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صفحه صفحه 44غدیروامتدادهویتیآنغدیروامتدادهویتیآن

 یکی از مدیران راه و شهرسازی استان پاسخ داد: یکی از مدیران راه و شهرسازی استان پاسخ داد:

چــراقــــمدرمعـرضزلـزلـهاست؟چــراقــــمدرمعـرضزلـزلـهاست؟

◄    بررسی وضعیت اشتغال در استان های 
مدت  به  نسبت  امسال  بهار  فصل  طی  کشور 
نرخ  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  مشابه 
کاهش  کشور  استان های  از  نیمی  در  بیکاری 

است. یافته 
آمارگیری  نتایج  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به 
بازار  شاخص های  عمده ترین  ایران،  آمار  مرکز 
به  نسبت   ۱۴۰۱ بهار  در  آن  تغییرات  و  کار 
این  از  یکی  که  است  شده  ارائه   ۱۴۰۰ بهار 
یکی  نرخ   این  است  بیکاری  نرخ  شاخص ها 
ارزیابی شرایط  برای  که  است  از شاخص هایی 
می گیرد  قرار  مورداستفاده  کشور  اقتصادی 
درصد   ۹.۲ به  امسال  گزارش  این  اساس  بر 

ماند. تک رقمی  و  رسید 
را   ۱۴۰۱ بهار  در  بیکاری  نرخ  آمار  مرکز 
 ۵۱۸ ۶۳ میلیون و  منتشر کرد که براساس آن 
هزار و ۷۰۰ نفر از جمعیت کشور در رده سنی 
 ۳۱ تعداد  این  از  دارند.  قرار  بیشتر  و  ۱۵ساله 
میلیون و ۷۳۵ هزار و ۳۱۵ نفر را مردان و ۳۱ 
میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۸۵ نفر را زنان تشکیل 

می دهند.
جمعیت  اشتغال  نرخ  گزارش،  این  طبق 
هزار   ۵۷۷ و  میلیون   ۲۳ بیشتر  و  ساله ها   ۱۵
۹۰.۸ درصد و نرخ بیکاری  ۶۳۸ نفر  حدود  و 
 ۳۹۹ ۲ میلیون و  ۱۵ ساله ها و بیشتر  جمعیت 

است. درصد   ۹.۲ حدود  نفر   ۵۵۴ و  هزار 
بیشتر  و  ۱۵ساله  جمعیت  از  درصد   ۴۰.۹  
از  است  نفر  هزار   ۹۷۷ و  میلیون   ۲۵ برابر  که 
گروه  در  یعنی  بوده اند،  فعال  اقتصادی  نظر 

گرفته اند. قرار  بیکاران  یا  شاغالن 
استان های  در  اشتغال  وضعیت  بررسی 
استان های  از  نیمی  که  می دهد  نشان  کشور 
اردبیل،  غربی،  آذربایجان  جمله  از  کشور 
چهارمحال وبختیاری،  بوشهر،  ایالم،  البرز، 

گیالن،  کرمان،  قم،  فارس،  سمنان،  زنجان، 
نرخ  کمترین  دارای  یزد  و  هرمزگان  مرکزی، 
ما  سه  در  استان ها  سایر  به  نسبت  بیکاری 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 
این  در  بیکاری  نرخ  امسال  بهار  در  و  بوده اند 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  استان ها 

است. یافته  کاهش 
بیکاری  نرخ  گزارش،  این  براساس 
درصد،   ۷.۴ به   ۱۰.۲ از  غربی  آذربایجان 
اردبیل از ۸.۹ به ۸.۲ درصد، البرز از ۱۰.۶ به 
۹.۵ درصد، ایالم از ۸.۵ به ۸.۱ درصد، بوشهر 
از ۷.۸ به ۷.۴ درصد، چهارمحال وبختیاری از 
 ۵.۴ به   ۶.۷ از  زنجان  ۱۰.۶ درصد،  به   ۱۳.۴
از  قم  درصد،   ۶.۱ به   ۸.۵ از  سمنان  درصد، 
 ۸.۷ به   ۱۱.۴ از  ۹.۴ درصد، کرمان  به   ۱۰.۱
درصد، گیالن از ۷.۵ به ۷ درصد، مرکزی ۷.۹ 
 ۱۵.۳ به   ۱۶.۶ از  هرمزگان  درصد،   ۶.۶ به 

رسید. درصد   ۱۰.۶ به   ۱۴ از  یزد  و  درصد 
فارس  استان  در  بیکاری  نرخ  همچنان 
نسبت  امسال  بهار  در  درصد   ۸ عدد  ثبت  با 
چهار  ماند؛  ثابت  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
البرز  و  غربی  آذربایجان  قم،  کرمان،  استان 
سه  در  بودند،  رقمی   ۲ بیکاری  نرخ  دارای  که 
تک رقمی  آنها  بیکاری  نرخ  امسال  اول  ماه 

. شد
بهار  در  بیکاری  وضعیت  گزارش  اساس  بر 
نرخ  مجموع  در  آمار،  مرکز  سوی  از  امسال 
است. رقمی  تک  کشور  استان   ۲۳ در  بیکاری 

بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت 
با  خدمات  بخش  که  می دهد  نشان  اقتصادی 
را به خود  ۵۱.۲ درصد بیشترین سهم اشتغال 
با  صنعت  بخش های  و  است  داده  اختصاص 
رتبه  درصد   ۱۶ با  کشاورزی  و  درصد   ۳۲.۷

► دارد.    قرار  بعدی 

ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  داخلی  خرید  هماهنگی  مدیرکل      ◄
گندم های  ارزش  درصدی   ۲۰۲ افزایش  و  میزان  درصدی   ۳۰ رشد  از 
و گفت:  به سال گذشته خبر داد  خریداری شده در سال جاری نسبت 

است. رفته  فراتر  تن  میلیون   ۵ از  گندم  تضمینی  خرید 
سعادتی  »مرتضی  )مبدأ(؛  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  گزارش  به 
طور  به  کشور  سراسر  در  خرید  مراکز  طریق  از  اینکه  اعالم  با  کیا« 
افزود:  می شود،  خریداری  گندم  تن  هزار   ۸۵ از  بیش  روزانه  متوسط 
سراسر  در  گندمکاران  مطالبات  از  تومان  میلیارد  هزار   ۴۵ از  بیش 

است. شده  واریز  آنان  حساب  به  کشور 
ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  داخلی  خرید  هماهنگی  مدیرکل 
 ۱۱ تا  را  خود  گندم  که  عزیزی  کشاورزان  تمام  ترتیب،  این  به  گفت: 
پول گندم هایشان  داده اند،  تحویل  دولتی  مراکز خرید  به  تیرماه جاری 

کرده اند. دریافت  را 
تضمینی  خرید  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داده  اختصاص  بودجه  بانکی،  تسهیالت  طریق  از  کشور  در  گندم  
دولتی  بازرگانی  شرکت  داخلی  منابع  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
این  از  تومان  میلیارد  هزار   ۲۷ کرد:  اظهار  می شود،  تأمین  ایران 
هزار   ۱۵ و  بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه ای  منابع  محل  از  واریزی ها 
کشاورزان  حساب  به  و  تأمین  بانکی،  تسهیالت  محل  از  تومان  میلیارد 

است. شده  واریز 
به روز  پرداخت  دولت،  تالش   تمام  اینکه  بر  تأکید  با  کیا  سعادتی 
محصوالت  بازار  عرف  در  کرد:  خاطرنشان  است،  گندمکاران  مطالبات 
هفته  یک  فاصله  به  تولیدکننده  به  محصول  پول  پرداخت  کشاورزی، 
وجود  این  با  می شود،  محسوب  نقد  پرداخت  منزله  به  تحویل  زمان  از 
مورد  بانکی  و تسهیالت  مالی  منابع  پیگیر  ایران  بازرگانی دولتی  شرکت 

► شود.     پرداخت  به روز  عزیز  کشاورزان  مطالبات  تا  است  نیاز 

افزایش۳۰درصدیخریدتضمینیگندمدرکشورکاهشنرخبیکاریدرنیمیازاستانهایکشوردربهار۱۴۰۱
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حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس       ◄
توسعه  شورای اسالمی شهر قم گفت: در مسیر 
پیوسته ای  و  شبکه ای  نگاه  باید  قم  شهر  معابر 
و  تندراه  محورهای  آن  مبنای  بر  و  بگیرد  شکل 
و دسترسی  به درستی احصا  خیابان های شهری 

شود. تعریف  آن  مبانی  بر  کاربری ها  و 
از  پیش  نطق  در  دهناد  سیدمحمدحسین 
علنی  و  رسمی  جلسه  هفتمین  و  چهل  دستور 
مصوبه  به  اشاره  با  قم،  شهر  اسالمی  شورای 
سند جامع سرمایه گذاری اظهار داشت: باوجود 
هنوز  الیحه،  این  تصویب  از  ماه   ۴ گذشت 

است. نشده  مشاهده  آن  در  پیشرفتی 
عمومی  ناوگان  کمبود  از  مردم  نارضایتی  وی 
در برخی محالت و مناطق شهری را مورد توجه 
قرار داد و گفت: ۱۲۰ اتوبوس شهری هم اکنون 
طبق  درحالی که  هستند،  فعالیت  مشغول 
شهر  در  اتوبوس  باید ۲۵۰  استاندارد  سرانه های 

باشند. تردد  در  قم 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
متقاضیان  تعداد  کرد:  ابراز  قم  شهر  اسالمی 
سال  ابتدای  از  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده 
به  سفر  هزار   ۳۰ روزانه  از  و  شده  برابر   ۲ جاری 
بازگشایی  که  رسیده  مسافر  هزار   ۶۰ بر  افزون 

است. بوده  آن  مهم  عوامل  از  آموزشی  مراکز 
وی توسعه ناوگان عمومی را اقدامی در مسیر 
عدالت اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: هم اکنون 

برخی  خاطر  به  شهری  اتوبوس های  از  برخی 
که  خارج شده اند  شبکه  مدار  از  فنی  مشکالت 
زودتر  هرچه  آن ها،  کردن  اورهال  با  است  الزم 
از  آن  کنار  در  و  برگردند  حمل ونقل  چرخه  به 
ناوگان  این  توسعه  جهت  نیز  ملی  فرصت های 

شود. عملیاتی  استفاده 
دهناد با اشاره به وضعیت آشفته ضلع شرقی 
یادآور شد:  و میدان شهید مطهری،  حرم مطهر 
همچنین شبکه معابر پرسرعت شهر قم نیز یکی 

از چالش های مهم شهری است.
وی ادامه داد: در یک خیابان شهری حداکثر 
در  کیلومتر   ۵۰ باید  عبوری  خودروهای  سرعت 
ساعت و امکان عبور همسطح بدون نگرانی فراهم 
باشد، درحالی که در تندراه های شهری حداکثر 
همسطح  عبور  و  بوده  کیلومتر   ۱۰۰ سرعت 
به  دسترسی  و  است  ممنوع  خیابان  عرض  از 

باشد. ممنوع  باید  نیز  کاربری ها 
شورای  حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مدیریت  مجموعه  کرد:  اضافه  قم  شهر  اسالمی 
خیابان های  و  تندراه  مساله  در  باید  قم  شهری 
دسترسی  و  برسد  مشترک  نقطه  یک  به  شهری 
بر  مباحث  سایر  و  همسطح  عبور  کاربری ها،  به 
اساس نوع معابر دیده شود و از آشفتگی و درهم 

آید. عمل  به  جلوگیری  دسترسی ها  تنیدگی 
وی اظهار داشت: در مسیر توسعه معابر شهر 
بگیرد  شکل  پیوسته ای  و  شبکه ای  نگاه  باید  قم 

خیابان های  و  تندراه  محورهای  آن  مبنای  بر  و 
کاربری ها  و  و دسترسی  احصا  به درستی  شهری 

تعریف شود. آن  مبانی  بر 
یاسر،  عمار  محورهای  دهناد،  گفته  به 
نماز، محمودنژاد،  فردوسی،  اسالمی،  جمهوری 
شهید سلیمانی، مالک اشتر، یاسمن و شاهد نیاز 
به تعیین تکلیف جهت ایجاد یکپارچگی با کارکرد 

دارند. تندراهی 
معابر  توسعه  و  اصالح  کرد:  عنوان  وی 
معابر  شبکه  مناسب  عملکرد  برای  تندراهی 
فنی،  برنامه  تهیه  نیازمند  شهری  پرسرعت 
شبکه  به  رسیدن  برای  مالی  تأمین  و  زمان بندی 
ترافیک  بهتر  مدیریت  جهت  پیوسته  و  یکپارچه 

► است.    شهری 

◄     فیلم سینمایی »علفزار« به تهیه کنندگی 
روی  به  دانشی  کاظم  کارگردانی  و  رادان  بهرام 

پرده سینماهای ونوس و آیه قم رفت.
سینمایی  فیلم  بیست،  شهر  گزارش  به 
رادان  بهرام  تهیه کنندگی  به  »علفزار« 
پرده  روی  به  دانشی  کاظم  کارگردانی  و 

رفت. آیه  و  ونوس  سینماهای 
و  فیلمنامه نویسان  از  که  سی ساله  دانشی 
ساخت  و  می رود  شمار  به  جوان  فیلمسازان 
»پرتقال«،  »راحانا«،  کوتاه  فیلم  چندین 
در  دارد،  کارنامه  در  را  رنگی«  »بادکنک های 
روی  بر  خود  بلند  فیلمسازی  تجربه  نخستین 
یک سوژه ملتهب اجتماعی دست گذاشته و از 

است. گرفته  قاب  تلخ  واقعه  یک 
کوتاهش  آثار  ساخت  برای  پیش تر  که  او 
»فیلم کوتاه  نظیر  جوایز جشنواره های معتبری 
»جشنواره  و  سال«  تصویر  »جشن  تهران«، 
داشت،  افتخاراتش  ویترین  در  را  مقاومت« 

فیلمنامه   بهترین  بلورین  سیمرغ  گذشته  سال 
»علفزار«  برای  را  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین 

کرد. شکار 
»علفزار« روایتی از ماجرای تلخ خمینی شهر 
که  است  مشابه  حادثه  چند  و   ۱۳۹۰ سال  در 
داستان  روایت  در  دانشی  منتقدان،  اعتقاد  به 
اعتیاد  و  فقر  کشیدن  تصویر  به  و  اجتماعی اش 
دارد.  واقع گرا  رویکردی  اجتماعی،  معضالت  و 
کل فیلم داستان یک روز کاری بازپرس را روایت 
داستانک ها  روزش،  آن  پرونده های  که  می کند 
و  متوازن  ساختاری  در  را  فیلم  اصلی  قصه  و 

می دهد. شکل  هم سو 
صدف  بهرامی،  سارا  جمشیدی،  پژمان 
مائده  پروانه،  ترالن  پسیانی،  ستاره  اسپهبدی، 
بخش،  امام  مهران  نعمتی،  فرخ  طهماسبی، 
اذکاری،  الهه  جاویدنیا،  رؤیا  همتی،  سیروس 
محمد  نیا،  حیدری  متین  رجایی نیا،  ستایش 
در  توشه  آدرینا  و  نوروزی  بنیامین  معتضدی، 

می کنند. نقش آفرینی  »علفزار«  سینمایی  فیلم 
در  کاندیداتوری  با  گذشته  سال  »علفزار« 
بهترین  بلورین  سیمرغ   ۴ شکار  و  بخش   ۱۳
مکمل  نقش  و  تدوین  صداگذاری،  فیلمنامه، 
فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  پدیده های  از  زن 

بود.
می توانند  قم  در  هفتم  هنر  به  عالقه مندان 
و   ۲۰  ،۱۹ سانس  سه  در  فیلم  این  تماشای  به 

بنشینند. ونوس  سینما  در   ۲۳:۲۵
مدرسه  به  وابسته  آیه  سینما  همچنین 
سانس  سه  در  را  فیلم  این  نیز  قم  هنر  اسالمی 
است. برده  پرده  روی  به   ۲۳:۵۸ و   ۲۰  ،۱۶
الزم به ذکر است اکران این فیلم در سینماها 
دارای رده سنی است و کودکان و نوجوانان زیر 

۱۵ سال امکان تماشای این فیلم را ندارند.
از  اطالع  برای  می توانند  سینما  مخاطبان 
آخرین جزئیات زمان اکران »علفزار« در روزهای 
► کنند.    مراجعه  تیکت  به سایت سینما  آتی 

پدافند  و  بحران  مدیریت  اداره  رییس       ◄
قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  غیرعامل 
مخاطرات  معرض  در  همواره  قم  استان  گفت: 
فرونشست،  سیل،  زلزله،  مانند  طبیعی 
جدی  مهمترین،  اما  دارد  قرار   ... و  خشکسالی 
خرابی  و  زلزله  ها،  آن  ترین  آمیز  تهدید  و  ترین 

است. آن  از  ناشی  های 
پیشوایی  محمدصادق  ایسنا،  گزارش  به 
بندی  درجه  برحسب  قم  استان  کرد:  اظهار 
با  مطابق  ایران  شهرهای  در  زلزله  خطرنسبی 
باخطرنسبی  مناطق  درحوزه   ۲۸۰۰ نامه   آیین 
اتفاق  زلزله¬های  تواتر  و  دارد  قرار  زلزله  زیاد 
افتاده وشدت آنها نشان می دهد که زلزله  یکی 
از مخاطرات جدی و مهم این استان می باشد.
عمدتًا  استان  سطح  های  گسل  افزود:  وی 

دارند. شرق  جنوب  غرب-  شمال  جهت 
اداره کل  این  اقدامات  در خصوص  پیشوایی 
توضیح  استان  در  زلزله  مخاطرات  کاهش  برای 
داد: برای ثبت و رصد زلزله¬های استان، هفت 
استان  سطح  در  جدید  نسل  شتابنگار  دستگاه 
گردیده  نصب  وشهرسازی  راه  وزارت  توسط  قم 
است. که در صورت تخصیص بودجه می¬تواند 
شده  متصل  هم  زلزله  سریع  هشدار  سیستم  به 
مدیریت  به  توجهی  قابل  کمک  طریق  این  از  و 

نماید. زلزله  وقوع  از  قبل  بخصوص  بحران 
در  نگار  شتاب  های  دستگاه  کارکرد  به  وی 
عنوان  به  افزود:  و  کرد  اشاره  زلزله  بروز  مواقع 
و  نصب  سریع  هشدار  سیستم  چنانچه  مثال 
طریق  از  سرعت  به  می¬توان  گردد  اندازی  راه 
را  گاز  جریان  گاز،  اتوماتیک  قطع  شیرهای 

قطع  زلزله  ها  خرابی¬های  وقوع  از  قبل  حتی 
زلزله  از  پس  سوزی  آتش  از  وسیله  بدین  و  کرد 

نمود. جلوگیری 
رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
گفت:  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
بررسی زلزله¬های دستگاهی نوین ایران )شبکه 
زلزله نگاری منسجم مؤسسه ژئو فیزیک دانشگاه 
تهران که داده¬های  از سال ۲۰۰۶ بطور منظم 

می¬دهدکه  نشان  نیز  است(  گرفتن  بر  قابل 
زلزله  مرکز  از  کیلومتری   ۱۰۰ تقریبی  شعاع  در 
بیشتر  بزرگی  با  لرزه  زمین   ۴۸۵ تعداد  جعفریه 

ُرخ داده است. نیم  و  ازدو 
ای  لرزه  ریسک  محدوده  بیان  به  پیشوایی 
اطراف قم اشاره کرد و توضیح داد: پنج شهر قم، 
در شعاع حدود  و جعفریه  قنوات  تفرش،  ساوه، 
جعفریه  زلزله  مرکز  اطراف  کیلومتری   ۷۰ تا   ۶۰

قراردارد. جمعیت این شهرها روی هم حدود یک 
میلیون و پانصد هزار نفر مطابق سرشماری مرکز 

آمار ایران در سال ۱۳۹۵  است.
در  شهری  جمعیت  تعداد  این  گفت:  وی 
 ۱۹۵ و  دار  اسکلت  مسکونی  واحد  هزار    ۲۴۵
می  زندگی  اسکلت  فاقد  مسکونی  واحد  هزار 
در  نفر  هزار   ۶۰۰ نزدیک  جمعیتی  یعنی  کنند 
زلزله  برابر  در  نامقاوم  و  اسکلت  فاقد  واحدهای 
درصد   ۴۴ برابر  که  کنند  می  زندگی  بزرگ  های 

هستند. شهری   جمعیت 
حدود  محدوده،  همین  در  افزود:  پیشوایی 
۴۰۰ پارچه آبادی واقع گردیده که جمعیت کل 
آنها ۱۲۷ هزار نفر می باشد. از این تعداد جمعیت 
و  دار  اسکلت  مسکونی  واحد   ۹.۶۵۰ روستایی 
که  بوده  اسکلت  فاقد  مسکونی  واحد   ۲۹.۳۶۰
معادل ۷۵ درصد منازل روستایی فاقد استحکام 

و بدون اسکلت هستند. بنای نسبی 
 رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
پایان  در  قم  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
محلی  شبکه  اندازی  راه  ساخت:  نشان  خاطر 
لرزه نگاری و شتابنگاری )در شهرهای کوچک(، 
از  زلزله  برابر  در  صحیح  رفتار  مستمر  آموزش 
طریق رسانه ها و بخصوص صدا و سیمای استان 
استان،  و سرپرستی مدیریت بحران  با هدایت  و 
فاقد  مسکونی  واحدهای  نوسازی  و  تخریب 
و تخفیفات  اهرمهای تشویقی دولت   با  اسکلت 
با  روستایی  واحدهای  نوسازی  و   ها  شهرداری 
این  پیشنهادهای  جمله  از  سنگین  آوار  اولویت 
بروز  از  ناشی  مخاطرات  کاهش  برای  کل  اداره 

► زلزله در استان است.   
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مراسمجشنعیدغدیردر
حرمحضرتمعصومه)س(برگزار

میشود
یکشنبه  الوالیه  شهر  جشن  قالب  در  غدیر  سعید  عید  شب  مراسم 
سیدحسین  والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  با  عشا  نماز  از  بعد 
اجرای  شعرخوانی،  با  همراه  تحویلدار  سیدرضا  مداحی  و  مؤمنی 
مطهر  حرم  در  فاطمی  متبرکات  اهدای  و  مسابقه  و  تواشیح  سرود، 

می شود. برگزار  کرامت  بانوی 
به  اشاره  با  قم،  در  فارس  با  گفتگو  در  قاسمی  علی  حجت االسالم 
مراسم حرم مطهر بانوی کرامت از شب تا شام عید سعید غدیر اظهار 
کرد: جشن شب عید سعید غدیر در قالب جشن شهر الوالیه یکشنبه 
سیدحسین  والمسلمین  االسالم  حجت  سخنرانی  با  عشا  نماز  از  بعد 
اجرای  شعرخوانی،  با  همراه  تحویلدار  سیدرضا  مداحی  و  مؤمنی 
می شود. برگزار  فاطمی  متبرکات  اهدای  و  مسابقه  و  تواشیح  سرود، 

مراسم   ۱۰:۳۰ ساعت  از  نیز  غدیر  عید  روز  صبح  کرد:  اضافه  وی 
حجت االسالم  توسط  غدیریه  خطبه  قرائت  با  مطهر،  حرم  در  جشنی 
سیما  دو  شبکه  از  زنده  پخش  همراه  به  رئوفی  علی  مداحی  و  بیات 

شد. خواهد  برگزار 
گفت:  کرامت  بانوی  مطهر  حرم  تبلیغات  و  عمومی  روابط  مدیر 
بالفاصله بعد از نماز عصر مراسم جشن و سرور با مداحی سیدمحسن 

است. برقرار  )ره(  خمینی  امام  شبستان  در  فاطمی  بنی 
حرم  در  غدیر  سعید  عید  مغرب  اذان  از  قبل  مراسم  داد:  ادامه  وی 
و  جوشقانیان  المسلمین  و  االسالم  حجت  سخنرانی  با  نیز  مطهر 

شود. می  دنبال  زمانی  مسعود  مداحی 
الوالیه  شهر  بزرگ  جشن  مراسم  عید  شام  در  کرد:  عنوان  قاسمی 
همراه  شالبافان  حسن  مداحی  و  میرباقری  الله  آیت  سخنرانی  با 
متبرکات  اهدای  و  مسابقه  و  تواشیح  سرود،  اجرای  شعرخوانی،  با 

شود. می  برگزار  فاطمی 

آمادگیکاملشهرداریقم
برایبرگزاریهرچهباشکوهتر
جشنبزرگعیدسعیدغدیرخم

از  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
برگزاری  برای  قم  شهرداری  مختلف  مجموعه های  کامل  آمادگی 

داد. خبر  خم  غدیر  سعید  عید  جشن های 
اقدامات  به  اشاره  با  شهرنیوز،  با  گفتگو  در  میرهادی  محسن  سید 
وظایف  از  یکی  داشت:  اظهار  خم  غدیر  سعید  عید  برای  شهرداری 
و  ملی  مناسبت های  برگزاری  جهت  شهر  آماده سازی  شهرداری، 
مذهبی است، که با توجه به اینکه عید سعید غدیر یکی از بزرگ ترین 
در  شهری  جشن های  شکوه  و  نشاط  اوج  باید  بوده،  شیعیان  اعیاد 

شود. دیده  غدیر  عید 
هشتگانه  مناطق  بین  مناسبی  هم افزایی  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
اداره  زیباسازی،  فرهنگی،  حوزه  در  شهرداری  تابعه  سازمان های  و 
پیش  در  به  توجه  با  گفت:  است،  انجام شده  اجرایی  و  ارتباطات  کل 
ستادهای  تشکیل  ضمن  قم  شهرداری  خم،  غدیر  سعید  عید  بودن 
زائرین  حضور  جهت  گسترده  برنامه ریزی های  با  مناطق  هشتگانه 
کریمه  حرم  پیرامون  شهر،  مرکزی  هسته  محوریت  با  مجاورین  و 
اهل بیت)س( و مسجد مقدس جمکران، مناسب سازی محیط شهری 
بنرهای  مترمربع   ۲۰۰۰ از  بیش  و  الوان ها  پرچم    ۲۰۰۰ نصب  با 
معابر،  تنظیف  سرو،  المان  استیکر   ۷۴ نصب  ایام،  این  با  متناسب 
برای  انهار،  الیروبی  و  شهر  سطح  جداول  آستانه،  میدان  شستشوی 

است. آماده  مراسمات  مطلوب تر  هرچه  برگزاری 
عنوان  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
کرد: ۳۰۰ عدد المان نوری آل  ای دی با ذکر مقدس یا علی )ع( در 
سطح  و  غدیر  تونل  الغدیر،  بلوار  )ع(،  علی  امام  بزرگراه  محورهای 

است. نصب شده  شهر 
کنترل  برای  شهری  تخلفات  کل  اداره  نیرو های  وی،  گفته  به 
کامل  آماده باش  در  غدیر  عید  روز  در  اجتماعی  ناهنجاری های 

. هستند
میرهادی به صدور بیش از ۴۰ ایستگاه صلواتی و فرهنگی برای عید 
سعید غدیر خم اشاره و عنوان کرد: شهروندان و هیئت ها جهت اخذ 
از  خم  غدیر  سعید  عید  برای  فرهنگی  و  صلواتی  ایستگاه های  مجوز 
اقدام  مجوز  صدور  به  نسبت  تا  نمایند  ثبت نام  قمیار  سامانه  طریق 

گردد.
که  ایستگاه هایی  فعالیت  ادامه  از  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 

می آید. عمل  به  جلوگیری  باشند،  نکرده  دریافت  را  الزم  مجوز 
ادامه  قم  شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
داد: با توجه به راه افتادن کاروان شادی تحت عنوان »غدیر تا ظهور« 
غدیر  عید  روز  در  )عج(  االعظم  بقیه الله  حضرت  با  بیعت  تجدید  در 
تا  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  ابتدای  از   ۱۸ ساعت  از  مراسم  آغاز  و 
مسیر  طول  در  مناطق  هشتگانه  ستاد های  جمکران؛  مقدس  مسجد 
سرویس های  آماده سازی  خدمت رسانی،  جهت  برنامه ریزی  به  نسبت 
و  مسیر  شستشوی  و  نظافت  و  بلوار  ویژه  آذین بندی  بهداشتی، 

کرده اند. اقدام  مردمی  ستاد  با  هماهنگی 
وی با اشاره به فعالیت نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ایام  این  در  شهر  ایمنی  ضریب  افزایش  راستای  در  قم  شهرداری 
سازمان  اکیپ های  مراسم،  ایمنی  تأمین  راستای  در  داشت:  اظهار 
حرم  پیرامون  شهر،  مرکزی  هسته  در  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
بلوار پیامبر اعظم )ص( و مسجد مقدس  مطهر کریمه اهل بیت )س(، 
و  ماشین آالت  همراه  به  خودرویی  اکیپ های  قالب  در  جمکران 
خدمات رسانی  آماده   EFT موتورسیکلت های  و  آتش نشانی  تجهیزات 

هستند. ضروری  مواقع  در  مطلوب 
در  تسهیل  راستای  در  عمومی  نقلیه  وسایط  خدمات دهی  میرهادی 
جهت  در  کرد:  ابراز  و  داد  قرار  موردتوجه  را  شهروندان  مرور  و  عبور 
در  اتوبوس رانی  و  تاکسی رانی  سازمان  همگانی  حمل ونقل  خدمات 

هستند. کامل  آماده باش  در  ایام  این 

جلوگیریاز۱۴۰مورد
ساختوسازغیرمجازدر

پردیسانقم

140مورد  از  مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت: در سال گذشته 
ساختمان  پلیس  توسط  منطقه  سطح  در  غیرمجاز  ساخت وساز 

است. شده  جلوگیری 
با  علی اکبری  محمدحسین  قم،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  قبل  پروانه  اخذ  مصوب،  تفصیلی  طرح  اجرای  اهمیت  بر  اشاره 
اجرای  و  مصوب  نقشه های  با  مطابق  بنا  اجرای  ساخت وساز،  هرگونه 
ساختمان  پلیس  مأموران  داشت:  اظهار  منطقه  این  در  قانون  دقیق 
زمینه ها  این  در  تخلفی  هرگونه  با  تبعیضی  هیچ گونه  بدون  منطقه 

می کنند. برخورد 
وی با بیان اینکه در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، عملیات عمرانی 
ابراز  ارجاع داده می شود،  قانونی ذی ربط  به مراکز  و  متخلف متوقف 
سطح  در  غیرمجاز  ساخت وساز  ۱۴۰مورد  از  گذشته  سال  در  کرد: 

است. شده  جلوگیری  ساختمان  پلیس  توسط  منطقه 
سال  در  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  قم  شهرداری  هشت  منطقه  مدیر 
ساماندهی  مورد   ۵۰ همچنین  و  معبر  سد  رفع  مورد   ۳۰۰ گذشته 

است. انجام شده  نیز  مزاحم  اصناف  و  دست فروشان 

هشدارپلیسقمنسبتبه
فعالیتشرکتهایهرمی

گاهی استان قم نسبت به عضویت افراد در شرکت های  رئیس پلیس آ
تیمون"  و  کیوتن  پین،  "قوچ  شرکت  عنوان  با  ای  شبکه  بازاریابی 
آنالین  خریدهای  بزرگ  مراکز  برای  تبلیغاتی  های  شرکت  عنوان  به 

داد. هشدار  جهانی 
در  قهرمانپور  میکائیل  پلیس،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
عنوان  تحت  هایی  شرکت  اخیرًا  اظهارداشت:  خبری  گفت وگویی 
)نام  کیوتن  ژاپن(،  کشور   Qoojpn انحصاری  نام   ( پین  قوچ  شرکت 
 TMON( انحصاری  نام  تیمون  و  ژاپن(  کشور   Qoo10انحصاری
بزرگ  مراکز  برای  تبلیغاتی  های  شرکت  عنوان  به  جنوبی(  کشورکره 
بابا  علی  مارت–  وال  نتلر–  آمازون–  از  )اعم  جهانی  آنالین  خریدهای 

کنند. می  فعالیت  مجازی  درفضای   ) و... 
اولین  و  بوده  اینترنتی  یابی  عضو  طریق  از  ها  آن  فعالیت  افزود:  وی 
برای  دعوت  لینک  فرستادن  با  شود  می  عضو  سایت  در  که  فردی 

کند. می  سایت  عضو  را  آنها  خود  وآشنایان  دوستان 
تحریک  با  طریق  بدین  کرد:  اضافه  قم  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس 
بیشتری  حاصله  سود  تا  داده  افزایش  را  خود  مجموعه  زیر  که  افراد 
عایدشان شود، این امر یک دسیسه هرمی بوده و باعث از بین رفتن 

شود. می  افراد  سرمایه 
قهرمانپور تصریح کرد: مرکزیت این نوع شرکت ها در خارج از کشور 
از طریق مسافران  ترکیه است که  آنها در کشور  فعالیت  و عمده  بوده 

مرزی به خصوص استان های شمال غربی معرفی شده است.

خبـرخبـر یکیازمدیرانراهوشهرسازیاستانپاسخداد:

● چـراقــــمدرمعـرضزلزلــهاست؟●

آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتپنجم
کیال  محمدجواد  آقای  از  مقامی  قائم  به  قم  ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره 
فرزند عباس با شماره ملی ۰۳۸۱۲۱۶۳۴۹ در نظر دارد نسبت به فروش لوازم 
از طریق   ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ساعت  لبنیاتی در روز دوشنبه مورخ  و تجهیزات 

: نماید  اقدام  ذیل  شرایط  و  مشخصات  با  کتبی  مزایده 
الف ( مشخصات اموال مورد مزایده :

۱- یک دستگاه شیر سردکن و مخزن استیل به ظرفیت ۱ تن به انضمام همزن 
و سیستم سردکننده مربوط)موتور خاموش( به ارزش ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

با موتور  ابتکار سرما) زیارتی(  ۲- چهار دستگاه یخچال ایستاده سه درب برند 
و  کمپرسور  و  موتور  فاقد  دستگاه  یک  خاموش(،  مربوط)موتور  کمپرسور  و 

ریال.  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ارزش  به  می باشد  کننده  خنک  سیستم 
تقریبی  ارتفاع  به  سانتی متر   ۱۰ ضخامت  به  سردخانه  بدنه  پنل  ساندویج   -۳
۲.۲۰ متر به مساحت تقریبی ۳۱.۵ مترمربع به انضمام درب لوالیی سردخانه 

ریال.  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ارزش  به  ابتکار سرما)زیارتی(  برند  با 
آبی  کولر  یک دستگاه  انرژی،  برند   ۷۰۰۰ سلولزی  آبی  کولر  دستگاه  دو   -۴

۶۵۰۰ بدون درب، یک دستگاه کولر آبی ۳۵۰۰ جمعًا به ارزش ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال.

انضمام  به  همزن  و  شاسی  با  کیلویی   ۵۰۰ آلومینیوم  پاتیل  دستگاه  سه   -۵
ریال.  ۱۵۰,۰۰,۰۰۰ ارزش  به  جمعًا  مربوط  مشعله های 

۶- تابلو روان به ابعاد ۱۰۰×۸۵ سانتی متر به ارزش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۷- سه عدد صندلی با روکش چرم و یک دستگاه گاو صندوق ۱۵۰ لیتری برند 

ایران کاوه به ارزش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۸- حدود ۳۰ عدد کفی قفسه مستهلک به ابعاد ۴۰×۹۰ سانتی متر با تعدادی 
جمعًا  مستهلک  سطلی  لباس شویی  ماشین   یک دستگاه  به انضمام  مربوط  پایه 

به ارزش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
جمع ارزش کل اموال به مبلغ ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

ب ( شرایط شرکت در مزایده :
شماره  حساب  به  ریال   ۵۳,۸۵۰,۰۰۰ معادل  ارزیابی  مبلغ  درصد  پنج   -۱
صورت  به  یا  واریز  ملی  بانک  نزد  قم  ورشکستگان  بنام   ۰۱۰۹۸۹۷۹۸۳۰۰۵

مهر  و  الک  پاکت  در  باید  خود  پیشنهاد  ضمیمه  را  بانکی  بین  تضمینی  چک 
مشخصات  با  لبنیاتی  تجهیزات  و  لوازم  مزایده  به  مربوط  جمله  و  داده  قرار 
دوشنبه  روز  صبح   ۹ ساعت  تا  نوشته  پاکت  روی  در  خود  اقامت  محل  و  کامل 
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به اداره تصفیه امور ورشکستگی قم به نشانی خ ساحلی 
به پیشنهادات مبهم،   -۲ ۵ )ک دادسرا( پ ۱۸ طبقه سوم تسلیم شود.  کوچه 
نخواهد  داده  اثر  ترتیب  گهی  آ این  شرایط  خالف  بر  و  سپرده  فاقد  مشروط، 
حضور  شد.  خواهد  قرائت  و  باز  مزایده  ساعت  و  روز  در  پیشنهادات   -۳ شد. 
پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است؛ برنده مزایده کسی است که 
از  ماه  باید ظرف مدت یک  برنده مزایده   -۴ نماید.  پیشنهاد  را  باالترین قیمت 
تاریخ مزایده باقی مانده مبلغ پیشنهادی را پرداخت سپس جهت تحویل اموال 
نفع  به  شده  واریز  درصد  پنج  اینصورت  غیر  در  شود  حاضر  تصفیه  اداره  در 
کسب  برای  متقاضیان   -۵ شد.  خواهد  ضبط  بستانکاران  هیات  و  ورشکسته 

نمایند.           مراجعه  تصفیه  اداره  به  بیشتر می توانند  اطالعات 
علی عطار - رئیس اداره تصفیه امور ورشکستکی قم

دهناد؛عضوشورایشهرقمخبرداد:

افزایشتقاضایسفرحملونقلعمومیازابتدایسالجاریدرقم

آغازاکران»علفزار«درقم



که  کشورمان  تکواندو  فدراسیون  رئیس       ◄
هیات  ساالنه  مجمع  در  شرکت  منظور  به  امروز  صبح 
از زیارت حرم حضرت  به قم سفر کرده، پس  تکواندو 
قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  دیدار  به  معصومه)س( 

پرداخت. گفت وگو  به  را  دقایقی  و  رفت 
کشورمان  تکواندو  فدراسیون  رئیس  ساعی  هادی 
و  ورزش  مدیرکل  خانی  سانی  ابراهیم  با  دیدار  در 
این  نیازمند  کشور  ورزش  کرد:  اظهار  قم  جوانان 
شود،  انجام  پیشگیری  مسائل  سری  یک  در  که  است 
درمان  بحث  در  که  شده  باب  اینطور  متاسفانه  اما 

می دهیم. زیادی  هزینه های 
ما  دست  به  که  گزارش هایی  طبق  داد:  ادامه  وی 
بسیار  عملکرد  قم  تکواندو  هیأت  رئیس  است  رسیده 
قهرمانی  بخش  به  و  داشته  مدت  این  در  را  خوبی 

با  بیشتر  تعامل  آماده  ما  است،  داشته  خوبی  توجه 
هستیم. تکواندو  هیات  و  جوانان  و  ورزش  اداره کل 

در  ما  که  برنامه هایی  از  یکی  افزود:  ساعی 

هر  که  است  این  هستیم  آن  انجام  درحال  فدراسیون 
استان موظف هستند دو استاد کشوری را مسئول در 
ی  جامعه  کمک  بتوانند  اساتید  این  تا  بکنند،  هیأت 

باشند. استان  هر  تکواندو 
ظرفیت  قم  کرد:  بیان  تکواندو  فدراسیون  رئیس 
بخش های  از  دارد،  تکواندو  ورزش  در  زیادی 
قهرمانان  از  حمایت  برای  داریم  تقاضا  خصوصی 
آینده سرمایه های  برای  و  میدان شوند  وارد  شهرشان 

بدهند. انجام  هزینه هایی  کشور  و  قم 
نباید  فقط  شرکت ها  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
یک  آنها  بلکه  باشند  درآمدزایی  و  بیزینس  دنبال  به 
از  حمایت  هم  آن  و  دارند  نیز  اجتماعی  مسئولیت 

است. قهرمانی  ورزش 
در  نیز  قم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  خانی،  سانی 

و  تکواندو  خانه  ساخت  کرد:  عنوان  نشست،  این 
تجهیز آن کار پسندیده ای بود که در سال های گذشته 
شهر  نیروگاه  بخش  در  زمینی  حال  این  با  شد.  انجام 
داد  خواهیم  اختصاص  تکواندو  به  که  دارد  وجود  قم 
جهت   در  تکواندو  خانه  دومین  تجهیز  و  ساخت  با  تا 
توسعه قهرمانی این  رشته پرطرفدار و المپیکی گامی 

باشیم. برداشته 
است  نابی  استعدادهای  از  سرشار  قم   افزود:  وی 
به  توان  امکانات الزم می  قرار دادن   اختیار  در  با  که 
بهترین شکل برای رشد و شکوفایی آن ها تالش کرد.

طی  ملی  های  تیم  مربیان  حضور  به  اشاره  با  وی 
این  اجرای  کرد:  بیان  قم،  شهر  در  اخیر  سال های 
برنامه یک اتفاق خوب برای ورزش استان بود و باعث 
► شد.     قم  استان  تکواندوی  فنی  سطح  ارتقای 

◄     مسابقات بدمینتون رنکینگ بزرگساالن آقایان 
در شهر قم پس از ۴ روز رقابت به پایان رسید.

این مسابقات با حضور تمامی ملی پوشان پس از سه 
سال از شیوع ویروس کرونا و با حضور نزدیک به ۱۲۰ 
شرکت کننده از ۲۲ الی ۲۴ تیر ماه به میزبانی قم، در 

سالن بدمینتون شادروان حامد فرهمند، برگزار شد.
محمدرضا  حضور  با  مسابقات  این  اختتامیه  مراسم 
پوریا رییس فدراسیون بدمینتون و ابراهیم سانی خانی 
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، در سالن مسابقات 

برگزار شد.
از  تعدادی  و  داوری  کادر  تمامی  از  مراسم  این  در 
به  تجلیل  نیز  قم  استان  بدمینتون  ورزش  پیشکسوتان 

آمد. عمل 
محمد  و  سنگتراش  صالح  نفره،  دو  های  بازی  در 
اول  مقام  بلوچستان  و  سیستان  از  میرشکاری  مهدی 
میرحسین  و  حسینی  شاه  عرفان  کردند،  کسب  را 
نورعلیان از تهران در جایگاه دوم قرار گرفتند. همچنین 
مقام سوم مشترک به مهران و رضا شهبازی از کردستان 
و فرزین خانجانی از تهران و مسعود پیروزی از گلستان 

رسید.
در مسابقات تک نفره نیز مهران شهبازی از کردستان 
قهرمان شد، صالح سنگتراش از سیستان و بلوچستان 
در رتبه دوم ایستاد و مقام سوم مشترک به سعید بابیانی 
از خراسان رضوی و محمد پایروند از تهران رسید.   ►

◄     نهمین دوره مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ 
IKN استان قم درچهار رده سنی به پایان رسید.

بوکسینگ  کیک  قهرمانی  مسابقات  دوره  نهمین 
کننده  شرکت   ۲۳۰ حدود  باحضور  قم   استان   IKN
در۴ رده سنی و در اوزان مختلف درخانه رزمی برگزار 

. شد
در بخش نونهاالن محمد احسان طیب علی در وزن 
قره  حسین  امیر   ،_۳۰ وزن   در  حسینی  میثم   ،_۲۷
نور محمدی، در وزن   داغی در وزن  ۳۳_، محمدرضا 
۳۶_، سینا رستمی در وزن  ۴۰_، علیرضا یعقوبلو در 
به   +۵۰ وزن   در  یزدانخواه  ۴۵_، محمد حسین  وزن  

رسیدند. قهرمانی  مقام 
 در رده سنی نوجوانان امیر محمد چینه رو در وزن  
ابوالفضل   ،_۴۵ وزن   در  چراغی  رضا  محمد   ،_۴۰
وزن   در  احمدی  حسین   ،_۵۰ وزن    در  عبدالهی 
اصغره  علی   ،_۶۰ وزن   در  حسینی  علی  سید   ،_۵۵
وزن   در  حدادی  ابوالفضل  و   _۶۵ وزن   در  چی  قهو 
۷۰_ موفق به کسب عنوان قهرمانی در رده سنی خود  

شدند.
در  وند  عبدالله  حسین  امیر  هم  جوانان  بخش  در 
پویا   ،_۵۵ وزن   در  یعقوبلو  مهدی  محمد   ،_۵۰ وزن  
گرمابی در وزن  ۶۰_، احسان کریمی در وزن  ۶۵_، 

حسین محمدی در وزن   ۷۰_، محمد جواد نجفی در 
وزن  ۸۰_ و ابوالفضل محسنی در وزن  ۸۰+موفق  به 

شدند. قهرمانی  مقام  کسب 
در رده سنی بزرگساالن هم احمد عابدینی در وزن  
۵۵_، وحید اسماعیل گنجه در وزن   ۶۰_، محمدرضا 
بیگدلی در وزن  ۶۵_، حسین خانچرلی در وزن  ۷۰_، 
وزن   در  عظمی  مهدی   ،_۷۵ وزن   در  صدری  مهدی 
۸۰_ و خلیل قدیر زاده در وزن  ۹۰ _ به مقام قهرمانی 

رسیدند.
امیر  استاد  مسابقات  از  دوره  این  برگزاری  مسئول 

► بودند.      نیازمند  حسین 

◄     حضور بیش از ۲۹۰ ورزشکار مدعی کسب عنوان 
قهرمانی کشتی در بخش خردساالن رکورد بی سابقه ای 

را ثبت کرد.
استان  خردساالن  فرنگی  کشتی  قهرمانی  مسابقات 
مدعی  ورزشکار   ۲۹۰ از  بیش  سابقه  بی  حضور  با  قم 
به  برتر  استعداهای   معرفی  با  قهرمانی  عنوان  کسب 

رسید. پایان 
این مسابقات در محل سالن کشتی شهید حاج قاسم 

سلیمانی در ۹ دوره مسابقه برگزار شد.
در این پیکارها در  وزن ۲۵کیلوگرم محمدرضاسیروس 
رضانژاد  امیرعلی  ۲۸کیلوگرم  وزن  کشتی(،در  )خانه 

فرهادفرمانی  ۳۰کیلوگرم:  وزن  کشتی(،در  )خانه 
ابراهیمی  ۳۳کیلوگرم:حسین  وزن  کشتی(،در  )خانه 
محمدصالح  ۳۵کیلوگرم  وزن  کشتی(،در  )خانه 
نجاتی)شهیدسامانلو(،در وزن ۳۸کیلوگرم فرهادشعبانی 
محمدمتین  ۴۱کیلوگرم  وزن  )شهیدسامانلو(،در  راد 
مردی )خانه کشتی(،در وزن ۴۸کیلوگرم مهدی عصمتی 
)خانه  محمدباباجانی  وزن۵۲کیلوگرم  )حیدریان(،در 
)خانه  محمدطاهانظری  وزن۵۷کیلوگرم  کشتی(در 
)خانه  محمدرضاحیدری  ۶۲کیلوگرم:  وزن  کشتی(،در 
موسوی  سیدحسین  ۶۸کیلوگرم:  وزن  در  کشتی(و 

► شدند.     شناخته  برتر  )حیدریان( 
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بهقم

ویژه   در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سیار  تماشاخانه 
مختلف  مناطق  در    ۱۴۰۱ تیر   ۲۷ تا   ۲۵ از   » عید  تا  »عید  برنامه 

کرد.  خواهد  اجرا  را  خود  برنامه های  قم  استان 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سعید  اعیاد  با  همزمان  کانون  سیار  تماشاخانه  قم،  استان  نوجوانان 
و  کودکان  میهمان  متنوع   و  شاد  برنامه های  اجرای  با  غدیر  و  قربان 

می شود. قم  استان  مختلف  مناطق  نوجوانان 
 « کارگردانی  به   » مسلمان  »بچه   نمایشی  گروه  اساس  همین  بر 
محمدصادق مقدسیان «، از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ با به موضوع هایی چون 
مهربانی، دوستی، امید و شادی میهمان کودکان و نوجوانان شهرقم 
ایجاد  شهرها  این  شهروندان  برای  را  مفرحی  و  شاد  اوقات  و   شده 

کرد. خواهد 
در   ۱۸ ۱۴۰۱ساعت  تیر   ۲۵ روزشنبه  اجرا  اولین  اساس  همین  بر 
فکری  پرورش  کانون  سبالن۱۹مجتمع  سبالن،  خیابان   ، پردیسان 

. بود  خواهد  نوجوانان  کودکان 
منطقه  قائمف  درشهر   ۲۱ ساعت  ۲۵تیر  شنبه  روز  در  دوم  اجرا 
شهر  صبح۱۰  ساعت  تیر   ۲۶ یکشنبه  روز  سوم  اجرا  آباد،  اسماعیل 
ساعت  تیر   ۲۶ یکشنبه  روز  چهارم  اجرا  آباد،  باقر  روستای  جعفریه، 
مقدس  مسجد  مسیر  در   ۱۸ ساعت  اخر  اجرا  و  غدیر  بوستان   ۲۱

. بود  خواهند  عالقه مندان  حضور  پذیرای  جمکران 
اجرای  با  فکری  پرورش  کانون  سیار  تماشاخانه های  فعالیت 
نمایش،  برنامه های متنوع در قالب قصه گویی، معرفی کتاب، اجرای 
برای  سرگرمی  و  مسابقه  انیمیشن،  و  سینمایی  فیلم های  پخش 
همراهی  و  همکاری  با  و  سیار  تماشاخانه  دستگاه  پنج  روی  بر  اجرا 
در  مشترکی  دغدغه های  که  کشور  استان های  در  مختلف  نهادهای 

باشد. می  اجرا  درحال  دارند،  تربیت  و  تعلیم  حوزه 

خبـر
صنایع  و  قم  فردوس  تیم  دو      ◄
مسابقات  اول  هفته  در  هرمزگان  پشتیبان 
لیگ برتر باشگاه های کشور یه تساوی یک 

دادند. رضایت  یک  بر 
فوتسال  تیم  فارس،  گزارش  به 
لیگ  مسابقات  اول  هفته  در  قم  فردوس 
پیش  ساعتی  کشور  باشگاه های  برتر 
تیم  از  قم  حیدریان  شهید  ورزشگاه  در 
پشتیبان  صنایع  شده  برتری  لیگ  تازه 
این  نهایت  در  و  کرد  میزبانی  هرمزگان 
رسید. پایان  به   ۱ بر   ۱ نتیجه  با  بازی 

مانده  دقیقه    ۳ را  فردوس  تیم  تک گل 
بازیکن  رحمتی  محمد  بازی  پایان  به 
سوی  آن  در  رساند،  ثمر  به  قمی  جوان 
هاشم  را  هرمزگان  تیم  گل  تک  میدان 
وارد  اشتباه  به  فردوس  کاپیتان  فرج زاده 
دروازه  رشیدی  حمید  کرد،  خودی  دروازه 
بان فردوس هم در دو موقعیت تک به تک 
در  قم  نماینده  برای  کار  تا  کرد  ایستادگی 

نشود. سخت  اول  هفته 
فوتسال  تیم  سرمربی  غیاثی  سیدوحید 
فارس  ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قم 
بازی  تیم  دو  هر  نظرم  به  کرد:  اظهار  قم 
نمایش  به  امروز  را  قبولی  قابل  و  خوب 

تبریک  تیم  دو  هر  بازیکنان  به  و  گذاشتند 
زیادی  بسیار  زمان  ما  متاسفانه  می گویم، 
و  دادیم  دست  از  فصل  شروع  از  قبل  را 
بازی  این  وارد  توانستیم  تمرین  دو  با  فقط 

شویم.
یک  این  در  قم  فوتسال  افزود:  وی 
سرگذاشت،  پشت  را  سختی  روز های  سال 
ایده آل  شرایط  به  بازی  به  بازی  امیدواریم 
کسب  را  خوبی  نتایج  بتوانیم  تا  برسیم 
درصد   ۵۰ با  تیمم  بازیکنان  واقعا  کنیم، 
توانستند  و  بازی شدند  وارد  آمادگی بدنی 
با استفاده از هوش و تجربه خود در دقایق 

برسانند. تساوی  به  را  بازی  پایانی 
این  در  البته  کرد:  نشان  خاطر  غیاثی 
بودیم  همراه  بدشانسی  چاشنی  با  بازی 
داشتیم  که  موقعیت هایی  از  ونتوانستیم 
خودی  به  گل  با  کنیم،  استفاده  خوبی  به 
سخت  ما  برای  اول  نیمه  در  کار  زدیم  که 
اول  هفته  در  که  شاکریم  را  خدا  اما  شد 

نشدیم. قم  مردم  شرمنده 
صنایع  تیم  سرمربی  بزوال  هادی 
بیان  بازی  پایان  در  هرمزگان  پشتیبان 
کرد: به تیم قم بابت بازی خوبی که انجام 
تیم  برای  نتیجه بازی  تبریک می گویم،  داد 

نظر  به  بودیم  مهمان  اینکه  با  ما  جوان 
برنده  می توانستیم  ما  البته  می رسد  خوب 

باشیم. دیدار  این 
وارد  جوانی  تیم  وقتی  داد:  ادامه  وی 
آماده  را  خود  باید  می کنی  مسابقات 

بازی های سنگین کنی که ما در این فصل 
ریسک بزرگی را انجام دادیم و امیدواریم تا 
از  کنیم،  کسب  را  خوبی  نتایج  فصل  آخر 
بابت میزبانی خوبشان تشکر  مردم قم هم 

. می کنیم
فردوس  تیم  کاپیتان  فرج زاده  هاشم 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بازی  پایان  در 
بازیکنان  قم عنوان کرد:  از  فارس  ورزشی 
تمریناتی  به  توجه  با  هرمزگان  صنایع  تیم 

ما  و  بودند  بازی  شرایط  در  داشتند  که 
متاسفانه شرایط بسیار سختی را برای این 

داشتیم. بازی 
اینکه  دلیل  به  افزود:  فردوس  کاپیتان 

شد  تکمیل  پایانی  روز های  در  ما  تیم 
ناهماهنگی بین بازیکنان به چشم می آمد 
شرایط  به  رفته  به  رفته  امیدواریم  که 
نرمالی برسیم، از هواداران با معرفت قمی 
را  شهرشان  نماینده  که  می کنم  تشکر  نیز 

نگذاشتند. تنها  امروز 
استانی  مسئولین  از  گالیه  در  فرج زاده 
بستم  قرارداد  من  که  روزی  از  کرد:  تاکید 
اداره کل  عهده  به  تیم  مدیریت  که  گفتند 
ورزش و جوانان و هیئت فوتبال است، اما 
آقایان به خود زحمت ندادند تا برای دادن 
حاضر  ورزشگاه  در  قمی  بازیکنان  روحیه 

تماشا کنند. نزدیک  از  را  بازی  و  شوند 
کرد:  اظهار  پایان  در  فردوس  کاپیتان 
تیم  حامی  روز  چند  این  در  کسانی که  از 
قطعا  تساوی  این  و  می کنم  تشکر  بودند 
نتیجه زحمات بازیکنان و کادر فنی است، 
را  کاپیتان  من  صدای  مسئولین  امیدوارم 

برسند. تیم  این  داد  به  و  بشنوند 
دوم  هفته  در  قم  فردوس  فوتسال  تیم 
قند  تیم  مهمان  تیرماه   29 روز  مسابقات 
مسعود  دیدار  که  بود  خواهد  آمل  کاترین 
تیم  با  فردوس  سابق  ستاره  عباسی 

► بود.     خواهد  جذاب  شهرش 

● فردوسقملیگبرترفوتسالراباتساویآغازکرد●

● دعوتهادیساعیازبخشخصوصیبرایکمکبهورزشقهرمانیاستانقم●

● برترینبدمینتونبازانکشوردرقممشخصشدند●

● برگزاریمسابقاتقهرمانیکیکبوکسینگIKNاستانقم●

● حضوربیسابقهمدعیانقهرمانیدرمسابقاتکشتیقم●

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

اند. نموده  تایید  ذیل  آراء  شرح  به  پرونده 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۲۰۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۲۷ شماره  -رأی   ۱
خانم اشرف کشوری فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۴ مترمربع پالک شماره 
مورخ   ۲۳۹۶۲ شماره  رسمی  سند  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۱۰۰۴

)۱۴۱۴۶ الف  قم.)م   ۱۱۳ دفترخانه   ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۸۶۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۱۱۵۱۰ شماره  رأی   -۲
مترمربع   ۹۵/۳۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمد  علی  فرزند  نیا  نداف  حسن  آقای 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۴۵۵ شماره  پالک 
دفترخانه۴   ۱۳۲۱/۱۲/۲۰ مورخ   ۸۸۸۰ شماره  سندرسمی  موجب  به  بیگی  محمد  محمود  از  الواسطه 

 )۱۴۰۷۰ الف  قم.)م 
 ۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۰۰۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۲۳۱ شماره  -رأی   ۳
مترمربع   ۱۶۸/۷۶ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  عبداله  فرزند  یزدی  رضائی  زهرا  خانم 
پالک شماره ۱۰۲۷۵ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ۱- سند مالکیت مشاعی 
صادره در دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۲۵۷۴ و ۲- مبایعه نامه عادی مع الواسطه از شهرداری 
 ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۱۰۲۱۳۴۸ الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  موجب  به  خریداری 

مورخ   ۱/۷۱۱۹۱ شماره  تحت  متروکه  شارع  فروش  توافقنامه  موجب  به  مربع  متر   ۲۰/۱۶ به  نسبت 
 )۱۴۰۶۶ الف  م   (.۱۳۹۸/۰۵/۱۶

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۸۹۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۱۸۰ شماره  رأی   -۴
پالک  مترمربع   ۱۷۱/۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حمید  فرزند  جنانی  مسعود  آقای 
شماره ۱ فرعی از ۱۰۸۳۸ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 

 )۱۴۱۷۵ الف  م  قم.)   ۷۵ دفترخانه   ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مورخ   ۱۰۶۹۵
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۱۶۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۹۲ شماره  رأی   -۵
 ۳۲/۰۳ ششدانگ  مساحت  به  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در  حسین  فرزند  فرد  سهرابی  زهرا  خانم 
نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۸۸ شماره  پالک  مترمربع 
عادی از خانم زهرا جوشقانیان منفرد سند رسمی شماره ۷۲۹۹۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۱ دفترخانه ۳ قم.) 

 )۱۴۱۷۶ الف  م 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۲۱۶۴ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۳۹۶ شماره  رأی   -۶
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  محمدرضا  فرزند  جوشقانی  مریم  خانم 
ششدانگ ۳۲/۰۳  مترمربع پالک شماره ۱۰۳۸۸ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
 ۱۳۶۸/۰۵/۰۱ مورخ   ۷۲۹۹۴ شماره  رسمی  سند  منفرد  جوشقانیان  زهرا  خانم  از  عادی  نامه  مبایعه  قم 

 )۱۴۱۷۷ الف  م  قم.)   ۳ دفترخانه 
 ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۱۶ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۸۲۷ شماره  رأی   -۷

مترمربع   ۹۰/۱۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اله  نبی  فرزند  احمدی  حاجی  زهرا  خانم 
نامه عادی مع  ۱۰۴۳۷/۲ اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه  پالک شماره 

 )۱۴۱۸۰ الف  م  جهانبخش.)  مرصع  از  الواسطه 
۸- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۳۱۸ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۰۵۰ خانم 
مترمربع   ۱۱۲/۴۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  اکبر  علی  فرزند  دوست  رضوانی  نرجس 
مع  عادی  نامه  مبایعه  قم  یک  اداره  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  قم  در  واقع  اصلی   ۱۱۰۹۲ شماره  پالک 
الواسطه از وراث عباس جهانگیر سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۲۷۰ صفحه ۴۴۶.) م الف ۱۴۱۸۱( 
گهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت  مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آ
گهی تا  رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی نوبت اول اعتراض  چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آ
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
اداره  این  به  آنرا  گواهی  و  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  و  مراجعه  دادگاه  به  ثبت  اداره  به 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

بود. )گویه و همدلی(  نخواهد 
تاریخ انتشار اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

تاریخ انتشار دوم :  ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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روی  پیش  که  مطلبی  اشاره:      ◄
حجت  با  است  گفتگویی  است  شما 
قیس  شیخ  حاج  المسلمین  و  االسالم 
حوزه  استاد  و  محقق  و  مولف  طایی 
العظمی  الله  آیت  دفتر  مدیر  و  علمیه 
گویه  روزنامه  با  که  قم  در  یعقوبی 
وی  پذیرفت،  انجام  خم  غدیر  پیرامون 
مختلف  ابعاد  تا  کوشید  گفتگو  این  در 
واقعه غدیر را تبیین کرده و مستندات 
 ، کند  احصا  سنت  اهل  منابع  در  را  آن 
همچنین وی در این گفتگو  کتاب های 
احادیث  در  چه  غدیر  درباره  که  مهمی 
و  فارسی  های  کتاب  در  چه  و  فریقین 
مطرح  عربی  و  فارسی  شاعران  شعر 
فلسفه  بابیان  وی  برشمرد،  را  شده 
کلید  به  آن  غدیروگرامیداشت  مهم 
و  است  پرداخته  خم  غدیر  عید  واژه 
بیت  اهل  والیت  عید  را  خم  غدیر  عید 
پیامبر  یعنی  نامد،  می  السالم  علیهم 
با  سلم  و  آله  و  علیه  الله  صلی  اسالم 
والیت  السالم  علیه  علی  امام  معرفی 
کرده  مطرح  را  بعدی  گانه  یازده  ائمه 
عجل  مهدی  امام  مهدویت  موضوع  و 
نهفته است  آن  نیزدر  تعالی فرجه  الله 
تر  مهم  بسیار  خم  غدیر  اساس  این  بر 
از آن است که تاکنون برخی تصور می 
شرح  به  گو  و  گفت  کامل  متن  کردند 

است. زیر 
در  که  وقتی  از  سپاس  گویه:   •
یک  عنوان  به  گذاشتید.  ما  اختیار 
که  بفرمایید  ما  برای  محقق  و  عالم 
چه  سنت  اهل  منابع  در  غدیر  واقعه 

است؟ داشته  انعکاسی  گونه 
تبریک  و  متقابل  سالم  عرض  هم  بنده 
غدیر  عید  ویژه  به  الحجه  ذی  مبارک  ایام 
می  گفته  مناظره  آداب  در  دارم.  را  خم 
الطرفین  مقبول  مطالب  به  استناد  شود 
جبهه  طرف  چند  یا  دو  همه  مرضی  که 
و  توافق  سرعت  باعث  است،  بحث 
رسیدن به حق می شود. مگر اینکه طرف 
روشن  برایش  حق  که  ای  خورده  شکست 
یا  حسادت  یا  عناد  اساس  بر  است،  شده 
شقاوت یا حب جاه و مال نخواهد به حق 

نماید.  اقرار 
مباحث  ویژه  به  شیعه  کالم  علم  در 
رأس  در  و  اسالمی  مذاهب  به  مربوط 
بحث  به  که  آنجا  امامت،  مبحث  آنها 
جاهایی  یا  شود  می  مربوط  نقلی  های 
ازمقدماتش  یکی  در  عقلی  استدالل  که 
است،  مطلب  یک  نقلی  اثبات  محتاج 
دارد  و  داشته  را  مزیت  این  همواره  شیعه 
اهل  منابع  در  را  خویش  حقانیت  که 

کند.  می  مشاهده  نیز  سنت 
معرکه  در  استدالل  حین  در  یعنی 
دروغ  و  چماق  به  اینکه  بدون  مناظره، 
بر  عامه  منابع  از  کند،   تمسک  مغلطه  و 
واقعه  آورد.  می  دلیل  خویش  حقانیت 
اجماال  گاه  و  مبسوطا  گاه  نیز  خم  غدیر 
اهل  و  عامه  منابع  از  منبع  هزاران  در 
نویسندگان  فهرست  و  است  آمده  تسنن 
به  که  مورخینی  و  محدثین  و  علما  و 
خویش  قلم  و  زبان  با  و  نموده  اقرار  واقعه 
معروف  قول  به  اند،  کرده  اعتراف  بدان 
نمودن  ردیف  و  است  افزون  احصا  حد  از 
آثارشان محتاج زمان  و  افراد  این  فهرست 
و  ساعته  نیم  گفتگوی  یک  ورای  مکانی  و 

است.  ساعته  یک 
زمینه  این  در  ما  علمای  که  کتبی  در 
آثار  این  از  بسیاری  فهرست  اند  نوشته 
اهل  منابع  دهد  می  نشان  که  است  آمده 
واقعه  این  به  تاریخ  ادوار  همه  در  سنت 
قرن  نیم  طی  در  البته  اند.  بوده  معترف 
اخیر به این سو رسم نادرستی که مخالف 
عامه  میان  در  است  طلبی  حقیقت  روح 
یافته  رواج  وهابیون  ویژه  به  سنت  اهل 
خودشان  منابع  تقطیع  و  تحریف  آن  و 
یعنی  است.  آثار  جدید  چاپ  هنگام 
حقانیت  اثبات  برای  شیعه  مستندات 
اهل  توسط  سنت،  اهل  کتب  از  خود 
شده  زدوده  خودشان  کتابهای  از  سنت 
کتابهایش  از  بسیاری  جدید  های  چاپ  و 
است.  استنادات  همان  فاقد  جزئا  یا  کال 
به  متهم  ما  علمای  اینکه  برای  رو  ازاین 
های  چاپ  است  الزم  نشوند  دروغگویی 
و  تفسیر  و  تاریخ  و  حدیث  کتب  جدید 
استناد  مورد  احتیاط  با  سنت،  اهل  کالم 
که  قدیمی  های  نسخه  به  و  گیرد  قرار 
شده  چاپ  و...  سوریه  و  هند  و  مصر  در 

شود. رجوع 
با  شما  فرمایش  براساس  گویه:   •
در  غدیر  واقعه  فراوان  تقطیع  وجود 
مسئله  اصل  ولی  غیرشیعی،  منابع 
والیت امام علی)ع( که در غدیر مطرح 

است. آنان  قبول  مورد  شده، 
اینکه  رغم  به  است.  گونه  همین  بله. 
عدم  به  اقدام  عمدا  محدثان  از  بسیاری 
بررسی  ولی  اند،  نموده  غدیر  واقعه  نقل 
نشان  کامال  سنت  اهل  کتابهای  و  منابع 
یعنی  می دهد حدیث غدیر متواتر است. 
های  بخش  که  افرادی  از  بسیاری  حتی 

و  نکرده  نقل  را  غدیر  واقعه  از  بسیاری 
در  غدیر  حدیث  اصل  اند  کرده  تقطیع 
دارای  فعلی مواله«  کنُت مواله  فقره »من 

است. لفظی  تواتر 
شریف  کتاب  در  امینی  عالمه 
غدیر  واقعه  بحث  به  جهت   3 از  »الغدیر« 
است.  کریم  قران  اول  جهت  پردازد.  می 
غدیر  واقعه  حدیثی  حیثیت  جهت  دومین 
شاعران  شعر  در  غدیر  سوم  جهت  و  است 
عرب در طی قرون متمادی. ایشان نشان 
است  تواتر  دارای  غدیر  حدیث  دهد  می 
نپذیرد،  را  بودنش  متواتر  کسی  اگر  و 
است.  ورزیده  لجاجت  و  مکابره  واقع  در 
منحصر  غدیر  حدیث  روات  تعداد  البته 
و  نیست  آورده  عالمه  که  افرادی  این  در 
عالمه  زمان  در  منابع  از  ای  دسته  چون 
توان مستندات  بود می  هنوز چاپ نشده 
دیگر  یافت.  اکنون  هم  را  تری  افزون 
در  حدیثی  مجامع  تدوین  سبب  به  اینکه 
نقل  بحث  متاخر  ادوار  در  فریقین،  میان 

ندارد.  را  سابق  اهمیت  حدیث 
تواتر  که  نخست  قرن  چند  همان  لذا 
بعد  ادوار  به  نیازی  شد  ثابت  حدیث 
غدیر  واقعه  اینکه  مقصود  نیست.  هم 
اهل  قبول  و  اتفاق  مورد  غدیر  حدیث  و 
نمی  و  نتوانسته  و  هست  هم  سنت 
وقت  یک  اگر  کنند.  رد  را  تواترش  توانند 
عناد  روی  از  روزبهان  ابن  چون  متعصبی 
شود،  می  تواتر  عدم  مدعی  لجاجت  و 
ارزش  بی  متخصصین  نزد  سخنش 
قلمداد شده است. البته با وجود پذیرش 
اینکه  عامه،  توسط  غدیر  حدیث  تواتر 
اعتراف  به  اقدام  پذیرش،  تبع  به  چرا 
بحث  کنند  نمی  ما  مذهب  حقانیت  به 

است.  دیگری 
قبول  مورد  غدیر  حدیث  اینکه  خالصه 
عالمه  از  سخن  این  و  است  سنت  اهل 
کرد  می  گریه  که  است  معروف  امینی 
علی)علیه  امام  مظلومیت  گفت  می  و 
امثال  زیرا  است.  اندازه  بی  السالم( 
دینی  روحانی  یک  قامت  در  امینی  من 
برای  را  علوی  معارف  داریم  وظیفه 
بشناسانیم.  و  بشناسیم  بشریت  اصالح 
وصی  و  خلیفه  قضیه  اصل  در  اینکه  نه 
کنیم  بحث  علی  حضرت  بودن  بالفصل 
علمای  با  قیامت  در  من  گفت  می  و 
این  در  چرا  که  کنم  می  احتجاج  عامه 
تا  کردند  تشکیک  بدیهی  و  روشن  امر 
زمینه  در  وقت  به صرف  امثال من مجبور 
جوامع  نتیجه  در  شویم.  امر  این  اثبات 
واالی  معارف  از  بشریت  بلکه  و  غیرشیعه 
بی  السالم(  بیت)علیهم  اهل  و  علوی 

بمانند. بهره 
• گویه: محققان شیعه درباره غدیر خم 
علی)ع(  امام  فضیلت  برترین  عنوان  به 

چه فعالیت هایی انجام داده اند؟
شما  سوال  جواب  به  اینکه  از  قبل 
برترین  درباره  بدهید  اجازه  بپردازم، 
علی)ع(  امیرالمؤمنین  حضرت  فضیلت 
امام  حضرت  کنم.  نقل  را  حدیثی 
حصری  و  حد  بی  فضایل  دارای  علی)ع( 
احمد  بن  خلیل  از  سخن  این  و  است 
اینکه  »با  که:  است  مشهور  فراهیدی 
خوف  و  تقیه  روی  از  علی  امام  دوستان 
حسادت  روی  از  دشمنانش  و  ترس،  و 
ولی  کردند  مخفی  را  او  فضایل  عناد،  و 
بر  در  را  دنیا  علوی،  مناقب  و  فضایل 

است.«  گرفته 
که  علی)ع(  امام  فضایل  از  یکی  مثال 
مباهله  واقعه  است،  غدیر  فضیلت  از  برتر 
خداوند  کریم،  قرآن  نص  به  که  است 
پیامبر  جان  و  نفس  را  علی  امام  متعال 
است.  خوانده  است  مخلوقات  اشرف  که 
مطیع  همواره  علی)ع(  امام  اینکه  یا 
به  را  فضیلت  این  و  بوده  پیامبر  تابع  و 
نداشته  اصحاب  از  یک  هیچ  کیفیت  این 
المبیت  لیله  در  حضرت  اینکه  یا  اند. 
برای  خویش  مبارک  جان  فدانمودن  از 
در  اینکه  یا  نداشت.  دریغی  خدا  رسول 
خدا  رسول  عبدود  بن  عمرو  با  مبارزه 
و  خوانده  ایمان  تمام  را  علی  حضرت 
و  جن  عبادت  از  برتر  را  علی  امام  ضربت 

اند. دانسته  قیامت  تا  انس 
در  چون  و  است  فراوان  علوی  فضایل 
رفت،  فضیلت«  »برترین  تعبیر  شما  سوال 
برترین  احادیث،  طبق  بگویم  دیدم  الزم 
بلکه  نیست.  غدیر  علی)ع(  امام  فضیلت 
امام  و  خودش  خداوند  که  است  آنجایی 
علی را شاهد بر نبوت نبی اکرم)ص( می 
فرماید:  می  رعد  درسوره  چنانکه  گیرد، 
قل  مرسال  لست  کفروا  الذین  یقول  »و 
من  و  بینکم  و  بینی  شهیدا  بالله  کفی 

الکتاب« علم  عنده 
امام  فضیلت  برترین  غدیر  اینکه  البته 
از  کاستن  معنای  به  نیست،  علی)ع( 
یک  خم  غدیر  بود.  نخواهد  غدیر  ارزش 
هویت  دارد.  انضمامی  مستقل  هویت 
غدیر  غدیر،  که  روست  این  از  مستقلش 
چنانکه  نیست.  برایش  نظیری  و  است 
حضرت  دربارة  وقتی  اندیشمند  آن 

انتها  در  گوید،  می  سخن  اطهر  زهرای 
فاطمه  »فاطمه،  که  گیرد  می  نتیجه 
»غدیر،  گفت:  باید  هم  اینجا  در   است.« 
مستقل  هویت  یک  غدیر  است.«  غدیر 
برترین  غدیر  دارد.  استقاللی  ماهیت  و 
بحث  چون  نیست.  علی  امام  فضیلت 

قبل  بحث  این  و  است  مطرح  استخالف 
مطرح  بارها  هم  غدیرخم  واقعه  زمان  از 
یا  بودن  پیامبر  نفس  ولی  است.  شده 
عنوان  به  خداوند  مقدس  ذات  همقرین 
برتر  هایی  فضیلت  بودن  رسالت  بر  شاهد 

است.  وصایت  و  استخالف  از 
مستقل  ماهیت  و  هویت  همین  اما 
است.  انضمامی  جهات  دارای  غدیر، 
ماجرای  از  جایی  در  خدا  رسول  مثال 
طبق  که  گیرند  می  اقرار  مردم  از  غدیر 
شما  به  نسبت  نفسانی  اولویت  من  قرآن 
والیت  در  اولویت  این  تبعا  و  طبعا  دارم. 
هر  موالی  علی  امام  وقتی  و  دارد  تجلی 
و  موالست  او  بر  خدا  رسول  که  بود  کسی 
اولویت نفسانی علوی  بر وی والیت دارد، 
وقتی  شود.  می  ثابت  نیز  امت  به  نسبت 
به قرآن می نگریم می بینیم طاعت نبوی 
اند  شده  خوانده  االمر  اولوا  که  افرادی  و 
توحید  لذا  است.  الهی  طاعت  قرین 
سومی  اصل  و  ندارد  معنا  رسالت  بدون 
که بدون آن دو اصل توحید و رسالت هم 
عالیه  والیت  اصل  گردد،  می  مخدوش 

است.  علویه 
غیبت)دعای  دوران  دعای  در  رو  ازاین 
درخواست  از  بعد  نفسک(  عرفنی  اللهم 
که  خوانیم  می  رسالت،  و  توحید  شناخت 
که  بشناسان  من  به  را  ات  ولی  خداوندا 
ام.  گشته  گمراه  من  نباشد  اینطور  اگر 
لذا آن ادیب والیی درست سروده که این 
گونه دّر سفته و خوش گفته: »اصل اصل 
در  والیت  است.«  علی  موال  دین  اصل 
والیت  اگر  است.  توحید  و  رسالت  امتداد 
مقبول  هم  سابق  اصل  دو  نشود  پذیرفته 

شد.  نخواهد 
نازل  آیه  وقتی  خم  غدیر  همان  در 
نکنی،  ابالغ  را  علی  والیت  اگر  که  شد 
به  اشاره  نشده،  ابالغ  نیز  رسالت  گویا 
رسالت  و  توحید  تنیدگی  واقعیت  همین 
با والیت امام علی و اوالد امام علی است. 
لم  ان  »و  است:  فرموده  صراحتا  خداوند 
برهانی  این  رسالته.«  بلغت  فما  تفعل 
پس  است.  مذکور  ادعای  بر  محکم 
برترین  مستقلش  هویت  با  چه  اگر  غدیر 
هویت  با  ولی  نیست،  علی  امام  فضیلت 
اولویت  هویت  مثل  اش  انضمامی  های 
هویت  یا  امت  به  نسبت  علوی  نفسانی 
ابالغ  به  رسالت  صحت  بودن  مشروط 
مناقب  و  معارف  از  اقیانوس  یک  والیت، 
محققان  شما  سوال  پیرو  بود.  خواهد 
تاریخ، همواره جرعه نوش  شیعه در طول 
در  فراوانی  آثار  و  اند  بوده  غدیر  اقیانوس 
کتاب  به  که  اند  آورده  پدید  زمینه  این 
داشتیم.  ای  اشاره  نیز  امینی  عالمه 
آقامیر  مرحوم  الکبری  االمامه  چنانکه 
نورالله  قاضی  الحق  احقاق  یا  قزوینی 
ناظر  یعنی  راستا  همین  در  هم  شوشتری 
غدیر«  انضمامی  استقاللی  »هویت  به 

اند. شده  نوشته 
فارسی  های  کتاب  در  گویه:   •
علمی  پژوهش  میزان  چه  غدیر  درباره 

هستیم؟ شاهد  را 
ترین  مهم  بسا  چه  و  ترین  مفصل 
والیت  راستای  در  شیعه  کالمی  کتاب 
میر  عالمه  االنوار  عبقات  کتاب  علوی، 
زبان  به  که  است  هندی  حامدحسین 
جا  یک  اش  همه  اگر  و  باشد  می  فارسی 
جلد   80-70 بر  بالغ  شاید  شود  چاپ 
چاپ  کتاب  این  عربی  تلخیص  بشود. 
محدث  مانند  علما  برخی  و  است  شده 
المعارف  دایره  این  غدیر  بخش  قمی 
است.  نموده  تلخیص  نیز  را  کالمی 
کتابهای  از  بسیاری  البالی  در  همچنین 

و  غدیر  واقعه  از  بحث  فارسی  کالمی 
واقعه  و  غدیر  حدیث  به  استدالل  کیفیت 
و  بالفصل  خالفت  اثبات  برای  غدیر 

است. آمده  علویه  الهیه  وصایت 
• گویه: غدیر در آینه شعر انعکاسی 
زمینه  این  در  است.  داشته  پررنگ 

نمایید. بیان  ما  برای  را  مطالبی 
تاریخ  طول  در  همواره  سرایان  غدیریه 
فراوانی  حجم  امینی  عالمه  اند.  بوده 
سرایان  غدیریه  به  را  الغدیر  کتاب  از 
از  مجلد  چندین  و  است  داده  اختصاص 
احوال  نشده،  طبع  هنوز  که  نیز  الغدیر 
قرن  چند  سرایان  غدیریه  از  تعدادی 
شیعه  رسانه  شعر  دارد.  بر  در  را  اخیر 
بیان  برای  رسانه  این  از  و  است  بوده 
هویت مذهبی خویش و بنیان های دینی 
و مذهبی خود و نمادهای بارز  مثل غدیر 
با  اند. ولی شعر عربی  استفاده می کرده 
مقایسه  قابل  کمیت  حیث  از  فارسی  شعر 
اشعار  های  دیوان  میزان  چون  نیست. 
دیوان  برابر  ها  ده  تاریخ  طول  در  عربی 
عرب  است.  زبان  فارسی  شعرای  های 
داده  می  اهمیت  شعرگفتن  به  بیشتر 
می  نگهداری  و  حفظ  بیشتر  را  شعر  و 
دست  از  میزان  جهت  این  از  است.  کرده 
است.  بوده  بیشتر  فارسی  اشعار  رفتن 
از  قبل  تا  مثال  که  بینیم  می  اگر  پس 
ممالک  در  شعر  به  عنایت  که  اخیر  قرون 
ذکر  از  اثری  کمتر  شده،  بیشتر  فارسی 
است،  فارسی  اشعار  در  غدیر  یادکرد  و 
غالب  حجم  رفتن  دست  از  دلیلش  یک 
اشعار و دواوین شاعران است. ولی با این 
و  عربی  شعر  تاریخ  طول  تمام  در  احوال 
شاعران  شعر  در  غدیر  نام  و  یاد  فارسی، 
و  حجاج  ابن  از  است.  بوده  سبز  و  زنده 
گرفته  حلی  الدین  صفی  و  دیلمی  مهیار 
و  ازری  کاظم  شیخ  و  کاشی  حسن  مال  تا 
و  خویی  مهرعلی  مال  و  حلی  حیدر  سید 

شاعران. دیگر 
مطرح  اینجا  که  پرسشی  گویه:   •
انعکاس  این  با  که  است  این  شود  می 
و  عامه  منابع  در  غدیر  واقعه  گسترده 
نگارش کتابهای فراوان و انعکاس قوی 
حقانیت  به  غیرشیعیان  چرا  شعر،  در 

کنند؟ نمی  اقرار  علوی  والیت 
این پرسش خیلی بنیادین و مهم است 
دینی  های  بحث  به  نیاز  هم  پاسخش  و 
شناسی  جامعه  حتی  و  روانشناسی  و 
و  ها  دانسته  با  انس  انسان  اینکه  دارد. 
می  تغییر  روانشناسی  و  دارد  اعتقاداتش 
ها،  دانسته  ضد  درمقابل  انسان  گوید 
سوای  کند  می  مقابله  و  گیرد  می  گارد 
معتقدیم،  بدان  ما  که  ازلی  شقاوت  بحث 
برای  معارف  بحث  راه  دهد  می  نشان 
باید  و  است  پیچیده  مردم،  استبصار 
را  شناسی  جامعه  و  روانشناسی  جهات 

نمود. لحاظ  نیز 
و  شده  آفریده  توحید  بر  فطرتا  انسان 
تولد  محیط  ولی  دارد.  دوست  را  حقیقت 
و زندگی و بستر خانواده و افکار والدین و 
نسبت  شود  می  موجب  اقوام  و  خویشان 
کند.  پیدا  تحجر  حالت  عقیده،  یک  به 
که  است  این  طلبی  حقیقت  شرط  اولین 
مرحله  در  و  نپندارد  حق  را  خود  انسان 
به  را  حق  یا  رفت  حق  دنبال  به  که  بعد 
خالف  بر  حق  دید  اگر  نمایاندند،  وی 
دست  اعتقاداتش  از  است  اعتقاداتش 
بکشد. بحث های علم کالم اگر با شرایط 
از غوغا برگزار شود، می  به دور  و  مناسب 
شود  مخالفان  گرایی  حق  به  منجر  تواند 
و  حنابله  ویژه  به  عامه  همین  خاطر  به  و 
فراری  شدت  به  کالمی  بحث  از  وهابیان 
مجال  گفتگومحور،  محیط  در  زیرا  اند. 
مهیاتر  حقیقت  و  حق  شناخت  برای 

است. 
گوید  می  که  دارد  وجود  غلط  فکر  یک 
در  زد.  دامن  مذهبی  های  بحث  به  نباید 
اعتقاداتش  به  انسان  ارزش  که  حالی 

در  مناظره  و  گفتگو  و  بحث  و  است 
محیطی علمی و دوستانه می تواند باعث 
روابط  استحکام  و  اختالفات  کاهش 
دانش  یک  کالم  دانش  شود.  همگرایی 
برای  غدیر  واقعه  تحلیل  و  است  مفید 
کالم  علم  از  بخشی  ما  حقانیت  اثبات 

عامه  کنیم  می  مشاهده  وقتی  اما  است. 
رویکردی  با  باید  کنند،  می  فرار  غدیر  از 
کنیم چیزی  گونه، سعی  رافت  و  مهرمدار 
در  آنان  گرفته  انس  های  داشته  با  که 
بیانی دیگر بدانها  و  با لحن  را  تضاد است 

کنیم.  منتقل 
موسس  قمی  محمدتقی  شیخ  از 
اگر  که  است  نقل  مصر  دارالتقریب 
حجه  امینی  عالمه  الغدیر  کتاب  اسم 
بیشتری  تاثیر  و  نفوذ  بود،  می  الوداع 
اگر  ما  یا  داشت.  عامه  جوامع  میان  در 
استقاللی  هویت  کردن  فراموش  بدون 
هویت  از  کردم،  اشاره  بدان  که  غدیر 
تبعیت  لزوم  مثل  آن  انضمامی  های 
همان  به  کنیم،  استفاده  رسول  آل  از 
نائل  است(  والیت  تبلیغ  غدیر)که  هدف 
جهت  توانیم  می  مثال  گشت.  خواهیم 
مرحوم  که  بیت  اهل  علمی  مرجعیت 
داشت  تاکید  بدان  بروجردی  الله  آیت 
غدیر  ماجرای  در  چون  کنیم.  برجسته  را 
معصوم  امام  دوازده  همه  والیت  بحث 
اینکه  بدون  لذا  است.  بوده  مطرح  ما 
والیت  و  وصایت  و  خالفت  هویتی  جهت 
ببریم  حاشیه  به  را  پاک  نور  دوازده  این 
عنصر  از  توانیم  می  کنیم،  فراموش  یا 
همان  یا  علمی  تبعیت  لزوم  ای  ضمیمه 
والیت  عید  تبلیغ  برای  علمی  مرجعیت 
کنیم.  گاه  آ را  نااگاهان  و  نماییم  استفاده 
راه  به  دعوت  سبک  همان  واقع  در  این 
موعظه  یا  ازحکمت  استفاده  با  خدا 
بود.  خواهد  احسن  جدال  یا  حسنه 
است:  فرموده  نحل  سوره  در  چنانکه 
َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْکَمِة  َك  َرِبّ َسِبیِل  ِإَلی  »اْدُع 
ِإَنّ  ْحَسُن 

َ
أ ِهَي  ِتي  ِباَلّ َجاِدْلُهْم  و  اْلَحَسَنِة 

َوُهَو  َسِبیِلِه  َعْن  َضَلّ  ِبَمْن  ْعَلُم 
َ
أ ُهَو  َك  َرَبّ

ِباْلُمْهَتِدیَن.« ْعَلُم 
َ
أ

اشاره  محترم،  استاد  گویه:   •
امام  والیت  فقط  غدیر  در  که  داشتید 
علی مطرح نبوده و والیت دوازده امام 
ختام  حسن  عنوان  به  است.  مطرح 
بیشتر  مقداری  را  بحث  این  گفتگو، 

دهید. توضیح 
مهدوی  و  الحدوث  علوی  غدیر، 
علوی  دیگر  تعبیر  به  یا  است  الخاتمه 
اشتباهی  المعناست.  مهدوی  و  التسمیه 
از جمله  که برخی محققان غرب و شرق، 
است  این  اند،  شده  مرتکب  کلبرگ،  اتان 
که می گویند تکوین مذهب شیعه دوازده 

گردد.  نمی  بر  اسالم  صدر  به  امامی، 
شیعیان  وجود  بر  عالوه  آنکه  حال 
بقیه  که  خدا،  رسول  زمان  در  علوی 
بعدها  و  اند  مزیت  این  فاقد  مذاهب 
هستیم  این  شاهد  ما  اند،  شده  ساخته 
نوع  از  اسالم،  صدر  علوی  تشیع  این  که 
خدا  رسول  و  است  بوده  امامی  دوازده 
داشته  اشاره  امام  دوازده  اسامی  به  بارها 
ماجرای  در  موارد  آن  از  یکی  که  اند 
ائمه  والیت  لذا  است.  بوده  خم  غدیر 
ما  و  دارد  ابدی  امتداد  یک  بیت)ع(  اهل 
را  شیعی  اسالم  هویت  که  داریم  وظیفه 
در مراسمی چون غدیر که هویت ماست، 
با  که  علوی  والیت  عید  عنوان  با  فقط  نه 
گرامی  بیت)ع(  اهل  والیت  عید  عنوان 
که  واقعه  این  به  بخشیدن  امتداد  بداریم. 
به عنوان اکمال دین و اتمام نعمت بوده، 
شیعیان  ما  وظیفه  ترین  اصلی  باید  را 
برگرفته  سخنی  این  و  بدانیم،  و  بخوانیم 
و مذهبی ماست. خداوند  دینی  مبانی  از 
پیام  مبلغان  و  خادمان  از  را  شما  و  ما 

دهد. قرار  غدیر 
بیانات  و  شما  از  تشکر  با   •

► تان.     ارزنده 

استادومحققحوزهعلمیهحاجشیخقیسطاییدرگفتگوییاختصاصیباروزنامهگویهپیرامونفلسفهغدیرمطرحکرد:

● غدیــــروامتــدادهویتــیآن● کاروانپیادهرویبزرگ»غدیر
تاظهور«درقمبرگزارمیشود

کاروان پیاده روی بزرگ »غدیر تا ظهور« در روز عید غدیر خم از ابتدای 
بلوار پیامبر اعظم )ص( تا مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.

با  بیعت  تجدید  در  و  خم  غدیر  سعید  عید  سالروز  در  مهر،  گزارش  به 
روز  ظهور«  تا  »غدیر  بزرگ  روی  پیاده  کاروان  )عج(  الله  بقیه  حضرت 
تا  پیامبر اعظم )ص(  بلوار  ابتدای  از  از ساعت ۱۸  تیرماه  دوشنبه ۲۷ 

می شود. برگزار  جمکران  مقدس  مسجد 
عموم  از  بیانیه ای  در  قم  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
مراسم  در  تا  کرده  دعوت  قم  مقدس  شهر  انقالبی  و  مدار  والیت  مردم 
برنامه های  با  به مناسبت روز عید سعید غدیر  پیاده روی خانوادگی که 

کنند. شرکت  می گردد،  برگزار  متنوع 
تعدادی از موکب ها نیز با استقرار در مسیر بلوار پیامبر اعظم )ص( از 

شرکت کنندگان در این مراسم پذیرایی می کنند.
در بین شرکت کنندگان در این مراسم قرعه کشی بعمل خواهد آمد به 

برگزیدگان کمک هزینه سفر عتبات عالیات اهدا می شود.
تیرماه   ۲۶ یکشنبه  روز  نیز  ظهور  تا  غدیر  از  خودرویی  بزرگ  کاروان 
پیامبر  بلوار  ابتدای  از  خم،  غدیر  سعید  عید  شب  با  همزمان   ۱۴۰۱
کرد  خواهد  حرکت  جمکران  مقدس  مسجد  سمت  به  )ص(  اعظم 
آحاد  حضور  با  )ع(  نبی  خضر  کوه  گمنام  شهدای  حرم  در  سپس  و 
مردم شریف والیت مدار شهر مقدس قم، به اجرای نورافشانی خواهد 

پرداخت.
تزیین  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  ابتدای  در   ۱۸ ساعت  از  نیز  خودروها 

می شوند.

برگزاریجشنغدیربرای
کودکانمنطقهجمکران

و  والیت  دهه  گرامیداشت  مناسبت  به  بهشت«  »میثاق  برنامه  ویژه 
و  قم  شهرداری  فرهنگی  سازمان  همت  به  جمکران  منطقه  در  امامت 

شد. برگزار  جمعه  طلوع  داستان  هنری  فرهنگی  مؤسسه 
بهشت«  »میثاق  با عنوان  مراسم جشن غدیر  بیست،  به گزارش شهر 
جمکران  منطقه  در  امامت  و  والیت  دهه  گرامیداشت  مناسبت  به 
هنری  فرهنگی  مؤسسه  و  قم  شهرداری  فرهنگی  سازمان  همت  به 

شد. برگزار  جمعه  طلوع  داستان 
با  و  کتابک  نشر  مدیر  قاسمی  حسین  محمد  اجرای  با  برنامه  این 
انگیزه  ایجاد  و  و واقعه غدیر خم  السالم  امام علی علیه  هدف معرفی 
تقدیر و  و  پایداری اعضا  و  ادبی، جذب  نوجوان مستعد  و  در کودکان 
برگزار  صمیمی  و  شاد  فضایی  در  فرهنگی  فعالین  و  همکاران  معرفی 

شد.
گروه  حضور  و  عروسک گردانی  نظیر  جذاب  و  شاد  برنامه های  اجرای 
جشن  این  بخش های  دیگر  از  شعرخوانی  و  مسابقه  برگزاری  سرود، 

بود.
و  شد  تجلیل  جمعه  طلوع  مؤسسه  فعال  نوجوانان  از  همچنین 
استقبال  مورد  عبدی  زهرا  نوشته  علی)ع(  امام  کتاب  از  قصه گویی 

گرفت. قرار  جمکران  روستای  اهالی  و  اعضا 
جمعه  طلوع  داستان  هنری  فرهنگی  مؤسسه  می شود  خاطرنشان 
قرآن،  آموزش  انگلیسی،  زبان  آموزش  کالس های  تابستانه  ترم  برای 
نوجوانان  و  کودکان  برای  را  گویی  قصه  و  نویسی  داستان  کاردستی، 

می کند. برگزار  منطقه  این 

خبـر

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به  پالک ۶۱۵ فرعی 
از ۴۲ اصلی واقع در بخش چهار  ثبت قم اراضی قنوات روستای والیجرد که 
است  ثبت  در جریان  باشد،   کریم می  فرزند  والیجردی   رمضانی  بنام حسین 
از  نیامده  حضور(   عدم  تکلیف)  تعیین  قانون   ۱۳ ماده   ۳ تبصره  بعلت   که 
طرفی مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود، لذا بنا به تقاضای 
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تحدیدحدود پالک مذکور در روز   –  ۱/۳۱۹۴ نامبرده  کتبی 
سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸  ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ صبح در محل وقوع 
ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور 
محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  دارد  می  اعالم  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و 
مذکور حضور بهم برسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت 
یک ماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته 
ظرف  متعرض   ۷۳/۲/۲۵ مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و 
تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت 
ارائه نماید./ )م الف  اداره  این  به  نیز  را  دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی 

 )۱۵۳۴۱
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ انتشار:  تاریخ 

مهدی زارع شحنه - سرپرست ثبت منطقه یک قم



اقتصادی  جراحی  میان  در  باید  دولت  گفت:  ابراهیمی  حسین       ◄
باشد. داشته  جامعه  ضعیف  افراد  به  ویژه ای  توجه 

پیدا  افزایش  روزبه روز  قیمت ها  و  نیست  مساعد  اقتصادی  وضعیت 
می کند و مردم هم در این میان فشار بی سابقه ای را تحمل می کنند. در 
این بین پرسش آن است که چه باید کرد تا قدری فشارها از دوش مردم 

شود؟ برداشته 
این  درباره  سیاسی،  مسائل  تحلیلگر  و  فعال  ابراهیمی،  حسین 
زیربنایی کند  موضوع گفت: »در وضعیت فعلی دولت سعی می کند کار 
آن  از  اما  برسد  نتیجه  به  تا  می برد  زمان  اساسی  کار  که  است  طبیعی  و 
سو مردم در شدیدترین وضعیت اقتصادی قرار دارند  و نه بازاری هست 
مردم  که  است  این  واقعیت  مردم.  برای  خریدی  قدرت  نه  و  کسبی  نه  و 
طاقتشان را از دست داده اند و واقعا حق با مردم است و زندگی کردن در 

است«. سختی  کار  شرایط  این 
به  گرانی ها  این  از  بخشی  که  بگویم  هم  را  این  »البته  داد:  ادامه  او 
منافعشان  که  دیده اند  اینها  است.  سودجو  افراد  برخی  اقدامات  واسطه 
هم  دولت  می زنند.  گران فروشی  و  احتکار  به  دست  و  افتاده  خطر  به 

امکانش  اصال  و  بگذارد  نظارت  برای  نیرو  همه  سر  باالی  نمی تواند 
. » نیست

اقتصادی  بزرگ  جراحی  »اگر  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
همین  نگاهش  هم  دولت  و  داشت  خواهد  ایراد  پایه  از  کار  نشود،  انجام 
رشد  نمی توان  نشود،  حل  ریشه ای  مشکالت  اگر  دارد  باور  دولت  است. 
هم  دولت  سخنان  به  واقعا  کرد.  تضمین  آینده  در  را  اقتصادی  توسعه  و 
در  باید  حال  هر  به  اما  دارد  حق  هم  دولت  می بینیم  می کنیم،  گوش 
جامعه  ضعیف  افراد  به  هم  ویژه ای  توجه  اقتصادی  جراحی  این  میان 

باشد«. داشته 
ابراهیمی در پایان گفت: »به مردم هم توصیه می کنم قدری صبرشان 
کند.  فراهم  را  اقتصادی کشور  زمینه شکوفایی  تا دولت هم  ببرند  باال  را 
با کشورهای  ارتباط  در حوزه  ویژه  به  قدم های خوبی  که  امروز می بینیم 
منطقه برداشته شده است و امیدواریم نتایج این اقدامات را در آینده ای 
عین  در  زیرا  بگیرد  را  گرانی ها  جلوی  هم  دولت  کنیم.  مشاهده  نزدیک 
حال که مردم به دولت ایمان دارند اما ممکن است مشکالت اقتصادی، 
باعث ناآرامی های اجتماعی شود. به هر حال امیدواریم خداوند به مردم 

صبر و بردباری و به دولت هم موفقیت روزافزون در جهت خدمت به مردم 
عنایت کند«.    ►

حمیدرضا ترقی گفت: اصالح طلبان شناخت       ◄
درستی از مردم ندارند و احتماال نمی دانند مردم به این 

نمی کنند. توجهی  هیاهوها 
دوقطبی  با  می کوشند  است  چندی  اصالح طلبان 
فضای اجتماعی فضا را در عرصه سیاسی برای خود باز 
از  را  آنها که می دانند سرمایه اجتماعی ای خود  کنند؛ 
دست داده اند، این روزها دستورکاری در پیش گرفته اند 
که با فضاسازی عرصه سیاسی را متشنج کنند تا از این 
وادی بار دیگر بخشی از مردم به آنها اقبال نشان دهند. 

حاال پرسش آن است که آیا می توانند؟
درباره  سیاسی،  تحلیلگر  و  فعال  ترقی،  حمیدرضا 
اکنون  »اصالح طلبان  گفت:  »فردا«  به  موضوع  این 
مردم  از  نه  شنیدن  و  انتخابات  چند  شکست  از  بعد  و 
عرصه  در  چه  مجلس،  عرصه  در  چه  انتخابات  در  که 
احساس  شوراها  انتخابات  در  چه  و  ریاست جمهوری 
پایگاه  هیچ  دیگر  می دانند  و  می کنند  سیاسی  انزوای 
با  می خواهند  شرایط  این  در  آنها  ندارند.  اجتماعی 

کار  این  برای  و  دهند  حیات  ادامه  مصنوعی  تنفس 
باید مردم را متوجه خود کنند. در این میان فردی مثل 
زندان رفتن در جمهوری اسالمی  که  تاجزاده هم  آقای 
دیگر  بار  تا  می کند  کاری  هر  می داند،  خود  افتخار  را 
به زندان برود تا فضا رادیکال شود. او در مدت اخیر از 

مدارای نظام سوءاستفاده کرد و انواع و اقسام اتهامات 
و  کرد  وارد  رهبری  به  حدی  تا  نظام  سطوح  همه  به  را 
به  که  می دانست  و  کرد  تخریب  را  نظام  مقامات  همه 
رفتارها  این  با  روزی  قوانین  اساس  بر  نظام  حال  هر 
می کرد  ساختارشکنی  او  واقع  در  کرد.  خواهد  برخورد 

شود«. دستگیر  که 
او ادامه داد: »وقتی تاجزاده دستگیر شد، مأموریت 
بزرگ نمایی،  با  اینکه  شد؛  شروع  هم جناحی اش 
ثانیا  و  دهند  جلوه  بزرگ  اتفاق  یک  را  او  دستگیرشدن 
اذهان مردم را از تمام اقدامات غیرقانونی تاجزاده دور 
کنند و در نهایت هم افکار عمومی را متوجه خود کنند تا 
دوباره بتوانند به زعم خودشان احیا شوند. اصالح طلبان 
و  گرفته اند  پیش  را  شیوه هایی  چنین  هم  گذشته  در 
تقلب  دلیل  به  که  تاجزاده  آقای  همین  داریم  یاد  به 
دوستان  شد،  دستگیر  ششم  مجلس  در  گسترده اش 
اصالح طلبش در مجلس، تحصن کردند و سعی کردند 

خوردند«. شکست  البته  که  کنند  متشنج  را  فضا 

هم  »امروز  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
تنفسی  برای  و اصالح طلبان  پروژه در کار است  همین 
سیاسی  فضای  می خواهند  خود  جریان  به  مصنوعی 
مردم  از  درستی  شناخت  اما  کنند  رادیکال  را  کشور 
هیاهوها  این  به  مردم  نمی دانند  احتماال  و  ندارند 

نمی کنند«. توجهی 
بر  مبنی  اصالح طلبان  قصد  درباره  پایان  در  ترقی 
مردم   1401 جامعه  »در  گفت:  جامعه  دوقطبی کردن 
جامعه  نمی شوند.  دوقطبی  اصالح طلبان  تحریکات  با 
امروز درگیر موضوعات اقتصادی و معیشتی است. اگر 
همین  در  مخاطبانشان  بود  مؤثر  اصالح طلبان  حرف 
آنها  از  زیرا برخی  به خیابان می آمدند  دیروز بی حجاب 
چنین دعوت هایی کرده بودند اما دیدیم که دیروز سطح 
شهرها در کمال آرامش بود و هیچکس هیچ توجهی به 
آنها نکرد. در انتخابات سال آینده هم همین طور خواهد 
توجهی  اصالح طلبان  هیاهوهای  به  هیچکس  و  بود 

نمی کند«.    ►

در  کارکردن  برای  جایی  محسن  آقا  گفت:  حقیقت پور  منصور       ◄
در  او  ایده های  اجرایی شدن  و  مطرح شدن  امکان  اصال  ندارد.  دولت 
اینکه  بدون  کرده اند  محصور  اتاق  چند  بین  را  او  ندارد.  وجود  دولت 

باشد. داشته  اختیاری 
افزون تر.  مردم  بر  فشارها  و  می شود  بدتر  روز به روز  اقتصادی  وضعیت 
قیمت ها  دست ِکم  می تواند  دولت  نیست  مشخص  شرایط  این  در  حاال 
قیمت ها  عجیب وغریب  رشد  شاهد  باید  همین طور  یا  دارد  نگه  ثابت  را 

؟ شیم با
موضوع  این  درباره  سیاسی،  تحلیلگر  و  فعال  حقیقت پور،  منصور 
امور  دقیقی  نظارت  و  سیاست گذاری  باید  »دولت  گفت:  »نامه نیوز«  به 
اقتصادی داشته باشد. به هر حال کمر مردم زیر بار فشارهای اقتصادی 
می کند  سعی  دولت  البه  شود.  مردم  به  کمکی  باید  و  است  شده  خم 
قدم هایی برای رفع مشکالت اقتصادی بردارد اما نباید مردم زیر حراجی 
نظام  و  کند  توجه  برنامه هایش  به  باید  دولت  بروند.  حال  از  اقتصادی 
عرضه و توزیع را رها نکند و با هرکس هم در حوزه خدمات به مردم جفا 

کند«. برخورد  کرد، 

دارد؛  وجود  دولت  اقتصادی  حوزه  در  اشکال  »دو  داد:  ادامه  او 
نیستند.  بین المللی  و  ملی  قواره  در  دولت  وزرای  از  برخی  آنکه  نخست 
اما  بین المللی  تراز  نمی گویم  من  باشند.  ملی  تراز  در  باید  حداقل  وزرا 
همین  بین  که  است  این  مشکل  دومین  باشند.  ملی  حد  در  باید  دیگر 
وزرا که مسئولیت اقتصادی دارند، هماهنگی وجود ندارد. معلوم نیست 
آقای  دیگر  سوی  از  است.  اقتصادی  تیم  هماهنگی  مسئول  کسی  چه 
امور  هماهنگی  واقعا  و  نمی داند  علمی  صورت  به  را  اقتصاد  واقعا  مخبر 

است«. خارج  او  عهده  از  اقتصادی 
دولت  در  رضایی  محسن  جایگاه  باره  در  اقتصادی  فعال  این 
امکان  اصال  ندارد.  دولت  در  کارکردن  برای  جایی  محسن  »آقا  گفت: 
بین  را  او  ندارد.  وجود  دولت  در  او  ایده های  اجرایی شدن  و  مطرح شدن 

باشد«. داشته  اختیاری  اینکه  بدون  کرده اند  محصور  اتاق  چند 
وارد  نباید  آقا محسن  بودم که  پایان گفت: »من معتقد  حقیقت پور در 
و  نجابت  سر  از  هم  حاال  نشد؛  داده  او  به  اختیاری  زیرا  می شد  دولت 
از  خیلی  از  محسن  آقا  نمی آید.  بیرون  دولت  از  که  است  مردم  به  تعهد 
مدیریت  عملی  و  تئوریک  نظر  از  دارند،  اقتصادی  مسئولیت  که  آقایان 

به  باید  دولت  اقتصادی  من کل هماهنگی  نظر  به  می داند.  را  اقتصادی 
► او سپرده می شد«.    
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گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال      ◄
در  را  قبولی  قابل  نمره  رئیسی  آقای 
که  کرد  کسب  جمهوری  ریاست  جایگاه 
جمله  از  همسایگان  با  ایران  روابط  توسعه 
می  محسوب  دولت  این  بارز  دستاوردهای 

. د شو
یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  گذرد.  می 
تشکیالتی  های  مکانیزم   ،1400 سال 
ائتالف  شورای  از  اعم  اصولگرایی  جریان 
حمایت  وحدت  شورای  و  انقالب  نیروهای 
رئیسی  سیدابراهیم  از  صریحی  و  قاطع 
است  مطرح  سئوال  این  حال  داشتند. 
دولت  این  عملکرد  از  اصولگرایان  آیا  که 

دارند؟ رضایت 
فردا  با  گفتگو  در  بور  بور  الله  حبیب 
از  اصولگرایان  رضایت  میزان  درباره 
دولت های  دولت سیزدهم گفت:  عملکرد 
مثال  بودند،  شده  خارج  ریل  از  گذشته 

چندبرابر  را  ها  حقوق  اعتبار،  تأمین  بدون 
کردند، اوراق قرضه فروختند یا پروژه های 
به  مسائل  این  زدند،  کلنگ  را  عمرانی 
وضعیت  و  شدند  انباشته  هم  روی  تدریج 

کردند. ایجاد  را  ای  پیچیده 
همه  گذشته  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
آقایان  افزود:  می زد،  گره  برجام  به  را  امور 
مسیر  به  ایمان  و  اعتقاد  قبل  دولت  در 

گذاری  ریل  در  بنابراین  نداشتند  انقالب 
رئیس  روزی  رئیسی  آقای  کردند.  اشتباه 
قوه قضائیه بود و از دیگران سئوال می کرد 
در  پذیرفت  مردم  مشکالت  حل  برای  اما 
جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرد، حتی 

گیرد. قرار  سئوال  مورد  اگر 
نیروهای  ائتالف  شورای  عضو  این 
که  شرایطی  دلیل  به  کرد:  اظهار  انقالب 
رئیسی  آقای  شاید  دارد،  و  داشته  مملکت 
دلش  که  طور  آن  یا  بکند  کاری  هر  نتواند 
امروز  معتقدم  باشد.  پاسخگو  خواهد  می 
آقای  دولت  عملکرد  مثبت  نقاط  باید  ما 
این  نقاط  آن  جمله  از  ببینیم.  را  رئیسی 
از  کمتر  ظرف  جمهور  رئیس  که  است 
و  کرد  سفر  کشور  استان   27 به  ماه   12
های  طرح  وضعیت  جریان  در  نزدیک  از 
مشکالت  و  مسائل  و  کاره  نیمه  عمرانی 

گرفت. قرار  ها  استان  آن  مردم 
وی افزود: با در نظر گرفتن همه جوانب 

قبول  مورد  رئیسی  آقای  عملکرد  معتقدم 
شورای  و  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای 
وجود  با  رئیسی  آقای  چون  است  وحدت 
برای  را  سختی شرایط دارد تالش خودش 
حل مشکالت و رسیدگی به مطالبات مردم 
هم  را  نکته  این  چند  هر  دهد.  می  انجام 
باید یادآور شد که رئیس جمهور در بعضی 
در انتصابات خود از افراد ناکارآمد استفاده 

کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه 
از  با تالش های خود بخشی  آقای رئیسی 
ناکارآمدی منصوبانش را پوشش می دهد، 
آقای  که  کنند  کمک  همه  باید  کرد:  بیان 
مسیر  در  دوباره  را  دولت  بتواند  رئیسی 
رئیسی  آقای  مجموع  در  برگرداند.  انقالب 
ریاست  جایگاه  در  را  قبولی  قابل  نمره 
جمهوری کسب کرد که توسعه روابط ایران 
بارز  دستاوردهای  جمله  از  همسایگان  با 

► شود.    می  محسوب  دولت  این 

یکفعالسیاسی:

جوادآرینمنش:● رئیسینمرهقبولیمیگیرد●
نبایدموضوعاتفرهنگیو
اجتماعیراامنیتیکنیم

برخوردها  عموم  که  است  آن  می بینیم  امروز  گفت:  آرین منش  جواد 
رویکردی  چنین  با  است  طبیعی  خب  و  است  سلبی  حجاب  حوزه  در 

نمی شود. داده  سامان  حجاب  مسئله 
حوزه  در  مشکالتی  می رسد  نظر  به  اقتصادی  مشکالت  میانه  در 
که  برخوردهایی  جمله  از  است؛  آمده  وجود  به  هم  داخلی  سیاست 
البته  و  گرفته  صورت  اصالح طلب  تندروی  نیروهای  از  تنی چند  با 
با برخی کارگردان هایی که چندان هم خطوط قرمز  برخوردهایی که 
را رعایت نمی کنند. حاال در این وضعیت پرسش آن است که چه باید 
مشکالت  رفع  مردم  دغدغه  مهم ترین  حتما  که  شرایطی  در  تا  کرد 

نشود؟ این  از  بیش  سیاسی  حواشی  است،  اقتصادی 
به  موضوع  این  درباره  سیاسی،  تحلیلگر  و  فعال  آرین منش،  جواد 
با راهکارهای  باید  »نامه نیوز« گفت: »به طور کلی مسائل فرهنگی را 
مسائل  دموکراتیک  کشورهای  در  معموال  کرد.  حل وفصل  فرهنگی 
برایش  و  تبدیل  اجماعی  و  سیاسی  موضوعات  به  امنیتی  پیچیده 
هیچ وجه  به  می شود.  جست وجو  اجتماعی  و  فرهنگی  راهکارهای 
و  فرهنگی  موضوعات  و  کنیم  عمل  برعکس  که  نیست  درست 
اجتماعی را تبدیل به موضوعات امنیتی کنیم. شاید چنین روشی به 
جامعه  منفی  واکنش های  حتما  اما  بدهد  جواب  کوتاه مدت  در  ظاهر 
بیشتر  را  مسئوالن  و  مردم  میان  فاصله  و  داشت  خواهد  پی  در  را 

. » می کند
طرح  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  حجاب  زمینه  »در  داد:  ادامه  او 
از  بیش  طرح  این  در  که  است  کرده  پیش بینی  را  حجاب  و  عفاف 
آموزش وپروش،  وزارت  مانند  آموزشی  و  فرهنگی  دستگاه  و  25نهاد 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  ارشاد،  وزارت  تبلیغات،  سازمان 
نهادها  آن  از  یکی  دیگر.  فرهنگی-اجتماعی  نهاد  ده ها  و  دانشگاه ها 
اکثر  که   را می دهد  معنی  این  ترکیب  این  است.  انتظامی  نیروی  هم 
بسیار  بخش  و  باشد  ایجابی  باید  عفاف  و  حجاب  حوزه  در  اقدامات 
آن  می بینیم  امروز  آنچه  اما  باشد  سلبی  باید  اقدامات  از  محدودی 
است که عموم برخوردها در حوزه حجاب سلبی است و خب طبیعی 

نمی شود«. داده  سامان  حجاب  مسئله  رویکردی  چنین  با  است 
تکیه  با  کشور  »امنیتی شدن  کرد:  بیان  همچنین  سیاسی  فعال  این 
اگر  می آورد.  بار  به  منفی  نتیجه  شخصی  و  سلیقه ای  دیدگاه های  بر 
فردی دیدگاه های متفاوتی نسبت به مسئوالن دارد باید با او گفت وگو 
کرد، باید نقطه نظرات در کرسی های آزاداندیشی که رهبر انقالب هم 
در  اقناعی  راهکارهای  و  شود  مطرح  دارند،  تأکید  موضوع  این  بر 
پیش گرفته شود؛ وگرنه زور و ارعاب و تهدید که کار را جلو نمی برد و 
بلکه باعث مظلوم نمایی همان افرادی که بازداشت می شوند، خواهد 

است«. معکوس  نتیجه  هم  این  که  شد 
شدید  مشکالت  درگیر  کشور  »اکنون  گفت:  پایان  در  آرین منش 
باشد.  موضوعات  این  حل  بر  مسئوالن  تمرکز  باید  و  است  اقتصادی 
را  اقتصادی  و  معیشیتی  مشکالت  که  گفت  دولتش  و  رئیسی  آقای 
و دیدیم که  نمی زنیم که در عمل چنین نشد  برجام گره  به سرنوشت 
گره خورده است؛ پس بهتر است دولت و همه مسئوالن تمرکز خود را 
کنند«. معطوف  بین المللی  مسائل  حل  و  اقتصادی  مشکالت  رفع  بر 

ناصرقوامی:
اصالحطلبانقدرتاصالحات

راندارند
جریان اصالحات انگار در موقعیتی خطیرتر از قبل قرار دارد. عدم اقبال 
عمومی و ریزش سرمایه اجتماعی کم بود، بی میلی حاضران در قدرت به 
ورود این جریان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی نیز نمایان تر 
آیا  را مطرح کرد که  این سوال  باید  از قبل شد است. در چنین شرایط 
اصالح طلبان به آخر خط رسیده اند؟ یا قادر هستند که هم مردم و هم 
مسئوالن را متقاعد کنند که می تواند نقش موثری در اداره کشور داشته 

باشند؟
که  است  چهره هایی  جمله  از  اصالح طلب  سیاسی  فعال  قوامی،  ناصر 
احیای اصالح طلبی را مقدور می داند. او در گفت وگو با »نامه نیوز« گفت: 
»اصالح طلبان ایده اصالحات در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، 
توان  متاسفانه  که  آنجاست  اما  مشکل  دارند.  را  اجتماعی  و  اقتصادی 

اصالحات را ندارند چون قدرت ندارند.«
وی افزود: »من فکر می کنم که مردم از اصالح طلبان بدشان نمی آید اما 
می گویند که شما توان ندارید و درست هم می گوید. 25، 30 سال است 
که از اصالحات سخن می گوییم و اصالحاتی هم انجام نشده است! به 
نظر من 80 درصد مردم کشور به فکر اصالحات هستند. عده کمی به 
فکر براندازی هستند که اشتباه بزرگی می کنند چون معلوم نیست که در 

آن صورت تکلیف کشور چه بشود.«
عمل  چگونه  باید  شرایطی  چنین  در  اصالح طلبان  اینکه  درباره  قوامی 
کنند؟ گفت: »اصالح طلبان باید به مردم آگاهی دهند. یکی از مشکالت 
مملکت ما قانون اساسی است. این قانون اساسی قدرت را بدون حساب 
و کتاب دست افرادی داده است. اگر این قانون اساسی اصالح نشود، 
چارچوب همین است پس باید به مردم آگاهی داد که خواستار بازنگری 
برای  نهادهایی  مجلس  بر  عالوه  مثال  شوند.  اساسی  قانون  اصالح  و 
قانون گذاری مشخص شده و شوراهایی موازی مجلس قرار گرفته اند.«

که  نباشیم  این  دنبال  و  باشیم  مردم  کنار  در  باید  »ما  کرد:  تاکید  وی 
نماینده شده یا جایی مدیر شویم. اگر این طور باشد حرف مردم در نقد 
انتخابات برسد، عده ای  بود. همین فردا که  این جریان درست خواهد 
می خواهند از این نمد کاله بدوزند و هر طور شده نماینده شوند اما این 

باشند.« کنار مردم  باید  نیست. اصالح طلبان  درست 

خبـر

منصورحقیقتپور:

● بایدهماهنگیاقتصادیدولتبهمحسنرضاییسپردهمیشد●

حسینابراهیمی:

● فشاراقتصادیزیاداستومردمطاقتشانراازدستدادهاند●

حمیدرضاترقی:

● اصالحطلباننمیتوانندجامعهرادوقطبیکنند●

رایاصالحی آگهیابالغارزیابی)ماده101(کالسه:140104030011000299/1
کالسه  پرونده   ۱۴۰۰۶۰۳۳۰۰۰۱۰۰۸۵۸۵ شماره   رای 
حسینی  حاجی  امیر  آقای  تقاضای  به  مربوط   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۸۵۷
پالک  از  فرعی   ۱ شماره  پالک  از  قسمتی  مالکیت  سند  صدور  بر  مبنی  قمی  

است. بررسی  تحت  قم  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱۰۵۴۲
شماره  صادره  رای  در  شد  مشخص  سوابق  مالحضه  و  پرنده  مطالعه  از  پس   

است:  گرفته  صورت  زیر  شرح  به  اشتباهاتی  مذکور 
مساحت و حدود اربعه مبنی بر اشتباه می باشد.

رای اصالحی
با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره ۱/۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ و 
با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره مذکور رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا 

مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد: ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۷۵ متر مربع  که حدود اربعه عبارت است از: 

پالک  از  قسمتی  در  احداثی  ساختمان  دیوار  به  دیوار  متر   ۱۵ بطول  شماال: 
اصلی   ۱۰۵۴۲/۱

شرقا:  بطول ۵ متر درب و دیواریست به شارع ۴ متری
از  دیگری  قسمت  در  احداثی  ساختمان  دیوار  به  دیوار  متر   ۱۵ بطول  جنوبا: 

اصلی  ۱۰۵۴۲/۱ پالک 
غربا: بطول ۵ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۵۴۲/۱/۲۰۵ اصلی 

وثروت(  )گویه  میباشد.  اجرا  قابل  فوق  اصالحات  رعایت  با  قبلی  صادره  رای 
 )۱۳۱۳۴ الف   )م 

مهدی زارع شحنه  – رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم  

تولد:  تاریخ  حسن  محمد  پدر:  نام  افخمی  نفیسه  خانم  به  وسیله  بدین 
شناسنامه:  شماره   ۰۳۷۰۱۲۶۶۵۳ ملی:  شماره   ۱۳۶۸/۰۵/۲۶
که   ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۲۹۹/۱ کالسه  پرونده  بدهکار   ۳۷۰۱۲۶۶۵۳
برابر گزارش مامور ابالغ شناخته  نگردیده اید ابالغ می گردد طبق گزارش 
ثبتی  ک  پال ششدانگ  دادگستری  رسمی  کارشناس   ۱۴۰۱/۳/۲۲ مورخ 
در  واقع  قم  ناحیه  یک  دربخش   ۱۱۰۷۶ اصلی  ک  پال از   ۲۴/۱۶۷  : فرعی 
۱۵ طبقه دوم مورد وثیقه  ک  ۸۶ مقابل فضای سبز پال بلوار جمهوری ک  قم 
 ۱۱ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  تنظیمی   ۷۷۸۱۵ شماره  رهنی  سند 
لذا  گردیده  ارزیابی  ریال   ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  قم  استان  قم  شهر 
کتبی  اعتراض  باشید  می  معترض  مذکور  ک  پال ارزیابی  مبلغ  به  چنانچه 
فیش  ضمیمه  به  اخطاریه  این  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  مدت  ظرف  را  خود 

حساب  به  واریزی   ( نظر  تجدید  کارشناسی  نفره  سه  هیئت  دستمزد  بانکی 
 ۰۱۰۱۷۸۷۰۰۴۰۰۶ شماره  به  قم  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون 
به  نمایید.ضمنا  تسلیم  اجرا  این  دفتر  به  ریال   ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   )
تجدید  کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  فاقد  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی 
آیین   ۱۹ و   ۱۸ مواد  طبق  لذا  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  باشد  نظر 
انتشار  تاریخ  از  گردد  می  ابالغ  شما  به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه 
نوبت  یک  همین  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  گهی  آ این 
شما  اعتراض  عدم  صورت  در  و  گردد  می  منتشر  و  درج  چاپ  روزنامه  در 
تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  گهی  آ انتشار  بدون 

 )۱۴۴۱۹ الف  )م  شد.  خواهد 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم – مهدی روزخوش
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»فراموشِی غدیر«.          

اختصاصی گویه - محمد رضا متقی 
الله  )صلی  ِه  اللَّ َرُسوُل  ُقِبَض  ا  َلمَّ َقاَل:  َلِبیٍد  ْبِن  َمْحُموِد  َعْن 
َو  َقْبَر َحْمَزَة  ِتي 

ْ
َتأ َو  َهَداِء  ُقُبوَر الشُّ ِتي 

ْ
َتأ َفاِطَمُة  َکاَنْت  علیه و آله( 

)َرِضَي  َحْمَزَة  َقْبَر  َتْیُت 
َ
أ اِم  یَّ

َ
اْل َبْعِض  ِفي  َکاَن  ا  َفَلمَّ ُهَناَك.  َتْبِکي 

ْمَهْلُتَها 
َ
َفأ ُهَناَك  َتْبِکي  علیها(  الله  )سالم  َفَوَجْدُتَها  َعْنُه(  ُه  اللَّ

ْسَواِن  النِّ َدَة  َسیِّ َیا  ُقْلُت  َو  َعَلْیَها  ْمُت  َسلَّ َو  َتْیُتَها 
َ
َفأ َسَکَتْت  ی  َحتَّ

َیِحقُّ  ُعَمَر  َبا  َیا  َفَقاَلْت  ُبَکاِئِك  ِمْن  َقْلِبي  ْنَیاُط 
َ
أ ُقِطَعْت  ِه  اللَّ َو  َقْد 

علیه  الله  )صلی  ِه  اللَّ َرُسوِل  الَْباِء  ِبَخْیِر  ِصْبُت 
ُ
أ َلَقْد  َو  اْلُبَکاُء  ِلَي 

ْت َتُقوُل: )ِإَذا َماَت َیْومًا 
َ
ْنَشأ

َ
أ ِه، ُثمَّ  و آله( َوا َشْوَقاْه ِإَلی َرُسوِل اللَّ

َیا  ُقْلُت  ْکَثُر(. 
َ
أ ِه  اللَّ َو  َماَت  ]ُمْذ[  ِبي 

َ
أ ِذْکُر  َو    * ِذْکُرُه    َقلَّ  ٌت  َمیِّ

َسْل  َقاَلْت  َصْدِري  ِفي  َتَلْجَلُج  َلٍة 
َ
َمْسأ َعْن  َساِئُلِك  ي  ِإنِّ َدِتي  َسیِّ

َوَفاِتِه َعَلی  َقْبَل  ِه )صلی الله علیه و آله(  ُقْلُت َهْل َنصَّ َرُسوُل اللَّ
ُقْلُت:  ؟  ُخمٍّ َغِدیِر  َیْوَم  َنِسیُتْم   

َ
أ َعَجَباْه  َوا  َقاَلْت:  َماَمِة؟  ِباْلِ َعِليٍّ 

َه  اللَّ ْشِهُد 
ُ
أ َقاَلْت:  ِإَلْیِك.  َسرَّ 

َ
أ ِبَما  ْخِبِریِني 

َ
أ َلِکْن  َو  َذِلِك  َکاَن  َقْد 

َماُم   اْلِ ُهَو  َو  ِفیُکْم   ُفهُ   َخلِّ
ُ
أ َمْن   َخْیُر  َعِلٌي   َیُقوُل  َسِمْعُتُه  َلَقْد  َتَعاَلی 

ْبَراٌر 
َ
ٌة أ ِئمَّ

َ
َو اْلَخِلیَفُة َبْعِدي  َو ِسْبَطاَي َو ِتْسَعٌة ِمْن ُصْلِب اْلُحَسْیِن أ

َخاَلْفُتُموُهْم  َلِئْن  َو  یَن  َمْهِدیِّ َهاِدیَن  َوَجْدُتُموُهْم  َبْعُتُموُهْم  اتَّ َلِئِن 
َباُلُه  َفَما  َدِتي  َیا َسیِّ ُقْلُت  اْلِقَیاَمِة  َیْوِم  ِإَلی  ِفیُکْم  ااِلْخِتاَلُف  َلَیُکوُن 

 1.»... ِه؟  َحقِّ َعْن  َقَعَد 
محمود بن لبید حدیث کند که می گوید: هنگامی که رسول 
فاطمه  فرمودند،  رحلت  دنیا  از  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا 
می آمدند  حمزه  قبر  و  )احد(  شهدا  قبر  نزد  علیها(  الله  )سالم 
و در آن جا می گریستند. روزی آن حضرت را دیدم که باالی قبر 
آرام  تا  گذاردم  به حال خود  را  او  می کنند،  گریه  و  آمده  حمزه 
کردم:  عرض  و  کردم  سالم  او  بر  و  آمده  نزدشان  )آن گاه(  شد. 
مرا  قلب  گریه خود( شاهرگ  این  )با  که  بانوان! شما  بانوی  ای 
است؛  سزاوار  من  بر  گریه  عمر!  ابا  ای  فرمودند:  کردید.  پاره 
الله  )صلی  خدا  رسول  یعنی  پدران؛  بهترین  فقدان  به  من  زیرا 
ترجمه اش  )که  را  شعر  این  سپس  شده ام،  گرفتار  آله(  و  علیه 
این است( انشاء فرمودند: )هر که ُمرد، نامش از بین می رود  *  

است(. بزرگ  زنده ام  من  تا  من  پدر  نام  سوگند  به خدا  ولی 
من  سینه  در  که  دارم  سؤالی  من  بانوی  ای  کردم:  عرض 
بپرس،  فرمودند:  بپرسم؟  شما  از  می خواهم  و  کرده  خلجان 
پیش  آله(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول  آیا  کردم:  عرض 
کردند؟  تصریح  السالم(  )علیه  علی  امامت  به  رحلتشان  از 
فراموش  را  خم  غدیر  روز  آیا  است!  عجیب  بسیار  فرمودند: 
است،  صحیح  خم(  غدیر  )قصه  بلی  کردم:  عرض  کرده اید؟ 
به  پنهانی  در  آله((  و  علیه  الله  )صلی  خدا  )رسول  آن چه  ولی 
گاه فرمایید. آن حضرت فرمودند: خدا  شما خبر داده اند، مرا آ
را گواه می گیرم که )از پدرم( شنیدم می فرمودند: علی بهترین 
کسی است که او را پس از خود در میان شما می گذارم و او امام 
و خلیفه بعد از من می باشد. او پدر دو سبط من و ُنه تن از صلب 
کنید،  پیروی  ایشان  از  اگر  که  هستند  نیکوکار  امامان  حسین، 
آن ها را راهنمایانی هدایت کننده و هدایت شده می یابید و اگر 
باشد.  اختالف  شما  میان  در  قیامت،  روز  تا  کنید،  مخالفتشان 
عرض کردم: ای بانوی من! پس برای چه )حضرت علی )علیه 
السالم(( از گرفتن حقشان خودداری کردند؟ فرمودند: ای ابا 
یا  امام  َمَثل  فرمودند:  آله(  و  علیه  الله  عمر! رسول خدا )صلی 
آن که فرمودند: مثل علی؛ همانند کعبه است که مردم به سوی 
به خدا  فرمودند:  سپس  نرود،  کسی  به جانب  او  و  می روند  او 
عترت  از  و  بودند  کرده  واگذار  اهلش  بر  را  حق  اگر  سوگند 
پیامبرشان پیروی کرده بودند، حتی دو نفر هم در باره خداوند 
را(  )امامت  آیندگان  و  و گذشتگان  نمی کردند  )با هم( اختالف 
است  حسین  فرزند  نهمین  که  ما  قائم  تا  می بردند،  ارث  هم  از 
قیام کند و لکن آن  کس که خدا او را به عقب انداخته و کنارش 
داشته،  مقدم  را  او  خدا  را  شخصیتی  آن  و  داشتند  مقدم  زده، 
)رسول  حق  فرستاده  که  آن گاه  تا  زدند  کنار  و  انداخته  به عقب 
خدا )صلی الله علیه و آله(( را در لحد نهاده و به خاک سپردند 
و خواسته دل خود را برگزیده )و پیرویش کردند( و به رأی خود 

.  »... نمودند  عمل 
خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الثر في النّص علی الئمة 
عبد  کوهکمری،  حسینی  مصحح:   / محقق  عشر،  الثني 
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آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت  سخنگوی       ◄
یارانه  با اجرای طرح »دارویار«، توزیع  پزشکی گفت: 
دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آنها 
انجام می شود به گونه ای که همه دهک های درآمدی 
یارانه دارو، بهره مند می شوند. از  با »دارویار«  جامعه 

بیان  با  آیین  پاک  پدرام  وبدا،  از  ایرنا  گزارش  به 
بیماران  جیب  از  پرداخت  دارویار،  اجرای  با  اینکه 
افزایش  به  توجه  با  مواردی  افزود: در  ماند،  ثابت می 
پوشش بیمه ای دارو و پرداخت یارانه سالمت، شاهد 

بود. خواهیم  مردم  جیب  از  پرداختی  کاهش 
»دارویار«،  طرح  اجرای  از  قبل  داد:  ادامه  وی 
به  و  شده  شناسایی  بیمه،  فاقد  افراد  از  میلیون   ۶
سالمت  همگانی  بیمه  پوشش  تحت  رایگان  صورت 
پیش  که  داروهایی  برای  طرح  این  در  گرفتند.  قرار 
نبودند،  بیمه ای  های  حمایت  شمول  تحت  این  از 

شد. برقرار  بیمه ای  پوشش 
بنا  کرد:  تصریح  وزیربهداشت  ای  رسانه  دستیار 
دارویار  اجرای  با  دارو،  حوزه  صاحبنظران  نظر  به 
کاهش  چشمگیری  طور  به  کشور  دارویی  کمبودهای 
می یابد، الگوی مصرف دارو اصالح و تقاضای القایی 

شود. می  کمتر  دارو 
فقط  دارو  قیمت  تغییر  اینکه  بیان  با  آیین  پاک 
بیمار  متوجه  و  شود  می  اعمال  بیمه ها  و  دولت  برای 
با  بیمار  مراجعه  صورت  در  شد:  یادآور  بود،  نخواهد 
قبل  به  نسبت  وی  پرداختی  میزان  پزشک،  نسخه 
قیمت  طرح،  این  در  واقع  در  نمی کند.  تغییری 
به  حمایتی  کار  و  ساز  ولی  یابد  می  افزایش  داروها 

تماما  قیمت  افزایش  این  که  شده  طراحی  گونه ای 
شود. می  داده  پوشش  بیمه ها  توسط 

در  مردم  جیب  از  پرداخت  وضعیت  گفت:  وی 
بیمه  پوشش  تحت  حاضر  حال  در  که  داروهایی 
شد.  خواهد  جبران  بیمه ها  توسط  تماما  هستند، 
که  بیمه  پوشش  مبنای  بار،  اولین  برای  همچنین 
به  بود،  بازار  در  دارو  قیمت  حداقل  این  از  پیش  تا 
کرده  تغییر  دارد،  را  بازار  سهم  بیشترین  که  قیمتی 
این  برای  مردم  جیب  از  پرداخت  نتیجه  در  که  است 
کاهشی  اقالم،  برخی  در  و  مانده  ثابت  داروها  دسته 
می شود. به عنوان مثال در داروی تراستوزومب یا در 
درمانی  شیمی  بیماران  برای  که  کپسیتابین  داروی 
قابل  صورت  به  بیمار  پرداختی  شوند،  می  استفاده 

است.   کرده  پیدا  کاهش  قبل  به  نسبت  توجهی 
در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پوشش  تحت  حاضر  حال  در  که  داروهایی  حوزه 
و  ضروری  داروی  قلم   ۳۶۶ برای  هم   نیستند  بیمه 
که  شد  تعیین  طوری  بیمه ای  پوشش  پرمصرف، 
از  پس  داروها  این  تهیه  هنگام  در  بیماران  پرداختی 
اجرای طرح نسبت به قبل از اجرای آن، ثابت بماند.

تهیه  که  داروهایی  مورد  در  داد:  ادامه  آیین  پاک 
به  توجه  با  هم   )OTC(ندارد پزشک  نسخه  به  نیاز  آن 
تخصیص  داروها  این  به  دولتی  ارز  هم  قبل  از  اینکه 
قیمتی  افزایش  داروها  این  بنابراین  نمی شد،  داده 
این  از  قلم   ۱۱۹ دیگر،  سوی  از  داشت.  نخواهند 
شورای  تایید  با  دارند،  تری  بیش  مصرف  که  داروها 
می گیرند؛  قرار  بیمه  پوشش  تحت  بیمه،  عالی 

با  داروها  این  برای  مردم  جیب  از  پرداخت  بنابراین 
پیدا  کاهش  بیمه ای،  مسیر  در  و  پزشک  نسخه  ارائه 

کند. می 
بهداشت،  وزیر  اللهی  عین  بهرام  ایرنا،  گزارش  به 
با  »دارویار«  طرح  آغاز  از  پزشکی  آموزش  و  درمان 
و  بیمه  پوشش  تحت  داروهای  تعداد  افزایش  هدف 
تیر   ۲۳ پنجشنبه  روز  از  بیماران  هزینه های  کاهش 

داد. خبر  ماه 

پس  کرد:  تصریح  تلویزیونی  وگوی  گفت  در  وی 
کرونا  بیماری  کنترل  طرح  اجرای  در  که  موفقیتی  از 
طرح های  از  یکی  افتاد  اتفاق  مردمی  دولت  توسط 
این  است.   بیمه ها  سطح  ارتقای  ما  اجرای  دست  در 
در  و  شد  شروع  همگانی  بیمه  از  بیمه  ارتقای  طرح 
آن اختصاص  برای  تومان  میلیارد  ۶ هزار  سال جاری 
قرار  بیمه  پوشش  نفر تحت  میلیون   ۶ از  بیش  و  یافت 

► گرفتند.   

سخنگویوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی:

● همهدهکهایدرآمدیجامعهازیارانهداروبهرهمندمیشوند●

اگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتدوم
که  قم  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
گردیده  ثبت  ۴/۱۴۰۰ج/۹۳۰  شماره  به  قم  مدنی  احکام  اجرای   ۴ شعبه  در 
فردوئی  زاهد  دو  هر  فاطمه  ها  خانم  و  جواد  اقای  علیه  زاهدی  نجمه  خانم  لها 
وتقسیم  برفروش  مبنی  فردوئی  رحیمیان  معصومه  و  فردوئی  زاهدی  مریم  و 
وجه حاصله بین ورثه از پالک ۹۹۸۳اصلی یک قم که کارشناسی به شرح ذیل 
ارزیابی کرده است  ارجاعی از مدیریت محترم مبنی بر ارزیابی ملک کارشناسی 
به پالک ثبتی شماره ۹۹۸۳ اصلی له خانم نجمه زاهدی علیه ورثه مرحوم اقای 
محمد زاهدی فردوئی و محسن زاهدی فردوئی و مریم زاهدی فردوئی و معصومه 
رحیمیان فردوئی به نشانی قم – باجک – کوی شماره ۳ – کوی شماره یک – کوچه 
معیت  در   ۱۴۰۰/۱۱/۹ مورخ  در   ۷۳ پالک  اخوان-  بست  بن   – اسماعیل  سید 
به  بازدید  و  مراجعه  شده  معرفی  محل  به  خواندگان  تعدادی  و  خواهان  نماینده 
عمل امد و ضمن بررسی های الزم ، گزارش کارشناسی به شرح ذیل زیر تقدیم 
ارائه  بازدید: مطابق تصویر سند  و عرصه ملک مورد  ثبتی  می گردد. مشخصات 
شده توسط ورثه ، ملک دارای پالک ثبتی ۹۹۸۳ اصلی به شماره ۱۰۶۱۴ دفتر 
مساحت  به  شده  مساحی  به  عرصه  با  قم  یک  بخش  در  واقع   ۵۶۸ صفحه   ۹۸
حدودا ۵۳ مترمربع با حدود اربعه شماال در دو قسمت دیواریست به دیوار خانه 
درب  و  خاص  شارع  به  دیواریست  جنوبا  و  شرقا  اصلی   ۹۹۸۴ و   ۹۹۸۲ شماره 
به  اصلی   ۹۹۸۴ و   ۹۹۸۲ به خانه شماره  دیواریست  ورودی در شرق است غربا 
 ، بر  دو  موصوف  ملک  بازدید:  مورد  ملک  اعیانی  مشخصات  است.  رسیده  ثبت 
با  اول  و  همکف   ، زیرزمین  طبقه   ۳ در  بنا  درصد   ۱۰۰ صورت  به  ساز  جنوبی 
اعیانی کل به مساحت حدود ۱۴۳ مترمربع با اسکلت دیوار پایه اجری و سقف 

ها تیر اهن با طاق ضربی احداث شده و طبقات دارای اعیانی و راه دسترسی به 
زیرزمین از طریق حیاط به طبقه زیرزمین دارای اشپزخانه ، سرویس بهداشتی ، 
سالن و پوشش بدنه ها سرامیک و سقف سفید کاری و کف ها موزاییک و سنگ 
 ، ، سالن  و هود  فلزی  کابینت  با  اشپزخانه  و  طبقه همکف دارای حیاط مسقف 
ها  سقف  و  الباقی  و  سرامیک  متر   ۱/۲۰ ها  بدنه  پوشش  و  بهداشتی  سرویس 
سفید کاری و کف موزاییک و طبقه اول که راه دسترسی توسط یک پله فلزی از 
سالن طبقه همکف و دارای تراس و سالن و پوشش بدنه ها ۱/۱۰متر سرامیک 
و الباقی و سقف سفید کاری و کف موزاییک و پوشش بدنه تراس سیمان و کف 
ایزوگام و درب و پنجره ها فلزی و نمای بیرونی ملک از سیمان سفید و سرامیک 
یک  و  اب  یک  و  گاز  انشعاب  یک  دارای  و  گازی  کولر  دستگاه  یک  سرمایش  و 
خانوادگی  نام  و  نام   -۱ مدنی:  احکام  اجرای  قانون   ۱۳۸ ماده  باشد.  می  برق 
صاحبان ملک مورد نظر: مطابق تصویر اجراییه صاحبان ملک خانم ها و اقایان 
جواد و محسن و مریم و فاطمه زاهدی فردوئی  و خانم معصومه رحیمیان فردوئی 
می باشند. ۲- محل وقوع ملک مورد بازدید و توصیف اجمالی: ملک به ادرس 
قم – باجک – کوی شماره ۳ – کوچه شماره یک – کوچه سید اسماعیل – بن بست 
اخوان – پالک ۳ ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده در اجاره شخص هست و مبلغ 
و در حال حاضر ملک  ثبت شده است  بله ملک  نام مستاجر ذکر شود.  و  اجاره 
در تصرف وراث می باشد. ۴- ملک مشاع هست یا خیر: خیر ۵- تعیین حقوقی 
که اشخاص نسبت به این ملک تحت عنوان مالک دارند: مطابق تصویر اجراییه 
اقایان جواد و محسن و مریم و فاطمه زاهدی فردوئی  صاحبان ملک خانم ها و 
فاقد   : مالکین  محدودیت   -۶ باشند.  می  فردوئی  رحیمیان  معصومه  خانم  و 

ملک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش  کارشناسی:  نظریه  باشد.  می  محدودیت 
مسکونی مورد بازدید با توجه به موقعیت محلی کاربری ، ابعاد ، مساحت عرصه و 
اعیان احداث ، شوارع ، تعدادطبقات و دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری 
و بدون در نظر گرفتن دیون دولتی و غیره مبلغ نهایی ۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
موارد  مقرر گردید  اعالم می گردد.  و  تعیین  تمام  تومان  میلیون  و هشتاد  نهصد 
خ   ، قم  آدرس   به  صبح   ۹/۳۰ الی   ۹/۱۵ ساعت  در۱۴۰۱/۵/۲۲  الذکر  فوق 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان  جنب   ، ساحلی 
قصد  که  افرادی  لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید 
مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  در  و  بازدید  مزایده  مورد  از  اجرا  این  هماهنگی 
شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ 
بایست  می  کنندگان  )شرکت  مزایده  برنده  گردد.  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را 
نام  به  که  شتاب  عضو  بانکی  های  کارت  از  یکی  در  را  مزایده  پیشنهادی  مبلغ 
خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای 
باید ده درصد بها را فی  اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده 
مزبور  مهلت  حداکثر  نماید.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  سپرده  نپردازد  را  اموال 
روزنامه های محلی درج می گردد. جهت  از  یکی  در  نوبت  اگهی یک  این  شد. 

نمائید. مراجعه  واحد   به  بیشتر  اطالعات 
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک      ◄
امکان  برجام،  احیای  صورت  در  که  است 
تومان  هزار   ۱۵ سطح  تا  دالر  نرخ  کاهش 
غریبی  و  عجیب  عدد  این  و  دارد  وجود 

. نیست
چه  در  کشور  ارز  بازار  فکری:  مریم 
است  این سوالی  مسیری حرکت می کند؟ 
اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری  روزها  این  که 
آحاد مردم مطرح می کنند؛ چراکه  البته  و 
نرخ  به  عدد  هر  شدن  افزوده  واسطه  به 
ارزش  و  کوچک تر  نیز  آنها  دارایی  دالر، 
حاضر  حال  در  می یابد.  کاهش  نیز  پول 
برای  را  مختلفی  سناریوهای  کارشناسان 
این سناریوها  نرخ دالر مطرح می کنند که 
همان طور  است.  مرتبط  برجام  به  اغلب 
هنگامی  که  است  داده  نشان  نیز  بازار  که 
دارد،  وجود  مذاکرات  از  مثبتی  فضای  که 
آن  برعکس  و  است  شده  نزولی  ارز  بازار 
کرده  صعودی  را  بازار  منفی،  خبرهای  نیز 
است. اما چه اتفاقی در بازار ارز رخ خواهد 
کارشناس  الحسینی،  محمدصادق  داد؟ 
او  داد.  توضیح  خصوص  این  در  اقتصادی 
معتقد است در حال حاضر ۴ سناریو برای 
نرخ دالر وجود دارد که به تبع آن ها، شاهد 

بود. خواهیم  دالر  از  متفاوتی  نرخ های 
مشروح  می خوانید،  ادامه  در  آنچه 
محمدصادق  با  خبرآنالین  گفتگوی 

است. الحسینی 
در حال حاضر در شرایطی قرار داریم 
که هر گونه تغییر نرخ ارز، روی بازارهای 
اثر دارد. پیش بینی های مختلفی  کشور 
از نرخ دالر مطرح می شود. به نظر شما 
چه  به   ۱۴۰۱ پایان  تا  کشور  ارز  بازار 

می رود؟ سمتی 
متغیرهای  با  که  دنیایی  در  باالخره 
بسیاری  که  هستید  روبه رو  متعددی 
و  نیست  مدل سازی  قابل  متغیرها  از 
تحمیل  شما  مدل  به  برون زا  صورت  به 
قیمت  روسیه،  جنگ  متغیر  مثل  می شود، 
به  و...،  آمریکا  دولت  سیاست های  نفت، 
سناریوبندی  با  بتوانید  باید  طبیعی  طور 
موضوعات  در  اصال  کنید.  پیش بینی 
مردم  به  که  چه  هر  اجتماعی،  اقتصادی، 
سناریو  بدون  است،  مربوط  مردم  رفتار  و 

پیش بینی بی معناست. بر این اساس، باید 
به  نسبت  را  تغییراتش  و  گفت  را  سناریوها 
کرد. بررسی  ماه   ۴ این  در  سال  ابتدای 

نرخ  برای  این سه سناریو  از  قبل  تا  من 

ارز داشتم؛ برگشت به برجام، توافق موقت 
می رسد  نظر  به  االن  مذاکرات.  شکست  و 
نظر  در  باید  هم  چهارمی  سناریو  یک 
گرفت؛ آن هم ادامه وضعیت موجود است. 
همه  و  است  برجام  ما  متغیر  مهم ترین 
نقش  شد،  صحبت  آن  از  که  متغیرهایی 

ندارند. قالب 
برجام،  به  آمریکا  بازگشت  سناریو  در 
و  آمریکا  که  این است  این مدل  مفروضات 
 ۲۰۱۵ سال  توافق  به  کامل  طور  به  ایران 
منابع  میلیارد دالر   ۲۰ ایران  و  برمی گردند 
بلوکه شده اش و ۲۰ میلیارد دالر منابع در 
گذشته  ماه   ۶ به  مربوط  وصولش  جریان 
نفت  دالر  میلیارد   ۸۰ و  می کند  دریافت  را 
 ۱۴۰۱ اسفند  به  منتهی  سال  یک  در 
میلیارد   ۱۲۰ مجموع  در  این  می فروشد. 
می یابد.  کاهش  نیز  تنش ها  می شود.  دالر 
در این سناریو پیش بینی ما این بود که دالر 

می گیرد. قرار  تومان  هزار   ۲۰ تا   ۱۵ بین 
شده؟  عوض  االن  پیش بینی  این 
توجه  با  بیفتد،  اتفاق  برجام  اگر  یعنی 
به اتفاقات دیگری که در جهان رخ داده 
تورم،  و  نقدینگی  حجم  به  توجه  با  و 

است؟ کرده  تغییر  پیش بینی ها 
خیر.

چرا؟
نقدینگی،  حجم  پیش بینی  ببینید، 
کسری بودجه دولت و تورم را ما داشتیم و 
برمبنای آن گفته بودیم که در سال ۱۴۰۱ 

برجام، دالر در محدوده  در صورت احیای 
یعنی  قرار می گیرد.  تومان  ۲۰ هزار  تا   ۱۵

شود. وصول  دالر  میلیارد   ۱۲۰ عمال  اگر 
نرخ  کاهش  کارشناسان،  از  بسیاری 
خوشبینانه  بسیار  را  سطح  این  تا  دالر 
زیر  دالر  دیگر  که  معتقدند  و  می دانند 

نمی آید. تومان  هزار   ۳۰
دارد  وجود  امکان  این  معتقدم  من  اما 
ندارد.  وجود  غریبی  و  عجیب  چیز  هیچ  و 
پارسال  ما  را  پیش بینی  این  این که  از  بعد 
همین  هم  بین المللی  نهادهای  داشتیم، 
و  اکونومیست  چه  کردند؛  را  پیش بینی 
در  جهانی  بانک  چه  و  برنامه  سازمان  چه 
در  را  دالر  کردند،  منتشر  که  گزارش هایی 
صورت  در  تومان  هزار   ۲۰ تا   ۱۵ محدوده 

کردند. برآورد  برجام  احیای 
توافق موقت،  یعنی  اما در سناریو دوم، 
احتماال  که  است  این  مدل  این  مفروضات 
را  منابع  از  دالر  میلیارد   ۴۰ تا   ۲۰ بین 
تا   ۲۰ یعنی  داشت،  خواهیم  دسترسی 
می شود.  آزاد  ارزی  منابع  دالر  میلیارد   ۴۰
می کند،  پیدا  کاهش  کمی  هم  تنش ها 
نخواهد  منابع  دالر  میلیارد   ۱۲۰ خب  اما 
داشت. در این سناریو مدل های اقتصادی 
به ما می گوید که دالر به طور متوسط بین 

می گیرد. قرار  تومان  هزار   ۳۳ تا   ۲۷
در صورت ادامه وضعیت کنونی، چه 

می افتد؟ اتفاقی 
 ۲۰ دولت  حداقل  سناریو،  این  در 
مثل  داشت،  خواهد  درآمد  دالر  میلیارد 
تنش ها  بیشتر.  کمی  فقط  و   ۱۴۰۰ سال 
نیز ادامه پیدا می کند، اما تنش ها به شدت 
تا  دالر  سناریو  این  در  است.  شده  کنترل 
پیش بینی  هم  را  تومان  هزار   ۴۰ سقف 

ببیند. می شود 
و  برجام  شکست  چهارم،  سناریو  در  اما 
اعالم شکست و عدم هر گونه مذاکره، دالر 
را  تومان  هزار   ۴۰ از  بیش  افزایش  امکان 

دارد. هم 
گاها از یک اعداد نجومی درباره نرخ 
تا  را  اعداد  این  می شود.  صحبت  دالر 

می دانید؟ قبول  قابل  اندازه  چه 
دالر  نرخ  در  نجومی  اعداد  من  نظر  به 
نخواهیم داشت، چون ایران در هر صورت 
دسترسی  یک  بیفتد،  هم  اتفاقی  هر 
نفت  فروش  و  ارزی  منابع  به  محدودی 
که  سقفی  صورت  آن  در  داشت.  خواهد 
 ۴۳  ،۴۲ حدود  حداکثر  می شود،  دیده 
که  نجومی  اعداد  پس  است.  تومان  هزار 
تومان  هزار   ۶۰ و   ۵۰ که  می دهند  برخی 
نمی افتد. اتفاق   ۱۴۰۱ سال  برای  است، 
فکر می کنید در حال حاضر در کدام 

از این سناریوها قرار داریم؟
احتمال  یک  سناریوها  این  از  کدام  هر 
وقوعی دارد. اما آنچه که ما فکر می کنیم، 
به  آمریکا  این که  احتمال  که  است  این 
بازگردد، به حدود ۲۰  طور کامل به برجام 
پیدا  کاهش  آن  احتمال  و  رسیده  درصد 
موقتی  توافق  این که  احتمال  است.  کرده 
به حدود  گیرد،  آمریکا صورت  و  ایران  بین 
به  نسبت  آن  احتمال  و  رسیده  درصد   ۳۰
ادامه  احتمال  است.  یافته  افزایش  قبل 
سناریوها  این  همه  از  اما  را  موجود  وضع 
 ۴۰ به  می کنیم  فکر  و  می دانیم  پررنگ تر 
شکست  نهایت  در  است.  رسیده  درصد 
تنش ها،  سطح  شدید  افزایش  و  برجام 

ندارد. درصد   ۱۰ از  بیش  احتمال 
سناریوها  این  در  را  تورم  نرخ  شما 

دیده اید؟ چطور 

دیده ایم.  را  نرخ ها  این  تورم  لحاظ  با  ما 
که  اتفاقی  گیرد،  صورت  برجام  اگر 
از  عظیمی  حجم  که  است  این  می افتد، 
قرار  مرکزی  بانک  اختیار  در  ارزی  منابع 
در  را  منابع  این  است  مجبور  که  می گیرد 
این  و دولت  مردم  انگیزه  بریزد. چون  بازار 
پیدا  کاهش  تورم  برجام،  از  بعد  که  است 
کشور  ضرر  به  اما  است،  شدنی  این  کند. 

است. صنعت  و 
نرخ واقعی دالر چه رقمی است؟

نرخ  که  می دهد  نشان  ما  محاسبات 
واقعی دالر بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است. 
صنعت  که  است  نرخی  هم  واقعی  نرخ 
تورم  بین  شکاف  و  نمی بیند  آسیب  کشور 
و نقدینگی را حفظ می کند. کشورهایی که 
نرخ  می کنند  سعی  دارند،  طبیعی  درآمد 
نگه  واقعی  نرخ  حوش  و  حول  در  را  دالر 
می افتد،  برجام  با  که  اتفاقی  حاال  دارند. 
این است که بانک مرکزی منابع سرشار به 
و  منابع  این  رشد  میزان  که  می آورد  دست 
بی سابقه  ایران  تاریخ  در  آن،  شدن  برابر   ۶
نصیب  وحشتناکی  بادآورده  درآمد  و  است 
به  می شود  سبب  که  می کند  ایران  دولت 
و  بروند  پوپولیستی  سیاست های  سمت 

دهند. کاهش  را  تورم  نرخ 
زیر  را  تورم  که  است  این  ما  پیش بینی 
۳۰ درصد می توانند بیاورند و در آن صورت 
دالر هم به زیر ۲۰ هزار تومان می آید، زیرا 

می یابد. افزایش  شدت  به  ارز  عرضه 
این شرایط سرمایه گذاران چگونه  در 

باید عمل کنند؟
با  سرمایه گذاران  باید  شرایط  این  در 
گونه  هر  یعنی  کنند.  عمل  بلندمدت  نگاه 
روی  شرط بندی  مثل  کوتاه مدت  عمل 

است. افراد  ضرر  به  نرخ ها، 
سرمایه گذاران  به  شما  توصیه 
ثروت  و  سرمایه  از  بتوانند  که  چیست 
خود محافظت کنند که تورم آن را خرد 

؟ نکند
سه  این که  شود،  نگاه  باید  بلندمدت 
و  پرریسک  کم ریسک،  سرمایه گذاری  سبد 
را  سبدها  این  و  باشند  داشته  آرزوها  سبد 
متناسب با سهم خود بچینید. باید نگاه ۵ 

► ساله و ۱۰ ساله داشت.   

چهارسناریوبرایآیندهدالر؛

● الحسینی:کاهشنرخدالرتا۱5هزارتومانعجیبوغریبنیست●
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فیش طالق شمـا را 
خریداریم!                               

اختصاصی گویه - وحید حاج سعیدی 
هر چند دست اندرکاران دولت فعلی قول داده بود تا با مفتاح 
ولی  کنند  حل  مینایی  ساغر  در  را  مشکالت   ، گشایی  مشکل 
کار بدجور از خرک در رفته است و عجالتًا پیر مغان هم در حل 
خود  جای  که  کارمند  شمای  و  من  است؛  مانده  در  مشکالت 
 / دوش  بردم  خود  مشکل  مغان  پیر  »با  شاعر  قول  به  داریم... 

داستان... باقی  و  است«  بیشتر  مشکلم  تو  از  خودم  گفتا 
با این وجود برخی تالش های دولت در حوزه های اجتماعی 
حال  در  که  طالق  داستان  همین  المثل  فی  است.  تقدیر  قابل 
با تدبیر  از رکود و رکورد زنی بود که  درنوردیدن افق های جدید 
دولت تدبیر در حال سر و سامان پیدا کردن است. در واقع باید 
رسیده  پابان  به  دلشاد  و  منگولی  و  شنگولی  و  لولی  دوره  گفت 
را  ای  هفته  یک  و  سوته  سه  دیدن  طالق  خواب  باید  و  است 
این شرایط جدید طالق دادن دیگر مثل سابق  با  ببینید! چون 
نیست و آنجایی که شاعر می گفت » مژده کسی را که دهد زن 
طالق« پر بیراه نمی گفت! اما اصل داستان به روایت جراید...
راه  با  شد.  راه اندازی  "طالق"  کاهش  الکترونیکی  سامانه 
از  پس  هستند  طالق  متقاضی  که  افرادی  سامانه  این  اندازی 
در  ابتدا  باید  طالق  درخواست  برای  خانواده  دادگاه  به  مراجعه 
 سامانه کاهش طالق بهزیستی ثبت نام کنند و در مراکز بهزیستی 
مرحله غربال گری اولیه را سپری کنند .  با اجرای  سامانه طالق 
افراد قبل از ورود به دادگاه ها و ثبت رسمی دادخواست طالق،  
وارد چرخه  مددکاری و روانشناسی می شوند و افراد از این طریق 
در وادی طرح دعوی قرار نمی گیرند و اگر نیاز بود از طریق این 

ایسنا(  ( ارجاع می شوند .   به مراجع قضایی   مراکز 
حالل،  جانم  آزاد  مهرم  دوران  دیگر  یعنی  فرمودید.  مالحظه 
و  است  آمده  سر  به   ... و  دم  می  طالقت  فردا  توافقی،  طالق 
جز  عالجی  را  ناموافق  جفت  نیست  معتقدند»  علما  اینکه  با 
در  نشست!  منتظر  و  کرد  نام  ثبت  سامانه  در  باید  فعاًل  طالق« 
همین راستا و به منظور محکم کاری و کاهش اساسی و مشتی 
امور صواب  تعمیم  ما هم که عاشق  آمار طالق،  به رشد  رو  روند 
هستیم، چند پیشنهاد فلک فرسا و سوفسطایی در همین فرمت 

... الله  برکه  علی  کنیم  می  ارائه  ساختار  و 
الف( سهیمه بندی استانی و صدور فیش طالق

به  توجه  با   ، جامعه  در  ساختاری  عدالت  رعایت  منظور  به 
ستاد  دبیران  به  و  مشخص  طالق  سهمیه  استان،  هر  ظرفیت 
کاهش طالق  استان ها ابالغ شود. در ضمن فیش این سهیمه  
فقط به کسانی تعلق گیرد که واقعًا کارشان بیخ پیدا کرده است 
سالم  یواش  یا  دهان  بد  بوی  بابت  دارند  قصد  که  افرادی  به  نه 
کردن به خواهر شوهر یا سوزاندن غذا و ... از هم طالق بگیرند

ب( رتبه بندی
بندی  رتبه  طرح  طالق  حقیقی  موارد  شناسایی  منظور  به 
متقاضیان طالق اجرا شود. ) البته اگر قرار است مثل طرح رتبه 
این  در  نشود!(  اجرا  که  بهتر  اجرا شود، همان  فرهنگیان  بندی 
رویکرد به آیتم هایی نظیر اخالق سگی، دست بزن، دست کج، 
اعتیاد  ویژه  به  مختلف  های  ژانر  در  اعتیاد  شلوار،  شدن  تا  دو 
مجازی، بزهکاری، عدم تفاهم، اختالف نظر در تربیت فرزندان، 
سطح  خیانت،  جنسی،  ناسازگاری  روانی،  و  روحی  مشکالت 
تعلق  ویژه  امتیاز   ... و  زندگی  در  اطرافیان  دخالت  تحصیالت، 

گیرد. می 
پ( برگزاری آزمون

به سواالت مختلف  زوجین خواسته می شود  از  این طرح  در 
تری  پائین  نمره  قدر  و هر  پاسخ دهند  زندگی شان  در خصوص 
طرح  این  البته  شوند.  می  تر  نزدیک  طالق  به  کنند،  دریافت 
اشتغال زایی غیر مستقیم هم در دل خود دارد. چرا که از فردای 
روزی  شبانه  و  رنگارنگ  تبلیغات  شاهد  طرح  این  اجرای  روز 
طالق  زودتر  سال  یک  ما  بود:»با  خواهیم  آموزشی  موسسات 
طبقه بندی  »سواالت  ببرید!«،  خانه  به  را  »محضردار  بگیرید!«، 
طالق  ویژه ی  خاکستری  و  زرد  »سواالت  طالق!«،  آزمون 

... و  بگوئید«  بله  طالق  »به  زوجین«، 

ر ـُ َتَلنگ
معماران  آثار  تخصصی  نمایشگاه  نخستین    ◄
چوبی«  »خانه  مجموعه  میزبانی  به  حالی  در  قم  برتر 
برگزار شد که مورد استقبال فعاالن صنعت ساختمان 

گرفت. قرار  جامعه  مختلف  اقشار  و 
بود  امسال  خردادماه  بیست،  شهر  گزارش  به 
نمایشگاه  نخستین  برگزاری  عمومی  فراخوان  که 
مجموعه  سوی  از  قم  استان  معماران  آثار  تخصصی 
انجمن صنفی معماران قم  با همراهی  »خانه چوبی« 

شد. منتشر 
از مهندسان  فراخوانی که مورد استقبال هفت تن 
شرکت های  صاحبان  و  قم  شده  شناخته  معمار 
چوبی  خانه  و  گرفت  قرار  معماری  و  مهندسی  بزرگ 
معماری  خوش نام  مجموعه های  از  یکی  عنوان  به 
رویداد  این  میزبان  عنوان  به  داخلی  دکوراسیون  و 

شد. معرفی 
همت  به  قبل  سال  پانزده  از  که  مجموعه ای 
محسن  مهندس  و  نسیمی فر  محسن  مهندس 
اسفندماه سال گذشته  از  و  راه اندازی شده  آقاجانی 
قم  معماری  و  دکوراسیون  دائمی  نمایشگاه  بزرگترین 
را در فضایی حدود ۱۵۰۰ متر مربع دایر کرده است.

است  کرده  عنوان  چوبی  خانه  مدیر  که  آن طور 
برای  قم  استان  معماران  آثار  تخصصی  نمایشگاه 
و  حرفه ای  شبکه های  توسعه  هدف  با  نخستین بار 
صنعت  اقتصادی  بوم  زیست  توسعه  و  رشد  به  کمک 
معرفی  و  دنیا  روز  دانش  و  تجربه  انتقال  ساختمان، 
شکل  شغلی  توانمندی های  و  محصوالت  خدمات، 

است. گرفته 
 ۴۰ از  بیش  نمایشگاه  این  در  نسیمی فر،  گفته  به 
و  داخل  در  منتخب  پروژه های  از  معماری  فاخر  اثر 

است. شده  اکران  ایران  خارج  حتی  و  قم  خارج 
اهداف  از  دیگر  یکی  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
بوده  قم  معماران  آثار  تخصصی  نمایشگاه  برگزاری 
می گوید:  نیز  باره  این  در  چوبی  خانه  مدیر  که 

دانش  سطح  ارتقای  هدف  با  آموزشی  کارگاه  هفت 
نوین  شیوه های  معرفی  تجربه،  انتقال  معماران، 
نمایشگاه  آثار  نقد  و  بصری  هویت  به  توجه  معماری، 
گودرزی،  ساناز  اسماعیل زاده،  مهندس  حضور  با 
پورفالحتی،  محسن  بشارتی،  امید  پویامنش،  احمد 
محوطه  در  موسوی  نفیسه  و  مهندی  مهندس 
و  معماران  استقبال  مورد  و  شد  برپا  نمایشگاه 

گرفت.   قرار  همشهریان 

ساختمان  صنعت  فعاالن  از  عزیزی  محمد  دکتر 
برگزاری  درباره  استان  سازه  مهندسان  از  یکی  و 
در  که  موضوعاتی  از  یکی  می گوید:  رویداد،  این 
آن  به  باید  و  شده  واقع  غفلت  مورد  اخیر  سال های 
است. معماری  در  بصری  هویت  مسئله  کرد،  توجه 
آن گونه  تاکنون  ساختمان،  مهندس  این  اعتقاد  به 

توجهی  قم  در  ساختمان ها  بصری  هویت  به  باید  که 
و  نمایشگاه ها  برپایی  قالب  در  می توان  و  نشده 
به  را  طراحان  و  معماران  نگاه  آموزشی،  کارگاه های 

کرد. معطوف  مهم  موضوع  این 
از  یکی  عنوان  به  چوبی«  »خانه  از  عزیزی 
می گوید:  و  می کند  یاد  فرد  به  منحصر  مجموعه های 
گرایش ها و سبک های مختلف معماری در استان قم 

شود. دیده  بیشتر  باید 

از  حمایت  انجمن  قائم مقام  بشارتی  امید  مهندس 
معماری  دفتر  مدیر  و  قم  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
تخصصی  نمایشگاه  برگزاری  از  نیز  سپید«  »مکعب 
برگزاری  می گوید:  و  کرده  استقبال  قم  معماران  آثار 
این نمایشگاه ها به همه اقشار بویژه کارفرما، طراح و 
مجری ساختمان کمک می کند که هم انواع و اقسام 

بهتر  فاخر  بنای  خلق  برای  را  معماری  مدل های 
و  مقوله ساختمان  به  زاویه درستی  از  و هم  بشناسند 

کنند. نگاه  مهم  حوزه  این  نقد 
از زمان طراحی  اعتقاد بشارتی، یک ساختمان  به 
نگاه  معرض  در  همواره  ساخت  و  اجرا  زمان  تا 
اصواًل  که  چرا  می شود،  نقد  و  دارد  قرار  شهروندان 
توجه  ساختمان  و  معماری  موضوع  به  ایران  مردم 
نمایشگاه ها  این  برپایی  به همین دلیل  زیادی دارند. 
یک  ساخت  اصلی  مثلث  حضور  با  تا  می کند  کمک 
نقدهای  مجری،  و  طراح  و  کارفرما  یعنی  ساختمان، 

شود. شنیده  نیز  آنان  دفاعیات  و  مطرح  حرفه ای 
فعال  این  توجه  مورد  که  دیگری  موضوع 
ساخت  مؤثر  نقش  گرفته،  قرار  ساختمان  صنعت 
است،  تمدن سازی  حیث  از  فاخر  ساختمان  یک 
به  که  موضوعی  اولین  می گوید  بشارتی  که  آن طور 
وجود  می شود،  مطرح  کشوری  هر  میراث  عنوان 
و  فرهنگ  نشان دهنده  که  است  ساختمان هایی 
اقتصاد و هنر آن عصر و جامعه است و از آن به عنوان 

می شود. یاد  »تمدن« 
سپید«،  »مکعب  معماری  دفتر  مدیر  گفته  به 
خلق  جامعه  تفکرات  مبنای  بر  دوره ای  هر  در  بناها 
که  است  جامعه  این  مهندس،  تفکرات  نه  می شوند 

می سازد. تمدن  و  می کند  خلق  را  معماری 
کارگاه های  مدرسان  از  یکی  خود  که  بشارتی 
می گوید:  باره  این  در  بوده،  نمایشگاه  این  آموزشی 
انتقال  برای  خوبی  فرصت  آموزشی  کارگاه   برگزاری 
تجربیات مهندسان و معماران حرفه ای و نقد نماهای 

بود. نوین  و  کالسیک 
عنوان  ساختمان  صنعت  فعال  این  که  آن طور 
بناهای  با  را  این نمایشگاه، شهروندان  کرده برگزاری 
فرصت  و  می کند  آشنا  نوین  های  معماری  و  جدید 
جایگزینی  و  متنوع  نماهای  معرفی  برای  خوبی 

► است.    غیربومی  و  خاص  نماهای 

● استقبالفعاالنصنعتساختمانازنمایشگاهآثارمعمارانقم●

رئیس کمیسیون خدمات       ◄
قم  شهر  اسالمی  شورای  شهری 
مورد   65 نام گذاری  به  اشاره  با 
و  ع  شوار پیشنهادی  اسامی  از 
این  قالب  در  گفت:  شهری  معابر 
معابر  از  مورد   32 نام گذاری ها 
شهیده  بانوان  اسامی  به  شهری 

است. انتخاب شده 
سید  شهرنیوز،  گزارش  به 

در  امروز  ثابت  سبحانی  مجتبی 
رسمی  جلسه  هفتمین  و  چهل 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  و 
ساختمان  جلسات  سالن  در  قم 
اخذ  به  اشاره  با  باکری،  شهید 
۶۵ مورد اسامی  نام گذاری  مجوز 
نام گذاری  جهت  پیشنهادی 
داشت:  اظهار  معابر،  و  ع  شوار
نام گذاری  اسامی  از  نفر   ۳۲

به  مختص  لوایح  این  در  شده 
است. شهیده  بانوان 

مهمی  بخش  داد:  ادامه  وی 
جهت  پیشنهادی  اسامی  این  از 
شهری  معابر  و  ع  شوار نام گذاری 
جمهوری  ارتش  شهدای  را 

می دهد. تشکیل  اسالمی 
رئیس  محرری  محسن 
نظارت  و  حقوقی  کمیسیون 

با  نیز  قم  شهر  اسالمی  شورای 
پرداخت  مجوز  اخذ  به  اشاره 
تقصیر  ۲۰درصد  تعیین  با  دیه 
تومان  میلیون   ۴۱ مبلغ  به 
در  شهرداری  سهم  باقیمانده 
کرد:  بیان  شهروند،  یک  حق 
نظارت  و  حقوقی  کمیسیون 
میزان  این  به  بررسی  از  پس 

► است.    تصویب شده 

کمیسیون  رئیس       ◄
اسالمی  شورای  برنامه وبودجه 
درصدی   86 تحقق  از  قم  شهر 
شورای   1400 سال  بودجه 

داد. خبر  قم  شهر  اسالمی 
حسین  شهرنیوز،  گزارش  به 
و  چهل  در  امروز  صابری 
علنی  و  رسمی  جلسه  هفتمین 

در  قم  شهر  اسالمی  شورای 
شهید  ساختمان  جلسات  سالن 
بودجه  تفریغ  به  اشاره  با  باکری، 
اسالمی  شورای   ۱۴۰۰ سال 

بودجه  از  داشت:  اظهار  قم  شهر 
گذشته  سال  تومانی  میلیارد   ۴
شاهد  قم  شهر  اسالمی  شورای 
بوده ایم. آن  درصدی   ۸۶ تحقق 

تفریغ  مصوبه  اخذ  الیحه  وی 
شهرداری   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
و  داد  قرار  توجه  مورد  را  قم 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  تفریغ  گفت: 

پایانی  مراحل  در  قم  شهرداری 
آینده  جلسه  در  و  دارد  قرار  خود 
نهایی  قم  شهر  اسالمی  شورای 

► شد.    خواهد 

65معبرشهریبهنامشهداشد

● نامگذاری۳۲معبربهاسامیشهدایشهیده●

● تحقق86درصدیبودجهسال۱۴۰۰شورایشهرقم●

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حوقی شهرستان قم که 
در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی به شماره ۵/۹۹ج/۱۰۰۴ ثبت گردیده خواهان 
پالک  فروش  بر  مبنی  مبشری  دو  هر  زهرا  و  اکرم  خواندگان  مبشری  داود  ناصر 
ثبتی ۲۸۳۴ اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. شماره 
بایگانی ۹۹۰۱۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مبنی بر ارزیابی ششدانگ پالک ثبتی 
به  ناصر داود مبشری  اقای  ۲۸۳۴ اصلی بخش یک ثبت قم در خصوص دعوی 
طرفیت خانم زهرا مبشری و خانم اکرم مبشری به ادرس : قم – ۴۵ متری عمار 
یاسر کوچه ۴ کوچه شهید ابوالفضل اصفهانی پالک ۲۶۸ با کد پستی ۷۶۴۹۸ – 
۳۷۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مجددا بازدید به عمل امده که نظریه کارشناسی 
به شرح ذیل می باشد: حدود و مشخصات ملک )پالک ثبتی ۲۸۳۴ اصل بخش 
سند  تصویر  و  ثبتی  امور  محترم  کارشناسی  گزارش  اساس  بر  قم(:  ثبت  یک 
دفترچه ای ، شش دانگ یک باب خانه شماره ۲۸۳۴ اصلی به شماره ثبت ۴۵۵۷ 
دفتر ۵۰ صفحه ۲۹۹ بخش یک ثبت قم به مساحت عرصه ۳۹۳/۶۱ مترمربع با 
حدود مشخصات شماال به طول ۱۰/۳۲ متر دیواری است به خانه شماره ۲۸۳۷ 
خانه  دیوار  به  متر   ۱۱/۹۴ طول  به  اول   قسمت  شش  در  شرقا  اصلی   ۲۸۳۲ و 
۲۸۳۲ اصلی دوم که شمالی است به طول ۲/۸۵ متر به دیوار خانه مزبور سوم به 
طول ۳/۸۵ متر دیوار به دیوار خانه مزبور چهارم که جنوبی است به طول ۲/۹۹ 
متر دیواری است به دیوار خانه شماره ۲۸۳۳ اصلی پنجم و ششم به طول های 
۱۱/۹۰ و ۷/۸۳ متر دیوار به دیوار خانه پالک مزبور جنوبا در دو قسمت اول به 
طول ۴/۶۶ متر درب و دیوار به شارع خاص دوم به طول ۶/۵۱ متر دیواری است 

به شارع خاص غربا در هشت قسمت قسمت های اول تا پنجم به صورت منحنی 
 –  ۰/۸۴  -۰/۶۳  –  ۰/۷۵  –  ۰/۸۶ های  طول  به  متعدد  های  شکستگی  دارای  و 
متر   ۴/۶۹ طول  به  است  جنوبی  که  ششم  خاص  شارع  به  دیوار  همگی   ۰/۹۴
دیوار به شارع خاص هفتم به طول ۱۳/۴۴ متر دیوار به خانه پالک ۲۸۳۵ اصلی 
هشتم به طول ۱۷/۲۲ متر دیواری است به دیوار خانه ۳۶/۲۸ یک مکرر اصلی 
، حقوق ارتفاق و صاحبان ان ، خانه شماه ۲۸۳۶ یک مکرر و خانه شماره ۲۸۳۵ 
ثبت  مورد  میراب  و خانه شماره ۲۸۳۲ حق یک  ثبت  مورد  باران  اب  حق جریان 
به  که  باشد  می  موجود  )کلنگی(  قدیمی  اعیان  مقداری  مذکور  عرصه  در  دارند 
علت کلنگی بودن در محاسبات منظور نگردید. ملک به صورت غیر قابل سکونت 
و در اختیار وراث می باشد. ارزیابی انجام شده: با توجه به بازدید و معاینه محلی 
نظر  از  گذار  تاثیر  عوامل  سایر  محل   موقعیت   – زمین  ابعاد   – دسترسی  شوارع   –
 ۳۹۳/۶۱ مساحت  بابت  و  ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مترمربع  هر  ازای  به  اینجانب 
مترمربع مبلغ ۴۱/۳۲۹/۰۵۰/۰۰۰ریال )چهل و یک میلیارد و سیصد و بیست 
بدون  ارزش کل ملک  ارزیابی می گردد:  براورد  ریال(  پنجاه هزار  و  میلیون  نه  و 
و  چهل  داشته  وجود  است  ممکن  که  احتمالی  تعهدات  و  دیون  گرفتن  نظر  در 
یک میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و پنجاه هزار ریال براورد و ارزیابی می 
گردد. الزم به ذکر است بر اساس گواهی حصرو راثت مورخ ۹۹/۵/۱۴ به شماره 
۱۰۰۰۰۵۹۱/۱۹۵/۸۹ وارثین مالک متوفی اقای ناصر داود مبشری فرزند پسر 
توجه  با  که  باشند  متوفی می  فرزندان دختر  مبشری  اکرم  و  زهرا  و خانم  متوفی 
به ارزش کل ملک )۲۴۰ سهم( به مبلغ ۴۱/۳۲۹/۰۵۰/۰۰۰ریال و ۱۲۰ سهم 

مبلغ ۲۰/۶۶۴/۵۲۵/۰۰۰ریال )بیست میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون 
پانصد و بیست و پنج هزار ریال( متعلق به اقای ناصر داود مبشری و ۶۰ سهم هر 
یک از دختران )خانم اکرم و زهرا مبشری( مبلغ ۱۰/۳۳۲/۲۶۲/۵۰۰ریال )ده 
میلیارد و سیصدو سی و دو میلیون و دویست و شصت و دو هزار و پانصد ریال( می 
الی  تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ساعت ۱۱/۳۰  الذکر در  باشد. مقرر گردید موارد فوق 
۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی 
واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. 
روز  پنج  مدت  در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی  لذا 
مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان 
می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که 
به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت 
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
بهای  مزایده در موعد مقرر  برنده  و در صورتی که  نخواهد کرد  تجاوز  ماه  از یک 
اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات 

بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجب دستور فروش صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱ اجرای احکام 
 ، اعظم   ، زهرا  خواندگان  پوریزدی  کربالیی  معصومه  خواهان  گردیده  ثبت  ۱/۱۴۰۱ج/۴۸  شماره  به  مدنی 
فاطمه همگی کربالیی پوریزدی محمدرضا و امیر هر دو پوریزدی مبنی بر فروش پالک ثبتی ۸ فرعی از ۱۰۷۸۱ 
اصلی بخش ۱ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی کرده است. موضوع پرونده ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۰۳۰۵۶۳ به 
شماره بایگانی ۰۱۰۰۰۴۸ در خصوص درخواست خانم معصومه کربالیی پوریزدی فرزند محمد با وکالت بعدی 
اقای مجید غفار زاده به طرفیت محمد رضا و امیر هر دو پوریزدی فرزندان محمد ، اعظم ، فاطمه و زهرا همگی 
کربالیی پوریزدی فرزندان محمد دایر بر فروش ملک به پالک ثبتی ۱۰۷۸۱/۸ که جهت کارشناسی )ارزیابی( 
به اینجانب ارجاع گردیده است. به استحضار می رساند در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ از ملک معرفی شده به نشانی 
قم ، میدان بسیج ، خیابان معلم ، روبروی کوچه ۳ ، ساختمان اتو امیر و سوهان پزی امیر پوریزدی ، بازدید 
به عمل امد و پس از بررسی های صورت گرفته ، گزارش کارشناسی به شرح زیر تقدیم می گردد. مشخصات 
شده  بنا  احداث  ان  در  که  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  واصله  مدارک  تصویر  طبق  بازدید:  مورد  ملک  ثبتی 
پالک شماره ۸ فرعی به مساحت ۲۸۰ مترمربع مجزی شدنه از ۱۰۷۸۱ اصلی واقع در خارج دروازه کاشان 
بخش یک قم و ثبت در صفحه ۱۲۵ دفتر ۴۱۷ به شماره ثبت ۶۶۹۶۱ و شماال به طول ۱۰/۱۵ متر دیوار به 
خیابان ۴۵ متری ، شرقا به طول ۳۰/۱۵ متر دیوار به باقیمانده پالک ۱۰۷۸۱ اصلی ، جنوبا به طول ۹/۷۰ 
نام محمد  به  به پالک ۱۰۷۸۵ اصلی  باقیمانده پالک ۱۰۷۸۱ اصلی و غربا به طول ۳۷/۵ متر دیوار  به  متر 
زینب  به  مغازه پالک مذکور  و  از ششدانگ خانه  باشد که دو دانگ مشاع  فرزند عباس می  پوریزدی  کربالیی 
طالبی هفتادر فرزند علی منتقل شده است. طبق تصویر مدارک شهرداری ارائه شده گواهی پایان ساختمان به 
شماره ۱۰/۱/۳۸۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۳ زیرزمین به مساحت ۱۶۵ مترمربع مسکونی و ۴۰ مترمربع انباری 
تجاری ، همکف به مساحت ۱۵۸ مترمربع مسکونی و ۴۰ مترمربع تجاری و طبقه باالی همکف ۱۹۷ مترمربع 
مسکونی قید گردیده است. مشخصات اعیانی ملک مورد بازدید: ملک مورد بازدید ساختمان است به صورت 
مسکونی تجاری که در طبقه زیرزمین ، همکف و فوقانی دارای اعیانی می باشد. اسکلت ان از ستون فلزی 

و دیوار ها اجری و سقف از طاق ضربی نمای ان سمت خیابان اصلی اجر نما و سمت حیاط پشتی از سنگ 
می باشد. تابلو نصبی جلو ملک تحت عنوان اتو امیر و سوهان پزی امیر پوریزدی است. طبقه زیرزمین در دو 
قسمت است. زیرزمین سمت خیابان دارای سالن ، سرویس بهداشتی و حمام می باشد. پوشش کف از سنگ 
، بدنه ها با پوشش رویه سرامیک ، دسترسی به زیرزمین توسط جک باالبر ، دارای مقداری کابینت ، ابگرمکن 
دیواری و تجهیزات داخلی است. زیرزمین سمت حیاط پشت ملک دارای سالن ، اتاق )اشپزخانه( و انباری با 
مقداری کابینت فلزی و ابگرمکن زمینی می باشد. پوشش کف سالن از موزاییک ، بدنه ها تا ۱/۲ متر سنگ 
و مابقی بدنه ها و سقف ها سفید کاری شده است. سرویس بهداشتی و حمام درزیر پله دسترسی از همکف 
دارد. قسمت انتهای زیرزمین به صورت گلخانه ای است و دسترسی به حیاط دارد. پوشش کف حیاط ازسنگ 
، اطراف حیاط دیوار کشی شده و نمای ان ازسنگ است و یک سرویس بهداشتی در حیاط موجود می باشد. 
قسمت جلو همکف به صورت تجاری با تابلو نصبی اتوامیر و سوهان پزی امیر پوریزدی و دارای نیم طبقه می 
باشد. پوشش کف ان از سنگ ، بدنه ها سفید کاری و رنگ امیزی و قسمتی قفسه بندی شده ، سقف سفید 
کاری شده و کاذب کاری و نورپردازی است. درب ورودی تجاری به صورت شیشه ای تمام قد و دارای رمپ 
فلزی ورودی می باشد. فضای پشت تجاری در طبقه همکف به صورت مسکونی است و دارای سالن ، تعدادی 
اتاق )تقسیم بندی شده( ، اشپزخانه ، نور گیر ، تراس ،سرویس بهداشتی و حمام می باشد. پوشش کف ها 
از موزاییک ، بدنه ها و سقف سفید کاری شده و رنگ و کابینت اشپزخانه از نوع فلزی می باشد. طبقه فوقانی 
همکف به صورت مسکونی و به دو قسمت تقسیم شده است. واحد سمت خیابان دارای سالن ، اتاق ، تراس 
، سرویس بهداشتی و حمام است. کف سالن کف پوش شده ، بدنه کاغذ دویاری شده و سقف با پوشش تایل 
و  بهداشتی  سرویس   ، تراس   ، اشپزخانه   ، سالن  دارای  حیاط  سمت  واحد  باشد.  می  داخلی  تجهیزات  داریا 
حمام است. پوشش کف سالن ازموزاییک ، بدنه ها کاغذ دیواری و سقف ها سفید کاری شده است. کابینت 
اشپزخانه از فلزی و دارای یک ابگرمکن زمینی می باشد. یک اتاق در پاگرد پله ارتباطی از همکف به اول و یک 
اتاق در پاگرد پله ارتباطی از طبقه اول به بام دارد. پوشش کف بام ازموزاییک و اطراف ان دورچینی به ارتفاع 

۱/۲ متر با پوشش رویه سیمان سفید است. سیستم سرمایش ساختمان از کولر و چهار عدد کولر ابی درب در 
بام است و سیستم گرمایش ان از گاز کشی به وی می باشد. ساختمان دارای یک کنتور گاز ، یک کنتور اب و 
چهار کنتور برق می باشد. بنا به اظهارات ، طبقه زیرزمین ، تجای همکف و واحد سمت خیابان در طبقه اول 
در استفاده اقای امیر پوریزدی ، اتاق واقع در پاگرد پله در استفاده اقای محمد رضا پوریزدی و مابقی فضاها 
خالی از سکنه می باشد. نظریه کارشناسی: با توجه به نکات فوق ، موقعیت محلی ، ابعاد و مشخصات ، کیفیت 
، کمیت ، شرایط ، سوابق و سایر عوامل تاثیر گذار ، ارزش ملک موصوف از نظر اینجانب به بمبلغ یکصد و نه 
میلیارد و ششصد میلیون ریال ۱۰۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد. مبلغ ارزیابی با فرض عدم دیون ملک 
به افراد و مراکز و تعهداتی که ممکن است وجود داشته باشد و همچنین بابت ملک و تجاری بدهی نداشته و 
سرقفلی به غیر واگذار نشده باشد اعالم گردیده و در صورت وجود مبالغ بدهی های متعلقه از مبلغ ارزیابی 
کسر گردد. مقرر گردید موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹ ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۱/۴۵ صبح به آدرس  قم 
، خ ساحلی ، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به 
مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه 
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص 
باشد همراه داشته باشند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت 
برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور 
از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این اگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. 

جهت اطالعات بیشتر به واحد  مراجعه نمائید.
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◄      مدیرکل بهزیستی قم با تاکید بر 
آسیب های  و  مشکالت  از  اعتیاد  این که 
مشکل ساز  و  بزرگ  بسیار  اجتماعی 
است، عنوان کرد: طرح »مداخله فعال 
در  آزمایشی  بصورت  اعتیاد«  درمان  در 

است. انجام  حال  در  قم  استان 
بهزیستی  مدیرکل  پهلوانی  مهدی 
با  قم  در  فارس  با  گفتگو  در  قم  استان 
بهزیستی  گسترده  خدمات  به  اشاره 
اجتماعی  مختلف  عرصه های  در 
سالمت  متولی  بهزیستی  کرد:  اظهار 
و  پرخیر  مولودهای  از  یکی  و  اجتماعی 

است. اسالمی  انقالب  برکت 
وی افزود: بهزیستی را متولی ارتقای 
تمام  و  می دانیم  اجتماعی  سالمت 
از  منتفع  و  هدف  جامعه  عزیزمان  مردم 
بهزیستی  هستند.  بهزیستی  خدمات 
عنوان  به  معلولین  از  حمایت  بر  عالوه 
ایتام،  به  خود،  خاص  هدف  جامعه 
آسیب دیدگان  خانوار،  سرپرست  بانوان 
موادمخدر  بهبودیافتگان  و   اجتماعی 

می دهد. خدمات  نیز 
کرد:  تصریح  قم  بهزیستی  مدیرکل 
مراکز  بهزیستی  دیگر  فعالیت های  از 
مراقبت، درمان و حمایت  است که کار 
توان بخشی  و  درمان  و  موقت  مراقبت 
برای  که  افرادی  و  سالمندان  معلوالن، 
انجام  را  می کنند  اقدام  اعتیاد  ترک 
که  اجتماعی   مراکز  همچنین  و  می دهد 
بالغ  بر ۲ هزار نفر از کودکان در آن ها به 

. می شوند  نگهداری  موقت  طور 
یکی دیگر  کرد:  عنوان  پهلوانی 
از  حمایت  مجموعه  این  خدمات  از 
در  مالی  مشکل  که  است  خانواده هایی 
دارند  خود  معلول  فرزندان  از  حمایت 
قالب  در  را  حمایت هایی  بهزیستی  و 

افراد  به  خانواده  در  افراد  نگهداری 
تکریم  تا  می دهد  انجام  معلول  نزدیک 
مسائل  و  باشد  خانواده  در  عزیز  آن 
همچنین  نرود.  بین  از  فرد  عاطفی 
خانواده  در  که  ایتامی  از  حمایت  در 
می شوند،  نگهداری  آن ها  نزدیکان 
در  که  داریم  را  خود  مالی  حمایت های 
تبلت   ۸۰ تامین  به  می توان  کرونا  ایام 
داشت. اشاره  ایتام  این  برای  آموزشی 
با  بهزیستی  سازمان  گفت:  وی 
مشاوره های  خدمت  ارائه  و  برنامه ریزی 
حین  و  قبل  ازدواج،  پیش از  ژنتیک 
طرح  اجرای  در  هم چنین  و  بارداری 
استان  در  که  معیوب  ژن های  رصد 
با  تا  دارد  تالش  می دهد،  انجام 
چند  دارای  خانواده های  شناسایی 
غالب  و  مغلوب  معلول  ژن های  و  معلول 
معلول  موالید  از  راهنمایی  و  مشاوره  با 

آید. عمل  به  جلوگیری 
در  همه ساله  گفت:  پهلوانی 
اجتماعی،  آسیب های  از  پیشگیری 
دیده بان  به عنوان  بهزیستی  سازمان 
مسئول  استان  اجتماعی  آسیب های 
با  که  آن هاست  ریزی  برنامه  و  رصد 
برنامه های  شایع  آسیب های  تشخیص 
از هرگونه  تا  به آن سمت می برد  را  خود 
کند. جلوگیری  جامعه  به  جدی  آسیب 
از  اعتیاد  این که  بر  تاکید  با  وی 
اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت 
عنوان  است؛  مشکل ساز  و  بزرگ  بسیار 
درمان  در  فعال  »مداخله  طرح  کرد:  
قم  استان  در  آزمایشی  بصورت  اعتیاد« 
طرح،  این  در  که  است  انجام  حال  در 
برای  را  اعتیاد  محلی  وضعیت  تحلیل 
داشت  خواهیم  استان  محله های  کل 
ترغیب  درست،  تبیین  با  طرح  این  در  و 

و  شهر  محله های  در  افراد  تشویق  و 
تمایلی  به صورت  را   آنها  فضاسازی ها، 
ترک  سمت  به  اجباری  به صورت  نه 
این  از  هدف  و  می خوانیم  فرا  اعتیاد 
موثرتر  که  است  محلی  پاک سازی  طرح 

است. فردی  پاکسازی  از 
داشت:  بیان  قم  بهزیستی  مدیرکل 

اورژانس  بحث  اجتماعی  اقدامات  در 
  123 رایگان  تلفنی  خط  با  اجتماعی 
تیم های  گذشته  سال  در  که  داریم  را 
بالغ بر  در  اجتماعی  اورژانس  مداخله 
متنوع  اجتماعی  موارد  از  نفر  هزار   ۱۲
خانوادگی  مسائل  حل  مشاوره،  مانند 
مسائل  و  خودکشی  به  اقدام  بعضا  و 
در  دادند.  انجام  فوری  اقدام  دیگر، 
مختلف  خدمات  اجتماعی  اورژانس 
خانه  زنان،  امن  خانه  جمله  از  دیگری 
باز  و  بازپروری  و  دختران  سالمت 

آسیب دیده  دختران  شدن  اجتماعی 
می شود. ارائه  نیز 

خوشبختانه  کرد:  تصریح  پهلوانی 
خوب  همکاری  با  گذشته  سال  در 
سازمان  اعتبار  کردن  دوبرابر  در  دولت 
بدهی های  اکثر  شدیم  موفق  بهزیستی 
نسبت  کنیم.  تسویه  را  قبل  سالیان 

درصد   ۱۷۰ مددجویان  از  حمایت  به 
تمامی  و  داشتیم  را  اعتبارات  افزایش 
خدمات  و  وسایل  اقالم،  بدهی های 
 ... و  پروتز  ویلچر،  ازجمله  معلولین 
تا  را  می کنند  استفاده  مددجویان  که 

کردیم. تسویه  امسال  فروردین 
ساخت  در  بهزیستی  گفت:  وی 
 2۵ بالغ  ساالنه  خود  خدمات  مراکز 
خیرین  کمک های  از  تومان  میلیارد 
به  توجه  با  البته  که  می کند  استفاده 
رفع  منظور  به  و  ما  هدف  جامعه  حجم 

مختلف،  مراکز  کمبود  و  عقب ماندگی ها 
همچنین  داریم.  کمک  به  بیشتری  نیاز 
به  شهرستان   ۲ افزایش  به  توجه  با 
احداث  به  نیاز  اکنون  قم،  استان 
کهک  شهرستان های  در  جدید  مراکز 
برای  عزیز  مردم  تا  داریم  جعفرآباد  و 
این  بهزیستی  خدمات  از  بهره گیری 

در  و  نکنند  سپری  را  طوالنی  مسیر 
در  بگیرند.  خدمت  خود  سکونت  محل 
کاردرمانی  مرکز  جعفرآباد  شهرستان 
اجتماعی  اورژانس  و  گفتاردرمانی  و 
به  که  امیداست  و  است  شده  مستقر 
امر  این  در  آنها  حضور  و  خیرین  کمک 

گردد. احداث  دیگر  مراکز 
سازمان  این  تالش  تشریح  در  وی 
پوشش  تحت  افراد  مسکن  تهیه  برای 
موضوع  در  گذشته  سال  در  گفت: 
روستایی  واحد   20 مددجویان  مسکن 

کمک  با  سلفچگان  در  واحد   50 و 
واحد   103 شد.  تامین  مسکن  بنیاد 
و  مسکن ساز  خیرین  مجمع  کمک  به 
خانواده های  اختیار  در  مسکن  بنیاد 
پس  قرارگرفت.  بیشتر  و  معلول  دو 
از  نفر  هزار   ۴ به  نزدیک  ثبت نام  از 
در  معلولیت  دارای  خانواده های 
همکاری  با  مسکن،  ملی  نهضت 
تامین  حال  در  شهرسازی  و  مسکن 
این  مسکن  از  حمایت  منظور  به  اعتبار 
سال  در  چنین  هم  هستیم.  خانواده ها 
وام  فقره  دویست  و  هزار  بالغ بر  گذشته 
که  دادیم  مددجویان  به  خوداشتغالی 
یا  و  بهزیستی  مددجویان  از  افراد  این 
بودند. مخدر  مواد  از  بهبودیافته  افراد 
کرد:  بیان  قم  بهزیستی  مدیرکل 
معاونت مشارکت های این سازمان ۳۰۰ 
مرکز   ۸۰ که  دارد  نظارت  تحت  مرکز 
مجوز  دارای  خیریه  مؤسسات  آن ها  از 
گذشته  سال  در  هستند.  بهزیستی  از 
که  شدند  سطح بندی  مؤسسات  تمامی 
خیریه،  مؤسسه   ۸۰ آن  از  مؤسسه   ۱۴
آن ها  از  که  گرفتند  را  عالی  خیلی  رتبه 
به  تقدیر  کتبی  و  حضوری  به صورت 
را  عالی  رتبه  مؤسسه   ۱۶ و  آمد  عمل 
ضعیف  رتبه  که  مؤسساتی  و  گرفته اند 
سطح  ارتقای  به  موظف  گرفته اند  را 
غیرفعال  مؤسسه   ۱۵ حدود  شدند. 
فعالیت  ادامه  یا  انحالل  به منظور  نیز 
سطح بندی  این  و  شدند  داده  فراخوان 
می کند  کمک  مؤسسات  این  ارتقای  به 
خدماتمان  واگذاری  در  نیز  ما  و 

می کنیم. عمل  هوشمندانه تر 
موضوع  در  داشت:  بیان  پهلوانی 
بهزیستی  به  که  افرادی  فرزندخواندگی 
خانواده دار  به منظور  می شوند  سپرده 

صورت  سازماندهی  آن ها  شدن 
از  نگهداری  فقط  ما  هدف  و  می گیرد 
 ۵۰۰ به  قریب  هم اکنون  نیست.  آن ها 
ثبت نام  فرزند خواندگی  برای  خانواده 
بهزیستی  از  فرزند  منتظر  و  کرده اند 

. هستند
اکثرًا  خانواده ها  این که  بیان  با  وی 
به  شده  سپرده  جدید  موالید  به دنبال 
دوره  این  در  افزود:  هستند،  بهزیستی 
نسبت به  ما  موالید،  کمبود  دلیل  به 
نداریم.  پاسخی  آن ها  درخواست 
به  االن  که  بچه هایی  اکثر  همچنین 
دارای  می شوند  سپرده  بهزیستی 
معلولیت و یا بیماری های خاص هستند 
هزینه های  دارای  آن ها  نگهداری  که 

است. باالیی  بسیار 
واحدی  بهزیستی  افزود:  وی 
خیابانی  کودکان  موضوع  در  تخصصی  
طرح  آن  های  فعالیت  از  یکی  که  دارد 
دوستی با کودک است. بدین صورت که 
دوستی  و  خیابانی  کودک  به  مراجعه  با 
را  کودک  این  نیازهای  و  مشکالت  او  با 
خانوادگی  موضوع  اگر  و  شده  مطلع 
بررسی  را  دارد  وجود  مالی  مشکالت  یا 
این  از  هدف  می کند.  حمایت  او  از  و 
کار  کودکان  از  حمایت  و  کمک  موضوع 
کردن  عاری  و  زیباسازی  همچنین  و 
مشکالتی  و  آسیب ها  چنین  از  شهر 
طرح،  این  نتیجه  در  بعضا  است. 
داشتند  وجود  بااستعدادی  کودکان 
و  بازگشتند  خود  عادی  زندگی  به  که 
هم اکنون  که  داریم  کودکی  مثال  برای 
می کند  تحصیل  تیزهوشان  مدرسه  در 
متصور  ایشان  برای  را  خوبی  آینده  و 
هستیم و این ها همه سرمایه های کشور 

► هستند.     ما 

مدیرکلبهزیستیخبرداد:

● اجرایطرح»مداخلهفعالدردرماناعتیاد«بصورتآزمایشیتوسطبهزیستیقم●
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول

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

نموده اند.  تایید  ذیل  آراء  شرح 
۱ـ رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۹۹ مربوط به پرونده کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۰۱۳ حمیدرضا 
محمدی وایقانی فرزند نجف در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴۶/۸۰ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۱۶۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از سید تقی فاطمی قمی ورثه مرحوم سید حسین فاطمی.) م الف ۱۴۰۴۷(  
آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۸۵۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۴۸۶ شماره  رأی  ۲ـ 
غالمرضا فریس آبادی بزچلوئی فرزند ابوالفضل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت ۹۵ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۵۶/۳۶۱ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از محمد علی شهبازی طی سند قطعی شماره ۲۲۶۲۰ مورخ ۱۳۵۲/۵/۲۰ دفترخانه 

۶ قم.)م الف ۱۴۰۴۸( 
آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۰۱ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۰۰ شماره  رأی   -۳  
مرتضی حکمی نجفی فرزند حسن در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت ۸۱ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
نانوایان قم طی سند قطعی شماره ۱۶۷۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۵  از شرکت تعاونی  الواسطه  و خریداری مع 

دفترخانه ۱۳ قم.) م الف ۱۴۰۴۹( 
آقای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۱۹۷ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۰۹۹ شماره  رأی   -۴
سیدجالل خضری فرزند سیدرجب در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت ۸۱ مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۷۵۵ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
نانوایان قم طی سند قطعی شماره ۱۶۷۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۵  از شرکت تعاونی  الواسطه  و خریداری مع 

دفترخانه ۱۳ قم.) م الف ۱۴۰۵۰(

خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۴۶۳ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۷۸۸ شماره  رأی  ۵ـ 
سهیال رمضانی فرزند علی اکبر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۷۶ 
و خریداری مع  نامه عادی  مبایعه  قم  ثبت  دو  در بخش  واقع  اصلی  از ۲۲۷۶/۴  فرعی  مترمربع پالک شماره 

الف ۱۴۰۵۱(  م  تقی کریمی فرد صفحه ۱۷۷ دفتر ۳۹۲.)  از  الواسطه 
آقای   ۱۳۹۵۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۶۱۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۳۹۷۶۰۳۳۰۰۰۲۰۳۷۶۲۷ شماره  رأی  ۶ـ 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  منصور  فرزند  قاسمی  حسین 
ثبت قم  دو  در بخش  واقع  از ۲۱۳۹ اصلی  فرعی  مترمربع پالک شماره ۲۳۶  و هشت(  بیست  و  ۱۲۸)یکصد 
مبایعه نامه عادی سندرسمی سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از علی حسین قاسمی خریداری کرده است.

الف ۱۴۱۷۴(  م   (
خانم   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۲۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۲۶۹۶ شماره  رأی   -۷  
مریم مرادی گنجه فرزندحسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۲۷/۲۶ 
مترمربع پالک شماره فرعی از۲۴۷۸/۱/۶۰ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

شماره ۳۲۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ دفترخانه ۸۴ قم صفحه ۳۰۵ دفتر ۳۶۹.) م الف ۱۴۱۷۸(
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۹۹ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۳۵ شماره  رأی   -۸
بمساحت  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  ششدانگ  از  قسمتی  در  محمدحسین  فرزند  رستمی  بهرام 
۱۰۴/۳۰مترمربع پالک شماره فرعی از )قطعه نهم مجزا شده از( ۲۲۶۶/۳  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره ۵۸۳۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ دفترخانه ۳۵ قم.) م الف ۱۴۱۷۹( 
آقای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۷۵ کالسه  پرونده  به  مربوط   ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۸۳۳ شماره  رأی   -۹
بنا شده بمساحت ۶۸/۷۱  آن احداث  از ششدانگ قطعه زمین که در  محمد قنبری فرزند بهمن در قسمتی 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۶۶ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سندقطعی صفحه 
۸ دفتر ۵۱۲ بمقدار ۵۷ سهم ثبت شده و سند قطعی شماره ۱۳۲۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ دفترخانه ۷۰ قم 

بمقدار ۱۲ سهم جاری.) م الف ۱۴۱۱۹( 

پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۰۷۶ خانم  به  ۱۰- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۳۱۱ مربوط 
فاطمه قنبری  فرزند محمدولی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۵۸/۴۵ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱۹۶۶اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

۸ دفتر ۵۱۲.) م الف ۱۴۱۲۰( 
آقای  پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۲۴۰۸  به  ۱۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۵۸۳ مربوط 
سید حسین تقوی دهاقانی  فرزند جالل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
نامه عادی و  ۴۹/۱۰ مترمربع پالک شماره فرعی از ۲۲۵۷/۱/۱۴۹ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

خریداری مع الواسطه از عباسعلی امیدی صفحه ۱۳۹ دفتر ۲۴۰.) م الف ۱۴۱۲۱( 
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۶۶۲ خانم  به  ۱۲- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۳۰۰۰۲۰۰۳۱۲۸ مربوط 
بنا شده  از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث  از سه دانگ مشاع  لقا غفاری فرزند یونس در قسمتی  مه 
بمساحت ۵۹/۵۰ مترمربع پالک شماره ۲ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از حبیب کرمی و صدقعلی هژیر تقی پور ) بالسویه( صفحه ۴۹۱ دفتر ۳۵۰.) م الف 

 )۱۴۱۲۲
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
را به  انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود  تاریخ  از  اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه 
اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و همدلی(

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
تاریخ انتشارنوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

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

به موجب دستور فروش صادره ازشعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی 
به شماره ۱۲/۱۴۰۰ج/۲۱۵ ثبت گردیده خواهان حمیده مومنی سروشک خواندگان علیرضا ، ربابه ، اکرم ، ندا 
، رویا و محمد رضا همگی مختاری دهشیری  شهربانو عسگر ابادی خور ابادی مبنی بر فروش پالک   ثبتی ۱۸۹ 
و ۱۹۰ فرعی از ۲۶۲۵ اصلی بخش ۲ قم کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده است. احتراما در خصوص پرونده 
مومنی سروشک  و کالسه ۰۰۰۰۲۱۵ خواهان خانم حمیده  به شماره ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۰۱۵۲۲۹  اجرایی 
فرزند ید اله و خوانده اقای علیرضا مختاری دهشیری فرزند عباسعلی و غیره با قرار کارشناسی صادره دادگاه 
محترم مبنی بر کارشناسی و ارزیابی عرصه و اعیان کل دو پالک در خصوص پالک های ۱۸۹ و ۱۹۰ فرعی از 
۲۶۲۵ اصلی ، بخش دو حوزه ثبت قم ، ضمن بررسی و مطالعه پرونده از ملک واقع در قم ، بلوار امام موسی صدر 
)خاکفرج( ، نبش کوچه ۴ متری طالقانی )۳۷( ، جنب دادسرای نظامی ، پالک ۲ ، کد پستی ۳۷۱۹۶۵۴۴۳۹ 
بازدید به عمل اورده و گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد: مشخصات ثبتی ملک و حدود: باستناد 
نامه اداره ثبت اسناد و امالک قم )حوزه ثبت ملک اداره دو قم( به شماره ۱۴۰۰۰۵۷۲۰۰۰۲۰۰۱۷۸۹ مورخ 
 ۱۱۲/۲۵ مساحت  به  قم  ثبت  دو  بخش  اصلی   ۲۶۲۵ از  فرعی   ۱۹۰ ثبتی  پالک  خصوص  در   ۱۴۰۰/۷/۱۰
مترمربع که ششدانگ عرصه و اعیان سند مالکیت با شماره چاپی ۱۳۸۳۴۸/۲ در دفتر ۱۱۷ صفحه ۵۸۶ ذیل 
شماره ۱۹۷۶۵ بنام اقای عباسعلی مختاری دهشیری فرزند حسین با مشخصات و حدود اربعه مندرج در سند 
مالکیت ثبت و نسد صادر گردیده است. همچنین  ، باستناد نامه اداره ثبت اسناد و امالک قم )حوزه ثبت ملک 
ثبتی ۱۸۹ فرعی  به شماره ۱۳۹۹۰۵۸۳۰۰۰۲۰۰۰۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ در خصوص پالک  اداره دو قم( 
ا ز ۲۶۲۵ اصلی بخش دو ثبت قم به مساحت ۱۱۲/۰۵مترمربع که ششدانگ عرصه و اعیان سند مالکیت با 
شماره چاپی ۱۳۸۳۴۳ دردفتر ۱۱۷ صفحه ۵۸۳ ذیل شماره ۱۹۷۶۴ به نام اقای عباسعلی مختاری دهشیری 
مشخصات  است.  صادرگردیده  سند  و  ثبت  مالکیت  سند  در  مندرج  اربعه  حدود  و  مشخصات  با  فرزندحسین 
ساختمان ملک مورد بازدید: باستناد اوراق ابرازی ، مشاهدات بازدید و معاینه ملک و گزارش بازدید کارشناس 
شهرداری منطقه ۷ و گزارش کارشناس دادگستری درامور ثبتی ، ملک مزبور به صورت دو بر از تجمیع دو پالک 
ثبتی ۱۸۹ و ۱۹۰ فرعی با عرصه طبق سند به مساحت ۲۲۵ مترمربع و عرصه و موجود به مساحت ۱۹۷/۵ 

مترمربع و و حدود پانزده متر بر به خیابان اصلی به صورت مسکونی شامل انباری مجزا در زیرزمین واقع درحیاط 
مترمربع  به مساحت حدود ۹۵  اعیانی مسکونی همکف  و  مترمربع  به مساحت حدود ۱۵  پناهگاه  به صورت 
دارای پذیرایی و نشیمن و یک اتاق خواب با کف موزاییک و دیوار های کاغذ دیواری شده ، سقف گچبری شده 
و پنجره های فلزی ، اشپزخانه با دیوار کاشی شده تا زیر سقف و حیاط به مساحت ۲۵ مترمربع با کف موزاییک 
و دیوار ها با جداره داخلی از سیمان سفید و اعیانی تجاری های همکف به مساحت ۴۵مترمربع پس از عقب 
نشینی ، به صورت دو باب مغازه میوه فروشی و نانوایی و انباری موجود در حد فاصل ان دو ، دارای سازه بنایی 
و دیوار های باربر با سقف طاق ضربی و نمای خارجی سیمان سفید ، شیشه سکوریت نانوایی ، درب کرکره ای 
میوه فروشی و سقف بیرونی نیز پوشش ایزوگام می باشد. ملک دارای یک انشعاب اب و گاز و یک کنتور برق 
اختصاصی اب مشخصات منصوبه در محل می باشد. باستناد گزارش کارشناسی بازدید ساختمان و کارشناسی 
نقشه برداری حوزه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه ۷ ، عرض معبر فعلی ۳/۹ متر بوده که با توجه به 
طرح تفصیلی مقدار عقب نشینی طرفین معبر )کوچه بن باز( ۴/۰۵متر و عرض گذر اصالحی ۱۲ متر خواهد 
شد. مساحت عرصه موجود ۱۹۷/۵۲ مترمربع ، مساحت طبق سند ۲۲۵ مترمربع و مساحت پس از اصالحی 
۱۳۸/۲۸ مترمربع که عرصه در مسیر طبق وضع موجود پس از اصالح )مقدار عقب نشینی( ۵۹/۲۴مترمربع 
خواهد شد. توضیحات نقشه بردار:هر گونه تداخل و جابجایی قطعات به عهده متعاملین و مجاورین می باشد 
و پس از تخریب بنا نیاز به تدقیق با رعایت بر اصالحی بوده و زمان شروع عملیات ساختمان نیز کنترل ابعاد 
باقیمانده با رعایت بر اصالحی باید انجام شود. زمان بازدید منزل مسکونی مذکور در اختیار و تصرف همسر 
مالک متوفی بوده و مغازه نانوایی در اختیار مستاجر )اقای زنگنه( و نبا به گفته ایشان با اجاره ماهیانه شش 
نشده  تمدید  فوق  ازتاریخ  بعد  و  بود  گردیده  تمدید   ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ الی   ۱۴۰۰/۵/۱ تاریخ  از  تومان  میلیون 
)طبق اظهار یکی از خواندگان بنام علی مختاری( در اختیار خودش به عنوان صاحب کار و با استخدام مستاجر 
قبلی در حال بهره برداری می باشد. همچنین مغازه میوه فروشی مجاور ان نیز طبق گفته اقای علی مختاری با 
ودیعه رهن چهل میلیون تومان و اجاره ماهیانه پانصد هزار تومان از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۵ الی ۱۴۰۱/۵/۳۰ در 
اختیار مستاجر می باشد. در ضمن ، اجاره نامه یا مدارکی دال بر صحت گفتار و اظهارات فوق ، ارائه نگردیده 

است. نظریه کارشناسی: عنایت به موارد و توضیحات فوق ، ارزش روز ششدانگ ملک موضوع قرار کارشناسی 
از  موثر  متعلقه جمیع جهات  کلیه حقوق  احتساب  با  موثر  و سایر عوامل  منطقه  ، شرایط  موقعیت   ، موصوف 
جمله )احداث بنای تجاری فاقد پروانه ساختمانی و اینکه ملک در طرح عقب نشینی قرار دارد( به نظر اینجانب 
ارزش ملک با شرایط مذکور جمعا به مبلغ ۳۳/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل سه میلیارد و سیصد و هشتاد و نه 
میلیون تومان به شرح ذیل ارزیابی و اعالم می گردد. ۱- عرصه موجود به مساحت ۱۹۷/۵ مترمربع از قرار هر 
مترمربع  به مساحت ۹۵  اعیانی همکف  مترمربع ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۲۷/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲- 
از قرار هر مترمربع ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا ۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳- ارزش مغازه ها )اعیانی ، امتیاز و 
حقوق تجاری( به مساحت مفید حدود ۴۵ مترمربع مقطوعا ، جمعا ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۴- حیاط سازی و 
انباری به صورت پناهگاه در زیرزمین حیاط ، امتیازات و انشعابات مقطوعا جمعا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تبصره: 
گردید  مقرر  است.  شده  لحاظ  محاسبات  در  ان  مفید  مساحت  و  یک  ردیف  در  ها  مغازه  عرصه  اینکه  توضیح 
موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ ساعت ۸/۳۰ الی ۸/۴۵ صبح به آدرس  قم ، خ ساحلی ، جنب زندان 
ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا 
افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا 
از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و 
به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده )شرکت کنندگان می بایست مبلغ 
پیشنهادی مزایده را در یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به نام خود شخص باشد همراه داشته باشند 
ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطالعات  نوبت در یکی  این اگهی یک  دولت ضبط خواهد شد. 

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


