقاضی  واحد های  به   ۱۸ تبصره  تسهیالت  تومان  میلیارد 

شود.
معاون طرح و برنامه سازمان صمت استان قم  افزود: با پرداخت این 

تسهیالت ۳۰۰ شغل جدید ایجاد و ۲۴۰۰ شغل تثبیت شده است.

در سالروز قیام ۱۹ دی؛
۷۰۰ نفر از مردم قم با رهبر 
معظم انقالب دیدار می کنند

 ۷۰۰ دیدار  از  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رییس 
نفر از مردم قم با رهبر معظم انقالب به مناسبت سالروز قیام تاریخی 

۱۹ دی خبر داد.
جلسه  در  رئوف  ذاکری  حسن  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
استانداری  کرامت  همایش  سالن  در  که  قم  استان  اداری  شورای 
به  فرانسوی  نشریه  شرمانه  بی  اهانت  داشت:  اظهار  شد  برگزار  قم 
با  و  داشت  پی  در  متعددی  واکنش های  انقالب  معظم  رهبر  ساحت 
آن  بر  قرار  در مرکز مدیریت حوزه های علمیه گرفته شد  که  تصمیمی 
شد دروس حوزوی تعطیل شود و در صحن امام رضا )ع( حرم مطهر 
در  حوزویان  و  مردمی  اعتراضی  بزرگ  تجمع  )س(  معصومه  حضرت 

شود. برگزار  سخیف  اقدام  این  به  واکنش 
داشت:  بیان  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
مراسم  این  در  پرشور  حضور  برای  قم  والیتمدار  و  انقالبی  مردم  از 
اجتماع  برپایی  شاهد  امیدواریم  و  می آید  بعمل  دعوت  آمیز  اعتراض 

باشیم. بخش  اثر  و  پرشور 
وی در ادامه با بیان اینکه طبق هر سال به مناسبت قیام خونین مردم 
انقالب  به محضر رهبر معظم  ۱۹ دی، اقشار مختلف مردم قم  قم در 
سال های  دیدارهای  در  داشت:  اظهار  شد  خواهند  مشرف  اسالمی 
رهبر معظم  دیدار  به  قم  مردم  اقشار مختلف  از  نفر  ۵ هزار  تا  گذشته 
انقالب می رفتند که به لحاظ محدودیت شرایط امسال فقط ۷۰۰ نفر 

به این دیدار اعزام می شوند.
به  توجه  با  داشت:  بیان  افراد  انتخاب  چگونگی  به  اشاره  با  ذاکری 
انتخاب  تا  بود  اینگونه  ریزی  برنامه  امسال  شده،  ایجاد  محدودیت 
از  راستا  این  در  که  باشد  مساجد  در  دیدار  این  در  حضور  برای  افراد 
انجام شد  قم  استان  در مساجد  نام عالقمندان  ثبت  روزهای گذشته 
و سپس قرعه کشی به عمل آمد تا هر مسجد یک آقا و یک خانم برای 

شوند. انتخاب  دی   ۱۹ دیدار  در  حضور 

خبـر



◄     امیرآبادی با بیان اینکه این روزها 
کاالهای  قیمت  افزایش  شاهد  مردم 
کرد:  تصریح  هستند،   کشور  در  گوناگون 
به  مربوط  قیمت  افزایش  این  از  بخشی 
خصوص  به  قبل  دولت  های  کاری  کم 
بخش  و  بوده  پشتوانه  بدون  پول  چاپ  در 
کاال  بورس  که  است  مصیبتی  نیز  دیگر 
برای مردم به وجود آورده و زندگی روزمره 
بورسی  است.  کرده  التهاب  دچار  را  آنها 
گذاری  سرمایه   برای  محلی  باید  که 
باشد،  رانتخواری  با  مقابله  و  امن  شفاف، 
که  شده  گردنه  سر  و  دزدخانه  به  تبدیل 
خودرو  گذاری  قیمت  در  آن  بارز  نمونه 
عملکرد  در  توان  می  که  است  فوالد  و 
کرد. مشاهده  آشکارا  کاال  بورس  ضعیف 
ملت،  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
علنی  جلسه  در  فراهانی  امیرآبادی  احمد 
ضمن  خود،  نطق  در  مجلس  یکشنبه 
مردم  قیام  سالروز  ماه  دی   ۱۹ به  اشاره 
قیام  سالروز  دی   ۱۹ فردا  گفت:   قم، 
از حریم مرجعیت  مردم بصیر قم در دفاع 
و رهبری دینی ملت ایران است. قمی که 
که  شهری  و  گرفت  نام  قیام  و  خون  شهر 
همچنان  کمبودها  و  ها  کاستی  تمام  با 
ایستاده  اسالمی  انقالب  های  ارزش  پای 
اهل  شهر  و  تشیع  جهان  مرکز  قم  است. 

است. )ص(  پیامبر  بیت 
 ۹ در  قم  مردم  افزود:  قم  نماینده 
گران  فتنه  مقابل  در  بصیرت  با  ماه  دی 
و  والیت  از  دی   ۱۹ مانند  و  ایستادند 
با  نیز  امروز  و  کردند  دفاع  نظام  رهبری 
مقابل  در  والیت  حریم  از  خود  خروش 
و  آمده  خیابان  به  فرانسوی  نشریه  توهین 

کنند. می  دفاع 
شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
حوادث  از  کرد:  بیان  ادامه  در  اسالمی 
حجاب  کشف  به  توان  می  ماه  دی  دیگر 
اشاره   ۱۳۱۴ ماه  دی   ۱۷ در  خان  رضا 

این  دختران  و  زنان  آن  موجب  به  که  کرد 
و روسری  از چادر  برای استفاده  سرزمین 
زیر  ایرانی  غیرتمند  زنان  اما  شدند،  منع 
نیز  امروز  و  نرفتند  شیطانی  نقشه  این  بار 
دینی  های  ارزش  از  ایرانی  مسلمان  زنان 
و  نکرده  نشینی  عقب  خود  انقالبی  و 
همواره در جامعه با حفظ حجاب در تمام 
می  تالش  کشور  اداره  و  زندگی  شئونات 

. کنند
مجلس  اینکه  بیان  با  امیرآبادی 
گذشته  سال  نیم  و  دو  طی  انقالبی 
است،   داشته  خوبی  اقتصادی  مصوبات 
مخالف  ای  رسانه  امپراطوری  شد:   یادآور 
مواردی  انقالبی  مجلس  و  اسالمی  نظام 
که حقیقت نداشته و یا نظر شخصی یکی 
مجلس  نظر  عنوان  به  را  بوده  همکاران  از 
و مصوبه آن ضریب می دهد و به گونه ای 
موضوع  این  که  کند  می  القا  جامعه  در 

است. مجلس  واقعی  نظر 
نمایندگان  به  خطاب  ادامه  در  وی 
مراقب  اساس  این  بر  کرد:  تاکید  مجلس 
دشمنان  دست  به  بهانه  ای  باشیم 
مصادف  که  آینده  سال  مسلما  ندهیم، 
رسانه    است،  بعدی  دوره  انتخابات  با 
علیه  را  ای  گسترده  تبلیغات  معاند  های 
داد،  خواهند  انجام  انقالبی  مجلس  این 
هم  صداوسیما  مسئوالن  به  تذکرم  البته 
مجلس  از  را  واقعی  اخبار  که  است  این 

کنند. دریافت 
شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو  این 
های  دروغ   از  یکی  شد:  یادآور  اسالمی 
علیه  رسانه  ای  امپراطوری  که  بزرگی 
درصدی   ۵۰ افزایش  داد،  ضریب  مجلس 
که  حالی  در  بود،  نمایندگان  حقوق 
حقوق نمایندگان همیشه به اندازه حقوق 
است. کرده  پیدا  افزایش  دولت  کارکنان 
اینکه  بیان  با  فراهانی  امیرآبادی 
و  معیشت  مردم،  اساسی  مشکل  امروز 

عنوان  است،  جوانان  ازدواج  و  اشتغال 
را درگیر حاشیه  ما  باشیم که  کرد: مراقب 
که  دانند  می  خوب  نیز  مردم  نکنند.  ها 
است  کرده  وضع  خوبی  قوانین  مجلس 
توسط  آن  مناسب  اجرای  با  امیدوارم  که 

شود. مرتفع  مشکالت  این  دولت 
سابق  جمهور  رئیس  اخیرا  افزود:  وی 
از  دفاع  در  را  مطالبی  روحانی  آقای 
خوب  که  کرده  بیان  خود  دولت  عمکرد 
مسئولیت  دوران  مانند  ایشان  است 
یک  و  شده  خودرو  سوار  دیگر  بار  خود 
داشته  ماشین  داخل  از  نظرسنجی 
پاسخ  مردم  شوند  پیاده  اگر  چون  باشند، 
می   ویژه  طور  به  ایشان  به  را  نظرسنجی 

. هند د
در  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  این 
می شود  توصیه  لذا  کرد:  تصریح  ادامه 
سکوت  که  گذشته  سال  دو  مانند  ایشان 
اگرچه  نگویند  سخن  هرگز  کردند،  اختیار 
بعدی  دوره  خیر  از  نمی   توانند  ایشان 
را  سخن  همین  برای  و  بگذرند  مجلس 

کردند. آغاز 

امیرآبادی با بیان اینکه این روزها مردم 
گوناگون  کاالهای  قیمت  افزایش  شاهد 
بخشی  کرد:  تصریح  هستند،   کشور  در 
کاری  کم  به  مربوط  قیمت  افزایش  این  از 
پول  به خصوص در چاپ  های دولت قبل 

نیز  دیگر  بخش  و  بوده  پشتوانه  بدون 
مردم  برای  کاال  بورس  که  است  مصیبتی 
را  آنها  روزمره  زندگی  و  آورده  وجود  به 
باید  که  بورسی  است.  کرده  التهاب  دچار 
امن  شفاف،  گذاری  سرمایه   برای  محلی 
به  تبدیل  باشد،  رانتخواری  با  مقابله  و 
بارز  نمونه  که  شده  گردنه  سر  و  دزدخانه 
فوالد است  و  قیمت گذاری خودرو  در  آن 
بورس  ضعیف  عملکرد  در  توان  می  که 

کرد. مشاهده  آشکارا  کاال 
وی افزود: مساله کمبود گاز در کشور، 
امروز  که  است  مسائلی  از  دیگر  یکی 
جامعه  در  بحث  مورد  مساله  به  تبدیل 
سال   ۸ که  آنهایی  از  باید  است،  شده 
دولت در اختیارشان بود سوال کرد که در 
طول این مدت چه سرمایه گذاری در این 
دلیل کمبود  به  اکنون  که  اند  بخش کرده 

صنعتی  و  پتروشیمی  مراکز  از  برخی  گاز 
به  منجر  تعطیلی  این  و  شوند  تعطیل 
ساخت  نیاز  مورد  اقالم  برخی  افزایش 

شود. مسکن 
عین  در  مجلس  رئیسه  این عضو هیات 
بازرسی  از سازمان  حال خاطرنشان کرد: 
مساله  به  جدی  طور  به  می  خواهم 
و  ورود کرده  گاز  در حوزه  سرمایه گذاری 
و ترک فعل کرده  افرادی که قصور داشته 

کنند. معرفی  صالح  دادگاه  به  را   اند 
در  ادامه  در  فراهانی  امیرآبادی 
وزیر  به  سرم  و  دارو  کمبود  خصوص 
بهداشت تذکر داد و تاکید کرد: نسبت به 
رفع نیاز مردم اقدامات الزم را انجام داده 
دارو  دولتی  ارز  دریافت  با  که  کسانی  با  و 
نمی کنند،  توزیع  را  آن  ولی  کرده  وارد 

باشند. داشته  قاطع  برخورد 
و  جمهور  رئیس  از  همچنین  وی 
وضعیت  تبدیل  قانون  که  هایی  دستگاه  
عنوان  و  تشکر  کردند،  اجرا  را  ایثارگران 
را  قانون  این  که  دستگاه  هایی  به  کرد: 

دهم. می   جدی  تذکر  نکرده  اجرایی 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
استانی  سفر  از  تشکر  ضمن  اسالمی 
مناطق  به  توجه  و  قم  به  جمهور  رئیس 
نیمه  های  پروژه    تکمیل  استان،  محروم 
فاضالب  منوریل،  مترو،  جمله  از  تمام 
مناطق  درمانی  مراکز  به  توجه  و  شهری 
مختلف استان و اجرای طرح   های هادی 
خواستار  را  انتخابیه  حوزه  روستاهای  در 

. شد
شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  این 
انتصاب  تبریک  ضمن  پایان  در  اسالمی 
کل  فرماندهی  عنوان  به  رادان  سردار 
از زحمات سردار اشتری  انتظامی  نیروی 
معیشت  به  توجه  خواستار  و  تشکر 
زحمتکش  و  خدوم  نهاد  این  کارکنان 

 ► شد.  
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درحاشیه جلسه شورای اداری استان؛
آئین تجلیل از دستگاه  های برتر 

قم برگزار شد

نماز در حاشیه جلسه  اقامه  و  ایثار و شهادت  برتر حوزه  دستگاه های 
استان قم تجلیل شدند. اداری  شورای 

آئین تجلیل از دستگاه های برتر استان در حوزه برگزاری کنگره ملی 
شهدای استان قم و اجالسیه نماز برگزار شد.

شورای  جلسه  حاشیه  در  و  دیماه   ۱۷ شنبه  آئین  این  است،  گفتنی 
کرامت  جلسات  سالن  در  بصیرت  دهه  مناسبت  به  قم  استان  اداری 

شد. برگزار  قم  استانداری 
اداره کل  و  قم  دانشگاه  بهزیستی،  قم،  به ذکر است، شهرداری  الزم 
راه و شهرسازی بیشترین همکاری را در برگزاری کنگره ملی شهدای 

اند. استان قم داشته 
همچنین یادآور می شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری 
قم، امور مالیاتی استان قم، شرکت گاز استان قم و اداره کل اقتصاد 
اجالسیه  برگزاری  حوزه  در  را  همکاری  بیشترین  قم  استان  دارایی  و 

اند. نماز داشته 

معاون استاندار قم هشدار داد؛
زنگ خطر برای ادارات پرمصرف 

قم

اسامی  گفت:  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
را  الزم  همکاری  و  نکرده  کنترل  را  خود  مصرف  که  دستگاه هایی 

شد. خواهد  اعالم  باشند،  نداشته 
سید مهدی قریشی در جلسه شورای اداری استان قم که به مناسبت 
شد،  برگزار  قم  استانداری  کرامت  جلسات  سالن  در  بصیرت  دهه 
کشور،  سطح  در  گاز  مصرف  کاهش  تأکیدات  به  باتوجه  کرد:  اظهار 

کرده ایم. ادارات  کاری  ساعت  کاهش  به  اقدام  جاری  هفته  طی 
وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی باید همکاری الزم را در مدیریت 
مصرف داشته باشند، مطرح کرد: اسامی دستگاه هایی که مصرف خود 

را کنترل نکرده و همکاری الزم را نداشته باشند، اعالم خواهد شد.
به  باتوجه  داد:  ادامه  قم  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
مردم  قیام  شاهد  دی ماه   18 یکشنبه  روز  ابدو،  شارلی  نشریه  اهانت 

بود. خواهیم  قم 

در حاشیه بازدید استاندار صورت گرفت؛
تشریح آخرین وضعیت نهضت 

ملی مسکن در قم
استاندار قم از روند اجرایی و آخرین وضعیت پروژه های طرح نهضت 

ملی مسکن استان بازدید کرد.
قم  فرماندار  ذاکریان  عباس  همراه  به  شاهچراغی  محمدتقی  سید 
واحدی    ۹۶ پروژه  از  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  بلدی  داریوش  و 
 ۱۷ سایت  و   ۱۰-۹ زیتون  واحدی   ۲۵۶ پروژه   ،   ۸-۷ زیتون های 

کرد.  بازدید  استان  ملی  نهضت  طرح   هکتاری 
گذشته  دولت  در  مسکن  ملی  اقدام  پروژه  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
پروژه ها  این  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  افزود:  شد،  شروع 
حداقل  با  و  زمان  کوتاه ترین  در  تا  هستیم  تالش  در  و  گرفت  سرعت 

برسد. اتمام  به  قیمت 
وضعیت  از  گزارشی  قم  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  این بازدید  در 
کرد  ارائه  جداگانه  به صورت  ملی  اقدام  طرح  پروژه های  پیشرفت 
امسال  فجر  مبارک  دهه  در  هستیم  تالش  در  توان  تمام  با  گفت:  و 
به متقاضیان تحویل دهیم و هدف  و  آماده  را  این واحدها  از  تعدادی 
کوتاه ترین  در  کیفیت  با  اجرایی  عملیات  اجرای  مسکن  بنیاد  در  ما 

است. ممکن  زمان 
این  در  مسکن  احداث  مختلف  طرح های  کرد:  خاطرنشان  بلدی 
باعث  مردم،  از  قابل توجهی  تعداد  کردن  خانه دار  بر  عالوه  استان 

است. شده  نیز  کار  نیروی  برای  اشتغال  ایجاد 

خبـر

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲۷6۲5۹8۷   

با  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  نماینده      ◄
به  بررسی  برای  را  هفتم  برنامه  هنوز  دولت  اینکه  بیان 
بودجه  الیحه  ارائه  احتمال  از  است  نفرستاده  مجلس 

داد. خبر   ۱۴۰۲ سال  برای  دولت  دوازدهم  سه 
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین مجتبی 
استان  اداری  شورای  جلسه  در  شنبه  عصر  ذوالنوری 
برگزار شد  قم که در سالن همایش کرامت استانداری 
اظهار داشت: هر روز تعطیلی، ۲,۷۰۰ میلیارد تومان 
به کشور ضربه می زند که یکی از علل تعطیلی آلودگی 
هوا است که ناشی از کمبود سوخت پاک بوده چرا که 

از گاز مازوت هستند. به استفاده  نیروگاه ها مجبور 
فرهنگ  امر  بر  تاکید  با  ذوالنوری  االسالم  حجت 

تا  قم  اتوبان  در  امروز  گفت:  انرژی  مصرف  در  سازی 
به  زیاد  برق  با مصرف  بسیار  تبلیغاتی  تابلوهای  تهران 
در  سازی  فرهنگ  از  مانع  امر  این  که  می خورد  چشم 
حجم  این  مردم  وقتی  و  شد  خواهد  جامعه  آحاد  بین 
می بینند  را  کاالها  تبلیغ  امر  برای  برق  از  استفاده 

ندارند. جویی  صرفه  برای  انگیزه ای 
موضوع  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
با  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  کشور  آینده  سال  بودجه 
پنج  برنامه  از  برشی  بودجه  است  قرار  اینکه  به  توجه 
و  نداده  را  جدید  برنامه  دولت  طرفی  از  و  باشد  ساله 
می گوید  مجلس  رئیسه  هیئت  کرده،  ارائه  را  بودجه 

باشد. جدید  برنامه  اساس  بر  باید  بودجه 

نماینده قم در خانه ملت بیان داشت: دولت الیحه 
هنوز  البته  که  بسته  جدید  برنامه  تناسب  به  را  بودجه 
نرسیده  مجلس  تصویب  به  و  اعالم  آن  سیاست های 
است و هیئت رئیسه مجلس نیز اعالم کرده که بودجه 
تدوین  ششم  برنامه  اساس  بر  الاقل  تا  گردد  باز  باید 

شود.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم حداقل شش ماه طول 
خواهد کشید تا بررسی و تصویب آن در مجلس صورت 
گیرد افزود: اگر امروز دولت برنامه هفتم را بفرستد اگر 
همه تعطیالت کنار گذاشته شود به آخر سال نمی رسد 
یک  یا  و  دوازدهم  سه  بودجه  الیحه  قوی  احتمال  به  و 

چهارم رخ خواهد داد.  ►

انجمن  مشترک  همکاری  تفاهم نامه      ◄
کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  و  تجسمی  هنرهای 
آموزش های  توسعه  منظور  به  قم  دانشگاهی  جهاد 
حوزه  در  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  و  مهارتی 

شد. منعقد  تجسمی  هنرهای 
مشترک  همکاری  تفاهم نامه  بیست،  گزارش  به 
علمی  آموزش  مرکز  و  تجسمی  هنرهای  انجمن 
وحید  حضور  با  قم  دانشگاهی  جهاد  کاربردی 

و  قم  تجسمی  هنرهای  انجمن  مدیرعامل  سلیمانی 
کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  رئیس  رستمی  محمد 

شد. منعقد  استان  دانشگاهی  جهاد 
آموزش های  توسعه  منظور  به  تفاهم نامه  این 
اولویت های  ماهر،  انسانی  نیروی  تربیت  مهارتی، 
حوزه  در  مهارتی  و  علمی  ارتقاء  و  متقابل  آموزشی 

شد. امضا  تجسمی  هنرهای 
و  دوره ها  برگزاری  و  تدوین  »طراحی، 

کوتاه  قالب  در  تجسمی  هنرهای  گروه  کارگاه های 
نشست های  »برگزاری  پودمان«،  تک  و  آزاد  مدت 
»برگزاری  تجسمی«،  هنرهای  گروه  در  تخصصی 
در  »همکاری  و  آموزشی«  و  علمی  بازدیدهای 
مفاد  جمله  از  تجسمی«  جشنواره های  برگزاری 

است. تفاهم نامه  این 
مشترک  همکاری  مفاد  دیگر  از  همچنین 
علمی  آموزش  مرکز  و  قم  تجسمی  هنرهای  انجمن 

»تالش  به  می توان  دانشگاهی  جهاد  کاربردی 
کسب وکار  و  خوداشتغالی  مهارت  افزایش  برای 
اساتید  دانشجویان،  بین  در  مختلف  حوزه های  در 
هدایت  جهت  در  »همکاری  عالقه مندان«،  و 
دوره های  سمت  به  عالقه مند  دانشجویان  تحصیلی 
کارآموز  »معرفی  و  مرتبط«  تخصصی  و  عمومی 
به  شرکت  به  مرکز  مختلف  رشته های  و  گروه ها  در 
► کرد.   اشاره  کارورزی«  درس  گذراندن  منظور 

ذوالنوری خبر داد: 

● احتمال ارائه الیحه بودجه سه دوازدهم دولت برای سال ۱۴۰۲   ●

● انعقاد تفاهم نامه همکاری »انجمن هنرهای تجسمی« و »مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قم«   ●

امیرآبادی فراهانی: آقای »روحانی« سکوت کند

●  بورس تبدیل به دزدخانه شده است   ●

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

نموده اند.  تایید 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۳۰۷ شماره  رأی  ۱ـ 
اشرف  علی  فرزند  فیضی  سلمانی  قاسم  آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۴۶
در  مترمربع   ۷۶ مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۴۵۳ از  فرعی    ۳۰ شماره  پالک  از  قسمتی 
 ۱۳۷۵/۳/۲۰ مورخ   ۹۶۴۱۰ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت  قم 

 )۱۵۸۸۰ الف  م  قم.)   ۲۰ دفترخانه 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۱۷ شماره  رأی   -۲
علی،  فرزند  دهنوی  صادقی  مجتبی  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۳۱۳
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۳۸/۴۰ مترمربع در 

۲۶۰۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم  از  ۴۷ فرعی  از پالک شماره   قسمتی 
 )۱۵۸۸۲ الف  ۳۰۸.)م  دفتر   ۵۴۰ صفحه  قطعی  سند  طی  متقاضی  مالکیت 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۴۶۷۱ شماره  رأی  ۳ـ 
ششدانگ  رستمعلی  فرزند  فراز  جعفر  آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۳۷
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۹۹/۹۶ مترمربع در قسمتی 
از پالک شماره ۲ فرعی از ۱۹۴۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 
۲۹۷.)م  دفتر   ۳۵۳ صفحه  حسینی  مکرمه  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۵۸۸۳ الف 
کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۱۳۹۵۵ شماره  رأی   -۴
قطعه  ششدانگ  وهاب  فرزند  طاهری  راضیه   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۱۸۵
از پالک  قسمتی  در  مترمربع   ۴۸ به مساحت  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین 
از  عادی  نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۸۱ از  فرعی  شماره 

   )۱۵۸۸۴ الف  م   (.۳۰۶ دفتر   ۲۰۵ صفحه  زند  بتول 

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 

بهار( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه 
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ انتشارنوبت اول:  تاریخ 

  ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ انتشارنوبت دوم:  تاریخ 
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  ـ رئیس  آبادی  عباس پور حسنی حجت 

دو قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در  که  قم  شهرستان  حقوقی  دادگاه   ۶ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
ثبت گردیده  ۱۰/۱۴۰۰ج/۱۲۸  به شماره  قم  احکام مدنی  اجرای   ۱۰ شعبه 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  کرمانی  الدین  حسام  علیه  قمی  محمدرضا  له 
۵۲۰ مدل ۲۰۰۵ و یک دستگاه   BMW تحویل یک دستگاه خودروی سواری 
BENZ ای ۳۵۰ مدلی ۲۰۱۲ در حق محکوم له و نیم عشر  خودروی سواری 
در حق صندوق دولت ، شخص ثالث )حسین بایگانی( در قبال بدهی محکوم 
 ، قم   : آدرس  به  قم   ۳ بخش  اصلی   ۱۰۱ از  فرعی   ۱۷۹۴ ثبتی  پالک  علیه 
عنوان  به   ۳۷۴۸۱۹۸۹۴۳ پستی  کد   ۳۲۷  -B۳ ، پالک   ۲۱ بلوک   ، دامشهر 
ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف  و  معرفی  فروش  جهت  مال 
 ۰۰۰۰۱۲۸ بایگانی  شماره  به  پرونده  خصوص  در  احترام  با  است.  نموده 
دعوی اقای محمد رضا قمی پور به طرفیت حسام الدین کرمانی موضوع قرار 
اصلی   ۱۰۱ از  فرعی   ۱۷۹۴ ثبتی  پالک  به  دامداری  واحد  یک  کارشناسی 
پالک   ۲۱ بلوک  دامشهر  مجتمع  جعفریه   – قم  در  واقع  قم  ثبت  سه  بخش 
ضمنا  رساند  می  استحضار  به  مترمربع   ۱۲۰۰ عرصه  مساحت  به   B۳-۳۲۷
های  بررسی  از  پس  که  امد  عمل  به  بازدید  نظر  مورد  محل  از  پرونده  مطالعه 
و  عمومی  مشخصات  گردد:  می  تقدیم  ذیل  شرح  به  کارشناسی  گزارش  الزم 

اصلی   ۱۰۱ از  فرعی   ۱۷۹۴ ثبتی  پالک  به  ششدانگ  نظر  مورد  ملک   : ثبتی 
به  عرصه  مترمربع   ۱۲۰۰ مساحت  به  دامداری  کاربری  با  قم  ثبت  سه  بخش 
به شماره  متر   ۳۰ به طول  اربعه شماال  با حدود  بایگانی  اقای حسین  مالکیت 
 ۳۰ ۱۷۹۵ فرعی جنوبا به طول  ۴۰ متر به شماره  ۱۷۹۳ فرعی شرقا به طول 
متر به معبری به عرض ۱۲ متر غربا به ۴۰ متر به معبری به عرض ۱۲ متر می 
بوده که  فلزی  با درب گاراژی  به صورت چهار دیواری  و ملک مورد نظر  باشد 
اعیانی بوده و در  و فاقد هر گونه  نیز تخریب شده  از دیوار شرقی ان  قسمتی 
کنتور  بدون  اب  انشعاب  دارای  نظر  مورد  ملک  ضمنا  باشد  می  مالک  اختیار 
بررسی  به  عنایت  با  و  فوق  مراتب  به  توجه  با   : کارشناسی  نظریه  باشد.  می 
دیوار  کیفیت  و  کمیت  کاربری  ابعاد  مساحت  محلی  موقعیت  و  امده  عمل  به 
عدم  فرض  با  و  گذار  تاثیر  عوامل  سایر  و  دسترسی  شوارع  و  پیرامونی  کشی 
مجموعا  مذکور  مشخصات  با  نظر  مورد  ملک  ارزش  احتمالی  بدهی  و  دیون 
حق  خصوص  در  گردد.  می  براورد  و  تعیین  ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
فرمایید  دستور  لطفا  تقاضاست  مورد  واریزی  فیش  مبلغ  کارشناسی  الزحمه 
موارد  گردید  مقرر  فرمایند.  معمول  الزم  اقدام  واریزی  فیش  تحویل  به  نسبت 
آدرس   به  صبح   ۹/۳۰ الی   ۹/۱۵ ساعت   ۱۴۰۱/۱۱/۳ تاریخ  در  الذکر  فوق 

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

. ئید نما
نیا ساعدی   – قم  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  دادورز 
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نایب رئیس کمیسیون امور داخلی:
انتصاب سردار رادان تاثیر مثبتی 

بر حوزه امنیت داخلی دارد

تاکید  مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  رئیس  نایب 
که  بوده  انتظامی  حوزه  در  تجربه  با  نیروی  یک  رادان  سردار  کرد: 
حوزه  در  انتظامی  نیروی  تقویت  شاهد  وی  حضور  با  رود  می  انتظار 
باشیم. جامعه  در  عمومی  امنیت  ارتقای  و  تخصصی  و  آموزشی  های 
سرتیپ  انتصاب  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفتگو  در  کاظمی  حمیدرضا 
سوی  از  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  کل  فرماندهی  به  رادان 
در  سابقه  با  نیروی  یک  رادان  سردار  کرد:  بیان  رهبری،  معظم  مقام 
بوده  ستادی  و  استانی  بخش  در  انتظامی  نیروی  مختلف  های  حوزه 
مقام  حکم  در  که  طوری  همان  دارند.  حوزه  این  در  باالیی  تجربه  و 
نیاز  به  باتوجه  تاکید شده شکل گیری پلیس تخصصی  معظم رهبری 
جامعه باید با اولویت در این حوزه دنبال شود. آموزش و ایجاد پلیس 

بود. خواهد  رادان  سردار  کار  سرلوحه  قطعا  تخصصی 
در  را  پلیس  رادان  سردار  رود   می  انتظار  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
ارتقای  دیگر  سوی  از  کند.  تقویت  تخصصی  و  آموزشی  های  حوزه 
رود  می  انتظار  که  است  مردم  مطالبات  از  جامعه  عمومی  امنیت 
رادان  به شناختی که سردار  باتوجه  قرار گیرد.  رادان  سرلوحه سردار 
انتساب  با  رود  می  انتظار  دارد  کشور  نظامی  حوزه  های  ماموریت  از 
وی حرکت روبه جلویی در این بخش شکل گرفته و تاثیرات مثبتی در 

بگذارد. برجای  کشور  داخلی  امنیت  حوزه 

معاون امنیتی وزارت کشور:
تا وقتی واتس آپ و اینستاگرام 
قواعد حاکمیتی ما را نپذیرند، 

امکان فعالیت ندارند
بازگرداندن  ماجرای  درباره  کشور  وزارت  انتظامی  و  امنیتی  معاون 
در  قانونی  مراجع  باالخره  گفت:  کشور  به  دایی  علی  دختر  و  همسر 
افتاد  اتفاق  که  آن چیزی  و  دارند  را  کشور هر کدام وظایف خودشان 

است. نگرفته  صورت  قانونی  خالف  کار  و  بود  قانونی  اقدام  یک 
در  کشور  وزارت  انتظامی  و  امنیتی  معاون  میراحمدی  سیدمجید 
اعتراضات  از  بعد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایلنا،  خبرنگار  با  گفتگو 
محدودیت هایی  با  مجازی  فضای  پلتفرم های  برخی  از  استفاده  اخیر 
روبرو  کار خود  و  در فضای کسب  با مشکالتی  مردم هم  و  مواجه شد 
شد،  خواهد  برداشته  محدودیت ها  این  زمانی  چه  نهایت  در  شدند 
ما  کشور  حاکمیتی  قواعد  اینستاگرام  و  واتس آپ  که  زمانی  تا  گفت: 
برنامه  دو  این  ندارد.  وجود  کشور  در  آن ها  فعالیت  امکان  نپذیرند،  را 
رعایت اصول  برای  را  آن ها  قواعد حاکمیتی  دنیا،  در همه کشورهای 
که  سیاسی  و  فرهنگی  امنیتی،  حوزه های  در  کشوری  هر  بر  حاکم 
می کنند  اعمال  را  قواعد  آن  و  پذیرفتند  را  بوده  آنان  فعالیت  شرط 
را  ما  حاکمیت  واقع  در  آنها  ایران.  اسالمی  جمهوری  استثنای  به 
دارد.  مغایرت  ما  اسقالل کشور  با اصل  این موضوع  و  نقض می کنند 
بپذیرند  را  ما  قواعد  و  ضوابط  آنها  که  زمانی  هر  بنابراین  ازود:  وی 
آن ها  بگیرند.  فعالیت  اجازه  مسئول  مراجع  تشخیص  به  می توانند 
یک  این  و  پذیرفتند  را  اسالمی  جمهوری  جز  به  کشورها  سایر  قواعد 
جهت  هر  به  است.  ما  حاکمیت  نقض  و  ایران  ملت  به  توهین  نوع 
ما  نظر  از  و  می کنند  مدیریت  را  موضوع  این  حوزه،  این  مسئوالن 
اخیر  آشوب های  در  را  مهمی  و  برجسته  نقش  اینستاگرام  و  واتس آپ 
بر عهده داشتند و به عنوان عامل اصلی، تهدید، تهییج، ساماندهی 

می کردند. دنبال  را  برانداز  جریان  هدایت  و 
همسر  بازگرداندن  ماجرای  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  میراحمدی 
علی دایی و دخترش به تهران گفته شد که این موضوع مصوبه شورای 
امنیت کشور بوده آیا تایید می کنید، گفت: در این موضوع متاسفانه 
گفته  را  موضوع  این  مصاحبه ای  در  غیرمسئول  افراد  از  یکی  دیدم، 
چارچوب  در  می کنند،  اظهارنظر  که  دوستانی  است  خوب  است. 
شورای  کنند.  صحبت  خودشان  متقن  اطالعات  و  خود  مسئولیت 
امنیت کشور امر سیاست گذاری، هدایت و راهبری مسائل امنیتی را 
بر عهده دارد و وارد مصادیق نمی شود و ما نفیا و اثباتا مطلبی درباره 

بود. غلط  گرفته شد  که  آن موضعی  اما  نداریم،  این موضوع 
دایی  علی  همسر  بازگرداندن  ماجرای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کدام  هر  کشور  در  قانونی  مراجع  باالخره  گفت:  افتاد،  اتفاق  چگونه 
وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که اتفاق افتاد یک اقدام قانونی 

بود و کار خالف قانونی صورت نگرفته است.
اعتراضات  بررسی  وضعیت  آخرین  سوال  این  پاسخ  در  میراحمدی 
خوبی  بسیار  امنیتی  وضعیت  بحمدالله  گفت:  است،  چگونه  اخیر 
از  ویژه  به  موضوع  طراحان  صحنه  پشت  از  که  اطالعاتی  با  و  داریم 
شکست  آن ها  داریم،  صهیونیستی  رژیم  و  فرانسه  انگلیس،  آمریکا، 

پذیرفته اند. براندازی  پروژه  در  را  خود 

خبر

سخنان  به  اشاره  با  مطهری  علی      ◄
زنان،  جمع  در  انقالب  معظم  رهبر  اخیر 
درباره  رهبری  مقام  صحبت های  گفت: 
و  بود  بسیار خوبی  مسأله زن صحبت های 
انقالب  را به سمت  افراِد کم حجاب  ایشان 
فراخواندند و گفتند که ما این ها را بی دین 
خواهران  این ها  نمی دانیم،  ضدانقالب  و 
ما هستند و بسیاری از این ها افراد متدین 
می خواستند  مخالفان  هستند.  انقالبی  و 
بکشانند  خودشان  سمت  به  را  این ها 
علیه  تبلیغات  با  که  می کردند  خیال  و 
می کنند،  حجاب  کشف  این ها  حجاب، 
در حالی که نکردند و به قول مقام رهبری 
نطق  نظرم  به  زدند.  تودهنی  دشمنان  به 
و  بود  هوشیارانه ای  نطق  رهبری،  مقام 
براندازی  دنبال  به  که  بود  افرادی  ضرر  به 

. هستند
جماران  خبرنگار  گوی  و  گفت  مشروح 

آید: با وی در پی می 
ارزیابی شما از سخنان اخیر رهبری 

بانوان چیست؟ در جمع 
آستانه  در  رهبری  مقام  صحبت های 
بسیار  صحبت های  من  نظر  به  زن،  روز 
دقیق  بسیار  و  غنی  پرمحتوا،  درست، 
یادآور  بخش هایی  در  ایشان  سخنان  بود. 
مسئله  درباره  مطهری  شهید  سخنان 

بود. و...  زن  حقوق 
صحبت های  با  که  می کنم  فکر  من 
زندگی،  »زن،  شعار  رهبری،  مقام 
که  کسانی  چون  شد.  بی اعتبار  آزادی« 

نیست  معلوم  می دهند،  سر  را  شعار  این 
برخی  چیست.  آزادی  از  مقصودشان 
قبول  را  شعار  این  ما  گفتند  که  هم  افراد 
از  منظورتان  پرسید  آنها  از  باید  داریم، 
نمی شود  آزادی؟  کدام  چیست؟  آزادی 
را  شعار  این  ما  که  بگوییم  طوری  همین 
آیا  آزادی؟  کدام  ببینیم  باید  داریم.  قبول 
آزادی  یا  نه؟  یا  است  ما  نظر  مورد  آزادی 
سخنرانی  با  بنابراین  می گویند؟  را  غربی 
آزادی«  زندگی،  اخیر رهبری، شعار »زن، 

داد. دست  از  را  خود  اعتبار 
برخی  انقالب  پیروزی  آستانه  در 
مطرح  داشتند،  چپ  گرایش  که  افراد 
شعار  »آزادی«  از  بیاییم  که  می کردند 
در  مطهری  استاد  بسازیم.  واحدی 
شما  دادند:  جواب  سخنرانی  یک 
واحدی  شعار  آزادی  از  می گویید  که 
است.  لفظی  مشترک  آزادی  بسازیم، 
شما  مقصود  که  شود  مشخص  باید 
شما  مقصود  چیست؟  آزادی  از  ما  و 
است.  مذهب  از  آزادی  آزادی،  از 
از  آزادی  جمله  از  آزادی،  از  ما  مقصود 
می توانیم  چگونه  ما  است.  کمونیستم 
بسازیم؟ واحدی  شعار  آزادی،  از  هم  با 

کسانی  است.  طور  همین  هم  امروز 
اول  آزادی«،  زندگی،  »زن،  می گویند  که 
آزادی  از  منظورشان  که  کنند  روشن  باید 
نه؟  یا  می پذیریم  را  آن  ما  آیا  چیست؟ 
این  هم  ما  که  گفت  نمی شود  گونه  همین 
برخی  که  دیدم  من  داریم.  قبول  را  شعار 

این  ما  که  گفته اند  شخصیت ها  و  افراد  از 
شعار  همان  شما  آیا  داریم.  قبول  را  شعار 
مقصود  یا  دارید  قبول  را  آنها  نظر  مورد 

است؟! دیگری  چیز  آزادی  از  شما 
رهبری  مقام  صحبت های  من  نظر  به 
بسیار  صحبت های  زن  مسأله  درباره 
به  را  کم حجاب  افراِد  ایشان  و  بود  خوبی 
ما  که  گفتند  و  فراخواندند  انقالب  سمت 
نمی دانیم،  ضدانقالب  و  بی دین  را  این ها 
از  بسیاری  و  هستند  ما  خواهران  این ها 
هستند.  انقالبی  و  متدین  افراد  این ها 
سمت  به  را  این ها  می خواستند  مخالفان 
که  می کردند  خیال  و  بکشانند  خودشان 
کشف  این ها  حجاب،  علیه  تبلیغات  با 
و  نکردند  که  حالی  در  می کنند،  حجاب 
تودهنی  دشمنان  به  رهبری  مقام  قول  به 
نطق  رهبری،  مقام  نطق  نظرم  به  زدند. 
هوشیارانه ای بود و به ضرر افرادی بود که 

هستند. براندازی  دنبال  به 
و  جمعه  خطبای  کنید  می  فکر 
نهادهای  و  سیما  و  صدا  جماعات، 
های  دستگاه  جمله  از  نظام  مختلف 
و  معروف  به  امر  متولیان  و  تبلیغاتی 
مسئله  با  را  رفتاری  چه  منکر  از  نهی 

بگیرند؟ پیش  در  باید  زنان  حجاب 
نهی  و  معروف  به  امر  متولیان  و  خطبا 
حجاب  موضوع  در  تندروی ها  از  منکر،  از 
رهبری  که  مسیری  در  و  کنند  جلوگیری 

کنند. حرکت  فرمودند، 
این  رهبری  فرمایشات  از  یکی 

زنان  از  استفاده  »پیشنهاد  که  بود 
مجّرب  و  فرزانه  دانشمند،  فرهیخته، 
و  تصمیم سازی  گوناگون  رده های  در 
مهمی  موضوع  کشور،  تصمیم گیری 
است  مدت ها  نیز  را  من  ذهن  که  است 
آن  برای  ان شاءالله  و  کرده  مشغول 
شما  دیدگاه  یافت«.  خواهیم  حلی  راه 

معظم  رهبر  بیانات  از  بخش  این  درباره 
از  استفاده  اینکه  و  چیست؟  انقالب 
چه  اجتماعی  مسئولیت های  در  زنان 

داشت؟ خواهد  تأثیراتی  و  برکات 
یعنی  است.  شایسته ساالری  مالک،   
خود  هم قطاران  از  زنی  یک  جایی  در  اگر 
را  او  باید  ما  داشت  بیشتری  صالحیت 
مردی  و  زن  جایی  در  اگر  و  کنیم  انتخاب 

شرایط  دارای  و  دارند  قرار  ردیف  یک  در 
برای  تاکنون  که  آنجا  از  هستند،  مساوی 
بوده،  کم  خیلی  مدیریت  فرصت  خانم ها 
ما آن زن را انتخاب کنیم بهتر است. ولی 
بیشتری  صالحیت  مردی  جایی،  در  اگر 
خاطر  به  بگوییم  نباید  ما  باشد،  داشته 
باشیم،  داده  پست  خانم ها  به  اینکه 

را  دارد  کمتری  صالحیت  که  خانمی 
هیجانی  صورت  به  یعنی  کنیم.  انتخاب 
باید  مالک  و  کنیم  عمل  نباید  شعاری  و 
در  اگر  منتها  باشد،  شایسته ساالری 
زن  ما  هستند  مساوی  زنی  و  مرد  جایی 
کنیم  اعالم  دنیا  به  تا  کنیم  انتخاب  را 
مدیریتی  پست های  در  خانم ها  از  ما  که 

 ► می کنیم.   استفاده 

علی مطهری: با صحبت های رهبری، شعار »زن، زندگی، آزادی« بی اعتبار شد

●  خطبا و متولیان امر به معروف از تندروی ها در موضوع حجاب جلوگیری کنند    ●

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو      ◄
نظام گفت: اگر دودستگی و چنددستگی 
و  فروپاشی  جز  بیفتد،  اتفاق  کشور  در 
نمی  حاصل  دیگری  نتیجه  کشور  تجزیه 
از  تا  باشند  هوشیار  همه  بنابراین  شود 

کنند. پرهیز  انگیز  تفرقه  های  رویکرد 
سال  در  دوقطبی  ایجاد  دشمن  هدف 
است،  کشور  در  دوقطبی  ایجاد   ۱۴۰۱
کشور  در  که  ای  دوقطبی  هر  بنابراین 
آسیاب  به  که  است  آبی  شود،  ایجاد 
ای   نکته  این  شود.  می  ریخته  دشمن 
اخیرا  قالیباف  محمدباقر  دکتر  که  است 
وحدت  تقویت  و  حفظ  بر  و  اشاره  آن  به 

کرد. تأکید  ملی 
مصباحی  غالمرضا  االسالم  حجت 
درباره  فردا  خبرنگار  با  گفتگو  در  مقدم 
برای  دشمن  تالش  با  مقابله  راهکارهای 
ایران  جامعه  در  کاذب  دوقطبی سازی 
ایران  مردم  غالب  اکثریت  گرچه  گفت: 
مسیحیان،  سنت،  اهل  اما  هستند  شیعه 
ما  جامعه  در  نیز  زرتشتیان  و  یهودیان 
جامعه  هم  با  همه  و  کنند  می  زندگی 

دهند. می  شکل  را  ایران 
را  ایران  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 

افزود:  و  خواند  مختلف  اقوام  از  متشکل 
متحد  و  یکپارچه  ایران  ملت  وجود  این  با 
یکپارچگی  و  اتحاد  همین  با  است، 
هشت  در  آمد،  دست  به  انقالب  پیروزی 
بحران  و  پیروز شدیم  تحمیلی  سال جنگ 
اما  گذاشتیم  سر  پشت  را  مختلف  های 
دشمنان ملت ما این وحدت و یکپارچگی 
نمی  انقالب  معظم  رهبر  محوریت  با  را 

در  مختلف  های  بهانه  به  و  پسندند 
کنند. شکنی  وحدت  ایران  جامعه 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
دشمنان  شوم  های  نقشه  به  اشاره  با 
خواهند  می  دشمنان  شد:  یادآور  ایران 
کشورمان  ملت،  میان  آفرینی  تفرقه  با 
مقصود  این  به  نیل  برای  کنند،  تجزیه  را 
در  تا  دهند  می  ترتیب  را  سناریوهایی  نیز 
کم  از  ها،  دغدغه  و  مشکالت  بروز  زمان 
و  گیرند  بهره  ها  بعضی  غفلت  و  اطالعی 

بپوشانند. عمل  جامه  خودشان  هدف  به 
حفظ  برای  راه  بهترین  را  بصیرت  وی 

خواند  ایران  ملت  یکپارچگی  و  وحدت 
خار  ملت  یکپارچگی  و  وحدت  افزود:   و 
بنابراین  است  دشمنان  چشم  در  بزرگی 
در  که  وضعیتی  آن  شبیه  کوشند  می 
و  عراق  لبنان،  همچون  کشورها  سایر 
ایجاد  نیز  ایران  آورند، در  به وجود  سوریه 
کاذب  های  سازی  دوقطبی  با  و  کنند 

بیاندازند. هم  جان  به  را  مردم 
با  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
اینکه دشمنان دوقطبی سازی های  بیان 
ایجاد می کنند  ایران  را در جامعه  کاذبی 
تا اهداف شوم خودشان را محقق سازند، 
مشترکاتی  ایران  بزرگ  ملت  گفت: 
هستند  گسترده  و  قوی  بسیار  که  دارد 
بهانه  به  دشمن  ندهیم  اجازه  بنابراین 
آورد  وجود  به  را  ای  زمینه  مختلف  های 
دوشقه  جامعه  و  برجسته  اختالفات  که 

. د شو
وی افزود: هر قوم و پیروان هر مذهبی 
اصال  اما  دارند  را  خودشان  خاص  مسائل 
اختالفات  روی  که  نیست  این  معنایش 
باید  برعکس  بلکه  شود  تکیه  افتراقات  و 
شود  تأکید  اشتراک  نقاط  و  وحدت  روی 
پیروی  برای وحدت جامعه  الگو  بهترین  و 

است. انقالب  معظم  رهبر  از 
را  انقالب  معظم  رهبر  مقدم،  مصباحی 
و  خواند  ایران  ملت  وحدت  مرکز  و  محور 
انقالب  معظم  رهبر  هدایت  کرد:  اظهار 
می  ایجاد  جامعه  در  را  معتدلی  شرایط 
خودش  پدری  نگاه  همواره  ایشان  کند. 
پیروان  و  اقوام، جمعیت ها  بر مجموعه  را 
بهترین  بنابراین  اند  داده  نشان  ادیان 
وحدت  این  حفظ  برای  پناهگاه  و  مرجع 
معظم  رهبر  رهنمودهای  از  پیروی 
قرار  مبنا  را  رهنمودها  این  است.  انقالب 
نقشه  مقابل  در  شده  گره  مشتی  تا  دهیم 

باشیم. دشمن  شوم  های 
جهت  دو  همواره  اینکه  بیان  با  وی 
افراط و تفریط موجب گمراهی می شود، 
ملت  به  تفریط خدمت  و  افراط  اما  افزود: 
اجتماعی  روابط  بر  منفی  اثر  چون  نیست 
می گذارد و بی اعتمادی اجزاء جامعه به 
دودستگی  اگر  زند.  می  دامن  را  یکدیگر 
بیفتد، جز  اتفاق  در کشور  و چنددستگی 
دیگری  نتیجه  کشور  تجزیه  و  فروپاشی 
هوشیار  همه  بنابراین  شود  نمی  حاصل 
انگیز  تفرقه  های  رویکرد  از  تا  باشند 

► کنند.    پرهیز 

آرین منش گفت: مسئوالنی  جواد      ◄
اصالح  بر  مبتنی  جهت گیری هایشان  که 
شیوه  اصالح  و  موجود  ساختارهای 
به  و  درست  مسیری  در  است،  حکرمانی 

می کنند. حرکت  ملی  وحدت  سمت 
جامعه  روزهای  این  نیاز  مهم ترین 
پرتوی  در  بتوان  تا  است  سیاسی  آرامش 
شیوه  در  واقعی  اصالحاتی  به  دست  آن 
هم  می تواند  که  مسئله ای  زد؛  حکمرانی 
مختلف  حوزه های  در  کارآمدی  باعث 
به  مطالبات  شنیده شدن  زمینه  و  شود 
بین  این  در  اما  کند  فراهم  را  مردمی  حق 
با  می رسد  نظر  به  که  نیروهایی  هستند 
عرصه  در  التهاب  استمرار  خواهان  تعمد 
این  حاال  هستند.  اجتماعی  و  سیاسی 
را  هدفی  چه  آنها  که  است  مطرح  پرسش 

می کنند؟ دنیال 
تحلیلگر  و  فعال  آرین منش،  جواد 
موضوع  این  درباره  سیاسی،  مسائل 
عوامل  »مجموعه  گفت:  »فردا«  به 
و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
فقر،  نظیر  خارجی  و  داخلی  فرهنگی 
ناکارآمدی ها،  تحریم ها،  تبعیض،  فساد، 
همچنین  و  افراطی گری ها  و  تندروی ها 
پیکر  بر  را  عمیقی  زخم های  بی تدبیری ها 
التیام  که  است  کرده  وارد  ما  امروز  جامعه 

آن سال ها زمان نیاز دارد. جامعه امروز ما 
است  شده  تبدیل  دوقطبی  جامعه ای  به 
نارضایتی ها  مشکالت،  از  انبوهی  با  و 
تورم  بیکاری،  فقر،  مانند  مواردی  و 
به  جامعه  بازگشت  لجام گسیخته. 
مستلزم  قبول  قابل  و  مطلوب  شرایط 
انجام  و  کشور  اداره  نحوه  در  تجدیدنظر 
راهکارهای  اتخاذ  و  علمی  آسیب شناسی 
اذعان  نیازمند  همچنین  و  مناسب 
و  حال  و  گذشته  اشتباهات  به  مسئوالن 
با  تعامل  و  آشتی  و  نخبگان  از  بهره گیری 
اقتصادی  روابط  تقویت  و  مؤثر  کشورهای 

است«. جهان  با  سیاسی  و 
بر  همچنان  که  »کسانی  داد:  ادامه  او 
علت  و  می ورزند  اصرار  گذشته  شیوه های 
کوتاهی ها  و  نارسایی ها  مشکالت،  همه 
می کنند  خارجی  عوامل  متوجه  صرفا  را 
را  ایران  مردم  و  می گیرند  نادیده  عوامل  و 
می کنند،  تقسیم  غیرخودی  و  خودی  به 
تورم  نیستند.  ملت  خیرخواه  من  نظر  به 
40هزار  دالر  20میلیونی،  سکه  باال، 
تومانی و فقیرشدن جمع عظیمی از مردم 
بوده  نادرستی  حکمرانی  همین  از  ناشی 
است که وجود داشته است و در سال های 
شده  نمایان  آثارش  گذشته  از  بیش  اخیر 

است«.

بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
شنیده  گاهی  که  »مسئوالنی  کرد: 
ضرورت  و  جدید  رویکردهای  می شود 
می کنند  مطرح  را  اصالح  و  تجدیدنظر 
اصالح  بر  مبتنی  جهت گیری هایشان  و 
شیوه  اصالح  موجود،  ساختارهای 
ملی  وحدت  سمت  به  حرکت  و  حکرمانی 
را  ملی  وحدت  می کنند  تالش  و  است 
و  قومی  مذهبی،  اختالفات  جایگزین 
درستی  مسیر  در  کنند  سیاسی  و  گروهی 
ایجاد  نویدبخش  که  می کنند  حرکت 
مشکالت  حل  برای  مقدمه ای  و  آرامش 

منازعات  اگر  و  باشد  می تواند  کشور 
به  را  خودشان  جای  خارجی  و  داخلی 
با  مشکالت  قطار  ندهد  تعامل  و  گفت وگو 

می روند«. پیش  سرعت 
رادیکال  رویکردهای  علت  درباره  او 
افراد  »بعضی  کرد:  اظهار  نیروها  برخی 
و  اختالف  ایجاد  از  تندرو  و  افراطی 
زیرا  می برند  سود  کشور  در  تشنج  ایجاد 
در  آنها  باشد،  معقول  و  آرام  شرایط  اگر 
زیرا  باشند  نباید  هستند  االن  که  جایی 
که  گرفته اند  ناحق  به  را  جایگاه هایی 
معقول  و  میانه رو  افراد  اگر  می کنند  فکر 

در  جایی  بگیرند،  دست  به  را  امور  زمام 
همین  به  و  داشت  نخواهند  حاکمیت 
نگه  ملتهب  را  فضا  می کنند  سعی  دلیل 
تحریم  کاسب  برخی  که  همان طور  دارند. 
کاسب  هم  تندرو  نیروهای  هستند، 
روال  بر  دلیل  همین  به  هستند؛  ناآرامی  
مشخص  اما  می روند  پیش  تندروی 
جامعه  اکثریت  نظر  مورد  روند  این  است 
قهرمان های  مردم  مثال  برای  نیست. 
که  کسانی  دارند؛  دوست  را  خودشان 
برخی  می بینیم  اما  بوده اند  افتخارآفرین 
به  حمله  با  می خواهند  صحبت هایی  با 

افتخار«. این 
»بهبود  گفت:  پایان  در  آرین منش 
نظام  مسئوالن  عملکرد  به  بستگی  اوضاع 
که  شود  اندیشیده  تدبیری  اگر  دارد. 
مردم  حرف  یابد،  کاهش  مردم  مشکالت 
شنیده شود و اصول قانون اساسی رعایت 
به  شرایط  که  داشت  امید  می توان  شود، 
صورت واقعی آرام شود. در قانون اساسی 
قانونی،  اعتراضات  مردم،  حقوق  رعایت 
همه  اما  دارد  وجود  و...  راهپیمایی ها 
بعد  اگر  نمی شود.  اجرا  عمل  در  اینها 
و  شود  احیا  اساسی  قانون  اصول  این  از 
مردم محور امور باشند، دریچه های بهبود 

► شد«.    خواهد  گشوده  اوضاع 

در گفتگو با مصباحی مقدم مطرح شد؛

● دشمن با دوقطبی سازی کاذب می خواهد مردم را به جان هم بیندازد   ●

جواد آرین منش، نماینده سابق مجلس: 

● تندروها کاسب ناآرامی  هستند   ●
آنها خیرخواه ملت نیستند
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◄    مهرداد مال عزیز کارشناس شهری می گوید 
نه  و  داریم  برنامه ریزی  نه  داریم،  باالدست  طرح  نه 

داده ایم. آمایش  نیم بند  طرح  همان  به  اهمیتی 
دیروز آماری منتشر شد که نشان می دهد طی 4 دهه 
گذشته میزان مهاجرت از روستا به شهرها 300 درصد 
افزایش داشته است؛ آنقدر که حاال میانگین جمعیتی 
ساکن در روستاهای ایران به تنها 300 نفر رسیده است. 
اما این داده ها فارغ از آنکه می دانیم به معنای شکست 
پیام  چه  بوده  شهرها  از  تمرکززدایی  سیاست های  همه 
دیگری دارد؟ اینکه جمعیت روستانشین ایران در اواخر 
و  بوده  ایران  اندازه 70 درصد جمعیت کل  به  دهه 50 
حاال به کمتر از 30 درصد رسیده به لحاظ اجتماعی چه 
زبان مشاور  از  آمار دیروز  این  ما دارد.  برای  پیامدهایی 
پیشین رئیس جمهور  در مورد حاشیه نشینی و مهاجرت 
آن  پشت  که  آماری  است.  شده  عنوان  روستاها  از 
با  پیام هایی که در گفتگو  نهفته است،  تلخی  پیام های 
مهرداد مال عزیز کارشناس شهری سعی کردیم بخشی 

از آن را واکاوی کنیم.
دیروز از سوی ریاست جمهوری اعالم شد در فاصله 
درصد   300 روستاها  از  مهاجرت   95 تا   55 سالهای 
افزایش داشته است. این داده چه پیامی برای ما دارد؟
آمار افزایش 300 درصدی از روستاها آن هم توسط 
دارد.  همراه  به  مضاعفی  تلخی  چمهوری  ریاست  نهاد 
نهاد  خودش  دهه  چهار  این  همه  در  جمهوری  ریاست 
برنامه ریزی و اجرایی است. این در حالی است که من 
 300 آمار  باید  معتقدم  حوزه  این  کارشناس  عنوان  به 
ددرصدی را دوبرابر حساب کنیم! اساسا قبل از انقالب 
میلیونی   30 جمعیت  درصد   70 ما  روستایی  جمعیت 
سال 57 بود به این معنا که جمعیت شهری ما زیر 30 
درصد بود. در این چهار دهه اما ما به یک آمار هولناک 

رسیدیم.
این  آمار هولناک چیست؟ چه چیزی  این  پشت 

اینقدر تلخ کرده است؟ آمار را 
معنای آن این است که ما به دست خودمان نهادهای 
تولید را تبدیل کردیم به نهادهای مصرف. بحران جهانی 
که  روستایی  نهاد  که شما  این است  مهاجرت معکوس 
و  اشتباه  گذاری  سیاست  یک  با  است  تولید  منبع 
مهاجرت معکوس تبدیلش می کنید به یک نهاد مصرف. 
بحران های  دچار  اول  دهه  که  کنیم  قبول  اگر  حتی  ما 
سیاسی و اجتماعی بودیم اما در سه دهه بعدی چرا به 

را برعکس کنیم. این مهاجرت  تا  نیامدیم  خودمان 
چرا آمار 300 درصدی هم برای شما خوشبینانه 

است؟
دو  )که  بسطام  دشت  آبریز  حوزه  یک  در  تنها  ببنید 
سکنه  از  خالی  آبادی   300 است(  مربع  کیلومتر  هزار 
شده اند! یعنی چیزی نزدیک به دو سوم آبادی های یک 
دشت آبریز شرق استان سمنان آبادی ها خالی از سکنه 
شده اند. امکان زیست معمولی برایشان فراهم نیست! 
کنند.  مهاجرت  ندارند  دوست  اینها  رفتند.  کجا  اینها 

هستند. مهاجرت  به  ناگزیر 
کجای این سیاست ها اشتباه بوده است؟

همه این اشتباهات در برنامه ریزی های خودمان بوده 

است. نکته اصلی این اشتباه این است که از طرح های 
 40 کردیم.  غفلت  که  است  سال   40 سرزمین  آمایش 
از  خبری  هم  اگر  و  نشد  انجام  طرح ها  این  است  سال 
می رسد  گوش  به  اخیر  سال  چند  در  آن  شدن  اجرایی 
با بدترین کیفیت در حال اجرا شدن است. به این معنا 
که خروجی طرح های آمایش سرزمین ما اصال عملیاتی 
نیستند و یک ساختار فضایی به شما می دهد! طرح های 

باالی  مقیاس  در  ایده پردازی  یک  ما  سرزمین  آمایش 
یکصدهزارم به شما می دهد. یعنی هیچ! یعنی عمال ما 
در برنامه ریزی برای جمعیت شهری و روستایی خودمان 
مهاجرت معکوس  فاجعه  امروز  که  بزرگی کردیم  غفلت 
را به گونه ای می بینیم که خود نهاد ریاست جمهوری از 
دنبال  اگر  قرار است چه کند؟  آمارها  آمار می دهد.  آن 
مقصریم که خود نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه 
و بودجه این کار را کرده اند. نه این دولت که مربوط به 
وزرای کشور،  تمامی  چندین دولت قبلی هم می شود. 
سالها  این  محیط  سازمان  روسای  و  کشاورزی  جهاد 
اشتباه کردند! این کار مصداق این است که شما را به 
عنوان منبع تولید ثروت یک خانواده یا بهتر بگوییم نان 
امر کنند که  و  به خانه نشینی کنند  آور خانواده مجبور 

فقط مصرف کن! چه کسی قرار است نان دربیاورد؟
حاال  که  چیست  تولید  در  روستانشینی  تاثیر 

است؟ زده  رقم  را  اتفاقی  چنین  آن  نابودی 
عشایر مالکین زمینند چرا که اساسا منابع تولید بشر 
مگر  هستند.  افراد  پایدار  توسعه  تولید  منابع  هستند. 
روستا!  یک  در  بنشین  و  بیا  بگوییم  عشایر  به  می توان 
یکجانشین  را  عشایر  اینکه  بود،  همین  ما  دوم  غفلت 

را  روستائیان  اینکه  بر  عالوه  که  معنا  این  به  کرد. 
منابع  که  عشایری  کرد  شهرها  به  مهاجرت  به  مجبور 
وادار  هم  را  می شوند  محسوب  اقلیم  به  اقلیم  تولید 
پایدار  توسعه  پروسه های  اینها  شوند.  روستانشین  کرد 
محسوب می شوند. توسعه پایدار می گوید جمعیت شما 
که می آید به شهر فاجعه تکمیل شده است، چرا که شما 
درد یک بحران هستید. طمانی شما موفق هستید که 

کوچ  باشند،  عشایر  شما  روستایی  جمعیت  بیشترین 
نشین باشند. به این معنا که بر اساس اقلیم تولیدشان 

می دهند. تطبیق  را 
نمونه روز این موضوع را شاید بتوانیم در آلودکی 

هوا ببینیم.
دقیقا. وقتی هوا آلوده می شود شما مجبورید در شهر 
بمانید و چه بسا همه پیامدهای سوء سالمتی آن را به 
باشید  داشته  را  کوچ  امکان  شما  اگر  اما  بخرید.  جان 
مهاجرت  مکانی  به  است  آلوده  تهران  می بینید  وقتی 
می کنید که هوای سالمی دارد. عشایر هم اساسا کوچ 
می کنند تا خودشان را با اقلیم وفق بدهند و تولیدشان 

نکند. پیدا  کاهش 
سوی دیگر ماجرا هم خود شهرها هستند. چقدر 

همین شهرها ظرفیت پذیرش جمعیت را دارند؟
علمی  پارامترهای  یکسری  جمعیت پذیری  ببینید 
دارد  ظرفیت  قدر  فالن  تهران  می شود  گفته  چرا  دارد. 
مبنایی  چون  اندازه؟  آن  به  اصفهان  همچون  شهری  و 
علمی دارد، به این معنا که بر اساس الگوهای معیشت، 
صورت  موضوع  این  طبیعی  منابع  الگوهای  و  درآمد 
بوده اند.  قدیم  روستاییان  آن  موفق  الگوی  می گیرد. 

این  داشته اند.  دست  پایین  و  باالدست  آنها  چون 
آن منطقه جمعیتی  بر اساس آب چشمه های  روستاها 
مصرف کنندگان  تعداد  وقتی  می داد.  جا  خود  در  را 
نسل های  خانواده های  می شدند  بیشتر  چشمه  آن  آب 
باالدست.  روستای  به سمت  مهاجرت می کردند  بعدی 
بهترین الگوی توسعه پایدار که دولت های ما طی سی 
را  آن  اولیه  ادبیات  هنوز  و  زده اند  را  حرفش  فقط  سال 

انجام نداده اند. به راحتی دریاچه ارومیه و زاینده رود را 
خشک می کنند. بر اساس همین ظرفیت منابع طبیعی 
و ظرفیت های معیشتی الگوی جمعیت پذیری یک شهر 

می کند. پیدا  شکل  روستا  یا 
آمده  سرزمین  آمایش  طرح  در  هم  موضوع  این 

است.
پذیری  جمعیت  طرح ها  این  اصلی  الگوی  اساسا 
برنامه ریزی  مولفه ها  همان  به  توجه  به  یعنی  است. 
می شود که شهرها و روستاها قابلیت سکونت چه تعداد 
افراد را دارند. اما نه طرح باالدست داریم، نه ریل گذاری 
نیم بند  طرح  همان  به  اهمیتی  نه  و  داریم  برنامه ریزی 
تهرانی  که  است  شده  نتیجه اش  داشته ایم.  آمایش 
ظرفیت  تنها  طبیعی اش  منابع  ظرفیت  واسطه  به  که 
گنجایش 5 میلیون نفر را دارد انباشته از جمعیت ساکن 
جمعیت  این  است.  میلیونی   17 شناور  و  میلیونی   10
نیست،  که  می خواهد  هوا  نیست،  که  می خواهد  آب 
بتوانیم جمعیت  باید  معیشت می خواهد که نیست! ما 
تهران را تثبیت کنیم تا بتوانیم الگوی معیشت را پیاده 
کنیم، چگونه می توان درباره شهری که هنوز جمعیتش 

 ► نوشت؟!    معیشتی  الگوی  ندارد  ثباتی 

گفتگو با یک کارشناس شهری: چرا افزایش ۳۰۰درصدی مهاجرت از روستا هولناک است؟

●  پایان روستانشینی، مرگ تولید است    ●

با  یک کارشناس ارشد شهرسازی      ◄
اشاره به معضل رو به رشد کودکان کار در 
شهری  مدیریت  گفت:  کشور  شهرهای 
مشغول  دالیل  باید  شرایطی  چنین  در 
را  پست  مشاغل  به  کودکان  این  بودن 
بیمه  رایگان  به صورت  را  آنها  و  ریشه یابی 

کند. شهروندی 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مؤمنی  فرزاد 
ایمنا، اظهار کرد: کودک کار از واژه هایی 
از  بسیاری  مفاهیم  آن  پس  در  که  است 
شهری  مدیران  شکست  یا  موفقیت  جمله 

است. مطرح  موضوع  با  ارتباط  در 
زمانی  کار  کودک  معضل  افزود:  وی 
این  خانواده  بنیان  که  می شود  ایجاد 
یا  بگیرد  قرار  نابودی  معرض  در  کودکان 

شود. نابود  به کلی 
خاطرنشان  شهرسازی  کارشناس  این 
نبود  فقر،  همچون  مفاهیمی  کرد: 
و  طبقاتی  شکاف  اجتماعی،  عدالت 
در  قدرت  و  ثروت  عادالنه  نشدن  توزیع 
می زند،  دامن  مشکل  این  به  جامعه 
به  پرداختن  جای  به  شهری  مدیریت 
کردن  پاک  در  تالش  آن،  حل  و  مسئله 

دارد. مسئله  صورت 
باید  که  کودکانی  کرد:  تصریح  مؤمنی 
را  خود  فردی  توسعه  و  رشد  جریان  در 
به  دست  هستند  مجبور  کنند،  شکوفا 

زندگی  نیاز  نخستین  تا  بزنند  اقداماتی 
در  کنند،  تأمین  را  خوراک  یعنی  خود 
این بین افراد فرصت طلب نیز در راستای 
به  فروش  شبکه  یک  خویش  منافع  تأمین 
اقدام  و  می دهند  تشکیل  مویرگی  صورت 
مکان های  در  خود  اجناس  فروش  به 
مترو،  اتوبوس،  پارک،  مانند  مختلف 
درگیر  با  شهری  چهارراه های  و  بازارها 

می کنند. شهروندان  احساسات  کردن 
را  کودکان  افراد  این  کرد:  تاکید  وی 
و  پخش  شهر  سطح  در  نقلیه  وسیله  با 
شده  تعریف  پیش  از  اقدامات  به  مجبور 
چنین  در  شهری  مدیریت  می کنند، 
این  بودن  مشغول  دالیل  باید  شرایطی 
و  ریشه یابی  را  پست  مشاغل  به  کودکان 
شهروندی  بیمه  رایگان  صورت  به  را  آنها 

. کند
بر  تاکید  با  شهرسازی  کارشناس  این 
هزینه  شهری  مدیریت  است  الزم  اینکه 
داد:  ادامه  کند،  تقبل  را  اقدامات  این 
به  باید  انتظامی  و  نظارتی  ارگان های 
این  سوءاستفاده کنندگان  به  ویژه  صورت 
جامعه  و  شناسایی  را  آنها  بپردازند،  حوزه 

کنند. پاکسازی  افراد  این  از  را 

کشورهای  تجربه  به  اشاره  با  مؤمنی 
کرد:  اظهار  رابطه  این  در  توسعه یافته 
توسعه یافته  کشورهای  در  شهرداری 
است  خانواده هایی  شناسایی  به  موظف 
نابودی  حال  در  درآمد  سطح  لحاظ  از  که 
هستند، سپس با ایجاد شرایط الزم جهت 
کار،  کودکان  خانواده  کار  و  کسب  توسعه 
می کند. برنامه ریزی  را  ویژه ای  طرح های 
جوامع  این  محلی  ساختار  گفت:  وی 
که  است  نحوی  به  فرهنگی  لحاظ  از 
مشخصی  دستورالعمل های  با  ساکنان 
سرپرستان  توانمندسازی  راستای  در 
حداقلی  شرایط  تا  می کنند  تالش  خانوار 
و  شود  مهیا  خانوارها  این  برای  زندگی 

کند. پیدا  توسعه 
افزود:  شهرسازی  کارشناس  این 
رنگ  که  همانطور  می شود  پیشنهاد 
درآمدهای  محل  از  شهر  جداول  کردن 
تأمین  ساالنه  صورت  به  شهرداری 
راستای  در  بودجه ای  ردیف  می شود، 
شهروندان  توانمندسازی  و  شناسایی 
آنها  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  جهت 

شود. گرفته  نظر  در  ویژه  صورت  به 
فردایی  است  امید  کرد:  اظهار  مؤمنی 
شهرمان  سطح  در  کار  کودک  که  بیاید 
آنها  فردی  توسعه  و  رشد  شاهد  و  نباشند 

► باشیم.   زندگیشان  ابعاد  تمام  در 

انفعال دیپلماسی ایران نسبت به تحریف نام خلیج فارس
پشت پرده  جعل نام خلیج فارس 

چیست؟

پازل  از  بخشی  به  هم  فیفا  منطقه  عربی  کشورهای  پاشی  پول  با 
تحریف مبدل شده و در این بازی به محوریت اینفانتینو نقش آفرینی 

کند. می 
در  خصوصا  عربی  کشورهای  پاشی  پول  با  فارس  خلیج  نام  تحریف 
حوزه ورزش اتفاق تازه ای نیست همانطور که انفعال دستگاه ورزش 
کشور و اکتفا به اقدامات نمایشی با مصرف داخلی هم تازگی ندارد.
فارس  و غیر رسمی جام خلیج  اهمیت  آغاز مسابقات کم  به  همزمان 
البته  و  میزبان  کشور  رقابت ها،  این  برگزاری  ستاد  عراق،  بصره  در 
رویداد  این  افتتاحیه  مراسم  بهانه  به  فیفا  رییس  اینفانتینو  جیووانی 
خودشان  رسمی  مجازی  صفحات  در  عربی  خلیج  مجعول  عنوان  از 
فدراسیون  و  ورزش  دستگاه  جانب  از  که  اقدامی  کردند،  استفاده 
تشریفاتی  بیانیه  یک  از  بیش  توجهی  قابل  پاسخ  ایران  فوتبال 

نداشت. همراه  به  شعارزده 
بوده  تاریخی در سال های اخیر  این دروغ  برای تکرار  ابزاری  فوتبال 
تا  عربی  خلیج  مجعول  عنوان  با  تشریفاتی  تورنمنت  یک  برگزاری  از 
لیگ  نام  با  پیش  فصل  دو  تا  که  امارات  باشگاههای  لیگ  مسابقات 

شد! می  برگزار  عربی  خلیج 
دیدار  در  عربی  کشورهای  فوتبال  های  فدراسیون  و  ورزش  مسئولین 
ابایی  مجعول  عنوان  این  تکرار  از  نیز  خودشان  ایرانی  همتایان  با 
برتر  برگزاری لیگ  ایران  تنها پاسخ دستگاه ورزش  و در مقابل  ندارند 

است! فارس  خلیج  جام  عنوان  با  فوتبال 
پازل  از  به بخشی  با پول پاشی کشورهای عربی منطقه فیفا هم  حاال 
تحریف مبدل شده و در این بازی به محوریت اینفانتینو نقش آفرینی 

می کند.
شخصی  منافع  و  دالر  جز  به  که  کرده  ثابت  خوبی  به  فیفا  رییس 

نیست. پایبند  اصولی  هیچ  به  خودش 
در  جهانی  جام  برگزاری  تا  جهانی  جام  در  ها  تیم  تعداد  افزایش  از 
 ، به حقوق کارگران  و بی توجهی  با ماجراهای میزبانی جنجالی  قطر 

است. مانده  پابرجا  اعراب  با  اینفانتینو  ائتالف 
اما  است  فیفا  رییس  با  سازنده  و  نزدیک  ارتباط  مدعی  تاج  مهدی 
به  ایران  فوتبال  برای  خروجی  هیچ  کنون  تا  ادعا  مورد  رابطه  این 
نداشته  همراه  به  فدراسیون  در  تاج  ریاست  از  اینفانتینو  حمایت  جز 

است!
های  نامه  با  همراه  فشار  اعمال  و  زورگویی  جانبه،  یک  تصمیمات 
فوتبال  مطالبات  دالر  ها  میلیون  پرداخت  عدم  البته  و  آمیز  تهدید 
سیاسی  مواضع  و  اقدامات  از  بخشی  تنها  تحریم  دلیل  به  ایران 

است. ایران  فوتبال  علیه  اینفانتینو 
در حوزه ایران ستیزی سال گذشته رییس فیفا عامل برگزاری مسابقه 
شکل  و  فارس  خلیج  حاشیه  در  اسرائیل  و  اعراب  سازش  نمادین 
ایران و اسالم در زمین فوتبال با حضور مربی  گیری یک ائتالف ضد 
افتخار در صفحه شخصی خودش  با  و حاال  بود  اسرائیلی  بازیکنان  و 
استفاده  عربی  خلیج  مجعول  عنوان  از  فیفا  رسمی  صفحه  همچنین 

کند. می 
فارس همیشه  خلیج، 

است.  مشخص  کامال  که  اش  تاریخی  سبقه  و  فارس  خلیج  تکلیف 
سال ها پیش از میالد مسیح نام این پهنه نیلگون به نام ایرانیان ثبت 
شده بود و. در تمامی نقشه های تاریخی مستشرقان نامی غیر از این 

شود. نمی  مشاهده 
اوج  و  میالدی  شصت  دهه  به  هم  عربی  خلیج  مجعول  واژه  تاریخچه 
رهبری  به  عربی  پان  نژادپرست  های  جریان  های  فعالیت  گیری 

گردد. بازمی  عبدالناصر  جمال 
خلیجی که از دوره اشکانیان و هخامنشیان تا زمان صفویه و افشاریه 
کشورهای  و  داشت  قرار  پهناور  ایران  احاطه  در  جنوب  و  شمال  از 
از  اهمیتی  و کم  میکروسکوپی عربی حاشیه اش بخش های کوچک 
دانند  به خود می  متعلق  اخیر  نیم قرن  این  در  را  بودند  ایران  جنوب 
از  خودشان  ترس  تا  کنند  می  استفاده  عربی  خلیج  مجعول  نام  از  و 

کنند. پنهان  ها  واژه  پس  در  را  قدرتمند  ایران  نفوذ  و  اقتدار 
خفیف  بیانیه  شرمانه  بی  اقدام  این  مقابل  در  فوتبال  فدراسیون 
تاریخی  جسارت  این  قبال  در  شده  مدعی  و  کرده  منتشر  اللحنی 
اما  کرده  اعالم  فیفا  به  را  خودش  شکایت  و  رسمی  اعتراض  سیاسی 
رسانه ها با توجه به رابطه ارباب و رعیتی حاکم بین فدراسیون و فیفا 
باور نکرده  را  ادعا  این  را قربانی کرده  ایران  که همواره منافع فوتبال 
شکایت  و  اعتراض  این  مستندات  و  رسمی  مدرک  ارائه  خواستار  و 

شدند. قانونی 
به  توجه  با  گرفته  صورت  ناپسند  اقدام  مقابل  در  رود  می  انتظار 
اراده  وجود  عدم  و  فوتبال  فدراسیون  و  ورزش  وزارت  مشهود  ضعف 
دست  کشور  خارجه  وزارت  و  دیپلماسی  این بخش دستگاه  در  کافی 
و  اینفانتینو  فیفا،  آشکار  توهین  به  ای  شایسته  پاسخ  و  شده  کار  به 

بدهند. فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای 

خبـر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  به  پالک۷۲ فرعی از ۱۰۹۱۴ اصلی واقع در بخش ۱ ثبت قم اراضی 
قم – خیابان صدوقی – خیابان لقمان کوچه ۲۴ فرعی ۱۰ – پالک ۵  که بنام احمد شاباز   فرزند امان اله می باشد،  در 
جریان ثبت است که بعلت  اشتباه در شماره پالک فرعی )ج( بند ۳۸۷   نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت 
در  مذکور  پالک  تحدیدحدود   ۱۴۰۱/۰۹/۰۳   -  ۱/۹۴۳۵ نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز 
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹  ساعت ۸/۵ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور  آن ها اعالم می دارد که در  قانونی  نماینده  یا  و  به مالکین مجاور  اهالی و خصوصا 
و اعتراضات مجاورین طبق  بود  تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد  از  حضور بهم برسانند. مهلت قانونی 
ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب ۷۳/۲/۲۵ متعرض ظرف مدت یک ماه 
اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس 

ارائه نماید.) م الف ۱۵۸۷۰( 
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که قبال بصورت یک باب حمام و دو باب خانه بوده است  به  پالک ۶۴ فرعی 
از۳۲ اصلی واقع در بخش ۴ ثبت قم اراضی قم – قنوات – روستای سراجه – خیابان شهید جنابان – مقابل بهداری    که بنام 
آستان مقدس حضرت معصومه )س(   فرزند ...  می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  اشتباه در نوع ملک همچنین 
عدم ذکر نوع ملک )ج( بند ۳۸۷   نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای 
کتبی نامبرده ۱/۸۷۳۰ -  ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ تحدیدحدود پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶  ساعت ۸/۵ 
نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  اهالی و خصوصا  به اطالع  بدینوسیله  انجام می گردد  ۱۲ صبح در محل وقوع ملک  الی 
قانونی آن ها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 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 ۱۵۸۷۰( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ 
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پیشنهاد یک کارشناس ارشد شهری:

● مدیریت شهری کودکان کار را بیمه شهروندی کند   ●

ارتباط با مدیرمسئول  
۰۹۱۲۷6۲5۹8۷   



◄    مدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه 
به  اینکه  به  اشاره  با  شیراز  پزشکی  علوم 
را  پزشکی  جامعه  نمی توان  قانون  زور 
یک  قانون  رعایت  گفت:  کرد،  اخالق مدار 
مطرح  پزشکی  اخالق  است.  اخالقی  پله 
که  است  اخالقی  مبانی  همان  ایران،  در 
اخالق  و  می شود  اجرا  و  نوشته  غرب  در 

است. نشده  نوشته  اسالمی  پزشکی 
جان  انسانی  هر  داشته  عزیزترین 
بیماری  را  آن  حیات  که  جانی  اوست، 
پیامبر  حدیث  این  می کند.  تهدید 
نعمت  دو  »ارزش  فرمودند:  که  اکرم)ص( 
و  امنیت  است:  پوشیده  مردم  نظر  از 
اهمیت  گویای  خوبی  به  تندرستی« 
که  است  نعمتی  سالمتی  است.  سالمتی 
با  انسان ها  همه  می رود،  دست  از  وقتی 
آن  می کنند  تالش  پزشکان  به  بردن  پناه 
را بازیابند و همین مسئله است که جایگاه 
بودن  شغل  یک  صرف  از  را  پزشکی  شغل 
ارتقا داده و جنبه ای بسیار باارزش و حتی 
که  حرفه ای  است.  داده  آن  به  مقدس 
حفاظت  و  حفظ  برای  بزرگ  سوگندی  با 
اما  می شود،  آغاز  انسان ها  همه  جان  از 
خود  پزشکی  سوگند  به  پزشکان  همه  آیا 
برخی  شاهد  چرا  بله،  اگر  هستند؟  پایبند 
پزشکان  سوی  از  حرفه ای  بی اخالقی های 
راهکار  خیر،  اگر  و  هستیم  درمان  کادر  و 
پزشکان  و  پزشکی  حرفه  کردن  اخالقی تر 

؟ چیست
پاتولوژی  استاد  تابعی،  سیدضیاءالدین 
علوم  دانشگاه  پزشکی  اخالق  مدیرگروه  و 
پزشکی شیراز، که مقاالتی از جمله »مبانی 
دینی مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری 
متعالیه«  و »نظریه طب  آموزشی«  نظام  در 
ضمن  یی  گفت وگو  در  است  نوشته  را 
در  پزشکی  اخالق  از  تاریخچه ای  تشریح 
و  ایران  در  پزشکی  اخالق  جهان، وضعیت 

کرد.  بیان  را  آن  ارتقای  راهکار 
کجا  از  پزشکی  اخالق  ریشه  و  بنیان 
این  ایرانی  طب  در  آیا  و  گرفته  نشئت 

است؟ بوده  توجه  مورد  مسئله 
اخالق در طب از منظر تاریخی به چهار 
دوره تقسیم می شود. غربی ها به طور کلی 
فکر می کنند کل طب از یونان آغاز شده و 
مؤسس آن هم بقراط بوده است. از دوران 
بقراط  سوگندنامه  رنسانس  عصر  و  بقراط 
بود  استفاده  مورد  اخالق  منبع  عنوان  به 

دانشگاه ها  در  سوگندنامه  همین  اکنون  و 
می شود. استفاده 

نسبی  رفتن  کنار  و  رنسانس  از  پس 
کلیسا، این مسئله مطرح شد که همچنان 
می توان  شد،  گذاشته  کنار  کلیسا  که 
و  گذاشت  کنار  هم  را  بقراط  نظریات 
اخالق  بشر،  حقوق  اعالمیه  براساس 
پزشکی جدیدی را تدوین کرد که این اتفاق 
بر  افتاده است و اخالق پزشکی جدید  نیز 
عدالت،  آزادی،  بشری  حقوق  اصل  چهار 

شد. تدوین  نبودن  مضر  و  بودن  مفید 
 human rights این چهار اصل به عنوان
مطرح شده است. بر اساس این اصول اگر 
او  از  یا  کند  مختل  را  فرد  آزادی  پزشکی 
دهد  انجام  کاری  و  نگیرد  گاهانه  آ رضایت 
را  عدالت  و  است  مضر  و  نیست  مفید  که 
از  می توان  مجرم  عنوان  به  نکند،  رعایت 
اصل  چهار  این  کرد.  شکایت  دادگاه  به  او 
هستند.  پزشکی  اخالق  حقوقی  اصول 

حقوق  اما  است،  اخالق  پشتوانه  وجدان 
قضائیه  قوه  که  است  بیرونی  دادگاهی 

است. آن  پشتوانه 
پس از این دوران علوم و فنون پیشرفت 
می خواستند  هم  دوره  آن  پزشکان  کردند؛ 
دهند  انجام  زیادی  اقدامات  و  آزمایش ها 
اصل  چهار  این  که  جنین  سقط  جمله  از 
مسائل  این  پی  در  می شد.  آنها  مانع 
مطرح  و  پدیدار  اصل گرایی  ضد  دوران 
شد هر چیزی که حداکثر مردم به آن رأی 
دهند، اخالق می شود و هرکسی هر کاری 
خواست می تواند انجام دهد. بعد از جنگ 
جهانی دوم که در طول این جنگ اقدامات 
جامعه  شد،  انجام  زیادی  غیراخالقی 
پزشکی دوباره به سوی این اصول بازگشت 
دورانی  آمریکا  در  بعد  به   ۱۹۷۰ سال  از  و 
اخالق  به  توجه  و  بحران  دوران  عنوان  به 
چهار  ما  مجموع  در  شد.  احیا  پزشکی 
دوره بقراط، اصل گرایی، ضد اصل گرایی و 

داشته ایم. پزشکی  اخالق  در  را  بحران 
از  ایران  در  پزشکی  اخالق  به  توجه 

شد؟ آغاز  زمانی  چه 
و  جالینوسی  سینایی،  دوران  ایران  در 
این  یافته های  اساس  بر  که  داشتیم  رازی 
سینا  ابن  می شد.  انجام  طبابت  پزشکان 
تقریبًا  و  دارد  عهدنامه  عنوان  به  چیزی 
عهدنامه  شکل  به  بقراط  سوگندنامه  همان 
طب  که  امیرکبیر  زمان  از  و  می شد  انجام 
شد،  تدریس  تهران  دانشگاه  در  غربی 
آن  ما  اما  شد،  مطرح  هم  پزشکی  اخالق 
باعث  و  گذراند  غرب  که  را  بحرانی  دوران 
پزشکی  اخالق  که  بیفتد  فکر  این  به  شد 
کند  اجرا  و  طراحی  قانون  قالب  در  را 
مطرح  ایران  در  هم  چندان  و  نگذراندیم 

د. نبو
چه  در  ایران  در  پزشکی  اخالق 

است؟ مرحله ای 
 ۱۹۶۰ سال  از  بحران  فوق  مرحله  در 
شکل  همان  به  پزشکی  اخالق  به  کم کم 
پزشکی  و اخالق  توجه شد  ایران  در  غربی 

همان  است  مطرح  کشور  در  اکنون  که 
نوشته  غرب  در  که  است  اخالقی  مبانی 
اسالمی  پزشکی  اخالق  و  می شود  اجرا  و 
هستیم  درصدد  البته  است.  نشده  نوشته 
تئوریک  اخالق  مبنای  بر  را  اخالق  که 

. یسیم بنو
و  پزشکی  علوم  فرهنگستان  تصمیم  با 
وزارت بهداشت دو واحد اخالق پزشکی در 
اما متأسفانه  دانشکده ها تدریس می شود، 
بسیاری از افراد به این مسائل بهای زیادی 
جامعه  در  زیادی  خالف های  و  نمی دهد 
پزشکی انجام می شود و صرفًا پزشکانی که 
اخالق مدار  و  دارند  دینی  خودشان عقیده 
البته  پایبند هستند.  اصول  این  به  هستند 
اگر پزشکی از مریض رضایت نگرفته باشد، 
یا  به مریض بدهد  به شکل بدی  را  بد  خبر 
اقدامات درمانی خوبی انجام نداده باشد، 
به  و  کرد  شکایت  او  از  دادگاه  در  می توان 
و  شد  خواهد  رسیدگی  شکایت ها  این 

می شوند. جریمه  پزشکان 
در  غرب  در  پزشکی  اخالق  وضعیت 

دارد؟ قرار  شرایطی  چه 
مبانی  کردن  مطرح  که  دیدند  غرب  در 
چندان مؤثر نیست و چیزی را به عنوان حرفه 
 )Medical Professionalism( مقدس 
Professionalism در ایران  مطرح کردند. 
که  شده  ترجمه  حرفه ای  اخالق  عنوان  به 
غلط است و معنی آن حرفه مقدس است؛ 
طبابت، قضاوت، روحانیت و استادی چهار 
حرفه ای است که به آنها حرفه مقدس گفته 
که  بازمی گردد  اخالقی  به  که  می شود 

است. آن  پشتوانه  وجدان 
رعایت  عدم  در  چقدر  مردم  ناآگاهی 
اخالق پزشکی از سوی کادر درمان مؤثر 

است؟
این  اما  شده اند،  گاه  آ مردم  حدودی  تا 
است  مواردی  خصوص  در  بیشتر  آگاهی 
پزشکان  از  آنها  خاطر  به  می توانند  که 
از  مردم  شکایت  به  دست  کنند.  شکایت 
مسئله  همین  و  است  شده  بیشتر  پزشکان 

سخت تر  را  پزشکی  موارد  از  بسیاری  در 
برای  بیمه ای  آمریکا  در  است.  کرده  هم 
بیمه  عنوان  به  شده  مطرح  پزشکان 
حال  در  هم  ایران  در  که  غلط  تشخیص 
ضد  امری  مسئله  این  که  است  شدن  رایج 
مسائل  اینکه  جای  به  زیرا  است،  اخالقی 
شود  پزشکان  بیشتر  دقت  باعث  قانونی 
پزشکان  بی توجهی  بیمه ها  این  وجود  با 
نگران تشخیص  و  بیشتر شود  ممکن است 
یا اقدام غلط پزشکی خودشان نباشند و به 
راحتی بگویند که اگر خالفی کردیم، بیمه 

می کند. پرداخت  را  آن  پول 
شوند  اخالقی  باید  رشته ها  همه  البته 
هیچ  آن  در  نباشد  اخالقی  که  جامعه ای  و 
حرفه ای اخالقی رفتار نمی کند و جامعه ای 
پزشکان،  بالطبع  شد  خراب  اخالقش  که 
نیز   ... و  خبرنگاران  قضات،  مهندسان، 
که  مهندسی  می شوند.  بی اخالق  آن  در 
بیماران  بد بسازد جان همه  را  بیمارستانی 
به  که  خبرنگاری  می اندازد،  خطر  به  را 
دنبال مچ گیری باشد، قاضی که به عدالت 
قضاوت نکند و ... باعث می شوند که تمام 

شوند.   بی اخالق  جامعه  در  مشاغل 
جامعه  می توان  قانون  زور  به  آیا 

کرد؟ مدار  اخالق  را  پزشکی 
نه نمی توان، اما رعایت کردن قانون یک 
پله اخالقی است و حتی اگر یک قانون بد 
آن  اجرای  به  مقید  ما  ولی  شود،  گذاشته 
باشیم، یک پایه اخالقی انجام شده است. 
افراد  حقوق  رعایت  قانون  از  باالتر  البته 
است که حقوق افراد را مختل نکنیم. باالتر 
از حقوق مسائل فقهی و بعد عرفانی است. 
 ۵۰ حداقل  کنیم،  رعایت  را  قانون  اگر 
درصد اخالق رعایت شده است، اما مسئله 
این است که ما قانون را رعایت نمی کنیم.
آموزش  درس  قالب  در  قانون  اگر  آیا 

می کند؟ کمک  شود  داده 
حدودی  تا  مسئله  این  آموزش  بله 

است. کمک کننده 
ایکنا زهرا ایرجی     ►
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◄    یک آسیب شناس ورزشی و حرکات 
اصالحی گفت: در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
تاکتیک هایی  و  تکنیک ها  کاربرد  شاهد 
باعث  و  بود  هم  به  نزدیک  غالبا  که  بودیم 
نشأت  این  و  شد  تیم ها  صعود  و  موفقیت 
جزو  که  علمی  است.  تمرین  علم  از  گرفته 

است. ورزش  الینفک 
نادر رهنما در گفت وگو با ایسنا در رابطه 
کرد:  اظهار  ایران  ورزش  در  تمرین  علم  با 
ناپذیر  جدایی  و  الینفک  جزو  علم  این 
ورزش قهرمانی است. اگر ما آن را در ورزش 
قهرمانی اعمال نکنیم خب طبعا نمی توانیم 
نتایج موفقیت آمیزی را کسب کنیم. در جام 
جهانی قطر دیدیم که میزان آمادگی بدنی 
که  تاکتیک هایی  و  تکنیک ها  ورزشکاران، 
به  نزدیک  غالبا  بودند  گرفته  کار  به  مربیان 
هم بود و آن چیزی که باعث موفقیت تیم ها 
برای صعودشان به دور باالتر می شد همان 
بحث علم تمرینی بود که به کار برده بودند.
ورزشی  علوم  دانشکده  استاد  این 
دیگر  فوتبال  شد:  یادآور  اصفهان  دانشگاه 
 ۱۳۰ تا   ۱۲۰ به  بلکه  نیست  دقیقه   ۹۰
دقیقه بازی تبدیل شده است. اگر بازیکنی 
برای ۹۰ دقیقه ساخته شود مسلمًا از دقیقه 
۶۰ – ۷۰ به خاطر یکسری عوامل مثل داور، 
روی  تماشاگر  و  مسابقه  حساسیت  زمین، 
مسائل  این  و  می گذارد  اثر  عملکردشان 

می دهد. کاهش  را  دقایق 
رشته ها  از  خیلی  در  داد:  ادامه  وی 
رکوردها به صدم ثانیه و ثانیه باز می گردد و 
اینها منوط به بدنسازی خوب و علم تمرین 
خوبی است که مربیان برای آن هدف تمرین 

می شوند. داده 
دنیا  کشورهای  در  کرد:  عنوان  رهنما 
ورزشی،  باشگاه های  بین  تنگاتنگی  ارتباط 
بدنی  تربیت  و  ورزشی  علوم  دانشکده های 
انگلستان  در  مثال  عنوان  به  دارد  وجود 
می دهند  سفارش  دانشگاه ها  به  باشگاه ها 
در  دارند.  احتیاج  بدنساز  و  آنالیزور  که 
با  را  افرادی  ورزشی  علوم  دانشگاه های 
اطالعات و آگاهی تربیت می کنند تا بتوانند 
را  تیمها  و  کنند  عمل  موفق  رشته ها  آن  در 
را  اول  حرف  دنیا  در  مساله  این  که  بسازند 

می زند.
چون  مختلفی  مسائل  داد:  ادامه  وی 
آمادگی  فیزیولوژیکی،  روانی،  بحث 
موفقیت  در  ورزشی  آسیب های  و  جسمانی 
بتواند  مربی  اگر  دارد.   نقش  ورزشکاران 

ببرد  بهره  تمرین  علم  از  و  کند  کار  خوب 
کند.  پیشگیری  آسیب ها  از  می تواند 
دارند  کمتری  آسیب دیدگی  که  تیم هایی 

است. بیشتر  ورزشکاران شان  موفقیت 
حرکات  و  ورزشی  شناس  آسیب  این 
علم  بحث  در  کرد:  نشان  خاطر  اصالحی 
لحاظ  از  را  تیم ها  بتوانیم  ما  اگر  تمرین 
می توانیم  ببریم،  باال  را  آمادگی شان  بدنی 
برعکس  و  کنیم  کمتر  را  آنها  آسیب های 
کنیم،  پیشگیری  آسیب ها   از  بتوانیم  اگر 

ببریم. باال  را  عملکردشان  می توانیم 
ما  کشور  در  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
باشگاه های ورزشی و تیم های ورزشی هیچ 
ورزشی  علوم  دانشکده های  با  ارتباطی 
که  است  حالی  در  این  نمی کنند.  برقرار 
پایان نامه  و  رساله  زیادی  تعداد  ساله  هر 
چه  ورزشی  مختلف  رشته های  با  ارتباط  در 
و  بهبود  و چه  آسیب  از  پیشگیری  لحاظ  از 
افزایش عملکرد جسمانی در ورزشکاران کار 
ارتباط  اما به خاطر وجود نداشتن  می شود 
استفاده  روز  علوم  این  از  ورزش  و  دانشگاه 

نمی شود.
دانشگاه  ورزشی  علوم  دانشکده  استاد 
علم  لحاظ  از  ما  داد:  ادامه  اصفهان 
نمی توانیم  و  هستیم  عقب  دنیا  از  تمرین 
باشیم  داشته  آنها  با  تنگاتنگی  رقابت 
و  متخصصان  از  ما  باشگاههای  که  چرا 
راستای  در  ورزشی  علوم  تحصیلکردگان 
بحث  باید  نمی برند.  بهره   رشته ها  ارتقای 

شود. تثبیت  کشور  در  شغلی  نظام 
که  کرد: کشورهایی  اظهار  ادامه  در  وی 
سطح  در  خوبی  مقاالت  علمی  لحاظ  از 
مقاالت شان  نتایج  از  می کنند  چاپ  دنیا 
در  که  حالی  در  می برند  بهره  باشگاهها  در 
 ۱۰۰ بگویم  نمی خواهم  متاسفانه  ایران 
اندک  بسیار  اما  ندارد  وجود  ارتباط  درصد 
است و می توانیم در زمره آخرین کشورهایی 
را  بین علم و  ارتباط  این  در دنیا باشیم که 
بحث  در  چه  ورزشی  باشگاه های  در  عمل 
در  چه  و  ورزشی  آسیب های  از  پیشگیری 

کرده ایم. ایجاد  بدنسازی  بحث 
حرکات  و  ورزشی  شناس  آسیب  این 
سرمربی  شخصی  وقتی  گفت:  اصالحی 
از  بدنساز  انتخاب  برای  می شود  تیم  یک 
یا  و  است  داشته  کار  و  سر  قبال  که  افرادی 
می کند  استفاده  دوستانی  آشنایان،  از 
ندارند،  روزی  به  اطالعات  و  سررشته  که 
و  متخصص  ورزشی  رشته  هر  که  حالی  در 

تحصیلکرده خاص خود را می خواهد تا این 
بداند. را  علم 

خودش  برای  علمی  هر  کرد:  تاکید  وی 
اصول  این  رعایت  با  ما  و  دارد  اصولی 
را در سطح مسابقه  می توانیم یک ورزشکار 
یک  وقتی  می بینیم  متاسفانه  کنیم.  آماده 
قهرمانی  سطح  به  می خواهد  ورزشکار 
می کند،  کار  سال   ۱۰ شاید  برسد  المپیک 
انجام  کشنده  تمرین  جلسه  سه  هفته  هر 
است  خوب  تاکتیک  و  تکنیک  می دهد، 
رقابت های  در  و  ورزشی  میادین  در  اما 
علم  از  و  بدنی  لحاظ  از  چون  المللی  بین 
تمرین  علم  اصول  از  همچنین  بدنسازی 
می آورد. کم   ورزشکار  است  نشده  استفاده 
وی در پاسخ به این سوال که نقص های 
قهرمانی  ورزش های  در  تمرین  علم  عمده 
و  باشگاه ها  مربیان  گفت:  چیست؟  ایران 
و  نیستند  تیم های بزرگ اغلب تحصیلکرده 
یا از اطالعات روز دنیا عقب هستند و ارتباط 
بزرگ  نقص های  از   یکی  و  نمی کنند  ایجاد 

را قبول ندارند. این است که همدیگر 
ورزشی  علوم  دانشکده  استاد  این 
نگاه  اگر شما  ادامه داد:  دانشگاه اصفهان 
کنفرانس های  در  دنیا  بزرگ  مربیان  کنید 
علوم ورزشی، علم تمرین که برگزار می شود 
متاسفانه  می کنند  تجربه  کسب  و  مشارکت 
به شخصه بعید می دانم در کشور کنفرانسی 
حضور  آنجا  در  کشور  بزرگ  شود  برگزار 
داشته باشد که اطالعاتشان را شر و یا کسب 
نشناختن  بزرگ  مشکل  کنند.  اطالعات 
به  است  یکدیگر  قبول  عدم  یا  و  همدیگر 

است. نشده  ایجاد  ارتباط  همین  خاطر 
ورزش  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
ایران در رشته های مختلف جهانی و المپیک 
ارتباط  تمرین  به علم  آیا  نکرده  موفق عمل 
دارد؟ گفت: نمی گویم ۹۹ درصد بلکه ۱۰۰ 
ورزشکارانمان  موفقیت  عدم  دالیل  درصد. 
در میادین بین المللی می تواند به بحث علم 

تمرین و آسیب شناسی باز گردد.
ورزشی  ارشد  مدیران  اگر  گفت:  رهنما 
مربیگری  سطح  در  آکادمیک  تحصیالت  با 
و  تحول  قطعا  شوند  ورزش  حوزه  وارد 
شد  خواهد  ایجاد  ورزش  در  بزرگی  انقالب 
و ما می توانیم برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت داشته باشیم و پیش بینی 
چه  آینده  سال   ۲۰ یا   ۱۰ در  که  کنیم 
مدال هایی را کسب کنیم. اغلب مدیران ما 
و  هستند  غیرحرفه ای  مربیگری  در سطوح 

ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت  ورزش،  دل  از 
. نیستند

کل  در  بگیرید  آمار  اگر  کرد:   بیان  وی   
مدیره  هیات  و  رییسه  هیات  در  کشور 
باشگاه ها افراد غیر متخصص حضور دارند. 

باید  ندارد.  دلیلی  افراد  این  حضور  اصال 
رده  در  ساالری  شایسته  شود.  مهیا  فرصت 
کل  در  و  فدراسیون ها  باشگاه ها،  مدیران 
که  تحصیلکردگانی  حضور  برای  وزارتخانه 
به کار گرفته نمی شوند، رخ دهد. متاسفانه 
برخی از تحصیلکردگان مهاجرت می کنند و 

هستند. موفق تر  دیگر  کشورهای  در 
دانشگاه  ورزشی  علوم  دانشکده  استاد 
با  قطر  مثل  کشوری  گفت:  اصفهان 
جمعیت ۷۰۰ هزار نفری که دو، سه میلیون 
دیگر  کشورهای  به  متعلق  آن  جمعیت 
را  فوتبال  مسابقات  کشور   ۳۲ برای  است. 
برگزار می کند بدون این که یک تاخیر ایجاد 
مسابقه  یک  بخواهیم  ما  که  حالی  در  شود 
برگزار کنیم نمی دانیم تماشاگر وجود دارد، 
وجود ندارد؟ نمی دانیم شرایط آب و هوایی 
می شود؟  مدیریت  کجا  این  است؟  چطور 
قطعا جام جهانی ۲۰۲۲ سال های سال در 
عالی  بسیار  مدیریت  خاطر  به  همه  اذهان 

ماند. خواهد  باقی  قطر 
وی گفت: قطر ۱۰ سال برنامه ریزی برای 
علم ورزش، دانشکده های ورزشی اش کرده 
است تا بتواند فرهنگ و ملتش را در سطح 
میلیون   ۸۵ با  ما  حاال  کند.  معرفی  دنیا 
تاریخ  و  خوب  ورزشی  سوابق  جمعیت، 
بزرگی که داریم متاسفانه در رشته مدیریت 
نتوانسته ایم  رشته ها  سایر  و  ورزشی  علوم 

شناسایی  آسیب  را  مشکالت  شویم،  روز  به 
کشورهای  مقابل  در  نمی توانیم  کنیم. 
باشیم.  قیاس  قابل  منطقه  و  دنیا  پیشرفته 
بلندمدت، میان مدت  برنامه ریزی های  باید 
و کوتاه مدت داشته باشیم تا بتوانیم با بهره 

مختلف  رشته های  در  تمرین  علم  از  گیری 
جهانی  و  بین المللی  میادین  در  ورزشی 

کنیم. عمل  موفق تر 
با برگزاری  رهنما خاطر نشان کرد: قطر 
جام جهانی توانست اعتبار را برای کشورش 
به دست آورد. آنها متخصصان علم مدیریت 
وارد کردند  اسپانیا  و  انگلیس  از  را  ورزش  و 
دنیا  سطح  در  ورزشی شان  آکادمی  و 
نداشتند  چیزی  خودشان  از  می درخشد. 
ولی از علم کشورهای دیگر استفاده کردند 
کردند  کشورشان  وارد  را  دانشمندان  افراد 
سالمتی شان  ارتقای  شان،  ورزش  برای  و 
هم  موفق  قطعا  و  می کنند  برنامه ریزی 

بود. خواهند 
وی در پایان گفت: من در ارتباط با شغل 
این  با  کشوری  است  حیف  می گویم  خودم 
تحصیلکرده ها  مثبت،  نقاط  و  جوان  همه 
موهبت  این  از  داریم  که  خوبی  بدن های  و 
در  ورزش  شغلی  نظام  اگر  نبریم.  بهره 
هیات دولت و مجلس به تصویب برسد و در 
و  بیافتد  بدنی، علوم ورزشی هم جا  تربیت 
آکادمیک در گرایش های  و  افراد متخصص 
ورزشی،  فدراسیون های  راس  در  مختلف 
باشگاه ها در زمره مدیران ارشد ورزشی قرار 
گیرند واقعا می توانیم با پتانسیل های خوبی 
که در اختیار داریم آینده خیلی خوبی برای 

► کشور رقم بزنیم. ان شاءالله.    

یک استاد دانشکده:

● چرا در کشورما ارتباطی بین باشگاه های ورزشی، دانشکده های علوم ورزشی 
و تربیت بدنی وجود ندارد؟   ●

سیدضیاءالدین تابعی پاسخ داد

●  آیا همه پزشکان به سوگند پزشکی خود پایبند هستند؟     ●
وضعیت اخالق پزشکی در ایران چگونه است؟

وضعیت اخالق پزشکی؛ بحران در غرب، فوق بحران در ایران 
معاون شهردار قم خبر داد:

راه اندازی سامانه پاسخ سریع 
زلزله در قم

مطالعات خطرپذیری محالت قم
راه اندازی  از  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط  زیست  معاون 
سامانه پاسخ سریع زلزله خبر داد و گفت: استان قم دارای گسل های 
باال  استان  لرزه خیزی  پتانسیل  است  شده  موجب  که  است  متعدد 

شود. ارزیابی 
پتانسیل  به  اشاره  با  نیوز  شهر  با  گفتگو  در  اصفهانیان مقدم  مهدی 
خصوص  این  در  شده  اندیشیده  تمهیدات  و  قم  شهر  خطرپذیری 
خطر  دو  معرض  در  کشور  شهرهای  درصد   ۹۰ از  بیش  کرد:  اظهار 
گسل های  دارای  نیز  قم  استان  دارند.  قرار  سیل  و  زلزله  طبیعی 
باال  استان  لرزه خیزی  پتانسیل  است  شده  موجب  که  است  متعددی 

شود. ارزیابی 
وی افزود: در محدوده و اطراف شهر قم چهار گسل اصلی قم رود، قم 
پتانسیل  از  نشان  که  دارد  البرز وجود  و  )قم-ظفره(، صارم )صرم(  یا 

باالی خطرپذیری شهر قم دارد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد: 
خطرپذیری  کاهش  منظور  به  سندای  جهانی  چارچوب   ۲۰۱۵ سال 
ایران تدوین شد و توسط سازمان  از جمله دولت  با مشارکت دولت ها 

گرفت. قرار  تأیید  مورد  متحد  ملل 
به  توجه  با  و  جهانی  سند  این  در  کرد:  اضافه  اصفهانیان مقدم 
بر  جهان،  سراسر  در  طبیعی  بحران های  از  آمده  دست  به  تجربیات 

است. شده  تأکید  بیش ازپیش  خطرپذیری  کاهش  و  پیشگیری 
جلوگیری  و  پیشگیرانه  جهانی  رویکرد  امروزه  کرد:  تصریح  وی 
قانون  ابالغ  با  نیز  ایران  کشور  در  است،  جدید  مخاطرات  ایجاد  از 
جدید مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ و برنامه های ملی کاهش 
خطرپذیری و آمادگی و پاسخ در سال ۱۴۰۰، این رویکرد پیشگیرانه 

است. گرفته  قرار  تأکید  مورد  بیش ازپیش 
گفت:  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
آموزش  ساختمان ها،  و  زیرساخت ها  بهسازی  و  نوسازی  ایمن سازی، 
پروژه های  اولویت  در  خطر  کاهش  مطالعات  انجام  و  شهروندان 

دارد. قرار  پیشگیرانه 
از  یکی  عنوان  به  قم  شهرداری  داد:  ادامه  اصفهانیان مقدم 
در  و  استان  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  عضو  دستگاه های 
کرده  آغاز  را  ارزشمندی  اقدامات  محوله،  قانونی  وظایف  چارچوب 

. ست ا
عملیاتی  برنامه  مطالعات  انجام  آن ها  مهم ترین  جمله  از  افزود:  وی 
و  قم  شهر  محالت  خطرپذیری  مطالعات  قم،  شهر  در  زلزله  و  سیل 
مطالعات پدافند غیرعامل است که در واقع شناسایی بخش مهمی از 

می گیرد. بر  در  را  قم  شهر  مخاطرات 
در  کرد:  تاکید  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
کالن شهرهای  معدود  از  یکی  عنوان  به  قم  شهرداری  حاضر  حال 
سامانه  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت  از  بهره گیری  با  کشور، 
تخمین  سامانه  این  است.  کرده  راه اندازی  را  شهر  زلزله  سریع  پاسخ 
شبیه سازی  را  قم  شهر  روی  فرضی  زلزله های  خسارت  ارزیابی  و 
شبکه  اتصال  با  و  نزدیک  آینده  در  که  دارد  را  قابلیت  این  و  می کند 
شود. تبدیل  زلزله  پیش هنگام  هشدار  سامانه  به  بومی،  شتاب نگاری 
تهران  شهر  در  سامانه  این  هم اکنون  اینکه  بیان  با  اصفهانیان مقدم 
است،  رسیده  بهره برداری  به  و  شده  راه اندازی  آزمایشی  صورت  به 
به  نسبت  مربوطه  مسئول  دستگاه های  است  الزم  کرد:  خاطرنشان 

کنند. اقدام  موضوع  این  پیگیری 
با  اما  است،  پیش بینی  غیرقابل  زلزله  اگرچه  اینکه  بیان  با  وی 
پیش بینی  امکان  زلزله  پیش هنگام  هشدار  سامانه های  از  استفاده 
وقوع آن در حدود چند ثانیه تا چند ده ثانیه زودتر امکان پذیر است، 
اظهار کرد: این زمان برای کاهش آثار زلزله از جمله قطع جریان برق 

است. مؤثر  بسیار  آتش سوزی  از  جلوگیری  و 
کرد:  تأکید  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  محیط زیست  معاون 
مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  گروه  شهروندی،  آموزش  حوزه  در 
جمعیت  همکاری  با  را  ارزشمندی  بسیار  اقدامات  شهرداری  بحران 
و  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  آتش نشانی،  سازمان  هالل احمر، 
در  را  دانش آموزان  ویژه  پایه  آموزش های  و  است  کرده  آغاز  اورژانس 

دارد. اجرا  دست  در  طرح  دو  قالب 
ویژه  تاب آور«  شهر  آماده،  »مدرسه  طرح  داد:  ادامه  اصفهانیان مقدم 
حریق،  اطفای  مهارت های  قم،  شهر  متوسطه  مقطع  دانش آموزان 
ارائه  دانش آموزان  به  عملی  صورت  به  را  اولیه  کمک های  و  چادرزنی 

می دهد.
است  شده  آغاز  جاری  سال  آذرماه  ابتدای  از  طرح  این  افزود:  وی 
سال  پایان  تا  دانش آموز  هزار  سه  به  نزدیک  می شود  پیش بینی  و 

کنند. مشارکت  طرح  این  در  تحصیلی 
مرکز  گفت:  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
فعالیت خود  کام که طی سه سال  در مدرسه  آماده  آموزشی کودکان 
خدمات  ارائه  قم  شهر  ابتدای  مقطع  دانش آموز  هزار   ۲۳ از  بیش  به 

است. شده  احداث  زمینه  این  در  کرده،  آموزشی 
در  دیگری  ارزشمند  مهم  اقدامات  کرد:  اظهار  اصفهانیان مقدم 
و  ماشین آالت  آماده سازی  شهری،  پروژه های  ایمن سازی  خصوص 
تجهیزات، ایجاد زیرساخت های مدیریت بحران، طراحی و اجرای دو 

است. شده  انجام  اضطراری  اسکان  سایت 
وی افزود: برنامه ریزی الزم در قالب برنامه عملیاتی به منظور اجرای 
سند  چارچوب  در  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  پروژه های 

است. شده  پیش بینی  قم  شهرداری  چشم انداز 
با  کرد:  اضافه  قم  شهرداری  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
شهری  مدیریت  رویکرد  گذشته  سال  چند  طی  قم،  شهردار  تأکید 

است. بوده  پیشگیرانه  سوانح  و  حوادث  به  نسبت 
در  خوبی  مطالعات  راستا  این  در  کرد:  تصریح  اصفهانیان مقدم 
زلزله  جمله  از  قم  شهر  ساخت  انسان  و  طبیعی  مخاطرات  خصوص 
و  امکان سنجی  قم،  شهری  محالت  خطرپذیری  ارزیابی  سیالب،  و 
است. شده  انجام  شهر  زلزله  پیش هنگام  هشدار  سامانه  جانمایی 
پیشگام  شهرداری های  از  یکی  قم  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  که  است  بوده  کشور  غیرعامل  پدافند  جامع  مطالعات  انجام  در 

رسید. اتمام  به  جاری  سال  مطالعات 

خبر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی قم 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  سلیمی  احمد  علیه  حانی  جواد  له  گردیده  ثبت  ۱۲/۱۴۰۱ج/۶۴  شماره  به 
پرداخت ۳/۳۰۱/۳۳۹/۰۰۰ریال در حق محکوم له و مبلغ ۱۶۵/۰۲۶/۹۵۰ریال نیم عشر در حق صندوق 
دولت ، شخص ثالث )رضا سلیمی( در قبال بدهی محکوم علیه پالک ثبتی ۱۵۵ فرعی از ۲۱۴۲ اصلی بخش 
ارزیابی نموده است ضمنا حسب اعالم مالک کل ششدانگ  ۲ قم توقیف نموده که کارشناس به شرح ذیل 
خصوص  در   )۰۱۰۰۰۶۴ )بایگانی  کالسه  پرونده  به  عطف   ، احترام  با  رسید.  خواهد  فروش  به  فوق  پالک 
کارشناسی )ارزیابی( از ملک معرفی شده پالک ثبتی ۱۵۵/۱/۲۱۴۲ بخش ۲ ثبت قم به آدرس یادگار امام 
، بلوار موسوی ۲۰ متری شهید منتظر پالک ۶۵ پس از مراجعه به محل وقوع ملک و انجام بررسی های الزم 
مورد  ملک   : اعیانی  و  ثبتی  مشخصات   – الف  نمایم.  می  تقدیم  استحضار  جهت  را  خود  کارشناسی  نظریه 
شماره  با  قم  ثبت   ۲ بخش   ۱۵۵/۱/۲۱۴۲ ثبتی  پالک  با  سلیمی  رضا  اقای  نام  به  فوق  ادرس  به  شده  نظر 
به شماره  و همکف  زیرزمین  طبقه  دو  در  کار  پایان  گواهی  و  دانگ   ۶ ای  دفترچه  دارای سند   ۲۳۵۴۴ ثبت 
۸۸۶۸/۱ح۲/ مورخ ۹۰/۱۲/۲۱ که در حال حاضر به صورت ۳ طبقه اسکلت فلزی و سقف تیر اهن )طاق 

ضربی( می باشد. طبقه فوقانی در سال های اخیر احداث شده و دارای پایانکار نمی باشد مطابق مستندات 
مابقی مسکونی  و  تجاری  ان  مترمربع   ۵۰ که  مترمربع   ۱۳۴ و همکف  مترمربع   ۱۲۸ زیرزمین  اعیانی طبقه 
است طبقه فوقانی به صورت واحد مسکونی دارای ۲۷ مترمربع بهار خواب است سیستم گرمایشی طبقات 
و  فرش  موزاییک  همکف  و  زیرزمین  طبقات  کف  باشد  می  گازی  و  ابی  کولر  سرمایش  و  ابگرمکن  و  بخاری 
تکفاز و ۱  برق  انشعاب  ۳ رشته  این ملک دارای  پروفیل اهن است  پنجره ها  و  فوقانی سرامیک فرش  طبقه 
دارای درب کرکره  ها  مغازه  و  نماسازی  فاقد  باشد. ساختمان  اب مشترک می  انشعاب   ۲ و  فاز   ۳ برق  رشته 
اتوماتیک و مالک با توجه به برآورد انجام شده سهل البیع است. ب – نظریه : با عنایت به موارد فوق و مالحظه 
ارزش  و  و تجاری ۵۰ مترمربع مبلغ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش عرصه ۲۵۰ مترمربع   ، موقعیت ملک 
اعیانی به مساحت ۴۴۲ مترمربع و حیاط سازی و انشعابات مبلغ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و ارزش ملک 
و اعالم می گردد. ضمنا  ارزیابی  ریال  و دو میلیارد  موصوف مجموعا مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال چهل 
حسب اعالم کارشناسی طبقات مسکونی در اختیار مالک و صرفا یکی از مغازه ها در اختیار مستاجر به مبلغ 
ودیعه ۵ میلیون تومان و ماهیانه ۷۰۰/۰۰۰تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ در اجاره می باشد. مقرر گردید موارد 

فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 
لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این 
اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
مبلغ  بایست  می  کنندگان  )شرکت  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع 
داشته  همراه  باشد  شخص  خود  نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی 
باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید 
از یک ماه  به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور  به عنوان سپرده  المجلس  را فی  بها  ده درصد 
تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
روزنامه های محلی درج می گردد.  از  یکی  نوبت در  اگهی یک  این  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مزایده 

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

زبان جامعه بین الملل حقوقی است باید با همین زبان وارد مذاکرات بشویم 
اروپاییان دیگر شرایط قبلی را در مسأله برجام قبول نخواهند کرد 

علنی کردن روابط عربستان و اسرائیل در سال ۲۰۲۳ 
اجماعی در دنیا علیه ایران شکل گرفته که می تواند خطرناک باشد 

جنگ اوکراین در 2023 به پایان می رسد و نتیجه آن آینده روابط چین و تایوان را مشخص 
خواهد کرد 

جمهوری خواهان می خواهند در آمریکا قدرت بیشتری بگیرند 
آمریکایی ها دیگر برجام قبلی را امضا نخواهند کرد 

غرب امروز می خواهد مساله اش با ایران را کال حل کند 
مطمئنا دموکرات ها قبل از انتخابات پرونده ایران را حل می کنند 

دشمن  و  دوست  برای  که  کند  صادر  هایی  قطعنامه  تواند  می  ایران  علیه  جهانی  اجماع 
قابل اجرا است 

امروز دنیا راهکار های دیگری برای به زانو درآوردن کشور ها دارد 
آمریکا به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران است 

غرب پالن های بزرگتری برای ایران دارد
آمریکایی ها می خواهند الگوی لیبی را در ایران پیاده کنند پروژه هسته ای را بهانه ای 

قرار داده اند 
________________________________________________________________________

◄     یک کارشناس مسائل بین الملل درباره تحوالت آینده 
به   2023 در  اوکراین  گوید:جنگ  می  جهان  و  خاورمیانه 
پایان می رسد و نتیجه آن آینده روابط چین و تایوان را هم 
مشخص خواهد کرد. در صورتی که اوکراین در جنگ پیروز 
شود و روسیه از خاک اوکراین خارج شود و آتش بس انجام 
نمی  پیش  در  را  تایوان  به  تهاجم  ریسک  ها  چینی  بگیرد 
گیرند و سعی خواهند کرد راه های دیپلماتیکی را نسبت به 

این مساله در پیش بگیرند
وی می افزاید: غرب با اجماعی که در ماه های اخیر بر 
علیه ایران درست کرده و با تبلیغاتی که در کل جهان بر علیه 
در  که  بشری  حقوق  مسائل  با  و  است  انجام  حال  در  ایران 
حال پیگیری اش هستند؛ اجماعی ایجاد کرده اند و از این 

موج استفاده می کنند.
درباره  شفقنا   با  گو  و  گفت  در  مومنی  میرقاسم  دکتر 
تحوالت مهم سال جدید میالدی گفت: با توجه به تحوالت 
مهمی که در سال 2022 در عرصه های سیاسی و اقتصادی 
و نظامی و تحوالت منطقه ای داشتیم باید سال پیش رو را 
سالی بسیار مهم بدانیم. اولین مساله نتیجه جنگ اوکراین 
به  و  پیش گرفته شده است  در  که  روندی است  به  توجه  با 
احتمال زیاد این نتیجه در سال 2023 مشخص خواهد شد. 
به  ادامه دادن  توان  این  از  اوکراین بیش  نه  و  نه روسیه  زیرا 
پایان می  به  در 2023  اوکراین  ندارند. جنگ  را  این جنگ 
را هم مشخص  تایوان  و  آینده روابط چین  نتیجه آن  و  رسد 
و  شود  پیروز  جنگ  در  اوکراین  که  صورتی  در  کرد.  خواهد 
روسیه از خاک اوکراین خارج شود و آتش بس انجام بگیرد 
و  را در پیش نمی گیرند  تایوان  به  تهاجم  چینی ها ریسک 
این  به  نسبت  را  دیپلماتیکی  های  راه  کرد  خواهند  سعی 
با توجه به سپری شدن  مساله در پیش بگیرند. به نظر من 
زمستان و سرمایی که اروپایی ها از آن می ترسیدند و نگران 
تاثیر خسارت بار تحریم انرژی روسیه بر وضعیت کشور های 
اتحادیه اروپا بودند، اما دیدیم که با مدیریت رهبران اروپایی 
این مساله تا به امروز حل شده است و ابزاری را که روسیه از 

آن بر علیه اروپا استفاده می کرد را از روس ها گرفتند.
آمریکا   2024 انتخابات  مقدمه  بعدی  مساله  افزود:  وی 
جمهور  رییس  شرایط  به  توجه  با  است.  رو  پیش  سال  در 
آتی مشخص می شود. کنگره در اختیار جمهوری خواهان 
است و در سنا اکثریت با اختالفی ناچیز در اختیار دموکرات 

به نظر می رسد جمهوری خواهان می  رو  این  از  ها است. 
خواهند  سعی  و  بگیرند  بیشتری  قدرت  آمریکا  در  خواهند 
کرد در انتخابات ریاست جمهوری با کاندیدای خود قدرت 

را در اختیار بگیرند.
وی درباره برجام گفت: اروپاییان برای حل مساله برجام 
فشار های بیشتر و تحریم های بیشتر و توسعه دادن تحریم 
تا  دهند  می  قرار  کار  دستور  در  را  مختلف  مسائل  به  ها 
این  کنند.  گیری  امتیاز  و  کنند  ایجاد  بیشتری  تنگناهای 
بین  اجماعی  شود.  گرفته  جدی  باید  و  است  مهم  مساله 
و  آمریکا  و  استرالیا  و  است  آمده  بوجود  غربی  های  کشور 
کانادا با کشور های اروپایی متحد شده اند. این وضعیت می 
تواند برای ایران خطرناک باشد و هزینه های بسیاری را به 

کند. تحمیل  ایران 
در  امنیتی  ترکیبات  بعدی  مساله  کرد:  تصریح  مومنی 
حوزه خلیج فارس است. بحث ارتباطات کشور های عربی 
با رژیم صهیونیستی مطرح است که این وضعیت را گسترش 
خواهند داد و سعی خواهند کرد کشور های بیشتری را به 
مهم  مسائل  از  یکی  کنند.  وارد  اعراب  و  اسرائیل  مناسبات 
علنی کردن روابط عربستان و اسرائیل است. به نظر می رسد 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  قبل  و   2023 در  اتفاق  این 

آمریکا  می افتد.
وی با بیان اینکه بحث مناقشه قره باغ هم در سال پیش 
طریق  از  دارد  سعی  غرب  داشت:   اظهار  است  مطرح  رو 
و  کنند  درست  ای  دروازه  ارمنستان  و  ترکیه  آذربایجان، 
می  انجام  توافقات  این  من  نظر  به  بیاید  بوجود  ارتباطاتی 
گیرد و سه کشور همسایه ایران سعی خواهند کرد مشکالت 
خود را با گفت و گو و زیر نظر کشور های اروپایی حل کنند. 
داشته  آمادگی  برایش  باید  ایران  که  است  ای  مساله  این 
جریان  در  مذاکراتی  چنین  رو  پیش  سال  در  چون  باشد. 

بود. خواهد 
این کارشناس در خصوص اینکه با توجه به فاصله ای که 
اراده طرفین با توافق برجام دارد آیا می توان پیش بینی کرد 
که این فاصله ادامه دار و عمیق تر خواهد شد؟ گفت:برجام 
موضوعی نیست که تمام شده باشد ولی سطوح مذاکره فرق 
می کند. گاهی سطوح گفت و گو ها در سطح روسای کشور 
است و گاهی وزرای خارجه به گفت و گو می نشینند و گاهی 
نمایندگان و کارشناسان گفت و گو می کنند. به عقیده من 

کانال  و قطع نشده است.  دارد  ادامه  این صحبت ها هنوز 
های ارتباطی همچنان برقرار است اما مساله این است که 
طرفین نسبت به خواسته های گذشته خود تعدیل کرده اند 
احتماال یک سری از مسائل را به خواسته های خود اضافه 
شرایط  دیگر  اروپاییان  است.  مهمی  مساله  این  و  اند  کرده 
با توجه به تحوالت داخلی  آنها  قبلی را قبول نخواهند کرد 
به  این  اما  آیند  می  پیش  بشری  حقوق  های  بحث  و  ایران 
وارد  قدرتی  چه  با  ما  که  گردد  می  بر  نظام  داخلی  تصمیم 

مذاکره شویم.
وی افزود: باید مواضع داخلی خود را حفظ کنیم. نظام 
باید تصمیم بگیرد که بر اساس اصل مذاکره پیش برود و با 
یک بده بستان سیاسی راه حل هایی پیدا کند یا نه؟! از این 
جهت که خواسته ها و فشار ها بیشتر خواهد شد توقعات 
از  اروپا  و  ایجاد شده  باال رفته است. موج سواری  اروپاییان 

این وضعیت کمال استفاده را خواهد برد.
مومنی درباره اینکه  آیا باید به دنبال برجام جدیدی بود؟ 
می  مذاکره  آن  مورد  در  که  قبلی  برجام  بله  داشت:  اظهار 
کردیم قابل توجه غرب نیست و آمریکایی ها دیگر آن برجام 
را امضا نخواهند کرد. چون مطمئنا خواسته هایشان بیشتر 
در  را  بیشتری  موضوعات  کرد  خواهند  سعی  و  است  شده 

وارد کنند. مذاکرات 
یک  صرفا  رو  پیش  برجام  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نظر من  به  نه،  بود؟ تصریح کرد:  نخواهد  ای  توافق هسته 
پرونده های دیگر را نیز مطرح خواهند کرد تا همه را یکجا 
حل کنند. غرب امروز می خواهد مساله اش با ایران را کال 
حقوق  و  ای  هسته  و  موشکی  های  حوزه  غرب  کند.  حل 
بشری را می خواهد. غرب حضور مستشاری در کشور های 
می  و  خواهد  می  را  پکیجی  غرب  خواهد.  می  را  منطقه 
ایران همه چیز را در قالب یک پکیج بپذیرد و تمام  خواهد 

کنند. حل  را  موجود  مشکالت 
وی تصریح کرد: غرب می خواهد با فشاری که بر ایران 
کند.  پکیج  این  پذیرش  به  مجبور  را  ایران  کرد  خواهد  وارد 
غرب با اجماعی که در ماه های اخیر بر علیه ایران درست 
ایران در حال  علیه  بر  تبلیغاتی که در کل جهان  با  و  کرده 
انجام است و با مسائل حقوق بشری که در حال پیگیری اش 
هستند؛ اجماعی ایجاد کرده اند و از این موج استفاده می 
کنند. موج عظیمی وجود دارد. مردم کشور های مختلف و 

با این  نمایندگان پارلمان همه ابزار فشار بر ایران هستند و 
ابزار می توانند اقداماتی انجام دهند. این که ما چقدر تحمل 
داریم و چقدر می توانیم این فشار ها را قبول کنیم یا نه این 
موارد به تصمیمات کالن نظام مرتبط است و مربوط به یک 

شخص یا دو شخص نیست. امروز توقعات باال رفته است.
این کارشناس مسائل بین الملل درباره اینکه آیا فکر می 
کنید این وضعیت چند سال طول می کشد؟ گفت: نه نمی 
تواند طول بکشد این مسائل در سال 2023 حل خواهد شد. 
مطمئنا دموکرات ها قبل از انتخابات پرونده ایران را حل می 
از این پرونده استفاده کنند. در زمان  انتخابات  تا در  کنند 
خودش  ترامپ  آقای  نداشت.  وجود  اجماعی  ترامپ  آقای 
مستقال عمل می کرد و اروپا با آمریکا همراه نبود ولی امروز 
بایدن با زیرکی عمل می کند و اجماعی ایجاد کرده است. 
کل دنیا را بر علیه ایران تحریک کرده اند. سازمان های بین 
المللی و نهاد های جهانی را علیه ایران تحریک کرده اند و 
امروز از این ابزار ها برای فشار بر ایران استفاده می کنند و از 
این مساله برای امتیاز گیری بیشتر استفاده می کنند. ایران 
را از کمیسیون مربوط به حقوق زنان در سازمان ملل بیرون 
از کمیسیون  را  ایران  تا  آماده سازی می کنند  امروز  کردند 
مربوط به کودک هم بیرون کنند مساله بسیار با اهمیت است 
زیرا تنها کشوری که از این کمیسیون بیرون شده ما بودیم 
پس می توان به این نکته پی برد که اجماعی بین المللی بر 
علیه ایران درست شده است. افکار عمومی جهانی را آماده 
کرده اند. افکار عمومی مسئولین و تصمیم گیران در سازمان 
های بین المللی را اماده کرده اند. مساله بسیار مهم است 
و نباید آن را دست کم گرفت. این اجماع می تواند قطعنامه 
اجرا است  قابل  و دشمن  برای دوست  که  هایی صادر کند 
این  توانند  و روسیه هم نمی  ما یعنی چین  و حتی شرکای 

قطعنامه ها را نادیده بگیرند و قواعد اش را اجرا نکنند.
وی ادامه داد: نه ایران می خواهد جنگ کند و نه آمریکا 
عالقه ای به جنگ دارد چون جنگ در منطقه تبعات فراوانی 
دارد. جنگ مربوط به دهه های گذشته بود امروز دنیا راهکار 

های دیگری برای به زانو درآوردن کشور ها دارد.
وی افزود: آمریکایی ها و اروپایی ها در چند دهه گذشته 
در سوریه و یمن و افغانستان وعراق جنگیده بودند. اما ارتش 
روسیه بعد از فروپاشی هیچ جنگی نکرده است و تنها نیروی 
زمینی  جنگ  و  داشت  حضور  سوریه  در  کشور  این  هوایی 

نداشته است. این ارتش سی چهل سال خواب بود و توان 
عملیاتی نداشت. ارتش های غربی در سوریه و عراق تمرین 
دیده بودند و امادگی رزمی خود را حفظ کرده بودند. از این 
رو روس ها در توان زمینی و عملیاتی فشل شدند و هزینه 

گذاشتند.
مومنی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال فروپاشی 
اقتصادی ایران است گفت: آنها می خواهند ایران از درون 
و  شود  فروپاشی  دچار  درون  از  اقتصاد  وقتی  فروبپاشد 
از  ها  فشار  و  رود  باال می  و جنایت  باشد جرم  زیاد  بیکاری 
داخل بیشتر می شود. وقتی فشار های داخلی باال رفت می 

کنند. مذاکره  بیرون  توانند 
جنگ  نیستند  ایران  با  جنگ  دنبال  به  ها  آمریکایی 
آثار بلند مدت و مخربی دارد. آمریکا  برایشان هزینه دارد و 
به دنبا مطرح کردن امتیازات بیشتر است تا ایران قبول نکند 
و فشار ها را باال ببرند. این ها عمدا موضوعاتی را پیش می 
کشند تا ایران نپذیرد و بهانه برای فشار بیشتر فراهم باشد.ر
مطرح  برجام  در  که  مواردی  آیا  اینکه  خصوص  در  وی 
می شد بهانه بود و به دنبال توافق با ایران نیستند؟ اظهار 
امتیازی  هیچ  ولی  کردیم  امضا  را  برجام  ما  بله  داشت: 
نگرفتیم. وقتی برجام امضا شد اعالم کردیم که هیچ نتیجه 
ای عاید کشورمان نشد ولی اروپایی ها نتیجه گرفتند. ولی 
غرب دوباره همین برجام را بر علیه ما علم کرد.مساله این 
می  و  دارد  ایران  درباره  بزرگتری  های  پالن  غرب  که  است 
با  تمام مسائل خود  و  بگیرد  امتیاز  ایران  بر  با فشار  خواهد 
لیبی  الگوی  خواهند  می  ها  آمریکایی  کنند.  حل  را  ایران 
قرار  ای  بهانه  را  ای  هسته  پروژه  و  کنند  پیاده  ایران  در  را 
داده اند این وضعیت بسیار خطرناک است و نباید بهانه به 
به  غرب  چون  کنیم  کار  هشیاری  با  باید  بدهیم.  دستشان 

است. بهانه  دنبال 
می  دیپلماتیک  زبان  الملل  بین  جامعه  کرد:  تاکید  وی 
با همین  باید  الملل حقوقی است  بین  خواهد زبان جامعه 
که  را  چیزی  آن  بخواهیم  اگر  بشویم.  مذاکرات  وارد  زبان 
مردم  ببینیم  باید  شویم  نمی  شنیده  بگوییم  داریم  دوست 
دنیا و تصمیمگیران به چه زبانی حرف می زنند. دیپلماسی 
بسیار مهم است. مطرح کردن موضوعاتی توسط ایران که در 
جامعه بین الملل نقش و تاثیری ندارد و درک نمی شود و یا 

مخرب است می تواند بر علیه ما استفاده شود.    ► 

دکتر مومنی  در گفت وگویی مطرح کرد :

●  روسیه را وارد جنگ با اوکراین و شکست را به این کشور تحمیل کردند تا درس عبرتی برای چین باشد  ●



خون  شهر  به  اسالمی  انقاب  از  بعد  قم  شهر      ◄
که  شهری  شود.  می  یاد  آن  از  و  یافت  لقب  قیام  و 
آغاز  آن  از  خمینی)ره(  امام  قیام  و  اسالمی  نهضت 
شد وآرمان های انقالب اسالمی را برای ملت ایران و 

کرد. تعریف  جهانیان 
طول  در  شیعه  تمدنی  و  تاریخی  بزرِگ  مهد  این 
تاریخ پر فراز و فرود خود وقایع مهمی را به خود دیده 
و  سند  خود  قیام  با  مرجعیت،  و  فقاهت  شهِر  است. 
جهان  در  شیعیان  اسالمی  عظیم  حرکت  پشتوانه 
تمدن  های  کانون  از  یکی  و  رود  می  شمار  به  معاصر 

است. اسالم  جهان  در 
به  امتدادی  قم  شهر  های  شایستگی  و  صفات 
طول تاریخ دارد. چه آن زمان که آغوش خود را برای 
خواهر  و  جعفر)ع(  بن  موسی  حضرت  دختر  میزبانی 
مقابل  در  که  قرونی  در  چه  و  گشود  رضا)ع(  امام 
فشارها و حمالت حکومت های جور ضد شیعی دوام 

آورد.
ایران  تاریخ  در  قم  شهر  تا  شد  موجب  ها  این  همه 
بر  عالوه  آید  شمار  به  تأثیرگذار  ازشهرهای  یکی  نیز 
کانون  یک  هم  اسالمی  های  سرزمین  میان  در  آنکه 

بود. اهمیت  با 
وارد  را  شهر  این  علمیه،  حوزه  رونق  و  تأسیس 
دورانی تازه و سرنوشت ساز ساخت و نهضت فرهنگی 
نقطه  این  از  بعد  مختلف  ادوار  شد.  آغاز  آن  دینی  و 
در  شهر  این  از  مردانی  بزرگ  بروِز  شاهد  مهم،  عطف 

َگشت. اسالم  و  ایران  فرهنگ  سپهر 
دوران  در  مسلمین  االطالق  علی  مرجعیت  تمرکز 
بود  دیگری  عطف  نقطه  بروجردی  العظمی  اله  آیت 

ساخت. افزون  را  قم  منزلت  که 
این  به  قم  از  خمینی  امام  قیام  میان  این  در  اما 
و فراملی داد  شهر محوریتی سیاسی در مقیاس ملی 
و  دینی  حکومت  تشکیل  با  را  ایران  معاصر  تاریخ  و 
ساخت.  نوین  دورانی  وارد  اسالمی  جمهوری  نظام 
ظهور  و  تربیت  که  بود  اسالمی  انقالب  مبداء  از 

گشت. آغاز  متمایز  های  انسان  و  ها  شخصیت 
ایثارگر  و  باور  دین  ذات  تحمیلی،  جنگ  شروع  با 
ارکان  از  به گونه ای که قم یکی  اهالی قم هویدا شد 
مملکت  دینی  هویت  و  ارضی  تمامیت  از  صیانت 

زمان،  آن  در  بزرگ  چندان  نه  شهر  این  گردید. 
میهن  و  دین  از  دفاع  برای  مستقل  لشگری  توانست 
به جبهه ها اعزام کند و سرداران بزرگی را در این راه 

نماید. تقدیم 
بدیلی  بی  نقش  قم  مقدس،  دفاع  دوران  در 
از  حمایت  برای  مردم  بسیج  و  معنوی  حمایت  در 
از  روحانی  و  طلبه  شهید  صدها  داشت.  رزمندگان 
والیت  و  اسالم  فدای  را  خویش  جان  قم  علمیه  حوزه 

. ند کرد
بازسازی  دوران  آغاز  و  تحمیلی  جنگ  پایان  با 
ها،  رسانه  گسترش  و  اقتصادی  توسعه  و  کشور 
تهاجم  از  ناشی  فرهنگی  و  فکری  نامطلوب  عوارض 
فرهنگی غرب و برخی سیاست های اجرایی، شبهات 
که  ساخت،  فراوان  را  فکری  و  دینی  های  پرسش  و 
فراگیری  حرکت  وارد  خود  همت  با  قم  علمیه  حوزه 

شد. مردم  باورهای  از  صیانت  برای 
مسجد  و  معصومه)س(  حضرت  حرم  امروز  به  تا 
و  بوده  ایرانیان  تجمع  مراکز  از  جمکران  مقدس 
ایران  ملت  عمومی  فرهنگ  در  بدیلی  بی  جایگاه 
مختلف  اقشار  دلهای  که  ای  گونه  به  است  یافته 
قم  و  است  کشور  خاک  از  ناحیه  این  متوجه  همواره 
ها  موقعیت  این  دارد.  آنان  برای  بخش  الهام  حالتی 
با دیگر شهرها و  نشان می دهد قم وضعیت متفاوتی 
تری  افزون  گاهی  آ آن  به  نسبت  باید  که  دارد  مناطق 

. بد یا
تأثیر نقش  انقالب اسالمی در توصیف  رهبر معظم 
اقشار  دیدار  در  قم  شهر  و  مردم  موقع  به  اقدام  و 
 19 قیام  مناسبت  به   95 سال  در  شهر  این  مختلف 
دی می فرمایند: "نکته ی اصلی ای که در قضّیه ی قم 
بارها عرض کرده ام  وجود دارد که من آن نکته را هم 
مقطع،  آن  در  قم  مردم  که  است  این  میکنم،  تکرار  و 
وقت  در  وقتی که  کار  همیشه  کردند.  عمل  بهنگام 
افزایش  آن  تأثیر  یا  میکند  تأثیر  گرفت،  انجام  خود 
شد،  بیات  گذاشتیم  اگر  را  کار  همان  میکند.  پیدا 
نمیکند  اثر  گاهی  گرفت،  انجام  بعدًا  و  گذشت  مّدتی 
را  نکته  که  بود  این  قمی ها  هنر  میکند.  کمی  اثر  یا 
همان  در  و  شناختند  فورًا  را  دشمنی  گرفتند،  فورًا 
آن  آنکه  از  بعد  اگر  َوااّل  دادند،  پاسخ  آن  به  اّول  وقت 

امام  به  نسبت  دشمن  توطئه آمیِز  خباثت آمیِز  رفتار 
میکردند،  دست  آن  دست  این  گرفت،  انجام  بزرگوار 
ماه  یک  میکنیم،  فردا  میکنیم،  حاال  ]میگفتند[ 
وجود  به  اصاًل  بعدی  حوادث  این  میکنیم،  دیگر 
نمی آمد. فریضه وقت دارد، در وقت خود باید فریضه 
را انجام داد؛ بهترین وقت انجام فریضه هم اّول وقت 
را  فریضه  اصاًل  بعضی  خب،  است.  فضیلت-  -وقت 
انجام  بعضی  بی خیال؛  ]میگویند[  نمیدهند،  انجام 
که  وقت  میگذارند  بعضی  تأخیر؛  با  اّما  میدهند 

آن وقتی  تّوابین  تّوابین؛  مثل  میدهند،  انجام  گذشت 
وقتی  نیامدند،  بود-  عاشورا  -که  می آمدند  باید  که 
مدینه  مردم  قیام  یا  بود.  گذشته  کار  از  کار  که  آمدند 
یزید  مقابل  در  آمدند  حنظله.  بن  عبدالله  رهبری  با 
کردند،  بیرون  را  مدینه  حاکم  کردند،  قیام  ایستادند، 
حسین بن علی  که  شنیدند  که  آن وقتی  دیر؛  اّما 

به  باید  آن وقت  شد،  خارج  مدینه  از  )علیهماالّسالم( 
افتادند،  فکر  به  دیر  نیفتادند؛  می افتادند،  فکر  این 
همانی  هم  نتیجه  افتادند[؛  فکر  ]به  بعد  سال  یک 
شد که تاریخ ثبت کرده است؛ قتل عام شدند، تارومار 
شدند، نابود شدند، هیچ کاری هم نتوانستند بکنند. 
کار را در وقت باید انجام داد. خب، اگر بخواهیم کار 
را در وقت انجام بدهیم، بایستی فریضه را بشناسیم، 
بدانیم چه کاری باید انجام داد تا آن را در وقت خود 

بدهیم".)۱۹/۱۰/۱۳۹۵( انجام 

اکنون در وسط تحوالت ملی و بین المللی و نیازها 
نخبگان  و  مردم  کشور،  فزونی  به  رو  های  اضطراب  و 
خود  اقدامات  در  جهش  با  باید  قم  های  دستگاه  و 
در  ای  تازه  های  حل  راه  زندگی،  شرایط  بهبود  برای 
اداره امور و غلبه بر مشکالت عرضه نمایند تا بتوانند 

► کنند.     را حفظ  پیشگامی خویش 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سيد محمدحسين دریاباری 
سردبیر و مدیر اجرایی: محمدعلی محمدیان

دبیر سیاسی و مترجم: ابوالفضل رئيس جعفری
خبرنگار و مدیر سازمان آگهی: فهيمه حسين پور

خبرنگار و مدیر داخلی: معصومه ربيع نيا
نشانی: خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، واحد 304

شماره تماس: 37842556 - 37842557 - 09127625987
لیتوگرافی و چاپ: شاخه سبز

سازمان آگهی های روزنامه گویه
آگهی می پذیرد

تلفن: 09184480402

ما از مسئوالن استانی قم گالیه مندیم 
مسائل جمکران و اطراف آن 

بالتکلیف است 
اطالعیه 

مسئوالن  و  مردم  بین  ارتباطی  پل  ها  رسانه  و  مطبوعات 
 ، رسالت  همین  پایه  بر  گویه  ،روزنامه  شوند  می  محسوب 
اساس  بر  تا  است  کرده  رافعال  شهروندان{  تریبون   { ستون 
خویش  وانتقادات  پیشنهادات   ، مشکالت  بتوانند  مردم  آن 
فرهنگی   ، اجتماعی  حوزه های  در  استان  ارشد  مقامات  با  را 
می توانند  هم  مسئوول  مقامات  بگذارند.  میان  در  شهری  و 
بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های الزم را داده و دراختیار 
مردم  اطالع  به  و  چاپ  ستون  همین  در  تا  قراردهند  گویه 
منظور  این  برای  را  ایتا   پلتفرم  گویه  روزنامه  رو  این  .از  برسد 
هرمطلبی  گویه  درروزنامه  بخش  این  مسئول  است.  برگزیده 
که مستدل ، مستند و همراه با مدارک و آدرس صحیح باشد را 
دراختیارروزنامه  مسئووالن   که  پاسخی  و  کرد  منتشرخواهد 
خواهد  منعکس  ستون  درهمین  نیز  دهند  قرارمی  گویه 
آالم  و  مشکالت  از  ،اندکی  تعامل  این  با  است  شد.امید 
قرار  به  ایتا   در  نظر  مورد  شماره  یابد.  کاهش  مردم  احتمالی 

باشد.  می  زیر 
    09122524638 

با سالم به دست اندرکاران روزنامه گویه
به  مربوط  مسائل  چراکه  مندیم  گالیه  قم  استانی  مسئوالن  از  ما 
جمکران و اطراف آن بالتکلیف است . مگرنه این است که جمکران 
ابروی شهر است؟ به این منطقه توجه نمی شود وبی عدالتی شده 
جریان  در  مسئوالن  همه  که  آن  ووضعیت  جمکران  منطقه  به  چرا 
مشکالت  در  غرق  جمکران  کند.  نمی  توجه  کس  هیچ  هستند 
تخلفات ملکی شامل فروش  رها شده است.  به حال خود  و  است 
ملک غیر، فروش یک ملک به چند نفر واختالفات گوناگون وهمه 

افزایش اختالفت طایفه ای شده . این ها موجب 
خدمت  و  فرهنگی  رفاهی،  امکانات  کمبود  مخدر،  مواد  استعمال 
و  بهداشتی  اقتصادی،  اجتماعی،  معضالت  ضعیف،  رسانی 
خاطر  به  وروانی  روحی  های  ناراحتی  و  واسترس  ترس  درمانی. 
سگ های ولگرد ونبود امنیت ازآن. این مسایل گفته شده ووعده 
و خیابان ها  انجام داده شده. خرابی های کوچه ها  های بی سر 
گویند  می  بعد   . دهند  نمی  ساخت  اجازه  که  مردم  های  زمین  و 
اطراف روستا  وزمین های  بگذارید خانه مردم روستا  نیست  زمین 
کسی  است  امید   . کنید  مشخص  را  همه  تکلیف  و  شده  ساخته 
ابروی  و  بالتکلیف است  که  آن  اطراف  و  مورد مسائل جمکران  در 
شهر است و جای مهمی است،  کوتاهی نکند. حتی روز نامه نگار 
شهر،  شورای   ، شهرداری  خصوص  به  مسئول  های  ارگان  تمام  و 

. کنید  کاری  سازی  شهر  و   راه  شهر،  نمایندگان 
اگر کاری کنید ماندگار است.

متن ارسالی از یک شهروند

تریبون شهروندان 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

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   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۴۷۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۵۸۷ شماره  -رأی   ۱
به مساحت ۱۵۰ مترمربع پالک شماره ۳۰  باب ساختمان  اسماعیل محبی فرزند فریدون در ششدانگ یک 
صادره  مشاعی  مالکیت  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۲۱۰ از  فرعی 
در دفاتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۸۳۰ و ۱۴۰۰۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۰۸۳۲ خریداری به موجب سند 

الف ۱۵۸۷۹(  م  رسمی شماره ۲۵۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ دفترخانه ۷۴ قم.) 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۳۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۱۳۹ شماره  رأی   -۲
به مساحت ۱۱۹/۷۵  مترمربع پالک شماره  باب ساختمان  فرزند مهراجعلی  در ششدانگ یک  زارعی  عذرا 
۱۱۲۴۲ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از بیت اله 
حیدری سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۱ صفحه ۲۵۰ خریداری به موجب سند رسمی شماره ۱۰۶۵۶ 

مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ دفترخانه ۳۱ قم. ) م الف ۱۵۸۸۱( 
آقای   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۸۶۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۹۳۳۴ شماره  رأی   -۳

شماره  پالک  مترمربع   ۱۲۳/۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  علی  فرزند  مهر  شهالئی  رضا 
۱۰۹۷۹ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۳۵۱ 
الف  به موجب سند رسمی شماره ۸۶۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ دفترخانه ۸۷ قم.)م  صفحه ۳۴۹ خریداری 

 )۱۵۸۸۵
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۶۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۲۷ شماره  رأی   -۴
شماره   پالک  مترمربع   ۶۱/۵۵ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  غضنفر  فرزند  ناطقی  فاطمه 
۱۰۵۲۹/۲۰۲ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی 
اصغر نیکو حرف حسن زاده سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۶۸ صفحات ۳۷۳ و ۳۷۶.)م الف ۱۵۸۸۶( 
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۷۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۴۵۱ شماره  رأی   -۵
حمیده جباری مقدم  فرزند اصغر  در  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۵۰۵۹ پالک  مترمربع   ۲۲۷
مع الواسطه از اصغر جباری مقدم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۶۵ صفحه ۵۸۰ الی ۵۸۶.)م الف 

 )۱۵۸۸۷
خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۶۷۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۴۵۵ شماره  رأی   -۶

زهره زین العابدینی  فرزند علی در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۵۰۵۹ پالک  مترمربع   ۲۲۷
مع الواسطه از اصغر جباری مقدم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۱۶۵ صفحه ۵۸۰ الی ۵۸۶.)م الف 

 )۱۵۸۸۸
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 
آنرا به این اداره تحویل نمایند  ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی 
الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه 

و بهار( 
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹  
تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

اجرای   ۱۳ شعبه  در  که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳۲ شعبه  از  صادره  فروش  دستور  موجب  به 
احکام مدنی به شماره ۱۳/۱۴۰۱ج/۶۷ ثبت گردیده خواهان نیره نجارنیا خواندگان نبی اله ، حسن ، مهدی 
، اکرم و فاطمه همگی نجف زاده جمکرانی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۳۳۳۲ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی 
از ۱۶۷ اصلی بخش ۴ ثباتی منطقه یک قم که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. ۰۱۰۰۰۶۷ پروند 
گردیده  ارجاع  اینجانب  به  آن  کارشناسی  که  غیره  و  زاده  نجف  حسن  آقای  طرفیت  به  نجارنیا  نیره  خانم  به 
است به استحضار می رساندروز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ در معیت خواهان و احدی از خواندگان و ستوان 
الجوردی از محل و موقعیت خانه مورد نظر واقع در جمکران – میدان آل یاسین – خیابان مصلح جمکرانی – 
پالک ۲۰ ، بازدید و بررسی به عمل آمد که نتیجه را با توجه به قرار کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می نماید 
یافتیم که در منزل کسی  تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ در معیت خواهان در محل ملک حضور  : شایان ذکر است در 
حضور نداشت قرار کارشناسی : ارزیابی پالک ثبتی ۱/۳۳۳۲ اصلی بخش چهار منطقه یک قم مشخصات 
با  سند  الذکر  فوق  ملک  به  مربوط  اسناد  از  یکی   ، خواهان  طرف  از  شده  ارائه  سند  براساس   : ملک  ثبتی 
مجزی  و  مفروز  اصلی  یک  از  فرعی   ۳۳۳۲ ثبتی  پالک  با   ۱۴۰۰/۵/۹ مورخ  ۳۹۶۷۹۱ج۹۹  سریال  شماره 
شده از ۱۶۷ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار منطقه یک قم به نام فاطمه نجف زاه فرزند روح اله 
به صورت هشتاد و چهار صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت ۱۵۰ مترمربع می باشد. 
با توجه به تصویر اسناد ارائه شده ، یک از مالکین پالک عبارت است از خانم فاطمه نجف زاده که نسبت به 
به زهرا  اعیان متعلق  و  ثمنیه عرصه  )به استثنای  ایشان قید گردیده است  ۰/۸۴ دانگ که در سند مالکیت 
آشوبی جمکرانی و نیره نجارنیا( حدود اربعه ملک : شماال : به طول ۱۱/۳۰ متر پی اشتراکی به باقیمانده 
به پالک ۱۶۶ فرعی  به طول ۲/۱۰ متر  : در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است  ۱۶۷ فرعی شرقا 

طول  به   : جنوبا  فرعی   ۱۶۶ به پالک  متر   ۱۳/۷۰ طول  به  فرعی سوم   ۱۶۶ به پالک  متر  یک  طول  به  دوم 
۱۰/۹۰ متر به شارع احداثی به عرض ۶ متر غربا در دو قسمت اول به طول ۷/۹۰ متر به پالک ۱۶۸ فرعی 
و دوم به طول ۵/۱۰ متر به پالک ۱۶۸ فرعی مشخصات ملک : ملک مذکور به صورت دو طبقه شمالی ساز 
به شرح ذیل است:  آن  و کنیتکس احداث شده که مشخصات اجمالی  ترکیبی سنگ  با نمای  باربر  با دیوار 
حیاط : دارای درب اهنی ماشین رو – کف و دیوار ها سنگ ، توالت می باشد. مسکونی همکف : در ووردی 
و درهای داخلی از سمت حیاط آهنی – هال و پذیرایی با کف موزاییک ، دیوار ها تا یک متر سنگ و الباقی 
با  ، سقف سفید  و گچ  دیوار سنگ   ، موزاییک  با کف  اتاق  دو   – دیواری  ، کمد  ابزار گچ  با  ، سقف سفید  گچ 
ابزار گچ – حمام و توالت در آلومینیومی ، کف سرامیک ، دیوار کاشی – آشپزخانه اپن با کابینت MDF طبقه 
طبقات  سقف  ضمن  در  نیست.  سکونت  قابل  حاضر  حال  در  و  باشد  می  بازسازی  حال  در  طبقه  این   : اول 
یک   – آبی  کولر  دستگاه  یک  دارای  ساختمان  است.  وسط  در  ستون  و  ضربی  طاق  آهن  تیر  اول   ، همکف 
می  کدام  هر  از  عدد  یک  تعداد  به  گاز  و  آب  و  برق  انشعابات   – گازی  کولر  دستگاه  یک   – آبگرمکن  دستگاه 
باشد. ارزیابی : با توجه به کمیت ، کیفیت و موقعیت پالک موصوف ، ارزیابی آن به شرح ذیل است : عرصه 
: ۱۵۰ مترمربع هر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال همکف : ۱۱۰ مترمربع 
مترمربع  هر   ، مترمربع   ۸۰  : اول  طبقه  ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر 
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  انشعابات  و  سازی  حیاط  ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  جمعا  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
با عنایت به بررسی های به عمل آمده به نظر اینجانب ارزش کل ملک فوق الذکر با عنایت به شرایط موجود 
موقعیت محلی ، شوارع دسترسی ، کاربری ملک ، مساحت عرصه ، ابعاد و شکل هندسی زمین ، نوع سند 
مالکیت و بدون در نظر گرفتن هر گونه عقب نشینی ، دیون و تعهدات هر گونه بدهی به شهرداری ، دارایی 

و  میلیارد  بیست  ۲۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به مبلغ  و حقوقی در حال حاضر  و اشخاص حقیقی  بانک ها   ،
اعیان  و  )ثمنیه عرصه  نیا  نجار  نیره  فاطمه  که سهم خانم  نماید.  ارزیابی می  و  برآورد  ریال  میلیون  چهارصد 
ملک  ق.ا.ا.م   ۱۳۸ ماده  موارد  گردد.  می  برآورد  ۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  زاده(  نجف  فاطمه  خانم  سهم 
ارتفاقی ندارد همچنین ملک مذکور دارای چندین سند می باشد که  مذکور به صورت مفروز است و حقوق 
خواهان و خواندگان از ارائه آن اسناد به اینجانب همکاری الزم را به عمل نیاوردند. ملک فوق الذکر در اختیار 
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  دارند.  سکونت  آن  در  ایشان  و  باشد  می  خواندگان 
واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی  خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۱۰/۱۵ الی   ۱۰ ساعت 
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 
باالترین  که  به کسانی  و  مبلغ کارشناسی شروع  از  پایه  نمایند قیمت  مزایده شرکت  تمایل در جلسه  صورت 
از  را در یکی  پیشنهادی مزایده  بایست مبلغ  واگذار می گردد. )شرکت کنندگان می  پیشنهاد دهند  را  مبلغ 
کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند( ضمنا دادورز اجرا می تواند 
به  المجلس  را فی  بها  ده درصد  باید  مزایده  برنده  این صورت  در  قرار دهد  وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت 
و در صورتی  از یک ماه تجاوز نخواهد کرد  نماید. حداکثر مهلت مزبور  به قسمت اجرا تسلیم  عنوان سپرده 
ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  مقرر  موعد  در  مزایده  برنده  که 
خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات بیشتر به واحد  
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●  مردم قم؛ پیشگام حرکت ها و درک نیازهای ملی    ●

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب اجراییه صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوقی شهرستان قم خدابنده که 
ثبت  ۲/۱۴۰۱ج/۲۱۶  شماره  به  قم  شورای  مدنی  احکام  اجرای   ۲ شعبه  در 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  احمدی  ابراهیم  علیه  داودی  سمیه  له  گردیده 
پرداخت ۴۴۱/۷۰۲/۲۰۰ریال در حق محکوم له و ۲۰۴/۴۰۰ریال نیم عشر 
له در قبال بدهی محکوم علیه موتور سیکلت  در حق صندوق دولت ، محکوم 
در  احترام  با  است.  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که  نموده  توقیف 
اجرای قرار ارزیابی صادره در پرونده کالسه بایگانی ۰۱۰۰۲۱۶ به استحضار 
می رساند از موتور سیکلت تیپ ارشیا CDI ۱۲۵ مدل ۱۳۹۵ به رنگ مشکی 
شماره  و   ۹۵۰۲۲۵۸ تنه  شماره  به   ۸۷۶۱۸  ۶۱۴ ایران  انتظامی  شماره  به 
به  نتیجه  بازدید  جعفریه  جاده  در  واقع  سینا  پارکینگ  در   ۵۲۲۱۰۳ موتور 
 : بازدید  زمان  در  سیکلت  موتور  وضعیت   – الف  گردد:  می  درج  ذیل  شرح 

سمت  راهنمای  فاقد  باشد  می  سرویس  به  نیاز  برق  و  رسانی  سوخت  سیستم 
 ۳ )حدود  پارکینگ  در  توقف  علت  به  بوده  خش  و  خط  آثار  دارای  اگزوز  چپ 
ارزیابی  ب-  ثالث.  شخص  بیمه  فاقد  گردید  بازدید  خاموش  صورت  به  ماهه( 
مبلغ  موصوف  موارد  گرفتن  نظر  در  با  سیکلت  موتور  کارشناسی  پایه  قیمت   :
حق  گردد.  می  برآورد  و  تعیین  تومان  میلیون   ۱۹ معادل  ریال  میلیون   ۱۹۰
 ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر  کارشناسی  الزحمه 
به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی  ۱۱/۱۵صبح  ۱۱الی  ساعت 
مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق  مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه 
دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  که قصد  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می 
پایه  قیمت  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده 

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

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


