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گزیده خبرها

فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل      ◄
در  اطمینان  و  اعتماد  ایجاد  قم  اطالعات 
یکی  را  الکترونیکی  خدمات  کاربران  میان 
الکترونیکی  تـجارت  توسعه  مهم  عوامل  از 
گزارش  آخرین  اساس  بر  گفت:  و  دانست 
قم  ایران،  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز 
نماد  کسب  نظر  از  کشور  استان  دهمین 

است. الکترونیکی  اعتماد 
بیان  با  ایرنا  با  درگفتگو  غالم پور  جواد 
تجارت  واحد  هزار   ۳۸ با  تهران  اینکه 
بااختالف  نماد  این  دارای  الکترونیکی 
تهران،  از  پس  افزود:  دارد،  قرار  صدر  در 
فارس،  رضوی،  خراسان  اصفهان، 
مازندران،  شرقی، البرز،  آذربایجان 
دهم  رده  در  وقم  خوزستان  و  گیالن 
واحدهای  استانی  پراکندگی  جدول 
اعتماد  نماد  دارای  الکترونیکی  تجارت 
سال  پایان  تا   ۱۳۸۹ سال  از  الکترونیکی 

دارد. قرار   ۱۳۹۹
اعتماد  نماد  اعطای  افزود:  وی 
تجاری  های  وب سایت  برای  الکترونیکی 
دهی  چارچوب  و  کردن  قانونمند  هدف  با 
بر  اینترنتی  کارهای  و  کسب  فعالیت  به 
تنظیم  کمیسیون   ۲۸۸ مصوبه  اساس 
مرکز  کار  دستور  در  ارتباطات  و  مقررات 
قرار  ایران  الکترونیک  تجارت  توسعه 

. فت گر
آمار  آخرین  طبق  داد:  ادامه  وی 
تجارت  توسعه  مرکز  درگاه  از  شده  ارائه 
این  اعطای  آغاز  ابتدای  از  الکترونیک،  
نماد از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۹به 
یک هزار و ۲۸۸ کسب و کار در این استان 
شده است  داده  الکترونیک  اعتماد  نماد 

که از این تعداد ۲۰۲ مورد مربوط به سال 
است. بوده   ۱۳۹۹

غالم پور افزود: بر اساس آخرین گزارش 
ایران،  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز 
الکترونیکی  تجارت  واحدهای  تعداد 
که  می شود  برآورد  واحد  هزار   ۳۵۰ حدود 
این  آنها  از  واحد  هزار   ۸۹ حدود  تاکنون 

کرده اند. دریافت  را  نماد 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
سایت های  ساماندهی  افزود:  قم  استان 
برای  گام  موثرترین  کشور  در  تجاری 
است  الکترونیکی  تجارت  توسعه  و  ایجاد 
طریق  از  خرید  هنگام  در  مردم  نحوی که 
به  سایت ها  این که  از  اطمینان  با  اینترنت 
خواهند  عمل  آنان  قبال  در  خود  تعهدات 
کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت 

می کنند. خرید  به  اقدام  می شناسند،  
توسعه  اهمیت  بر  تاکید  با  غالم پور 
گسترش  در  ارتباطی  زیرساخت های 
گفت:  الکترونیکی  کارهای  و  کسب 
فعال سازی  دیجیتال،  شکاف  کاهش 
افزایش  همراه،   تلفن  پنجم  نسل   پوشش 
و  توسعه  اینترنت،  باند  پهنای  و  سرعت 
 ارتقا زیرساخت های فناوری در این استان 
از  قم  تا  شده  موجب  گذشته  سالهای  طی 
نظر شاخص های توسعه فاوا در کشور جزو 

باشد. جلودار  استان های 
ارتباطات  اداره کل  به نقش  با اشاره  وی 
بوم  زیست  ایجاد  در  اطالعات  فناوری  و 
انجام  حمایت های  و  استان  در  استارتاپی 
گفت:  قم  در  حوزه  این  فعاالن  از  گرفته 
اشتغال مولد، اشتغال سرمایه آفرین است 
فناوری  حوزه  کارهای  و  کسب  تمامی  و 

بودن  آفرین  سرمایه  ضمن  اطالعات 
توجه  اهمیت  این  که  هستند  نیز  اشتغالزا 
نشان می دهد. را  این حوزه  در  اشتغال  به 

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
منظور  به  اخیر  سال  چند  طی  افزود:  قم 
کارهای  و  کسب  توسعه  برای  بسترسازی 
در  موثری  اقدام های  قم  در  الکترونیکی 
ظرفیت  شناساندن   و  شناسایی  راستای 
و  رویدادها  برگزاری  فاوا،  حوزه  های 
در  حمایتی  و  تخصصی  های  نشست 

است. استان 
ایران  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز 
و  امنیت  های  ساخت  زیر  ایجاد  مسئولیت 
کسب  به  الکترونیکی  اعتماد  نماد  اعطای 

دارد. برعهده  را  اینترنتی  کارهای  و 
ایران  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز 
امنیت  ساخت های  زیر  ایجاد  مسئولیت 
به  الکترونیکی  اعتماد  نماد  اعطای  و 
دارد.  برعهده  را  اینترنتی  کارهای  و  کسب 
ارزش  مرکز  این  گزارش  آخرین  اساس  بر 
در  الکترونیکی  تجارت  معامالت  اسمی 
میلیارد  ۰۹۷،۱هزار  بر  بالغ   ۱۳۹۹ سال 
 ۱۵۹ قبل،  سال  به  نسبت  که  بوده  تومان 
درصدرشد داشته است ضمن اینکه ارزش 
در  الکترونیکی  تجارت  معامالت  حقیقی 
تومان  میلیارد  ۱۵۴هزار  گذشته،  سال 
سال  به  نسبت  که  است  شده  برآورد 

داشته است. رشد  درصد   ۷۸  ،۱۳۹۸
کل  تعداد  مرکز  این  اعالم  اساس  بر 
شده  انجام  الکترونیکی  تجارت  معامالت 
۳میلیارد  حدود   ۱۳۹۹ درسال  درکشور 
فقره بوده که نسبت به سال قبل آن، ۱۰۸ 

► داشته است.     رشد  درصد 

◄    فرماندار قم گفت: در تامین کاالهای 
اساسی همچون آرد، برنج و شکر مشکلی در 

قم وجود ندارد.
حاشیه  در  دوشنبه  روز  حیدری  مرتضی 
بازدید از سیلوی ِبُتنی ۱۱۰هزار ُتنی شهید 
با  گفت وگو  در  قم  غله  انبار  و  نخعی  آصف 
شکر  را  خدا  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
اساسی  کاالهای  نیاز،  حد  در  که  می کنیم 
همچون آرد، برنج و شکر تامین است و هیچ 

ندارد.  وجود  زمینه  این  در  مشکلی 
تعریف  استانداردهای  طبق  افزود:  وی 
شده که باید کاالها بر اساس یک زمانبندی 
در  کاالها  الحمدالله  شوند،  تامین  مشخص 
در  نقل  و  حمل  وسایل  و  است  تامین  حال 
تکاپو و در حال بارگیری و تخلیه هستند و نیز 
سامانه توزیع استاندارد و فعال در این زمینه 

کار است. به  مشغول 
همچنین  بازدید،  این  در  داد:  ادامه  وی 
و  ساختمان  وضعیت  در  تغییراتی  شاهد 
تاسیسات این مکان بودیم که این امر باعث 
خوشحالی است که در این موقعیت با همین 
جوان،  مدیریت  با  ایرانی  جوانان  شرایط، 
کارگاه های  و  ایجاد  را  مطلوبی  وضعیت 

را  وسایل  از  برخی  و  کرده اند  فعال  را  خود 
همین  در  اقتصادی،  بد  و  تحریم  شرایط  در 
مکان تعمیر و بازسازی می کنند و مشکلی در 

ندارد. وجود  رابطه  این 
حیدری گفت: به مردم اطمینان می دهیم 
گرفتار  دنیا  که  کرونایی  شرایط  این  در  که 
این بالی خانمانسوز شده است و در مقابل 
در  آن ها  خدمتگزاران  دشمنان؛  توطئه های 
توانسته اند،  حوزه ها  سایر  و  اقتصاد  حوزه 

کنند.   اداره  اقتدار  با کمال  را  مملکت 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  قم  فرماندار 
وظیفه های اصلی فرمانداران و دستگاه های 
ایام؛ حفظ، نظارت و  این  به ویژه در  دولتی 
اساسی  کاالهای  توزیع  و  تامین  بر  مراقبت 

است.         مردم 
کشور  منطقه ای  شرایط  به  اشاره  با  وی 
از کشورهای  متاثر  ما، همواره  گفت: کشور 
به  کشورها  سایر  آوارگان  و  است  همسایه 
مواقع  از  برخی  و  ما سرازیر می شوند  کشور 
نیز برای تامین نیاز آن ها، بعضی از کاالهای 
اساسی ما به آن کشورها قاچاق می شود و از 
دشمنان  توطئه های  به  توجه  با  دیگر  سوی 
کم شدن  به  نسبت  که  می کنند  تالش  که 

را تحت  ما  نوعی  به  اساسی  تامین کاالهای 
دهند. قرار  فشار 

جدید  دولت  استقرار  به  اشاره  با  وی 
روال  روی  کارها  الحمدالله  کرد:  تصریح 
نیز  جدید  دولت  ان شاءالله  و  است  افتاده 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  رفع  برای 
موجب  که  دهد  انجام  بزرگی  کارهای  مردم 

شود. مردم  آرامش  و  خوشحالی 
از  آرد  تحویل  و  حمل  توزیع،  فرآیند 
قم  استان  در  نانوایی  عاملیت  تا  کارخانه 
و  سامانه  در  لحظه،  در  و  برخط  صورت  به 
ضبط  و  ثبت  نانوایی ها  کاردکس  همچنین 

. د می شو
سیلوی  در  قم  استان  نیاز  مورد  گندم 
نخعی  آصف  شهید  ُتنی  ۱۱۰هزار  ِبُتنی 
دارد،  قرار  قم  شهر  غربی  جنوب  در  که 
ظرفیت  دارای  سیلو  این  می شود؛  ذخیره 
ذخیره سازی ۱۰۸هزار ُتن گندم و ۳۶ کندو 
می باشد، این سیلو با توان تخلیه و بارگیری 
مساحت  به  زمینی  در  ساعت،  در  ُتن   ۲۰۰
امکانات  از  و  شده  ساخته  مترمربع  ۹۰هزار 
گندم  بارگیری  و  تخلیه  کامل  تجهیزات  و 

► است.     برخوردار 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم:

قم دهمین استان از نظر کسب نماد اعتماد الکترونیکی است
فرماندار قم: 

در تامین کاالهای اساسی مشکلی نداریم



◄    در جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی 
شهر قم الیحه انتشار اوراق مالی اسالمی توسط 
بودجه  تومان  میلیارد  صد  مبلغ  به  شهرداری ها 
سامانه  نوسازی  و  تکمیل  جهت  کشور   1400

شد. تصویب  قم  اتوبوس رانی 
رسمی  جلسه  هشتمین  شهرنیوز،  گزارش  به 
دوشنبه  صبح  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
شهردار  شهر،  اسالمی  شورای  رئیس  حضور  با 
اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار  معاونان  قم،  
برگزار  شورا  این  باکری  شهید  سالن  در  قم  شهر 

شد.
در این جلسه دو الیحه در دستور کار اعضای 
موافق  رأی  با  نهایت  در  که  گرفت  قرار  شورا 

شد. مصوب  الیحه  دو  هر  اعضا  اکثریت 
اصالح  مجوز  اخذ  به  مربوط  الیحه  نخستین 
حضرت  بلوارهای  تملک  عنوان  با  ردیف 
تملک  عنوان  با  ردیف  ایجاد  و  خدیجه  و  نرجس 
 ۱۴۰۰ بودجه  کلهری  شهید   ۱۵ کوچه  انتهای 
شهرداری قم بود که پس از تبادل نظر بین اعضا 
گرفت. قرار  تصویب  مورد  قم  شهردار  معاونان  و 
اشاره  با  قم  این جلسه، شهردار  از  بخشی  در 
به الیحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم در تملکات 
اظهار  عمرانی،  طرح های  اجرای  جهت  شهری 
در  جاری  سال  بودجه  الیحه  طبق  داشت: 
باید  امور  درصد   ۸۰ تملکات  به  مربوط  مباحث 
پرداخت  و  بگیرد  انجام  تهاتر  و  معوض  طریق  از 
است. پیش بینی شده  درصد   ۲۰ تملکات  نقدی 

تملکات  کرد:  تأکید  نژاد  سقائیان  دکتر 
شود  برگزار  مزایده ای  به صورت  باید  شهری 
پالک ها  آزادسازی  جهت  تهاتر  ظرفیت  از  و 
مبنای  بر  و  کنونی  شرایط  در  که  استفاده شده 

جز  چاره ای  قم  شهرداری   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه 
ندارد. وجود  معوض  و  مزایده  به صورت  تملک 
استقامت  مرتضی  حجت االسالم والمسلمین 
تملکات  اینکه  بیان  با  الیحه،  این  درباره  نیز 
است،  مشکالت  برخی  دچار  هم اکنون  شهری 
ساماندهی  و  احداث  وضعیت  کرد:  تصریح 
است  شده  طوالنی  مطهر  حرم  شرقی  پارکینگ 

نیست. قم  مقدس  شهر  زیبنده  موضوع  این  که 
کرد:  اضافه  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مناسب  آن  اطراف  و  شرقی  پارکینگ  وضعیت 
در  تملکات  نیست؛  زائران  حضور  و  قم  شهر 

پروژه پارکینگ شهری به خاطر جایگاهی که در 
دارد  زائران  و  شهروندان  تردد  و  منظر  و  سیما 

باشد. اولویت  در  باید 
مورد  باید  تملکات  اولویت بندی  وی  گفته  به 
در  پرتردد  باشد؛خیابان های  شهرداری  توجه 
و  زندگی  شرایط  بهبود  جهت  تملکات  اولویت 

باشد. مردم  رفت وآمد 

اسالمی  مالی  اوراق  انتشار  مجوز  اخذ  الیحه 
تومان  میلیارد  صد  مبلغ  به  شهرداری ها  توسط 
نوسازی  و  تکمیل  جهت  کشور   ۱۴۰۰ بودجه 
الیحه  دومین  نیز  قم  اتوبوس رانی  سامانه 
که  بود  قم  شهر  شورای  علنی  جلسه  هشتمین 

شد. تصویب 
شهر  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
خصوص،  همین  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
اسالمی  مالی  اوراق  انتشار  مجوز  اخذ  الیحه 
تومان  میلیارد  صد  مبلغ  به  شهرداری ها  توسط 
۱۴۰۰ کشور جهت تکمیل و نوسازی  در بودجه 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  اتوبوس رانی  سامانه 
گفت: سند راهبردی حمل ونقل مدیریت شهری 
وضعیت  ساماندهی  جهت  محور   ۱۲ در  قم 
حمل ونقل در شهر مقدس قم تدوین شده است.
تدابیر  به  اشاره  با  دهناد  محمدحسین  سید 
حمل ونقل  سهم  افزایش  جهت  رفته  کار  به 
کرد:  اضافه  قم،  مقدس  شهر  در  همگانی 
درون شهری  اتوبوس های  تعداد  سرانه  افزایش 
پوشش  و  شهروندان  بیشتر  دسترسی  جهت 
از  یکی  عمومی  ناوگان  بیشتر  منطقه ای 

است. سند  این  رویکردهای 
حمل ونقل  اندک  سهم  به  اشاره  با  وی 
اظهار  درون شهری،  مسافرت های  در  عمومی 
همگانی  حمل ونقل  سهم  هم اکنون  داشت: 
به  باید  که  است  درصد   ۸ مسافر  جابه جایی  در 

► یابد.    ارتقاء  بخشی  رضایت  وضعیت 

شهر  اسالمی  شورای  عضو  دو      ◄
برخی  روند  شدن  ُکند  از  قم  مقدس 
انتقاد  شهری  عمرانی  های  پروژه 

. ند کرد
کمیسیون  رئیس  فارس،  گزارش  به 
حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر 
ُکند  به  اشاره  با  شورا  این  نشست  در 
شدن روند فعلی تملک ها در مدیریت 
این  برای  البته  کرد:  اظهار  شهری 
برشمرد  زیادی  توان دالیل  مسئله می 
که شاید یکی از مهم ترین این دالیل، 
اختیار  در  به  نسبت  مردم  اقبال  عدم 
گرفتن امالک ُمعّوض در برابر تملکات 

باشد. شهری 
در  داد:  ادامه  محّرری  محسن 
برابر  در  مردم  بیشتر  امروز،  شرایط 
نقد  وجه  تقاضای  تملکات،  بحث 
دارند که ضروری است تا مدیریت این 
توجه  مورد  شهرداری  سوی  از  مسئله 

گیرد. قرار 
قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اجرایی  روند  شدن  ُکند  از  همچنین 
مانند  شهری  بزرگ  های  پروژه  برخی 
و  اسالمی  جمهوری  بلوار  پروژه 
یاسر  عمار  پنج  فاز  پروژه  همچنین 
باره  این  در  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز 
شهری  مدیریت  خاص  تدبیر  نیازمند 

. هستیم
کرد:  تصریح  همچنین  محرری 
برای  تملک  زمینه  در  متأسفانه 
پارکینگ هم وضعیت مناسبی  احداث 
در مدیریت شهری دیده نمی شود که 
این موضوع هم شایسته توجه و تدبیر 

است. الزم 
ردیف  اصالح  مجوز  اخذ  الیحه  وی 
حضرت  بلوارهای  تملک  عنوان  با 
خدیجه)س(  حضرت  و  نرجس)س( 
انتهای  تملک  عنوان  با  ردیف  ایجاد  و 
کوچه ۱۵ شهید کلهری بودجه ۱۴۰۰ 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم  شهرداری 
در  تملک ها  فعلی  روند  داشت:  اظهار 
شهر قم کند شده و طی ماه های اخیر 

است. نداده  رخ  چشمگیری  تملک 
رکود  قم  عضو شورای اسالمی شهر 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  مسکن  بازار 
یادآور شد: شهروندان به دلیل شرایط 
با  تعامل  برای  تمایلی  بازار  بر  حاکم 

ندارند. تملک  برای  قم  شهرداری 
شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
بلوار  ادامه  پروژه  کرد:  اضافه  قم 
یاسر  عمار  فاز۵  و  اسالمی  جمهوری 
مالی  تزریق  گذشته  ماه  چند  طی 
آن  عمرانی  عملیات  روند  و  نشده 

ست. شده  کند  کاماًل 

نه چندان  وضعیت  از  انتقاد  با  وی 
توسعه  برای  تملکات  مطلوب 
گفت:  شهر،  پارکینگ  ظرفیت های 
است  ُکند  قم  در  پارکینگ  تملک  روند 
و با ادامه این روند تحقق بودجه سال 
همراه  چالش  با  شهرداری  جاری 

شد. خواهد 
به  کرد:  خاطرنشان  محرری 
و  جامعه  بر  حاکم  شرایط  دلیل 
شهری  تملکات  در  شهروندان  بازار 
را  شهرداری  از  نقد  وجه  درخواست 
بودجه  الیحه  طبق  درحالی که  دارند، 
درصد   ۸۰ قم  شهرداری   ۱۴۰۰ سال 
توافق  معوض  به صورت  باید  تملکات 

. د شو
معماری  کمیسیون  رئیس  همچنین 
نیز  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی  و 
آمدن  گرفتار  به  شورا  این  نشست  در 
عرصه ُعمرانی در بند موضوع تملکات 
می  نظر  به  کرد:  اظهار  و  داد  توجه 
شهر  عمرانی  های  پروژه  برخی  رسد 
اتمام می رسید  به  تا زمان حاضر  باید 

است. نشده  چنین  البته  که 
حال  عین  در  امراللهی  الله  روح 
که  داشت  توجه  باید  کرد:  تصریح 
شهری  های  پروژه  اتمام  افتادن  عقب 
بویژه با توجه به تورم موجود می تواند 

برای  را  بینی  پیش  غیرقابل  شرایط 
از  که  آورد  پدید  ها  پروژه  این  آینده 
این  در  الزم  تدبیر  نیازمند  رو  این 

هستیم. زمینه 
بلوار  پروژه   کرد:  ابراز  وی 
از  شهرداری   ۲ منطقه  در  جمهوری 
طبق  و  عقب مانده  خود  زمان بندی 

هم اکنون  طرح  این  اولیه  پیش بینی 
بهره برداری  به  کامل  به صورت  باید 

. سید می ر
قم  شهر  شورای  جوان  عضو  این 
غیرقابل پیش بینی  روند  به  اشاره  با 
طرح های  آغاز  در  آن  تأثیر  و  ارز 
به  شد:  یادآور  عمرانی،  جدید 

در  تورم،  و  ارز  بر  حاکم  شرایط  دلیل 
جدیدی  شاخص  ۱۴۰۰پروژه  سال  
به  نیمه تمام  پروژه های  تا  تعریف نشده 

برسد. سرانجام 
از  اینکه  بیان  با  امراللهی 
در  داریم  انتظار  قم  شهرداری 
بیشتری  جدیت  مزایدات  برگزاری 

داشته و با انتشار مزایدات شهرداری 
این  کثیراالنتشار  روزنامه های  در 
توسعه  افزود:  کند  تقویت  را  مبحث 
رشد  اگر  مزایدات  بخش  در  ک  امال
عقب افتادگی ها  جبران  امکان  کند 
عمرانی  طرح های  و  پروژه ها  در 

► شد.    خواهد  فراهم 

وضعیت  به  اشاره  با  قم  شهردار      ◄
شرایط  در  قم  عمرانی  پروژه های  رضایت بخش 
فیزیکی  پیشرفت  گفت:  کشور،  بر  حاکم  ارزی 
مطلوب  پروژه ها  این  عمرانی  عملیات  اجرای  و 

می شود. ارزیابی 
هشتمین  در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
این  باکری  شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در 
اجرای  روند  گذشته  هفته  داشت:  اظهار  شورا 
 ۱۴۰۰ سال  در  قم  شهر  عمرانی  پروژه های 

شد. بررسی  دقیق  به صورت 
رضایت بخش  وضعیت  به  اشاره  با  قم  شهردار 
حاکم  ارزی  شرایط  در  قم  عمرانی  پروژه های 
اجرای  و  فیزیکی  پیشرفت  گفت:  کشور،  بر 

ارزیابی  مطلوب  پروژه ها  این  عمرانی  عملیات 
. د می شو

وی با اشاره به الیحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری 

طرح های  اجرای  جهت  شهری  تملکات  در  قم 
سال  بودجه  الیحه  طبق  کرد:  ابراز  عمرانی، 
 ۸۰ تملکات  به  مربوط  مباحث  در  جاری 
انجام  تهاتر  و  معوض  طریق  از  باید  امور  درصد 
درصد   ۲۰ تملکات  نقدی  پرداخت  و  بگیرد 

است. پیش بینی شده 
باید  شهری  تملکات  کرد:  تأکید  سقائیان نژاد 
از  و  شود  برگزار  قوانین  و  دستورالعمل ها  طبق 
استفاده  پالک ها  آزادسازی  جهت  تهاتر  ظرفیت 
الیحه  مبنای  بر  و  کنونی  شرایط  در  و  شود 
تملک  جز  چاره ای  قم  شهرداری   ۱۴۰۰ بودجه 

ندارد. وجود  معوض  و  مزایده  به صورت 
برای  شهری  تملکات  روند  به  اشاره  با  وی 
روز  کرد:  تصریح  عمرانی،  طرح های  اجرای 

از  بخشی  تملک  جهت  مزایده  اولین  گذشته 
این  و  شد  برگزار  قم  شهری  عمران  پروژه های 

دارد. استمرار  روند 
با  رابطه  در  کرد:  خاطرنشان  قم  شهردار 
نیست  نگرانی  جای  عمرانی  پروژه های  وضعیت 
پروژه ها  پیشبرد  برای  مناقصه  تشریفات  ترک  و 
است. خورده  کلید  پیمانکاران  بدهی  تسویه  و 

دقیق  برگزاری  بر  دوباره  تأکید  با  قم  شهردار 
اجرای  در  تملک پالک های شهری  برای  مزایده 
مزایده  برگزاری  گفت:  عمرانی  پروژه های 
یافت  خواهد  استمرار  و  ادامه  دقیق  به صورت 
پروژه های  اجرای  در  امسال  نمی رسد  نظر  به  و 
وجود  قم  مقدس  شهر  در  مشکلی  عمرانی 

► باشد.     داشته 

◄    سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری قم 
با اشاره به برنامه های این سازمان در هفته دفاع 
از  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  گفت:  مقدس 
گران قدر  شهدای  جدید  سردیس  و  المان  چند 

می شود. رونمایی  آیینی  در 
با  گفتگو  در  منش  موسوی  سیدمحمد 
زیباسازی  سازمان  برنامه های  شهرنیوز، 

را  مقدس  دفاع  هفته  طول  در  قم  شهرداری 
المان های  داشت:  اظهار  و  داد  قرار  موردتوجه 
و  پالک  المان  پوتین،  المان  شامل  شهر  گذشته 
به روزرسانی  این هفته  مناسبت  به  المان بی سیم 

. د می شو
مناسبت  به  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
سطح  در  شهدا  بنرهای  قاب  تمام  هفته  این 

جدید  بنرهای  نصب  و  طراحی  و  چاپ  با  شهر 
مناسبت  به  شد،  افزود:  خواهد  به روزرسانی 
جدید  سردیس  چند  از  مقدس،  دفاع  هفته 
عمل  به  رونمایی  آیینی  در  گران قدر  شهدای 

آمد. خواهد 
قم  شهرداری  زیباسازی  سازمان  سرپرست 
به  پیش بینی شده  برنامه های  دیگر  به  اشاره  با 

کنترل  کرد:   ابراز  مقدس،  دفاع  هفته  مناسبت 
مزین  میادین  و  کوچه ها  و  شوارع  تابلوهای 
بنرهای   قاب  به روزرسانی  شهدا،  اسامی  به 
اسامی  به  مزین  شهری  پل های  شناسنامه 
شهدا، نصب و بهبود گلنورهای بلوارهای شهری 
جداره های  در  شهید  دیواری  نقاشی  نگاشت  و 

► آمد.     خواهد  در  اجرا  به  نیز  شهر 
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در جلسه شورای شهر قم تصویب شد:

●   تحول در سامانه اتوبوس رانی قم با انتشار 100 میلیارد تومان اوراق مالی    ●

●   انتقاد از روند ُکند پروژه های عمرانی در قم    ●

شهردار قم:

●    پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی قم مطلوب است    ●

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری:

●    المان های جدید شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس در قم رونمایی می شود    ●

حجت االسالم استقامت؛ عضو شورای شهر قم:

وضعیت پارکینگ شرقی 
حرم حضرت معصومه زیبنده 

شهر قم نیست

شدن  طوالنی  از  انتقاد  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مطهر  حرم  شرقی  پارکینگ  ساماندهی  و  احداث  وضعیت 
در  پارکینگ  این  کنونی  وضعیت  گفت:  معصومه)س(،  حضرت 

نیست. قم  زیبنده  شهر  مرکزی  هسته 
رسمی  جلسه  هشتمین  در  استقامت  مرتضی  االسالم  حجت 
ساختمان  جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
با  ردیف  اصالح  مجوز  اخذ  الیحه  به  اشاره  با  باکری،  شهید 
عنوان تملک بلوارهای حضرت نرجس و خدیجه و ایجاد ردیف 
 ۱۴۰۰ بودجه  ۱۵ شهید کلهری  انتهای کوچه  تملک  با عنوان 
برخی  دچار  اکنون  هم  شهری  تملکات  افزود:  قم،  شهرداری 

است. کاستی  و  مشکالت 
مناسب  آن  اطراف  و  شرقی  پارکینگ  وضعیت  کرد:  اضافه  وی 
پارکینگ  پروژه  در  تملکات  نیست؛  زائران  حضور  و  قم  شهر 
شهری بخاطر جایگاهی که در سیما و منظر و تردد شهروندان 

باشد. اولویت  در  باید  دارد  زائران  و 
وی ادامه داد: اولویت بندی تملکات باید مورد توجه شهرداری 
بهبود  جهت  تملکات  اولویت  در  پرتردد  خیابانهای  باشد؛ 

باشد. مردم  آمد  و  رفت  و  زندگی  شرایط 
وجود  ای  متعادالنه  نگاه  باید  تملکات  با  رابطه  در  افزود:  وی 
با  مردم  اندک  تعامل  اصلی  دالیل  از  یکی  باشد؛  داشته 
اداری  بروکراسی های  و  معوضات  جذابیت  عدم  شهرداری 

. ست ا
یابی  مساله  ضرورت  بر  تاکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
به  باید  گفت:  تملکات،  از  مردم  نامطلوب  استقبال  به  نسبت 
تملک  مساله  در  مطلوب  تعامل  عدم  جهت  یابی  علت  دنبال 

بود. ها 

تجلیل شورا و شهرداری از 
پارالمپیکی قم افتخارآفرینان 

توکیو  پارالمپیك  مسابقات  در  قمي  افتخارآفرین  ورزشکار   2
شدند. تجلیل  قم  شهرداري  و  شهر  اسالمي  شوراي  توسط 

والیبال  رشته  در  قم  پارالمپیکی  افتخارآفرین  ورزشکار   ۲ 
و علنی شورای اسالمی  در حاشیه جلسه رسمی  امروز  نشسته 
سقائیان  دکتر  قم،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  توسط  قم  شهر 
نژاد شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر قم با اهدای لوحی 

شدند. تجلیل 
قمی  ورزشکار  دو  حسینی  سیدحسین  و  گلستانی  حسین 
 ۲۰۲۰ پاراالمپیک  مسابقات  در  ایران  ملی  تیم  نشسته  والیبال 
مدال  قهرمانی  مقام  کسب  با  شدند  موفق  که  بودند  توکیو 
بیاورند. ارمغان  به  کشور  برای  را  رقابت ها  این  طالی  ارزشمند 

این  از  قم  شهری  مدیریت  مجموعه  تقدیر  لوح  از  بخشی  در 
و  جانبازان  کاروان  است:  آمده  قمی  افتخارآفرین  ورزشکار   ۲
عملکردی  ثبت  با  دل ها”  سردار  “کاروان  بنام  ایران  معلولین 
و  توانستن  خواستن،  فعل  صرف  داد  نشان  دیگر  بار  بی نظیر 

است. موفقیت 
بی تردید مسابقات پاراالمپیک توکیو۲۰۲۰ برای شما  آغاز یک 
پشتکارتان  و  اراده  با  که  داریم  اطمینان  و  بوده  پرافتخار  راه 
پا  زیر  همچنان  را  بعدی  ورزشی  بزرگ  مسابقات  افتخار  سکوی 

داشت. خواهید 



◄    رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به 
طرح های  پیشبرد  برای  شهری  تملکات  مشکل 
عمرانی، گفت: بخش مسکن دچار رکود است و 
برای  تملکات  روند  شدن  کند  سبب  مسئله  این 

است. شده  عمرانی  پروژه های  پیشبرد 
روز  اسالمی  شهرنیوز،حسین  گزارش  به 
علنی  و  رسمی  جلسه  هشتمین  در  دوشنبه 
جلسات  سالن  در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
اظهار  شورا،  این  باکری  شهید  ساختمان 
بین  توافق  شهری  تملکات  در  اولویت  داشت: 
مالک و شهرداری بوده و راهکار مطلوب در این 

است. تهاتر  و  معوضات  نیز  عرصه 
داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
 ۸۰ قم،  شهرداری   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  طبق 
تهاتر  طریق  از  شهری  تملکات  هزینه  درصد 
نیاز  صورت  در  و  شود  تأمین  باید  معوضات  و 

دارد. وجود  نیز   ۸ ماده  اعمال  امکان 
بین  مطلوب  تعامل  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
ابراز  شهرداری و شهروندان در تملکات شهری، 

حساب  طرف  مالکان  نقدی  وجه  و  پول  کرد: 
باید در حداکثر زمان  شهرداری قم در تملکات، 

شود. تسویه  ممکن 

شهری  تملکات  مشکل  به  اشاره  با  اسالمی 
بخش  گفت:  عمرانی،  طرح های  پیشبرد  برای 
این مسئله سبب کند  و  مسکن دچار رکود است 

پروژه های  پیشبرد  برای  تملکات  روند  شدن 
است. شده  عمرانی 

مورد  را  قم  در  پارکینگ  کمبود  مشکل  وی 
شهری  تملکات  در  افزود:  و  داد  قرار  توجه 
ملک  هزینه  پرداخت  پارکینگ،  احداث  جهت 
کار  دستور  در  سریع تری  به صورت  مالکان  به 

دارد. قرار  شهرداری 
بر  تأکید  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
پارکینگ های  از  بهبود فرهنگ استفاده  ضرورت 
استفاده  برای  کرد:  اذعان  شهر،  حاشیه ای 
پارکینگ های  ظرفیت  از  شهروندان  مطلوب 
نهادهای  توسط  فرهنگ سازی  نیازمند  موجود 

هستیم. فرهنگی 
مطلوب  روند  به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی 
قم  شهر  ورود  و  کرونا  عمومی  واکسیناسیون 
کرد:  عنوان  بیماری  این  نارنجی  وضعیت  به 
احداث  جهت  اسالمی  جمهوری  ارتش  از 
شهر  این  در  تنفسی  دائمی  بیمارستان 

► می کنیم.    قدردانی 

نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل      ◄
قم  شهرداری  شهری  خدمات  امور  بر 
گفت: در 6 سال گذشته 105 بوستان 
 149 و  میلیون  دو  مساحت  با  جدید 
احداث شده  شهر  در  مترمربع  هزار 

است.
اشاره  با  میرهادی  سیدمحسن 
برای  شهری  مدیریت  تالش های  به 
شهر  در  سبز  فضای  سرانه  افزایش 
 ۹۴ سال  از  پیش  تا  داشت:  اظهار 
 ۱۴.۵ از فضای سبز  سرانه شهروندان 
برنامه ریزی های  با  که  بود  مترمربع 
از  بیش  به  امروز  رقم  این  انجام شده 

است. رسیده  مترمربع   ۲۰
سومین  قم  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
فضای  سرانه  در  کشور  کالنشهر 
دوم  برنامه  در  کرد:  ابراز  است،  سبز 
 ۲۶ هدف گذاری  رقم  این  قم  شهر 
برنامه ریزی  با  که  است  شده  مترمربع 
این  مختلف  دستگاه های  همکاری  و 

است. دست یافتنی  سرانه 

بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
قم  شهرداری  شهری  خدمات  امور 
گذشته  سال   ۶ در  اینکه  بر  تأکید  با 
دو  مساحت  با  جدید  بوستان   ۱۰۵
در  مترمربع  هزار   ۱۴۹ و  میلیون 
کرد:  تصریح  است،  احداث شده  شهر 
این  احداث  توازن  اصلی  رویکرد 
بود  شهر  سطح  تمامی  در  بوستان 
علت  به  شهر  مناطق  برخی  در  که 
شدیم  مشکالتی  دچار  زمین  کمبود 
محقق  کامل  به صورت  هدف  این  و 
بوستان های  تمام مناطق  اما در  نشد، 
که  شد  ساخته  هکتاری  چند  بزرگ 
باشد. مردم  رضایت  مورد  امیدواریم 
 ۲.۴۶ هدف گذاری  به  اشاره  با  وی 
فضای  سرانه  افزایش  مترمربعی 
این  مترمربعی   ۲.۳۳ تحقق  و  سبز 
شد:  یادآور   ۹۶ سال  در  هدف گذاری 
در  و   ۲.۴۶ به   ۹۸ سال  در  ارقام  این 

رسید. مترمربع   ۲.۶۷ به   ۹۹ سال 
میرهادی افزایش سرانه فضای سبز 

و  برنامه ریزی  مدل های  اساس  بر  را 
افزود:  و  دانست  اکولوژیک  شرایط 
باالی  قم  شهر  سرانه  الگو  این  طبق 
ابتدا  در  بنابراین،  است؛  متر   ۲۵
کاربردی  مطالعات  طرح  چندین 
بحث  آن ها  از  یکی  که  کردیم  تدوین 
اقلیم شهر  با  کاشت گونه های مناسب 
 ۹۶ این طرح مهم در سال  بود که  قم 
شروع شد و در حال حاضر رو به اتمام 

. ست ا
را  طرح  این  ویژگی های  وی 
در  گفت:  و  داد  قرار  موردتوجه 
قم  شهر  بومی  گونه های  طرح  این 
طبق  کارشناسان  که  گونه هایی  و 
خود  تجربیات  و  علمی  یافته های 
غرس  شهر،  در  دادند،  پیشنهاد 
آب وخاک  به  نیاز  و  رفتار  ازنظر  و 
طرح  این  اجرای  با  که  شد  آزمایش 
شهر  به  جدید  گیاهی  گونه   ۲۰ حدود 

است. معرفی شده 
بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 

قم  شهرداری  شهری  خدمات  امور 
و  مهم  اقدامات  دیگر  از  داد:  ادامه 
شهر  آب  مدیریت  جامع  طرح  مؤثر، 
مشاور  را  طرح  این  تدوین  که  بود  قم 
 ۹۸ سال  در  و  داد  انجام  ذیصالح 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
و  تأیید  را  طرح  استانداری  و  کشور 

نقشه  یک  طرح،  این  کردند؛  مصوب 
توزیع  تأمین،  نحوه  که  است  راه 
را  آبی  منابع  از  صحیح  استفاده  و 
طرح،  این  طبق  و  می کند  مشخص 
حال  در  شهری  سبز  عرصه های  اکثر 
راندمان  با  و  به صورت هوشمند  حاضر 

► می شود.     آبیاری  باال 

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس      ◄
راهبردی  سند  گفت:  قم  شهر  اسالمی  شورای 
حمل ونقل مدیریت شهری قم در 12 محور جهت 
مقدس  شهر  در  حمل ونقل  وضعیت  ساماندهی 

است. تدوین شده  قم 
جلسه  هشتمین  در  دهناد  محمدحسین  سید 
رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن 
با  شورا،  این  باکری  شهید  ساختمان  جلسات 
اشاره به تدوین سند راهبردی مدیریت حمل ونقل 
شهری قم اظهار داشت: افزایش سهم حمل ونقل 
عمومی در مسافرت های درون شهری از اهداف و 

این سند است. مهم  محورهای 

افزایش  رفته جهت  بکار  تدابیر  به  اشاره  با  وی 
قم،  مقدس  شهر  در  همگانی  حمل ونقل  سهم 
اتوبوس های  تعداد  سرانه  افزایش  کرد:  اضافه 
و  شهروندان  بیشتر  دسترسی  جهت  درون شهری 
از  یکی  عمومی  ناوگان  بیشتر  منطقه ای  پوشش 

است. سند  این  رویکردهای 
شهر  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
همچنین  داد:  ادامه  قم  شهر  اسالمی  شورای 
حمل ونقل  ناوگان  موجود  ظرفیت  از  استفاده 
اتوبوس های  کیفی  ارتقای  و  نوسازی  و  عمومی 
حمل ونقل  سهم  افزایش  جهت  نیز  درون شهری 
است. توجه  مورد  مسافر  جابه جایی  در  همگانی 

مالی  اوراق  انتشار  مجوز  اخذ  الیحه  وی 
میلیارد  صد  مبلغ  به  شهرداری ها  توسط  اسالمی 
و  تکمیل  جهت  کشور   ۱۴۰۰ بودجه  در  تومان 
نوسازی سامانه اتوبوس رانی را مورد توجه قرار داد 
و تصریح کرد: سند راهبردی حمل ونقل مدیریت 
شهری قم در ۱۲ محور جهت ساماندهی وضعیت 
است. تدوین شده  قم  مقدس  شهر  در  حمل ونقل 
اندک حمل ونقل عمومی  به سهم  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  درون شهری،  مسافرت های  در 
هم اکنون سهم حمل ونقل همگانی در جابه جایی 
به وضعیت رضایت  باید  که  ۸ درصد است  مسافر 

► یابد.     ارتقاء  بخشی 

توسعه  ضامن  قمی  شهروندان  همکاری      ◄
شهر آبادانی  و 

شهرداری  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیرکل 
شهریورماه  پایان  تا  که  شهروندانی  گفت:   قم 
به صورت  را  شهری  عمران  و  نوسازی  عوارض 
از  بهره مندی  بر  عالوه  کنند،  پرداخت  نقدی 
درصد   ۳۰ مشمول  خوش حسابی،  درصد   ۱۰
خواهند  پسماند  مدیریت  خدمات  بهای  تخفیف 

. شد
فرصت  آخرین  به  اشاره  با  وحیدنیا  محمد 
و  نوسازی  عوارض های  تخفیف  از  بهره مندی 
نسبت  که  شهروندانی  داشت:  اظهار  پسماند 

عمران  و  نوسازی  عوارض  نقدی  پرداخت  به 
بر  شهری  سال جاری خود اقدام نمایند، عالوه 
مشمول  خوش حسابی،  درصد   ۱۰ از  بهره مندی 
مدیریت  خدمات  بهای  تخفیف  درصد   ۳۰

شد. خواهند  پسماند 
وی با اشاره به اینکه آخرین فرصت بهره مندی 
جاری  سال  شهریورماه  پایان  تخفیف  این  از 
است عنوان کرد:  شهروندان می توانند به منظور 
شهرداری  هشتگانه  مناطق  به  عوارض  پرداخت 
qom. و یا به صورت غیرحضوری از طریق آدرس

ir عوارض نوسازی و عمران شهری ملک خود را 
نمایند. پرداخت 

شهرداری  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیرکل 
پرداخت  در  مردم  بیشتر  مشارکت  کرد:  ابراز  قم 
ارائه  این عوارض می تواند به شهرداری قم را در 
هرچه بیشتر و بهتر خدمت رسانی به همشهریان 

کند. کمک  عزیز 
این  کرد  هزینه  چگونگی  بر  تأکید  با  وی 
قانون  یک  ماده  مطابق  داد:  توضیح  عوارض 
نیازمندی های  تأمین  این عوارض صرف  مذکور، 
ایجاد  معابر،  توسعه  و  اصالح  احداث،  و  شهری 
موزون  و  متناسب  رشد  در  مراقبت  و  پارک ها 
شهرداری ها  عهده  به  که  وظایفی  سایر  و  شهرها 

► می شود.    بوده، 
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رئیس شورای شهر قم:

●   رکود بخش مسکن سبب کندی تملکات پروژه های شهری است    ●

●    احداث 105 بوستان جدید در 6 سال گذشته در قم    ●

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر قم:

●    سند راهبردی مدیریت حمل ونقل شهری قم تدوین شد    ●

پایان "شهریورماه" آخرین فرصت بهره مندی از تخفیف بهای خدمات پسماند در قم؛

●    همکاری شهروندان قمی ضامن توسعه و آبادانی شهر    ●

اجاره سوییت غیرقانونی در اپلیکیشن های نیازمندی قم؛

لزوم ورود دستگاه های متولی

ایجاد  بر  عالوه  غیرقانونی  مبله  های  آپارتمان  یا  سوییت  اجاره 
مشکالت  بروز  به  کشور  در  امنیتی  و  اقتصادی  نظر  از  اخالل 
اخالقی نیز دامن می زند که انتظار می رود با توجه به موقعیت 
حساس استان قم، نهادهای ذی ربط به این مهم ورود کرده و 

دهند. انجام  جدی  برخورد  متخلفان  با 
های  اپلیکیشن  به  مراجعه  با  اتفاقی  طور  به  ایسنا،  گزارش  به 
شدیم  مواجه  مدت  کوتاه  اجاره  نام  به  ای  گزینه  با  نیازمندی 
و  ها  سوییت  اجاره  بحران  به  موضوع  این  بیشتر  بررسی  با  که 

بردیم. پی  قانونی  غیر  های  آپارتمان 
خانه های  معضل  درگیر  که  است  مهمی  شهرهای  از  یکی  قم  
های  اپلیکیشن  در  منازل  نوع  این  تبلیغات  و  است  مبله 
نیازمندی موجود است و از آنجایی که این شهر مملو از جاذبه 
را  زائر  هزاران  ساالنه  بنابراین  است،  سیاحتی  مذهبی،  های 
می  قم  رهسپار  ها  ظرفیت  این  از  مندی  بهره  و  بازدید  برای 

می کند. داغ  را  مبله  خانه ها  بازار  موضوع  همین  و  شوند 
به  که  پرداختیم  هایی  گهی  آ بررسی  به  موضوع  شفافیت  برای 
نکرده  اشاره  و محرمیت  ازدواج  به داشتن مدرک  طور مشخص 

گرفتیم. تماس  کنندگان،  منتشر  از  نفر  چند  با  و  بودند 
به  الزام  خصوص  در  که  ها  گهی  آ این  دهندگان  منتشر  از 
گفتند  پرسیدیم،  سوال  محرمیت  و  ازدواج  مدارک  داشتن 
نیازی به مدرک نیست و سوییت را در زمانی محدود اجاره می 

کردند. درخواست  را  باالیی  بسیار  مبلغ  و  دهند 
و  حرم  اطراف  حوالی  در  عموما  ها  گهی  آ نوع  این  آدرس 
جمکران بود و مشخص بود که هیچ ساختار و قوانین مشخصی 

ندارند. مسافرخانه  یک  قالب  در 
منتشر  از  یکی  از  همکارم  همراه  به  گزارش  تکمیل  برای 
گهی ها، آدرس سوییت را گرفتیم، البته شخص  کنندگان این آ
قرار  محل  به  اینترنتی  تاکسی  با  حتما  که  داشت  تاکید  مالک 
برویم و نصف هزینه را در قالب بیعانه قبل از رفتن به محل قرار 

کنیم. واریز 
امکانات  و بدون  به محل قرار رفتیم، خانه ای بسیار قدیمی  و   
مالک  از  نداشت،  گهی  آ های  عکس  با  شباهتی  حتی  که 
گفت  و  کردیم  سوال  شناسایی  مدرک  ارائه  خصوص  در  مجددا 

دهیم. تحویل  دیگر  ساعت  دو  تا  را  خانه  باید  و  نیست  الزم 
با بررسی چند مورد از این خانه ها متوجه شدیم هیچ خبری از 
از شیوع ویروس کرونا  برای جلوگیری  رعایت مسائل بهداشتی 

نیست.
اینکه  بیان  با  ها  گهی  آ این  کنندگان  منتشر  از  دیگر  یکی 
هستند،افزود:  بومی  غیر  دانشجویان  اکثرا  ما  مشتریان 
این  کردن  تبلیغ  عموما  ها  سوییت  این  اجاره  در  ما  سیاست 
مخفی  صورت  به  دانشجویی  های  خابگاه  اطراف  در  ها  خانه 

. ست ا
منتشر  باالی  عمل  آزادی  مورد  این  در  اهمیت  حائز  نکته 
با  افراد  این  عبارتی  به  بود،  ها  گهی  آ از  قبیل  این  کنندگان 
اساسا  قم،  مقدس  استان  فرهنگی  حساس  موقعیت  به  توجه 
ربط  ذی  های  نهاد  قانونی  برخورد  خصوص  در  بیمی  هیچ 
به  التزام  عدم  به  خود  های  گهی  آ در  محابا  بی  و  نداشتند 

کردند. می  اشاره  محرمیت  و  ازدواج  مدرک  داشتن 
این درحالی است که طبق قانون کسانی که قصد اجاره دادن 
میراث  کل  اداره  به  مجوز  اخذ  جهت  باید  دارند  را  مبله  منازل 
از  یا  و  مراجعه  داران  هتل  جامعه  یا  و  گردشگری  و  فرهنگی 
ارائه  و  مجوز  اخذ  به  نسبت  مربوطه  سامانه  در  نام  ثبت  طریق 

نمایند. اقدام  مسافر  خانه  قالب  در  خدمات 
همچنین اجاره سوییت یا آپارتمان به این شکل عالوه بر ایجاد 
مشکالت  بروز  به  کشور  در  امنیتی  و  اقتصادی  نظر  از  اخالل 
اخالقی نیز دامن می زند که انتظار می رود با توجه به موقعیت 
حساس استان قم، نهادهای ذی ربط به این مهم ورود کرده و 

دهند. انجام  جدی  برخورد  متخلفان  با 
یادآور می شود در گزارش های بعدی واکنش مسئوالن امر در 

این حوزه منعکس می شود.

سازمان آگهی های 
روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهی فقدان سند مالکیتآگهی فقدان سند مالکیت
استشهاد  دوبرگ  ارائه  با   ۱۴۰۰/۰۴/۲۰  -۱۴۰۰/۵۸۵۰ شماره  وارده  درخواست  برابر  قمی  آدابی  مجید  اینکه  نظربه 
از ۹۶۹۱ واقع در بخش ۱  ثبتی ۶  از  ششدانگ پالک  شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ۱/۴۹ دانگ مشاع 
قم که در دفتر الکترونیکی شماره ۱۳۹۹۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۹۴۱۶ ثبت و سند مالکیت ۴۳۳۹۲۸ه۹۸ صادر و تسلیم شده 
است سپس از طرف ایشان اعالم شده که به علت سهل انگاری سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است، لذا به استناد 
تا چنانچه کسی مدعی  گهی می گردد  آ تاریخ ذیل  به  نوبت  ثبت در یک  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۲۰  ۱ اصالحی  تبصره 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ 
از انقضای مهلت  تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس  روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند 

اقدام خواهد شد. )م الف ۱۴۴۳۰( برابر مقررات  المثنی  مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 
رونوشت: ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم – رضا حسینخانی  

مالکیت  سند  که  داشته  اعالم  مصدق  شهود  استشهاد  دوبرگ  ارائه  با  قمی  آدابی  مجید  آقای  اینکه  به  نظر 
چاپی  بشماره  قم  ثبت  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۹۶۹۱/۷ ثبتی  پالک  دانگ  ششدانگ  از  دانگ   ۱/۷۱ مقدار 
که  گردیده،  وسندصادر  ثبت  ایشان  نام  به   ۱۳۹۹۲۰۳۳۰۰۰۱۰۱۹۵۸۰ الکترونیکی  دفتر  در  که  ۴۳۳۳۵۸ه۹۸ 
آئین   ۱۲۰ ماده  اصالحی   ۱ تبصره  باستناد  مراتب  است.لذا  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  بعلت  مذکور  مالکیت  سند 
یا  و  نزد خود  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  گهی می گردد  تاریخ ذیل آ به  نوبت  قانون ثبت در یک  نامه 
اعالم  اداره  این  به  کتبا  روز   ۱۰ گهی ظرف مدت  آ انتشار  از  با مدارک خود پس  را همراه  مراتب  باشند  معامله  انجام 
صدور  به  نسبت  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی  گیرد.  قرار  رسیدگی  مورد  تا  نمایند  اخذ  رسید  و  ارسال  و 

 )۱۴۴۳۱ الف  شد.)م  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند 
رونوشت: ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم – رضا حسینخانی  



◄    اداره بهزیستی شهرستان جدید جعفرآباد 
آغاز  استانی  مسوالن  حضور  با  آیینی  طی  قم 

کرد. به کار 
بهزیستی  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرپرست  معارفه  با  همزمان  آیین  این  قم، 
حضور  با  و  جعفرآباد  شهرستان  بهزیستی  اداره 
استان  بهزیستی  مدیرکل  فرمانداری،  سرپرست 

شد. انجام  شهرستان  مسئوالن  و 
ضمن  جعفرآباد  فرمانداری  سرپرست   
بهزیستی  اداره  اندازی  راه  از  خرسندی  ابراز 
با  جدید  مسول  به کار  شروع  و  شهرستان 
درمباحث  منطقه  باالی  به ظرفیت های  اشاره 

غیره  و  زکات  آوری  جمع  خیرخواهانه، 
محوریت  با  داریم  انتظار  کرد:  خاطرنشان 
اداره  این  سرپرست  پیگیری  با  و  بهزیستی 
شود  تشکیل  زودی  به  شهرستان  خیرین  مجمع 
رفع  مسیر  در  بتوانیم  خیران  خوب  مشارکت  با  و 
برداریم. گام  منطقه  مددجویان  مشکل های 

اعالم  از  همچنین  عبداللهی  الله  ذبیح 
درخصوص  شهرداری  و  فرمانداری  آمادگی 
بهزیستی  اداره  ساختمان  گسترش  یا  احداث 
انتظار  افزود:  و  داد  خبر  جعفرآباد  شهرستان 
جهت  بهزیستی  آمادگی  به اعالم  توجه  با  داریم 
با  درشهرستان  اجتماعی  اورژانس  راه اندازی 

بخش های  سایر  و  انتظامی  نیروی  همکاری 
کنترل  و  کاهش  درزمینه  موثری  گام های  مرتبط 

شود. برداشته  اجتماعی  آسیب های 
 طبق مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری هیات 
پیدا  ارتقا  به شهرستان  جعفرآباد  بخش  دولت 

کرد.
بخش   ۲ از  قم  جدیدالتاسیس  شهرستان  این 

شده است. تشکیل  قاهان  دهستان  و  مرکزی 
کیلومترمربع   ۶۵۰ حدود  وسعتی  با  جعفرآباد 
با  قم  شهر  غربی  شمال  کیلومتری   ۳۵ در 
گویش   ۲ با  َتن  هزار   ۱۶ بر  بالغ  جمعیتی 

► دارد.     قرار  فارسی وترکی 

◄    رئیس هیات گلف استان قم در انتصابی تازه 
بانوان  جدید  نایب رئیس  عنوان  به  را  فرحان  ویدا 

این هیات ورزشی معرفی و منصوب کرد.
معارفه  و  سابق  نایب رئیس  تودیع  جلسه  
قم  استان  گلف  هیات  بانوان  جدید  نایب رئیس 
و  نفرات  با حداقل  کرونا  پیک  به وضعیت  توجه  با 
توجه ویژه به دستورالعمل های بهداشتی امروز در 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کنفرانس  سالن 

شد. برگزار  قم 
در این جلسه با حضور روح الله رمضانی معاون 
توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
و  زحمات  از  گلف  هیات  رئیس  دالوری  رضا  و  قم 
هیات  سابق  نایب رئیس  خودکار  اعظم  تالش های 
نایب رئیس  قدردانی و ابالغ ویدا فرحان به عنوان 

جدید این هیات ورزشی به وی اعطاء شد.
روح الله رمضانی معاون توسعه امور ورزش اداره 
کل ورزش و جوانان با تقدیر از هیات گلف استان 
به عنوان یکی از هیات های مدال آور و قهرمان پرور 
با  قم  گلف  کرد  امیدواری  ابراز  قم،  ورزش  در 
منابع  کل  اداره  و  شهرداری  هیات،  این  تعامالت 
این  اختصاصی  زمین  صاحب  سرانجام  طبیعی، 
از  این هیات بیش  رشته شده و جمعیت ورزشکار 

یابد. افزایش  پیش 
گلف  هیات  رئیس  دالوری  رضا  دکتر  همچنین 
گلف  هیات  ریاست   1395 سال  از  که  قم  استان 

ریاست  دوم  دوره  و  دارد  عهده  بر  را  قم  استان 
این  در  شده،  آغاز   1399 سال  ماه  اسفند  از  وی 
مراسم ضمن تقدیر از مسووالن سابق هیات افزود: 
رتبه  از  رتبه ای هیات گلف  پیشرفت هفت  علیرغم 
ایده آل  وضع  تا  هیات  این  اما  دهم،  به  هفدهم 

دارد. فاصله  همچنان 
ابراز کرد: امیدوارم با حمایت اداره کل  دالوری 
سایر  و  استانداری  قم،  استان  جوانان  و  ورزش 
دستگاه های مسوول، این فاصله روز به روز کاهش 

به سرعت محقق شود. نظر  مد  اهداف  و  یافته 
جدید  نایب رئیس  به  نوبت  جلسه  این  ادامه  در 
در  فرحان  ویدا  و  رسید  قم  استان  گلف  هیات 
این  از  پیش  که  عزیزانی  از  کرد:  اظهار  سخنانی 
تالش  قم  گلف  برنامه های  و  اهداف  تحقق  برای 
امیدوارم  و  می کنم  قدردانی  صمیمانه  کرده اند 
و  شکوفایی  دیگر  بار  هیات،  بانوان  همبستگی  با 
مدال آوری این رشته به ویژه در بخش زنان را شاهد 

باشیم.
دکتر  حمایت  با  امیدوارم  کرد:  ابراز  فرحان 
و  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  دالوری 
تعاملی که با حوزه معاونت بانوان اداره کل و دیگر 
با  بتواند  بخش ها خواهیم داشت، هیات گلف قم 
جذب  و  رشته  این  دانش  با  مربیان  از  بهره گیری 
بانوان  مجدد  مدال آوری  زمینه ساز  استعدادها 

شود. قم  گلف باز 

مسووالن  توسط  فرحان  ویدا  نایب رئیسی  حکم 
در حالی به وی اعطاء شد که فرحان دارای مدرک 
دانشگاه  از  ورزشی  بیومکانیک  تخصصی  دکترای 
عنوان  به   1396 سال  از  و  است  تهران  خوارزمی 
اداره کل  بانوان  کارشناس ورزش زنان در معاونت 

فعالیت می کند. قم  استان  و جوانان  ورزش 
همچنین مسوولیت دبیرخانه سالمت و پیام گزار 
نایب رئیسی  جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  سالمت 
بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش های  هیات 
ضمن  است،  فرحان  ویدا  سوابق  دیگر  از  محلی 
رشته های  در  مربیگری  مدرک  دارای  وی  اینکه 

بومی  بازی های  دوومیدانی،  جسمانی،  آمادگی 
داوری  مدرک  و  آب  در  درمانی  ورزش  و  محلی 

است. محلی  بومی  بازی های  و  فوتبال 
تخصصی  دروس  مدرس  عنوان  به  فعالیت 
همایش  اجرایی  مدیر  دانشگاه،  در  تربیت بدنی 
عضویت  ورزشی،  علوم  در  پژوهش  تازه های  ملی 
هیات رئیسه و کمیته علمی همایش ملی تازه های 
مقاالت  ارائه  و  چاپ  و  ورزشی  علوم  در  پژوهش 
ویدا  سوابق  دیگر  از  تربیت بدنی  زمینه  در  متعدد 
فرحان نایب رئیس جدید هیات گلف استان قم به 

► شمار می رود.    

رفتاری  فرهنگ  از  »آمارگیری  طرح      ◄
نشان  ایران  آمار  مرکز  طرح های  از  خانوار« 
می دهد که استان های یزد، قم و قزوین به ترتیب 
با کتابخوانی ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه، ۱۵ ساعت 
در  ماه  ۵۸ دقیقه در  و  ۱۲ ساعت  و  ۱۲ دقیقه  و 

دارند. قرار  کتابخوان  استان های  صدر 
نقش و جایگاه کتاب و کتابخوانی و اهمیت آن 
در پیشرفت و تعالی جامعه بشری در طول تاریخ 
به  مربوط  مشکالت  به  توجه  با  اما  است،  روشن 
های  هزینه  و  کاغذ  گرانی  جمله  از  حوزه  این 
کوچک  آثار،  کیفیت  افت  و  محتوا  ضعف  چاپ، 
شبکه  و  مجازی  فضای  خانوارها،  سبد  شدن 
سیاست گذاری  نبود  کنار  در  اجتماعی  های 
و  کتاب  زمینه  این  در  مشخص  و  منسجم  های 

است. شده  کمرنگ  کتابخوانی 
از  درجامعه  کتاب  مطالعه  سرانه  کاهش 
مسئوالن  همواره  که  است  مهمی  های  دغدغه 
اند. در  تاکید کرده  آن  بر  ویژه فرهنگی  به  کشور 
بارها  نیز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  زمینه  این 
و  اهالی فرهنگ، قلم، نشر  با  در دیدارهای خود 
کتاب ، همواره بر افزایش سرانه مطالعه و اهمیت 

اند. فرموده  تاکید  کتابخوانی  و  کتاب 
طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار

خانوار  رفتاری  فرهنگ  از  آمارگیری  طرح 
ایران  آمار  مرکز  جدید  آماری  طرح های  از  یکی 
مربوط  اطالعات  و  آمار  تهیه  هدف  با  که  است 
خانوارهای  رفتارهای  و  فرهنگی  فعالیت های  به 
برنامه ریزی های  در  آن  نتایج  از  استفاده  و  کشور 
کشور،  سطح  در   1396 سال  از  کشور  فرهنگی 
ساله   15 افراد  برای  روستایی  و  شهری  نقاط  در 
خانوار  هزار   ۶۲ از  بیش  به  مراجعه  با  و  بیشتر  و 

مهم ترین  از  برخی  شد.  اجرا  روستایی  و  شهری 
مصرف  وضعیت  طرح،   این  از  حاصل  یافته های 

می دهد. نشان  را  ایران  جامعه  فرهنگی 
مرکز  رئیس  سوی  از  واصله  گزارش  خالصه 
از فرهنگ  آمارگیری  ایران در خصوص طرح  آمار 
در  آمارگیری  این  دهد  می  نشان  خانوار  رفتاری 

سال ۱۳۹۹ برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر به گونه 
ای طراحی شده که نتایج به تفکیک تمام استان 

باشد. ارائه  قابل  ها 
خانوار   ۷۰۰ و  هزار   ۴۳ به  آمارگیری  این  در 
در  و  روستایی  خانوار  و۸۶۰  هزار   ۱۸ و  شهری 
و  شده  مراجعه  خانوار   ۵۶۰ و  هزار   ۶۲ به  کل 
با حوزه کتاب و نشریات، شبکه  اطالعات مرتبط 
تغذیه،  ورزشی،  های  فعالیت  اجتماعی،  های 

بیشتر  و  ساله   ۱۵ و...افراد  اجتماعی  سرمایه 
است. شده  اخذ  شده 

بر اساس یافته های این طرح، استان های یزد 
با ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه، قم با ۱۵ ساعت و ۱۲ 
ماه  در  دقیقه   ۵۸ و  ساعت   ۱۲ با  قزوین  دقیقه، 
و  ساعت  سه  با  کرمانشاه  استان های  و  بیشترین 

و  با سه ساعت  بویراحمد  و  ۴۰ دقیقه، کهگیلویه 
کمترین  ماه  در  دقیقه   ۴۰ و  ساعت   ۲ با  بوشهر 

اند. ۹۹ داشته  را در سال  سرانه مطالعه 
یافته های طرح در زمینه مطالعه مهمترین 

ساله   ۱۵ افراد  مطالعه  سرانه   ۱۳۹۹ سال  در 
۸ ساعت  به طور متوسط  ماه  در  باسواد  بیشتر  و 
 ۱۶ دیگر  عبارت  به  که  شد  برآورده  دقیقه   ۱۸ و 
این  از  است.  بوده  روز  در  ثانیه   ۳۶ و  دقیقه 

۳۲ دقیقه سرانه مطالعه کتاب  ۶ ساعت و  مقدار 
غیردرسی، یک ساعت و ۲۳ دقیقه سرانه مطالعه 
بوده  نشریات  مطالعه  سرانه  دقیقه   ۲۳ و  روزنامه 

است.
و  ساله   ۱۵ افراد  درصد   ۶۲.۹ کلی  طور  به 
از  اعم  مطالعه   نوع  یک   ۱۳۹۹ سال  در  بیشتر 
اند.  داشته  نشریه  یا  روزنامه  غیردرسی،  کتاب 
بیشتر  و  ساله   ۱۵ سواد  با  افراد   از  درصد   ۵۴.۵
غیر  کتاب  مطالعه  آمارگیری،  از  قبل  دریک سال 
اند. داشته  الکترونیکی  یا  چاپی  از  اعم  درسی 
۲۲.۴ درصد از افراد با سواد ۱۵ ساله و بیشتر، 
چاپی  از  اعم  روزنامه  آمارگیری،  از  قبل  ماه  در 
از  درصد   ۸.۹ اند.  کرده  مطالعه  الکترونیکی  یا 
از  قبل  ماه  در  بیشتر،  و  ساله   ۱۵ باسواد  افراد 
مطالعه  الکترونیکی(  و  )چاپی  نشریه  آمارگیری 
اند. از ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه  کرده 
دقیقه   ۳۲ و  ساعت   ۲ درماه،  درسی  غیر  کتاب 
سرانه  ساعت   ۴ و  ادعیه  و  قرآن  مطالعه  سرانه 
مطالعه سایر کتب درسی غیر درسی بوده است.
 ۱۳۹۹ سال  در  که  بیشتر  و  ساله   ۱۵ افراد  از 
مطالعه کتاب غیر درسی داشته اند، ۳۳.۲ درصد 
 ۴ ۲تا  درصد   ۵۲.۷ کتاب،  عنوان  یک  حداقل 
عنوان کتاب،۷.۵ درصد ۵تا ۷ و ۶.۵ درصد بیش 

اند. کرده  مطالعه  کتاب  عنوان  هفت  از 
قرآن و ادعیه اولویت اول، رمان دوم

اولویت  دهد  می  نشان  آمارگیری  نتایج 
 ،۳۳.۲ با  ادعیه  و  قرآن  ترتیب  به  افراد  مطالعه 
 ۱۶.۳ با  رمان و داستان های کوتاه بزرگساالن 
و  درصد   ۸.۸ با  تربیتی  و  روانشناسی  درصد، 
 ۸.۸ با  قرآن(  و  ادعیه  جز  )به  دینی  موضوعات 

► است.    بوده  درصد 
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●  اداره بهزیستی شهرستان جعفرآباد قم افتتاح شد   ●

یافته های طرح آمارگیری از »فرهنگ رفتاری خانوار«؛ 

● استان های یزد، قم و قزوین پیشتاز مطالعه   ●

انتصاب جدید در گلف قم؛

● فرحان جانشین خودکار شد   ●

16 دقیقه در روز متوسط سرانه پائیز و برگ ریزان و آلودگی 
مجدد هوا!

به قلم وحید حاج سعیدی 
زندگی  جنگل  کیلومتری  نیم  اینکه  وجود  با  ما  امر  حقیقت 
می کنیم و شبها با زوزه شغال ها به خواب می رویم و صبح ها 
با قارقار کالغ ها از خواب بیدار می شویم ولی دلیل نمی شود 
نکنیم!   آچارکشی  را  مقوله  این  و  شویم  هوا  آلودگی  خیال  بی 
فلذا در طول این سال ها آن قدر نظر، پیشنهاد، ایده، راهکار، 
هوا  آلودگی  کنترل  خصوص  در   ... و  فرضیه  توصیه،  رهنمود، 
سلطان  عنوان  به  را  نفر  یک  باشد،  قرار  اگر  که  ایم  کرده  ارائه 
ایده یا سلطان پیشنهاد َگل دار ببرند، فکر کنم بنده در همان 

باشم. صف  اوایل 
تره  ما  های  راهکار  برای  تنها  نه  مسئوالن  که  کنیم  چه  اما 
بلکه  نکردند،  خرد  تهران  اطراف  های  فاضالب  با  شده  آبیاری 
شده  کشمشی  طور  این  اوضاع  و  کردند  عمل  برعکس  دقیقًا 
سالم   ، پروردی  تو  که  را  تهران(  هوای  »آن)  قولی  به  و  است 

هرگز!   نشود 
آموزشی،  عدالت  راستای  در  بودیم  کرده  پیشنهاد  ما  مثاًل 
امکانات  از  بخشی   ... و  هنری  فرهنگی،  علمی،  اقتصادی، 
احداث  یا  شود  منتقل  کوچکتر  شهرهای  به  بزرگ  شهرهای 
در  کارخانجات  و  ها  شرکت  جدید  تاسیسات  و  ها  شاخه 
کمتر  مناطق  رونق  بر  عالوه  تا  بیفتد،  اتفاق  کوچکتر  شهرهای 
استنشاق  البالی  بتوانند،  هم  بزرگ  شهرهای  مردم  برخوردار، 
برسانند،  ریه شان  به  اکسیژن  کمی هم  عناصر،  تناوبی  جدول 
اجرایی  را  کار  این  تنها  نه  ما  با  لجبازی  روی  از  دوستان  اما 
ورزشی  جدید  رشته  یک  اگر  امروز  همین  اگر  بلکه  نکردند، 
خانه  بالفاصله  شود،  المپیکی  ورزش  منچ  مثاًل  یا  شود  ایجاد 
می  برگزار  هم  تورنمنت  تا  چند  شود  می  ایجاد  تهران  در  منچ 

افزایند!   می  تهران  دم  و  دود  و  ترافیک  به  کلی  و  کنند 
یک  را  کارها  همه  خواست  می  که  مردی  خصوص  در  یا 
دفاتر  تا  زد  زور  کلی  بالنسبت  خدا  بنده  دهد.  انجام  تنه 
شهرها  همان  به  را  هستند  دیگر  شهرهای  در  که  کارخانجاتی 
تنها  نه  جمهوری  ریاست  دوره  پایان  از  بعد  اما  کند،  منتقل 
لجبازی  روی  از  بلکه  شدند،  بازگشایی  تهران  در  دوباره  دفاتر 
بماند  خودمان  پیش   ( کردند!  احداث  هم  جدید  شعبه  تا  چند 
بعد  کنیم  منتقل  ها  شهرستان  به  را  دفتر  تا  چهار  توانیم  نمی 
یک عده می خواهند پایتخت را جابجا کنند، از روی اسکناس 
صفر حذف کنند، جلوی مازوت سوزی را بگیرند و ... بگذریم(
لیکن  تو  کوي  از  »رفتم  بیامرز  خدا  شهریار  قول  به  چند  هر 
حل  برای  مسئوالن  کند  خدا  البال  این  ولی  سرنگران«  عقب 
دنبال  را  شان  سوفسطایی  های  راهکار  تهران،  آلودگی  مشکل 
نکنند که مثاًل هزینه زندگی را در تهران باال ببرند یا آب و برق را 
همینجوری  چون  کنند!  مهاجرت  تهران  از  مردم  تا  کنند  قطع 
دنیا  پیشرفته  و  بزرگ  شهرهای  از  بیشتر  تهران  در  ها  قیمت 
قیمت  دستکم   ، نیست  آنها  به  شبیه  چیزمان  هیچ  اگر  و  است 

آنهاست! برابر  چندین  مان  امالک 
هوا  وارونگی  ریزان   برگ  و  پاییز  بگذراند...  خیر  به  خدا 

است! نزدیک 

تلنگـر

آگهی تحدید حدود اختصاصیآگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  بپالک ۱۴۶ فرعی از  ۱۱۱۹۱اصلی واقع در بخش ۱  ثبت قم اراضی 
خیابان کلهر-کوچه ۲۶- پالک ۸۳  که بنام صادق مبروک زاده کاوری  فرزند  جعفر می باشد،  در جریان ثبت است که بعلت  
تبصره ذیل ماده ۱۳ ق.ت.ت اراضی فاقد سند رسمی   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل 
نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۸۹۰۷ - ۱۴۰۰/۶/۲۲ تحدید حدود پالک مذکور در روز دوشنبه  مورخ  
۱۴۰۰/۷/۱۹  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به 
مالکین مجاور و یا نماینده 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./ق )م الف ۱۴۲۹۸( 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۳ 
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چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  بپالک ۶۱۷  فرعی از ۱۰۵۸۶ اصلی  واقع در بخش ۱  ثبت قم اراضی 
بلوار امین – کوچه ۳۱ فرعی ۱۰ پالک ۱۱۴   که بنام  محمد جواد صادقی مهدی  فرزند رمضان  می باشد،  در جریان ثبت 
است که بعلت  تبصره ذیل ماده ۱۳ ق.ت.ت اراضی فاقد سند رسمی   بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت 
۱۴۰۰/۶/۲۲ تحدید حدود پالک مذکور  نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده به شماره ۱/۸۹۰۶ - 
در روز دوشنبه   مورخ  ۱۴۰۰/۷/۱۹  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع 
اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده 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 
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فعاالن  حضور  با  که  نشست  این  در      ◄
فضای  و  رسانه  عرصه  کارشناسان  و  طرح  این 
االسالم  حجت  شد،  برگزار  قم  در  مجازی 
یزدی  سیدعلی  تهرانی،  آقا  مرتضی  والمسلمین 
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  خواه، 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  و  اسالمی 
نماینده  انوری  پور  تقی  رضا  و  اسالمی  شورای 
وزیر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
هدف  داشتند.  حضور  کشور،  ارتباطات  اسبق 
از  روشنی  چهره  ارائه  نشست،  این  برگزاری  از 
در  که  مجازی  فضای  کاربران  از  حمایت  طرح 

بود. است،  اقدام  دست  در  مجلس 
مرتضی  دکتر  حجت االسالم والمسلمین 
فضای  کرد:  عنوان  نشست،  این  در  آقاتهرانی 
کاماًل  و  نیست  مجازی  دیگر  امروزه  مجازی 
زندگی  فضا  این  تأثر  و  تأثیر  و  است  حقیقی 
سبک  می تواند  که  است  شکلی  به  انسان ها 

دهد. تغییر  را  زندگی 
غیرقابل انکار  فضا،  این  داد:  ادامه  وی 
است  رسیده  حکمرانی  جهت  به  امروز  و  است 
و  رابطه  این  در  رهبری  معظم  مقام  تعابیر  و 
نبود  مشغله ها  اگر  که  نکته  این  به خصوص 
می کردم،  قبول  را  حوزه  این  مسئولیت  خودم 

است. آن  اهمیت  نشان دهنده 
مجلس،  که  می کنیم  احساس  افزود:  وی 
دوره  از  یعنی  کرد؛  آغاز  را  مسئله  این  دیر 
که  درزمانی  شد،  بحث  این  وارد  مجلس  هشتم 
خصوص  این  در  نیز  رهبری  معظم  مقام  مباحث 
این  در  بسیاری  دغدغه  ایشان  و  می شد  مطرح 
چهره های  زمان  همان  در  و  داشتند  خصوص 

شدند. کار  وارد  نیز  حزب اللهی  و  خدوم 
طرح  این  با  رابطه  در  اینکه  بابیان  وی 
در  مجلس  کمیسیون های  بین  جدی  تقسیم کار 
دارای  امور  از  برخی  گفت:  است،  انجام  حال 
همین  همچون  است.  مختلف  تخصص های 
کمیسیون  چند  بین  که  مجازی  فضای  بحث 

است. اجرا  دست  در  فرهنگی  و  فنی 
در  اینکه طرح فضای مجازی  به  اشاره  با  وی 
و  گرفت  خود  به  مختلفی  اسامی  مرحله  چند 
هر گروهی با باال و پایین کردن مواد این طرح، 
فعلی،  مجلس  افزود:  داد،  تغییر  نیز  را  آن  نام 
اذعان  آن  به  نیز  همه  و  است  انقالبی  مجلس 
انقالبی  این  به راستی  باید  نیز  مجلس  دارند. 
فرهنگی،  کمسیون  می داد.  نشان  را  بودن 
بحث صیانت از کاربران فضای مجازی را مطرح 
این  ما صیانت شوند؟  کاربران  کنیم  کرد که چه 
تفاوت می کند  پایین  و  باال  از  فیلترینگ  با  بحث 
فیلترینگ  با  مساوی  را  طرح  این  نباید  کسی  و 

بداند.
وی ادامه داد: من از مردم می خواهم که این 
از  نقدها  از  بسیاری  متأسفانه  ببینند؛  را  طرح 
سوی کسانی مطرح می شود که این ۳۶ ماده را 
غیرازاین  طرح های  به  نگاهشان  یا  ندیدند  اصاًل 
علمی  تعامل  دنبال  به  نیز  ما  است.  طرح 
انجام شود. هستیم که این طرح به شکل عالی 
از  قانون حمایت  افزود: پیش نویس طرح  وی 
فضای  کاربردی  پایه  خدمات  و  کاربران  حقوق 
است.  عرضه شده  معظم  رهبری  خدمت  مجازی 
این  مردم  که  کنیم  کاری  باید  زمینه  این  در 
بهتری  قضاوت  تا  کنند  رؤیت  به خوبی  را  طرح 

باشند. داشته 
این  فرهنگی  کمیسیون  اینکه  بابیان  وی 
داخلی  آیین نامه  و  است  کرده  بررسی  را  طرح 
به مرکز  را  این طرح  را می داد که  این اجازه  نیز 
که  شده  سعی  گفت:  دهیم،  ارائه  پژوهش ها 
گرفته  تصمیم  بهترین  تا  بشنویم  را  نظرات  همه 

شود.
دومین  به  طرح،  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طرح  از  پس  فرهنگی  کمیسیون  مهم  طرح 
این  تهیه  از  پس  کرد:  عنوان  بود،  جمعیت 
این  شد  ایجاد  مشترک  کمیسیون  یک  طرح، 
با  طرح  این  چون  داشت  مهمی  فوریت  طرح 
دلیل  همین  به  و  بود  همراه  نیز  مردم  معیشت 
می شد  انجام  مجلس  حاشیه  در  کار  این  باید 
بدهند. را  خود  نظرات  حوزه  این  متخصصان  تا 
همه  پیشگاه  به  را  طرح  این  گفت:  وی 
زیرا  بشنویم؛  را  نظرات  همه  تا  می گذاریم 
کاری  یا  پنهان کاری  زمینه  این  در  نمی خواهیم 
باید در کمیسیون  وزیر هم  و  انجام شود  باعجله 
رویکردهای  با همه  ما  ولی  یابد.  مشترک حضور 
با سرعت  باید  که  آن هستیم  دنبال  به  تخصصی 
زیرا  کنیم؛  مبدل  قانون  یک  به  را  طرح  این 
هیچ  هنوز  دهه  چهار  از  پس  که  نیست  خوب 

باشیم. نداشته  حوزه  این  در  قانونی 
نام این طرح صیانت نیست، البته صیانت 

وظیفه مجلس است
وی افزود: بعضی می گویند که صیانت نکنید 
می دهیم.  انجام  و  است  ما  وظیفه  کار  این  ولی 

این  ولی  نکنید،  فیلتر  که  می گویند  ما  به  برخی 
که  می زنند  کسانی  می زند؟  کسی  چه  را  حرف 
اصاًل  که  نکردند  مطالعه  را  پیش نویس  این  اصاًل 

ندارد. این بحث  به  ربطی 
این  که  می خواهند  برخی  کرد:  بیان  وی 
ولی  بیاید  بحث  به  که  شود  متوقف  طرح 
متوقف  طرح  این  که  نشدند  قانع  نمایندگان 
مختلف  کمیسیون های  حاضر  حال  در  شود. 
را  شود  مشخص  است  قرار  که  افرادی  تعداد 
تا  می شود  شنیده  طرح ها  همه  و  کرده  انتخاب 

شود. گرفته  تصمیم  بهترین 
تدبیر  حسن  از  مسئله  این  کرد:  اظهار  وی 
دنیا  کردیم  شروع  را  کار  وقتی  که  بود  مجلس 
باعث  مسئله  این  همچنین  کرد  قیام  ما  علیه 
حتی  و  یابد  نجات  مردگی  از  بحث  این  که  شد 
بحث  این  جمهوری  ریاست  داستان  از  پیش 
می شود  باعث  مسئله  این  بود.  بحث  زنده ترین 
درست  قضاوت  و  شوند  بیدار  عده ای  که 
برخی  طبیعی  شکل  به  البته  کرد.  خواهند 
این  به  خود  میلیاردی  منافع  به  دستیابی  برای 
است  وارد  نقد  این  نمی کنند همچنین  ورود  کار 

نیست. قوی  مجلس  رسانه ای  جنبه های  که 
فضا  این  که  بدانیم  باید  کرد:  بیان  وی 
اراده  دشمن  اگر  و  است  دشمن  اختیار  در 
را  ما  صفحات  و  مجازی  فضای  به راحتی  کند 
و  شود  مدیریت  با  باید  عرصه  این  می بندند. 

شود. دنبال  جدید  قانون  و  باکار 
خوبی  بسیار  امر  شفافیت  کرد:  تأکید  وی 
قانون  که  نبود  توقع  قبل  مجلس  از  است. 
شفاف  مسئله  این  ولی  بیاورد  رأی  شفافیت 
شفاف تر  تا  برگشت  دلیل  همین  به  و  نبود 
باشد.  مشخص  باید  نماینده  رأی  ولی  شود. 
امنیتی  الزامات  که  امری  هر  نیست  قرار  البته 
دنبال  به خوبی  کار  باید  ولی  شود  منتشر  دارد 
است  مطرح شده  کمیسیون  در  بحث  این  شود 
شفافیت  بحث  و  می شود  وارد  هم  صحن  در  و 
هم  رأی  و  می شود  وارد  هم  صحن  در  نظرم  به 

می آورد.
است  اولیه  قاعده  یک  سبیل  نفی  گفت:  وی 
یعنی یک  می کند؛  باطل  را  ثانویه  قواعد  تمام  و 
خانم مسلمان نمی تواند با یک کافر ازدواج کند 
حال  نیست.  جایز  مسلمان  بر  کافر  تسلط  زیرا 
می کنند. چه  ما  با  پلتفرم ها  این  که  ببینید  شما 
برخی  که  است  ممکن  حال  کرد:  بیان  وی 
امروز  ولی  نمی توانند.  ما  بچه های  که  بگویند 
ما  که  می گویند  که  داریم  سروکار  بچه هایی  با 
بیشتر  امکانات  با  را  اینستاگرام  همین  عین 

. یم ز می سا
از  آمد بسیاری  ویز  افراز  نرم  وی گفت: وقتی 
برخی گفتند که  اما  استقبال کردند  آن  از  مردم 
وارد  ما  بچه های  و  است  اسراییلی  نرم افزار  این 
نشان  نرم افزار  از  مردم  همه  امروز  و  شدند  کار 

می کنند. استفاده 
را  ما  گدایی  غرب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فازهای  بار  چند  گفت:  نمی رساند،  به جایی 
هنوز  ولی  می شود  افتتاح  اطالعات  ملی  طرح 
این  جلوی  باید  کسی  چه  نیست.  خبری  هیچ 
هم  هنوز  که  می کنیم  فکر  ما  بگیرد؟  را  مسئله 

نمی کنیم. درست  استفاده  اینترنت  از 
دلیل  به  بیشتر  ما  مشکالت  داد:  ادامه  وی 
کشور  این  در  وقتی  است  مدیریت  و  بروکراسی 
یک  اداری  کارهای  که  می کشد  طول  سال   ۳
با  کارها  همه  طبعا  شود  انجام  ساختمان 

را  مجوز  این  درحالی که  می شود.  انجام  تأخیر 
با در نظر گرفتن همه شروط ساخت  و  به راحتی 

داد. انجام  دقیق  نظارت  و  ساختمان  یک 
تهران: مردم  نماینده   

ناسزا  از طرح صیانت  انتقادات  95 درصد 
و دروغ بود

تهران  مردم  نماینده  انوری،  پور  تقی  رضا 
نشست  این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
در  نباید  که  می کنند  بیان  برخی  کرد:  عنوان 
این حوزه قانونی داشته باشیم و فضای مجازی 

نیست. پذیر  قانون  و  است  جنگل  مانند 
بهمن ماه  در  انقالب  معظم  رهبر  افزود:  وی 
فضای  پیشرفت  مسئله  که  کردند  بیان   ۹۶
جوامع  ساختارهای  کلیه  تغییر  حال  در  مجازی 
یک  به  دادن  شکل  حال  در  یعنی  است؛  بشری 
در  نباید  را  مجازی  فضای  و  است  جدید  دنیای 

کرد. خالصه  پهپاد  و  سایت  چند 
این  انقالب  معظم  رهبری  داد:  ادامه  وی 
این  که  گفتند  و  کردند  بیان  دقت  با  را  تعبیر 
جدید  پدیده  یک  صنعتی  دنیای  از  پس  پدیده 
سال  چند  را  تهران  کنیم  غفلت  اگر  و  است 
شرکت  فالن  بلکه  نمی کند  اداره  دولت  دیگر 
یک  مجازی  فضای  و  می کند  اداره  ملیتی  چند 
ملت ها  بر  یعنی حکمرانی  پدیده جدید می شود 
می شود  دنبال  بیرون  از  کار  این  که  جوامع  و 
آینده  سال   ۱۰ تا   ۵ بین  پدیده ها  این  تمام  و 
آن  با  نیز  اروپا  و  آمریکا  خود  و  می شود  انجام 

هستند. درگیر 
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
وسیله  این  که  فرمودند  ایشان  افزود:  اسالمی 
نباید  ولی  است  خوب  وسیله  یک  مردم  برای 
علیه  که  باشد  دشمن  اختیار  در  وسیله  این 

کند. توطئه  ملت  و  دولت 
هستیم؛  فضا  این  نیازمند  ما  کرد:  بیان  وی 
نیازمند  ولی  است  حقیقی  فضای  ادامه  زیرا 
هستیم؛  هم  فضا  این  در  ملی  حاکمیت  توسعه 
نگیرد  شکل  ملی  حاکمیت  اینجا  در  اگر  چون 

می رسیم. مرج  و  هرج  به 
کسانی  نفع  به  فضا  این  کرد:  اظهار  وی 
خود  منافع  برای  و  هستند  قانون گریز  که  است 
هدفمند  و  قانون مند  دنیای  ولی  می کنند  کار 
یک  است  آن  دنبال  به  ما  مکتب  که  چیزی  و 

است. هدفمند  و  بانظم  محیط 
به  مجازی  فضای  حکمرانی  اینکه  بابیان  وی 
شکلی نیست که در یک شب تولید شود، عنوان 
پیشرفته  کشور   ۱۵ پژوهشی،  کار  یک  در  کرد: 
وابستگی  فضا  این  به  کمتر  که  پیشرفته  نیمه  و 
 ۴ کشور   ۱۵ این  در  که  شدند  مطالعه  دادند، 

شد. مشاهده  را  حکمرانی  نظام  نوع 
وی افزود: الگوی اول، الگوی فضای مجازی 
شامل  الگو  این  است؛  لیبرالیستی  نظام  در 
است  خواه  آزادی  و  آزاد  و  بازار  و  عمومی  نفع 
و  است  اروپا  مشارکتی  نظام  دیگر،  الگوی  و 
آزاد  بازار  الگوی  که  است  آن  آمریکا  با  آن  فرق 
است.  اروپا  گرا  فرهنگ  و  ملی گرا  و  خدمات 
که  گفت   ۲۰۱۸ اف  جی  ای  نشست  در  مکرون 
داریم که  و چینی  کالیفرنیا  اینترنت  دو  ما  امروز 
این فضا  منافع  از  اگر بخواهد  اروپا  اتحادیه  اگر 
و  کرده  استفاده  فضا  این  از  باید  کند  استفاده 
آن  دنبال  به  و  کرده  احیا  را  خود  خاص  ماهیت 

. شد با
الگوی  نیز  سوم  الگوی  داد:  ادامه  وی 
کنترل  دورگه ای  فکری  نظام  در  حکمرانی 

آسیای  کشورهای  در  که  است  دموکراتیک 
آن  توسعه ای  الگوی  و  می شود  دیده  شرقی 
همچنین  است  آزادانه  همکاری  و  راهبر  دولت 
نظام  در  مجازی  فضای  الگوی  چهارم  الگوی 
چیز  همه  که  است  کوبایی  یا  کنترلی  فکری 
و  چینی  چون  نظایری  که  است  شده  کنترل 

دارد. روسی 
هرج  فضای  در  نمی توان  اینکه  به  اشاره  وی 
انقالب  معظم  رهبری  گفت:  کرد،  کار  مرج  و 
مانند  مجازی  فضای  اهمیت  که  فرمودند 
دلیل  همین  به  است  اسالمی  انقالب  اهمیت 
و  داد  دشمنان  دست  به  را  حوزه  این  نمی توان 
تصاحب  را  دنیا  کل  آمریکایی  شرکت  ده  اینکه 
کند به معنی سلطه کامل آمریکا بر سطح زندگی 
دیتاهای  از  بهره برداری  است.  دنیا  مردم  همه 
آمریکا  راهبردهای  مهم ترین  دنیا  در  میلیاردی 

است.
دیتا،  امروزه  اینکه  بابیان  انوری  پور  تقی 
روزی  کرد:  اظهار  است،  شده  نفت  جایگزین 
مرد  یک  ولی  می بردند  کشور  این  از  هم  را  نفت 
این  در  و  شود  ملی  باید  نفت  که  گفت  و  آمد 
ملی داشته  ورود  به همین شکل  باید  عرصه هم 

شود. ملی  ما  اینترنت  و  باشیم 
فضای  حکمرانی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اصول  و  حیطه  ساختار،  به  باید  مجازی 
حوزه  سه  این  در  گفت:  کنیم،  دقت  حکمرانی 
باید کارکنیم و یکی از بحث های جدی، ساختار 
عالی  شورای  عرصه  این  در  است.  حکمرانی 
فضای مجازی را داریم که یک هسته مرکزی فرا 
پایین می آییم  که  این شورا  از  ولی  قوه ای است 

می شود. رها  مسئله  این 
یک  داده  حکمرانی  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
وارد  صحن  در  که  داریم  مجلس  در  دیگر  طرح 
اطالعات  انتشار  الزام  نیز  دیگر  بحث  و  می شود 
حریم  نه  و  عمومی  دیتای  طرح  این  در  است. 
گیرد  قرار  مردم  اختیار  در  باید  مردم  خصوصی 

کنند. مفید  استفاده  آن ها  از  که 
این  متخصصان  امیدواریم  اینکه  بابیان  وی 
حمایت  گزاری  قانون  و  قانون گرایی  از  امر 
از  و  باشد  درست  باید  نیز  قانون  البته  کنند. 
کند،  حمایت  مردم  معیشت  و  مردم  منافع 
چارچوب های  که  ایرلند  کشور  کرد:  عنوان 
میلیون   ۲۶۷ ندارد،  نیز  را  ما  مکتبی  و  اخالقی 
نقض حریم خصوصی  دلیل  به  را  دالر فیس بوک 
هزار   ۲۲۴ را  واتساپ  نیز  ترکیه  و  کرد  جریمه 

کرد. جریمه  دالر 
انتقاداتی  درصد   ۹۵ اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  بود،  دروغ  و  ناسزا  شد،  طرح  این  به  که 
به  فکری  که  می خواهیم  رسانه  اصحاب  از 
کلیپ  هزاران  امروزه  بشود؛  دروغ ها  این  حال 
مسئله  این  و  شد  پخش  و  بود  شده  ساخته 
چقدر  کشور  برای  کار  این  که  می دهد  نشان 
روی  به  را  خود  گوش  و  چشمان  ما  است.  الزم 
را  انتقادات  همه  و  نبسته ایم  کارشناسی  نظرات 
کنیم. لحاظ  در طرح  را  آن ها  و  گوش می دهیم 

مسدودسازی ها  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
ندارد  وجود  قبلی  قوانین  از  بیش  چیزی  هیچ 
ولی در اینجا ۷ مرحله دیده شده است که یکی 
که  است  پلتفرم ها  فعالیت  خصوص  در  آن ها  از 
کرد  دزدی  پلتفرم ها  این  فضای  در  کسی  اگر 
چه سازوکاری برای آن باید دید و این طرح قباًل 
نیز وجود داشت و در سال ۹۶ تصویب شد ولی 

► نشد.    آن  به  هیچ حمله ای 
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تشکیل پرونده قضایی برای 2 
واحد صنعتی آالینده سلفچگان

 ۲ برای  گفت:  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
پرونده  آالینده هوا در شهرک صنعتی سلفچگان  واحد صنعتی 

است. شده  تشکیل  قضایی 
سیدرضا موسوی مشکینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با 
آالیندگی شدید  با  فوالد  کارخانه  دو  در حال حاضر  اینکه  بیان 
هوا در شهرک صنعتی سلفچگان قم فعالیت دارند گفت: یکی 
جواز  مرحله  در  تنها  و  برداری  بهره  مجوز  فاقد  واحدها  این  از 

است. تأسیس 
داشته  خوبی  فعالیت  گذشته  از  که  نیز  دیگر  واحد  افزود:  وی 
کنترل  سیستم های  ازکارافتادن  دلیل  به  حاضر  حال  در  است 

است. شده  آالینده  فعالیتش  هوا  آلودگی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از صدور اخطار برای 
برای  این  بر  عالوه  گفت:  و  داد  خبر  هوا  آالینده  واحد  دو  این 
پرونده تشکیل شده که  هر دو واحد صنعتی در مراجع قضائی 

می شود. پیگیری  مطلوب  نتیجه  حصول  تا 
آالینده  صنایع  لیست  وارد  واحد  دو  این  همچنین  افزود:  وی 
مجازات های  مشمول  تا  شده  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

گیرند. قرار  مربوطه 
موسوی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۶۰ واحد آالیند 
لیست  در  فاضالب  و  پسماند  هوا،  زمینه  در  محیطی  زیست 
آالیندگی  زمینه  در  گفت:  گرفته اند  قرار  استان  آالینده  صنایع 
آزمایشگاه  اما  است  فعال  کل  اداره  این  آزمایشگاه  نیز  هوا 
صورت  در  که  دارد  قرار  استان  خارج  در  زمینه  این  در  معتمد 

می کند. اعالم  استان  به  را  بررسی  نتایج  نیاز 

جانشین فرمانده انتظامی قم خبرداد: 

30 کیلو تریاک در عملیات 
مشترک پلیس کشف شد

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک 
در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان های قم و 

کرمان خبر داد.
به گزارش مهر، سردار بهادر اسماعیلی گفت: با انجام اقدامات 
شد،  مشخص  قم  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  اطالعاتی 
یک قاچاقچی قصد دارد مقدار قابل توجهی مواد مخدر را با یک 
دستگاه پراید، از شهرستان کهنوج استان کرمان به مرکز کشور 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  به  اعالم  با  که  کند  منتقل 

قرار گرفت. این استان  مأموران  کرمان موضوع در دستور کار 
طی  ادامه  در  داد:  ادامه  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
نظر  مورد  محل  به  کرمان  استان  مأموران  قضائی،  هماهنگی 
را  مذکور  خودرو  عبوری  خودروهای  تردد  کنترل  با  و  اعزام 
گرم   ۹۲۰ و  کیلو   ۳۰ پراید  از  بازرسی  طی  و  متوقف  شناسایی، 

شدند. دستگیر  خودرو  سرنشین   ۲ و  راننده  و  کشف  تریاک 
وی افزود: سرانجام متهمان به همراه پرونده متشکله برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
مواد  قاچاقچیان  و  سودجویان  کرد:  تصریح  اسماعیلی  سردار 
همواره  خود  شوم  اطالع رسانی  و  تبلیغاتی  ابزارهای  با  مخدر 
کشانده  اعتیاد  ورطه  به  را  نوجوانان  و  جوانان  می کنند  سعی 
بالی  اسیر  جامعه  جوانان  تا  بوده  هوشیار  همگان  بایستی  که 

نشوند. اعتیاد  خانمانسوز 
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برای  داشتی  دریاد  امیری  فتانه  دکتر      ◄
روزنامه گویه با اشاره به ضرورت تثبیت برتری 
مغز  نویسد:   می  مدرسه  در  کودکان  طرفی 
که  است  شده  تشکیل  نیمکره  دو  از  انسان 
هر کدام عملکردها و وظایف خاصی را بعهده 
مختلف  رفتارهای  در  کنترل  این   . دارند 
دست  یک  شود  می  باعث  و  نیست  یکسان 
غلبه   . شود  ماهرتر  تر  مهم  های  فعالیت  در 
یک نیمکره مغز بر دیگری برتری مغزی گفته 
می  بدن  طرف  یک  برتری  باعث  که  شود  می 
این   . شود  می  نامیده  طرفی  غلبه  که   شود 
برتری بسیار اهمیت دارد زیرا در پاسخ دادن 
می  کاهش  را  نیمکره  دو  رقابت  دروندادها  به 
سردرگمی  و  پریشانی  حالت  این  ودر  دهد 
به  داشت  یاد  شود.متن  نمی  ایجاد  کودک  در 

زیراست:   شرح 
دست  چپ  فرزندانمان  دانیم  می  ما  همه 
اهمیت  از  ما  بیشتر  ولی  دست  راست  یا  هستند 
انسان  نوزاد   . نداریم  اطالع  دست  یک  برتری 
استفاده  دست  دو  از  همزمان  اشیا  گرفتن  برای 
یک  شود  می  بزرگتر  که  مرور  به  ولی  کند  می 
تا سن سه   . ترجیح می دهد  بر دیگری  را  دست 
سالگی کودکان ممکن است گاها از هر دو دست 
استفاده  راست  دست  یا  چپ  دست  از  گاهی  یا 
یکی  تدریج  به  پنج سالگی   . در سن چهار،  کند 
در  کودک  و  یابد  می  برتری  دیگری  بر  دستان  از 
می  ترجیح  برتررا  مهم  دست  مهارت های  انجام 
باید  رود  می  مدرسه  به  کودک  که  زمانی   . دهد 
دست برتر مشخص شود ، با دقت تقویت و تثبیت 

گردد.
است  شده  تشکیل  نیمکره  دو  از  انسان  مغز 
که هر کدام عملکردها و وظایف خاصی را بعهده 
یکسان  مختلف  رفتارهای  در  کنترل  این   . دارند 
فعالیت  در  دست  یک  شود  می  باعث  و  نیست 

مغز  نیمکره  غلبه یک   . ماهرتر شود  تر  های مهم 
باعث  که  شود  می  گفته  مغزی  برتری  دیگری  بر 
طرفی  غلبه  که   شود  می  بدن  طرف  یک  برتری 
دارد  اهمیت  بسیار  برتری  این   . نامیده می شود 
زیرا در پاسخ دادن به دروندادها رقابت دو نیمکره 
و  پریشانی  حالت  این  ودر  دهد  می  کاهش  را 

  . شود  نمی  ایجاد  کودک  در  سردرگمی 
غلبه طرفی در کودک باید در چهار عضو چشم 
، گوش ، پا و دست ایجاد ، تقویت و تثبیت شود 
برتر،  اعضای  این  همه  که  هست  مهم  بسیار  و 
اختالل   . باشند  گرفته  قرار  بدن  سمت  یک  در 
مشکالت  کودکان  در  طرفی  برتری  روند  در 
آنان  برای  متعددی  و  مختلف  تعاملی  و  یادگیری 
ایجاد می کند . این مشکالت از عدم توانایی در 
شامل  یادگیری  در  اختالل  و  امور  سازماندهی 
و  کردن  محاسبه   ، نوشتن   ، خواندن  مشکالت 
کودکان  دراین  گسترده  طور  به  نوشتار  بدخطی 
با  تعامالت  در  معموال  آنها   . شود  می  مشاهده 
و  دادن  گوش  و  زبانی  های  مهارت  در  دیگران 
توجه کردن و یا تمرکز بر یادگیری عاجز هستند . 
کودکان  در  هماهنگی  تقویت  و  تعادل  ایجاد 
بخش  در  تعادل  تا  کند  تاکید  بدن  کل  روی  باید 
طریق  این  از   . شود  برقرار  مغز  مختلف  های 
مغز  توسط  فضا  در  بدن  موقعیت  شناسایی 
رشد  ها  مهارت  این  تقویت  با   . شود  می  ایجاد 
در  طرفی  برتری  ایجاد  با  کودک  در  نورولوژیکی 
به درستی پیش خواهد  و  به سرعت  سمت غالب 
 ، غلتیدن  شامل  که  هایی  فعالیت  انجام   . رفت 
اگر  هست  رقصیدن  و  خوردن  تاب   ، چرخیدن 
بر  برای کودکان عالوه   ، باشد  اندازه  به  و  بخوبی 
بازی های لذت بخشی محسوب میگردد  این که 
مغز  مختلف  های  بخش  در  هماهنگی  و  تعادل   ،

 . کند  می  تقویت  را 
با چند تکنیک ساده به راحتی می توان برتری 

طرفی در کودکان را ارزیابی کرد . دقت در نحوه 
برداشتن  در  راست  یا  چپ  ازدست  استفاده  ی 
پای  از  استفاده   ، پارچه  یا  کاغذ  بریدن  و  قیچی 

اولین  گذاشتن  یا  و  توپ  به  زدن  ضربه  برای  برتر 
برتر  گوش  از  استفاده   ، پله  از  رفتن  باال  برای  پا 
برای صحبت کردن با تلفن یا موبایل ، و استفاده 
و  در  کلید  سوراخ  از  کردن  نگاه  در  برتر  چشم  از 
مشخص   ، شده  لوله  کاغذ  یک  از  اشیا  دیدن  یا 
 . دارد  قرار  وضعیتی  چه  در  کودک  که  کند  می 
سمت  یک  در  عضو  چهار  هر  که  است  منطقی 
باید  این صورت  باشند در غیر  یرتری  بدن دارای 
برای تقویت غلبه طرفی تمرینات و فعالیت هایی 

. داده شود  به کودک 
تمرینات تقویت برتری در کودکان خیلی ساده 
ولی بسیار حیاتی است . این تمرینات باید شامل 
 . و گوش شود  و چشم  پا  و  هر چهار عضو دست 
برای تقویت دست برتر ، انجام فعالیت ها و دست 
کشیدن   . گیرد  می  صورت  غالب  دست  با  ورزی 
برداشتن   ، پازل  چیدن   ، کردن   قیچی   ، نقاشی 
اشیا ، کشیدن طناب و هر مهارت دیگری که فقط 

پای  با  زدن  . ضربه  انجام شود  برتر  با دست  باید 
اشیا  برداشتن  و  هندسی  اشکال  کشیدن   ، برتر 
می  کمک  برتر  پای  تقویت  به  نظر،  مورد  پای  با 
برتر ، صحبت کردن در  . برای تقویت گوش  کند 
سمت گوش مورد نظر ، نجوا کردن در گوش برتر 
مورد  گوش  در  تلفن  و  موبایل  گوشی  گذاشتن   ،
و  کاربردی  بسیار   ، مکالمات  شنیدن  جهت  نظر 
یک  در  قوه  چراغ  یا  لیزر  نور  تعقیب   . است  موثر 
ازآن  استفاده  و  برتر  چشم  توسط  تاریک  اتاق 
شده  ایجاد  سوراخ  یک  از  کردن  نگاه  در  چشم 
در یک کاغذ در تمرینات متناوب و مداوم ، غلبه 

. تقویت می کند  در کودکان  را  طرفی 
ورود  از  قبل  شود  می  توصیه  والدین  به 
و  ارزیابی  را  آنان  طرفی  برتری  فرزندانشان 
در  اختالل  دچار  مدرسه  در  تا  کنند  تقویت 
اقدام  ترین  ضروری  همچنین   . نشوند  یادگیری 
در  طرفی  غلبه  تشخیص  و  تعیین  معلمین 
است  تحصیلی  سال  ابتدای  در  آموزان  دانش 
در  طرفی  برتری  تثبیت  جهت  الزم  اقدامات  تا 
و  سردرگمی  و  پریشانی  از  و  گیرد  صورت  آنان 
برتری   . شود  جلوگیری  یادگیری  مشکالت  بروز 
های  نیمکره  بین  رابطه  از  بهتر  درک  به  طرفی 
 . کند  می  کمک  آن  عملکرد  سازماندهی  و  مغز 
بخاطر داشته باشیم اصالح اعضای برتر در سال 
های پیش از دبستان بسیار راحت است و از بروز 
آسیب های بعدی در کودک پیشگیری می کند . 
بروز اختاللت یادگیری پروسه آموزش و پیشرفت 
مربیان  و  والدین   ، کودکان  برای  را  یادگیری 
سخت و دشوار می کند در حالی که بسیار ساده 
است  ضروری  بنابراین   . است  پیشگیری  قابل 
تقویت  و  تشخیص  کودکان   در  طرفی  برتری 
کودک  برتر  طرف  بر  منطبق  ها  آموزش  و  شود 

گردد.  سازماندهی 
فتانه امیری دکترای مهندسی خالقیت     ►

●  تثبیت برتری طرفی کودکان در مدرسه    ● ملی پوش پارالمپیکی قم در 
اردوی مسابقات آسیایی

تیم  اردوی  جدید  مرحله  در  قم  استان  پارالمپیکی  ملی پوش 
با ویلچر  ملی جوانان ایران آماده اعزام به رقابت های بسکتبال 

می شود. آسیا  جوانان  قهرمانی 
رسید  انجام  به  حالی  در  توکیو   2021 پارالمپیک  بازی های 
والیبال  رشته  دو  در  قم  استان  از  ملی پوش  ورزشکار  چهار  که 
شدند،  مسابقات  این  راهی  ویلچر  با  بسکتبال  و  نشسته 
بسکتبال  در  عیوضی  رضا  و  محمدنژاد  محمد  که  حالی  در 

رفتند. میدان  به  ایران  ملی  تیم  برای  ویلچر  با  بسکتبال 
پارالمپیک،  بازی های  در  بزرگساالن  ملی  تیم  حضور  از  بعد 
کشورمان  جوانان  ویلچر  با  بسکتبال  ملی  تیم  به  نوبت  اکنون 
رسیده که در مسابقات 2021 قهرمانی جوانان آسیا به میدان 
برود، رقابت هایی که با عنوان پاراآسیایی جوانان در راه است و 
تیم ملی ایران به سرمربیگری عباس خاکی آماده این رقابت ها 

می شود.
محسوب می شود،  چهره شناخته شده ای  قم  در  عباس خاکی 
فصل های  در  قم  ایثار  ویلچر  با  بسکتبال  تیم  هدایت  که  کسی 
1393 و 1394 لیگ برتر باشگاه های ایران را بر عهده داشت و 
با این تیم به مقام قهرمانی لیگ برتر دست یافت، ضمن اینکه 

همزمان رتبه نخست لیگ دسته دوم ایران را هم کسب کرد.
بسکتبال  پارالمپیکی  ملی پوش  عیوضی  رضا  از  مربی  این 
تیم  تمرینات  جدید  دور  در  حضور  برای  قم  استان  ویلچر  با 
نفراتی  البته  که  اردویی  آورده ،  عمل  به  دعوت  جوانان  ملی 
مازندران،  مرکزی،  اردبیل،  اصفهان،  زنجان،  استان های  از 
خراسان رضوی، تهران، گلستان و ایالم نیز در آن حضور دارند.

دعوت  اردو  این  به  مختلف  استان های  از  بازیکن   15 واقع  در 
ویلچر  با  بسکتبال  ملی  تیم  اردوی  مرحله  دومین  و  شده اند 
در  شهریور  سی ام  تا  پاراآسیایی  رقابت های  به  اعزامی  جوانان 
بحرین  کشور  که  حالی  در  می شود،  برگزار  ملی  تیم های  کمپ 
میزبان بازی های پاراآسیایی بسکتبال با ویلچر جوانان در سال 

است.  2021
زنجان،  از  رزاقی  محمدرضا  ملی  تیم  اردوی  در  حاضر  نفرات 
اردبیل،  از  اقبالی  حسین  اصفهان،  از  طوقانی پور  محمدرضا 
و  نصیری  میالد  مرکزی،  از  طاووسیان  علی  و  عباسی  مهدی 
خراسان رضوی،  از  پایداری  مظاهر  مازندران،  از  مظلوم  مهدی 
و  جاللی  ابوالفضل  گفتاری،  پوریا  اسالمیان،  امیرحسین 
رضا  گلستان،  از  بخشنده  عرفان  تهران،  از  نعمتی  محمدعلی 

هستند. ایالم  از  احمدی  امیررضا  و  قم  از  عیوضی 
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کپی  جمله  من  پیوستی  مدارک  و  اسناد  و  پرونه  محتویات  به  توجه  با  تادیه 
بر  دین  بقا  بر  داللت  که  خواهان  ید  در  انها  اصول  بقا  و  شده  ذکر  مستندات 

جلسه  در  اگهی  نشر  ابالغ  وصف  با  خواندگان  اینکه  و  داشته  خواندگان  ذمه 
خواندگان  دین  بقا  استصحاب  ضمن  شورا  لذا  نگردیده  حاضر  رسیدگی 
ثابت تشخیص داده و مستندا  و  را نسبت به خواسته محرز  استحقاق خواهان 
 ۳۱۳ مواد  و  دادرسی مدنی  ایین  قانون   ۴۲۲ و   ۵۱۹ و   ۵۱۵ و   ۱۹۸ مواد  به 
 ۲۷۱ مواد  بر  تجارت  قانون   ۲۴۹ ماده  به  ناظر  تجارت  قانون   ۳۱۰ و   ۳۱۴ و 
صدور  قانون   ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  ب  مستندا  و  ق.م   ۱۳۰۱ و   ۱۲۸۴ و 
تشخیص  مجتمع   ۱۳۷۱ مصوب  مذکور  تبصره  استفساریه  واحد  ماده  و  چک 
پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  نظام  مصلحت 
الوکاله  به عالوه هزینه دادرسی و حق  بابت دین  ۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
زمان  لغایت  ان  سررسید  تاریخ  از  موصوف  چک  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل 
خواهان صادر  حق  در  ایران  مرکزی  بانک  بهای  شاخص  حساب  حکم  اجرای 
قابل  ابالغ  پس  روز   ۲۰ ظرف  و  است  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و 
۲۰ روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی  واخواهی در همین شعبه و ظرف 

باشد. می  قم  حقوقی  عمومی  دادگاه  در 
اسماعیلی  – قم   39 اختالف شماره  قاضی شورای حل 

39 قم دبیر شورای حل اختالف شماره 

 ۹۷/۶/۲۵ دادنامه:  شماره   ۵۳۱/۳۹/۹۶  –  ۵۳۰/۳۹/۹۶ پرونده:  شماره 
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المکان  مجهول  ادرس  به  ثقفی  محمد   -۱ خواندگان:   ۱۹ پ  نصیری  متری 
مطالبه   : المکان خواسته  ادرس مجهول  به  فرزند غضنفر  اللهی  نصر  ۲- رضا 
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خواندگان  دین  بقا  استصحاب  ضمن  شورا  لذا  نگردیده  حاضر  رسیدگی 
ثابت تشخیص داده و مستندا  و  را نسبت به خواسته محرز  استحقاق خواهان 
 ۳۱۳ مواد  و  دادرسی مدنی  ایین  قانون   ۴۲۲ و   ۵۱۹ و   ۵۱۵ و   ۱۹۸ مواد  به 
 ۲۷۱ مواد  بر  تجارت  قانون   ۲۴۹ ماده  به  ناظر  تجارت  قانون   ۳۱۰ و   ۳۱۴ و 
صدور  قانون   ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  ب  مستندا  و  ق.م   ۱۳۰۱ و   ۱۲۸۴ و 
تشخیص  مجتمع   ۱۳۷۱ مصوب  مذکور  تبصره  استفساریه  واحد  ماده  و  چک 
پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  نظام  مصلحت 
الوکاله  به عالوه هزینه دادرسی و حق  بابت دین  ۱۰۳/۴۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
زمان  لغایت  ان  سررسید  تاریخ  از  موصوف  چک  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل 
خواهان صادر  حق  در  ایران  مرکزی  بانک  بهای  حساب شاخص  حکم  اجرای 
قابل  ابالغ  پس  روز   ۲۰ ظرف  و  است  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و 
۲۰ روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی  واخواهی در همین شعبه و ظرف 

باشد. می  قم  حقوقی  عمومی  دادگاه  در 
اسماعیلی  – قم   39 اختالف شماره  قاضی شورای حل 

39 قم دبیر شورای حل اختالف شماره 

تیم  بازیکنان  و  فنی  کادر  اعضای      ◄
بسکتبال بانوان شیمیدر قم در رقابت های فصل 
باشگاه های  بانوان  بسکتبال  برتر  لیگ  جدید 

شدند. معرفی  کشور 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  که   1388 سال  از 
تیم داری  بسکتبال  المپیکی  رشته  در  شیمیدر 
تیم  نخستین بار  که   1395 سال  از  و  می کند 
یافت،  حضور  برتر  لیگ  در  باشگاه  این  مردان 
باشگاه  این  مسووالن  که  است  بار  نخستین  این 
گرفته اند. بانوان  بخش  در  تیم داری  به  تصمیم 
لیگ  مسابقات  در  قم  شیمیدر  حضور  موضوع 
اوایل  کشور  باشگاه های  بانوان  بسکتبال  برتر 
و  مطرح  شیمیدر  مدیره  هیات  در  ماه  شهریور 
برای نخستین بار  تا قم  مورد تصویب قرار گرفت، 
در باالترین سطح رقابت های باشگاهی بسکتبال 
تیمی  باشد،  داشته  نماینده  یک  نیز  ایران  زنان 
مّد  نفرات  گزینش  نحوه  به  توجه  با  که  قدرتمند 
از  یکی  بازیکن،  انتخاب  و  فنی  کادر  در  نظر 

است. قهرمانی  مدعیان 
تیم  جدید  بازیکنان  فنی  کادر  نظر  با 

اساس  این  بر  و  شدند  معرفی  بالفاصله  شیمیدر 
سمیه  خداوردیان،  آناهیس  عیسائیان،  تینا 
طاهری،  مهال  شهریاری،  فائزه  اسماعیل زاده، 
ساناز  تهرانی،  یزدیان  کیمیا  عبدالوند،  شادی 
و  خیچومیان  وانه  گل محمدی،  آیدا  اسکندری، 
با  آنها  قرارداد  که  هستند  نفراتی  تقی زاده  مهسا 
رسیده  ثبت  به  قم  شیمیدر  بانوان  بسکتبال  تیم 
و  متشّرعی  شایسته  سرمربیگری  به  تیم  این  و 
لیگ  جدید  فصل  در  عرب علی  مهسا  سرپرستی 

می رود. میدان  به  برتر 
سرمربی  نظر  زیر  روزها  این  قم  شیمیدر 
شایسته  یعنی  ایران  زنان  بسکتبال  ملی  تیم 
برنامه های  و  تمرینات  برگزاری  با  متشّرعی 
حریفان  با  رویارویی  برای  آماده سازی،  متنوع 
که  شرایطی  در  می شود،  آماده  برتر  لیگ 
در  حاضر  باشگاه های  به  بسکتبال  فدراسیون 
به عنوان  را  31 شهریور ماه  بانوان روز  برتر  لیگ 

است. کرده  اعالم  جدید  لیگ  آغازین  روز 
جلسه  در  گرفته  صورت  قرعه کشی  به  توجه  با 
با  بسکتبال  فدراسیون  نایب رئیس  و  رئیس 

لیگ  رقابت های  در  حاضر  تیم   ۱۲ نمایندگان 
این   1400  –  1401 فصل  ایران،  بانوان  برتر 
به شکل دوره ای  مسابقات در دو گروه مقدماتی 
در  حضور  برای  تیم ها  رتبه   تا  شده  برنامه ریزی 

شود. مشخص  پلی آف  مرحله 
تیم  بازی ها،  نخست  گروه  در  اساس  این  بر 

گروه  تیم ها  با  قم  شیمیدر  بانوان  بسکتبال 
بانوان شهر گرگان،  تهران،  امرتات  تهران،  بهمن 
سپهرداد تهران و ای زی بسکتبال هم گروه است 
و تیم های گروه دوم مهرام تهران، اکسون تهران، 
پاالیش نفت آبادان، پاز تهران، ستاد گاز تهران و 

► هستند.    سپاهان  مبارکه  فوالد 

◄    کشتی گیران فرنگی کار استان قم در ترکیب 
جدید  دوره  در  حاضر  حریفان  با  قم  شهدای  تیم 
باشگاه های  فرنگی  کشتی  برتر  لیگ  مسابقات 

می پردازند. رقابت  به  کشور 
کشتی  برتر  لیگ  مسابقات  که   ۱۳۹۰ دهه  از 
به  قم  می شود،  برگزار  کشور  باشگاه های  فرنگی 
این  شاخص  و  موفق  استان های  از  یکی  عنوان 
لیگ  رقابت های  ثابت  پای  یک  همواره  رشته 
و  بیشتر  کیفیت  با  سال  به  سال  که  لیگی  است، 
باالتر برگزار می شود و حتی کشتی گیران خارجی 

است. کرده  خود  جذب  را 
ترکیب  در  سال ها  این  در  قم  کشتی گیران 
و  قم  کشتی  هیات  قم،  صبای  نظیر  تیم هایی 
کشتی  برتر  لیگ  در  قم  حرم  مدافع  شهدای 

لیگی  یافته اند،  حضور  ایران  باشگاه های  فرنگی 
که بهترین های ایران در آن حضور دارند و تیم برتر 
باشگاه های  جام  پیکارهای  در  ایران  نماینده  آن 

شد. خواهد  جهان 

و  آزاد  کشتی  برتر  لیگ  مسابقات  نیز  امسال 
یادگار  جام  عنوان  با  کشور  باشگاه های  فرنگی 
امام )ره( برگزار می شود، لیگی که تا کنون 21 تیم 
برای حضور در آن اعالم کرده اند و سازمان لیگ 
کرده  اعالم  متقاضی  باشگاه های  به  فدراسیون 
کشتی گیران  با  قرارداد  عقد  و  ثبت نام  به  نسبت 

کنند. اقدام  خود 
برتر کشتی  لیگ  در مسابقات  قم  که  در حالی 
آزاد باشگاه های کشور نماینده ای ندارد، تا کنون 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تیم های  آزاد  کشتی  در 
هیات  ساری،  ستارگان  آمل،  ذوب  فوالدین 
لرستان،  هیات  البرز،  جوانان  خراسان جنوبی، 
مدافعان  آذربایجان شرقی،  هیات  مازندران،  پاس 
کرده اند. حضور  اعالم  مرکزی  نماینده  و  سالمت 

کشتی  برتر  لیگ   ۱۴۰۰ فصل  مسابقات  در 
تیم  بر  عالوه  نیز  کشور  باشگاه های  فرنگی 
شهدای قم، تیم های سینا صنعت ایذه، دانشگاه 
پدافند  رعد  آمل،  ذوب  فوالدین  اسالمی،  آزاد 
خراسان جنوبی،  بهبهان،  برزن  آریو  ارتش، 
جوانان البرز، لرستان، سنندج و رضا پویش تهران 

کرد. خواهند  رقابت 
در شرایطی که تا کنون برخی تیم ها برای ثبت 
قرارداد کشتی گیران خود اقدام کرده اند و با توجه 
به اینکه قرعه کشی رقابت ها اواخر شهریور برگزار 
شد،  خواهد  آغاز  مهر  پایانی  دهه  از  مسابقات  و 
محمدهادی  صالحدید  با  دید  و  ماند  منتظر  باید 
علیایی رئیس هیات کشتی قم، تیم شهدای قم با 

چه ترکیب در لیگ برتر حضور می یابد.   ►

●  معرفی 11 بازیکن شیمیدر در لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران   ●

●  تیم »شهدا« نماینده قم در لیگ برتر کشتی شد    ●
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با ارسال یادداشتی   مرتضی نجفی قدسی        ◄
افغانستان  مظلوم  ملت  از  حمایت  در  گویه  روزنامه  برای 

نویسد: می 

مرز  مظلومین  از  حمایت  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
مظلوم  او  برای  و  نمی کرد  عمل  گزینشی  و  نمی شناخت 
فلسطین،  ملت  و  عجم  و  عرب  و  افغانی  سنی،  و  شیعه 
فرقی  هیچ  افغانستان  و  بحرین  یمن،  عراق،  سوریه،  لبنان، 
و  شد  جهان  مسلمانان  همه  دلهای  سردار  لذا  و  نمی کرد 
محقر  خانه های  در  هند  در  کشمیر  مظلوم  مسلمانان  حتی 
که  آبرویی  این  باید  ما  و  کرده اند  او دل خوش  تصویر  به  خود 
های  ملت  نزد  در  اسالمی  جمهوری  برای  سلیمانی  شهید 
یاد  کامل  متن  کنیم.  حفظ  را  کرد  ایجاد  جهان  و  منطقه 

زیراست: شرح  به  داشت 
الله )ص(: قال رسول 

سمع  من  و  منهم  فلیس  المسلمین  بامور  یهتم  ال  اصبح  »من 
)اصول  بمسلم«  فلیس  یجبه  فلم  للمسلمین  یا  ینادی  رجاًل 

)۱۶۴ ص  ج۲،  کافی، 
به  اهمیتی  و  کند  صبح  که  کسی  فرمودند:  )ص(  خدا  رسول 
صدای  که  کسی  و  نیست  آنان  از  او  ندهد،  مسلمانان  کارهای 
کسی را بشنود که فریاد کمک خواهی از مسلمانان را سر داده و 

نیست. مسلمان  ندهد  را  پاسخش 
مظلومان  از  حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کلی  سیاست 

ظالم با  دشمنی  و 
اسالمی  جمهوری  اصولی  و  مبنایی  های  سیاست  از  یکی 
در  مظلوم  از  دفاع  و  حمایت  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  ایران 
امیر  وصایای  آخرین  از  گرفته  بر  هم  این  و  است  بوده  ظالم  برابر 
فرمودند:  که  می باشد  )ع(  حسنین  به  )ع(  علی  امام  المؤمنین 

عونًا« للمظلوم  و  خصمًا  لظالم  »کونوا 
باشید. مظلوم  یاور  و  ظالم  دشمن  همیشه  یعنی 

از  همواره  اسالمی  جمهوری  کلی،  سیاست  همین  اساس  بر 
فلسطین،  استکبار جهانی همانند  تحت ستم  و  ملت های مظلوم 

افغانستان و حتی بوسنی و هرزگوین  لبنان، سوریه، عراق، یمن، 
حمایت  این  البته  که  است  کرده  پشتیبانی  و  حمایت  اروپا  در 
بوده  مختلف  اشکال  به  خودشان  زمان  اقتضائات  به  توجه  با  ها 
کمک  امکان  که  ها  مدت  تا  فلسطین  ملت  مورد  در  مثاًل  است، 
قبال  در  یا  و  بود  معنوی  حمایت  صرفًا  نبود  ها  آن  به  رسانی 
ما  هرزگوین  و  بوسنی  در  سارایو  در  مسلمانان  مظلومانه  کشتار 
انجام  نمی توانستیم  مقطع  آن  در  دیگری  کار  معنوی  کمک  جز 
های  ملت  عموم  تا  است  شده  موجب  نگرش  همین  اّما  دهیم، 
و  ظالمان  دشمن  و  مظلومان  مدافع  را  اسالمی  جمهوری  جهان 

بشناسند. ستمگران 
اخیر  حوادث  قبال  در  جمهوری  ریاست  و  رهبری  موضع 

ن نستا فغا ا
افغانستان  مردم  ستم  تحت  و  مظلوم  ملت های  این  از  یکی 
موضعگیری  آخرین  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبری  که  هستند 
ملت  طرفدار  »ما  فرمودند:  کشور  این  تحوالت  قبال  در  خود 
و  می آیند  گذشته  همچون  دولتها  که  چرا  هستیم،  افغانستان 
جمهوری  می ماند،  باقی  که  است  افغانستان  ملت  اما  می روند 
اسالمی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان 
بستگی  ایران  با  آنها  رفتار  و  روابط  به  دولتها  با  ما  روابط  و  است 
دارد، این مشکالت و سختی ها کار آمریکایی هاست که ۲۰ سال 
تحمیل  آن  مردم  به  را  ظلم  انواع  و  اشغال  را  افغانستان  کشور 

کردند«.
نیز  رئیسی  االسالم  حجت  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
افغانستان  در  حکومتی  و  دولتی  ما  نظر  از  کردند  موضع  اعالم 
از رأی مردم باشد و تأکید کردند که  مورد قبول است که بر آمده 
باشند  داشته  اقوام مشارکت  باید همه  افغانستان  آینده  دولت  در 

باشند. افغانستان  ملت  نمایانگر  تا 
به  که  آمریکا  توسط  افغانستان  ساله  بیست  اشغال  از  بعد 
هایی  بخش  بر  طالبان  ساله  پنج  حکومت  کردن  ساقط  منظور 
جنگ  هیچ  بدون  طالبان  ناگهان  گرفت،  صورت  افغانستان  از 
های  استان  تمام  پنجشیر،  دره  از  غیر  به  کسی  با  رویارویی  و 
پشت  توافقات  طالبان  که  بود  معلوم  و  کرد  اشغال  را  افغانستان 
حلقه  غالم  که  هم  غنی  اشرف  دولت  و  داشته  آمریکا  با  پرده ای 
و  نظامی  نیروهای  و  استانداری ها  تمام  به  بود  آمریکا  بگوش 
را  شهرها  طالبان  با  تقابل  بدون  داد  دستور  افغانستان  ارتش 
آمریکا  خروج  یعنی  این  دهند،  ها  آن  تحویل  دیگری  از  پی  یکی 
تغییر  بلکه  باشد  فرار  نمی تواند  سال  بیست  از  بعد  افغانستان  از 
از عهده آن ها  تاکتیک است و مسئولیت های مهم تری که خود 

است. گذارده  طالبان  دوش  بر  نمی آید  بر 
پول های  با  و  پاکستان  از  نشأتش  همگان می دانند که طالبان 
بر  کاماًل  پاکستان  امنیتی  سرویس های  است  بوده  سعودی ها 
طالبان احاطه دارند و همیشه در نبردها کمک آن ها هستند و در 
و  با هواپیماها  پاکستان  ارتش  پنجشیر  مبارزان دره  اخیر  سرکوب 

ارتفاعات  در  مسعود  احمد  یاران  مقرهای  از  بسیاری  پهبادهایش 
هواپیمای  ولی  کردند  تکذیب  گرچه  کردند،  بمباران  را  پنجشیر 
است. جمله  این  گواه  بهترین  پنجشیر  در  پاکستانی  شده  ساقط 

نیازی  حتی  ببرد  بین  از  را  طالبان  می خواست  آمریکا  اگر 
دیگر  بگوید  پاکستان  به  بود  کافی  و  نداشت  نظامی  حمله  به 
طالبان  به  بالفاصله  هم  پاکستان  و  نباشد  طالبان  و  است  بس 

برگردید ! پاکستان  در  خود  مدارس  به  فعاًل  می گفت 
آمریکا بعد از بیست سال اشغال افغانستان در حالی این کشور 
به طالبان سپرد که صدها میلیارد دالر تسلیحات سنگین برای  را 

آنها جهت استفاده در جنگهای آینده باقی گذاشت! 
حاکمیت  مدت  در  ها  آن  نیست،  صحیح  طالبان  به  اعتماد 
هزاران  و  کرده اند  عام  قتل  را  نفر  هزاران  افغانستان  در  خود 
آزادی های اجتماعی  به  را به عنوان جهاد نکاح ربوده اند و  دختر 
ملت  برای  ها  آن  حاکمیت  دوران  و  ندارند  عقیده ای  هیچ  زنان 
گرچه  است،  بوده  همراه  دلهره  و  ترس  با  همواره  افغانستان 
میلیون ها افغانی از خوف آنان به کشورهای دیگر از جمله ایران 

دهند.  نجات  را  خود  جان  حداقل  تا  کردند  مهاجرت 

پول  با  و  پاکستان  از  نشأتش  طالبان  که  می دانند  همگان 
پاکستان  امنیتی  سرویس های  است  بوده  سعودی ها  های 
آن  کمک  نبردها  در  همیشه  و  دارند  احاطه  طالبان  بر  کاماًل 
ارتش  پنجشیر  دره  مبارزان  اخیر  سرکوب  در  و  هستند  ها 
مقرهای  از  بسیاری  پهبادهایش  و  هواپیماها  با  پاکستان 
کردند،  بمباران  را  پنجشیر  ارتفاعات  در  مسعود  احمد  یاران 
پاکستانی  شده  ساقط  هواپیمای  ولی  کردند  تکذیب  گرچه 

است.  جمله  این  گواه  بهترین  پنجشیر  در 

فراگیر  دولت  تشکیل  و  پنجشیر  دره  محاصره  رفع  لزوم 
افغانستان در 

و  است  شده  بزرگی  گرفتاری  دچار  افغانستان  ملت  امروزه 
دموکراسی  اصول  به  طالبان  که  داد  نشان  پنجشیر  دره  محاصره 
علماء  قاطبه  واال  هست  مخالفانش  حذف  بنایش  و  نیست  پایبند 
داشتند  برحذر  پنجشیر  به  حمله  از  را  آنان  افغانستان  بزرگان  و 
تحکیم  قصد  زور  با  آنها  ولی  کردند  پیشنهاد  را  مذاکره  راه  و 
موفق  هم  اگر  و  دارند  افغانستان  پهنه  همه  بر  را  خود  حاکمیت 
شوند اعتراضات داخلی را سرکوب کنند و همه مخالفین را از سر 
خود  غربی  و  شمالی  همسایگان  برای  نقشه ای  چه  بردارند،  راه 

الله! اعاذنا  دارند، 
مطمئنًا باید در این شرایط سنجیده عمل کرد تا مبادا در پازل 
محاصره  از  شود  خواسته  طالبان  از  باید  لذا  کنیم  عمل  آمریکا 
و  بکشد  دست  پنجشیر  دره های  در  تاجیک  افغانی  هزار  صدها 
نه  و  شود  تشکیل  مذاهب  و  اقوام  همه  حضور  با  فراگیر  دولتی 
هستند  پشتون  مالیان  از  همه  کرده اند  معرفی  که  دولتی  این 
از  حقیقت  در  هستند  ازبک  و  تاجیک  از  که  هم  نفر  دو  یکی  و 
با  خود طالبان هستند و به شیعیان هم که هیچ سهمی نداده اند 

داشتیم. هم  شیعه  وزیر  چند  غنی  اشرف  دولت  در  اینکه 
از  بخشی  هستند،  پشتون  قوم  واقعی  نماینده  اگر  طالبان 
و  ازبک ها  ها،  تاجیک  مانند  اقوام  دیگر  کنار  در  افغانستان  ملت 
داشته  انحصار طلبانه  نگاه  نباید  قومی  و هیچ  هزاره ها می باشند 
این  در  ملی  وحدت  فراگیر  حکومتی  تشکیل  با  بلکه  تا  باشد 
طالبان  و  شود  خاموش  داخلی  جنگ  آتش  و  شود  برقرار  کشور 
تا  کند  رفتار  چنین  عمل  در  باید  دارد  آمریکایی  ضد  ادعای  اگر 
صفا  و  صلح  الله  انشاء  و  شود  جلب  افغانستان  مردم  همه  اعتماد 

شود. برقرار 
باید  افغانستان  ملت  از  ایران  ملت  حمایت  حداقل  اما 
مظلوم  ملت  از   ۱۳۷۱ سال  در  که  حمایتی  مانند  باشد  معنوی 
ایرانی ها  مشترکات  گرچه  داشتیم  اروپا  در  هرزگوین  و  بوسنی 
بسیار  هرزگوین  و  بوسنی  مسلمانان  به  نسبت  افغانستانی ها  و 
بودن  همزبان  و  بودن  همسایه  مسلمانی  بر  عالوه  و  است  بیشتر 
ایران  تن  از  پاره ای  بنگریم  تر  عمیق  چه  گر  می شود  اضافه  هم 
بسیار مناسب می دانم که چون مقایسه  قدیم محسوب می شوند. 
بوسنی و هرزگوین را با افغانستان کردم توجه شما را به بخشی از 
بکنم.  اشاره ای  آن مقطع  اندیشمان در  و دور  بیانات رهبر حکیم 

که  آمریکا  توسط  افغانستان  ساله  بیست  اشغال  از  بعد 
بخش  بر  طالبان  ساله  پنج  حکومت  کردن  ساقط  منظور  به 
بدون  طالبان  ناگهان  گرفت،  صورت  افغانستان  از  هایی 

تمام  پنجشیر،  از دره  به غیر  با کسی  رویارویی  و  هیچ جنگ 
را اشغال کرد و معلوم بود که طالبان  افغانستان  استان های 
غنی  اشرف  دولت  و  داشته  آمریکا  با  پرده ای  پشت  توافقات 
و  استانداری ها  تمام  به  بود  آمریکا  بگوش  حلقه  غالم  که  هم 
تقابل  بدون  داد  دستور  افغانستان  ارتش  و  نظامی  نیروهای 
دهند،  ها  آن  تحویل  دیگری  از  پی  یکی  را  شهرها  طالبان  با 
سال  بیست  از  بعد  افغانستان  از  آمریکا  خروج  یعنی  این 
مسئولیت  و  است  تاکتیک  تغییر  بلکه  باشد  فرار  نمی تواند 
دوش  بر  نمی آید  بر  ها  آن  عهده  از  خود  که  تری  مهم  های 

است.  گذارده  طالبان 

از مسلمانان بوسنی  بیانات رهبر معظم انقالب در حمایت 
و هرزگوین

ستایش  در   ۷۱/۶/۲۴ تاریخ  در  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
هرزگوین  و  بوسنی  مظلوم  مسلمانان  از  ایران  ملت  حمایت  از 
بوسنی  مردم  برای  شما  که  روز  »آن  فرمودند:  چنین  اروپا  در 
دیگر  و  تهران  خیابانهای  در  را  عظیم  راهپیمائی  آن  هرزگوین 
انداختید، خیال می کنید کسانی که جالدان  راه  شهرهای کشور 
جالدان  آن  سر  پشت  و  می شوند  محسوب  هرزگوین  و  بوسنی 
نشدند  متأثر  اند؟ !  ندیده  را  عظیم  اجتماع  آن  ایستاده اند 
بین  مسئله  یک  در  راسخ  عزمی  با  چگونه  ایران  ملت  اینکه  از 
یهتم  لم  و  اصبح  »من  مصداق  اساس  بر  و  است  ایستاده  المللی 
همه  با  هم  آن  دارد،  مسلمانان  امور  به  اهتمام  المسلمین«  بامور 
ما  مردم  اروپا !  در  ولو  باشد  مسلم  این  که  جایی  هر  در  و  وجود 
کسانی  چه  سارایوو  مردم  هرزگوین،  بوسنی  مردم  می دانند  چه 
چه  بحال  تا  ما  هستند؟ !  احساساتی  چه  با  و  مردمی  چگونه 
احساس  و  اسالمی  احساس  اسالم،  بجز  داشتیم  هم  با  ارتباطی 
احساس  این  است؟  !  گرفته  قرار  ستم  زیر  مسلمانی  ملت  اینکه 
مردم را به حرکت وا می دارد،  مردم ما را به اهتمام به امور آنها وا 
میلیونی  گروههای  با  بیایند  خیابانها  به  است  الزم  اگر  می دارد. 
بدهند،   پول  و  کنند  کمک  است  الزم  اگر  می ریزند  خیابانها  به 
چیز  اگر  می کنند،   کمک  و  می ریزند  پول  مربوطه  حسابهای  به 
هم  باز  باشد  الزم  مسلمان  برادران  از  حمایت  راه  در  هم  دیگری 
نمونه  یک  این  می ایستد،  آماده  و  می کند  سپر  را  سینه  ما  ملت 
به  و  اسالمی  برادری  به  اسالمی  وحدت  به  که  است  ملتی  از 

دارد«. نیاز  اسالمی  خویشاوندی 
حاال  است،  شفاف  و  روشن  بسیار  معظم  رهبری  بیانات 
در  و  افغانستان  مجدد  اشغال  قبال  در  ما  که  بفرمائید  مالحظه 
از  دریغ  حتی  داشتیم  واکنشی  چه  افغانستان  ملت  کشیدن  بند 
هماهنگی  شورای  یا  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  راهپیمایی!  یک 
سکوت  ناگهان  چرا  هستند؟ !  کجا  مواقع  این  در  تبلیغات 
نظامی  حمایت  پنجشیر  مدافعان  از  نمی گوید  کسی  می کنند، 
به  متأسفانه  بکنید؟ !  نمی توانید  هم  معنوی  حمایت  اّما  بکنید 
در  مردمی  و  خودجوش  صورت  به  که  هم  حمایتهایی  همین 
محاصره  و  افغانستان  مظلوم  مردم  از  حمایت  به  مجازی  فضای 
خرده  می شود،  مرزها  آواره  پناهندگان  و  پنجشیر  گرسنه  شدگان 

می کنید !  مسخره  را  آنها  و  می گیرید 

بخشی  هستند،  پشتون  قوم  واقعی  نماینده  اگر  طالبان 
ها،  تاجیک  مانند  اقوام  دیگر  کنار  در  افغانستان  ملت  از 
انحصار  نگاه  نباید  ازبک ها و هزاره ها می باشند و هیچ قومی 
فراگیر  حکومتی  تشکیل  با  بلکه  تا  باشد  داشته  طلبانه 
داخلی  جنگ  آتش  و  شود  برقرار  کشور  این  در  ملی  وحدت 
خاموش شود و طالبان اگر ادعای ضد آمریکایی دارد باید در 
جلب  افغانستان  مردم  همه  اعتماد  تا  کند  رفتار  چنین  عمل 

شود.  برقرار  صفا  و  صلح  الله  انشاء  و  شود 

مرز  مظلومین  از  حمایت  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
شیعه  مظلوم  او  برای  و  نمی کرد  عمل  گزینشی  و  نمی شناخت 
سوریه،  لبنان،  فلسطین،  ملت  و  عجم  و  عرب  و  افغانی  سنی،  و 
و لذا سردار  افغانستان هیچ فرقی نمی کرد  و  عراق، یمن، بحرین 
حتی  شد،  مستضعفان  و  محرومین  و  مسلمانان  همه  دلهای 
تصویر  خود  محقر  خانه های  در  هند  در  کشمیر  مظلوم  مسلمانان 
آبرویی که شهید سلیمانی  این  باید  اند ! ما  به تبرک گذاشته  را  او 
برای جمهوری اسالمی در نزد ملتهای منطقه و جهان ایجاد کرد 

کنیم. حفظ  را 
► مرتضی نجفی قدسی      

خروج آمریکا از افغانستان بعد از بیست سال فراربوده یا تغییر تاکتیک؟

●   برای حمایت از ملت مظلوم افغانستان چه کنیم؟!     ●
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 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۳۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۹۸۱ شماره  رأی   -۱
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدرضا  فرزند  پور   واشی  سعید  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۹۱۶ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۶۱/۱۷ بمساحت 
 )۱۱۱۵۸ الف  قم.)م   ۶۹ دفترخانه    ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ مورخ   ۱۱۳۶۱۳ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۰۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۵۱۷ شماره  رأی   -۲
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  یوسفعلی  فرزند  علی   صادق  آقای 
مالکیت  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  ۱۹۳۷اصلی  از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۳۱/۳۶ بمساحت 
 )۱۱۱۵۹ الف  .)م  قم   ۴۱ ۱۳۹۲/۱۰/۴دفترخانه  مورخ   ۶۷۱۵۸ شماره  قطعی  سند  طی  متقاضی 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۱۷۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۹۶۰۳۳۰۰۰۲۰۲۲۲۰۸ شماره  رأی   -۳
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  عباس  فرزند  ایمانی  رضا  محمد  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۱۷۳ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۱۳/۸۱ بمساحت 

 )۱۱۱۶۰ الف  دفتر۳۴۱.)م   ۱۸۸ صفحه  ایمانی  احمد  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۲۴۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۵۳۸ شماره  رأی   -۴
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  نجفعلی  فرزند  نژاد   اسکندری  حسین  آقای 
مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۷۵۳ از  فرعی  شماره  پالک  ۱۲۸/۴۰مترمربع  بمساحت  شده 

 )۱۱۱۶۱ الف  برقعی.)م  السادات  زینت  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی   نامه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۴۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۰۲۴ شماره  رأی   -۵
بنا شده  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  امیر علی چراغی  فرزند حسینعلی  در قسمتی  آقای 
نامه  مبایعه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۲۲۱۶ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۱۵۶/۱۰ بمساحت 
ورثه  زاده  حسینعلی  همگی  شهرت  ابوالفضل  و  فاطمه  و  حسن  و  ربابه  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی 

 )۱۱۱۶۲ الف  م   (.۵ دفتر   ۱۷۶ صفحه  زاده  حسینعلی  محمد  مرحوم 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۴۰ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۵۲۳ شماره  رأی   -۶
در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  از  قسمتی  در  علی   فرزند  مفرد   حسینی  وحید  آقای 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۷۵۶ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۵۳/۸۴ بمساحت  شده  بنا  احداث  آن 
الف  ۷۲.) م  ۳۹۲ دفتر  برقعی صفحه  پروانه  و  از زهرا  الواسطه  نامه عادی و خریداری مع  ثبت قم مبایعه 

 )۱۱۱۶۳
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۴۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۵۲۴ شماره  رأی   -۷
آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  از  قسمتی  در  علی  فرزند  آرا   بابائی  سمانه  خانم 
ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۷۶۵ از  فرعی  شماره  پالک  مترمربع   ۵۳/۸۴ بمساحت  شده  بنا  احداث 
الف  .)م   ۷۲ دفتر   ۳۹۲ صفحه  برقعی  پروانه  و  زهرا  از  الواسطه  مع  خریداری  و  عادی  نامه  مبایعه  قم 

 )۱۱۱۶۴
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۱۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۷۹۹۵ شماره  رأی   -۸
آقای مهدی مرادی  فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 

۸۲/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۷۲/۲/۱۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
۲۱۳۸۸ مورخ  زاهد طی سند قطعی شماره  احمد  و  آباد  بمانعلی عربی علی  از  الواسطه  و خریداری مع 

۱۳۵۵/۵/۱۳ دفترخانه ۱۶ قم.)م الف ۱۱۱۶۵( 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۳۰۱۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۸۳۵۴ شماره  رأی   -۹
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  حسین  فرزند  حیدری   قارداشعلی  آقای 
۱۹۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی  ۱۱۱ مترمربع پالک شماره فرعی از  بمساحت 
 ۷ دفترخانه   ۱۳۳۸/۴/۳۱ مورخ   ۴۷۸۶ شماره  قطعی  سند  طی  افسر  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  و 

 )۱۱۱۶۶ الف  ۸ قم.)م  ۱۳۳۸/۱۰/۱۳ دفترخانه  ۴۹۱۷۹ مورخ  و شماره  قم 
سند  مقرر  موعد  انقضاء  و  گهی  آ نشر  از  پس  است  گردیده  مقرر  آنجائیکه  از  و  گرفته  قرار  تایید  مورد 
 ۱۵ به فاصله  نوبت  به مالکین مشاعی مراتب در دو  به عدم دسترسی  با توجه  مالکیت رسمی صادر گردد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  ماه   ۲ مدت  ظرف  باشند  داشته  اعتراضی  ذینفع  اشخاص  چنانچه  تا  گهی  آ روز 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  از  پس 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  سند  صدور  که  است  توضیح  به  الزم  نمایند  تحویل  اداره  این  به  آنرا  گواهی 

اتحادملت( و  )گویه  بود.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از 
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ اول:   انتشارنوبت  تاریخ 
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ دوم:   انتشارنوبت  تاریخ 

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

خروج  گفت:  منطقه  مسائل  تحلیلگر        ◄
سعودی  عربستان  از  آمریکا  پاتریوت  سامانه های 
قرار  نظر  مورد  یمن  پرونده  راستای  در  باید  نوعی  به 
این  پایان  خواهان  رئیس جمهوری  چراکه  بگیرد، 

است. بحران 
مسائل  تحلیلگر  اردستانی«  بخشایشی  »احمد 
پدافند  سامانه های  خروج  دالیل  تشریح  در  منطقه 
با  گفت وگو  در  عربستان  از  آمریکا  پاتریوِت  هوایی 
از منابع خبری  ایلنا اظهار کرد: چندی پیش برخی 
پدافند  سامانه  اخیرًا  متحده  ایاالت  که  کردند  فاش 
خارج  سعودی  عربستان  از  را  خود  پاتریوت  هوایی 
ماهواره ای  تصاویر  برخی  میان  این  در  است.  کرده 
و  پاتریوت  سامانه های  از  تعدادی  که  می دهد  نشان 
پایگاه  در  که  تاد  ضدموشکی  سامانه های  همچنین 
ریاض  کیلومتری   ۱۰۰ در  سلطان  شاهزاده  هوایی 
خارج  آمریکایی ها  پایگاه  این  از  حاال  داشت،  قرار 
این  در  می رسد  نظر  به  اساس  این  بر  است.  شده 
واشنگتن  و  ریاض  میان  مشخص  اختالف  یک  میان 

به وقوع پیوسته است. لذا معتقدم دو دلیل مشخص 
عربستان  از  آمریکا  پاتریوت  سامانه های  خروج  برای 
و  داخلی  آنها مسائل  از  یکی  که  دارد  سعودی وجود 

است. متحده  ایاالت  اقتصادی  مشکالت 
وی ادامه داد: توجه داشته باشید که آمریکایی ها 

با یک بحران چند ضلعی اقتصادی و اجتماعی روبه رو 

هستند و به همین دلیل معتقدم اوضاع در داخل این 
داده های  اساس  بر  نیست.  مناسب  چندان  کشور 
متحده  ایاالت  زیرساخت های  کشور،  این  در  موجود 
واقعًا فرسوده شده است و بایدن هم اخیرًا به دنبال آن 
بود تا بودجه ای برای ترمیم این زیرساخت ها مشخص 
داخلی  اقتصاد  حوزه  در  را  خود  رزومه  بتواند  تا  کند 
سیاسی اش  رقبای  رخ  به  زیرساخت ها  این  ترمیم  و 
بکشد. به یاد داریم که در زمان بوش پسر و همچنین 
در زمان اوباما هم اشاره هایی به شکاف های طبقاتی 
اعم از نژادی، اقتصادی و به خصوص اجتماعی شده 
آمریکایی ها  چرا  که  می فهمیم  دلیل  همین  به  و  بود 
به دنبال آن هستند تا آرام آرام از خاورمیانه به سمت 
سامانه های  خروج  معتقدم  کنند.  حرکت  آسیا  شرق 
که  است  شده  علنی  زمانی  عربستان  از  پاتریوت 
فرا  متحده  ایاالت  در  سپتامبر   ۱۱ سالگرد  بیستمین 
رسید و هنوز خانواده قربانی ها به دنبال آن هستند تا 

نقش عربستان در این روند را مشخص کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: دومین 

دلیل این است که ایاالت متحده بارها اصرار کرده تا 
پرونده  این  و  برود  یمن  با  به سمت سازش  عربستان 
را به زودی مختومه اعالم کند اما طی ماه های اخیر 
چنین  شده اند،  مستقر  کاخ سفید  در  بایدن  تیم  که 
می بینیم  که  است  دلیل  همین  به  و  نداد  رخ  اتفاقی 
دلخور  مورد  این  در  سعودی ها  از  آمریکایی ها 
متحده  ایاالت  که  است  این  دیگر  نکته ای  هستند. 
زمانی سامانه های پاتریوت خود را از عربستان خارج 
می کند که یک باره شاهد افزایش حجم عملیات های 
روزهای  طی  هستیم.  کشور  این  علیه  انصارالله 
اجرا  سعودی ها  علیه  عملیات ها  این  بارها  گذشته 
شد و به نظرم خروج سامانه های پدافندی پاتریوت از 
عربستان را باید نوعی اعمال فشار واشنگتن بر ریاض 
بدانیم. به همین دلیل مجموع این عوامل باعث شده 
تا ما شاهد چرخش نسبی سعودی ها به سمت روسیه 
باشیم. تا جایی که آنها اخیرًا باعث شدند تا سفر وزیر 
از  مقابل  در  و  بیفتد  تعویق  به  ریاض  به  آمریکا  دفاع 
رئیس امور بین الملل دومای روسیه استقبال کردند.

باید  را  نکته  این  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
را  آمریکا  جای  نمی تواند  روسیه  که  داشت  نظر  مد 
کشورهای  عمده  بگیرد.  عربی  کشورهای  میان  در 
غرب  سمت  به  فارس  خلیج  حاشیه  و  خاورمیانه 
گرایش دارند و بر همین اساس معتقدم روسیه صرفًا 
سعی می کند منافع خود را در این میان تامین کند. 
بر  فشار  اعمال  روند  دارد  احتمال  دیگر،  سوی  از 
بخشی  که  برود  سمتی  به  آمریکا  سوی  از  عربستان 
خارج  سعودی ها  خاک  از  کشور  این  نظامیان  از 
شوند اما این خروج به معنای آنچه که در افغانستان 
این سربازها  از  برخی  بلکه  بود؛  نخواهد  افتاد  اتفاق 
این  مجموع  ماند.  خواهند  باقی  عربستان  خاک  در 
تبدیل  حال  در  عربستان  که  می دهد  نشان  مٔولفه ها 
آ مریکایی ها  برای  منطقه ای  دردسر  یک  به  شدن 
است، اما باید توجه کرد که آنها سعی می کنند توازن 
تنبیه های  واشنگتن  مسیر  این  در  و  کنند  رعایت  را 
► را اجرایی خواهد کرد.      خاص خود علیه ریاض 

◄      خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم روایت دو 
روز حضور خود در خبرسازترین والیت افغانستان را به 

رشته تحریر در آورده است.
، "به پنجشیر می رویم! " صبح این را گفتیم و عازم 
شدیم. یک سراچه دربست گرفتیم به مقصد پنجشیر.
نام سراچه که  به  افغانستان خودروهایی هست  در 

در صندوق عقب آن به راحتی دو نفر جا می شوند.
شهر  بازار  در  می رسیم.  چاریکار  شهر  به  راه  در 
در  جلوتر  کمی  می بینیم .  را  جمعه  نماز  صفوف 
مسجد شهر هم نماز جمعه برقرار است. صفوف نماز 
محیط  این  به  را  خاصی  زیبایی  رنگی  سجاده های  و 

بود. بخشیده 
با پایان نماز برای گفت وگو به جمع مردم می رویم. 
یک نفر لب به شکایت از مداخالت پاکستان می گشاید 
که ناگهان فریاد مرگ بر پاکستان بلند می شود؛ بعد از 
چند مصاحبه محل را ترک می کنیم. مردم شهر اصرار 
اما وقت تنگ  و نوشیدن چای دارند  به مهمان شدن 

است و باید قبل از عصر به پنجشیر برسیم.
به گلبهار که رسیدیم ناگهان ستون نظامی طالبان 
در  تانک  که  بود  بار  اولین  شاید  بود.  تردد  حال  در 
برای  بچه ها  می دیدم.  معرکه  در  هم  آن  حرکت  حال 
گرفتن مصاحبه پیاده شدند و من و راننده به مغازه ای 
گفتن  و  سالم  از  بعد  اینجا  بنوشیم.  چای  تا  می رویم 
"بخیر باشی" دعوت به چای سبز جزو بدیهیات است.
همکارانم  دیدم  که  بودم  چای  نوشیدن  حال  در 
به  از همه جا بی خبر شروع  آمدند و من  به سمت من 
عکاسی از تانک ها کردم که ناگهان یک طالب خشن 
با ریشی بلند و عینکی بر چشم به سمتم آمد و موبایل 
را کشید: مگه نگفتم عکس نگیر." گفتم خبرنگارم و 
را  عکسها  گفت  دهد.  پس  را  موبایل  که  کردم  تالش 
پاک کن. پاک کردم که گفت از سطل زباله گالری هم 
قبلش  را  فیلمها  ما  اما  بود  جمع   حواسش  کن!  پاک 

بودیم! گرفته 
با خشونت اصرار به برگشت داشت و می خواستیم 
ناگهان  که  برویم  جلوتر  کمی  الاقل  شود  راضی 
کشید.  بیرون  امامی  صادق  جیب  از  را  ریکوردر 
برافروخته  چهره اش  که  بود  ضبط  حال  در  ریکوردر 
ابا  ریکوردر  دادن  پس  از  حتی  برگردید.  گفت  و  شد 

کرد...
** اصرار به رفتن در دل خطر

و  نماز  برای  گلبهار  از  گوشه ای  در  ساعتی  نیم 
تصمیم  همفکری  یک  با  کردیم.  توقف  استراحت 
ستون  دیدن  چراکه  دهیم  ادامه  مسیر  به  که  گرفتیم 

نظامی در آستانه پنجشیر خبر از اتفاقاتی در در درون 
می داد. راز  و  رمز  پر  دره  این 

راه  ادامه  از  مسیر  مخاطرات  بخاطر  اولی  راننده 
خودداری کرد و برگشت تا اینکه یکی از اهالی گلبهار 
در ازای گرفتن پول بیشتر قبول کرد ما را به پنجشیر 

ببرد.
در راه تنها دو چیز قابل مشاهده بود: خودروهای 
بنه  و  بار  که  شخصی  خودروهای  و  طالبان  نظامی 

می برد. کابل  سمت  به  را  اهالی 
امکان  لحظه  هر  که  بود  زیاد  آنقدر  جاده  در  تردد 

کنیم. تصادف  روبرو  از  خورویی  با  داشت 
دره  باالی  از  سنگهایی  پنجشیر  جاده  ابتدای  در 
کمین  اثرات  از  نبود  مشخص  که  بود  ریخته  پایین  به 
اما  دیگر،  موضوع  یا  بوده  مسعود  احمد  نیروهای 

نبود! طبیعی  منطقه  شرایط  بود  هرچه 
تابلوهایی  می رسیم  که  پنجشیر  تاریخی  دروازه  به 
احمد  و  افغانستان  اسالمی  جمعیت  شهدای  از 
شده  پاره  عمدتا  که  می خورد  چشم  به  مسعود  شاه 
نیست  بهتر  این  از  اوضاع  نیز  بودند. در سطح والیت 
و اکثر تصاویر و بیلبوردها و پرچم های زمان حکومت 
پرچم  از  بیش  پنجشیر  در  هنوز  که  مجاهدین 
افغانستان رسمیت دارد،  دستخوش آسیب شده بود. 
پرچم  بود  رسیده  دستشان  هرجا  هم  طالبانی ها 

بودند. کرده  نصب  را  خود  رنگ  سفید 
خانه های شهر خالی، مردم در حال فرار و مغازه ها 
بسته! گویا شهر در حال ورود به آستانه یک نبرد بزرگ 

است.
ثبت  به  المقدور  حتی  میکرد  اقتضا  لحظات  این 
به  شروع  مخفیانه  لذا  بپردازیم  خود  پیرامون  ضبط  و 
طالبان  نظامی  خودروی  هرجا  و  کردیم  فیلمبرداری 
پایین  را  دوربین ها  بودند،  کرده  توقف  یا  می آمد 

می آوردیم.
از  که  بود  زمانی  سفر  لحظات  جالب ترین  از  یکی 
محوطه  شدیم.  رد  فهیم  مارشال  ورزشگاه  مقابل 
از باالی دره اشراف داشت، مقر طالبان  ورزشگاه که 
شده بود و دو فروند هلی کوپتر و چند خودروی زرهی 

بودند. شده  مستقر  آنجا  طالب  نیروی  تعدادی  و 
و  آمرصاحب  مقبره  عنابه،  ولسوالی)شهرستان(  ما 
از  به مناطق سرسبزتری  و  را رد کردیم  ولسوالی ُرخه 

رسیدیم. پنجشیر 
می شود.  کمتر  مسکونی  منازل  بعد  به  اینجا  از 
با فرزند و  یک روستایی را می بینیم که اثاث بر دوش 
سال   7،8" می گوید  است.  خروج  حال  در  همسرش 

پنجشیر بودم اما حاال نان و آب نیست و تنها پرودگار 
است!" مانده 

خاصی  خبر  می گوید  می پرسیم  که  درگیری ها  از 
سرزمین  اینجا  است.  عجیب  نبود!  درگیری  از 
گیر  مختلف  روایت های  میان  تو  و  تناقض هاست 
کرده ای و نمی دانی کدام به واقعیت نزدیک تر است.

راننده که چندباری تقاضا داشت برگردد نهایتا ما را 
پیاده کرد و گفت جلوتر نمی آیم. مجبور شدیم پیاده 

کمی جلوتر برویم.
4 روز پیش کمین خوردیم

به سمت نیروهای طالبان که آنجا ایستادند می رویم 
که مقابل یک خانه ایستاده بودند. داخل خانه آبکش 
مهیا  را داشتند  بساط شام  یحتمل  که  بود  برنج  های 
می کردند. یک نفر جلو آمد و با وی شروع به صحبت 
و  اوضاع  از  آمدیم!  اینجا  تا  که  میکرد  تعجب  کردیم. 
احوال منطقه جویا شدیم که میگفت نیروهای احمد 
و 4 شب پیش در همینجا  مسعود در دره ها هستند 

به ما کمین زدند.
برخوردیم  پیرمردی  به  می دهیم.  ادامه  مسیر  به 
شروع  او  با  بود.  گذر  حال  در  دست  در  فالسکی  که 
رفتند...  همه  فرزندانم  و  "زن  کردیم:  گفت وگو  به 
پسرم  است...  قطع  برق  و  آب  رفتند...  همسایه ها 
به  کاپیسا..."  بروم  هم  من  گفت  و  گرفت  تماس 
بود  خرابه ها  شبیه  خانه  حیاط  شدیم.  وارد  خانه اش 
و میگفت همه اثاث را بردیم و در خانه چیزی نیست.

تصور اینکه شب تک و تنها در نبود برق و آب اینجا 
بمانی هم خوف آور است!

ناگهان؛ تنها در میان طالبان!
افغانستان  نقاط  همه  از  موقعیت  به دلیل  پنجشیر 
پایین  حال  در  آفتاب  کم  کم  می شود.  غروب  زودتر 
یک  اما  می گیریم  برگشت  به  تصمیم  که  است  آمدن 
که  طالب  یک  می ایستد.  جلویمان  طالبان  خودروی 

می شود. پیاده  می زند  حرف  فارسی  بهتر 
در حال گپ و گفت هستیم که ناگهان یک لندکروز 
توقف کرد و چند نیروی طالبان پیاده شده به سمتمان 
آمدند. لهجه غلیظ پشتون داشتند. تصمیم گرفتیم از 
فرصت استفاده کنیم و گفتگویی بگیریم. یک نفر هم 

که فارسی بلد بود بعنوان مترجم ایستاد.
ناگهان  که  بود  شده  پارک  جاده  وسط  لندکروز 
بسیاری  تعداد  و  کرده  توقف  دیگر  ماشین  چند 
طالبان پیاده شده و دور ما حلقه زدند. انبوه سالح ها 
وحشت  به  را  تو  باشد  نداشته  هم  فشنگ  اگر  حتی 
می اندازد. چه برسد آن همه سالح های مدرن که در 

استفاده  نبودند چگونه  بلد هم  و شاید  بود  دستشان 
! کنند!

به  اول  که  طالباِن  همان  شد  تمام  که  گفت  و گو 
سمت ما آمد گفت اینها عضو شبکه حقانی بودند. از 
که سراج الدین حقانی  با طالبان  گروه های هم پیمان 

است. آن  رهبر 
یک  رفتیم.  پایین  سمت  به  شد  تمام  که  مصاحبه 
از  بعد  ایستاده اند.  مقابلش  نفر  دو  که  دیدیم  را  ویال 
پرس و جو متوجه شدیم صاحب آن بعد از درگیری ها 
ایران رفته و خانه را به کارگران سپرده است. حاال  به 
تاریک  هوا  برگردیم؟!  چگونه  داریم  را  این  دغدغه 
است و تو شنیده ای چند روز قبل اینجا کمین زده اند.
ما  تا یک خوروی شخصی  گوشه جاده می ایستیم 
را الاقل به سمت گلبهار ببرد اما بسیاری از ماشین ها 
یا پر از مسافر و اثاث است یا خودروهای نظامی. بعد 
بیرون  به  ماشین  یک  با  طوالنی  نسبتًا  مدت  یک  از 

میرویم. پنجشیر 
روز دوم؛

اول  را وقتی روز  این  بود".  " در پنجشیر آتش بس 
زیر  آتش  گر  نظاره  ما  فهمیدیم. در حقیقت  برگشتیم 
بکشد.  زبانه  بود  ممکن  لحظه  هر  که  بودیم  خاکستر 
روز   13 ساعت  تا  بس  آتش  فهمیدیم  جو  و  پرس  با 
شنبه 20 شهریور است؛ برای همین دوباره به سمت 
طوری  دقیقا  ما  برنامه ریزی  کردیم.  حرکت  پنجشیر 
شد که در همان ساعت پایان آتش بس آنجا باشیم و 

می افتد. اتفاقی  چه  ببینیم 
کنار  در  رسیدیم  که  پنجشیر  جاده  ورودی  به 
جهان  غوغای  از  فارغ  افغان  جوان  تعدادی  رودخانه 
بودند. دقیقا در جایی  در حال آب تنی و ماهیگیری 
نیروهای  میان  آتش  تبادل  محل  قبل  روز  چند  که 
را  فشنگ  پوکه های  و  بود  طالبان  و  مسعود  احمد 

دید.   زمین  بر  می شد 
در  اثاثشان  و  بار  کردن  جمع  با  محلی  مردم  هنوز 
حال فرار بودند. جلوی کامیونی را می گیرم و مشغول 
صحبت می شوم. یک پیرزن و پیرمرد جلو نشسته اند 
و  گاو  کنار  در  کامیونت  پشت  پوش  برقع  زن  دو  و 
که  رقت باری  صحنه  داده اند.  جا  را  خود  گوسفندها 

می آورد. درد  به  را  دل 
تردد  حجم  از  بار  این  می دهیم.  ادامه  مسیر  به 
پنجشیر  دروازه  شده؛  کاسته  نظامی  خودروهای 
اکثر  است  شنبه  امروز  اینکه  وجود  با  میکنیم.  رد  را 
باز  هم  مغازه هایی  توک  و  تک  اما  تعطیل اند  مغازه ها 
تا گفت وگویی  آنها می ایستیم  از  هستند. مقابل یکی 

حرف  از  دوستانش  و  مغازه  صاحب  پیرمرد  کنیم. 
زدن  بار  حال  در  هم  کامیونت  یک  دارند.  ابا  زدن 
کابل  "از  می گوید  است.  روستایی  یک  گوسفندهای 
اکثر  روزها  این  بفروشم.  و  ببرم  را  تا گوسفند ها  آمدم 
صاحب  که  مردی  می کنند..."  کاری  چنین  اهالی 
راضی  هم  کند  فرار  باید  زود  یا  دیر  و  گوسفندهاست 
به صحبت نیست و می گوید چه فایده ای دارد.. چهره 
مغمومش اما گویای رنج این جنگ است؛ غم آوارگی 
و مصیبت و اینکه نمی داند آینده خود و فرزندانش چه 

بفروشد. باید  را  دارایی اش  همه  و  می شود 
با توجه به اینکه دیروز آمدیم مسیر را کمابیش بلد 
شده ایم؛ این بار مقصد مزار احمد شاه مسعود است. 
در ده دقیقه ای مزار او، همان استادیوم مارشال فهیم 
سه  بار  این  می کنیم.  توقف  استادیوم  مقابل  است. 
حین  همین  در  است.  نشسته  زمین  بر  آنجا  بالگرد 
یک تویاتا پر از نیروی طالب توقف کرد و پیاده شدند. 
خود را قطعه سرخ )یگان ویژه( طالبان معرفی کردند 
احمد  نیروهای  و  شده  تمام  آتش بس  می گویند  و 

هستند. کوه ها  در  مسعود 
از رفتن تویوتای طالبان، در حال گرفتن چند  بعد 
از  یکی  پره های  چندبار  هستیم.  ورزشگاه  از  پالتو 
برخاستن  صحنه  امیدواریم  ما  و  می چرخد  بالگردها 

نمی شود. خبری  اما  بگیریم  را  آنها 
همانجا توقف کرده ایم که یک ماشین نظامی دیگر 
و  شده  پیاده  نفر  یک  می شود.  سبز  پایمان  جلوی 
لنگان لنگان پیش آمد. خنده مصنوعی بر لب داشت 
هرچه  برگردید؛  باید  ندارید  مجوز  چون  می گفت  و 
اصرار کردیم الاقل تا مزار آمرصاحب برویم نپذیرفت.  
اگرچه ظاهرش خندان است اما تا راننده اندکی تعلل 
کرد سرش داد کشید و  یک نفر طالب مسلح هم سوار 
ماشین ما شد تا مراقب باشد به سمت پنجشیر نرویم.
گویا مرد لنگان نمادی از طالبان بود: وجه خندان 
در مقابل خبرنگاران و وجه عصبانی در مقابل دیگران!
مقابل دوازه پنجشیر یک خودرو ایستاده بود که دو 
با یک مترجم در آن بودند.  خبرنگار شبکه 24 ترکیه 
مرد لنگان پیاده شد و به آنها هم دستور بازگشت داد 

و تا گلبهار همه باهم بودیم.
او گفت وگو کردند که  با  ترک  در گلبهار خبرنگاران 
مسئول  وثیق  کریم الله  مولوی  نامش  شدیم  متوجه 
است.  کاپیسا  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  اداره 
گفت وگویش که تمام شد ما هم ناچارا به سمت کابل 

کردیم. حرکت 
محمدعلی سافلی     ►

بخشایشی اردستانی:

●  خروج سامانه های پدافندی پاتریوت از عربستان نوعی اعمال فشار واشنگتن بر ریاض است     ●

●   التهاب در دره ی پنجشیر؛ خبرسازترین والیت افغانستان      ●


